
Uchwała Nr IX/70/2019 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie uznania petycji dotyczącej ujęcia w planach inwestycyjnych na najbliższe lata 

wymiany nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr DP 1332O i 1349O  

w miejscowości Fałkowice, na odcinku Fałkowice – Domaradz i Fałkowice – Lubnów  

za zasługującą na uwzględnienie 

 

 

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.  

z 2018 r. poz. 870), Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 4 kwietnia 2019 r petycja mieszkańców Fałkowic  

dotycząca ujęcia w planach inwestycyjnych na najbliższe lata wymiany nawierzchni 

asfaltowej drogi powiatowej nr DP 1332O i 1349O w miejscowości Fałkowice, na odcinku 

Fałkowice – Domaradz i Fałkowice – Lubnów zasługuje na uwzględnienie. 

 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.  

 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego  

       Andrzej Michta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik do uchwały Nr IX/70/2019 

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

 

Uzasadnienie 

 Na podstawie art. 12 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Powiatu jest 

organem właściwym do rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców Fałkowic jest Rada 

Powiatu Namysłowskiego uznaje, że petycja w sprawie ujęcia w planach inwestycyjnych na 

najbliższe lata wymiany nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr DP 1332O i 1349O  

w miejscowości Fałkowice, na odcinku Fałkowice – Domaradz i Fałkowice – Lubnów 

zasługuje na uwzględnienie. 

Pismem z dnia 26 marca 2019 r. (data wpływu 4 kwietnia 2019 r.) mieszkańcy Fałkowic 

wnieśli do Rady Powiatu Namysłowskiego petycję w powyższym temacie. Wskazane w petycji 

drogi DP 1132 O i DP 1349 O są drogami powiatowymi i zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.), 

zarządcą drogi powiatowej jest Zarząd Powiatu.  

Drogi powiatowe DP 1132 O o przebiegu Starościn – Domaradz – Jagienna  

i DP 1349 O o przebiegu Lubnów – Fałkowice są drogami zapewniającymi mieszkańcom 

Fałkowic, Lubnowa i Domaradza, połączenie z siedzibą gminy (dojazd do miejscowości Pokój) 

i powiatu (dojazd do miejscowości Namysłów). Łączna długość wnioskowanych odcinków 

dróg powiatowych wynosi 9,450 km. W ciągu drogi DP 1132 O są również zlokalizowane  

4 obiekty mostowe (Fałkowice I, Fałkowice II, Domaradz I i Domaradz II). 

W miesiącu maju pracownik Wydział Dróg oraz funkcjonariusz Komendy Powiatowej 

Policji w Namysłowie, dokonali wiosennego przeglądu powyższych dróg powiatowych.  

Po przygotowaniu protokołu z objazdu zostanie przygotowany harmonogram remontów dróg 

powiatowych w roku 2019. Powyższy harmonogram obejmie również drogi powiatowe  

nr DP 1132 O i 1349 O w miejscowości Fałkowice, na odcinku Fałkowice – Domaradz  

i Fałkowice – Lubnów. Ponadto w roku 2014 został wykonany szczegółowy przegląd obiektu 

mostowego Fałkowice II oraz przeglądy rozszerzone pozostałych mostów, a co roku 

przeprowadzane są przeglądy podstawowe wszystkich obiektów, tj.: Fałkowice I, Fałkowice II, 

Domaradz I i Domaradz II. W/w przeglądy wskazują na zły stan techniczny – oceniany na 

niedostateczny dla 3 obiektów mostowych oraz oceniany na dostateczny dla 1 obiektu 

Fałkowice I. 

Zarząd Powiatu podejmuje działania mające na celu poprawę stanu nawierzchni dróg 

DP 1132 O i DP 1349 O. W roku 2013 został wykonany remont odcinka drogi powiatowej  

nr DP 1132 O w m. Pieczyska, a w kolejnym 2015 roku wykonano przebudowę drogi 



powiatowej DP 1132 O w m. Domaradz. Powyższe prace zostały wykonane przez firmy  

P. P-U-H TOMBUD  

W związku z pojawieniem się możliwości pozyskania środków na drogi powiatowe  

z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 analizowana jest możliwość zakwalifikowania 

się do dofinansowania dróg powiatowych DP 1132 O i DP 1349 O. W ramach bieżącego 

utrzymania dróg w miesiącach maj i czerwiec 2019 r. wykonywane są remonty ubytków  

w nawierzchni bitumicznej na odcinku od miejscowości Starościn do miejscowości Jagienna 

oraz od miejscowości Fałkowice do miejscowości Lubnów. Stan tych odcinków dróg będzie 

systematycznie monitorowany i w miarę potrzeb remontowany przy użyciu remontera typu 

Patcher lub masy na gorąco, aby zapewnić mieszkańcom miejscowości Fałkowice, Domaradz 

i Lubnów bezpieczną możliwość korzystania z drogi powiatowej. 

Zarząd Powiatu nie skupiła się jedynie na stanie nawierzchni drogi. Aby zapewnić 

możliwość korzystania w pełni z dróg przez przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą w rejonie w/w miejscowości oraz dla zapewnienia swobodnego transportu 

konieczne jest zajęcie się obiektami mostowymi. Aby określić nośność i zakres remontu 

obiektów najbardziej zniszczonych w ciągu tych dróg, Zarząd Powiatu prowadzi rozmowy  

z Pracownią Projektową MOSTOLAND, celem przeprowadzenia ekspertyzy technicznej 

obiektów mostowych. Po uzyskaniu ekspertyzy, konieczne będzie wykonanie dokumentacji 

projektowej na remont lub całkowitą przebudowę newralgicznego obiektu. W związku z tym, 

że prace te należą do najbardziej kosztownych, Zarząd będzie zmuszony szukać możliwości 

uzyskania dofinansowani zewnętrznego celem ich realizacji.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, że Zarząd Powiatu Namysłowskiego jest 

świadomy stanu dróg powiatowych nr DP 1332O i 1349O w miejscowości Fałkowice, na 

odcinku Fałkowice – Domaradz i Fałkowice – Lubnów i nie pozostaje obojętny na potrzeby 

mieszkańców, na co wskazują dokonane remonty w latach ubiegłych jak i zaplanowane prace 

naprawcze w roku bieżącym.  

Zarząd Powiatu będzie czynił starania w celu pozyskania środków finansowych, które 

przeznaczone będą na wykonanie remontu wnioskowanych dróg. Ujęcie wnioskowanych dróg 

do remontu w przyszłorocznym budżecie powiatu będzie uwarunkowane ilością środków 

przeznaczonych na realizację zadań drogowych na rok 2020. Inwestycje Powiatu w dużej 

mierze są zależne od funduszy europejskich i krajowych, ich osiągalność będzie głównym 

czynnikiem wpływającym na realizację zamierzonych inwestycji. Innym wyznacznikiem 

mającym wpływ na realizację inwestycji powiatu z pozyskanych środków będzie również 

wysokość dofinansowania. 



Działając w oparciu o § 2 ust 3 uchwały Nr XLI/386/2010 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej, materiały do projektu budżetu składane są do Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.  

W związku z powyższym Zarząd Powiatu przy planowaniu budżetu powiatu na najbliższe lata 

weźmie pod uwagę ujęcie w planach inwestycyjnych powiatu, wnioskowanych w petycji dróg 

do remontu. 

Mając na względzie przeprowadzone w tej sprawie postępowania wyjaśniające, 

wysłuchanie Wicestarosty Namysłowskiego Tomasza Wiciaka oraz zapoznanie się ze 

stanowiskiem Zarządu Powiatu Namysłowskiego Rada Powiatu Namysłowskiego uznaje 

petycję dotyczącą ujęcia w planach inwestycyjnych na najbliższe lata wymiany nawierzchni 

asfaltowej drogi powiatowej nr DP 1332O i 1349O w miejscowości Fałkowice, na odcinku 

Fałkowice – Domaradz i Fałkowice – Lubnów na zasługującą na uwzględnienie. 

 

 

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego  

       Andrzej Michta  

 

 

 

Pouczenie: 

Na podstawie art. 12 ust 1 ustawy o petycjach „Podmiot właściwy do rozpatrzenia 

petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem 

petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub 

dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.” 

 


