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Pani Natalia Kr6lak

InlbrmLrlq. ').e na scsji w clniLr i0 grudnia 2019 roku Rada Mie.lska w Kolbuszowe.i

rozpatrzvlu skicro*'arul pr/c'/ nricszkurictiw gnrinv Kolbuszow'a pctvc.jq. dotyczqc4 budowy

z-atok posto.jorilch ortrz parkingu pz) ulicl Kole'joll'e'j \\ Kolbuszow'c.j. uznaj4c .iq za

zaslugujqcq na uwzglgdnienie. W zalalczeniu przesylam UchwalE Nr XYIIlzzl119 Rady

Mie.iskiej w Kolbuszowei w przedmiotowej sprawie.
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RADA TdHHJSKA
W KOLBU$ZOWEJ

Uchwala Nr XVII/22ll19

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 30 grudnia 2019 roku

rr sprau ic uznania peh'cji mieszkaric6w gminy Kolbuszowa dofycz4cej budowy zatok
posto.iox'r ch oraz parkingu lv re.jonie ulicy' Kolejowe.i w Kolbuszowej za zaslugujQcq

na ulr zglgdnicnie

Na poclstawic art. l8b Lrst. I ustaw'y 't.dnia 8 marca 19c)0 roku o samorz4dzie gminnyrn

(t.i. Dz..tl t.2019 r. poz. 506 z po2n.zm.) oraz ar1.9 ust. 2 ustawy z l l lipca 2014 roku

o pctycjach (t.i. Dz,LJ. 22018 r. poz.870), Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co nastgpuje:

\1. l.lzna.ic siq. zc wniesiona w dniu 5 listopada 2019 roku petycja mieszkanc6w Gminy

Kolbuszor,va clotycz4ca buclowy zatok postojowych oraz parkingu w rejonie ul. Kolejowej

ri Kolbuszowc'i zaslLrgu.lc na uu,zglEdnienie.

r\2. [ ]zasadnienic clla sposobu roz.palrz.enia petycji stanowi zalqcz,nik do ninieiszej uchwaly.

.'\.1. ( ) s1-rosol-ric lozputrzcrriir PCt\ e ii [)rzcr,r'odniczilcr,' Radl' Mielskie.i w' Kolburszowej

zrtrr iliilonri \\ lr()s./ltce rl().

.,\-J. I e lrrr lrllr rr e ltotlzi tt zr e ic .z tlrtie nt ptlrl.icciit.

PRZEV/ Z,TCY

zksander Vlilk



Uzasadnienie

W dniu 5 listopada 2019 roku do Urzgdu Miejskiego w Kolbr,rszowej wplynqla pet1,c.ja

mieszkaric6w Gminy Kolbuszowa, dotyczqca podjgcia dzialahzmterzajqcych do br-rdowy zatok

postojowych oraz parkingu w rejonie ulicy Kolejowej w Kolbuszowej. W przedmiotowe.i

petycji mieszkaricy,kt6rzy s4 jednoczeSnie rodzicami i opiekunami dzieci uczEszczajEcych

o zlokalizowanego przy ulicy Kolejowej Publicznego Przedszkola Nr 3. zwracaiq uwagg na

problem braku dostatecznej liczby miejsc parkingowych w tym re.ionie,7.e rvzglgdu na

niewielk4 iloSc miejsc postojowych i parkingowych, wiqkszo6i rodzicow i opiekurn6w dzicci
zatrzymuje samochody bezpoSrednio na ulicy, by m6c odprowadzic podopiecznl,ch c1o

plac6wkiprzedszkolnej. Nalezy zwrocii uwagE, ze ulica Kolejowa stanowi drogE bez.prt.e.iazdtr

tzw. Slep4 ulicq. na koncu kt6re'i LrsvtLrowany.iest zaklad produkc.ii beton6w. Na Lrlicl,te'j
wystgpuje ciEgll'ruch samochod(ru ciqzarowvch. transportLrjaclch lahrlkatr i tor,,,arr cicTkic
z istniej4cego zakladu. l-e wzglqdLr lra intcnsvvvnl' ruch cllogor,r r na ulicl Kole' jou e'i

oraz niedostateczn4 iloSc miejsc posto.iowych. sytLrac.ja ta nro2c cloprou aclz.ic do

niebezpiecznych zdarzeri podczas przywolenia oraz odprowadzania dzieci clo przedsz.kola.

PowyZsza petycja byla przedmiotem obrad na posiedzeniu Komisji Skarg, Wrriosk6w
i Petycji Rady Miejskiej w Kolbuszowej w dniu 21 listopada 2019 roku. Podczas obrad

czlonkowie Komisji rozpatrzyli zlohon4 petycjg, tznaj1c j4 za zasadn4. Wobec powyzszego.

Komisja rekomenduje o podjgcie przez Radg Miejsk4 w Kolbuszowej uchwaly" wedlug
przedstawionego projektu. Wnioskuje siE o rozpoczgcie stosownych dz,ialah zmiert-a.iqcych clir

wybudowania zatok postojowych oraz parkingu w rejonie r"rlicy Kole.jowe.l w Kolbr,rszowe.i.

kt6re to przyczyni4 sig do zwigkszeniebezpieczenstwa w tej czqsci miasta.
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