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Uraqd Gminy I Miasta
Czerwionka-Leszczyny
WPlYtrelo do Kancelarii dnia

Izabela Rajca
Radna Rady Miejskiej
w Czerwionce - Leszczynach
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Szanowny Pan
Bernard Strzoda
Pzewodnicz4cy Rady Miej skiej
w Czervionce - Leszcrynach

INTERPELACJA
w sprawie placu zabaw w parku przy ul. Perkowej w Czenvionce-Leszcrynach

Szanowny Panie Przewodni cz4c!,

w

zttri4zl<u

z licznymi glosami mieszkairc6w Dzielnic Czerwionki,

odnoSnie mozliwoSci zakupu

i instalacji

zrriracarn sig

urz4dzeh pod przyszly plac zabaw dla dzieci

z

pytaniem
w parku przy

ul. Parkowej w Czerwionce -Leszczynach.
R6wnoczefnie zwracam sig z proSb4 o podjgcie dzralahw tym kierunku.

Izabela Rajca
Radna Rady MEjskiej
w Czervionce-Leszczynach
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BURMISTRZ GMINY I MIASTA
CZERWI O N l(/A- L E SZ GZY N Y
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9
tel. 32 429 59 11 , 32 429 59 34, fax 32 431 1T 60
www.czenvion ka-leszczyny. pl, e-mail : ka@czerwion ka-leszczyny.com. pl
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CZERWION(A-LESZCZYNY

ZLO,A SUKCESU

Czenruionka -Leszczyny, dn. 28.06.201g
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Pani

lzabela Rajca
Radna Rady Miejskiej

w Czenerionce-Leszczynach
odpowiadajqc

na Pani

interpetacjg zgtoszonq

na sesji Rady Miejskiej

w dniu 31 maja br. w sprawie budowy placu zabaw przy ul. Parkowej w CzerwionceLeszczynach, informujq ze na moje polecenie dyrektor miejscowego Zarzqdu Drog

i

Sluzb Komunalnych dokonal oglgdzin

i

szczegolowej analizy mozliwoSci terenowych

lokalizacji wnioskowanego zadania.

Z pzykro$ciq jednak informujq, ze dokonan a analiza wlasnoSciowa potwierdzila
moje obawy co do braku terenow gminnych w tym obszarze, ktore nadawalyby siq na
realizacjq tego typu inicjatyw. Sam obszar parku miejskiego jako element architektury

zwiqzany

z

pobliskim ,,zameczkiem" objqty jest ochronq konsenrvatorskq

i

tego typu

dzialania na tym terenie sq praktycznie wykluczone.

W pzypadku pozyskania pzez Gminq w proponowanym przez Paniq obszarze
grunt6w, ktore moglyby posluzy6 do lokalizacji placu zbaw, dzialania w tym obszarze
zostanq wznowione.
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\{ieslaw Janiszewski

