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Dzialajqcnapodstawie art.13 ust.l ustawy o petycjach 211.07.2014 roku zawiadamiam,

2e petycja z dnia 30.01.2023 roku L. dz. 1870 mieszkaric6w ulicy Sqdziszowskiej

w Kolbuszowej G6mej reprezentowanych przez Pana dotyczqca budowy

chodnika przy drodze ,,sgdziszowskiej" w miejscowoSci Kolbuszowa G6ma zostala

uwzglgdniona w caloSci.
Uprzejmie informuj E,aew dniu 31 stycznia 2023 roklzostalo ogloszone postEpowanie

przetargowe kt6re migdzy innymi dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na zadanie

pod nazw4 ,,Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 150505R w m. Kolbuszowa i Kolbuszowa
-G6*a 

- dokumentacja projektowa", z terminem otwarcia ofert ustalonym na d2iefi08.02.2023

rok.
Zalohenia do projektowania to w skr6cie:

a) rozbudowa drogi gminnej ul. Pilsudskiego w Kolbuszowej i Sgdziszowskiej

w Kolbuszowej G6rnej polegaj4cej na budowie drogi dla pieszych i rower6w na odcinku

dl. ok. 1270m(od skrzylowania ul. Pilsudskiego zWolsk4 dzialkanr ewid. 371 do ronda

im. Mieczyslawa Maziwza dzialkq nr ewid. 1 5 95/ I ).

b) przebudowa sieci napowietrznej 0,4 kV na kablowq doziemn4 na odcinku od drogi gminnej' 
wewngtrznej dzialka nr ewid. 1273 (obrgb: Kolbuszowa, jedn. ewid. Kolbuszowa) do

korica linii w kierunku ronda im. Mieczyslawa Maziarzana odcinku ok. 260m'

c) budowa o$wietlenia ulicznego na odcinku od mostu narzeceNil do ronda im. Mieczyslawa

Maziarza.
d) usunigcie drzew - koliduj4cych (e6li bgdzie taka konieczno66),

.j przebudowa istniejqcyctr sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej koliduj4cej

z inwestycjq.

0 budowa odwodnienia drogi (urz4dzeniado odwodnienia lub/i rowy lub/i sie6 kanalizacji

deszczowej),
rozbi6rka element6w kolidujqcych - ogrodzenia (eSli

budowa kanalu technologicznego.

budowa kladki/mostu na przekroczeniu rzeki Nil.

bEdzie taka koniecznoS6),
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h)
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W zwiEzku zpowyilszym biorqc pod uwagg koniecznoS6 zapewnienia bezpieczefstwa
pieszych, kierowc6w pojazd6w, komfort 2ycia mieszkaric6w miasta Kolbuszowa G6rna oraz
dzialania podjgte przez Referat Gospodarki Komunalnej Dr6g i Transportu uznajg petycje za
zasadnq.

Po zrealizowaniu dokumentacji na rozbudowg drogi gminnej publicznej nr 150505R
w m. Kolbuszowa i Kolbuszowa G6rna zostanq podjgte dzialania na zabezpieczenie Srodk6w
finansowych w budZecie Gminy Kolbuszowa w latach nastgpnych narealizacje ww. inwestycji.

Zachgcam Paristwa do monitorowania strony internatowej Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej
zakladka BIP :

https://bip.kolbuszowa.pV63-przetargil9984-2023-r110085-opracowanie-dokumentacji-
projektowej -na-zadanie-nr-l -budowe-drogi-dojazdowej-do-szkoly-podstawowej-w-
domatkowie-_dokumentacja-projektowa-zadanie-nr-2-rozbudowa-drogi-gminnej-publicznej-
nr-150505r-w-m-kolbuszowa-i-kolbuszowa-gorna-_-dokumentacja-projektowa.html

ZWrazami szacunku

Otrzymuj4:
1. Adresat
2. a.a

Majac na uwadze art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2Ot61679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektVwV 95/46/WE log6lne rozporzqdzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, 2e Administratorem danych osobowych

przetwarzanych w Urzqdzie Miejskim w Kolbuszowej/Gminie Kolbuszowa z siedzibq przy ul. Obroic6w Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa jest:

Burmistrz Kolbuszowej, z kt6rym moina skontaktowai siq pisemnie na adres siedziby, za po6rednictwem adresu e-mail:

blfmtSlg@S&&U5iStya.p! lub telefonicznie pod nr lel. L712271333 (wew.252). Administrator wyznaczyl lnspektora Ochrony Danych,

z kt6rym moie sie Pani/Pan skontaktowad za po5rednictwem adresu e-mail: rodo@ekolbuszowa.pl lub operatora pocztowego, kierujqc

korespondencjq na adres siedziby administratora. Wiqcej informacji znajduje sie na stronie internetowej BIP urzqdu: bip.kolbuszowa.pl

w zakiadce RODO - klauzule informacyjne oraz w siedzibie Administratora.
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