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ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZEZ 

RADĘ POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM w 2017 r. 

 

 

         Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r.             
poz. 870) informuję, iż w roku 2017 do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wpłynęły         
3 petycje. 
 
1. Petycja z dnia 11 stycznia 2017 r. Sołectwa Łaszka (data wpływu 12 stycznia 2017 r. – sygn. 
OSO.152.1.2017) dotycząca podjęcia remontu dróg powiatowych przebiegających przez wieś 
Łaszka - drogi 2317G, 2316G. Petycja została przekazana przez Przewodniczącego Rady do 
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, celem rozpatrzenia. Dokonano wizji terenu oraz 
zorganizowano spotkanie z mieszkańcami wsi Łaszka. W wyniku powyższego Zarząd Powiatu       
w Nowym Dworze Gdańskim podjął uchwałę Nr 332/2017 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie 
rozpatrzenia petycji w sprawie wykonania modernizacji nawierzchni dróg powiatowych                
nr 2316G i nr 2317G, uznając, iż ze względu na ograniczone środki finansowe w roku 2017, 
remont ww. dróg nie może zostać zrealizowany. Poprawiony zostanie jedynie stan techniczny w 
ramach bieżącego utrzymania. Wskazaną odpowiedź udzielono wnoszącemu pismem z dnia 
13.03.2017 r. sygn. OSO.152.1.2017.RK. 
 
2. Petycja z dnia 27 marca 2017 r. Sołectwa Wiśniówka – Szkarpawa, Sołectwa Wybicko, 
Sołectwa Bronowo (data wpływu 28 marca 2017 r. – sygn. OSO.152.2.2017) dotycząca podjęcia 
remontu drogi powiatowej nr 2329G. Petycja została przekazana przez Przewodniczącego Rady 
do Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, celem rozpatrzenia. Dokonano wizji terenu 
oraz zorganizowano spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielami Gminy Stegna. W wyniku 
powyższego uznano, iż sytuacja finansowa powiatu na chwilę bieżącą nie pozwala na wykonanie 
kapitalnego remontu ww. drogi. Wskazaną odpowiedź udzielono wnoszącym pismem z dnia 
26.05.2017 r. sygn. ZDP-7/5400/1148/2017 
 
3.  Petycja z dnia 6 września 2017 r. Sołectwa Wiśniówka – Szkarpawa (data wpływu 7 września 
2017 r.) dotycząca dokonania wycinki drzew przy drodze 2329G, zagrażających bezpieczeństwu 
przejezdnych. Petycja została przekazana przez Przewodniczącego Rady do Zarządu Powiatu                 
w Nowym Dworze Gdańskim, celem rozpatrzenia. Po dokonaniu wizji lokalnej Zarząd Powiatu 
podjął działania w zakresie ustalania właścicieli działek, gdyż część drzew rośnie poza pasem  
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drogowym. Wskazaną odpowiedź udzielono wnoszącemu pismem z dnia 13.10.2017 r.                             
sygn. OSO.152.4.2017. Po ustaleniu powyższego zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu 
wystosowano pisma do właścicieli działek znajdujących się poza pasem drogowym z prośbą                   
o wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew lub rozpoczęcia procedury uzyskania zezwolenia na ich 
usunięcie, gdyż stwarzają realne zagrożenie dla użytkowników ruchu drogowego. Powyższe 
zrealizowano pismem z dnia 26.10.2017 r. sygn. ZDP-7/5400/2384/2017 
 
 
          Petycje wraz z udzielonymi odpowiedziami dostępne są w BIP w zakładce: Prace Rady 
Powiatu - Petycje kierowane do Rady Powiatu pod adresem: 
http://www.bip.nowydworgdanski.pl/527,za-rok-2017 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 
                                                                                                        Jacek Gross 
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