
UCHWAŁA NR XLVIII.394.2022 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 25 listopada 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie działań mających na celu poprawę jakości drogi 
zlokalizowanej na odcinku ul. Podleśnej w miejscowości Kowala-Stepocina. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022, poz. 559 ze zm.), art. 9 ust. 2, 
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018, poz. 870) oraz §41 załącznika nr 1.1 
do statutu Gminy Kowala przyjętego uchwałą nr XXXVI.285.2021 Rady Gminy Kowala z dnia 19 listopada 
2021 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2021 r. poz.10404) Rada Gminy Kowala uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za zasadną petycję złożoną przez mieszkańców ul. Podleśnej w sprawie podjęcia działań 
mających na celu poprawę jakości drogi zlokalizowanej na odcinku ul. Podleśnej w miejscowości Kowala-
Stepocina. 

§ 2. Rozstrzygnięcie stanowi uzasadnienie do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kowala zobowiązując do 
powiadomienia wnoszącego o sposobie załatwienia petycji poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz 
z uzasadnieniem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Uzasadnienie 

W dniu 19.09.2022r. (data wpływu 21.09.2022r.) do Rady Gminy Kowala wpłynęła petycja mieszkańców 
w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę jakości drogi zlokalizowanej na odcinku ul. 
Podleśnej w m. Kowala-Stępocina. W myśl art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 559 ze zm.) w celu rozpatrywania wniosków i petycji Rada 
Gminy powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Przedmiotowa petycja została przekazana na komisje 
Skarg, Wniosków i Petycji. 

Na posiedzeniu Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 31.10.2021 roku 
przedstawiono obecny stan drogi. 

Odcinek drogi wewnętrznej jest pokryty nawierzchnią bitumiczną, natomiast mieszkańcy wnioskują 
o poprawę jakości drogi zlokalizowanej na dalszym odcinku przedmiotowej drogi 
o nawierzchni gruntowej. 

Działka 2542/13 zajęta pod pas drogowy przedmiotowej drogi ma szerokość ok 12 m, co pozwala na 
podjęcie kroków w celu poprawy jej jakości. Działka drogowa jest własnością gminy Kowala. 

Na komisji przedstawiono stanowisko Wójta w przedmiotowej sprawie i stanowisko komisji, która uznała 
petycję za zasadną. 

Realizacja zadania wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych pozwoleń, 
w tym pozwolenia wodnoprawnego. 

W związku z powyższym wniosek zostanie przekazany na komisję budżetową w celu rozpatrzenia 
możliwości zabezpieczenia środków na dany cel. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak  
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