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Drawsko Pomorskie, dn.  1 9.05.20 17r.

PREEWODNI C ZACYt

RADY MIASTA
7g-5aO DRAWSKO POMORSKIE
UL. SIKORSKIEGO 41

PETYCJA

Dzialajac  w  imieniu  wlasnyrm,  majqc  na  uwadze  ochrong  dobra  publicznego  oraz  podstawovych

warto5ci dycia zbiorowego, na podstawie ustalay a dnia I I  lipca 2014 I. a petycjach ( Dz. U. z 2014r.:

poz. I 195) wnoszg petycj? w sprawie: Rozbudowa drogi badZ poprawa stanu jezdni we wsi Zagozd

(droga a betonu smolowego rub asfaltowego) - droga nr 1 58-1 59 obxpb 0024 Zagozd

UZASADNIENIE

Przedmiotem  nimiejszej   petycji,  jest  rozbudowa  drogi   bqd=  poprawa  jej   stanu  we  wsi  zagozd.

W  ostatnim  czasie  spofkalem  si?  z  licznymi  skargami  na  zly  stan  drogi  i  niedogodro5ciami  kt6re

stwarza. Jest to niezvykle ucia±1iwe dla mieszkalc6w, poniewa2 droga ta nie speinia podstawovych

funkcji, lct6re powinna a mianowicie umo2liwia6 jck naj.ratwiejszy dojazd do miejsca docelowego- Jest

ona w niezlvykle zfym stanie a biorap pod uwage to, 2e we wsi mieszkajq ludzie starsijest to d]a nick

dodatkowe 6bcia=enie, gdy musza vybra6 sis ta drogq.np. do pobliskie-go ko5cicta, sklepu tub dojecha6

do najbliZszego miasta- Obecny stan drogi \vymaga niez\vyklej ostrozno5ci oraz nara2a mieszkafic6w

na kosztowne napravy samochod6w oraz maszyn rolniczych, poniewa2 tmdno jest nie lxpds6 w kolejnq

dziure.  Droga nie nadaje si? r6wnie2 do  uZ)rfkowania w spos6b rekreacyjny ze wzgl?du na zly stan

jezdni,  wpadnigcie  w  dziurg  mo±e  narazi5  starsza  osobe  na  liczne  negatywne  skutki  zdrowoine.

Szczeg61nie  zly  stan  drogi  uwidacznia  si?  po  opadach  deszczu,  gdy  droga  staje  si?  praktycznie

nieprzejezdna. Z uwagi na niedoskonaloS6 drogi, duZym problemem staje si? dojazd sfuZb medycznych,

porzadkolvych cry innysh fego txpuj ednostek. Mieszkaficy sqsiadujqcy w obrebie tej2e drogi zauwa2yli

sfusznie, iZ obietnice budorvy nowej  drogi sq im skladane rolcocznie. Naprarvy dokongtwane kazdego

roku mijajq sis z celem z uwngri na ich kr6tkotrvalo56. Droga po naprawie nie nadaje sis do uZ)ckuju2

po  kilku  miesiacach.   Jako  zalacznik  przesylam   dokumentacjg  fotograflCZnq  W/W  drOgi-   Prague

szczeg61nie zvlndCi6 uwag?? i2 zgodnie z art.7 ustavy I dnia 8 marca I 990 r. a samorzqdzie gminnym

(Dz-U. z 2001  r-, Nr 142, poz.  1591  z p6£n.zm.)jednym z zadafi gminyjest zaspokajanie  zbiorolvych

potrzeb   wsp61noty, m.in. poprzez utrzymywanie w nalez)rtym stanie dr6g grlinnyCh. Zgodnie z art.7
ust.2  ustalvy  z  dnia 21  marca  l985  I.  o  drogach  publicznych  (Dz.U.  z  2000  I.,  Nr  81,  poz.  838  z

pain-zm.)



Maj-ap  na  iEfZgledzie  podsta-wove   wartoSci   Zycia  w   spofeczedstwie  oraz  troskg  a   spofeczmo56

miesZkajapa itng wsi Zagozd niniejszy luniosekjest w peini sfuszHy- i uZasadsiOny-

W]pezam zgode / PE:c -.,rJT=t?-,m ZgOdy na ujarrmienie na Sfrohie  intemetovej  Urz?du REIg-SkiegO
osotovyck v+. zakesie inienia i naz\ariska Iud nazvy/osoby trzeciej, w interesie kt6rej skiadanaj

ku Pomorski
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