UCHWAŁA NR S.0007.068.2021
RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie nieuwzględnienia petycji
Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się petycji złożonej przez mieszkańców ul. Głożyńskiej, przekazanej przez Starostę
Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany kwalifikacji ulicy Głożyńskiej, co uzasadnia się następująco:
1) zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy o drogach publicznych drogami powiatowym są inne niż krajowe
i wojewódzkie drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin
i siedzib gmin między sobą. Ulica Głożyńska łączy Rydułtowy, Radlin i Wodzisław Śląski, czyli spełnia
podstawowy warunek określony dla dla drogi powiatowej,
2) w celu zmiany statusu ulicy Głożyńskiej konieczne byłoby wcześniejsze uregulowanie własności
wszystkich działek drogowych tak, by stały się one własnością powiatu. Obecnie część działek drogowych
ma nieuregulowany stan prawny,
3) nadanie statusu drogi gminnej spowodowałoby dodatkowe obciążenia dla budżetu gminy, w tym
wynikające z konieczności przebudowy drogi oraz jej bieżącego utrzymania.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Radlinie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Radlinie
mgr Gabriela Chromik
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UZASADNIENIE
Komisja Skarg Wniosków i Petycji omawiała petycję na dwóch posiedzeniach. W obu posiedzeniach
uczestniczyli mieszkańcy ulicy Głożyńskiej. Mieszkańcy obecni na spotkaniach wyrażali swoje obawy
związane z przebudową drogi, ich zdaniem przebudowa doprowadzi do zmniejszenia bezpieczeństwa na
drodze. Wskazywali na celowość utworzenia na części ulicy Głożyńskiej od ul. Rymera do granicy z
Rydułtowami strefy zamieszkania.
Zdaniem Burmistrza utworzenie strefy może wpłynąć nawet negatywnie na bezpieczeństwo pieszych, w tym
w szczególności dzieci, gdyż ulica jest drogą przelotową, a w strefie dzieci mogą przebywać na ulicy bez
opieki osób starszych. Należy podkreślić, że decyzja o utworzeniu strefy zamieszkania należy do Starosty
Wodzisławskiego, na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg, który jest odpowiedzialny za przygotowania
projektu organizacji ruchu.
Pracownicy urzędu podkreślali konieczność przebudowy ulicy, w szczególności ze względu na silną
degradację nawierzchni, brak odwodnienia, chodnika oraz zmienną szerokość jezdni. Brak przebudowy
drogi powoduje coraz większe problemy z jej bieżącym utrzymaniem.
Komisja przyjęła wniosek o nieuwzględnieniu petycji. Uzasadnienie nieuwzględnienia petycji znajduje się w
treści przygotowanego projektu uchwały.
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