
Uchwała XXXII/220/2021 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 13 października 2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym 
w zakresie wykreślenia z rejestru zabytków odcinka drogi powiatowej o nr 1136O wykonanego z kostki 

granitowej, ul. Brzeska w miejscowości Świerczów oraz wykonania przebudowy nawierzchni tego 
odcinka. 

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 920, Dz. U. 2021, poz. 1038, ) 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 14 czerwca 2021 r petycja w interesie publicznym 
w zakresie wykreślenia z rejestru zabytków odcinka drogi powiatowej o nr 1136 O wykonanego z kostki 
granitowej, ul. Brzeska w miejscowości Świerczów oraz wykonania przebudowy nawierzchni tego odcinka 
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 
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załącznik do uchwały Nr XXXII/220/2021 

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 13 października 2021 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 grupę wnioskodawców 

dotyczącej wykreślenia z rejestru zabytków odcinaka drogi powiatowej o nr 1136 O 

wykonanego z kostki granitowej, ul. Brzeska w miejscowości Świerczów oraz wykonania 

przebudowy nawierzchni tego odcinka. Rada Powiatu postanowiła, iż niniejsza petycja 

zasługuje na uwzględnienie.  

Mając na uwadze powyższe Zarząd Powiatu w Namysłowie na posiedzeniu w dniu 

09.07.2021r. podjął decyzje o rozpoczęciu działań zmierzających do wykreślenia wskazanego 

odcinka drogi powiatowej z rejestru zabytków oraz przebudowy nawierzchni. W dniu 

06.09.2021r. Zarząd Powiatu w Namysłowie otrzymał informację z Urzędu Gminy                                 

w Świerczowie, że przedmiotowy odcinek drogi nie znajduje się w gminnej ewidencji 

zabytków Gminy Świerczów. Ponadto dnia 09.09.2021r. wystosowano do Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu prośbę o potwierdzenie czy wskazany odcinek drogi 

powiatowej wykonany z kostki kamiennej, znajduje się w rejestrze zabytków. Z otrzymanej 

odpowiedzi od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 17.09.2021r. 

wynika, że odcinek ul. Brzeskiej (nawierzchnia z kostki) w Świerczowie nie jest indywidualnie 

wpisany do rejestru zabytków, lecz jest ujęty w ewidencji zabytków i może podlegać ochronie 

konserwatorskiej na podstawie zapisów w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Dnia 04.10.2021r. wystąpiono do Urzędu Gminy w Świerczowie o przekazanie 

informacji z miejscowego planu zagospodarowania dotyczącej przedmiotowego odcinka drogi. 

Po uzyskaniu informacji z Urzędu Gminy w Świerczowie, Zarząd Powiatu                           

w Namysłowie ponownie wystąpi do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu                      

o zgodę na przebudowę nawierzchni z kostki kamiennej na nawierzchnię bitumiczną. 

Powyższe działania maja na celu przygotowanie się Zarządu Powiatu w Namysłowie 

do wykonania dokumentacji projektowej dla powyższego zadania. 

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego  

       Andrzej Michta 
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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.” 
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