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                         Zawiadomienie o przekazaniu petycji do podmiotu właściwego 

Na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o Petycjach   

(Dz. U. 2018 r., poz. 870 t.j.) 

 

przekazuję według właściwości do Zarządu Powiatu Namysłowskiego petycję  

mieszkańców wsi Pawłowic Namysłowskich  z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie budowy 

chodnika wzdłuż drogi powiatowej. 

                                                                 Uzasadnienie: 

W dniu 24 stycznia 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Namysłowie wpłynęła petycja 

mieszkańców wsi Pawłowic Namysłowskich reprezentowana przez Państwa (anonimizacja) w 

sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej. 

Zgodnie z art.19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) zarządcą dróg powiatowych jest zarząd powiatu, więc 

należy zaznaczyć, że rozpatrzenie przedmiotowej petycji nie leży w kompetencji Burmistrza 

Namysłowa i stosownie do treści 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. 

Natomiast z uwagi na powagę problemu z jakim borykają się mieszkańcy Pawłowic 

Namysłowskich w pełni popieram wniosek mieszkańców wsi. Budowa chodnika jest niezbędna 

w aspekcie znacznej poprawy bezpieczeństwa pieszych, którzy z powodu ograniczonej 

widoczności, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym i konieczności poruszania się ulicą, stają 

w obliczu realnego zagrożenia ich zdrowia i życia. 

W związku z powyższym Gmina Namysłów jest chętna do współpracy i udzieli 

wszelkiej możliwej pomocy w realizacji ww. przedsięwzięcia. 

 Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym jest przekazanie petycji  do Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego.  

             O sposobie rozpatrzenia przedmiotowej sprawy proszę powiadomić wnioskodawcę  

oraz Urząd Miejski w Namysłowie. 

 

Burmistrz Namysłowa 

/-/ dr Bartłomiej Stawiarski 

 

 

Sporządzała: Agnieszka Jasińska – stanowisko do spraw obsługi sekretariatu Urzędu Miejskiego w Namysłowie  

774190-304,sekretariat@namyslow.eu 


