
Uchwała Nr XVI/101/2016 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 25 lutego 2016r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania drogi asfaltowej w miejscowości 

Cegielnia Psucka –Psucin, gmina Nasielsk.  

 

 

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym 

(Dz.U  2015 poz. 1445) oraz art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 

2014r. o petycjach (Dz. U. 2014 poz. 1195), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co 

następuje: 

 

 

§1. Rada Powiatu Nowodworskiego postanawia nie uwzględnić petycji przekazanej przez 

Burmistrza Nasielska w sprawie wykonania drogi asfaltowej w miejscowości Cegielnia 

Psucka – Psucin, gmina Nasielsk z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej 

uchwały. 

 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Nowodworskiego, 

zobowiązując do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz  

z uzasadnieniem. 

 

 

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  

/-/ Zdzisław Szmytkowski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr XVI/101/2016 

z dnia 25 lutego 2016r. 

 

 

W dniu 16.02.2016r. do Rady Powiatu Nowodworskiego wpłynęło pismo Burmistrza 

Nasielska nr A.152.1.3.2016.MM-B z dnia 10.02.2016r. przekazujące, na podstawie art. 6 ust. 

1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. 2014 poz. 1195), petycję w sprawie 

wykonania drogi asfaltowej w miejscowości Cegielnia Psucka – Psucin w gminie Nasielsk 

(droga nr 106/1 oraz 364), złożoną przez Pana Jarosława Różalskiego, zam. w Cegielni 

Psuckiej gmina Nasielsk reprezentującego mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości w 

Cegielni Psuckiej. W załączeniu przekazano również pismo nr A.152.1.2.2016.MM.B z dnia 

10.02.2016r. stanowiące odpowiedź dla wnioskodawcy petycji. Burmistrz Nasielska uznał się 

niewłaściwym do rozpatrzenia petycji ze względu na brak tytułu własności do działek 

będących przedmiotem petycji.  

Rozpatrując niniejszą petycję należy stwierdzić, że teren ten nie posiada statusu drogi 

powiatowej, tj. nie został zaliczony do kategorii dróg powiatowych na podstawie odrębnej 

uchwały. Ponadto, zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. 2015 poz. 

460 ) drogi powiatowe stanowią własność powiatu. W orzecznictwie i doktrynie wskazuje się, 

że nie jest możliwe zaliczenie drogi do danej kategorii, jeżeli samorząd nie uzyskał wcześniej 

prawa własności nieruchomości, na których droga przebiega (jest urządzona) bądź ma 

przebiegać, natomiast obowiązujące przepisy nie przewidują automatycznego przejścia prawa 

własności gruntu zajętego pod drogę na rzecz gminy/powiatu z chwilą wejścia w życie 

uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg. Powiat Nowodworski nie jest właścicielem 

gruntów wskazanych w petycji. Co więcej, zgodnie z art. 6a w/w ustawy o drogach 

publicznych,  do dróg powiatowych zalicza się drogi inne, niż krajowe i wojewódzkie, 

stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin 

między sobą. Oznacza to, że nie jest możliwe urządzenie drogi powiatowej w sposób 

oznaczony w petycji. Mając powyższe na uwadze, petycja nie może zostać uwzględniona.  

 


