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PETYCJA
Dziatajqc w interesie publicznym na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 201,4 r.

o petycjach (Dz. U. z 2ot4r., pol.1195.) 2qdamy podjqcia decyzji o braku zgody na
realizacjq inwestycji pod nazwE: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
na dzialce nr

ewid.1367/I poto2oneiprzy ul. Zielonej i ul. Lipowejw Kolbuszowej.

W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego obowiqzuje
zasada dobrego sqsiedztwa, co oznacza,2e budynek sqsiedni powinien kubaturq,
liniq zabudowy i funkcjq odpowiadai budynkom ju2 istniejqcym.
Planowana inwestycja to de facto blok mieszkalny dla kilkudziesiqciu rodzin.,
kt6ry nie spetnia dw6ch pierwszych przestanek, tj. linii zabudowy oraz kubatury.

tej inwestycji jest

iem spoteczn ie szkod iwym d la bezpo6red n iego
sqsiedztwa i spowoduje zdecydowane pogorszenie jako6ci 2ycia d'otychczasowych
Rea

lizacja

dziata

n

I

mieszkafc6w z powodu:
- problem6w zwiqzanych z komunikacjqprzez ulicq Zielonq, kt6ra jest ulicq Slepq,
podobnie jak przylegajqce do niej ulice, kt6re dodatkowo sq jednojezdniowe, czyli
wqskie. W tej chwili w dni targowe w godzinach przedpofudniowych jest paraliz

komunikacyjny. Mo2na zalo2y1,'ze przybqdzie kilkadziesiqt samochod6w, na kt6re
nie ma po prostu miejsca i mo2na spodziewai siq, 2e w rzeczywisto6ci samochody
bgdq parkowane po obu stronath ulicy pod oknami dom6w, utrudniajqc nie tylko
przejazdy mieszkaicom, ale r6wnie2 dojazd sfu2bom ratowniczym.
Zaskutkuje to powstaniem ciasnej przestrzeni, niewygodnej w poruszaniu siq
i generujqcej napiqcie,

2

- mo2f iwych problem6w zwiqzanych z infrastrukturq wodno-kanalizacyjnq, kt6ra nie
jest przygotowana pod takq duZq inwestycje (np. spadek ci6nienia wody),
- uciq2liwo5ci zwiqzanych z iloSciq odpad6w komunalnych gromadzonych
w Smietnikach w najbli2szym sqsiedztwie dom6w,
- spodziewanej dewastacji ulicy Zielonej i ulic przylegajqcych w trakcie trwania

rob6t budowlanych.
Ponadto tego rodzaju inwestycja spowoduje obnizenie warto5ci naszych
nieruchomo5ci. WfaSciwy kierunek to tworzenie jak najbardziej przyjaznego i nie
uciq2liwego otoczenia dla mieszka6c6w tak, aby ka2dy po trudach dnia

codziennego ka2dy z nas m6gf spokojnie odpoczq6.

W zwiqzku z powyzszym w imieniu spoteczno6ci ulicy Zielonej i utic
sqsiadujqcych, domagamy siq uwzglqdnienia naszego stanowiska w ww. sprawie.
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