
 

UCHWAŁA NR 332/2017 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 8 marca 2017 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wykonania modernizacji nawierzchni dróg powiatowych 

nr 2316G i nr 2317G.  

 Na podstawie art. 32. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2, z art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 

2014 r. ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1195 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

 Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nie kwestionuje zasadności remontu dróg 

powiatowych nr 2316G Sztutowo – Płonina – Groszkowo oraz nr 2317G Grochowo Trzecie – Łaszka 

jednakże ze względu na ograniczone środki finansowe w roku 2017 remont ww. dróg nie może zostać 

zrealizowany. W ramach bieżącego utrzymania zostanie poprawiony stan techniczny drogi. 

 

§ 2. 

  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wz. Starosty 

 (-) 

      Barbara Ogrodowska  
           Wicestarosta   

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 Sołectwo Łaszka wystąpiło z petycją dnia 11.01.2017 r. o wykonanie remontu dróg powiatowych 

nr nr 2316G Sztutowo – Płonina – Groszkowo i 2317G Grochowo Trzecie – Łaszka. Zgodnie z decyzją 

Zarządu Powiatu z dnia 19.01.2017 r. Starosta Nowodworski Pan Zbigniew Ptak oraz Dyrektor Zarządu 

Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim Pan Andrzej Suszek dnia 01.02.2017 r. spotkali się z 

mieszkańcami wsi Łaszka. Spotkanie odbyło się w terenie na drodze powiatowej nr 2317G w 

miejscowości Łaszka. Sołtys wsi Pani Teodozja Jachimczyk oraz mieszkańcy omówili problemy 

dotyczące miejscowych dróg powiatowych oraz przedstawili swoje oczekiwania w tym zakresie. Zebrani 

wnioskowali o remont dróg poprzez wykonanie nowej nawierzchni. Pan Starosta omówił sytuację 

finansową powiatu w świetle innych potrzeb, w tym drogowych. Wskazał, iż w obecnej sytuacji, kiedy 

kończone będą rozpoczęte inne inwestycje nie ma możliwości równoległego rozpoczęcia kolejnych 

inwestycji. Zarząd Powiatu realizuje inwestycje drogowe zgodnie z przyjętymi zasadami uwzględniające 

natężenie ruchu i znaczenie społeczne i gospodarcze. Ponadto warunkiem modernizacji lub budowy dróg 

jest pozyskanie środków zewnętrznych oraz pomocy finansowej samorządu gminnego.  

 Przedstawiciele powiatu zaproponowali bieżącą naprawę przedmiotowych dróg kruszywem 

z rozbiórki przebudowywanej  DK nr 7. Prace mogłyby zostać rozpoczęte po zgromadzeniu odpowiedniej 

ilości materiału pozyskanego od wykonawcy budowy trasy nr S7. Zarząd Dróg Powiatowych 

poinformował, iż rozmowy w tym zakresie trwają i po roztopach tutejszy Zarząd w ramach bieżącego 

utrzymania taki remont przeprowadzi.  

Jednocześnie tutejszy Zarząd wystąpi z wnioskiem do Wójta Gminy Sztutowo 

o  deklarację w sprawie partycypowania w kosztach modernizacji ww. dróg, która będzie stanowiła 

podstawę do aplikowania o środki zewnętrzne w kolejnych latach.  

Przedmiotowa uchwała Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim została przygotowana 

zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar 

priorytetowy Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1. Rozwinięta 

infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: CO.3.1.1 Rozwój 

i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej. 

W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

Wz. Starosty 

 (-) 

      Barbara Ogrodowska  
           Wicestarosta   

 

 


