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w zwi4zku z ukoriczonymi pracami budowlanyrni, dotycz1cymiremontu

deptaka

w s4siedztwie parku wLeszczynach, zwracam sig z pltaniem w zakresie mozliwoSci
zastosowania dodatkowego ograniczeniawjazdu pojazd6w mechani cznychna przedmiotowy

deptak. Pomimo ustawionego znaku 87 - zakazu ruchu, kierowcy lami4c przepisy ruchu
drogowego,wjehdZali w niedozwolone miejsce, parkujqc samochody na deptaku. proponujg
zamontowanie w miejscu,,wejScia" na deptak od strony ul. Morcinka (obok targowiska) np.

barierki parkingowej (skladanej

i

zamykanej na zamekpatentowy lub kl6dkg) lub innego

rodzaju ograniczenia w celu uniemo2liwienia wjazdu samochodom na deptak

i zapewnienia tym samym bezpieczehstwa pieszym.

o informacjg zwrotn4, kiedy zostanie usunigte przez slu2by zlamane
powalone drzewo, znajduj4ce sig w poblizu ww. deptaka w Leszczynach, t1. przed,

Jednocze6nie, proszg

i

budynkiem w kt6rym znajdujq sig m.in. apteka i oSrodek zdrowia?
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Pan Marcin Stempniak
Radny Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Przez Biuro Rady Miejskiej

Odpowiadajqc na Pana wniosek z dnia 10.12.br. w sprawie zabudowy
ogranicznikow ruchu w ciEgu ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny, informujq
Ze uchylne elementy bezpieczenstwa ruchu zostaly zam6wione )eszcze
w listopadziebr.
Ze wzglqdu na dtugi okres oczekiwania na dostawq ich montaz
planowany jest na przelomie roku lub w pienuszych tygodniach 2019 r.
Wywal zlokalizowany w okolicy apteki Osrodka Zdrowia zostal
usuniqty przez administratora terenu t1. Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach.
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