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Pani Prezydent proszę o udzielenie dodatkowej odpowiedzi na moje interpelacje; 

1.interpelacja z dnia 14.06.2013r odpisuje Pani, że pełniejsza odpowiedź nastąpi po 

uzyskaniu odpowiedzi od inwestora prowadzonych robót w ul. Żeromskiego, proszę o 

informację , czy przeprowadzane roboty na terenie naszego miasta nie potrzebują zgody 

wydanej przez Urząd Miasta /z tego co wiem wchodzi inwestor z dalszymi pracami w tej ulicy 

i ponownie nastąpi jej rozkopania czy tak winno być?/ 

2.interpelacja z dnia 14.06.2013r w sprawie utrzymania czystości namywania się piachu na 

miejskie ulice, proszę o udzielenie odpowiedzi, gdzie się podziały zarówno zamiatarki jak i 

polewaczki , które w swoim czasie można była spotkać na naszych ulicach ? 

3.interpelacja z dnia 27.06.2013r, ja proponuję aby Pani przeszła się na ul. Długą i 

zaobserwowała co robią niektórzy przechodni na widok zapalonej zielonej sygnalizacji 

tramwajowej?/ A tak na marginesie jak już napisałem nie wiem do czego ma służyć ten 

sygnalizator/. 

4.interpelacja z dnia 27.06.2013r w sprawie wiat przystankowych, proszę o informację na 

jakim etapie są prace z przeniesieniem wiat przystankowych? 

5. interpelacja z dnia 27.06.2013r w sprawie udrożnienia studzienek kanalizacyjnych pod 

wiaduktem . Pani Prezydent z tego co pamiętam to GDDKiA już przyjmowała w latach 

wcześniejszych do planu przebudowę ul. Długiej i teraz występujemy po raz kolejny o 

ujęcie tych pac na rok następny . Jak długo mieszkańcy mają czekać na poprawę 

bezpieczeństwa na tym odcinku drogi? Pani Prezydent proszę o wyjaśnienie kwestii 

całkowitego zalania jednej studzienki kanalizacyjnej asfaltem, odkrycie jej może 

zmniejszyłoby nadmiar gromadzonej wody opadowej w tym rejonie. Dziękuję za 

poprawienie nawierzchni ulicy na skarpie. 

6. interpelacja z dnia 27.06.2013r proszę o odpowiedź, na czym polegała modernizacja 

przystanku róg Łagiewnickiej a Chełmskiej? Czy dalej trwają prace naprawcze wiat 

przystankowych co z osobami wykonującymi nieodpłatnie naprawę przystanków? 


