
Mieszkańcy ul. Nowej 
w Rogalinie

Rogalin, dnia 30. 09. 2020 r.

f

Szanowny Pan Przemysław Mieloch 
Burmistrz Gminy Mosina 
Plac 20 Października 1 
62-050 Mosina

dotyczy: naprawy i utwardzenia ulicy Nowej w Rogalinie

P E T Y C J A

Szanowny Panie Burmistrzu,

My, niżej podpisani mieszkańcy ulicy Nowej w Rogalinie zwracamy się po raz 
kolejny z uprzejmą prośbą o naprawę i utwardzenie drogi dojazdowej do naszych 
domów.
Jest to jedyna droga do szkoły, do pracy, do kościoła, do sklepu czy lekarza.
Wielokrotnie, od ponad 20 lat interweniowaliśmy w sprawie równania drogi przy ul. Nowej 
w Rogalinie. Niestety równanie droai dwa razy w roku nie wystarcza. Poprawa jest na krótki 
czas, po pierwszych deszczach droga wraca do poprzedniego stanu.

Stan drogi jest fatalny, samochód toczy się 5 km na godzinę. Dojazd do drogi głównej 
zajmuje 10 minut. W/w ulica jest pełna dziur i kolein.
Z trudem można przejechać i codziennie niszczymy przez to nasze samochody. Nikt nie 

zwróci nam kosztów za ciągłe naprawy zawieszenia.
Szczególnie krytyczny stan nawierzchni ma miejsce w okresie intensywnych opadów oraz 

w okresie zimowym. Trudno wtedy dojść do posesji, wszędzie jest błoto.
Z tej drogi korzysta dużo spacerujących, dzieci i rowerzystów, co stwarza niebezpieczeństwo 

poruszania się w tumanach kurzu, kiedy jest sucho, w błocie, gdy pada deszcz.
Droga jest w złym stanie technicznym. Małe zainteresowanie ze strony gminy.
W chwili obecnej droga posiada liczne uszkodzenia i nierówności, które uniemożliwiają 
bezpieczny przejazd, nawet z bardzo małą prędkością.
Nadmieniamy, że osiedle przy ulicy Nowej jest liczne i zwarte, zamieszkuje tu około 290 osób. 
Od 2001 r. zgodnie z ustawą o własności lokali własności lokali działają trzy Wspólnoty 
Mieszkaniowe : Bud .13, Bud. 14 i Budynku 15 -16, w których łącznie zamieszkuje 50 rodzin. 
Pozostałe rodziny zamieszkują w budynkach dwurodzinnych,wielorodzinnych zlokalizowanych 
tuż przy samej drodze. Dla mieszkańców życie w takich warunkach jest bardzo uciążliwe.
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Zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) jednym z zadań (a więc i obowiązków) gminy jest zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in. poprzez utrzymywanie w należytym stanie dróg 
gminnych.
Zarządcą drogi gminnej jest Burmistrz Gminy. Do obowiązków zarządcy należy w szczególności 
utrzymanie nawierzchni drogi, przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg, 
przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, opracowanie projektów planów 
finasowania remontu, utrzymania i ochrony dróg.

Oczekując odpowiedzi liczymy na zrozumienie i pozytywne rozpatrzenie naszej 
petycji, tym bardziej, że Rogalin jako miejscowość turystyczna powinna być wizytówką 
gminy. Tymczasem jest nam wstyd przed gośćmi, którzy odwiedzają naszą piękną wieś.

Jako osobę do kontaktu wskazujemy

Z poważaniem

niżej podpisani mieszkańcy ulicy Nowej 
wg załącznika

Załącznik: 1 ( strona 1-6)

Podpisy mieszkańców i właścicieli nieruchomości mieszczących się przy 
ul. Nowej w Rogałinie wnioskujących o naprawę i utwardzenie drogi

Adres do korespondencji:

Do wiadomości:

1. Rada Miejska w Mosinie
2. a/a

SOŁTYS WSI ROGALIN 
GMINA MOSINA--^
M aria W itkowska '
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