
Szymanowice Duże, dnia 7 września 2021 r.

Starosta Otwocki K rzysztof Szczegielniak  

Starostwo Powiatowe w Otwocku 

ul. Górna 13, 05-400 Otwock

PETYCJA

Na podstawie art. 2 Ustawy o petycjach z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. z późn. zm. (Dz.U. 

z 2014 r, poz. 1195), niniejszym reprezentując mieszkańców wsi Szymanowice Duże, wnoszę 

o wybudowanie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą oświetleniową przy drodze 

powiatowej nr 1302W (trasa: Podborek - Wysoczyn - M ariańskie Porzecze) na odcinku 

powiatu otwockiego od działki nr 49 położonej w obrębie wsi Siedzów do działki nr 258 

położonej w obrębie wsi Szymanowice Duże (gmina Sobie Jeziory), (dalej jako „Ścieżka 

Rowerowa”).

UZASADNIENIE

Petycjami z dnia 20 listopada 2018 r. oraz 9 września 2019 r. sołtys wsi Szymanowice Duże 

zgłaszał wnioski w przedmiocie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1302W na 

odcinku powiatu otwockiego od działki nr 49 położonej w obrębie wsi Siedzów do działki nr 

258 położonej w obrębie wsi Szymanowice Duże tj. odcinku, którego dotyczy przedmiotowa 

Ścieżka Rowerowa (znak sprawy S.OS.0330.7.2018).

Dowód: Kopia petycji z 20 listopada 2018 r.; Kopia petycji z  9 września 2019 r.; Pismo 

Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z dnia 17 grudnia 2018 r. dot. budowy chodnika przy  

drodze powiatowej Nr 1302 W, Pismo Starosty Powiatu Otwockiego z dnia 15 stycznia 2019 r. 

dot, budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1302 W,

Skutkiem powyższego było rozpoczęcie prac budowlanych przy Publicznej Szkole



Podstawowej w Siedzowie (dalej jako „Szkoła”), niemniej do dnia złożenia niniejszej petycji 

chodnik został wybudowany jedynie w obrębie budynku ww. Szkoły.

Dowód: Dokumentacja fotograficzna.

Wobec powyższego, wciąż konieczne pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa przy drodze 

powiatowej nr 1302W na przedmiotowym odcinku trasy. Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, z 

naszej wsi oraz wsi okolicznych wiele dzieci uczęszcza do Szkoły w Siedzowie i gro z nich 

dojeżdża rowerem lub chodzi pieszo, niezależnie od pory roku. Niejednokrotnie dzieci ze 

Szkoły wracają w godzinach półmroku, w których widoczność na drodze staje się 

ograniczona. Co więcej, na omawianym odcinku trasy brak oświetlenia co dodatkowo 

negatywnie wpływa na bezpieczeństwo ruchu.

Powyższa kwestia powinna zostać rozwiązania niezwłocznie, w związku z czym ponownie 

wnosimy o kontynuację budowy chodnika od Szkoły w Siedzowie do Szymanowie Dużych 

włącznie, poprzez jego rozbudowę o Ścieżkę Rowerową wraz z infrastrukturą oświetleniową.

Mając na uwadze bezpieczeństwo publiczne, w tym przede wszystkim bezpieczeństwo 

uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Siedzowie oraz konieczność 

zapewnienia porządku w ruchu drogowym wnoszę jak w petitum.

Do wiadomości:

1) Zarząd Dróg Powiatowych 
ul. Bohaterów Westerplatte 36 
05 - 480 Karczew

Załączniki (5):

1) Petycja z dnia 20 listopada 2018 r.,
2) Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z dnia 17 grudnia 2018 r. dot. budowy 

chodnika przy drodze powiatowej Nr 1302W,
3) Pismo Starosty Powiatu Otwockiego z dnia 15 stycznia 2019 r. dot. budowy chodnika 

przy drodze powiatowej Nr 1302W,
4) Petycja z dnia 9 września 2019 r.,
5) Dokumentacja fotograficzna.


