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Petycja

$7.&D.owny Panie Wójcie, zwracam

się

z uprzejmą prośbą o budowę drogi asfaltowej

wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Podstolicach nmacmnej w młącmiku nr. 1. Droga ta
jest drogą gminną.
Od wielu lat samodzielnie utwardzam drogę w miarę moich możliwości finansowych,

samodzielnie bo ze strony gminy tylko raz po licznych interwencjach

był

ro:zsypany gruz

marnej jakości (tłucmna dachówka gliniana) wyrównując tylko największ.e dziury. Na wiosnę
prawie

każdego

roku, droga jest w tak

złym

stanie ze gmina musi ją

wyrównywać

czego

efektem jest zepchniecie warstwy utwardzonej pomstawiając lumy piach. W okresie jesieonozimowo-wiosennym po opadach deszczu,

śniegu

i roztopach powstają licme dziury, koleiny i

ogromne ilości błota przez co droga jest nieprzejezdna dla samochodów, a także dla pieszych.
Droga, którą codziennie dojeżdżamy do pracy, a dzieci
nawet w okresie letnim przy pogorszeniu pogody i
sprzyjającej

pogodzie latem

luźny

uczęszc:zają

do

szkoły.

wystąpieniu większych

piach na drodz.e powoduje wzbijanie

się

Podobnie jest
opadów. Przy

tumanów kurzu

przez co jest utrudnione normalne funkcjonowanie w gospodarstwie domowym. Coroczne

wyrównywanie nawierzchni generuje koszty, a niestety nie daje efektu. Brak
tworzy

niebezpieczeństwo

dla pieszych użytkowników drogi, którzy
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musz.ą

oświetlenia

z niej korzystać,

zwłaszcza jesienią

i

zimą

gdy WC7.dnie .zapada mirok. Pieszymi

użytkownikami

przede

wszystkim są dzieci, któ~ naratone są na bezpośrednie mgrożenie życia lub zdrowia.

Dom w Podstolicach :

nie jest nową lokalizacją. Od ponad 50 lat płacimy podatki,

ale w odró.tnieniu od sipiedniej drogi wskanmej w zahtcm.ik:u nr. 2 nasza droga nie znalazła
się w planie wykonania odpowiedniej nawienchni drogi. Sąsiednia droga z młącmika nr.2 była

dwukrotnie utwordmna, a teraz jest planowana reali:r.acja nawierzchni asfaltowej. Od ponad SO
lat mieszkają tu ludzie, kłórzy wracają do domu kierując się światłem gwiazd, po drodze, gdzie
często błoto przekmcza 40cm głęboko~i.

Art. 32.1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polski.ej brzmi: Wszyscy są wobec prawa

równi. Wszys1;y mają prawo do równego traktowania pI7tZ władze publicme. Jako mieS7bńcy
uWBiBmy, t.e nie jesteśmy na równi traktowani w odniesieniu do innych

Podstolic :
mieszkańców

Podstolic.

Ponadto
zobowiązana do

chcieliśmy

równid

przypomnieć,

te Gmina jako

właściciel

drogi jest

pewnych cZ)'DDOki ujętych w umawie o drogach publicmych z dn. 21 marca

1985r. a konkretnie art. 20 umawy.
Biorąc pod uwagę,

ze Gmina Budzyń pńorytetowo traktuje dobro swoich miesmmców

i tym razem ltczymy na to, t.e Nuze pismo zostanie w sposób obiektywny rozpattzooe, a prośba

7.&Sp0kojona.
Z wyrammi S7.8Cunku w imieniu mies7.k:ańców
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