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PETYCJA W SPRAWIE WYKONANIA DROGI ASFALTOWEJ

Dniał

2020 -09- 3 0

Zwracamy się petycją w sprawie wykonania drogi asfaltowej w gminie WąaJkQW-w.raz...z.. zał.
wykonaniem instalacji odprowadzenia wody deszczowej (również przy ul. Żwirowej), dotyczy
odcinka drogi ulicy Żurawiej od numeru porządkowe 15 do numeru 17.Do niniejszej petycji
załączamy mapkę, na której zaznaczono wyżej wymieniony odcinek drogi. Mapka stanowi
Załącznik nr 1.

UZASADNIENIE
Zmiana obecnej nawierzchni żwirowej na nawierzchnie asfaltową, o co w niniejszej petycji się
ubiegamy, bardzo znacząco podniesie jakość życia mieszkańców korzystających z w/w drogi.
Droga znajduje się w złym stanie technicznym, posiada liczne dziury oraz koleiny, które
utrudniają w sposób znaczący przejazd, nawet z małą prędkością, narażając samochody na
uszkodzenia techniczne: uszkodzenia zawieszenia, podwozia ,karoserii. Korzystanie z drogi jest
również niezwykle uciążliwe dla pieszych, zwłaszcza dla dzieci, które codziennie uczęszczają tam
idąc do szkoły.
Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się z prośbą o wyremontowanie i ułożenie nowej
nawierzchni z asfaltu na przedmiotowym odcinku drogi, mimo tych próśb nie podjęto działań
związanych ze zmianą nawierzchni drogi, a jedynie przeprowadzone były doraźne naprawy drogi
polegające na jej utwardzeniu żwirem. Niestety rezultat takich prac jest taki, że w przypadku
opadów deszczu nawierzchni drogi powraca do stanu sprzed naprawy- naszym zdanie generuje
to tylko niepotrzebne koszty.
Zwracamy uwagę, iż zgodnie z art.7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym
jednym z zadań Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in. poprzez
utrzymywanie w należytym stanie dróg gminnych. Zarządcą drogi gminnej jest, zgodnie z art.
19 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Wójt, Burmistrz lub Prezydent
Miasta.
Do obowiązków zarządcy należy w szczególności utrzymywanie nawierzchni drogi w stanie
umożliwiającym bezpieczny przejazd i przechód , prowadzanie okresowych kontroli stanu dróg,
Podejmowanie prac, które przeciwdziałają niszczeniu dróg, w tym: warunków atmosferycznych,
opracowanie projektów planów finansowania remontu, utrzymania i ochrony dróg.
Dlatego zwracamy się z niniejszą prośbą zarówno do Szanownego Pana Burmistrza Gminy
jak i do wszystkich Radnych o pozytywne zaopiniowanie oraz poparcie w najbliższej
perspektywie budżetowej naszej inwestycji, za co z góry w imieniu swoim i innych użytkowników
drogi dziękujemy.
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