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STAROSTA POZNAŃSKI 
Poznań, 20 marca 2020 r. 

OP.065.2.2020 

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrywanych w roku 2019 przez Starostę Poznańskiego 

Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 

870) informuję, że w roku 2019 wpłynęło 8 petycji: 

1) Przedmiot petycji: Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2495P - ul. Jeziornej w Komornikach oraz 

złożenia do Wojewody Wielkopolskiego wniosku o dofinansowanie ww. drogi. 

Sposób załatwienia: Wnioskodawcy zostali poinformowani o zleceniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w 

Poznaniu wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu 

drogi powiatowej nr 2495P Komorniki - Szreniawa na długości 1120m". Wyjaśniono, że procedowane jest 

uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co będzie stanowiło podstawę do 

ewentualnego rozpoczęcia prac budowlanych, a gdy decyzja stanie się ostateczna, możliwe będzie 

złożenie wniosku o dofinansowanie ww. inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Jednocześnie 

wyjaśniono, iż realizacja inwestycji na drogach powiatowych, każdorazowo, uzależniona jest od 

możliwości finansowych powiatu oraz pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. 

2) Przedmiot petycji: Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2495P - ul. Jeziornej w Komornikach oraz 

złożenia do Wojewody Wielkopolskiego wniosku o dofinansowanie ww. drogi. 

Sposób rozpatrzenia: Wnioskodawcy zostali poinformowani o zleceniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w 

Poznaniu wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu 

drogi powiatowej nr 2495P Komorniki - Szreniawa na długości 1120m". Wyjaśniono, że procedowane jest 

uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co będzie stanowiło podstawę do 

ewentualnego rozpoczęcia prac budowlanych, a gdy decyzja stanie się ostateczna, możliwe będzie 

złożenie wniosku o dofinansowanie ww. inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Jednocześnie 

wyjaśniono, iż realizacja inwestycji na drogach powiatowych, każdorazowo, uzależniona jest od 

możliwości finansowych powiatu oraz pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. 

3) Przedmiot petycji: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie miejscowości Lusowo, 

gm. Tarnowo Podgórne. 

Sposób załatwienia: W odpowiedzi na petycję poinformowano, że, w celu poprawy bezpieczeństwa w 

rejonie Szkoły Podstawowej w Lusowie wprowadzane są w terenie zmiany w organizacji ruchu 

obejmujące wykonanie m. in. kolorowych symboli znaków A-17 „Dzieci" na jezdni. Ponadto w ramach 

zawartego z Gminą Tarnowo Podgórne porozumienia, Gmina przewiduje wprowadzić aktywne 

oznakowanie przejścia dla pieszych przy szkole. Natomiast nie ma możliwości wyznaczenia w wskazanym 

miejscu przejść dla pieszych, ponieważ nie spełnia ono wymagań określonych przepisami prawa. 

4) Przedmiot petycji: Wprowadzenie w Starostwie Powiatowym w Poznaniu Polityki Zarządzania Konfliktem 

Interesów oraz spraw z nią związanych. 

Sposób załatwienia: Petycja została rozpatrzona negatywnie. Przyjęte i wdrożone w Starostwie 

Powiatowym w Poznaniu rozwiązania prawne stanowią system zapobiegania sytuacjom konfliktu 

interesów. Natomiast pismo wnioskodawcy stanowiące „uzupełnienie" petycji zostało przekazane 

według właściwości Przewodniczącemu Rady Powiatu w Poznaniu. 

5) Przedmiot petycji: Odstąpienie od decyzji o wycince drzew przy ul. Ogrodowej w Lusowie oraz wytyczenie 

chodnika w pasie przyległym do cmentarza. 

Sposób załatwienia: Petycja w kwestii wycinki drzew została rozpatrzona pozytywnie. Droga powiatowa nr 

2419P na wskazanym w petycji odcinku zostanie przeprojektowana. Kwestia wytyczenia chodnika, tak, 



aby spełnione zostały warunki techniczne, a przede wszystkim zasady bezpieczeństwa, podlega dalszym 

ustaleniom. 

6) Przedmiot petycji: Umieszczenie w planach inwestycyjnych Powiatu Poznańskiego budowy drogi 

rowerowej z Tuczna i okolic do Poznania. 

Sposób załatwienia: Petycja została rozpatrzona negatywnie. Do 2023 r. nie przewiduje się budowy 

ścieżek rowerowych w rejonie Tuczna. W przypadku takich inwestycji konieczne byłoby wykonanie ścieżki 

rowerowej za rowami przydrożnymi. Takie rozwiązanie wymusza poszerzenie pasa drogowego i wykupy 

terenów przyległych, a także wycinkę drzew i krzewów na terenach leśnych, co wymaga znacznych 

nakładów finansowych. Na drogach powiatowych w okolicach Tuczna, przewiduje się natomiast 

wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach, co poprawi bezpieczeństwo i komfort korzystania z dróg 

publicznych. 

7) Przedmiot petycji: Zmiana przepisów art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie najwyższym. 

Sposób załatwienia: Petycja przekazana została do rozpatrzenia według właściwości do organów 

posiadających inicjatywę ustawodawczą, tj. Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Rady Ministrów. 

8) Przedmiot petycji: Podjęcie działań w sprawie „toru wyścigowego" na lotnisku w Bednarach. Sposób 

załatwienia: Wnioskodawca został poinformowany o podjętych działaniach, zgodnie z posiadanymi przez 

Starostę Poznańskiego kompetencjami. Wydana została decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu dla 

podmiotu Sobiesław Zasada Centrum Sp. z o.o. Sp. komandytowa. Ponadto zwrócono się do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego, jako organu właściwego, o podjęcie 

czynności kontrolnych w kwestii legalności toru wyścigowego i prowadzenia działalności na 

przedmiotowym terenie. 

Petycje wraz z udzielonymi odpowiedziami, z zachowaniem ustawowych terminów, opublikowane zostały 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego. 

 


