
UCHWAŁA NR XXI/153/2016 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 28 września 2016 r. 

 

w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 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 2016 r. poz. 814) oraz art. 229 pkt 4 i art. 237 §1, §3 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  z 2016 r. poz. 23 z późn. 

zm. ) uchwala się: 

 

§1. 

Po rozpatrzeniu skargi z dnia 11.08.2016 r.  Kancelarii Adwokackiej Adwokata Pawła 

Polonisa działającego jako pełnomocnik Pana Artura Duszyńskiego zamieszkałego w Stegnie 

na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pana Andrzeja Suszek w sprawie związanej z 

problematyką dotyczącą pojazdów typu melex w miejscowości Stegna, uznaje się skargę za 

bezzasadną w sprawie odmowy przyznania dwóch kopert (miejsc postojowych) pod pojazdy 

wolnobieżne typu melex przy pętli ul. Morskiej w Stegnie.  

 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu, zobowiązując 

jednocześnie do przesłania stronie skarżącej niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                         Przewodniczący Rady 

                                                                     (-) 

                                                                         Jacek Gross 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

W dniu 18 sierpnia wpłynęła skarga Kancelarii Adwokackiej Adwokata Pawła Polonisa 

działającego jako pełnomocnik Pana Artura Duszyńskiego na Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, Pana Andrzeja Suszek w sprawie odmowy 

przyznania dwóch kopert pod pojazdy wolnobieżne typu melex przy pętli ul. Morskiej w 

Stegnie. 

Z uwagi na lawinowo rosnącą liczbę pojazdów wolnobieżnych w miejscowościach 

nadmorskich Powiatu Nowodworskiego i parkowanie ich w sposób niezorganizowany, 

tworzący zagrożenie w ruchu zarówno pieszym jak i kołowym, w sezonie turystycznym 2016 

r., postanowiono uporządkować ruch pojazdów wolnobieżnych poprzez wyznaczenie dla nich 

miejsc postojowych. Dotyczyło to głównie miejsc w obrębie zawrotnic przy plażach w 

miejscowościach Jantar, Stegna, Sztutowo i Kąty Rybackie. Zarząd Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim na posiedzeniu 06.05.2016 r. wyraził zgodę na zorganizowanie i 

wydzierżawienie miejsc postojowych dla pojazdów wolnobieżnych na ww. drogach 

powiatowych z zastrzeżeniem, że należy wziąć pod uwagę już złożone wnioski 

zainteresowanych, a także podać informację do wiadomości publicznej, aby zainteresowane 

podmioty mogły złożyć wnioski, zakładając ograniczoną liczbę miejsc oraz ze wskazaniem 

o nierozpatrywaniu wniosków złożonych po terminie.  

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim wykonał dyspozycje Zarządu 

Powiatu i w dniu 12.05.2016 r. zamieścił stosowne ogłoszenie na stronie internetowej ZDP 

z informacją o zbieraniu wniosków do dnia 27.05.2016 r. W wyniku przeprowadzonego 

naboru określono liczbę chętnych podmiotów. Wśród złożonych podań nie odnotowano 

wniosku Pana Artura Duszyńskiego. W dniu 01.06.2016 r. przedstawiciele Zarządu Dróg 

Powiatowych wraz z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze 

Gdańskim przeprowadzili wizję lokalną w terenie i wyznaczyli miejsca postojowe dla 

pojazdów wolnobieżnych uwzględniając liczbę złożonych wniosków, możliwości techniczne 

zawrotnic jak i bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.  

W dniu 27.06.2016 r. zostały wydane zainteresowanym decyzje administracyjne na dzierżawę 

miejsc na zasadzie wyłączności zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim nr XX/144/2012 z dnia 06.06.2012 r. Wykonano także niezbędne projekty 

organizacji ruchu.  

Dnia 01.07.2016 r. wpłynął wniosek Pani Olgi Duszyńskiej z prośbą o wyrażenie zgody na 

korzystanie pojazdami wolnobieżnymi z zatoki autobusowej znajdującej się w ciągu drogi 

powiatowej nr 2325G przy zawrotnicy przy plaży w miejscowości Stegna. Z uwagi na 

wcześniejsze rozmieszczenie kopert i wydanie już decyzji administracyjnych 

zainteresowanym oraz fakt wpływu wniosku po wyznaczonym terminie wniosek rozpatrzono 

negatywnie.  



W dniu 14.07.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się 

spotkanie przedstawicieli Powiatu w osobach Starosty, Pana Zbigniewa Ptaka, Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych Andrzeja Suszek, pracownika Wydziału Komunikacji Pana 

Mariusza Cieślewicza, Pana Janusza Kurowskiego i Pana Artura Duszyńskiego. Pan 

Duszyński zaproponował, aby w obrębie zawrotnicy przy plaży w Stegnie wyznaczyć jeszcze 

dwie „koperty” dla pojazdów wolnobieżnych, które miałyby służyć pojazdom Pana 

Duszyńskiego, jak i innym zainteresowanym, którzy nie posiadają stosownych decyzji.  

Podczas tego spotkania, nikt z zebranych przedstawicieli Powiatu nie obiecał, że te 

koperty zostaną wyznaczone. Dyrektor ZDP zobowiązał się do rozważenia propozycji i 

sprawdzenia czy jest możliwa do zrealizowania. Po spotkaniu, 20.07.2016 r. do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim wpłynęło pismo Pana Artura Duszyńskiego o 

wytyczenie dwóch „kopert” w m. Stegna w obrębie ronda przy plaży. Po przeprowadzeniu 

wizji w terenie, jak i po konsultacjach z Kierownikiem Wydziału Komunikacji stwierdzono, 

że nie ma możliwości wyznaczenia proponowanych dwóch dodatkowych „kopert” we 

wskazanym przez Pana Duszyńskiego miejscu z uwagi na sprzeczność z przepisami ustawy 

Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) art. 49 pkt 1 ppkt 2, a 

konkretnie brakiem możliwości zachowania odległości 10 m od przejścia dla pieszych. 

Również w innym miejscu, w obrębie zawrotnicy nie było możliwości wyznaczenia 

dodatkowych „kopert”. 

Z uwagi na powyższe wniosek rozpatrzono negatywnie i dnia 22.07.2016 r. udzielono 

zainteresowanemu odpowiedzi.  

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

zasadne.  

                                                                         Przewodniczący Rady 

                                                                     (-) 

                                                                         Jacek Gross 

 

 

 


