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W odpowiedzi na petycję, która wpłynęła do Starostwa Powiatowego we Wrześni 

dnia 18 czerwca 2019 r. przekazuję uchwalę nr 61/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi 

powiatowej nr 3662P i budowy ciągu pieszo — rowerowego na odcinku Nekla — Stroszki wraz 

z uzasadnieniem. 
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W odpowiedzi na petycję, która wpłynęła do Starostwa Powiatowego we Wrześni 

dnia 18 czerwca 2019 r. przekazuję uchwałę nr 61/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi 

powiatowej nr 3662P i budowy ciągu pieszo — rowerowego na odcinku Nelda — Stroszki wraz 

z uzasadnieniem. 
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UCHWAŁA NR 61/XI/2019 

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 3662P 
i budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Nekla Stroszki 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za rozpatrzoną pozytywnie petycję w sprawie przebudowy drogi powiatowej 
nr 3662P i budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Nekla — Stroszki. 

§ 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego do zawiadomienia 
podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia. 

Prze odniczą y Rady 

Marek rzyieniski 



Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 3662P 

i budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Nekla — Stroszki 

Dnia 18.06.2019 r., do Rady Powiatu Wrzesińskiego, wpłynęła petycja pana Czesława 
Kalutriego i pana Sławomira Świdurskiego, radnych Rady Miejskiej Gminy Nekla, dotycząca 
stanu nawierzchni i poboczy drogi powiatowej nr 3662P na odcinku od ronda im. Jana Pawła 
II w miejscowości Nelcla do miejscowości Stroszki oraz niebezpieczeństwa powodowanego 
spadającymi na jezdnię konarami drzew. Radni wnoszący petycję wnioskowali o poszerzenie 
jezdni i budowę ciągu pieszo-rowerowego na wskazanym odcinku drogi powiatowej. 

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada rozpatruje petycje 
składane przez obywateli przy pomocy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W związku 
z powyższym, stosownie do kompetencji wynikających z art. 14 ust. 3 wskazanej ustawy, 
przewodniczący Rady wystąpił do zarządcy drogi o przedstawienie stanowiska 
w przedmiotowej sprawie i wraz z petycją przekazał je Komisji. 

Na posiedzeniu w dniu 05.08.2019 r. Komisja przeanalizowała petycję i zapoznała się 
z informacją Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o stanie technicznym drogi powiatowej nr 
3662P o przebiegu Środa Wielkopolska — granica powiatu — Nekla. Na tej podstawie Komisja 
ustaliła, że: 

1. w zakresie przebudowy drogi powiatowej na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do 
przejazdu kolejowego w miejscowości Nekla: 

• jest to odcinek drogi powiatowej w dobrym stanie technicznym jezdni, która 
posiada szerokość 6,0 m i jest zgodna z warunkami technicznymi 
obowiązującymi dla dróg publicznych klasy Z, 

• przy ul. Dworcowej w miejscowości Nekla zlokalizowany jest jednostronny 
chodnik, który posiada szerokość zmienną od 1,4 m do 2,0 m, 

2. w zakresie przebudowy drogi powiatowej od przejazdu kolejowego w miejscowości 
Nekla do granicy powiatu w miejscowości Stroszki: 

• jest to odcinek drogi powiatowej o szerokości 5,10 — 5,5 m bez wydzielonej 
części dla osób poruszających się pieszo, 

• szerokość drogi i poboczy są niezgodne z warunkami technicznymi 
obowiązującymi dla dróg publicznych klasy Z, 

• wzdłuż tego odcinka drogi występuje obustronna aleja drzew znajdujących się 
blisko krawędzi jezdni, których system korzeniowy częściowo powoduje 
wysadzanie konstrukcji drogi, 

• jest to odcinek drogi o dużym natężeniu ruchu, średnie dobowe natężenie 
ruchu, z pomiaru wykonanego w 2015 r., wyniosło 2911 pojazdów. 

Uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym zgłaszaną 
przez mieszkańców na posiedzeniu, Komisja wystąpiła do zarządcy drogi w sprawie: 

1. analizy istniejącego oznakowania oraz ewentualnego wprowadzenia ograniczenia 
prędkości i znaków informujących o braku skrajni drogowej, 

2. wykonywania systematycznie koniecznej pielęgnacji drzew, 
3. wykonywania systematycznie bieżących napraw nawierzchni drogowej i uzupełniania 

ubytków w poboczach drogi z uwzględnieniem ochrony istniejącej alei drzew. 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawach będących 
przedmiotem petycji, Komisja uznała, że zasadne jest wykonanie przebudowy drogi 



powiatowej nr 3662P i budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ronda im. Jana 
Pawła II w miejscowości Nekla do miejscowości Stroszki z uwzględnieniem maksymalnej 
ochrony istniejącej alei drzew. Wykonanie tej inwestycji drogowej zostanie przedstawione 
jako propozycja do projektu budżetu na 2020 r. Zakres i termin realizacji przebudowy będą 
zależeć od możliwości finansowych powiatu wrzesińskiego w latach następnych. 

Mając powyższe na uwadze, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 
Wrzesińslciego rekomenduje pozytywne rozpatrzenie petycji. 
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