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Rada Osiedla Nowe Miasto na podstawie ustaleń protokołu z przeglądu stanu 
technicznego ulic, chodników oraz stanu czystości, porządku, bezpieczeństwa oraz 
ochrony środowiska dokonanego w dniach 5 i 24 września br. wnioskuje o: 

1 Naprawę nawierzchni następujących ulic: Długiej , Cezaka, Rębowskiego, 
Mielczarskiego, Popiełuszki, Łąkowej oraz Kuropatwińskiej i Narutowicza. Rada 
wnioskuje także o wyrównanie nieutwardzonej nawierzchni części ulicy Rębowskiego od 
ul Cezaka do torów kolejowych. 
2 Naprawę nawierzchni praktycznie wszystkich chodników w Osiedlu bądź przez wymianę 

zużytych płyt chodnikowych, bądź przez uzupełnienie brakujących płyt lub krawężników. 
Rada wnioskuje także o dokończenie wymiany nawierzchni chodników na ulicy Długiej od 
ulicy Mielczarskiego do wiaduktu kolejowego. 
3 Doprowadzenie do trwałej likwidacji miejsc długotrwałego gromadzenia się wód 

opadowych takich jak skrzyżowanie ulic Mielczarskiego i Długiej, wyremontowany kwartał 
Placu Kilińskiego przy „Biedronce" i „Stefczyku", skrzyżowanie Wschodnia i Kolejowa czy 
ulica Barlickiego od ulicy Dąbrowskiego do rzeki Bzury. 
4 Naprawę nawierzchni parkingu przy ulicy Dubois 14 
5 Naprawę okolic studzienek telekomunikacyjnych w ulicy Dubois oraz na Cezaka 
naprzeciw boiska Szkoły Podstawowej nr 11 
W przypadku braku możliwości realizacji tych potrzeb wnioskujemy o zarezerwowanie 
środków finansowych na ich realizację w przygotowywanym budżecie miasta na 2014 r.. 

W zakresie czystości, porządku i bezpieczeństwa wnioskujemy o 

1 Uzupełnienie brakujących lub odnowienie zatartych poziomych oznaczeń na jezdniach. 
2 Zwiększenie wymagań w stosunku do właścicieli nieruchomości w zakresie codziennego 
utrzymywania czystości na przylegających do ich nieruchomości chodnikach. Szczególnie 
teraz w okresie opadania liści z drzew. Dotyczy to także parków i skwerów. 
3 Usunięcie wybujałej roślinności znajdującej się w ciągu ulicy Wschodniej za stadionem w 
kierunku ulicy Kolejowej oraz na ulicy Mielczarskiego lewa strona od przedszkola w 
kierunku ul Długiej oraz prawa strona od E. Plater w kierunku ul Rębowskiego. 
4 Usunięcia starych schnących drzew w ulicy Cezaka od Rębowskiegoj do Długiej po obu 
stronach. Jako pilne należy potraktować wycięcie usychającego drzewa(lipa) przy 
wjeździe w osiedle Sikorskiego przy parkingu na Dubois 14 przy kiosku. 
5 Dokonanie nasadzeń brakujących drzew w ulicach Narutowicza i Rębowskiego (teren 
parku Miasto Tkaczy.) 
6 Dokończenie cięcia 3 szt. zeszpeconych drzew w ulicy Łąkowej od strony 1-go Maja . 
7 Przycięcie koron drzew rosnących na ulicy Mielczarskiego od Długiej do Dubois. 
Wybujałe korony ograniczają w istotny sposób prawidłowe oświetlenie tej ulicy 
8 Podjęcie decyzji w sprawie niezamieszkałych i zdewastowanych budynków takich jak 
Dubois 5, budynek na Dubois tuż za „Zetą .„Długa 29 a także odnowiony z funduszy 
pomocowych budynek przy Narutowicza 29 . 


