
Uchwała XX/156/2020 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 28 października 2020 roku 

w sprawie uznania skargi dotyczącej opieszałości zarządcy dróg powiatowych – za bezzasadną 

Na podstawie podstawie art. 16 a ust. 1 ustawy z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695) Rada Powiatu Namysłowskiego 
uchwala co następuje: 

§ 1. Wniesiona w dniu 10 sierpnia 2020 r. skarga na opieszałość zarządcy dróg powiatowych zostaje 
uznana za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.  

§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi skarżącego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Namysłowskiego 

 
 

Andrzej Michta 
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załącznik do uchwały Nr XX/156/2020 

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 28 października 2020 r. 

 

Uzasadnienie 

 

           W dniu 10 sierpnia 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Namysłowie wpłynęła skarga 

na opieszałość zarządcy dróg powiatowych. Art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695  

i poz. 1298) wskazuje ogólną właściwość w zakresie rozpatrywania skarg przez organy 

administracji publicznej. Według ww. przepisu organem właściwym do rozpatrzenia skargi 

dotyczącej zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników 

powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw 

należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jest rada powiatu (art. 229 

pkt 4 Kpa).  

Dnia 19 sierpnia 2020 r. Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie § 36a ust. 2  

pkt. 1 Statutu Powiatu Namysłowskiego przyjętego uchwałą Nr XII/102/2011 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 26 października 2011 r. (Dz. Urz. Województwa Opolskiego  

z 2011 r., Nr 133 z późn. zm.) przekazał skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która 

na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2020 roku zapoznała się ze skargą, natomiast w dniu  

22 września 2020 r. podjęła działania zmierzające do jej rozpatrzenia i ustaliła co następuje.  

 Dnia 10 sierpnia 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Namysłowie wpłynęła skarga na 

opieszałość zarządcy dróg powiatowych w uprzątnięciu powalonych drzew z posesji skarżącej. 

Drzewa zostały powalone dnia 10 lipca 2020 r. w wyniku gwałtownej burzy z silnym  

i porywistym wiatrem. Były to 3 dęby rosnące przy drodze powiatowej nr 1354 O w m. Siedlice. 

W/w drzewa zostały wywrócone z pasa drogowego na działki przyległe do drogi uszkadzając 

m. in. budynek skarżącej oraz pas drogowy. Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, zarządca 

drogi natychmiast poinformował o tym fakcie firmę zajmująca się bieżącym utrzymaniem dróg 

powiatowych, tj. Vianko Sp. z o. o., która zabezpieczyła teren pasa drogowego. W tym samym 

czasie straż pożarna usunęła powalone drzewa z drogi powiatowej umożliwiając tym samym 

przejazd.  

W kolejnych dniach odbyła się wizja pracownika Wydziału Dróg w terenie, który 

dokonał oględzin oraz wykonał dokumentację fotograficzną i obmiar powalonych drzew. 

Następnie wykonano rozeznanie firm, które mogłyby usunąć powalone drzewa. Ze względu na 
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duże gabaryty drzew oraz utrudniony dostęp do powalonych pni, większość firm po wykonaniu 

wizji w terenie, odmówiła podjęcia się tego zadania lub przedstawiła koszty wykonania zadania 

znacznie przewyższające ceny rynkowe takiej usługi. 

W dniu 27 lipca 2020 r. firma, która zajmuje się zagospodarowaniem terenów zielonych 

z Ligoty Książęcej, złożyła ofertę na wykonanie zadania, tj. usunięcie powalonych drzew wraz 

z redukcją pni oraz wykupem pozyskanego drewna. Powiat Namysłowski tego samego dnia  

tj. 27 lipca br., podpisał zlecenie na wykonanie powyższego zadania, a firma podjęła 

natychmiastowe działania w celu usunięcia skutków burzy. W związku z bardzo dużymi 

gabarytami powalonych drzew oraz utrudnionym dostępem do posesji usunięcie powalonych 

drzew oraz redukcja pni wymagały dużego nakładu pracy, czasu oraz odpowiedniego sprzętu, 

co skutkowało kilkudniowym procesem usuwania przedmiotowych drzew. Ostatecznie roboty 

zakończono 8 sierpnia 2020 r. 

Oceniając całokształt okoliczności faktycznych stwierdza się, że zarządca dróg 

powiatowych natychmiast po zdarzeniu podjął działania zmierzające do usunięcia powalonych 

drzew z posesji skarżącej, dlatego też nie można mówić o jego opieszałości, w kontekście ww. 

utrudnień i skomplikowanego charakteru działań, zarzut skarżącej jest nieprawdziwy.   

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Namysłowskiego oraz 

wysłuchania wyjaśnień Starosty Namysłowskiego i Naczelnika Wydziału Dróg, Rada Powiatu 

Namysłowskiego uznaje skargę za bezzasadną.  

 

 

    Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego  

        Andrzej Michta  

 

 

 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 239 Kpa „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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