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Maków Mazowiecki, dn. 26.02.2021 r.

Grupa mieszkańców ulicy Liliowej

w Makowie Mazowieckim

Pan

Dariusz Artur Miecznikowski

Przewodniczący Rady Miejskiej

PETYCJA MIESZKAŃCÓW

w sprawie drogi na ul. Liliowej

na Osiedlu Południe w Makowie Mazowieckim

Szanowny Panie Przewodniczący.

Na podstawie art. 2. i 4. ustawy z 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U.2018.870.j.t.) 
wnosimy petycję w przedmiocie:

budowy ulicy Liliowej w Makowie Mazowieckim.

My, niżej podpisani mieszkańcy ulicy Liliowej z Makowie Mazowieckim zwracamy się 
z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań związanych z budową ulicy Liliowej.

Prośbę swą motywujemy fatalnym stanem przedmiotowej drogi. Ulica Liliowa jest dziurawa, 
pełna kolein. Przejazd tą częścią drogi wymaga nadzwyczajnej ostrożności 
i naraża pojazdy na uszkodzenia zawieszenia, podwozia i karoserii. Szczególnie krytyczny stan 

nawierzchni ma miejsce w okresie intensywnych opadów oraz w okresie zimowym. W takich 
okresach nie jest możliwe dojście do wielu posesji. Liczne dziury i koleiny utrudniają dojazd 
do posesji mieszkańcom ulicy oraz z uwagi na zły stan nawierzchni mamy trudności ze 
sprowadzeniem samochodów służb medycznych. W okresie letnim zaś, droga ulega 
wysuszeniu, co powoduje, iż po przejeździć aut unosi się chmara kurzu i opada na elewacjach 
i oknach domów przydrożnych posesji. Jest to uciążliwe dla nas mieszkańców.

Pragniemy podkreślić, iż droga, o której mowa jest już od prawie 17 lat w złym stanie. Jest to 
oburzające, żeby po tylu latach mieszkania na ulicy Liliowej w dalszym ciągu nie była 
zbudowana normalna droga do posesji. Z każdym sezonem droga ulega pogorszeniu i mimo, iż 
co jakiś okres miasto wyrównuje drogę jest to niewystarczające do prawidłowego poruszania 
się na tej nawierzchni. Niestety, wskutek braku warstwy asfaltowej, każde prace naprawcze 
nawierzchni wykonywane przez Miasto, uległy zniszczeniu i w żadnym stopniu nie poprawiły 
stanu drogi.



Należy również odnieść się do tego, iż na Osiedlu Południe, na którym właśnie znajduję się 
ulica Liliowa, są wykonane w sposób należyty ulice i drogi dojazdowe do posesji innych 
mieszkańców. Narzuca się, więc pytanie, dlaczego jedynie kawałek naszej drogi (około 200 m) 
nie jest utwardzony i czemu nam, jako mieszkańcom Liliowej nie są zagwarantowane należyte 
warunki dojazdu do posesji. W załączeniu zdjęcia stanu drogi z dnia 25-02-2021 r., których 
ewidentnie wynika, iż droga wymaga natychmiastowej interwencji naprawczej. Z informacji 
uzyskanych przez nas, jako mieszkańców wynika, iż budowa drogi jest w planach. Jednakże z 
roku na rok nie widzimy postępu prac związanych z poprawą jakości owej drogi.

Zwracamy się więc z prośba o natychmiastowe działania mające na celu budowę 
drogi przy ulicy Liliowej.

Z poważaniem
Mieszkańcy ulicy Liliowej 

poświadczeni własnymi podpisami

Załączniki :
1. Zdjęcia stanu drogi.
2. Dane adresowe mieszkańców wraz z podpisami.

Otrzymują:
1. Pan Tadeusz Ciak

Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego
2. Pan Dariusz Artur Miecznikowski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
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