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UCHWAŁA NR XLII/350/2022  

RADY POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach 

Na podstawie art. 16a ust. 1ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 528), art.229 pkt 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  

z 2021r. poz. 735, 1491, 2320, 2052) oraz § 43 ust. 3 Statutu Powiatu Starachowickiego stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr XXIX/222/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 marca 2021r. w sprawie: 

uchwalenia Statutu Powiatu Starachowickiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2021r. 

poz. 1229, z 2022r. poz. 472), Rada Powiatu w Starachowicach, uchwala co następuje: 

§ 1. Z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały, uznaje się za bezzasadną, skargę  

Pana Jerzego Franczyka z dnia 20 kwietnia 2022 r. na działalność Zarządu Dróg Powiatowych  

w Starachowicach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu w Starachowicach, zobowiązując ją 

do przesłania Skarżącemu niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodnicząca Rady 
 

Bożena Wrona 
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Uzasadnienie 

 

W dniu 20 kwietnia 2022 r., za pośrednictwem platformy e-PUAP do Starostwa Powiatowego 

w Starachowicach wpłynęła skarga Pana Jerzego Franczyka na działalność Zarządu Dróg Powiatowych  

w Starachowicach dotycząca uporządkowania stanu drogi Nr 0619T. Postępowanie wyjaśniające w sprawie  

skargi przeprowadziła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 30 maja 2022 r. zapoznała się z treścią skargi oraz 

z wyjaśnieniami przedstawionymi w ww. sprawie przez Pana Andrzeja Klimczaka Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Starachowicach. 

Ze złożonych wyjaśnień i przedstawionych dokumentów wynika, że Skarżący jest właścicielem posesji 

znajdującej się przy drodze Nr 0619T w miejscowości Lubienia. Zarządcą ww. drogi jest Zarząd Dróg 

Powiatowych w Starachowicach. Skarżący w dniu 8 kwietnia 2022 r. w rozmowie telefonicznej 

poinformował Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach o zanieczyszczeniu drogi powiatowej  

Nr 0619T w okolicach jego posesji. W celu zweryfikowania przekazanych przez Skarżącego informacji 

pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach w dniu 8 kwietnia 2022 r. dokonali przeglądu 

stanu przedmiotowej drogi. Ustalono, że zanieczyszczenie drogi powstało w wyniku prowadzonych w jej 

obrębie prac sprzętu leśnego, które dodatkowo zostały spotęgowane niesprzyjającymi warunkami 

atmosferycznymi. Zarządca drogi nie miał wpływu na sposób pracy sprzętu leśnego i na przestrzeganie 

przez jego operatorów przepisów prawa ruchu drogowego. Wobec powyższego sprawa została telefonicznie 

zgłoszona do Nadleśnictwa Starachowice, które zobowiązało się do oczyszczenia jezdni z naniesionego 

błota. Ponadto, Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach wystąpił w dniu 14 kwietnia 2022 r. z pismem 

do Nadleśnictwa Starachowice oraz Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach przedstawiając 

problem zanieczyszczenia drogi przez pojazdy pracujące w lesie wraz z prośbą o zwrócenie szczególnej 

uwagi na zaistniałą sytuację. Nadleśnictwo Starachowice, w piśmie z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

poinformowało, że podjęte zostały działania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczenia dróg 

publicznych przy wyjazdach sprzętu z terenów leśnych. 

Dodatkowo Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach w piśmie z dnia 14 kwietnia 2022r. poprosił 

Skarżącego, aby zgodnie z obowiązującymi procedurami, uszczegółowił jaką szkodę i w wyniku jakiego 

działania poniósł oraz jaka jest jej szacunkowa wartość. Skarżący został również poinformowany, że 

przedstawione przez niego roszczenia zostaną przeanalizowane i przekazane do ubezpieczyciela celem 

wszczęcia postępowania odszkodowawczego. 

W dniu 26 kwietnia 2022 r. Ubezpieczyciel poinformował Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach 

o wszczęciu procedury odszkodowawczej na wniosek złożony przez Skarżącego. Jednakże, po analizie 

otrzymanych dokumentów Ubezpieczyciel nie był w stanie przeprowadzić procedury odszkodowawczej  

z uwagi na brak przesłania jakichkolwiek dokumentów przez Skarżącego w przedmiotowej sprawie.  

 Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny, skargę należy uznać za bezzasadną.  

Jednocześnie zgodnie z art. 239 § 1 k.p.a. 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. 
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