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PETYCJA

Wójt Gminy Zamość

Pan Ryszard Gliwiński
22 - 400 Zamość
ul. Peowiaków 92

Na    podstawie    Konstytucji    Rzeczypospolitej    Polskiej    z    dnia
2  kwietnia  1997  r.  (Dz.  Uz.  z  dnia   16  lipca   1997r  .,  Nr  78,  poz.  483
z późn.  zm.), ustawy z dnia  11  lipca 2014 r.  o petycjach (Dz. U. z 2014 r.,

poz.1195)  i  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  -Kodeks  postępowania
administracyjnego  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  267  z  późn.
zm.), składam petycję w interesie społecznym o ujęcie w budżecie Gminy
Zamość  na  rok  2023   zadania  pod  nazwą   :   "   Budowa  drogi  gminnej
rir 110384L w miejscowości Wólka Panieńska.

U ZA S AD N I E N I E

Droga nr  110384L  w  miejscowości  Wólka  Panieńska  nie  posiada
utwardzonej  asfaltem  nawierzchni.  Stan  drogi jest w bardzo  złym  stanie.
Na całym odcinku występują dziury oraz koleiny. Przejazd drogą wymaga
nadzwyczajnej  ostrożności.  Zły stan drogi naraża pojazdy na uszkodzenia
zawieszenia,  podwozia  i  karoserii.  Szczególnie  zły  stan  nawierzchni  ma
miejsce  w  okresie  opadów  i  podczas  wiosennych  roztopów.   W  takich
okresach przejazd drogą jest utrudniony nie wspominając już  o pieszych
uczestnikach ruchu drogowego.

Zwracam uwagę,  iż zgodnie z art.7 ustawy z Os  marca  1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001  r., Nr  142, poz.1591  z poźn. zm.)

jednym   z   zadań   (   a   więc   i   obowiążków)   gminy,  jest   zaspokajanie



zbiorowych  potrzeb  wspólnoty  m.in.  poprzez  utrzymanie  w  należytym
stanie dróg gminnych. W Xxl wieku nie do pomyślenia jest aby w jednej z
największych gmin województwa lubelskiego mieszkańcy musieli od kilku
lat  dopominać  się  o  budowę  drogi.  W  odpowiedzi  na  petycję  oczekuję
również przedstawienia przez organ rozpatruj ący hamonogramu realizacji
inwestycji .

Mam nadzieję, że powyżej przedstawione racje uznane zostaną za
zasadne a przywołane argumenty za wystarczające.
Proszę   o   poinformowanie   mnie   o   sposobie   załatwienia  mojej   petycji
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Jednocześnie,   na  podstawie   art.   4   ust.   3   ustawy   o   petycjach,
wyrażam   zgodę   na  upublicznienie   moich   danych   osobowych   ujętych
w nagłówku petycji.

Przypominam, że ustawa o petycjach, która weszła w życie z dniem
6 września 2015 r. nakłada obowiązek publikacji treści niniejszej petycji na
stronach intemetowych organu, do którego wpłynęła (art. 8 u.o.p.), cyt.:

„Art. 8.  1. Na stronie intemetowej podmiotu rozpatrującego petycję
lub  urzędu  go   obsługującego  niezwłocznie   zamieszcza  się  infomację
zawierającą odwzorowanie cyffowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz -
w  przypadku  wyrażenia  zgody,  o  której  mowa  w  art.  4  ust.  3  -  imię
i   nazwisko   albo   nazwę   podmiotu  wnoszącego   petycję   lub  podmiotu,
w             interesie             którego             petycj a             j est             składana.
2.  Infomacja, o której  mowa w ust.  1, jest niezwłocznie aktualizowana o
dane   dotyczące   przebiegu   postępowania,   w   szczególności   dotyczące
zasięganych  opinii,  przewidywanego  teminu  oraz  sposobu  załatwienia

petycji.
Art.10. 1. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie

później      niż     w     terminie     3      miesięcy     od     dnia     jej      złożenia.
(. . .)

Art.  13.  1.  Podmiot  rozpatrujący  petycję  zawiadamia  podmiot  wnoszący

petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej
albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej."z#ww=ifl-
Załącznik -lista poparcia z podpisami przedmiotowej petycji


