UCHWAŁA Nr XLIX/338/2022
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Zarządu Dróg
i Transportu w Łowiczu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2022 r. póz. 528) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. póz. 735, 1491 i 2052) Rada
Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ l. Uznaje się skargę mieszkańców korzystających z drogi Bogoria Górna
na działanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu za bezzasadną.

Sobota

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Łowickiego

^-^ i zobowiązuje się go do zawiadomienia Skarżących o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie rozpatrzenia skargi na
działanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu -w Łowiczu.
W dniu 22 lutego 2022 roku Przewodniczący Rady Gminy Bielawy na podstawie art.
231 w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. póz. 735, 1491, 2320 i 2052), przekazał pismem znak
Or. 1511.1.2022 z dnia 21 lutego 2022 roku do Rady Powiatu, do rozpatrzenia skargę
mieszkańców korzystających z drogi Bogoria Górna - Sobota (adres do korespondencji:
Lucyna Trafalska, Leśniczówka 13, 99 - 423 Bielawy) dotyczącą utrzymania drogi Bogoria
Górna - Sobota.

Zarządcą drogi Bogoria Górna - Sobota jest Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu
w Łowiczu. Zgodnie z § 8 ust. l Statutu Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu
stanowiącego załącznik do Uchwały nr VIII/62/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
6 czerwca 2007 roku w sprawie przekształcenia powiatowej jednostki organizacyjnej
Powiatowym Zarządem Dróg i Transportu w Łowiczu kieruje Dyrektor, który jako kierownik
jednostki odpowiada za całokształt jej działalności.
Artykuł 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, iż organem
właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności zarządu powiatu oraz starosty,
a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych
(...) jest rada powiatu.
W związku z powyższym, w oparciu o przepis § 54 ust. l Statutu Powiatu
Łowickiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z 2018 r., póz. 2418 i 4351), Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego
przedłożył skargę do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zwanej dalej Komisją.
Komisja przeprowadziła postępowanie wyjaśniające na posiedzeniu w dniu 28 marca
2022 roku. Komisja zapoznała się z dokumentami i wyjaśnieniami przedłożonymi przez
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.
Komisja, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, uznała skargę za
bezzasadną i takie stanowisko przedłożyła Radzie Powiatu Łowickiego.
Na podstawie art. 237 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego Rada Powiatu
Łowickiego zawiadamia, o następującym sposobie załatwienia skargi.
Droga powiatowa nr 2735E Bogoria Dolna - Sobota jest drogą kategorii L - lokalną
o nawierzchni niemalże na całej dmgości gmntowej i na blisko 0,5 km brukowej.
Przedmiotowy ciąg komunikacyjny od strony Bogorii Dolnej przez Bogorię Górną stanowi
dojazd do pól, zaś od strony Soboty prowadzi do lasu. Droga 2735E w miejscowości
Leśniczówka krzyżuje się z drogą gminną. Od opisanego skrzyżowania w kiemnku
miejscowości Bogoria Dolna na odcinku około 0,6 km występuje luźna zabudowa
mieszkalna.

W minionych latach mieszkańcy występowali do Powiatu Łowickiego z wnioskami
o wykonanie modernizacji odcinka drogi, a dokładniej odcinka Leśniczówka - Bogoria Górna
(z dokładnych obmiarów L= 1709 mb). Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu
w ramach wydanych dyspozycji przygotowywał oszacowania dla przebudowy
przedmiotowego odcinka. Między innymi rozpatrywano ułożenie destruktu na całej długości,
efektem czego przeprowadzone zostały dwa postępowania przetargowe w lipcu i wrześniu
2008 roku - umowa nie została podpisana. W roku 2016 i 2017 przeprowadzane były
oszacowania prac pod kątem wykonania przebudowy drogi. Rozważano możliwość złożenia
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wniosku na dofinansowanie w ramach tzw. "dróg dojazdowych do gruntów rolnych". Finalnie
jednak wniosek do programu został złożony na inną drogą.
W związku z nieujęciem przedmiotowego zadania w planie inwestycyjnym PZDiT
w Łowiczu na drodze 2735E prowadzi prace bieżące - utrzymaniowe polegające na
uzupełnianiu zadoleń. Średnio co 2 lata zlecana jest usługa profilowania nawierzchni
równiarką, co zostało zaplanowane na 2022 rok. Rozpoczęcie prac nastąpi jeszcze w miesiącu
marcu, wcześniejsze rozpoczęcie prac byłoby technicznie nieprawidłowe ze względu na
zalegającą na nawierzchni wodę oraz na zagrożenie zmamotrawienia materiału, który byłby
wsypywany bezpośrednio w kałuże lub błotnisty gmnt. Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu
w Łowiczu realizuje, przy udziale firmy zewnętrznej, prace polegające na profilowaniu
nawierzchni wraz z jej uzupełnieniem przy użyciu kruszywa.
Natomiast, w odniesieniu do braku odpowiedzi na składane pisma, to Powiatowy
Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu działając na rzecz i z upoważnienia Zarządu Powiatu
Łowickiego udziela stosownych odpowiedzi na składane pisma, w tym przypadku ostatnie
zajęcie stanowiska nastąpiło w 14 czerwca 2019 roku na pismo złożone 16 maja 2019 roku.
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Reasumując, Rada Powiatu Łowickiego nie dopatrzyła się wskazanych w skardze
naruszeń obowiązujących przepisów prawa lub nieprawidłowości w działaniu Powiatowego
Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu, co w konsekwencji spowodowało, że skargę w całości
uznaje się za bezzasadną.

Pouczenie:

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną
i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez
wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać
swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania
skarżącego (art. 239 § l Kodeksu postępowania administracyjnego).
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