UCHWAŁA NR 57NI/2019
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia

petycji.

Na podstawie art. 18b ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 20 18r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust l ustawy z dnia 11 lipca
2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870) Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji w sprawie ustanowienia kursów Komunikacji Lokalnej przez
sołectwo Jadwisin, postanawia nie uwzględnić
rozpatrzenia petycji określa załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje

złożonej

się Przewodniczącego Rady Miejskiej
składającego petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

petycji.

Uzasadnienie

sposobu

w Serocku do zawiadomienia

Załqcznik do uchwały Nr57/VI/20J9
z dnia 27/utego 2019r.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie rozpatrzenia

petycji.

W dniu 17 grudnia 2018 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Serocku petycja w sprawie
ustanowienia kursów Komunikacji Lokalnej przez sołectwo Jadwisin. W tej sprawie swoje
posiedzenie odbyła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Serocku.
Po zapoznaniu
się z informacjami
przedstawionymi
przez Kierownika
Referatu
Administracyjno-Gospodarczego
w Serocku, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła,
że funkcjonujący system komunikacji lokalnej to sieć komunikacyjna łącząca poszczególne
miejscowości z miastem Serock jako miejscem docelowym, jak również będącym punktem
"przesiadkowym". Sytuacja komunikacyjna sołectwa Jadwisin nie odbiega od standardów
komunikacyjnych w innych sołectwach.
Stworzony system Lokalnej Komunikacji Autobusowej podlega ciągłemu monitorowaniu pod
kątem spełniania oczekiwań mieszkańców jak również osób zainteresowanych komunikacją
publiczną i wymaga ciągłego rozwoju.
W związku z budową wielorodzinnego budynku mieszkaniowego na terenie miejscowości
Jadwisin, gmina podejmie działania mające na celu rozszerzenie obecnie funkcjonującej siatki
połączeń. Planuje się wydłużenie w formie pilotażowej linii I i II (tzw. "Serock pętla") w
okresie oddania do użytkowania nowych lokali mieszkaniowych. Podjęte zostaną działania w
celu zaprojektowania oraz budowy infrastruktury przystankowej na planowanym wydłużeniu
we wsi Jadwisin.

