
UCHWAŁA NR III/27/2018
RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 
z 2018r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096) Rada Powiatu Częstochowskiego uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Skargę z dnia 15 października 2018r., (data wpływu 31 października 2018r.) na działalność Dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie uznaje się za nieuzasadnioną.

2. Stanowisko Rady Powiatu Częstochowskiego w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Częstochowskiego.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Częstochowskiego

Andrzej Kubat
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Załącznik do uchwały Nr III/27/2018

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia 18 grudnia 2018 r.

Stanowisko

W dniu 31 października 2018r. do Rady Powiatu Częstochowskiego wpłynęła skarga na działalność 
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie przekazana przez Wojewodę Śląskiego.

Zarzuty zawarte w skardze dotyczą zalewania posesji przy ulicy Słonecznej w m. Mykanów (DP 1025 S).

Po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania wyjaśniającego ustalono, że:

Ulica Słoneczna w m. Mykanów jest odcinkiem drogi powiatowej DP 1025, który został przebudowany 
w okresie od lipca do grudnia 2017r. w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S 
odcinek Kokawa (ul. Słowackiego) – Mykanów  (ul.      Słoneczna) długość 2,345 km.

Działki Skarżącego są położone po obu stronach drogi tj. po stronie północnej, na której znajduje się 
działka zabudowana oraz po stronie południowej - działka bez zabudowań, są zlokalizowane w najniższym 
punkcie naturalnego zaniżenia terenu, do którego spływają wody ze wszystkich kierunków. Sytuacja taka 
miała miejsce od bardzo dawna.

Dla przebudowy ulicy Słonecznej została opracowana i zatwierdzona dokumentacja projektowa, zgodnie 
z którą zmodernizowano istniejący system odwodnienia na odcinku gdzie ulica Słoneczna przebiega 
w naturalnym zaniżeniu poprzez odtworzenie rowów chłonno – odparowujących wraz z przepustami pod 
zjazdami i wybudowano odcinek krytego rowu wraz ze studzienkami ściekowymi. Celem przejęcia wód 
opadowych z pasa drogowego wybudowano również pięć studni chłonnych na rowie chłonnym na w/w 
odcinku ulicy Słonecznej.

Przebudowę ulicy Słonecznej zrealizowano na podstawie zgłoszenia robót budowlanych potwierdzonych 
w dniu 23.12.2015r. przez Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie. Przebudowę wykonano w istniejących liniach rozgraniczających pas drogowy. Na 
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu drogi powiatowej w m. Mykanów tutejszy 
Zarząd Dróg uzyskał w dniu 04.04.2016r. pozwolenie wodnoprawne.

Problem podtapiania terenów przyległych do drogi na odcinku naturalnego zaniżenia terenu wynika 
z przyczyn niezależnych od wykonanej w ubiegłym roku przebudowy drogi i zastosowanych rozwiązań 
odwodnieniowych niezakłócających istniejących stosunków wodnych. Podstawową przyczyną zalewania 
działek Skarżącego jest brak systemu melioracji powierzchniowej dla przyległego do pasa drogowego 
terenu ( w tym działek Skarżącego) co skutkuje tym, że podczas ekstremalnych opadów z terenu zalewany 
jest pas drogowy i dział z terenu przyległego. Wybudowany system odwodnienia dla pasa drogowego 
nie jest w stanie przejąć dodatkowej ilości wody napływającej z całego terenu działek przyległych.

Nie jest to pierwszy przypadek kiedy właściciele działek przyległych do drogi uważają, że przebudowa 
drogi rozwiąże problem odwodnienia całego terenu.
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