RO.0007.3.2021
UCHWAŁA NR XXIX/274/2021
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Apolonka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 719, poz. 1378) 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 2018 r. poz. 870)
Rada Miejska w Wolborzu
uchwala, co następuje:
§ 1. 1.Uznaje się za zasadną w części petycję mieszkańców Apolonki dotyczącą
budowy kanalizacji sanitarnej w części dotyczącej posesji 40 i 42.
2.W pozostałej części uznaje się petycję za niezasadną.
§ 2. Uzasadnienie rozpatrzonej petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Wolborzu.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolborzu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Wolborzu

Zbigniew Klewin
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/274/2021
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 stycznia 2021 r.
Uzasadnienie
Dnia 16 grudnia 2020 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolborzu
wpłynęła petycja złożona w interesie własnym przez mieszkańców miejscowości
Apolonka dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej. Analizą petycji zajęła się
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20 stycznia 2021 r.
Komisja ustaliła, iż:
1. Posesje nr 35, 37, 39 położne są w znacznym rozproszeniu,
- posesja nr 39 znajduje się około 280m od drogi gminnej – brak możliwości
technicznych grawitacyjnego odprowadzenia ścieków do drogi
- posesje nr 37 i 35 położone są w odległości 400 ÷ 500 m od posesji nr 40
2. Posesja nr 40 zużywa około 800 m3 wody rocznie co stanowi ponad 55%
całkowitego zużycia rocznego wody przez wnoszących petycję.
3. Istniejące uwarunkowania techniczne wskazują, iż można rozważyć przyłączenie
posesji nr 40 i 42, biorąc pod uwagę konieczność wybudowania przepompowni
ścieków, doprowadzenie zasilania energetycznego, budowa około 250 m rurociągu
tłocznego z rzutem ścieków do istniejącej kanalizacji w Młoszowie przy rondzie.
W związku z powyższym Gmina poczyni starania, aby w ramach obecnie
realizowanej inwestycji drogowej pozyskać i zabezpieczyć teren na umieszczenie
kanalizacji tłocznej w pasie drogi powiatowej.
Wobec powyższego Rada Miejska w Wolborzu uznaje petycję za zasadną
w części dotyczącej przyłączenia posesji 40 i 42 do kanalizacji sanitarnej. W
pozostałej części uznaje petycję za niezasadną.
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