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     (osoba reprezentująca podmiot wnoszący petycję) 
 
 
dot. petycji w sprawie budowy oświetlonego chodnika przy drodze powiatowej 
1240W w miejscowości Gąski oraz wydłużenia obszaru zabudowanego. 
 
 W dniu 8 lipca 2022 roku do Starosty Powiatu Ciechanowskiego wpłynęła 

petycja mieszkańców miejscowości Gąski. Wnoszący petycję zwrócił się o podjęcie 

działań w sprawie budowy chodnika wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną 

służącą jego zasileniu przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Gąski oraz wydłużenie 

obszaru zabudowanego do końca istniejącej zwartej zabudowy. 

 Po zasięgnięciu opinii Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie informuję, 

że realizacja zadania wymaga wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

obejmującej roboty branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej w związku z 

koniecznością wykonania kanalizacji deszczowej. Szacowany koszt wykonania 

dokumentacji wynosi około 100 000,00 złotych. Dodatkowo  wykonanie chodnika 

wiąże się z potrzebą uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na usuniecie 

około 60 sztuk drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej. Ponadto w 

obszarze skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną (ul. Długą w Gąskach) 

należałoby zaprojektować i wykonać doświetlenie przejścia dla pieszych. Koszt 

realizacji zadania to około 1 200 000,00 złotych, w tym około 700 000,00 złotych 

wykonanie samego chodnika. 

 Ponadto informuję, że zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U.  z 2022 poz. 1385 ze zm.) 

planowanie i finansowanie oświetlenia znajdującego się na terenie gminy między 

innymi miejsc publicznych i dróg powiatowych należy do zadań własnych gminy. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych należałoby również wystąpić do 

organów gminy o podjęcie stosownych działań. 



W budżecie powiatu ciechanowskiego na rok 2022 nie ma zabezpieczonych 

środków na wyżej wymienione zadanie. 

 Każda petycja mieszkańców Powiatu, jest analizowana pod kątem zasadności 

i racjonalności realizacji danego zadania. Mieszkańcy mają niewątpliwie rację 

apelując o budowę oświetlonego chodnika przy drodze powiatowej 1240W w 

miejscowości Gąski oraz wydłużenia obszaru zabudowanego. 

Jednocześnie chcemy poinformować, że Powiatowy Zarząd Dróg w 

Ciechanowie w trybie pilnym sporządzi projekt stałej organizacji ruchu drogowego 

obejmujący wydłużenie obszaru zabudowanego za skrzyżowanie drogi powiatowej 

1240W z drogą gminną (ulica Długą w Gąskach). 
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