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RO.0007.15.2019 

UCHWAŁA NR V/56/2019 

RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dostępu do sieci kanalizacyjnej 

mieszkańców ul. Bursztynowej w miejscowości Swolszewice Duże 

Na podstawie  art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz 

art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o petycjach (Dz.U z 2017 r. poz. 1123) 

Rada Miejska w Wolborzu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Wolborzu uznaje za zasadną petycję mieszkańców ul. 

Bursztynowej w Swolszewicach Dużych.  

§ 2. Rada Miejska w Wolborzu podejmie działania zmierzające do zabezpieczenia 

w budżecie gminy środków na realizację ww. inwestycji. 

§ 3. Uzasadnienie do rozpatrzonej petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza zobowiązując do 

zawiadomienia wnoszących petycję o sposobie jej załatwienia.  

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolborzu.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

w Wolborzu 

 

 

Zbigniew Klewin 
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Uzasadnienie 

W dniu 16 stycznia 2019 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolborzu 

wpłynęła petycja złożona w interesie własnym przez mieszkańców ul. 

Bursztynowej w Swolszewicach Dużych dotycząca budowy dostępu do sieci 

kanalizacyjnej. Analizą petycji zajęła się Komisja Skarg Wniosków i Petycji w dniu 

7 lutego 2019 r. 

Komisja uznała za zasadne poparcie wniosku mieszkańców. Badając sprawę 

ustalono, że aktualnie zostało przez Gminę zlecone wykonanie dokumentacji 

projektowej. Jest to  około 110 mb kanalizacji sanitarnej oraz ok 400 mb 

wodociągu. Dokumentacja zgodnie z umową ma być wykonana do dnia 5 kwietnia 

2019r. Koszty budowy Etapu I kanalizacji sanitarnej to około 40 000,00 zł. 

Realizacja inwestycji będzie możliwa po wykonaniu projektu i wygospodarowaniu 

w budżecie gminy środków  na realizację tego zadania. 


