
 

            

UCHWAŁA NR XIX/328/20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie  

 

Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 223 § 1 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2096 z późn.zm.)  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Uznaje się za niezasadną skargę P. (…)  na działania Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie dotyczącą braku odpowiedzi jednostki na kierowane do 

niej wystąpienia strony skarżącej w sprawie odzyskania odszkodowania za 

wywłaszczenie gruntu na przebudowę drogi wojewódzkiej Rymanów – Jaśliska z 

przyczyn podanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

  

§ 2 

 

Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotu wnoszącego skargę 

o sposobie jej załatwienia powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr XIX/328/20 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 24 lutego 2020 r.  

 

Uzasadnienie 

 

 

W dniu 28 listopada 2019 r. do Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

wpłynęła skarga pana (…) na działania Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Rzeszowie zwanego dalej jako PZDW w Rzeszowie. Skarga przekazana wg 

właściwości przez Ministra Infrastruktury dotyczyła braku odpowiedzi jednostki na 

kierowane do niej wystąpienia strony skarżącej w sprawie odzyskania 

odszkodowania za wywłaszczenie gruntu na przebudowę drogi wojewódzkiej 

Rymanów – Jaśliska.  

Ww. skargę Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego przekazał 

Marszałkowi Województwa Podkarpackiego celem ustosunkowania się do 

przedstawionych w niej zarzutów. Odnosząc się do stawianych zarzutów ustalone 

zostało, że: PZDW w Rzeszowie prowadzi sprawę Pana (…….) od pierwszego 

wniesionego pisma z dnia 5 lipca 2016 r. dot. uzyskania odszkodowania z 1969 r. za 

wywłaszczenie gruntu na przebudowę drogi wojewódzkiej Rymanów – Jaśliska, 

Powiat Krosno, Gmina Rymanów, w miejscowości (…) nr domu (…), obecnie nr (…), 

nr działki (…), skierowanego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 

Oddział w Rzeszowie zwanego dalej GDDKiA w Rzeszowie i dostarczonego w dniu 6 

lipca 2016 r., które postanowieniem GDDKiA w Rzeszowie przekazała do PZDW w 

Rzeszowie wg właściwości zgodnie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (znak spr. GDDKiA O/Rz. I-

3.700.31.2016.TD z dnia 11.07.2016 r.). PZDW w Rzeszowie otrzymując pismo  

z GDDKiA w dniu 19 lipca 2016 r. udzieliło odpowiedzi (znak spr. PZDW-WN/611/48-

09-2-16/2/621/16 z dnia 27 lipca 2016 r.) Wnioskodawcy, co zostało potwierdzone 

własnoręcznym podpisem Pana (…) w dniu 2 sierpnia 2016 r.  

W niniejszym piśmie PZDW w Rzeszowie wyjaśnił, że za grunty wywłaszczane pod 

potrzeby dróg publicznych, w tym również drogę Rymanów – Jaśliska  

w miejscowości (…), na podstawie art. 36 § 3 wówczas obowiązującej ustawy z dnia 

12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (tekst jedn. Dz. 

U. 1961 r. Nr 18, poz. 94), suma odszkodowania złożona do depozytu sądowego 

przechodzi na własność Państwa, jeżeli osoby uprawnione do odbioru nie podejmą 

jej w ciągu 5 lat. 

Wobec powyższego przedstawiono, że brak jest podstaw do wypłaty odszkodowania 

za nieruchomości wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa pod przebudowę drogi 

Rymanów – Jaśliska w obrębie (…), które z uwagi na wówczas obowiązujące 

przepisy prawa przepadło na rzecz Skarbu Państwa. 

W dniu 29 lipca 2016 r. pan (…) ponownie zwrócili się do GDDKiA w Rzeszowie 

(pismo dostarczone w dniu 1 sierpnia 2016 r.), które GDDKiA w Rzeszowie 

przekazała do PZDW w Rzeszowie wg właściwości zgodnie z art. 65 § 1 ustawy 



z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (znak 

spr. GDDKiA O/Rz. I-3.700.38.2016.TD z dnia 2 sierpnia 2016 r.). Pismem z dnia 10 

sierpnia 2016 r. Pan (…) zwrócili się bezpośrednio do PZDW w Rzeszowie (data 

wpływu 12 sierpnia 2016 r.) w ww. sprawie. PZDW w Rzeszowie otrzymując pismo 

od GDDKiA w dniu 9 lipca 2016 r. oraz od pana (…) w dniu 12 sierpnia 2016 r. 

udzieliło odpowiedzi Wnioskodawcy (znak spr. PZDW-WN/611/48-09-2-16/4/678/16 

z dnia 17 sierpnia 2016 r.), co zostało potwierdzone własnoręcznym podpisem (…) w 

dniu 19 sierpnia 2016 r. W niniejszym piśmie PZDW w Rzeszowie wyjaśnił, że 

podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w piśmie znak PZDW-WN/611/48-09-2-

16/621/16 z dnia 27 lipca 2016 r., w którym wskazano przyczyny braku podstaw do 

wypłaty odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa 

pod przebudowę drogi Rymanów – Jaśliska w obrębie (…). 

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia przedmiotową skargę należy uznać 

za niezasadną.    
 


