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PETYCJA

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
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WEWNĘTRZNEJ NR. GEOGEZYJNY 228/35 w m. ŁAPIGUZ.

U  ZASAD  N  I  E  N  I  E

Droga  wewnętrzna  nr  geod.  228/35  w  miejscowości  Łapiguz  nie  posiada  utwardzonej  asfaltem

nawierzchni.   Na   całym    odcinku   występują   dziury   oraz   koleiny.    Przejazd   drogą   wymaga

nadzwyczajnej    ostrożności.   Aktualnie   w   opracowaniu   jest   projekt   budowlany   na   budowę

przedmiotowej  drogi.  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  gmimym  (  Dz.  U.  Z  2001  r.,  Nr  142,  poz.159l  z poźn.  zm.) jednym z

zadań  (  a  więc  i  obowiązków)  gminy,  jest  zaspokajanie  zbiorowych  potrzeb  wspólnoty  m.in.

poprzez utrzymanie w należytym stanie dróg gmimych.  Budowa drogi przyczyni  się w znacznym

stopu do poprawy warunków życia mieszkańców posesji  usytuowanych przy drodze wewnętrznej.

W    odpowiedzi    na    petycję    oczekuję    również    przedstawienia    przez    organ    rozpatrujący



harmonogramu realizacj i inwestycj i .

Mam nadzieję, że powyżej przedstawione racje uznane zostaną za zasadne a przywołane argumenty

za wystarczające.

Proszę  o  poinformowanie  mnie  o  sposobie  zalatwienia  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   internetowej   podmiotu   rozpatrującego   petycję   lub   urzędu   go

obslugującego  niezwlocznie  zamieszcza  się  informację  zawierającą  odwzorowanie  cyfrowe

(skan) petycji, datę jej z]ożenia oraz -w przypadku wyrażenia zgody, o któt.ej mowa w art. 4

ust. 3 - imię i nazwisko  a]bo  nazwę podmiotu wnoszącego  petycję  lub podmiotu, w interesie

którego petycja jest skladana.

2.  Informacja,  o  której  mowa  w  ust.  1,  jest  niezwlocznie  aktualizowana  o  dane  dotyczące

przebiegu   postępowania,   w   szczegó]ności   dotyczące   zasięganych   opinii,   przewidywanego

terminu oraz sposobu zalatwienia petycji.

Art.  10.  1.  Petycja  powinna  być  rozpatrzona  bez  zbędnej  zwloki,  jednak  nie  później  niż w

terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia.

Art.13.1. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej

zalatwienia wraz z  uzasadnieniem w  formie  pisemnej  a]bo za  pomocą środków  komunikacji

elektronicznej."

Petycjępoparłoipodpisało.18...osóbzainteresowanychbudowąprzedmiotowejdrogi.
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Załącznik: Lista osób popierających przedmiotową petycję.


