
Uchwała Nr XIII/111/2019 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie uznania petycji dotyczącej generalnego remontu drogi powiatowej  

nr DP 1129 O na odcinku Żaba – Miodary 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 26 września 2019 r petycja mieszkańców wsi Miodary, 

Żaba i Biestrzykowice dotycząca generalnego remontu drogi powiatowej  

nr DP 1129 O na odcinku Żaba – Miodary 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/111/2019 

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 Miodary, Żaba 

i Biestrzykowice.  Rada Powiatu Namysłowskiego uznaje, że petycja w sprawie generalnego 

remontu drogi powiatowej nr DP 1129 O na odcinku Żaba – Miodary zasługuje na 

uwzględnienie. 

Pismem z dnia 24 lipca 2019 r. (data wpływu 26 września 2019 r.) mieszkańcy wsi 

Miodary, Żaba i Biestrzykowice wnieśli do Rady Powiatu Namysłowskiego petycję  

w powyższym temacie. Wskazana w petycji droga DP 1129 O jest drogą powiatową 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.  

Zarząd Powiatu ma świadomość złego stanu technicznego nawierzchni drogi 

powiatowej DP 1129 O na odc. Żaba – Miodary, ponieważ są prowadzone systematycznie 

przeglądy dróg powiatowych.  

Zarządca drogi posiada dokumentację techniczną na remont w/w odcinka drogi 

powiatowej. W latach 2017 i 2018 Powiat złożył wnioski o dofinansowanie zadania – 

przebudowa drogi powiatowej DP 1129 O na odc. Żaba – Biestrzykowice (przez Miodary)  

z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016 – 2019”. Po dwóch 

nieudanych próbach pozyskania środków zewnętrznych, w dalszym ciągu będą czynione 

starania w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych, aby wykonać kompleksowy 

remont w/w drogi.   

Po uzyskaniu informacji o zadaniach, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych na rok 2019, Zarząd Powiatu przystąpi do kolejnego naboru na pozyskanie 

środków z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021 w zakresie, który umożliwi pozyskanie 

dofinansowania. Do momentu wyjaśnienia się sytuacji dot. kompleksowego remontu 

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

wykonywać bieżące naprawy nawierzchni jezdni na odc. Żaba – Biestrzykowice. 

Pracownicy Wydziału Dróg Powiatowych w najbliższym czasie dokonają naprawy 

ubytków w jezdni, które utrudniają poruszanie się pojazdów po odcinku drogi powiatowej  



DP 1129 O. Ponadto pracownicy Wydziału zostali pouczeni o konieczności dokonywania 

częstszych przeglądów drogi na odcinku Żaba – Biestrzykowice w celu kontroli nawierzchni.   

W związku ze złym stanem nowej nawierzchni drogi wprowadzono ograniczenie 

tonażowe, które ma za zadanie wyeliminować ruch pojazdów ciężarowych, które przyczyniają 

się do szybszej degradacji nawierzchni bitumicznej. W czasie przeprowadzania kontroli drogi 

będzie zwracana uwaga na pojazdy ciężarowe wywożące drzewo z pobliskich lasów, które 

również przyczynia się do rozjeżdżania poboczy gruntowych co utrudnia odprowadzanie wody 

z jezdni w okresie zimowym. Wprowadzone ograniczenie dopuszcza jedynie ruch pojazdów do 

10 ton. Ciężkie pojazdy mogą poruszać się wyłącznie do i od właścicieli gruntów przyległych. 

W związku z planowanym remontem drogi 454 i jej planowanym objazdem do Opola przez 

miejscowości Namysłów i Brzeg będzie wzmożony ruch pojazdów na powyższym odcinku 

drogi.  

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

świadomy stanu drogi powiatowej nr DP 1129 O na odcinku Żaba – Miodary i nie pozostaje 

obojętny na potrzeby społeczności lokalnej, na co wskazuje dwukrotne wnioskowanie  

o środki zewnętrzne z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej  

2016 – 2019” w latach 2017 i 2018. 

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 

generalnego remontu drogi powiatowej nr DP 1129 O na odcinku Żaba – Miodary 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.” 


