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1. Wstęp 

Opracowanie zawiera informacje o petycjach adresowanych do organów samorządu 
Województwa Mazowieckiego rozpatrywanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.  

Petycje były rozpatrywane i załatwiane w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) oraz na podstawie Zasad rozpatrywania petycji w 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie stanowiących 
załącznik do Zarządzenia nr 484/18 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 7 lutego 
2018 r.  

Podstawę opracowania niniejszej analizy stanowi art. 14 ustawy o petycjach, zgodnie z 
którym „Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, a w przypadku, o którym mowa w art. 9 - 
Sejm, Senat lub organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, corocznie, w terminie 
do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu 
go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. 
Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu 
załatwienia petycji.” 

Analizę opracowano na podstawie danych z rejestru petycji prowadzonego w Biurze Dialogu 

Obywatelskiego w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie. 

 

2. Ogólne informacje na temat petycji adresowanych do organów samorządu 

Województwa Mazowieckiego w 2019 roku 
 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie wpłynęły 23 petycje.  

W tym: 

PODMIOTY SKŁADAJĄCE PETYCJE: 

 13 petycji złożyli obywatele,  

 2 petycje złożyły organizacje pozarządowe,  

 4 petycje w imieniu mieszkańców gminy złożyli radni gminy,  

 3 petycje w imieniu mieszkańców wsi złożył sołtys. 

 1 petycja złożona przez obywateli rozpatrywana była w trybie petycji wielokrotnej 

ORGANY ROZPATRUJĄCE PETYCJE (ZGODNIE Z WŁAŚCIWOŚCIĄ): 

 16 petycji rozpatrzył Marszałek Województwa Mazowieckiego, 

 1 petycję rozpatrzyli Marszałek i Sejmik Województwa Mazowieckiego, 

 2 petycje rozpatrzył Zarząd Województwa Mazowieckiego, 

 1 petycję rozpatrzył Sejmik Województwa Mazowieckiego 

 3 petycje przekazano zgodnie z właściwością.  
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FORMA PETYCJI: 

 18 petycji złożono w formie papierowej, 

 4 petycje złożono w formie elektronicznej, 

 1 petycję złożono w formie papierowej i elektronicznej. 

ZGODA NA UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH: 

 3 podmioty wnoszące petycje wyraziły zgodę na ujawnienie na stronie internetowej 
urzędu obsługującego swych danych osobowych (na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy 
o petycjach) 

 20 podmiotów takiej zgody nie wyraziło 

TERMINOWOŚĆ ZAŁATWIANIA PETYCJI: 

 Petycja nr 19/2019 została rozpatrzona w terminie przekraczającym termin zawarty 
w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach w wyniku opóźnienia po 
stronie departamentu przygotowującego merytoryczną odpowiedź wynikającego z 
konieczności pozyskania dodatkowych informacji w sprawie.  

 Pozostałe 22 petycje zostały rozpatrzone w terminie  

INFORMOWANIE O PETYCJACH: 

Informacje o petycjach, cyfrowe odwzorowanie (skan) treści petycji i odpowiedzi na petycję 
publikowane były na bieżąco na stronie internetowej samorządu Województwa 
Mazowieckiego www.mazovia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

3. Przedmiot i sposób załatwienia petycji 

 

Przedmiot petycji złożonych w 2019 roku oraz sposób ich załatwienia obrazuje poniższe 

zestawienie: 

Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia 

1 W sprawie warunków 
udzielania bonifikat od opłaty 
jednorazowej za 
przekształcenie gruntu 
stanowiącego własność 
samorządu Województwa 
Mazowieckiego, osobom 
fizycznym będącym 
właścicielami budynków 
mieszkalnych 
jednorodzinnych lub lokali 
mieszkalnych lub 
spółdzielniom 
mieszkaniowym. 

wobec podjęcia uchwały Sejmiku województwa 
Mazowieckiego nr  9/19 w sprawie wysokości i 
warunków udzielenia bonifikaty (…) petycję uznano 
za bezprzedmiotową, o czym nadawca został 
poinformowany odpowiednim pismem. 

2 Sprzeciw wobec propozycji 
zamknięcia szkoły 

Petycja przekazana zgodnie z właściwością do 
Wójta Gminy Osieck. 

http://www.mazovia.pl/
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Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia 

podstawowej im. Jana Pawła 
II w Osiecku  

3 O niewydawanie przez 
Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Gminie 
Grodzisk Mazowiecki zgody 
na rozbudowę i ponowne 
otwarcie zamkniętego 
składowiska balastu 
pokompostowego w 
Kraśniczej Woli 

Podmiot wnoszący petycję został poinformowany,  
że nie toczy się żadne postępowanie w sprawie 
wydania zgody na rozbudowę przedmiotowego 
składowiska,  
a w obliczu obowiązujących aktów prawnych nie 
przewidziano możliwości takiej rozbudowy.  

4 O przywrócenie w obydwie 
strony kursu autobusu linii 
WT-3 Dobrzyń nad Wisłą–
Kamienica–Płock 

Podmiot wnoszący petycję został poinformowany o 
tym, że połączenie autobusowe było wykonywane 
przez prywatnego przedsiębiorcę, który zdecydował 
się na anulowanie połączenia ze względów 
ekonomicznych, jednak nie wyklucza wznowienia 
tego połączenia w przyszłości przy wsparciu gminy 
Dobrzyń nad Wisłą.  

5 Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 559 
położonej przy ul. Lipnowskiej 
w Maszewie Dużym w gminie 
Stara Biała 

Podmiot wnoszący petycję został poinformowany  
o sytuacji związanej z umową pomiędzy Zarządem 
Województwa Mazowieckiego a Gminą Stara Biała 
dotyczącą remontu wskazanego odcinka drogi,  
a także o działaniach zaplanowanych przez 
Województwo Mazowieckiego w przyszłości w tej 
sprawie.  

6 Poprawa bezpieczeństwa na 
dwóch skrzyżowaniach o 
bardzo wysokich natężeniach 
ruchu przy ul. Słonecznej 
(droga 721) w Lesznowoli 

Podmiot wnoszący petycję został poinformowany  
o działaniach podjętych przez Województwo 
Mazowieckie w celu poprawienia bezpieczeństwa na 
tych skrzyżowaniach, takich jak analiza statystyk 
policyjnych, wystąpienie do Starosty Powiatowego z 
wnioskiem w tej sprawie oraz oczekiwaniu na 
decyzję Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
związku z planowaną zmianą przebiegu trasy nr 
721.   

7 Budowa chodnika dla 
pieszych wzdłuż drogi 
wojewódzkiej 562 

Podmiot wnoszący petycję został poinformowany  
o spotkaniu z władzami gminy i planowanych 
działaniach, których celem ma być budowa chodnika 
w wyznaczonym miejscu.  

8 Budowa chodnika dla 
pieszych w miejscowości 
Dziecinów wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 801 
(Warszawa-Puławy) 

Podmiot wnoszący petycję został poinformowany  
o poparciu dla sprawy przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego oraz o planowanych 
działaniach,  
które mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych  
w wyznaczonym miejscu.  

9 O przywrócenie komunikacji 
autobusowej w kierunku 
Ciechanowa 

Podmiot wnoszący petycję został poinformowany,  
że w świetle obowiązujących przepisów prawnych, 
zarówno miejscowych, jak i ogólnokrajowych, 
przywrócenie komunikacji na mocy decyzji organu 
samorządu województwa mazowieckiego nie jest 
możliwe, jednakże Sejmik Województwa 
Mazowieckiego zwrócił się pismem do 
przedsiębiorców wykonujących usługi transportowe 
o rozważenie możliwości stworzenia połączenia 
autobusowego na przedmiotowej trasie.  
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Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia 

10 Poprawa bezpieczeństwa 
drogi wojewódzkiej 730 

Podmiot wnoszący petycję został poinformowany  
o zmianach w organizacji ruchu na wyznaczonym 
terenie m.in. poprzez wprowadzenie ograniczenia 
prędkości,  
a także o krokach, jakie należy podjąć w celu 
realizacji budowy ścieżki rowerowej na danym 
odcinku drogi.  

11 O umieszczenie na drodze 
wojewódzkiej 721 w 
Józefowie radarowego 
wyświetlacza prędkości 

Podmiot wnoszący petycję został poinformowany  
o przesłankach, które przemawiają za 
nieumieszczaniem radarowego wyświetlacza 
prędkości w wyznaczonym miejscu, a także o tym, iż 
w celu poprawy bezpieczeństwa Marszałek 
Województwa Mazowieckiego zwrócił się  
do Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku z 
prośbą o przeprowadzanie na wyznaczonym 
odcinku wzmożonych kontroli.  

12 O wprowadzenie w Urzędzie 
Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego 
i Sejmiku Województwa 
polityki zarządzania 
konfliktem interesów  

Petycja została wniesiona zarówno do Zarządu  
jak i Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W 
zakresie kompetencji Zarządu nadawca został 
poinformowany  
o obowiązujących już w Urzędzie dokumentach 
dotyczących postulatów, w tym o „Polityce 
przeciwdziałania konfliktom interesów oraz 
zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom 
finansowym” i że w związku  
z tym że w Urzędzie nie widzi się podstaw  
do wprowadzenia zmian. W zakresie kompetencji 
Sejmiku podjęta została uchwała, według której 
złożona petycja nie zasługiwała na uwzględnienie, 
również z uwagi  
na obowiązujące już regulacje prawne.  

13 O wprowadzenie połączeń 
kolejowych z 
miejscowościami na 
rubieżach województwa 
mazowieckiego 

Nadawca został poinformowany o braku możliwości 
uwzględnienia petycji w obecnym czasie ze względu  
na trwające prace przy rozbudowie linii kolejowych.  
 

14 O podjęcie działań w celu 
zakończenia rekultywacji 
wyrobiska 

Petycja została przekazana Staroście Siedleckiemu  
do rozpatrzenia zgodnie z właściwością. 

15 Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 555 na 
terenie wsi Siecień 

Nadawca został poinformowany, że Zarząd podjął 
kroki zmierzające do zrealizowania postulatu. 

16 Pomiar hałasu przy drodze 
krajowej S8 

Petycja rozpatrywana była w trybie petycji 
wielokrotnej. Nadawcy zostali poinformowani o 
kompetencjach Marszałka Województwa 
Mazowieckiego w tej sprawie,  
a także o kompetencjach innych właściwych 
organów  
i środkach prawnych jakie przysługują 
wnioskodawcom. Opisane zostały także przyszłe 
kroki możliwe do podjęcia dopiero po oddaniu 
przedmiotowego odcinka drogi krajowej s8 do 
użytku, wśród których jest przewidywany pomiar 
hałasu.  
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Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia 

17 O uchwalenie budżetu 
obywatelskiego dla 
mieszkańców województwa 
mazowieckiego 

Nadawca został poinformowany o trwających już 
pracach nad Budżetem Obywatelskim Mazowsza 
oraz nad procedurami związanymi z jego 
wprowadzeniem  

18 Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu przy drodze 
wojewódzkiej nr 683 poprzez 
budowę chodnika oraz 
sygnalizacji świetlnej na 
terenie Sobikowa 

Marszałek Województwa Mazowieckiego poparł 
postulaty zawarte w petycji. Sporządzony został 
projekt umowy, który został wysłany do Gminy Góra 
Kalwaria, na mocy której będzie można przystąpić 
do realizacji zawartych  
w petycji postulatów.  

19 O podjęcie stałych działań 
kontrolnych w zakresie 
wypełniania przez podmioty 
przywożące smary do Polski 
obowiązku recyklingu oraz 
zapłaty opłaty produktowej 

Odpowiedź na petycję nie została udzielona  
z zachowaniem terminu określonego w ustawie  
o petycjach.  
Nadawca został poinformowany o dotychczasowych 
działaniach prowadzonych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w 
Warszawie i ich rezultatach, a także o nowych 
działaniach wprowadzonych wskutek złożonej 
petycji, takich jak uruchomienie stałej procedury 
weryfikacyjnej stanu wpisania do rejestru BDO oraz 
innych działaniach podejmowanych w tym samym 
celu.  

20 O uwzględnienie w planach 
budżetu województwa 
zabezpieczenia finansowania 
projektu i budowy ścieżki 
rowerowej na drodze 
wojewódzkiej nr 580 

Nadawca został poinformowany o braku możliwości 
uwzględnienia postulatów w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 
2019-2038, jednak został zapewniony o chęciach 
współpracy samorządu województwa 
mazowieckiego z lokalnymi samorządami w celu 
realizacji tego przedsięwzięcia.  

21 Zmiana przepisów prawa 
miejscowego w zakresie 
regulacji cen produktów 
sprzedawanych w sklepach 
znajdujących się na terenie 
szpitali  

Nadawca został poinformowany o braku możliwości 
realizacji jego postulatów, z powodu braku 
kompetencji samorządu województwa w tym 
zakresie. 

22 Zmiana organizacji ruchu w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 
632 w miejscowości Mazewo 
Dworskie A 

Nadawca został poinformowany, że analiza 
organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku drogi 
wojewódzkiej  
nie wskazuje na potrzebę lokalizacji przejścia dla 
pieszych, jednak zastosowano zmianę w postaci 
wprowadzenia ograniczenia prędkości na danym 
odcinku.  

23 Protest przeciwko 
podejmowanym czynnościom 
przygotowawczym 
związanym z projektowaniem 
przebiegu trasy II etapu 
„Paszkowianki” tj. na odcinku: 
od drogi wojewódzkiej nr 719 

Nadawca został poinformowany, że jego postulaty 
zostaną wzięte pod uwagę przy planowanych 
czynnościach związanych z realizacją 
przedsięwzięcia jakim jest projekt i budowa drogi 
opisanej w petycji.  
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Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia 

do miejscowości Paszków 
(gmina Nadarzyn) 

 


