
. RADA WIHfl.}SKA
Yy KGL[*nrif,tWflJ

BR.0007.2.2023

Kolbuszowa, dnia 01.02.2023r.

Informujg, 2ena sesji w dniu 26 stycznia 2023 rolcu Rada Miejska w Kolbuszowej
rozpatrzyla skierowan4 przez mieszkaric6w gminy Kolbuszowa petycjg, dotyczEcq zmiany
otganizacji ruchu w rejonie ulicy Zielonej w Kolbuszowej, uznajqc jq za zasluguj4c4 na
uwzglgdnienie. W zal}czeniu przesylam Uchwalg Nr LVl533 123 w przedmiotowej sprawie
wraz z uzasadnieniem.
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Uchwala Nr LVi533l23

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 26 stycznia 2023 roku

w sprawie uznania za zasluguj4c4 na uwzglgdnienie petycjg w sprawie zmiany

organizacji ruchu w rejonie ulicy Zielonej w Kolbuszowej

Na podstawie art.l8b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym

(tj.Dz.U. z2O23r.poz.40)orazart.9 ust.2ustawyzlllipca20l4rokuopetycjach(tj.Dz.U'
22014 r. poz.870), Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala , co nastgpuje:

$1. Uznaje sig za zaslugujqcq na uwzglgdnienie petycjg wniesion4 w dniu 5 lipca 2022 roku

przez mieszkaric6w i wlaScicieli posesji ulic Zielonej, Ogrodowej, Lipowej, RoZanej

i WiSniowej w Kolbuszowej.

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

$3. O sposobie rozpatrzenia petycji PrzewodniczEcy Rady Miejskiej w Kolbuszowej

zawiadomi wnosz4cego.

$4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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Uzasadnienie

W dniu 16.05.2022 roku Pan (dane osobowe prawnie chronione) zloZyl pismo do
Burmistrza Kolbuszowej w przedmiocie wprowadzenia zmian organizacji ruchu w okolicy
tzw. ,,Zielonego Rynku" tj. na ulicy Zielonej, Ogrodowej, Lipowej, R62anej i WiSniowej
w Kolbuszowej, argumentuj4c swoje stanowisko latwiejsz4 i sprawniejsz4 komunikacj4
szczeg6lnie w dni targowe.

W odpowiedzinaww. korespondencjg w dniu 15.06.2022 roku z Referatu Gospodarki
Komunalnej Dr6g i Transportu zostalo skierowane pismo o sygn.
RGKDiT.722|.3.I.2022|5.MD do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z proibq
o rozpatrzenie wniosku mieszkaric6w na Komisji Bezpieczehstwa Ruchu Drogowego.
W odpowiedzi wplynglo pismo o sygn. KT.7126.20.22 z dnia 27.07.2022 l.dz. 14674
w sprawie wprowadzenia zmian i wykonania projektu stalej organizacji ruchu
z uwzglgdnieniem wniosku mieszkaric6w. W dniu 5 lipca 2022 roku w tej sprawie wplyngla
petycja do Rady Miejskiej w Kolbuszowej, kt6ra zostala skierowana do rczpatrzenia na
posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. W dniu 5

wrze6nia 2022 roku Komisja dokonala rozpoznania przedmiotowej petycji uznaj4c jE ,a
zasadn4, sugeruj 4c r6wnie2 przeprowad zenie wizji w terenie.

Na dzieri 17.09.2022 roku godz. 8.00 zaplanowano wizjg w terenie w sprawie
zweryfikowania argument6w zawartych w korespondencji mieszkaric6w ze stanem
faktycznym w kt6rej uczestniczyli przedstawiciele Urzgdu Miejskiego i Rady Miejskiej w
Kolbuszowej, Policji, Komendant Strazy Miejskiej oraz autor petycji.
W terenie stwierdzono, 2e natgZenie ruchu w tym rejonie miasta jest duze
w zwiqzkts ztargiem kt6ry odbywa sig w wyznaczone dni tygodnia w tym przypadku byla to
sobota. W tym czasie nie byly wykonywane prace porz4dkowe kt6re mogtyby ograniczad lub
zald6ca1 spok6j mieszkaric6w okolicznych dom6w lub uZytkownik6w ruchu drogowego
np. wyw6z odpad6w, sprz4tanie miasta. W zwiqzku zpowyhszymzlecono firmie EXAL Marek
Tokarz zsiedzibqul. Broniewskiego 16,39-400 Tamobrzeg wykonanie zmiany calego projektu
stalej organizacji ruchu dla ul. Zielonej, Targowej i Piekarskiej w Kolbuszowej.

Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji w dniu 23 stycznia 2023 roku pozytywnie
zaopiniowala powyhszv projekt uchwaly. Biorqc pod uwagg koniecznoS6 zapewnienia
bezpieczeristwa pieszych, kierowc6w pojazd6w, komfort 2ycia mieszkaric6w miasta
Kolbuszowa oraz dzialania podjgte przez Referat Gospodarki Komunalnej Dr6g i Transportu
uznala petycj g za zasadnq.
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