UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. Wniesiona w dniu 25.02.2020 r. petycja złożona przez radnego Rady Miasta Działdowo Piotra
Demskiego w imieniu mieszkańców w sprawie sprzeciwu wobec planów likwidacji przystanku autobusowego
"Nidzicka-Parkning", zlokalizowanego przy ul. Nidzicka 15, nie zasługuje na uwzględnienie.
§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do poinformowania wnoszących petycję o sposobie
jej rozpatrzenia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Działdowo
z dnia....................2020 r.
Uzasadnienie
W dniu 25.02.2020 r. Radny pan Piotr Demski złożył w imieniu Działdowskiej społeczności „Osiedla
Nidzicka” i „Osiedla Nidzicka – Wschód” petycję w sprawie sprzeciwu wobec planów likwidacji
przystanku autobusowego „Nidzicka Parking”, zlokalizowanego przy ul. Nidzickiej 15. Wniesiona petycja
była adresowana do Rady Miasta Działdowo i imiennie do Burmistrza Miasta Działdowo. W dniu
27.02.2020 r. Burmistrz Miasta przekazał petycję do Rady Miasta.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach petycja złożona do organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, jest rozpatrywana przez ten organ.
W dniu 04.03.2020 r. Przewodniczący Rady przekazał petycję do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 06.05.2020 r. uznała, że petycja
nie zasługuje na uwzględnienie z powodu załatwienia sprawy w inny sposób. Gmina-Miasto Działdowo
zleciła opracowanie projektu organizacji ruchu, który to przewiduje połączenie przystanku Nidzicka Parking
oraz przystanku Norwida Poczta. Założenie projektowe zakłada likwidację 2 przystanków o których mowa
powyżej i utworzenie przystanku na ul. Norwida w okolicach skrzyżowania z ul. Nidzicką. Proponowane
rozwiązanie nie będzie zakłócało płynności ruchu drogowego, a tym samym nie wpłynie negatywnie na
bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wyjazd z przystanku Nidzicka Parking i jednoczesne skręcenie w lewo
w ul. Norwida mogło stwarzać zagrożenie w ruchu kołowym oraz nie pozwalało na zastosowanie autobusu
o większej długości i szerokości. Projektowany przystanek będzie oddalony o około 50 m (w linii prostej)
od przystanku Nidzicka Parking oraz około 90 m (w linii prostej) od przystanku Norwida Poczta.
Rozwiązanie to nieznaczne wpłynie na wydłużenie drogi pasażerów korzystających z Działdowskiej
Komunikacji Miejskiej do przystanku, ale jednocześnie zostanie rozwiązana sprawa zatoki parkingowej dla
przedsiębiorców.
Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
/-/ Leszek Sosnówka
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