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GrzegorzMarek
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Nr rejestru-

W'lJzill oYvl

wa9
Bernard Strzoda
Przewodni ezqcy Rady Miejskiej
w Czeltionce - Leszczynach

INTERPELACJA

l. w sprawie remontu drqi na ulicy 1-go Maja od Ochotniczej Strarry Poiarnej do ulicy LeSnej

Szanowny Panie Przewodni czqc,y,

w zwi4zku z bardza zlym stanerr drogi na ulicy 1-go Maja (brak oSwietlenia, powalone drzewa

przy pasie drogi, glgbokie zapadliska powstale na skutek przewr6conych drzew), kt6ry stwarza

realne niebezpieczefistwo dla jej urytkownik6w, proszq o podjgcie dzialaf w kierunku popralvy

stanu ww. drogi.
Proszg w pierwszej kolejnoSci o usunigcie zniszczonych drzew i zasypanie dziur po ich korzeniach,

nastgpnie polozenie nowego asfaltu wraz z wykonaniem o3wietlenia ww. odcinka drogi.
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Pan Grzegorz Marek
Radny Rady Mieiskiei
w Cze rwi o n ce-Les zczy nach
przez Biuro Rady

zDisK-P 1.7 021 .7 9.2019

Odpowiadajqc na Pana interpelacjq z dnia 08.04.2019 r'

w sprawie remontu drogi ul. 1-go Maja w soNectwie Stanowice

informujq, 2e Zarzqd Drog i Stuzby Komunalne w dniach 10-12 kwietnia

biezqcego roku usunql wiatrolomy z pobocza ulicy 1-go Maja,

a uszkodzone fragmenty podbudowy uzupelniono ttuczniem drogowym,

natomiast nawierzchnia bitumiczna zostanie odtworzona w ramach

remont6w czqstkowych, kt6re juz sq prowadzone na terenie gminy.

JednoczeSnie informujg, 2e z uwagi na ograniczenia finansowe,

inwestycja polegajqca na oSwietleniu przedmiotowego odcinka drogi,

ktorej izacunkowy koszt wynosi 180 000 zl - 200 000 zl, nie znalazla

siq w planie budzetowym Zarzqdu Drog i Stuzb Komunalnych na rok

bieZqcy. Jednak dostrzegajqc problem bezpieczefistwa u2ytkownikow
przedmiotowej drogi, przedlo|q propozycjq tej inwestycji Radzie

Mielsriei w projekcie bud2etu na rok 2020. Pragnq rowniez

poinformowa6, 2e ze wzglqdu na parametry techniczne drogi
(szerokoS6), zabudowa slupow oSwietleniowych musialaby siq znde2e
poza geodezyjnie wyznaczonym pasem drogowym, co wymaga zgody

wla6ciciela przyleglej nieruchomoSci.
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