
UCHWAŁA NR XXII/182/2020
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców ulicy Konstytucji 3 Maja 
w Makowie Mazowieckim z dnia 28.07.2020 r.

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713) wzw. żart. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za zasadną petycję w przedmiocie remontu nawierzchni asfaltowej na ulicy Konstytucji 
3 Maja w Makowie Mazowieckim z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do zawiadomienia 
skarżącego o sposobie załatwienia petycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski

Id: CEBBA1C5-05D6-4C70-A300-E8379185F27F. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XXII/182/2020

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXII/182/2020

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców ulicy Konstytucji 3 Maja 
w Makowie Mazowieckim z dnia 28.07.2020 r.

Dnia 28 lipca 2020 r. do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim wpłynęła petycja grupy mieszkańców 
ulicy Konstytucji 3 Maja w Makowie Mazowieckim w przedmiocie remontu nawierzchni asfaltowej na ulicy 
Konstytucji 3 Maja. W petycji podniesiono, że obecnie droga posiada liczne uszkodzenia i nierówności, które 
uniemożliwiają bezpieczny przejazd, nawet z małą prędkością. Mieszkańcy wnioskowali o ujęcie ww. drogi 
w bieżących pracach remontowych i doprowadzenie nawierzchni do odpowiedniego stanu technicznego.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach (Dz. U. z2018r. poz. 870) petycja złożona do organu 
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Zgodnie z § 89k Statutu 
Miasta Maków Mazowiecki, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji bada sprawę i prowadzi postępowanie 
wyjaśniające w związku ze złożoną skargą, petycją lub wnioskiem. Przygotowuje i przedstawia Radzie Miasta, 
propozycję załatwienia spraw wynikających z kierowanych do Rady Miasta, skarg, wniosków i petycji.

W dniu 6 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg. Wniosków i Petycji na którym rozpatrzono 
ww. petycję.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono, iż niewątpliwie w obrębie ulicy Konstytucji 3 Maja 
są miejsca wymagające naprawy.

Po przeanalizowaniu wszystkich argumentów zasadność petycji poddano pod głosowanie. Komisja Skarg 
Wniosków i Petycji uznała petycję za zasadną.

W związku z tym ustalono, iż remont tej ulicy zostanie zaplanowany w bieżącym lub w przyszłym roku. 
Na dzień dzisiejszy nie można określić, jaki będzie jego definitywny zakres, natomiast miejsca zniszczone 
i wymagające remontu zostaną poprawione.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz A owski
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