
Uchwała Nr XIII/112/2019 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie uznania petycji dotyczącej wykonania remontu dróg powiatowych DP 1117 O  

i DP 1116 O w miejscowości Łączany 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 zm.: z 2019 r., poz. 1815) 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 30 października 2019 r petycja mieszkańców wsi Łączany 

w sprawie wykonania remontu dróg powiatowych nr DP 1117 O i nr DP 1116 O  

w miejscowości Łączany 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 XIII/112/2019 

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 30 grudnia 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 wsi Łączany.  Rada 

Powiatu Namysłowskiego uznaje, że petycja w sprawie remontu drogi powiatowej  

nr DP 1117 O i nr DP 1116 O w miejscowości Łączany zasługuje na uwzględnienie. 

Zarząd Powiatu ma świadomość złego stanu technicznego nawierzchni drogi 

powiatowej DP 1116 O i 1117 O w m. Łączany, ponieważ są prowadzone systematycznie 

przeglądy dróg powiatowych.  

Zarząd Powiatu na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych, zleca remonty 

w/w dróg. Oprócz prac realizowanych przez firmy zewnętrzne, remont ubytków zagrażających 

ruchowi drogowemu, realizowany jest również przez pracowników Wydziału Dróg. W dniach 

od 12 listopada do 22 listopada 2019 r. pracownicy Wydziału Dróg wykonali remont 

nawierzchni (ubytki zagrażające ruchowi drogowemu na całym odcinku w m. Łączany). Przy 

wyjazdach w teren pracownicy zostali pouczeni o konieczności dokonywania częstszych 

kontroli w m. Łączany celem niedopuszczenia do dalszej degradacji nawierzchni.  

Na odcinku w miejscowości Łączany, zaprojektowana została sieć gazowa średniego 

ciśnienia, na którą zostało wydane pozwolenia na budowę nr AB.6740.230.317.2018 z dnia 

20.09.2018 r. Powyższe pozwolenie, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, ważne jest 3 lata. W związku z powyższym brak jest uzasadnienia wykonania 

kompleksowego remontu nawierzchni w m. Łączany, gdyż przy realizacji gazociągu w/w 

nawierzchnia zostanie zniszczona.  

Powiat będzie czynił starania, aby w miarę posiadania środków finansowych, 

wykonywać bieżące naprawy nawierzchni jezdni w m. Łączany. 

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

jest świadomy stanu drogi powiatowej w miejscowości Łączany. Ze względu na planowane 

prace związane z wykonaniem gazociągu do miejscowości Jastrzębie (jednostka wojskowa)  

i posiadanym przez inwestora prawomocnym pozwoleniu na budowę nie jest uzasadnione 

wykonanie kompleksowego remontu nawierzchni w najbliższym czasie.    

 



Mając na względzie przeprowadzone w tej sprawie postępowania wyjaśniające 

wysłuchanie Starosty Namysłowskiego Konrada Gęsiarza oraz zapoznanie się ze stanowiskiem 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego, Rada Powiatu Namysłowskiego uznaje petycję dotyczącą 

wykonania remontu dróg powiatowych nr DP 1117 O i nr DP 1116 O w miejscowości Łączany 

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.” 

 


