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W załączeniu klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Mława, dnia 24 czerwca 2021 roku. 

Or.152.2.2021 

                                                                                          

                                                                                    Zarząd Powiatu Mławskiego 

Zawiadomienie o przekazaniu petycji podmiotowi właściwemu. 

       Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 2018,                   

poz. 870 zwana dalej ustawą o petycjach) przekazuję złożoną do Starosty Mławskiego 

pismem z dnia 22 czerwca 2021r. petycję grupy mieszkańców miejscowości Szreńsk oraz 

miejscowości Przychód w przedmiocie budowy chodnika przy drodze powiatowej                            

w miejscowości Szreńsk przy ul. Mławskiej.   

      Mieszkańcy zwracają się z apelem o uwzględnienie w planach inwestycyjnych oraz 

możliwy szybki remont pobocza w formie chodnika dla pieszych. Swoją prośbę uzasadniają 

tym, iż wzrasta liczba osób korzystających z drogi, co powoduje nieustanne zwiększenie 

natężenia ruchu samochodowego oraz pieszego (dorośli oraz dzieci idące do szkoły, sklepu, 

kościoła). Mieszkańcy wskazują, że budowa chodnika podniesie bezpieczeństwo pieszych.  

      

     Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, 

w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania 

w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości 

wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie 

zadań i kompetencji adresata petycji. Oznacza to w szczególności, że podmiotem właściwym 

do rozpatrzenia petycji jest jedynie taki organ władzy publicznej, organizacja lub instytucja 

społeczna, który jest właściwy do zadośćuczynienia żądaniu zawartemu w takim wystąpieniu.  

Przedmiotem żądania zawartego w ww. petycji jest budowa chodnika przy drodze powiatowej 

w miejscowości Szreńsk przy ul. Mławskiej. 

 

       Stosownie zaś do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca  1985r. o drogach publicznych                        

(Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.) organ administracji rządowej lub jednostki samorządu 

terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, 

przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Art. 19 ust. 2 pkt 3 

wspomnianej ustawy stanowi, że zarządcą dla dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu.  

Natomiast art. 20 pkt 2 ustawy o drogach publicznych wskazuje, że „do zarządcy drogi należy 

w szczególności: (…) 2) opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, 

remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynieryjnych (…)”. 

Oznacza to, że podmiotem właściwym do załatwienia wspomnianego wystąpienia jest Zarząd 

Powiatu Mławskiego. Biorąc zaś pod uwagę, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach 

adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do 

rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.  

 

Przekazanie ww. petycji Zarządowi Powiatu Mławskiego jest zasadne. 
Do wiadomości: 

/dokonano anonimizacji danych osobowych, zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016  Starosty Mławskiego                    

z dnia 27.10.2016r.  Wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody, o której mowa  w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. Jawność wyłączyła 

Renata Brodacka Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich./ 

 

 

 


