
UCHWAŁA NR XL/318/21 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej remontu nawierzchni ul. Polnej w Pniewie 

Na podstawie  art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) 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. Po rozpatrzeniu petycji złożonej przez grupę mieszkańców Pniewa, reprezentowanej przez 
Pana Edwarda Ludwisiaka, dotyczącej remontu nawierzchni ul. Polnej w Pniewie poprzez 
dofinansowanie i wsparcie rozpoczętych działań sołectwa Pniewo w zakresie zakupienia i ułożenia 
płyt żelbetonowych, w tym poszerzenie drogi na kilku odcinkach, Rada Miejska w Gryfinie uznaje 
petycję za uzasadnioną w części dotyczącej nieruchomości stanowiących własność gminy Gryfino. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia reprezentantów grupy 
mieszkańców wnoszących petycję o sposobie jej rozstrzygnięcia poprzez przesłanie kopii niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Rafał Guga 
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UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2021 r. do Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęła petycja złożona przez grupę
mieszkańców Pniewa, w której mieszkańcy wnoszą o pilny remont nawierzchni ul. Polnej w
Pniewie. W związku z bardzo złym stanem technicznym ul. Polnej na odcinku obejmującym
działki nr 94/2, 374, 387/7, 387/20 i 417 konieczne jest podjęcie czynności mających na celu
poprawę jej stanu poprzez odpowiednie dofinansowanie i wsparcie rozpoczętych działań
sołectwa Pniewo w zakresie zakupienia i ułożenia płyt żelbetonowych, w tym poszerzenia drogi
na kilku odcinkach. Mieszkańcy wskazali także kolejność prac na ul. Polnej, biorąc pod uwagę
najpilniejsze potrzeby w zakresie jej remontu. Twierdzą, że nienależyta dbałość przez gminę o
stan nawierzchni tej ulicy doprowadziła do sytuacji, w których korzystanie z drogi powoduje
uszkadzanie samochodów, a pylenie skutkuje dewastacją przyległych do ulicy nieruchomości.
Ponadto autorzy petycji podkreślają, że mają świadomość kosztów, jakie związane są z
kompleksową budową drogi, dlatego też nie zabiegają o środki na taką inwestycję, zdając sobie
sprawę z sytuacji finansowej gminy. Zależy im obecnie wyłącznie na poprawie stanu
technicznego drogi poprzez wspomniane wyłożenie płyt żelbetonowych.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 31 maja 2021 r. zapoznała się
z petycją i wysłuchała argumentów przedstawionych przez reprezentanta mieszkańców oraz
wyjaśnień zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Komisja dostrzega potrzebę pilnego remontu ul. Polnej w Pniewie z uwagi na jej bardzo
zły stan. Jak wynika z wyjaśnień Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, gmina Gryfino posiada
skuteczne zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych, polegających na ułożeniu
płyt drogowych betonowych na drodze gminnej nr 410024Z - na ul. Polnej w Pniewie na
działkach nr 374, 94/2, stanowiących własność gminy Gryfino. Zakup z dostawą płyt planowany
jest w ramach funduszu sołeckiego Pniewa i etapowo przewidziany do realizacji w latach 2021-
2024 zgodnie z wnioskiem sołtysa sołectwa Pniewo. Dwie ze wskazanych przez wnoszących
petycję działek tj. działki nr 387/7 i 387/20 stanowią własność prywatną. Gmina Gryfino nie
inwestuje na działkach stanowiących własność prywatną i nie może zobowiązać prywatnych
właścicieli działek do współfinansowania zadań własnych gminy. Z uwagi na ten fakt realizacja w
pełnym zakresie postulatów co do remontu i poszerzenia drogi, zgłaszanych przez mieszkańców
wnoszących petycję nie jest możliwa.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, popierając starania mieszkańców o remont
nawierzchni ul. Polnej, zarekomendowała Radzie Miejskiej uznanie petycji za uzasadnioną, z
zastrzeżeniem, że na działkach niestanowiących własności gminnej finansowanie remontu z
budżetu gminy Gryfino nie jest możliwe. Ponadto Komisja uznała, że obciążenie funduszu
sołeckiego w latach 2021-2024 kosztami realizacji zadania jest z punktu widzenia pozostałych
mieszkańców Pniewa niesprawiedliwe, bowiem skutkuje zablokowaniem środków na inne cele
przez trzy najbliższe lata. W związku z powyższym Komisja rekomenduje Burmistrzowi
uwzględnienie w projekcie budżetu gminy na rok 2022 środków na zakup i ułożenie płyt
żelbetonowych na ulicy Polnej w Pniewie, na działkach należących do gminy.

Rada Miejska w Gryfinie podziela stanowisko przedstawione przez Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji i uznaje petycję złożoną przez grupę mieszkańców Pniewa, dotyczącą
konieczności jej pilnego remontu za uzasadnioną w części dotyczącej nieruchomości
stanowiących własność gminy Gryfino.
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