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PODANIE
Działając w imieniu

„na podstawie pełnomocnictwa, którego

"

kopię

z

przesyłam w załączeniu, zwracam się do Pana Przewodniczącego,
petycją o podjęcie działań, w celu
wykonanie remontu nawierzchni ulicy Grabowej położonej w Piekarach Śląskich.

Wyjaśniam, że moja Mocodawczyni, wraz z matką, zamieszkują w mieszkaniu będącym
własnością
położonym w nowo wybudowanym bloku przy ul. Grabowej w Piekarach
Śląskich. Zarówno Pani
jak jej schorowana, cierpiąca na choroby m.in. kręgosłupa
matka, są osobami niezmotoryzowanymi, które poruszają się głównie pieszo oraz przy użyciu
publicznych środków transportu
„

i

„

należy, że stan będącej w zarządzie miasta Piekary Śląskie, krótkiej,
aczkolwiek zlokalizowanej w niedalekiej odległości od Urzędu Miasta, ul. Grabowej, jest tragiczny.
Z

przykrością odnotować

ta

jest drogą gruntową, które w wyniku opadów deszczu zamienia się w mieszankę kałuż oraz
błota, co czyni tą drogą praktycznie niemożliwą do wykorzystania dla osób pieszych. Można sobie
również wyobrazić, że stan drogi jest uciążliwy również dla korzystających z niej kierowców.
Droga

Dodatkowo, w wyniku prowadzonych w okolicy prac związanych z doprowadzeniem kanalizacji
zarówno nawierzchnia, jak istniejące wcześniej ciągi piesze, zostały naruszone zalegają na nich
i
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zwaliska ziemi

z

budowy, tak jak na użytkowanych wcześniej przez moją mocodawczynię schodach dla

pieszych.

z

Przyczynkiem do zwrócenia się do Szanownego Pana
niniejszym wnioskiem, była niedawna
sytuacja, w której starsza matka mojej Mandatki, w wyniku poślizgnięcia się na zabłoconej nawierzchni

doznała

kontuzji nogi. Na szczęście wypadek nie skończył się poważnymi konsekwencjami
zdrowotnymi, ale sytuacja mogła być dużo groźniejsza, zwłaszcza ze względu na stan zdrowia starszej
osoby.
Mając na względzie liczne inwestycje, które toczą się w mieście Piekary Śląskie oraz mając
nadzieję na dbałość miasta o swoich mieszkańców, w tym ich komfort życia oraz możliwość
prawidłowego korzystania infrastruktury miejskiej, imieniem Pani '
zwracam się z uprzejmym
wnioskiem o utwardzenie nawierzchni ul. Grabowej w Piekarach Śląskich.

z

Z

poważaniem

s: JA
Załączniki:

1)

Poświadczona kopia pełnomocnictwa

Kancelaria Majcherczyk Radca prawny Marcin Majcherczyk
ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec, NIP 6252361574
ING Bank Śląski S.A.: 93 1050 1227 1000 0092 4647 5777

