
 

Zbiorcza informacja o petycjach – 2021 

 

Corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych 

w roku poprzednim. Informacja ta zawiera dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu 

załatwienia petycji. 

 

W 2021 roku zarejestrowano i rozpatrzono 8 petycji, na które udzielono odpowiedzi  

w terminie ustawowym. 

1. Petycja dotyczyła inwestycji drogowych na terenie Sołectwa Łomianki Dolne. 

 Data wpływu petycji: 22.03.2021 r.  

Sposób załatwienia petycji: Pismem z dnia 27.04.2021 r. poinformowano, że do czasu 

umieszczenia przez ZWIK infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej możliwe  

są jedynie działania w zakresie bieżącego utrzymania dróg. 

2. Petycja dotyczyła wniosków mieszkańców dla ul. Wiślanej na odcinku                                 

od ul. Spokojnej do ul. Brzegowej.  

Data wpływu petycji: 22.03.2021 r.  

Sposób załatwienia petycji: Pismem z dnia 29.04.2021 r. udzielono wyjaśnień.  

3. Petycja dotyczyła wyznaczenia dodatkowego miejsca parkingowego dla osoby 

niepełnosprawnej przed wejściem do Szkoły Podstawowej znajdującej się  

w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym.   

Data wpływu petycji: 07.06.2021 r.  

Sposób załatwienia petycji: Pismem z dnia 06.08.2021 r. zaproponowano doraźne 

rozwiązanie polegające na bezpiecznym dowozie dzieci ze szczególnymi potrzebami  

do szkoły.  

4. Petycja dotyczyła zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i zwierzętom w czasie 

poruszania się po ul. Spokojnej, Jeziornej, Fabrycznej, Strumykowej.  

Data wpływu petycji: 05.07.2021 r.  

Sposób załatwienia petycji: Pismem z dnia 04.10.2021 r. poinformowano, że został 

wdrożony nowy projekt stałej organizacji ruchu.  

5. Petycja dotyczyła podstawienia w okresie zimowym przenośnej kabiny toaletowej                    

na placu zabaw zlokalizowanym u zbiegu ulic Akacjowej i Partyzantów.  

Data wpływu petycji: 20.08.2021 r.  

Sposób załatwienia petycji: Petycję rozpatrzono pozytywnie.  

6. Petycja dotyczyła wykonania brakującego odcinka ul. Irysa. 

Data wpływu petycji: 15.09.2021 r.  

Sposób załatwienia petycji: Pismem z dnia 26.11.2021 r. pinformowano,  

że przedmiotowy odcinek ul. Irysa, jest ujęty w planach remontowych na rok 2022.   



 

7. Petycja dotyczyła zmiany obowiązującego planu miejscowego „Kiełpin Poduchowny”.  

Data wpływu petycji: 26.10.2021 r.  

Sposób załatwienia petycji: Pismem z dnia 27.12.2021 r. udzielono wyjaśnień. 

8. Petycja dotyczyła kontynuacji robót wodociągowo-kanalizacyjnych w ul. Partyzantów. 

Data wpływu petycji: 10.11.2021 r.  

Sposób załatwienia petycji: Pismem z dnia 27.01.2022 r. poinformowano, że zakończenie 

przerwanych prac wodociągowych i kanaliacyjnych powinno zakończyć się w II                         

w kwartale 2022 r.  

 

 

Zawiadomienia o sposobie załatwienia ww. petycji, w formie dokumentu formatu PDF znajdują 

się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomiankach. 
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