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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 2021 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 434/21 

Marszałka Województwa Mazowieckiego z 23 sierpnia 2021 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.” 

2. Ogólne informacje na temat petycji adresowanych do organów 

samorządu Województwa Mazowieckiego w 2021 roku 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie wpłynęły 23 petycje.  

W tym: 

podmioty składające petycje: 

• 17 petycji złożyli obywatele,  

• 1 petycję w imieniu mieszkańców gminy złożyli radni gminy,  

• 1 petycję w imieniu mieszkańców wsi złożył wójt gminy, 

• 4 petycje złożyły organizacje pozarządowe, 

organy rozpatrujące petycje (zgodnie z właściwością): 

• 4 petycje rozpatrzył Marszałek Województwa Mazowieckiego, 

• 12 petycji rozpatrzył Zarząd Województwa Mazowieckiego, 

• 2 petycje rozpatrzył Sejmik Województwa Mazowieckiego, 

• 5 petycji zostało przekazanych zgodnie z właściwością. 

forma petycji: 

• 14 petycji złożono w formie papierowej, 

• 9 petycji złożono w formie elektronicznej. 

 

zgoda na ujawnienie danych osobowych: 

• 1 podmiot wnoszący petycję wyraził zgodę na ujawnienie na stronie internetowej urzędu 

obsługującego swych danych osobowych (na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach), 
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• 22 podmioty nie wyraziły zgody na ujawnienie na stronie internetowej urzędu obsługującego 

swych danych osobowych. 

terminowość załatwiania petycji: 

• wszystkie 23 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 2021 roku oraz sposób ich załatwienia obrazuje poniższe zestawienie: 

L.p. Przedmiot petycji Sposób załatwienia Organ rozpatrujący 

1 
W sprawie 
dokumentacji 
medycznej 

Nadawca został poinformowany o braku 
uprawnień władz samorządowych do 
rekomendowania podmiotom podległym zmian 
mających na celu rozszerzenie zakresu 
nieodpłatnego udostępniania pacjentom 
dokumentacji medycznej  

Marszałek Województwa 

2 

W sprawie rozkładu 
jazdy pociągów 
Kolei Mazowieckich 
na linii Warszawa-
Małkinia-Szulborze 
Wielkie 

Poinformowano nadawcę o możliwościach 
spełnienia postulatów związanych z ofertą 
przewozową pociągów Kolei Mazowieckich na 
wskazanej trasie oraz perspektyw związanych z 
działaniami podejmowanymi w ww. zakresie 

Marszałek Województwa 

3 

W sprawie 
bezpieczeństwa 
mieszkańców 
poruszających się 
przy drodze 
wojewódzkiej nr 
738 we wsi 
Bąkowiec-Kolonia, 
z powodu braku 
znaków 
spowalniających 
ruch drogowy 

Nadawca został poinformowany o działaniach 
podjętych przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa drogowego mieszkańców i 
uwarunkowaniach związanych z przywróceniem 
tablic z nazwą miejscowości  

Zarząd Województwa 

4 
W sprawie protestu 
dot. budowy fermy 
zarodowej 

Petycję przekazano zgodnie z właściwością do 
rozpatrzenia organu właściwego w sprawie tj. 
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin   

Burmistrz Miasta i Gminy 
Drobin 

5 

W sprawie 
wykonania 
lewoskrętu z drogi 
wojewódzkiej nr 
740 na drogę 
gminną w kierunku 
Jabłonnej gmina 
Przytyk 

Nadawca został poinformowany o przebiegu prac 
projektowych związanych z zagospodarowaniem i 
organizacją ruchu na drodze oraz uwarunkowań 
dot. ograniczeń wynikających z obowiązujących 
przepisów o ruchu drogowym 

Zarząd Województwa 

http://www.mazovia.pl/
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6 

W sprawie budowy 
ciągu pieszo-
rowerowego wzdłuż 
dróg wojewódzkich 
nr 691 i 738 w 
miejscowościach 
Bąkowiec 

 Nadawca został poinformowany o planowanych 
działaniach projektowych związanych z 
rozbudową wskazanych odcinków dróg i 
uwarunkowaniach dot. budowy ścieżek pieszo-
rowerowych we wskazanych lokalizacjach 

Zarząd Województwa 

7 

W sprawie 
sprzeciwu wobec 
wydanej decyzji w 
zakresie budowy 4 
kurników brojlerów 
w miejscowości 
Bieńki-Śmietanki 

Petycję przekazano zgodnie z właściwością do 
rozpatrzenia organu właściwego w sprawie tj. 
Urząd Gminy Sońsk   

Wójt Gminy Sońsk 

8 

W sprawie zmiany 
przedmiotowego 
pasa 100 m od linii 
brzegów rzek, 
jezior i innych 
zbiorników 
wodnych na terenie 
Nadbużańskiego 
Parku 
Krajobrazowego we 
wsi Ponikiew w 
projekcie uchwały 
Sejmiku 
Województwa 
Mazowieckiego 

Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął 
uchwałę, w której nadmienił, że petycja zasługuje 
na uwzględnienie i stosowne działania w 
przedmiocie sprawie zostaną podjęte.  
 

Sejmik Województwa 

9 

W sprawie 
ogrodzenia terenu 
wokół budynku przy 
Alei Solidarności 
84A w Warszawie 

Petycję przekazano zgodnie z właściwością do 

rozpatrzenia organu właściwego w sprawie tj. 

Zakładu Gospodarki Nieruchomościami m. st. 

Warszawy 

Prezydent m.st. Warszawy 

10 

W sprawie 
ogłoszenia 
konkursu na 
stanowisko 
dyrektora zamku w 
Liwie 

Nadawca został poinformowany o 

uwarunkowaniach związanych z obowiązującymi 

w tym względzie przepisami prawa 

Marszałek Województwa 

11 

W sprawie 
sprzeciwu 
mieszkańców 
Sołectwa Gręzów 
wobec 
przeznaczenia 
terenów w obrębie 
Sołectwa na 
obszary górnicze 

Zarząd Województwa Mazowieckiego w swoim 
stanowisku wniósł o uwzględnienie petycji i 
wyraził swoje stanowisko w sprawie 

Zarząd Województwa 

12 

W sprawie 
sprzeciwu wobec 
planów grzebania 
padłych lub 
zabitych zwierząt z 
nakazu służb 
weterynaryjnych, 
na terenie Gminy 
Lipowiec Kościelny 
w obrębie 

Petycję przekazano zgodnie z właściwością do 
rozpatrzenia organu właściwego w sprawie tj. 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mławie   

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Mławie 



 

str. 4 

 

miejscowości 
Lipowiec Kościelny 

13 

W sprawie 
wybudowania 
chodnika przy ul. 
Umiastowskiej na 
odcinku od ul. 
Sochaczewskiej do 
ul. Poznańskiej w 
miejscowości 
Umiastów w 
Gminie Ożarów 
Mazowiecki w 
ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 
718 

Nadawca został poinformowany o decyzji Zarządu 
Województwa Mazowieckiego w sprawie budowy 
chodnika we wskazanej lokalizacji  

Zarząd Województwa 

14 

W sprawie 
planowanego 
przebiegu 
obwodnicy przez 
północną część 
gminy Serock 

W związku ze skierowaniem petycji do organów 
właściwych tj. Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska, w odpowiedzi do nadawcy 
uwzględniono brak możliwości prawnego 
zaangażowania samorządu w sprawie petycji 

Zarząd Województwa 

15 

W sprawie podjęcia 
pilnych działań 
mających na celu 
ograniczenie 
wpływu hałasu na 
zdrowie 
mieszkańców 
poprzez 
uzupełnienie 
ekranów 
akustycznych na 
całej długości POW 
w Wilanowie 

Poinformowano nadawcę o właściwości organów 
samorządu terytorialnego w sprawach ochrony 
przed uciążliwością negatywnego oddziaływania 
hałasu na środowisko 

Marszałek Województwa 

16 

W sprawie budowy 
fermy drobiu w 
miejscowości 
Zwola 

Petycję przekazano zgodnie z właściwością do 
rozpatrzenia organu właściwego w sprawie tj. 
Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym   

Wójt Gminy w Miastkowie 
Kościelnym 

17 

W sprawie budowy 
ronda na 
skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej nr 
616 (ul. Mławska) z 
drogą powiatową nr 
3216W (ul. 
Przasnyska) w 
miejscowości 
Krzynowłoga Mała 

Zarząd Województwa Mazowieckiego w podjętej 
uchwale uznał zasadność wniesionej petycji i 
zobowiązał Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie do podjęcia działań 
związanych z realizacją inwestycji 

Zarząd Województwa 

18 

W sprawie budowy 
ekranów 
przeciwhałasowych 
przy drodze 
ekspresowej S7 

Poinformowano nadawcę o przebiegu 
postępowania dot. przedmiotowej sprawi i 
obowiązków zarządców dróg w zakresie 
przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony 
środowiska 

Zarząd Województwa 
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19 

W sprawie budowy 
tzw. małej 
obwodnicy Ostrów 
Mazowiecka, która 
ma połączyć drogę 
wojewódzką 627 na 
odcinku od ul. 
Małkińskiej w 
kierunku Małkini 
Górnej z węzłem 
"Podborze" 
łączącego drogi 
ekspresowe S8 i 
S6 

Zarząd Województwa Mazowieckiego w podjętej 
uchwale uznał, że petycja nie zasługuje na 
uwzględnienie (wg. wariantu II) na etapie obecnie 
prowadzonego postępowania 

Zarząd Województwa 

20 

W sprawie podjęcia 
działań 
pozwalających na 
wdrożenie 
wielofunduszowego 
RLKS w pełnej 
formule w 
programie 
regionalnym na lata 
2021-2027 
Fundusze 
Europejskie dla 
Województwa 
Mazowieckiego 

Nadawca został poinformowany o przebiegu prac 
związanych z konsultacjami społecznymi 
dotyczącymi realizowanego projektu  

Zarząd Województwa 

21 

W sprawie budowy 
obwodnicy 
Konstancina-
Jeziorny 

Zarząd Województwa Mazowieckiego w podjętej 
uchwale uznał zasadność wniesionych postulatów 
i przedstawił założenia koncepcyjne związane z 
projektem budowlanym 

Zarząd Województwa 

22 

W sprawie zmiany 
projektu 
budowlanego 
celem zachowania 
drzewostanu 
przeznaczonego do 
wycinki wskutek 
rozbudowy ul. 
Skorupki, 
stanowiącej drogę 
wojewódzką nr 634 

Zarząd Województwa Mazowieckiego w podjętej 
uchwale uznał że wniesiona petycja może być 
uwzględniona w zakresie wycinki drzew w ramach 
planowane rozbudowy drogi i w odpowiedzi 
udzielonej  wnioskodawcy wyraził opinię nt. 
dalszych prac  budowlanych 

Zarząd Województwa 

23 

W sprawie 
przyjęcia przez 
Sejmik 
Województwa 
Mazowieckiego 
"Karty Praw 
Rodziny" 

Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął 
uchwałę, w której nadmienił, że petycja nie 
zasługuje na uwzględnienie 

Sejmik Województwa 
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