
  PROJEKT 

UCHWAŁA NR XVI/110/12 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 29 marca 2012 r. 

 

 

w sprawie załatwienia skargi na bezczynność kierownictwa Zarządu Dróg Powiatowych 

w Opolu. 
 

 

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

powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 4 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 

2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu skargi na bezczynność kierownictwa 

Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, złożonej przez Panią Grażynę Rusin, po 

przeprowadzeniu przez Komisję Rewizyjną postępowania wyjaśniającego w przedmiocie 

złożonej skargi, Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje; 

 

§ 1 
 

Skargę  Pani Grażyny Rusin z dnia 25 stycznia 2012 r. na bezczynność kierownictwa Zarządu 

Dróg Powiatowych w Opolu, z przyczyn omówionych szczegółowo w uzasadnieniu, 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, uznaje się za bezzasadną. 

 

 

§ 2 
 

Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem przesyła się skarżącemu. 

 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 

Załącznik 

do Uchwały  

Rady Powiatu Opolskiego 

Nr XVI/110/12 

z dnia 29 marca 2012 r. 

 

UZASADNIENIE 
 

w sprawie załatwienia skargi na bezczynność kierownictwa  

Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. 
 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 16 marca 2012 roku, w związku ze skargą złożoną przez 

Panią Grażynę Rusin, przeprowadzając postępowanie wyjaśniające w sprawie zarzutów poruszanych w skardze 

ustaliła, co następuje: 

Droga Nr 1703 O  Opole – Łubniany stała się drogą powiatową w roku 1999 na mocy reformy 

administracyjnej, wobec czego Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu  nie może udzielić odpowiedzi za 

okres 1994 – 1998, kiedy to ww. droga była drogą wojewódzką administrowaną w imieniu Wojewody 

Opolskiego przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Opolu; 

Odcinek chodnika – „trakt nieasfaltowy” czy „błotno – bryjowaty” obok  posesji nr 2, 4 i 6 nie 

jest administrowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu. Jest to dz. nr 252/153 będąca 

własnością Gminy Łubniany. Wobec powyższego uwagi  dotyczące jej utrzymania i odprowadzania 

wody należy kierować do Urzędu Gminy w Łubnianach; 

Most na rzece Swornica w miejscowości Kępa w ciągu drogi powiatowej Nr 1703 O Opole – 

Łubniany, ze względu na brak źródłowej dokumentacji technicznej (rok budowy 1912), posiada 

nośność 15 T ustaloną administracyjnie. Most ten był i jest systematycznie monitorowany i nie 

stwierdzono występowania uszkodzeń w związku z jego eksploatacją i natężeniem ruchu ciężkich 

pojazdów. Po przeprowadzeniu pomiaru ruchu w 2011 roku stwierdzono znaczny wzrost natężenia 

ruchu pojazdów ciężkich w ciągu drogi Nr 1703 O  Opole – Łubniany i podjęto decyzję o 

opracowaniu dla przedmiotowej drogi nowej organizacji ruchu wprowadzającej ograniczenie w ruchu 

dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 T – znaki B-5 (jak na moście). 

Opracowano projekt organizacji ruchu i uzyskano decyzję zatwierdzającą Starosty Opolskiego nr KM 

7120.2.89.2011.MW, która obecnie będzie realizowana; 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu nie widzi również zagrożeń i naruszenia interesów 

mieszkańców oraz prawa wodnego w ciągu drogi powiatowej. Rowy zlokalizowane wzdłuż drogi 

powiatowej Nr 1703 O  Opole – Łubniany w miejscowości Kępa są rowami przydrożnymi i nie pełnią 

roli rowów melioracyjnych. Do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu nie wpływały wnioski o zmianie 

położenia rowów przydrożnych lub ich likwidacji poprzez zasypanie. Ponadto Zarząd Dróg 

Powiatowych w Opolu wykonał w 2002 roku konserwację rowu w zakresie niezbędnym, która 

polegała na odtworzeniu rowu po lewej stronie na długości 80 metrów bieżących i odmuleniu rowu 

(strona prawa) na długości 100 metrów bieżących. W 2009 roku ponownie przeprowadzono na 

przedmiotowym odcinku drogi odmulenie i odtworzenie rowu na długości 85 metrów bieżących. 

W roku 2011 opracowana została koncepcja przebudowy drogi powiatowej Nr 1703 O  Opole 

– Łubniany w miejscowości Kępa na odcinku od granicy miasta Opola do centrum wsi. W planie na 

rok 2012 założono wykonanie projektu budowlano – wykonawczego, (przetarg ogłoszono w lutym br., 

obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy), a w roku 2013 planuje się przystąpienie do robót 

budowlanych. Przebudowa drogi będzie polegać na wybudowaniu kładki dla pieszych, budowie 

jednostronnego chodnika - (również na odcinku „traktu nieasfaltowego” w porozumieniu z Gminą 

Łubniany i przy jej partycypacji w kosztach zadania), poszerzeniu jezdni, budowie ronda na 

skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1707 O Czarnowąsy – Opole i korekcie przebiegu drogi. 

Zaplanowany zakres inwestycji rozwiąże między innymi problemy podnoszone przez  skarżącą.  

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego w ramach 

dyskusji uznano, że  trudno w tej sytuacji mówić o zaniechaniu, gdyż jeszcze przed pismami Pani 

Grażyny Rusin Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu przystąpił do przygotowania inwestycji. Ponadto 

po nastaniu odpowiednich warunków atmosferycznych i rozstrzygnięciu przetargu na remonty 

cząstkowe zarówno pobocze drogi i jezdnia zostaną w zakresie niezbędnym wyremontowane. 
Biorąc powyższe pod uwagę skargę należy uznać za bezzasadną. 

 


