Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

,

Kędzierzyn-Koźle, 30 października 2018 r.

Dr. 152.2.23.2018

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjaoh (Dz. U. z 2018 r.
poz. 870), zwanej dalej "u.o.p.", w odpowiedzi na 'YIliesioną w dniu 17 września 2018 r. petycję
"w sprawie budowy drogi osiedlowej i kanalizacji oraz o budowę drogi dojazdowej",
zawiadamiam, iż:
1) budowa drogi osiedlowej wraz z całą infrastrukturą zostanie uwzględniona jako propozycja
do budietu na rok 2019 pod nazwą "PT i wykonanie ul. Aroniowej"; ostateczne
rozstrzygnięcie w tym zakresie należy do Rady Miasta Kędzierzyn- Koźle;
2) w celu zapewnienia lepszego dojazdu do nieruchomości położonych w obrębie
ul. Aroniowej, zostanie ona w 2019 r. tymczasowo - w okresie poprzedzającym wykonanie
inwestycji opisanej wyżej - utwardzona po usunięciu zieleni znajdującej się · w pasie
drogowym.

Uzasadnienie
1. Zgodnie z art. 2.ust. 1 "U.o.p.", petycja może być złożona przez osobę fizyczną lub grupę tych
podmiotów, zwaną dalej "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej,
a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami
zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Stosownie do art. 2 ust. 3 U.o.p., przedmiotem petycji może być m. in. żądanie podjęcia
rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej wartości wymagających szczególnej
ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji adresata
petycji.
W myśl art. 4 ust. 2 U.o.p., petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa
podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podiniotów oraz osobę
reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu
do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji
należy wskazać miej sce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów~
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.
W oparciu o ~. 10 ust. 1 u.o.p., petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 U.o.p., podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący
petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
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W myśl art. 13 ust. 2 U.o.p., 1, sposób załatwienia petycji nie może

być

przedmiotem skargi.

2. Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia' 21 marca 1985 r. o 5ll'ogach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. ,2222, z późno zm.), zwanej dalej "U.o.d.p.", zarządcą drogi gminnej jest
wójt (burmistrz, prezydent miasta).
(
,
W myśl art. 20 pkt 2,3,4,5 i 12 U.o.d.p., do zarządcy drogi należy w szczególności:
l) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu,
utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
2) pełnienie funkcji inwestora;,
3) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierski~h, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych ,z drogą;
4) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg;
5) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
3. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późno zm.), zwanej dalej "U.s.g.", zaspokajanie zbiorowYch potrz(;(b
wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy m. in.:
l) gminnych dróg, ulić, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
2) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 U.s.g., do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie
budżetu gminy.
4. Ulica Aroniowa w Kędzierzynie-Koźlu stanowi drogę publiczną kategorii drogi gminnej i jest
zarządzana przez I>rezyćlenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.
5. Zgodnie z informacją:
l) zastępcy kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta
Kędzierzyn-Koźle budowa drogi osiedlowej wraz z całą infrastrukturą zostanie uwzględniona
jako propozycja do budżetu na rok 2019 pod nazwą "PT i wykonanie ul. Aroniowej";
ostateczne rozstrzygnięcie w powyższym zakresie należy doRady Miasta Kędzierzyn-Koźle;
2) kierownika Wydziału Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w celu
zapewnienia lepszego ' dojazdu do nieruchomości położonych w obrębie ul. Aroniowej ,
zostanie ona w 2019 r. tymczasowo - w okfesie poprzedzającym wykonanie inwestycji
opisanej wyżej - utwardzona po usunięciu zieleni znajdującej się w pasie drogowym.

Sporządzono w 2 egzemplarzach:
- l egzemplarz dla adresata,
- l egzemplarz aa.

Kopie otrzymują:
- Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle,
- Wydział Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
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