
Kępa, dnia 1 lipca 2022 r.

Pan

Karol Tchorzewski

Starosta Siedlecki

ul. Piłsudskiego 40

08-110 Siedlce

Petycja 

w sprawie dalszego remontu drogi powiatowej nr 3602W 
od skrzyżowania w miejscowości Kępa w kierunku miejscowości Koszewnica 

oraz 
budowy chodnika wzdłuż tej drogi na odcinku 

od stacji kolejowej w miejscowości Koszewnica do miejscowości Pieńki.

Szanowny Panie Starosto,

Na podstawie art. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r.(dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
w imieniu mieszkańców miejscowości Koszewnica, Kępa oraz Pieńki, a także innych korzystających z tej 
drogi, wnoszę petycje w sprawie dalszego remontu drogi powiatowej nr 3602W w miejscowości Kępa 
w kierunku miejscowości Koszewnica oraz budowy chodnika wzdłuż tej drogi na odcinku od stacji 
kolejowej w miejscowości Koszewnica do miejscowości Pieńki. Odcinek tej drogi znajduje się na drodze 
powiatowej nr 36O2W Żeliszew Podkościelny- Koszewnica - Droga Krajowa nr 2.

Jako przedstawiciel mieszkańców w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców a w szczególności 
dzieci korzystających z tego odcinka drogi oraz podróżujących pojazdami kołowymi apeluję do władz 
powiatu o uwzględnienie w planach inwestycyjnych oraz możliwie szybkiego wykonania dalszego 
remontu drogi oraz wykonanie pobocza w formie chodnika dla pieszych na tym odcinku.

Petycje motywuje faktem, iż drogą powiatową nr 3602W (na odcinku: Droga Krajowa nr 2 - 
stacja kolejowa w miejscowości Koszewnica) z każdym rokiem natężenie ruchu kołowego wzrasta. 
Wielu mieszkańców pobliskich miejscowości podróżuję siecią kolejową oraz Drogą Krajową nr 2 
do szkoły, pracy czy w innych celach bytowych. Nadmieniam, że przemieszczanie się tą droga jest 
bardzo niebezpieczne zwłaszcza nad ranem i wieczorem (brak latarni ulicznych), a także 
w sezonie zimowym, w czasie deszczu i mgieł oraz gdy dni są krótkie, a na wypadek niepogody jest 
dodatkowo niekomfortowo poprzez kałuże, co potwierdza umotywowanie wykonania prac 
na powyższej drodze.

Ponadto na tym odcinku drogi znajduję się Niepubliczne Przedszkole „Leśne Skrzaty” 
w Koszewnicy do którego z pobliskich okolic codziennie przybywa liczna grupa dzieci, które każdego 
dnia rodzice przyprowadzają do przedszkola.



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności dzieci oraz wygoda ruchu jest
jednym z najistotniejszych działań polegających na utrzymaniu drogi przez Zarządcę.

My mieszkańcy miejscowości Koszewnica, Kępa, Pieńki oraz innych korzystających drogą
bardzo dziękujemy za podjęte działania mające na celu poprawienie bezpieczeństwa poprzez
wyremontowanie części opisanego odcinka (nazwa zadania „Remont drogi powiatowej nr 3602W
Żeliszew Podkościelny - Koszewnica - droga nr 2 na odcinku od m. Pieńki do m. Koszewnica." -
realizowanego w tym roku).

Być może statystyki policyjne nie odzwierciedlają w pełni tego problemu gdyż nie zawsze takie
przypadki są zgłaszane na policję, często widoczne ślady hamowania. Biorąc pod uwagę dotychczasowe
zdarzenia, a także wyniki przeciwdziałania wypadkom przez zobowiązane do tego służby, które to
przynoszą znikome skutki, nasze społeczeństwo stoi na stanowisku, że w zaistniałej sytuacji dalszy
remont oraz budowa chodnika jest jedynym rozwiązanemu, które podniesie bezpieczeństwo
użytkowników drogi.

Życia ludzkiego nie da się przełożyć na kwoty finansowe, jak to ostatnio się zdarza, a każde
życie uratowane poprzez właściwe inwestowanie środków publicznych jest najważniejsze.

Prosimy Pana Starostę o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Z poważaniem

Mieszkańcy miejscowości Koszewnica, Kępa oraz Pieńki

Załączniki:

1. Podpisy mieszkańców

Oczekujemy na pisemną odpowiedz na petycje przesłana na adres:

Do wiadomości

1. Zarządu Powiatu Siedleckiego
ul. Piłsudskiego 40
08-110 Siedlce

2. Wójt Gminy Kotuń
ul. Siedlecka 56c
08-130 Kotuń

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


