
 

Wieluń, 19 lipca 2017 r. 

 

Adam Ustyniak 

98-300 Wieluń, 

ul. Fabryczna 32 

 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu  

Plac Kazimierza Wielkiego 2  

98 - 300 Wieluń  

 

 

 

 

W dniu 15 marca 2017 r. zwróciłem się do Starostwa z prośbą o poprawienie w ramach 

naprawy gwarancyjnej chodnika i jezdni przy ulicy Fabrycznej 32. 

 

Po trwającej już 4 miesiące korespondencji, nie otrzymałem wiążącej decyzji, a tok 

rozumowania kierownictwa podległego Wam Powiatowego Zarządu Dróg, do którego mnie 

skierowaliście, jest dla mnie całkowici niezrozumiały. 

 

W związku z powyższym przekazuję na ręce pana starosty i wicestarosty całą dotychczasową 

korespondencję, rezygnując równocześnie z dalszej korespondencji z PZD.  

 

Ewentualne dalsze kroki pozostawiam do decyzji Starostwa. 

 

 

 

Z poważaniem 

 

Adam Ustyniak 
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Wieluń, 15 marca 2017 r. 

 

Adam Ustyniak 

98-300 Wieluń, 

ul. Fabryczna 32 

 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu  

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 

pokój 68 

Plac Kazimierza Wielkiego 2  

98 - 300 Wieluń  

 

 

Zwracam się z prośbą o poprawienie drogi i chodnika przy ul. Fabrycznej 32.  

 

Wadliwie położona w czasie modernizacji nawierzchnia oraz chodnik i wjazd do 

posesji nr 32 sprawiają, że woda opadowa gromadzi się we wjeździe na teren mojej posesji, 

zarówno na jezdni jak i na chodniku,. Wadliwe poziomowanie nie pozwala na jej odpływ. 

Powstała kałuża utrzymuje się długo sprawiając trudności komunikacyjne na tym odcinku, 

a nagromadzone błoto i gałęzie stanowią niebezpieczeństwo dla pieszych i pojazdów.  

Zimą kałuża zmienia się w lodowisko, co jest jeszcze bardziej niebezpieczne.  

Załączam 5 zdjęć, które ilustrują istniejący problem. 

 

Z poważaniem 

Adam Ustyniak 
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Moje pismo zostało przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu i to z nim 

prowadziłem już dalszą korespondencję. 

 

Odpowiedź PZD Wieluń. 
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Wieluń, 1 czerwca 2017 r. 

Adam Ustyniak 

98-300 Wieluń, 

ul. Fabryczna 32 

 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu 

98-300 Wieluń,  

ul. Fabryczna 7. 

 

 

Szanowna Pani, 

dziękuję za odpowiedź na pismo wysłane do Starostwa Powiatowego dnia 15 marca 2017 r. 

dotyczące zalewanego chodnika i wjazdu na moją posesję.  

(Wasz znak: PZD.SZ.273.9.1.2017)  Wprawdzie trwało to 2 miesiące, ale jednak… 

 

Zdaję sobie sprawę, że oficjalny język urzędniczy odbiega od potocznego, pozwolę 

sobie jednak na odpowiedź w stylu nieformalnym, zgodnym z moimi odczuciami. 

 

Jak wynika z otrzymanego pisma, Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu wystosował do 

wykonawcy drogi pismo z prośbą o zajęcie stanowiska w rzeczonej sprawie, a nie 

o usunięcie nieprawidłowości w ramach obowiązującej jeszcze umowy gwarancyjnej.  

 

Takie sformułowanie niejako sugeruje, że właścicielowi drogi nie zależy na 

poważnym zajęciu się tą sprawą, więc uzyskana odpowiedź, że wykonawca „nie poczuwa się 

do odpowiedzialności…” jest oczywista.  

Nie chodzi tu jednak o odpowiedzialność, tylko o przyzwoite zachowanie się instytucji 

uczestniczących w przeprowadzonej i tak potrzebnej i wspaniałej inwestycji. 

  

 Informacja zawarta w treści otrzymanego przeze mnie pisma, że „zaleca szczególną 

dbałość o czystość cieków przykrawężnikowych” wymusza pytanie - kto i komu to zaleca, bo 

chyba nie mnie. 

 

 Informacji o częstotliwości i jakości sprzątania nie będę na razie komentował. 

 

 Nadzieją i obawą napełniła mnie ostatnia część pisma, o „wykonywanych na bieżąco 

przeglądach gwarancyjnych” sugerująca, że podczas takiego przeglądu wskazane usterki 

zostaną poruszone w celu możliwości ich rozwiązania. Tylko „możliwości”, więc nadzieja 

zmieniła się w obawę, że nic z tego nie wyjdzie. Tu nie trzeba „poruszać usterek”, trzeba je 

zlikwidować. To bardzo mglista nadzieja i bez stanowczej postawy PZD w Wieluniu 

wykonawca się nad tym problemem raczej się nie pochyli.  

Podsumowując: z tego pisma nic nie wynika, nie zawiera żadnych konkretów!   

 

 Szanowna Pani!  

Wiem, że nie macie Państwo wpływu na te nieszczęsne minimalne spadki podłużne, 

a co za tym idzie bardzo powolny przepływ wody opadowej, a powstrzymuje go czasem kilka 

listków lub papier rzucony na drogę co sprawia, że kałuża na chodniku utrzymuje się bardzo 

długo. 

 Jednak nie wyobrażam sobie, że do końca życia, a mam 67 lat, będę mieszkał przy 

zalanym po każdym deszczu chodniku z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. 
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Sprawa się jeszcze bardziej komplikuje zimą, kiedy to ów „ciek przykrawężnikowy” zwany 

dawniej rynsztokiem, jest z jednej strony zasypywany w czasie odgarniania śniegu z jezdni, 

a z drugiej strony śniegiem zgarnianym z chodnika. Doskonale widać to na zdjęciach 

w poprzednim piśmie z dnia 15 marca b.r. Myślę, że również Starostwo Powiatowe nie 

pozwoli by na tak wspaniałej drodze pozostał taki nieudany fragment. 

 

Nie chcę nic sugerować, myślę jednak, że problem rozwiąże podniesienie poziomu 

kostki chodnikowej od stromy jezdni oraz krawężnika na całej długości wjazdu do 
posesji. Woda w rynsztoku będzie wprawdzie stała, ale nie będzie się wlewała się na chodnik.  

 

Nie wymaga to wielkich nakładów, a być może rozwiąże dotykający mnie, Powiatowy 

Zarząd Dróg oraz Starostwo Powiatowe problem, proszę więc o wzięcie tej możliwości pod 

uwagę. Jestem przekonany, że potraficie rozwiązywać poważniejsze problemy. 

Czy mogę mieć nadzieję, na podanie jakieś terminu wykonania poprawek, bo w swym 

ciągłym jeszcze, niczym nie uzasadnionym optymizmie liczę, że „damy radę”. 

 

Poniżej cztery strony zdjęć z dnia 24 i 27 maja b.r., - zachęcam do ich analizy, tam wszystko 

widać. Kwiat z mojego ogródka, na zgodę oraz dobre i przyjazne stosunki pomiędzy 

wszystkimi zainteresowanymi stronami. 

 

 

Z poważaniem 

Adam Ustyniak. 

 

http://fascynacje.wbi.d2.pl 

e-mail: adamus@poczta.fm 
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24 maja b.r. po deszczu. 
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27 maja b.r., pogodnie. 
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Odpowiedź PZD 
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Wieluń, 17 lipca 2017 r. 

 

Adam Ustyniak 

98-300 Wieluń, 

ul. Fabryczna 32 

 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu 

98-300 Wieluń,  

ul. Fabryczna 7. 

 

 

 

(Tradycyjnie złamię zasady oficjalnego pisma urzędowego. Nie umiem zawrzeć treści w trzech 

nic nie mówiących zdaniach.) 

 

W odpowiedzi na Wasze kolejne już pismo Wasz Znak PZD.ZS.273.9.2.2017 informuję, że 

nie zgadzam się zarówno z jego treścią jak i postawą Powiatowego Zarządu Dróg 

w Wieluniu.  

 

1. W związku z rzekomo przeprowadzoną wizją mam pytania: 

 

- czy ta wizja miała miejsce w dzień pogodny czy w czasie lub bezpośrednio po deszczu, bo 

właśnie stanu chodnika i jezdni w czasie opadów ta sprawa dotyczy? 

 

- czy mogę poznać nazwiska osób uczestniczących w tej wizji lokalnej oraz treść protokołu 

z podpisami osób uczestniczących? Pewnie nie. 

 

- dlaczego nie zostałem wezwany do uczestnictwa w tej wizji, bym mógł przedstawić swój 

punkt widzenia? Uważam, że miałem do tego prawo. 

 

Nie mogę wykluczyć, że mi działania tej komisji umknęły, mam jednak wątpliwości, czy 

rzeczywiście ktoś się w tej sprawie pofatygował. Jestem emerytem i większość czasu 

spędzam na podwórku a 4 okna domu i dwa balkony wychodzą na drogę i nikt z 

domowników, pies ani czujnik ruchu zainstalowany w bramie nie sygnalizował, że ktoś 

przeprowadza jakieś czynności przed tą bramą, chyba, że była to wizja z przejeżdżającego 

samochodu. Dlatego właśnie pozwoliłem sobie napisać o „rzekomej wizji lokalnej”.  

 

Zgodnie z Waszym ostatnim pismem stwierdzono po raz kolejny, że wjazd jest wykonany 

prawidłowo. Mogę się dalej domyślać, że zgodnie z projektem. Pytam więc, czy w projekcie 

jest przewidziane jego okresowe zalewanie? Czy jest tam zaznaczona kałuża? Pewnie nie.  

 

Dla przypomnienia załączam zdjęcie, które zresztą już znacie, a których przesłałem wiele 

w poprzednich pismach. Dodam też, że jest to jeden jedyny wjazd na wyremontowanej ul. 

Fabrycznej zalewany w czasie opadów. 

 

2. Piszecie, że PZD zobowiązuje się do „monitorowania oraz w miarę potrzeb udrażniania 

kratek ściekowych…” -  zaznaczam, kratek ściekowych  w liczbie mnogiej.  

I co to znaczy „w miarę potrzeb”? Czy w czasie np. trwania burzy też? 
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Pytam też, gdzie są te kratki ściekowe na tym odcinku drogi? Przecież na tym odcinku nie ma 

nawet kanalizacji burzowej. Nie zauważyliście tego w czasie tej sławetnej wizji? Pierwsza 

kratka ściekowa znajduje się za zakrętem w odległości ponad 200 m. na mostku przed ulicą 

Baranowskiego.  

Następne kratki są już „pod górę” drogi, woda tam już raczej nie popłynie. 

 

Już w Waszym piśmie z dnia 12 kwietnia piszecie, że zwracacie się do wykonawcy o „zajęcie 

stanowiska”, a nie o konkretne działanie, co zresztą już Wam wytykałem. 

W ostatnim piśmie z 15 maja powtarzacie m.in. że „zarządca drogi wykonuje na bieżąco 

przeglądy gwarancyjne wykonanych robót i podczas takiego przeglądu wskazane usterki 

zostaną poruszone (…) w celu możliwości ich rozwiązania”.  

 

 W kolejnych pismach ciągle tylko „zajmujecie stanowisko” i „poruszacie usterki”, 

starając się, by nic w tej sprawie nie zrobić a mnie omamić okrągłymi zadaniami bez związku 

z istotą sprawy. 

 

Szkoda, że wizytówką tak pięknie przebudowanej za duże pieniądze drogi, będzie kałuża na 

jezdni i zalewany okresowo wjazd znajdujący się 70 m. od tablicy informacyjnej, dumnie 

opisującej wspólne dzieło Urzędu Wojewódzkiego, Powiatu Wieluńskiego i Gminy Wieluń. 

Czy te pieniądze Was nie zobowiązują do działania? Czy postawa pozostałych uczestników 

projektu jest taka sama? Zobaczymy. 

 

I na zakończenie mojej korespondencji jeszcze jedno. Problem z zastoiskiem wody w tym 

miejscu istniał od dawna. Jeszcze mój ojciec zakopał przy płocie dużą dziurawą beczkę, do 

której odprowadzał deszczówkę z tego wjazdu. Jednak z czasem beczka zamuliła się 

i zardzewiała, przestając pełnić swą rolę.  

Zwróciłem się o pomoc do poprzedniego kierownika PZD. Po wizji lokalnej uznano 

zasadność mojej prośby. Skutkowało to podniesieniem poziomu drogi wzdłuż wjazdu na 

posesję - został nadlany pas asfaltu, który utrzymywał wodę w obszarze jedzeni, nie 

pozwalając jej na wpływanie we wjazd, a przy silnych opadach na posesję.  

Dało się? Dało! 

 

Informowałem o tym wszystkim kierownika budowy, pokazywałem podwyższenie poziomu 

wzdłuż wjazdu, wskazywałem, gdzie zawsze stoi woda po deszczu, bo teren drogi jest 

obniżony. Twierdził, że już nie będę miał tego problemu.  

 

Jednak teraz, pomimo przekazanych Wam zdjęć i rzekomej wizji lokalnej, PZD ciągle 

twierdzi, że wszystko jest w porządku. Ja rozumiem, że nie chcecie lub nie możecie dokonać 

tych poprawek z nieznanych mi powodów. Nie rozumiem jednak, jak patrząc na te zdjęcia 

urzędnik powiatowy w majestacie sprawowanej funkcji kierowniczej może twierdzić, że 

droga i wjazd zostały wykonane prawidłowo.  

Czy np. nowo naprawiony za duże pieniądze dach, który i tak przecieka, jest 

naprawiony prawidłowo? Wg mnie taki jest tok rozumowania tego urzędu! 
Nie mam jednak wpływu na tok myślenia i działania urzędników. Jestem bezradny, dlatego 

też tym pismem kończę wszelką korespondencję z PZD w Wieluniu w tej sprawie. 

 

Ponieważ do PZD zostałem skierowany przez Starostwo Powiatowe, przesyłam do pana 

Starosty całą dotychczasową korespondencję w tej sprawie. Możliwość napraw w ramach 

obowiązującej gwarancji wskazał mi pan wicestarosta Marek Kieler w czasie zebrania rady 
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osiedlowej, również jemu przekazuję kopię dokumentacji. Korespondencję zamieszczam też 

na portalu społecznościowym.  

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

Adam Ustyniak 


