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Pan Roman Ozimski 

Radny Gminy Belsk Duży 

 

             Wójt Gminy Belsk Duży w odpowiedzi na Pana interpelacje i zapytanie z dnia 

10.12.2018 r. w sprawie uzupełnienia Zarządzenia Nr 155/2018 z dnia 13.12.2018 r. w 

W.P.F.  dotyczącego Starej Wsi w niżej przedstawionych kwestiach, informuje, że zadania 

będące w kompetencji gminy kwalifikują się do zadań jednorocznych i nie ma potrzeby 

umieszczania ich w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

W odpowiedzi na poszczególne kwestie:  

- wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 728 zainstalowanie oświetlenia chodnika jednocześnie 

likwidacja oświetlenia przy domkach dwurodzinnych, po zapoznaniu się z w/w kwestią  

decyzją Rady Gminy winny być przeznaczone środki finansowe na Projekt Oświetlenia  

oraz Uzgodnienia po wykonaniu projektu z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich 

w Warszawie lokalizacji oświetlenia w pasie drogowym drogi Wojewódzkiej 728. 

- wymiana wadliwego czujnika zmierzchowego drogi gminnej nr 160289, wymaga  

zgłoszenia wniosku do Rady Gminy Belsk Duży, która podejmie decyzje o uwzględnieniu 

środków - dodatkowe prace i wymiana nie wchodzi w zakres Konserwacji Oświetlenia 

Ulicznego. 

- wymiana wodociągu przy drodze bodzewskiej wzdłuż domków dwurodzinnych, w/w 

zadanie zostało umieszczone w planie zadań inwestycyjnych Zakładu Gospodarki 

komunalnej na 2019 rok. 

- w związku z popełnionym błędem w trakcie realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 

728 polegającym na pominięciu budowy przejścia dla pieszych przy drodze gminnej nr 

160289 wnoszę o wybudowanie chodnika od drogi gminnej nr 160289 w kierunku 

przystanku Star Wieś oraz w kierunku Zakładu FERRERO, vis a vis istniejącego chodnika 

- droga nr 728 jest drogą wojewódzką, zarządcą jest Mazowiecki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich i wykonywanie jakichkolwiek zadań inwestycyjnych na tej własności nie jest 

w naszej kompetencji. Na podstawie  przeprowadzonych rozmów podczas posiedzeń 

Komisji Rady Gminy podjęto decyzję o zaproszeniu właściciela drogi celem przedstawienia 

w/w potrzeby i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.    

- wykonanie dokumentacji kosztorysowej i pomiarów na terenie drogi gminnej nr 160289 

na której znajduje się obiekt użyteczności publicznej – cel położenie nowej nawierzchni, 



jest to zadanie własne gminy i o to należy wystąpić z wnioskiem do Rady Gminy, która w  

ramach posiadanych środków finansowych w budżecie gminy przy podziale będzie 

poddana pod głosowanie. 

- wykonanie dokumentacji kosztorysowej i pomiarów na terenie wokół bloków – cel 

wytyczenie dróg dojazdowych - teren wokół bloków należy do prywatnych właścicieli. 

Gmina nie ma prawa wykonywania takich zadań na gruntach prywatnych.  

- prowadzenie postępowania w/s udrożnienia przepływu wody pod drogą wojewódzką nr 

728, uporządkowania terenu wokół stawów, bądź przejęcia we władanie gminy obu 

stawów co się będzie wiązało z zabezpieczeniem odpowiednich środków finansowych w 

budżecie. W kwestii udrożnienia przepływu wody pod drogą woj. nr 728 oraz 

uporządkowania terenu wokół stawów: postępowanie dotyczące przywrócenia poprzedniej 

funkcji urządzeń wodnych na działkach, na których znajdują się te stawy w m. Stara Wieś, 

po wejściu w życie nowej ustawy Prawo wodne, Starostwo Powiatowe w Grójcu przekazało 

zgodnie z kompetencjami Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. 

Zgodnie z art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2268 t.j.) w przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego, którego 

następstwem jest zmiana funkcji tego urządzenia lub szkodliwe oddziaływanie tego 

urządzenia na wody lub grunty organ Wód Polskich z urzędu lub na wniosek, mając na 

uwadze, że korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i 

ekosystemów od nich zależnych, marnotrawstwa wody lub energii wody, a także nie może 

wyrządzać szkód, może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi tego urządzenia 

przywrócenie poprzedniej funkcji tego urządzenia, wykonanie urządzeń zapobiegających 

szkodom lub likwidację szkód. Wobec powyższego, za stan melioracji wodnej na terenie 

nieruchomości odpowiada właściciel gruntu, a kwestie kontroli utrzymywania urządzeń 

melioracji wodnych przez zainteresowanych właścicieli gruntów należą do kompetencji 

Wód Polskich. Nadmieniam iż droga wojewódzka o nr 728 jak również stawy i teren wokół 

nich nie jest własnością Gminy, na posiedzeniach komisji Rady Gminy podjęto decyzje o 

zaproszeniu właścicieli gruntów celem wyjaśnienia w/w spraw. 

Informuje że, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Belsk Duży Nr 117/2018 z dnia 

17.08.2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 

2019 rok w celu jego wykonania, termin na składanie wniosków do projektu uchwały 

budżetowej na 2019 rok upłynął 30 września 2018 r.          

                                                                                            Wójt Gminy Belsk Duży 

                                                                                           /-/ Władysław Piątkowski 
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