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Serock dn.31 maja 2021 r.

Pan Artur Krzysztof Borkowski
Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Rynek 21, 05-140 Serock
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PETYCJA

I. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870).

II. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję
Mieszkańcy wsi Kania Nowa z posesji położonych przy ulicy Wichrowych Wzgórz:

1) Rafał i Anna Podeszfińscy - LII. Wichrowych Wzgórz ,05-140 Kania Nowa.

2) Piotr Kosicki - ul. Wichrowych Wzgórz ',05-140 Kania Nowa.

III. Adres do Korespondencji

Piotr Kosicki - ul. Wichrowych Wzgórz ,,05-140 Kania Nowa.
Rafał i Anna Podeszfińscy - ul. Wichrowych Wzgórz ,05-140 Kania Nowa.

IV. Oznaczenie adresata petycji

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Rynek 21, 05-140 Serock

V. Wskazanie przedmiotu petycji

Droga gminna ul. Wichrowych Wzgórz działka 78/10 oraz działka 78/6.

Zwracamy się z petycją do Burmistrza Miasta i Gminy Serock o podjęcie działań w sprawie drogi gminnej

ul. Wichrowych Wzgórz położonej we wsi Kania Nowa w zakresie następujących spraw:

1) podniesienie rzędnej drogi oraz wykonanie korytowania odcinka drogi na długości ok 30 m od

strony ulicy Popowskiej,
2) rozważenie możliwości przejęcia przez gminę zamkniętego odcinka drogi Wichrowych Wzgórz

(od strony ul. Spacerowej) położonej na działce 78/6.
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UZASADNIENIE

1) W efekcie przeprowadzonych przez gminę remontów ulicy Popowskiej, rzędne tej drogi zostały

podniesione ok. 30 cm w stosunku do rzędnej drogi gruntowej ul. Wichrowych Wzgórz.

Spowodowało to, iż wody spływające z ul. Popowskiej w kierunku ul. Wichrowych Wzgórz

powodują rozległe zastoiska wód opadowych na ulicy Wichrowych Wzgórz, uniemożliwiając wjazd
do posesji zlokalizowanych przy tej drodze.

2) Na odcinku ok 100 m na ul. Wichrowych Wzgórz od strony ul. Popowskiej, szerokość drogi została

zawężona do wartości poniżej 3 metrów. Stan ten powoduje poważne ograniczenia w możliwości

dojazdu samochodów odbierających nieczystości płynne ze zbiorników szambowych oraz

samochodów gminnych służb odbierających nieczystości stałe z posesji. Ponadto szczególnie

zagrożone jest mienie i zdrowie mieszkańców na posesjach położonych na dalszym odcinku ulicy

Wichrowych Wzgórz gdyż zawężenie drogi powoduje istotne ograniczenia w dostępie pojazdów

straży pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz karetek pogotowia.
3) Poza ograniczeniem szerokości drogi o którym mowa w pkt.2, dodatkowym aspektem który

wpływa znacząco na bezpieczeństwo mieszkańców posesji zlokalizowanych przy ul. Wichrowych

Wzgórz stało się przejecie i zagrodzenie w 2020 roku odcinka drogi przez prywatnego inwestora

na długości ok. 50 m od ulicy Spacerowej (działka 78/6). Odcinek tej drogi położony na działce

78/6 - ma na mapach do celów projektowych symbol [dr.j.z.] tj. (dr. - droga bez nazwy, j.- jezdnia,

z. - budynek szpitala i zakładu opieki medycznej) ponadto zgodnie z treścią aktu notarialnego

Repetytorium A Nr 13039/1988 (kopia aktu notarialnego w załączeniu) odcinek drogi Wichrowych

Wzgórz położonej na działce 78/6 jest obciążony służebnością drogi koniecznej o szerokości 3 m w

kierunku południowym (w kierunku ulicy Spacerowej). Zajęcie i zagrodzenie działki 78/6

spowodowywało to, że ulica Wichrowych Wzgórz stała się ślepą ulicą bez możliwości przejazdu do
ulicy Spacerowej ani tym bardziej możliwości zawrócenia.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o:

podniesienie rzędnej drogi poprzez utwardzenie kruszywem ul. Wichrowych Wzgórz na

odcinku ok 30 m od strony ulicy Popowskiej zdecydowanie poprawi stan techniczny tej drogi i
dojazd do posesji.

rozważenie możliwości przejęcia przez gminę działki 78/6 pod drogę publiczną (gminną) w

oparciu o dyspozycje ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363). W

przypadku podjęcia przez gminę kroków mających na celu przejecie działki 78/6 pod drogę

publiczną, rozważymy swoja pomoc w zakresie partycypacji w kosztach wypłaconego

odszkodowania za działkę 78/6 wywłaszczoną na podstawie przepisów w/w ustawy.

Załączniki:
Kopia aktu notarialnego 1t.?tJ39( jqga

Podpisy osób składających petycje
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