UCHWAŁA NR LIV/402/22
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 15 marca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 i 1834) oraz art. 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. Rozpatruje się negatywnie petycję złożoną w interesie publicznym w dniu 10 stycznia 2022 roku przez
Państwa Anetę i Mateusza Edelman w sprawie wyznaczenia zjazdu z ulicy Dobrodzieńskiej w Oleśnie.
§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie do zawiadomienia wnoszącego petycję
o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie
Henryk Kucharczyk

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 214D64F7-ABA1-4232-86BA-A5302D881FBD. Podpisany

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr LIV/402/22
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 15 marca 2022 r.
W dniu 10 stycznia 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Oleśnie wpłynęła petycja złożona w interesie
publicznym przez Państwa Anetę i Mateusza Edelman w sprawie wyznaczenia zjazdu z ulicy
Dobrodzieńskiej w Oleśnie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Oleśnie na posiedzeniu w dniu 4 marca 2022 roku
dokonała analizy wniesionej petycji i oceny jej zasadności.
Po dokonaniu analizy, Komisja rekomenduje negatywne rozpatrzenie petycji.
Odnosząc się do treści petycji Komisja ustaliła, iż warunki miejscowe uniemożliwiają realizację zjazdu
zgodnie z intencją wnoszących petycję, natomiast nieruchomość 5271 będąca nieruchomością drogową
zlokalizowaną na działce będącej własnością Gminy Olesno powinna być wykorzystywana jako dojazd do
sąsiadujących nieruchomości. W tym celu należy wystąpić do właściciela sieci energetycznej wysokiego
napięcia – Tauron Dystrybucja SA – o przeniesienie poza drogę gminną słupa energetycznego,
zlokalizowanego w pośrodku pasa drogi dojazdowej do osiedla i uniemożliwiającego dojazd właścicieli
działek przy ul. Lawendowej, ul. Storczykowej oraz ul. Krokusowej w Oleśnie do posesji.
Biorąc pod uwagę opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Oleśnie rozpatruje
negatywnie przedmiotową petycję.
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