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PETYCJA
Szanowna Pani Burmistrz,

My, niżej podpisani, mieszkańcy miejscowości Malachin, zwracamy się z prośbą utworzenia
przystanku autobusowego
oznaczonym

przy ul. Leśnej, w obrębie skrzyżowania z ul. Podleśną, w miejscu

na załączonych poniżej mapach poglądowych,

co umożliwiłby

najmłodszym

mieszkańcom bezpieczny dojazd do szkół.

UZASADNIENIE
Niniejsza petycja stanowi wyraz troski o najmłodszych mieszkańców miejscowości Malachin
(nie mniejszej niż 15 dzieci), których miejsce zamieszkania znajduje się w obrębie ul. Leśnej,
Podleśnej i Cegielnianej,

a które zmuszone są dojeżdżać do przystanku

autobusowego

znajdującego się przy ul. Głównej.

W pierwszej

kolejności

podkreślenia

uznany za obszar zabudowany
o ruchu drogowym
znaku

0-42,

wymaga,

w rozumieniu

iż obszar w obrębie

ul. Leśnej nie został

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo

[Oz.U. z 2017 roku, poz. 1260, t.j.], w konsekwencji

co powoduje

poruszanie

się nią pojazdami

nie umieszczono

mechanicznymi

ze znaczną

prędkością, nawet przekraczającą 90 km/h.
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Dojście do najbliżej zlokalizowanego
utrudnione,

na ul. Głównej jest znacznie

albowiem ul. Leśna nie posiada chodnika dla pieszych i nie jest na tyle szeroka,

by swobodnie wyminęły
zimowym,

przystanku autobusowego

się dwa pojazdy i piesi. Wzmożone trudności

powstają w okresie

gdzie niniejszy stan rzeczy potęguje śnieg zalegający na poboczach i zwężający

obszar możliwy do poruszania się.

Dodatkowo przejście z ul. Leśnej do ul. Głównej i dalsze poruszanie się nią w stronę Czerska
jest bardzo niebezpieczne, mając na uwadze m.in. szybkość poruszających się pojazdów oraz
brak chodnika po skręcie do ul Głównej w obszarze przejazdu kolejowego.

Brakuje także miejsc parkingowych
z uwagi na znaczną ilość pojazdów

zlokalizowanych

w okolicy przystanku na ul. Głównej,

uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Malachinie

oraz mieszkańców miejscowości.
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- zrzut ekranu z aplikacji Google Maps, przedstawiający trasę i odległość do Szkoły nr 2.
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- zrzut ekranu z aplikacji Google Maps, przedstawiający trasę i odległość do Szkoły nr 1.

Zgodnie

z art.

39 ust.

2 ustawy

z dnia

14 grudnia

2016

roku

Prawo oświatowe

[Dz.U. z 2018 roku, poz. 996, t.j.] "droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:
1)

3 km - w przypadku uczniów klas l-IV szkół podstawowych;

2) 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIIIszkół podstawowych".
Z kolei, ,jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:

1) przekracza

odległości

wymienione

w ust. 2, obowiązkiem

gminy jest

zapewnienie

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu
dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie
ukończenia

przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów

zapewniają
przejazdu

rodzice, a do

opiekuna

dziecka

środkami komunikacji publicznej;
2) nie przekracza odległości wymienionych
transport, zapewniając opiekę

w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny

w czasie przewozu"

[vide: ust. 3 ww. ustawy].

Jak wynika ze zrzutów ekranu, odległość dzieci z domu do szkoły, przekracza odległości
wskazane w ww. ustawie. Jednakże w przypadku błędnych wyliczeń, czy innych okoliczności
3

zwalniających

gminę z obowiązku

zapewnienia

przewozu dzieci, gmina może zorganizować

bezpłatnego

bezpłatny

transportu

transport

i opieki w czasie

zapewniając

bezpłatną

opiekę, o co niniejszym tak licznie wnosimy.

Uwypuklenia

wymaga, iż zgodnie z deklaracją Pani Sołtys, koszty związane z utworzeniem

przystanku - słupa i jego oznakowania,

zostaną pokryte środkami zgromadzonymi

w kasie

funduszu sołeckiego, a comiesięczne koszty związane z dowozem dzieci z nowo utworzonego
przystanku nie są znaczące oraz za nadto nie obciążą budżetu gminy.

Mając na uwadze powyższe okoliczności,

wnosimy

petycji, co będzie wyrazem troski władz samorządowym

o pozytywny

rozpatrzenie

niniejszej

o naj młodszych mieszkańców naszej

gminy.

Załączniki:

1. dokumentacja

fotograficzna

przystanek autobusowy,

ilustrująca miejsce, w którym mógłby zostać utworzony

brak oznakowania drogi znakiem 0-42, miejsc newralgicznych,

w których może dojść do negatywnego

w skutkach zdarzenia.

~~t

C.l~

C)L..Ą

~ łbS~'<Ckł

t-ł(D~:k2J~05c q~~Go

fi*

~JS(W

..

p'.

