
UCHWAŁA NR XXXII/339/21 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 26 października 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ulicy Krasickiego 3, 5 i 7a w Krupskim Młynie w sprawie 
dojazdu i remontu drogi gminnej

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 223 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Rada Gminy Krupski 
Młyn 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Wniosek mieszkańców ulicy Krasickiego 
3, 5 i 7a w Krupskim Młynie w sprawie dojazdu 
i remontu drogi gminnej z dnia 14 września 
2021 roku uznać za zasadny. 

§ 2. Uzasadnienie zajętego stanowiska zawiera 
załącznik do niniejszego uchwały. 

§ 3. O sposobie załatwiednia wniosku 
Przewodniczący Rady Gminy poinformuje 
składających wniosek. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Artur Dawydzik 
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UZASADNIENIE 

W dniu 14 września 2021 roku do Urzędu Gminy Krupski Młyn wpłynął wniosek mieszkańców ulicy 

Krasickiego 3, 5 i 7a w Krupskim Młynie w sprawie dojazdu i remontu drogi gminnej adresowany do Rady 

Gminy Krupski Młyn. 

Przedmiotowy wniosek został rozpatrzony przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w 

dnmiu 21 września 2021 roku. Członkowie komisji po dokonaniu szczegółowej analizy wniosku 

wypowiedzieli się w wyżej wymienionej sprawie i zdecydowali uznać wniosek za zasadny. Nawierzchnia 

tego odcinka drogi jest w znacznym stopniu zniszczone, utrudnia to przemieszanie się mieszkańcom, a 

zwłaszcza mieszkającej tam osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. 

Cząstkowe naprawy dróg realizowane są przez gminę w miarę możliwości finansowych. 

Dodatkowo 15 sierpnia br. w ramach I naboru Programu Polski Ład złożony został przez gminę wniosek 

dotyczący modernizacji dróg gminnych, który objął również zakresem modernizację w/w drogi.  

W świetle powyższego przedmiotowy wniosek uznany został jako zasadny.  
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