
UCHWAŁA NR III/26/2018
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej montażu oświetlenia w miejscowości Bzówki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada Gminy Nowe Ostrowy uchwala, co następuje:

§ 1. Petycję z dnia 28 listopada 2018 r. (data wpływu 28 listopada 2018 r.) w sprawie montażu 
oświetlenia w miejscowości Bzówki, uznaje się za zasadną.

§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do 
poinformowania składającego petycję  o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie Gminy Nowe Ostrowy. 
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Załącznik do uchwały Nr III/26/2018
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 
montażu oświetlenia w miejscowości Bzówki  z dnia 28 listopada 2018 r.

W dniu 28 listopada 2018 r. do Rady Gminy Nowe Ostrowy i Wójta Gminy Nowe Ostrowy wpłynęła 
petycja w sprawie montażu oświetlenia w miejscowości Bzówki wraz z poparciem mieszkańców 
sołectwa Bzówki.

W dniu 29 listopada 2018 r. pismem OR.0004.18.2018 Przewodniczący Rady Gminy przekazał 
petycję do Komisji Skarg, wniosków i petycji.

W dniu 4 grudnia 2018 r. i 28 grudnia  2018 r. odbyły się posiedzenia Komisji Skarg, wniosków 
i petycji na których rozpatrywano przedmiotową petycję. Komisja po dokonaniu analizy złożonej 
petycji pismem z dnia 4 grudnia 2018 r. OR.0001.25.2018 zwróciła się do Wójta Gminy o udzielenie 
pisemnych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

Wnoszący petycję wnioskuje o budowę (przedłużenie) linii oświetleniowej wraz z lampami 
oświetlenia ulicznego (lamp solarnych) na zjeździe z drogi krajowej nr 91 w kierunku miejscowości 
Bzówki oraz ujęcie w budżecie Gminy Nowe Ostrowy na rok 2019 środków finansowych na tą 
inwestycję. W petycji wskazano, iż na drodze krajowej nr 91 na odcinku od km 280+500 do km 
282+200 nie ma żadnych ograniczeń prędkości. Na drodze widoczny jest duży ruch. Wnoszący 
argumentując swoją prośbę informuje, iż zjazd z drogi krajowej nr 91 jest niebezpieczny dla 
uczestników ruchu drogowego zarówno w dzień jak i po zmierzchu. Wnoszący przytacza wypadek 
z udziałem autobusu PKS i samochodu ciężarowego typu TIR. W petycji wskazano, że sprawa 
dotycząca poprawy bezpieczeństwa  w zakresie modernizacji drogi krajowej o pas zjazdowy 
w GDDKiA została wcześniej poruszona w prasie lokalnej oraz przez  Wójta Gminy, jednak 
nie przyniosło to rezultatów: „Władze Gminy Nowe Ostrowy w GDDKiA  w sprawie wysepek 
interweniowały wielokrotnie. Jak dotąd nie przyniosło to efektu. – W Generalnej Dyrekcji nie ma 
zrozumienia dla sprawy  - uważa Zdzisław Kostrzewa – Wójt Gminy. Wielokrotnie zwracaliśmy się, 
zgłaszając różne miejsca niebezpieczne w naszej gminie. – Pierwsze pismo w sprawie Bzówek 
skierowaliśmy w 2008 r. Odmówiono, bo pobocza nie miały należytej nośności. Mieszkańcy Bzówek 
są narażeni na wypadki, zwłaszcza teraz gdy ze względu na warunki atmosferyczne i zapadający 
wcześniej zmierzch, widoczność często jest niewystarczająca. Szkoda, że pasów do lewoskrętu 
nie wyznaczono przy przebudowie drogi”. Wnioskodawca w petycji nadmienia, że z informacji 
uzyskanej z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie wynika, że w okresie 2008-2018 na powyższym 
odcinku zjazdowym drogi krajowej nr 91 miało miejsce 40 zdarzeń w ruchu drogowym, w tym 
14 osób rannych. Przedłużenie linii oświetleniowej znacznie wpłynęło by na poprawę  stanu  
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz  komfortu życia mieszkańców sołectwa Bzówki.

Z odpowiedzi udzielonej pisemnie przez Wójta Gminy wynika, iż po konsultacji z firmą Energa – 
Oświetlenie Sp. z o.o., nastąpi przedłużenie istniejącej linii oświetleniowej biegnącej wzdłuż drogi 
gminnej nr 102856E w kierunku skrzyżowania z drogą krajową nr 91. Urząd Gminy zamontuje dwa 
podwójne słupy oświetleniowe w poboczu pasa drogowego drogi gminnej, z tym, że słup końcowy 
będzie umiejscowiony tuż przed pasem drogi krajowej. Na nim Energa - Oświetlenie zamontuje dwie 
oprawy oświetleniowe na długich wysięgnikach, które w wystarczający sposób powinny doświetlić 
skrzyżowanie. Na drugim słupie zostanie również zamontowana oprawa oświetleniowa. 
Prawdopodobnie w zależności od zastosowania procedur ww. prace zostaną wykonane w ciągu 
6 miesięcy  i oświetlenie tego niebezpiecznego skrzyżowania zostanie uruchomione najpóźniej do 
końca miesiąca czerwca 2019 r.
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Opinia Komisji Skarg, wniosków i petycji została oparta na analizie przedłożonych dokumentów 
oraz wyjaśnień Wójta Gminy – Zdzisława Kostrzewy. Komisja po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego uznała petycję za zasadną. Sprawa dotycząca montażu oświetlenia w miejscowości 
Bzówki była wielokrotnie poruszana podczas sesji Rady Gminy i zebrań wiejskich. Wyjaśnić należy, że 
o przyznaniu środków z funduszu sołeckiego na dany rok decydują mieszkańcy danego sołectwa 
podczas zebrań wiejskich, które odbywają się corocznie w miesiącu wrześniu.

Rada Gminy zobowiązuje Wójta Gminy Nowe Ostrowy do podjęcia działań w celu wykonania 
montażu oświetlenia w miejscowości Bzówki zgodnie z przedłożonym wyjaśnieniem.

Stosownie do zapisu art. 8 ustawy o petycjach  pracownik Biura Rady Gminy Nowe Ostrowy 
zamieścił na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, w zakładce 
„Petycje” plik petycji (dok. PDF) z dnia 28 listopada 2018 r.

Rada Gminy Nowe Ostrowy podczas obrad Komisji ds. Budżetu, spraw gospodarczych i społecznych 
w dniu 21 grudnia 2018 roku została zapoznana szczegółowo z dokumentacją omawianej petycji. 
Rada Gminy Nowe Ostrowy uznała wypracowane stanowisko przez Komisję Skarg, wniosków i petycji 
i postanawia uznać petycję za zasadną.
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Uzasadnienie

W dniu 28 listopada 2018 r. do Sekretariatu Urzędu Gminy Nowe Ostrowy wpłynęła petycja z dnia
28 listopada 2018 r. dotycząca montażu oświetlenia w miejscowości Bzówki. Petycję rozpatruje Rada
Gminy w formie uchwały.
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