
 

UCHWAŁA NR XIV/93/2015 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

 z dnia 30 grudnia 2015 r. 

 

 

w sprawie skargi na przewlekłe załatwienie sprawy przez Zarząd Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim 

 

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

powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 229 pkt 4 i art. 237 § 1, § 3  ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2013 r. poz. 267 z 

późn. zm.) uchwala się: 

§ 1. 

Po  rozpatrzeniu  skargi  z dnia 29.10.2015 r. Pana  C***  B***  zamieszkałego w Nowym 

Dworze Gdańskim na  przewlekłe   załatwianie sprawy przez Zarząd Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim w zakresie nie otrzymania stosownej odpowiedzi w ciągu 2 miesięcy od 

złożenia dnia 05.08.2015 r. 3 pism dotyczących odszkodowania za zajętą działkę na 

poszerzenie  drogi powiatowej uznaje się skargę za bezzasadną w zakresie udzielenia 

odpowiedzi. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim, zobowiązując jednocześnie do przesłania stronie skarżącej niniejszej uchwały 

wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

W dniu 4 listopada 2015 r. wpłynęła skarga Pana C*** B*** na przewlekłe załatwienie 

sprawy przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, a dotycząca braku odpowiedzi 

na trzy pisma z dnia 05.08.2015, które tego samego dnia wpłynęły do Starostwa Powiatowego 

w Nowym Dworze Gdańskim.   

Problematyka zawarta w wymienionych pismach dotyczyła: 

1. Odszkodowania za zajętą część działki nr 155 położoną w m. Kępki, której 

współwłaścicielem jest Pan C*** B***. 

2. Sprawy ponownego rozpatrzenia skargi na pracę Pana Zbigniewa Mazura 

3. Pozostałych  uwag. 

Ad.1. W wyniku trwającej w sprawie odszkodowania procedury administracyjnej i 

uzgodnień stron co do wysokości odszkodowania została przygotowana ugoda. Zarząd 

zabezpieczył środki finansowe na wypłatę odszkodowania w uzgodnionej wysokości 703 

zł. Niestety ugoda nie została przez Państwo B*** podpisana. Argumentacja Państwa o 

odmowie sprowadzała się do tego, że stroną do zawarcia ugody nie jest Starosta 

Nowodworski, a Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych ( wzór ugody w załączeniu), na co 

Państwo B*** się nie zgodzili. Informacji, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych ma 

upoważnienie Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli Państwo nie przyjęli do 

wiadomości. Pismami z dnia 05.08.2015 r. Państwo B*** podtrzymali swoją decyzję o 

braku zgody na ugodowe załatwienie sprawy o odszkodowanie. W tej sytuacji zaszła 

konieczność kontynuowania postępowania administracyjnego. W związku z tym dnia 

24.08.2015 r. została zlecona wycena nieruchomości ( działka 155/1) o czym 

zainteresowani zostali poinformowani. Dnia 28.09.2015 r. operat szacunkowy dotyczący 

wysokości odszkodowania za przedmiotową nieruchomość został do zainteresowanych 

przesłany celem ustosunkowania się. Pismem z dnia 22.10.2015 r. Starosta Nowodworski 

poinformował strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i 

materiałów, zapoznania się z materiałem dowodowym oraz prawie składania 

dodatkowych wyjaśnień w sprawie wydania decyzji o ustalenie wysokości 

odszkodowania. Pismem z dnia 11.11.2015 r.  ( data wpływu 12.11.2015 r.) Pan B*** 

zgłosił uwagi do operatu szacunkowego, które to uwagi dnia 23.11.2015 r. zostały 

przesłane do rzeczoznawcy majątkowego w celu ustosunkowania się i zajęcia stanowiska. 

Po otrzymaniu i zapoznaniu się ze stanowiskiem rzeczoznawcy zostaną podjęte dalsze 

działania. 



Ad.2 Starosta Nowodworski dnia 19.05.2015 r. udzielił stosownej odpowiedzi  na 

wcześniejszą skargę Pana B*** z dnia 11.05.2015 r. Ponowne rozpatrzenie sprawy nie 

znajduje w tym przedmiocie uzasadnienia. 

Ad.3 Zawartość merytoryczna tych uwag jest wątpliwa, a emocje w nich zawarte powodują, 

że polemika z nimi i udzielanie na nie odpowiedzi nie mają sensownego uzasadnienia. W 

związku z tym pozostały one bez odpowiedzi. 

 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w przedstawionej treści uważa się za zasadne. 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


