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PETYCJA

My mieszkańcy ulicy Myśliwskiej, odcinek prowadzący do poses_p
zwTacamy się z prośbą o remont nawierzchni drogi lub o podjęcie rozmów ze Skarbem
r

Państwa w Zarzqdzie Państwowego Gospoda. st\va Leśnego Nadleśnictwa Kobiór w sprawie
wykupienia, wydzierżawienia lub zobligowania się do wzmocnienia drogi w celu zapewnienia
bezpiecze11stwa jej użytkownikom.
Obecnie droga znajduje się w stanie fatalnym. zagrażającym zdrowiu i życiu
użytkowników. W/w odcinek drogi od dawna nie był remontowany. Przez ostatnie lata na
drodze tej powstały liczne dziury. nierówności drogi i uszkodzenia, co uniemożliwia
bezpieczne użytkowanie drogi. Przejazd tą drogą wymaga nadzwyczajnej ostrożności i naraża
pojazdy na uszkodzenia zawieszenia, podwozia i karoserii. Na bezpieczeństwo na tej drodze
skarżą się również inni jej użytkownicy. Jest to bowiem odcinek niezwykle popularny wśród
biegaczy, spacerowiczów czy rowerzystów. Szczególnie krytyczny stan nawierzchni ma
miejsce w okresie intensywnych opadów oraz w okresie zimowym. Z uwagi na zły stan
nawierzchni mamy trudności ze sprowadzeniem samochodów służb medycznych, wywozem
nieczystości stałych i płynnych. Pragniemy zaznaczyć. że droga ta jest naszym jedynym
dojazdem do szkół czy zakładów pracy.

W roku 2012 została ustanowiona służebność przejazdu, która kosztowała
mieszkai'lców 40 OOO zł. Pragniemy podkreślić, iż wnioskujemy o utwardzenie nawierzchni
przedmiotowej drogi od wielu lat. Były wystosowywane pisma do Nadleśnictwa Kobiór z
prośbą o naprawę nawierzchni, jednak w odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że na potrzeby
lasu droga ta jej przejezdna. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że wiele okolicznych
dróg leśnych wysypanych jest kamieniem a na tej drodze od lat nie dokonano żadnych
modernizacji.
Jako mieszkańcy, co roku staramy się we ·własnym zakresie łatać dziury, zwozimy
kamień, lecz nie przynosi to rezultatów. Droga jest w stanie tragicznym a nasze fw1dusze nie
pozwalają na pokrycie koszów tak dużej inwestycji. Prosimy o podjęcie wszelkich starat'I by
poprawić bezpieczeństwo korzystania z drogi mieszkańców oraz sporego grona innych
użytkowników.
Prosimy zatem, aby to powiat mikołowski poczynił \Vszelkie stai·ania, aby
wykupić/wydzierżawić drogę lub aby środki na remont pozyskać w jednostkach
samorządowych bądź w ramach jakiś projektów. W przypadku braku takiej możliwości,
prosimy o zajęcia stanowiska w rozmowach z Nadleśnictwem Kobiór, aby podjęte zostały
przez nich działania mające na celu naprawę

\VW.

niebezpiecznego odcinka drogi. Mamy

nadzieję, iż ze względu na bezpieczeńst\VO korzystania z drogi mieszkaóców oraz sporego
grona innych użytkowników, nasza petycja zostanie pozytyvmie rozpatrzona.
Prosimy o pisemną odpowiedź na adres .
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Kopia postano\vienia sądowego o ustanowieniu służebności
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