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Mieszkaf cy ulicy Malwowej

Informujg, 2e na sesji w dniu 25 lutego 2020 roku Rada Miejska w Kolbuszowej
rozpatrzyla skierowan4 przez mieszkaric6w i uZytkownik6w ulicy Malwowej w Kolbuszowej

petycjg, dotyczqcq kompleksowego remontu tej ulicy. Podczas obrad Rada Miejska
w Kolbuszowej uznaLa przedmiotow4 petycjg za bezzasadnq. W zalqczeniu przesyiam

Uchwalg Nr XIX/242120 w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem.

Z powalantem

Otrzymuj4:

l. adresat

2. ala



RADA ItTMJSKA
W KOLBIJSUGWEJ

Uchwala Nr XIX/242120

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie uznania petycji mieszkaric6w i uiytkownik6w ulicy Malwowej w Kolbuszowej
w sprawie kompleksowego remontu tej ulicy za niezaslugujgc4 na uwzglgdnienie

Na podstawie art. l8b ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
(tj. Dz.U. 22019 r.poz.506) oraz art. 9 ust. 2 ustawy zll lipca 2014 roku o petycjach (tj.
Dz.U.22018 r. poz.870), Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co nastgpuje:

$1. Uznaje sig, 2e wniesiona w dniu 3l grudnia 2019 roku petycja mieszkaric6w
i uzytkownik6w ulicy Malwowej w Kolbuszowej w sprawie kompleksowego remontu tej ulicy,
nie zasluguje na uwzglgdnienie.

$2. Uzasadnienie dla sposoburozpatrzenia petycji stanowi zalqcznik do uchwaly.

$3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Kolbuszowej
zawiadomi wloszqcego.

$4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

PRZEW
Rady Miejskiej

mgrini,



RADA $'XIE,ISKA
w KOLIIU$fCIIlrEJ Uzasadnienie

W dniu 3 1 stycznia 20 1 9 roku do Urzgdu Miej skiego w Kolbuszowej wplynqla petycj a

mieszkaric6w i uzytkownik6w ulicy Malwowej w Kolbuszowej, skierowana do Rady Miejskiej

w Kolbuszowej. W przedmiotowej petycji mieszkaricy zwracaiq, sig z wnioskiem

o przeprowadzenie w 2020 roku kompleksowego remontu ulicy Malwowej, polegaj4cego na

wykonaniu nawierzchni asfaltowej.

Ponvy Lszy temat byl rozpatrywany na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji

Rady Miejskiej w Kolbuszowej w dniu 27 stycznia 2020 roku, podczas kt6rego wyjaSniono, 2e

ulica Malwowa stanowi pas drogowy utwardzony o szerokoSci 4 m. Nie wszystkie dzialki

zlokalizowane przy ulicy Malwowej s4 zagospodarowane. Na dziefr dzisiejszy na ulicy

Malwowej z uwagi na prowadzone prace budowlane polegaj4ce na wykonywaniu przylEczy

wodoci4gowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych i teletechnicznych do obiekt6w

zamieszialych i nowo wznoszonych, dochodzi do czgstego naruszenia nawierzchni tej ulicy

oraz podbudowy.

Polo2enie nawierzchni asfaltowej jest zasadne po przeprowadzeniu wszelkich prac

budowalnych i wykonaniu przyl4czy do wszystkich dzialek. Wobec powyZszego reahzacja

postulatu przedstawionego w petycji tj. wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Malwowej

w 2020 rolu jest niemozliwe. Komisja po zapoznaniu sig ze stanem faktycznym tznatapetycjE

zabezzasadn4.

Rada Miejska w Kolbuszowej
wyrala negatywne stanowisko wobec
niezasluguj qcq na uwzglgdnienie.

posilkuj4c sig opini4 Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji

realizacji wlw zadania w 2020 roku i uznaie petycjE za

PRZEW
Rady Miejsk! olbuszowej

ngrlni,lft, Aleksontler Wilk


