
UCHWAŁA NR LXVII-421-2022 
RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 3 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz 
art. 9 ust. 2 ustawy z 11.07.2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870),                                                  
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona drogą pocztową do Urzędu Gminy w dniu 26.08.2022 r. petycja w interesie 
publicznym w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa na ulicy Południowej oraz łączących się z nią ulic 
w Zawadzie Książęcej zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Gerard Przybyła 
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                                                                                  Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nędza 

 

Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 870) Rada Gminy Nędza uznaje, że petycja wniesiona drogą pocztową w dniu 26.08.2022 

roku zasługuje na uwzględnienie.  

Nadawcą petycji są mieszkańcy sołectwa Zawada Książęca. Zgodnie z art.18b ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) petycja została skierowana 

do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Komisja zebrała się w dniu 23.09.2022 r. i przeanalizowała treść petycji. Z informacji 

przekazanych przez pracownika merytorycznego wynika, ze ulica Południowa została 

wyremontowana w 2021 roku. Od skrzyżowania z droga wojewódzka nr 915 do skrzyżowania 

z ulica Stawową ma ona charakter drogi gminnej. Od skrzyżowania z ulica Stawowa ulica ta 

ma charakter drogi dojazdowej do pól – drogi transportu rolnego.  

Z treści petycji wynika, że kierowcy korzystający z ulicy Południowej nie przestrzegają 

przepisów o ruchu drogowym przekraczając dozwoloną w terenie zabudowanym prędkość- 

50km/godz stwarzając zagrożenie dla poruszających się po tej drodze mieszkańców , w tym 

dzieci w szczególności. Biorąc pod uwagę opisane sytuacje, stwarzające ryzyko zaistnienia 

zagrożeń i wypadków Komisja wypracowała następujące wnioski: montaż progu 

spowalniającego w pobliżu skrzyżowania ulicy Południowej z ulicą Stawową, ograniczenie 

prędkości na ulicy Południowej do 30 km/godz. Należy zwrócić uwagę, że wnioski te 

wymagają zaopiniowania przez Komendę Powiatową Policji. 

Komisja pragnie również zwrócić uwagę Rodzicom na ich obowiązek dotyczący zapewnienia 

opieki dzieciom poruszającym się po drogach, które pozbawione są chodników, tym samym 

tworzą   większe ryzyko zagrożeń. 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Komisja jednogłośnie uznała, że analizowana petycja  

zasługuje na uwzględnienie. Takie stanowisko przedkłada Radzie Gminy. 
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