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Powiat Siedlecki - tutaj tradycja buduje nowoczesność”.

14. 06. 2022

Siedlce, dnia .... czerwca 2022 roku

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 
o petycjach ust. 1 (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uznajemy Pana petycję z dnia 9 maja 2022 roku 
za bezzasadną z powodów wskazanych poniżej.

Na wstępie informuję Pana, że kanalizacja sanitarna nie jest obiektem budowlanym ani 
urządzeniem związanym z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wójt Gminy Siedlce złożył wniosek o umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej 
w pasach dróg powiatowych między innymi w m. Błogoszcz. Zarząd Powiatu w Siedlcach 
jako zarządca dróg powiatowych na terenie powiatu siedleckiego wyraził na powyższe zgodę 
w formie decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 39 ust. 3 oraz ust. 3a 
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, zwanej dalej „ustawą” 
(Dz.U.2021 r. poz. 1376).

Zgodnie z art. 39 ust. 5 „ustawy” jeżeli budowa drogi wymaga przełożenia urządzenia 
lub obiektu niezwiązanego z drogą to koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel. Nałożenie 
na właściciela w zezwoleniu obowiązków, o których mowa w art. 39 ust. 3a wskazuje, że 
uzyskując stosowne zezwolenia i uzgodnienia właściciel urządzenia podejmuje świadomie 
decyzję o umieszczeniu urządzenia w pasie drogowym i przyjmuje na siebie ryzyko poniesienia 
kosztów ich przełożenia w razie zmiany obszaru pasa drogowego i zmiany jego ukształtowania 
i wykorzystania.

Należy jednak podkreślić, że zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W 
Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki-Kosiorki na odcinku Błogoszcz - Stok Lacki” nie obejmuje 
swoim zakresem przebudowy/budowy kanalizacji sanitarnej, co oznacza, że Pana petycja jest
bezzasadna.

Sporządziła:
Magdalena Jarzyna iB.
Z-ca Kierownika Wyjziału Dróg 
tel. 25 644 82 39 (wew. 181) A:
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Sekretarz 1
Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. I.Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, tel.: 25 644 72 16, faks: 25 644 71 55 

e-mail: starostwo@powiatsiedlecki.pl. strona www: www.powiatsiedlecki.pl. strona www: www.bip.powiatsiedlecki.pl


