
Zalqcznik 
do uchwaly nr V/41/2019 
Rady Powiatu w Pultusku 
z dnia 6 marca 2019r. 

Uzasadnienie 

W dniu 8 grudnia 2018r. do Starostwa Powiatowego w Pultusku wplyncla 

skarga mieszkarica Pultuska przekazana, zgodnie z wlakiwo§ci4 do Rady 

Powiatu w Pultusku przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad. 

W przedmiotowej skardze, skar4ca zarzuca brak podjecia dzialan w 

• sprawie wadliwie pobudowanej zatoki i wjazdu na dzialke nr 122 Obrcb 20 w 

miejscowo§ci Lipniki Stare Gmina Pultusk w ramach przebudowy drogi 

powiatowej nr 3403W Pultusk-Bulkowo-Skorznice-Gqsiorowo. 

Przewodniczqcy Rady pismem z dnia 28 grudnia 2018r. (znak: 

WORZ.1510.1.2018) skierowal skarge do rozpatrzenia przez Komisje Skarg 

Wnioskow i Petycji. 

Komisja na posiedzeniu w dn. 3 stycznia 2019r. zapoznala sic z 

przedmiotem skargi oraz wyja§nieniami zioZonymi w sprawie przez 

przedstawicieli Zarzqdu Drog Powiatowych w Pultusku. 

• 
Nastepnie w dn. 15 stycznia 2019r. odbylo sic kolejne posiedzenie Komisji, 

podczas kt6rego czlonkowie Komisji wraz ze skar2qcq oraz przedstawicielami 

Zarzgdu Drog Powiatowych ponownie omowili przedmiotowq skarge. 

W wyniku postcpowania wyja§niajgcego Komisja ustalila, nastepujgce fakty: 

inwestycja Powiatu Pultuskiego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W 

Pultusk-Bulkowo-Skorznice-Gqsiorowo na odcinku Pultusk ul. Mickiewicza —

Lipniki Stare realizowana jest na podstawie skutecznego zgloszenia z dnia 

19.10.2017r. znak sprawy WBA.6743.365.2017. 



W roku 2018 zostal zrealizowany etap I od granicy miasta Pultusk do m. Lipniki 

Stare, uwzglydnia on m.in. poszerzenie istniejqcej jezdni do 5,5m, budowe 

chodnikow oraz zatok autobusowych. 

W roku bieZqcym realizowany jest 2 etap przebudowy ul. Mickiewicza od granicy 

miasta Pultusk do skrzyZowania z ulicami Tysiqclecia i Jana Pawla II. Termin 

zakonczenia inwestycji planowany jest na 31.05.2019r. 

Zgodnie z dokumentacjq projektowq na wysokoki dzialki M.D. nr 122 w m. 

Lipniki Stare przewidziany jest odcinek chodnika dla pieszych oraz odcinek 

zatoki postojowej wzdluZ jezdni. Chodnik przylega do granicy dzialki nr 122. 

Omylkowo, z winy Wykonawcy robot, wykonano cz9§6 chodnika na szerokoki 

okolo 0,5m. na diugoki okolo 10mb w dzialce M.D. 

Po interwencji wlakicielki jeszcze tego samego dnia (10.09.2018r.) chodnik poza 

dzialkq drogowq zostal rozebrany, a teren uprzqtnicty. Niemniej M.D nadal 

kwestionuje granice pasa drogowego, co nie ma potwierdzenia w mapach z 

zasobow 0§rodka Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pultusku, na 

podstawie kt6rych wykonany byl projekt. Zgodnok dokumentacji projektowej 

ze stanem prawnym dzialki drogowej potwierdzil teZ Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowlanego podczas kontroli realizacji inwestycji. 

W miedzyczasie M.D. wystqpila z wnioskiem do Zarzqdu Drog Powiatowych o 

• budowe dodatkowego zjazdu na jej dzialke, pomimo tego ze ww. dzialka posiada 

ju2 dwa zjazdy. 

Dyrektor Zarzqdu Drog w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, projektantem i 

Wykonawcq robot ustalili realizacje wniosku M.D. poprzez budowe dodatkowego 

zjazdu na wysokoki wybudowanej zatoki postojowej, ktory zostal wykonany w 

ramach realizowanej inwestycji. 

Jednakle M.D. nadal podnosi brak jej zgody na budowe chodnika i zatoki 

postojowej na wysokoki jej dzialki w pasie drogi powiatowej. Uzyskanie takiej 

zgody nie wynika z przepisow prawa budowlanego. 
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Dodatkowo, poniewaz dzialka nie jest jeszcze zagospodarowana i jej pololenie 

jest zaniZone w stosunku do przebudowanej drogi, skar4ca kwestionowala brak 

prawidlowego potqczenia zjazdu z jej dzialkq. 

Kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego potwierdzila 

niezgodnok w realizacji poprzez budowc zjazdu, kt6rego nie ma w dokumentacji 

projektowej . 

Natomiast ze wzgledu na fakt, ze przygotowana przez Zarzqd DrOg 

Powiatowych zmiana nie spotkala sic z aprobatq skar2qcej, podjeto decyzjc o 

doprowadzeniu przebudowanej drogi na wysokoki dzialki M.D. do stanu 

11, 

	

	
zgodnego z dokumentacj4, tj. likwidacji dodatkowego wnioskowanego przez 

skar2qcq zjazdu , ktory w §wietle przepis6w ustawy o drogach publicznych nie 

jest wymagany, gdy2 dzialka nr 122 posiada ju2 dostcp do drogi publicznej. 

Z wyja§nien Dyrektora Zarzqdu Drog Powiatowych w Pultusku wynika, ze 

ww. zjazd zostal zlikwidowany. 

Majqc na uwadze powy2sze argumenty Komisja Skarg Wnioskow i Petycji 

wnioskuje do Rady Powiatu w Pultusku o uznanie skargi za bezzasadnq. 
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