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PETYCJA
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 Iipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U, z 2018 r., poz. 870) wnosimy
petycję w sprawie miejsc parkingowych dla działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych „ZORZA" oraz
„KUKUŁKA" usytuowanych przy ul. Cmentarna w Siemianowicach Śląskich.
UZASADNIENIE

W związku z rozpoczętą w kwietniu realizacją budowy ścieżki rowerowej wiodącej od Parku
Miejskiego, ulicami: PCK,. Obwodowa, Cmentarna, aż do parku Pszczelnik i ulicy Stara Szosa, działając w
imieniu i na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych „ZORZA" oraz „KUKUŁKA" zwracamy się do Prezydenta
Miasta Siemianowic Śląskich o uwzględnienie w planach prowadzonej inwestycji potrzeb działkowców w
zakresie miejsc parkingowych.
Obszar wykonanych do chwili obecnej robót jednoznacznie wskazuje, że inwestor nie przewiduje miejsc
parkingowy dla działkowców, a wręcz - tak jak to już ma miejsce w przypadku ogródków działkowych
„KUKUŁKA" całkowicie je likwiduje.
Mając na uwadze, że ogrodnictwo działkowe, będące dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się
do zaspokajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z
dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia
aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska i przyrody, uznajemy takie działanie za
niewłaściwe, a wręcz szkodliwe dla lokalnej społeczności.
Nadmieniam, że z ogródków działkowych korzystają nie tylko działkowcy, ale liczni mieszkańcy Siemianowic
Śląskich, którzy parkując przed terenem rodzinnego ogrodu działkowego, spacerują sami lub rodzinnie
uliczkami ogrodu.

Realizacja słusznej, co do zasady inwestycji: „Wsparcie mobilności miejskiej - projekt udogodnień
dla wykorzystujących rower w mieście Siemianowice Śląskie", nie może ograniczać możliwości korzystania z
innej formy i aktywności społecznej jakim jest prowadzenie ogródków działkowych, których wyjątkowe
znaczenie uznał Ustawodawca powołując do życia Rodzinne Ogrody Działkowe.
Jednocześnie wskazujemy, że zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach
działkowych (DZ.U. z 2017r. poz. 2176 ze zm.) stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze
danej gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy, z zastosowaniem przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), w szczególności w
realizacji celu publicznego, związanego z zadaniem gminy a przeznaczona w szczególności na budowę lub
modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez
działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.
Powołując się na powyższe uzasadnienie, wnosimy o szybkie i pozytywne rozpatrzenie
przedstawionej petycji, aby powstanie miejsc parkingowych było możliwe przy minimalnych kosztach
prowadzonej już inwestycji.
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Podstawy anonimizacji:
•

Art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

•

Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

•

Art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

