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Zielona G6ra dnia Ol.02.2020I:

Pa血Ja血ⅢSz K心bicki

Prezydent Miasta Zielona G6m

uLPodg6ma 22

dotyszy: D慎yzii nr 967俄019 z dnia 30・12.2019L

Ni唾i podpisani血ie§Zkafroy uIty K十6leuny Snie泌w ZicIonej G6憾uCZeS血icz埠ey W Zebraniu w dniu

Ol.02.2020I: na POdstawie叩zepisu art.154 Kodek§u Poi唾POWania Ad血inistracyjnego wnosza o:

uchylenie decyzii nr 967/2019r; Z dnia 30.12.2019n m mocy kt6r匂, StIma nabyha prawo’Pon霊押aZ Z uWagi

na naruszenie obowiazujacej regulacji Uchwaly Rady Miasta z dnia 28.O5.1998L Nr LIⅡ B93p8

zaskarあna decyzja je§t niez蜜odna z prawem mi句scowym i zagmZa isto血emu interesowi spelec孤emu

mieszka血c6w opisanemu w uza§adnieniu protestu.

Uzasadnienie

Decyzねnr 967/2019 DR-BB,6740 zatwierdzony zustal p叫iekt budowhny i udzie賞onono pozwolenie na

budowe 15 budynk6w mieszha血ych jednorodzi皿nyCh dwuloka10WyCh w zabudowie szeregowQi’4

budynk6w mieszk血ych jednom血血nych dwulokalowych w zabudowie blizniaczej i 2 budynk6w

血ieszkalnych jednorodzinnych jednoIokalovych w zabudowie bIizniaczej wraz z血§talacja gazow雀OraZ 13

garady na dzialkach nr 7I7,7IlO,7/11,7/12’7′13 ’7/14 i 7/15 w obrebie nr 39 przy uしKI|5lewny Snie誼i

ul.JedInyChowskiej w Zielonej Gorae.

Jak wynika z infomaqii p(rdanej przez mieszkahe6w山K冊ewny気ieZki w Zielon句G冶IZe m Z血raniu

mieszka丘c6w w dniu Ol,02.2020L mieszkaniec Z.M* zaskardyI te decyzife do W巾ewody LⅢb暖駈ego z rvagi

na fakt2e ju紅l.Ol.2002L W Piinie skierowanym do V¥lydziaIu血fra圏的ktury Ttx:血iのQj i OchrtHry

§rodowiska Urz如u Miejskiego w Zielonqj as隔絶a nastePnie w "Ostviadczeniu z dnia O9.櫨201虹”

skierowanym do Rady Miasta Zielona G6ra vymziI spIZeCiv na usytuowanie wjazdu na臆蘭瞳

7IlO,7I山王13,7.14,i 7斤5 z岬龍山毒血K巾鴫ⅧⅤ §皿託宣瞳中心型垂k調Ⅵn種込め」車鱒皿瞳髄虫

00ie伽ol珊.鴫I.種jeat niepIZ蛭tOsoWan種調PrZy与垂v dodatkowego mchu唆ind6w

W ty皿血事SCu nakdy pIZyIro血niet i w虹職種`唾U重職h Nr LⅢβ93悌恥rdly P瓜ejskiei w Zid餌耽i平手Ze

z d暮竜郷云寄与書1郡上古壷丘青むu小冊鴫血心血七j牌OW些0巾則狙撃筒中軸心調w種血叩賦卸町筒託心血

budownietwa mieszkaniowe容o J?drzych6w Vcz肇IⅡ w Zielonei G6量獲

宝器詣盟患読霊諾輩盤語霊豊苔等主筆蓮華叢諾
諾荒法器霊霊薯謹露盤織豊揺豊書誌霊諾討
議!圏圏監圏園隠匿霊園亜園田圏圏醒語語呂萱
uzasadnionv s匹aeciw. co uwidocznio血e ZO§talo m zebraniu w dniu Ol.022020L

Pro主ektowa血y逝azd z wtw dziaIek na ulice Kr6lewny §nie塾亘kfor由mieszka丘ey od 25 hi domagaja si? Od

wladz Miasta ZieIona G6ra naprawy drog主POPraWnej pod wzgl吋en bezpieczchstwa i Ustawy o ruchu

drogowy血,捌graZa bezpiecze丘stwu mieszka血c6w tej ulicy.

Po皿adto p叩jektowany wjazd narusza poslanowienia wh Uchwaly Miasta i pewoduje zniszcze皿ie

i血批§同k億Ⅳ u!icyl.



欝悪罵諒諾畿葦露悪擬音盗豊罰親欝慧億
usytuowanych przy u輪cy Kr6lewny Snic2ki zwla§ZCZa尋e pod書o砕jest grunte皿POdmokdym.

Ponndto droga ulo如na jest z pfyt/kostk料dziurawha bcton nieuzbrQjony/ i brak jest wy狐aCZOnyCh

Chodnik6w,CO W PrayPadku nie uwzgl如nienia ninicjszcgo spl-ZeCiwu pisemnego i dalszej realizaQii

POZWOlenia na wjazd’’powodujc rca血e nicbezp eczc丘stwo dla ruchu pie§Z堆O mieszka血o6w.

Tym samy皿utrudni to dojazd s櫨morhd6w ka retek- t棚比EREK jak r6wnie乞Straay PoZamcj.

Z pkt.6pa鵬Uchwaly Rady Miasta wyniha obowi辞ek uzgodnienia wszystkich inwe§tyCji drogowych.

Czy ten Obowiazek prZCd wydaniem decyzji nr (967/2019 z 30.12.2019r: ZOStal spcIniony?.

Mie§Zぬ丘ey nie maj鍵Wiedzy w ty皿Z&kres e.

Reasumujpe‥ Z uWagi na brak konsultacji z皿ie§Zk諭cami uljcy Kr61ewny §ulc秋i w sprawic wja加u

m te tllic?,ktdrej stan tcchnic紬y jest w trym sのnie a Miasto乙ielona G6ra przez 2S lat nie przeprOWadzilo

remontu i naprawy tej drogi, a POnadto skoro przedmiotowa decyzja narusza postanowicnia Uchwa霊y

Rady Miasta Nr LI重Iβ93I98 sprzeciw niniejsay jc§t kon ec棚y i uzasadniony.

W tym miej§Cu PrZyWOhjc sie Wyrok NSA皿r IIOSK 492/12.

*z uwagi na obowiazuj糾a Ustawe o RODO wszystkic p(rdpisy micszka心c6w §a PraWnie chronionc.

Do wiadomoiciDepalrtament Zar埠dzaania Drogami UM Zielona G6ra

Biuro Budowy Dr6g DZ-UD UM Zielona G6ra

I;iu「o Rucl]u I)rogowego DZ-RD UM Zielona G6ra
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