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STAROSTA POZNAŃSKI 

Poznań, 24 marca 2021 r. 
OP.065.2.2021 

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrywanych w roku 2020 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 2020 wpłynęły 3 petycje: 

1) Przedmiot petycji: Sprzeciw wobec planowanej wycinki 24 lip przy ul. Młodzieżowej w Suchym Lesie, 
w związku z rozbudową skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową. 
Sposób załatwienia: Wnioskodawcy zostali poinformowani, że decyzja Starosty Poznańskiego nr 
5/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa 
skrzyżowania dróg gminnych ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w m. Suchy Las w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie, 
gmina Suchy Las", wydana została w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474). W myśl 
art. llf ust. 8 ustawy, do zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się 
odpowiednio przepis art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.). Decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany 
decyzji wydaje organ administracji publicznej, który wydał dotychczasową decyzję, tj. w przypadku 
przedmiotowej decyzji Starosta Poznański. W związku z tym uchylenie decyzji byłoby możliwe 
wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez inwestora - Wójta Gminy Suchy Las. Petycja 
rozpatrzona została negatywnie, ponieważ nie istnieją instrumenty prawne umożliwiające z urzędu 
uchylić lub zmienić przedmiotową decyzję. 

2) Przedmiot petycji: Zmiana drogi dojazdowej do inwestycji od strony ul. Poznańskiej (droga 2401P). 
Sposób załatwienia: Wnioskodawcy zostali poinformowani, że w dniu 30 czerwca 2020 r. decyzją nr 
3246/20 Starosta Poznański wydał pozwolenie na budowę budynku handlowo- usługowego z 
parkingiem, pylonem reklamowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 38/26 
położonej w Dąbrówce, gmina Dopiewo. Prowadząc postępowanie administracyjne o wydanie 
pozwolenia na budowę, Starosta, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej, związany jest 
wnioskiem Inwestora, tzn. wydając decyzję pozwolenia na budowę, Starosta nie może sugerować 
zmian w projekcie i uzależniać jej wydania od realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych 
wnioskiem. Jednocześnie wskazano, że Starosta Poznański jako organ zarządzający ruchem na drogach 
publicznych gminnych i powiatowych oraz Zarząd Powiatu w Poznaniu jako zarządca drogi powiatowej 
ul. Poznańskiej w Dąbrówce, nie zostali poinformowani o planach inwestycyjnych spółki Lidl. Obsługa 
komunikacyjna marketu zapewniona jest przez działkę prywatną, co pozbawia organ możliwości 
działania w tym zakresie. W stosunku do proponowanej ul. Poznańskiej w Dąbrówce, jako drogi 
dojazdowej do sklepu Lidl, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, wykonujący obowiązki zarządcy 
drogi, dysponuje już zatwierdzonym projektem budowlanym na jej rozbudowę. Przy sporządzaniu 
projektu brano pod uwagę dotychczasowe zagospodarowanie terenu. Niemniej jednak, Dyrektor ZDP 
w Poznaniu wystosował pismo do Lidl sp. z o.o. sp.k o przekazanie planów zagospodarowania działki i 
docelowo poszukania wspólnych rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo mieszkańcom ulicy 
Różany Zakątek w Dąbrówce. 

3) Przedmiot petycji: Zapewnienie należytej ochrony obiektu zabytkowego - grodzisko w Kociałkowej 
Górce, gm. Pobiedziska. 
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Sposób załatwienia: Wnioskodawcy zostali poinformowani o podejmowanych w latach wcześniejszych 
działaniach, dotyczących ochrony stanowiska archeologicznego w Kociałkowej Górce, oznaczonego w 
ewidencji konserwatorskiej pod nr 1/6 na arkuszu AZP 52-31, objętego wpisem do rejestru zabytków 
pod nr 95/A decyzją z dnia 14 grudnia 1967 r. Ponadto, poinformowano, że Powiatowy Konserwator 
Zabytków w Poznaniu w dniu 10 stycznia 2021 r. przeprowadził oględziny grodziska w Kociałkowej 
Górce. Obecni na spotkaniu przedstawiciele władz lokalnych z Urzędu Gminy Pobiedziska, pani sołtys 
wsi Kociałkowa Górka, właściciel terenu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czerniejewo oraz zastępca 
dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego dokonali lustracji tych 
miejsc na stanowisku, gdzie uprawiany jest motor-cross. Podobnie, jak w ubiegłych latach, podjęto 
dyskusję w kwestii zastosowania skutecznego zabezpieczenia przed wjeżdżaniem pojazdów 
mechanicznych na teren grodziska. Wyznaczono cztery miejsca postawienia ogrodzenia. Jednocześnie 
Powiatowy Konserwator Zabytków w Poznaniu zaproponował, aby na stronach internetowych i w 
mediach społecznościowych zamieścić informację o wczesnośredniowiecznym grodzisku w 
Kociałkowej Górce oraz konieczności ochrony tego cennego zabytku archeologicznego, jak i o 
sformułowanym w art. 29 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze 
zm.), zakazie wjazdu pojazdom silnikowym do lasów. W tym celu przygotowano stosowny materiał i 
rozesłano go do: Nadleśnictwa Czerniejewo, Głożyna, Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach, 
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 3 lutego 2021 r. 

Petycje wraz z udzielonymi odpowiedziami, z zachowaniem ustawowych terminów, opublikowane 
zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego. 

 


