
  PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXVIII/187/17 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 9 marca 2017 r. 

 

w sprawie załatwienia skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu  

i działającego w imieniu Starosty Opolskiego, Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa 

Powiatowego w Opolu 
 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Rada 

Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Rada Powiatu Opolskiego po rozpatrzeniu skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 

w  Opolu i działającego w imieniu Starosty Opolskiego, Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa 

Powiatowego w Opolu po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej 

sprawie, uznaje skargę za bezzasadną. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Opolskiego zobowiązując go do 

przesłania Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  PROJEKT 

Załącznik do 

Uchwały Nr XXVIII/187/17 
Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 9 marca 2017 r. 

UZASADNIENIE 

do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie załatwienia skargi na działania 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu i działającego w imieniu Starosty Opolskiego, 

Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu. 

 
 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Opolskiego na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2017 r. 

rozpatrzyła skargę złożoną przez …………………. W wyniku przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego, po wysłuchaniu stron i przeanalizowaniu całości dokumentacji, Komisja ustaliła, co 

następuje: 
 

1. W dniu 25.08.2016 r. wpłynął do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu pierwszy wniosek 

……………….. w sprawie ustawienia luster drogowych we wsi Ciepielowice.  W dniu 31.08.2016 r. 

wniosek został przekazany do Starostwa Powiatowego w Opolu. 
 

2. Komisja opiniująca projekty organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych, 

przeprowadziła wizję lokalną w dniu 22.09.2016 roku i ustaliła, iż nie występuje ograniczenie 

widoczności wymagające zastosowania luster. Powyższe stanowisko przedstawiono Wnioskodawcy. 

W dniu 15.11.2016 r. wpłynął do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu drugi wniosek ………………. 

o rozpatrzenie interpelacji, w którym wyraził odmienne stanowisko w tej sprawie. 
 

3. W kolejnej wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 24.11.2016 r. oprócz stałych członków komisji 

opiniującej projekty organizacji ruchu  na drogach powiatowych i gminnych,  uczestniczyli 

również:………………………………….…. Komisja stwierdziła, że na skrzyżowaniu ulic Kamiennej 

i Długiej rośnie wysoki żywopłot, który ogranicza widoczność wyjeżdżającym  z posesji Nr ………… 

Z tego względu Komisja pozytywnie ustosunkowała się do wniosku ………. i wyraziła zgodę na 

ustawienie lustra. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu zaproponował, że ustawi przedmiotowe lustro 

w przypadku jego zakupienia przez właściciela posesji Nr …………. biorąc pod uwagę art. 30 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych „Utrzymanie zjazdów należy do właścicieli lub 

najemców gruntów przyległych do drogi. Finansowanie ustawienia luster na wyjazdach z posesji ze 

środków publicznych jest niezgodne z ustawą o finansach publicznych, ponieważ ze środków 

publicznych należy dokonywać wydatków z zachowaniem zasady celowości, gospodarności  

i zasadności.   
 

4. Wizja lokalna została przeprowadzona również na skrzyżowaniu ul. Długiej z ul. Łąkową. W tym 

miejscu nie występuje ograniczenie widoczności dla wyjeżdżających z drogi podporządkowanej. 

Skarżący wskazał lokalizację lustra, która nie ułatwiłaby włączenia się do ruchu, a służyłaby głównie 

pojazdom jadącym drogą z pierwszeństwem przejazdu, na której kierujący jest obowiązany do jazdy 

możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, a nie do „ścinania zakrętów” i jazdy z większą prędkością. 

Taką lokalizację lustra przy małym natężeniu ruchu Komisja oceniła również za bezzasadną.  
 

5.Wizja przeprowadzona na skrzyżowaniu dróg powiatowych: Nr 1720 O ul. Dębowa i Nr 1719 O  

ul. Kamienna wykazała, że w tym miejscu nie występuje ograniczenie widoczności wymagające 

zastosowania lustra.  
 

6.Komisja opiniująca projekty organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych podejmuje 

decyzje w sposób suwerenny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu i działający w imieniu Starosty Opolskiego, Naczelnik Wydziału Komunikacji 

Starostwa Powiatowego w Opolu  nie biorą udziału w pracach Komisji i  nie mają wpływu na 

podejmowane decyzje.  
 

Komisja Rewizyjna stwierdza, że skarga ………………….. na działania Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Opolu  i działającego w imieniu Starosty Opolskiego, Naczelnika Wydziału 

Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu jest 

bezzasadna. 


