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06 marca 2022 r. 

Dariusz Grajda 

Radny Rady Powiatu Otwockiego  

 

Pani Grażyna Kilbach 

      Przewodnicząca  

Rady Powiatu Otwockiego 

 
ZAPYTANIE  Nr  23/2022 

do Starosty Otwockiego  w sprawie  decyzji zrid  Nr 158/SPEC/2019 Wojewody 

Mazowieckiego. 

 

Kierując się dobrem powiatowej wspólnoty samorządowej, przestrzeganiem zasad 

praworządności,   stosownie do art. 21 ust. 9,10, 11  ustawy o samorządzie powiatowym, 

kieruję poniższe zapytanie. 

 

Stan faktyczny. 

2 lutego 2022 r. skierowałem zapytanie, w którym zawarte było pytanie dotyczące daty 

otrzymania przez Starost, decyzji  zrid  Nr 158/SPEC/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 

20.12.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 797 w miejscowości Celestynów, jednostka ewidencyjna Celestynów, powiat 

otwocki”. 

16 lutego 2022 r. otrzymałem odpowiedź zawierającą poniższe wyjaśnienie: 

Ad. 1. Decyzja Nr 158/SPEC/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. do organu prowadzącego ewidencję 

gruntów i budynków wpłynęła 20.09.2021r.. 

 

10 lutego 2020 r.  została udzielona odpowiedź na interpelację radnego Romana Srebnickiego, 

podpisana przez ówczesnego Wicestarostę  z up. Starosty Otwockiego, w której to odpowiedzi 

zawarte było poniższe wyjaśnienie: 

(…) 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 27.01.2020 r. w sprawie „podjęcia działań 

związanych z uruchomieniem inwestycji na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 979, ul. Świętego 

Kazimierza oraz ul. Rękasa u Marszałka Województwa Mazowieckiego” przekazuję informację, 

iż dokumentacja projektowa została przekazana do Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich wraz z decyzją Nr 158/SPEC/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 

2019 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. 

(…) 

 

Powyższe wyjaśnienie wskazuje precyzyjnie numer, datę i tytuł decyzji oraz wiedzę o 

przekazaniu dokumentacji projektowej. Taka precyzja winna opierać się na posiadaniu przez 

ówczesnego Wicestarostę dokumentu w postaci decyzji. 

Po zmianie osobowej zarządu powiatu, w 2020 roku,  nadzór nad ZDP przejął Starosta Krzysztof 

Szczegielniak. Układ koalicyjny nie uległ zmianie. 
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Taka trwałość władzy winna łączyć się z trwałością administrowania. Dlatego trudno 

zrozumieć, że skoro w lutym 2020 r. Zarząd Powiatu  posiadał wiedzę o wydaniu decyzji i 

zapewne też posiadał tą decyzję zrid, to obecny Starosta informuje, że do Starosty Otwockiego 

owa decyzja zrid wpłynęła dopiero 18 miesięcy później. Nie do przyjęcia będzie wskazanie 

braku wiedzy o powyższych okolicznościach, w sytuacji tak stabilnej i rzetelnej władzy. 

 

Pytania. 

1) W jakiej formie (pismo, skan mailem) i od kogo Wicestarosta Otwocki otrzymał decyzję 
zrid Nr 158/SPEC/2019 Wojewody Mazowieckiego przed udzieleniem odpowiedzi na 
zapytanie radnego, zawartej  w piśmie z 10 lutego 2020 r. znak, S.OS.V.0003.3.2020? 

2) Proszę o wskazanie przyczyn tak długiej zwłoki (1,5 roku od lutego 2020 r.)  w 
doręczeniu decyzji zrid Nr 158/SPEC/2019 organowi prowadzącemu ewidencję 
gruntów i budynków, czyli Staroście Otwockiemu. 

3) Proszę o wskazanie nadawcy ww. decyzji, ujawnionego przy dacie jej rejestracji w dniu 

20.09.2021 r.  oraz numeru zaewidencjonowania tego aktu, pisma. 

 

Proszę  o odpowiedź na każde pytanie odrębnie. 

Odpowiedź proszę przekazać na mój adres mailowy wskazany w Biurze Rady. 

 

 


