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ARKUSZ INTERWENCYJNY RADNEGO NR   128  
 

W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnego przedkładam wniosek 

                                    

w sprawie: Budowy chodnika wzdłuŜ ul. Pasłęckiej. 

 

Mieszkańcy ul. Pasłęckiej wiązali duŜe nadzieje z budową chodnika wzdłuŜ swojej ulicy. Niestety zreali-

zowany chodnik odbiega od ich wyobraŜeń chodnika: 

1. Jest po jednej stronie, a nie po obu stronach ulicy. 

2. Przy wykonaniu chodnika została ominięta ogrodzona działka przy ul. Pasłęckiej (prawdopodob-

nie nr 5), pomimo tego, Ŝe historyczny przebieg ul. Pasłęckiej przebiegał przez część zagrodzo-

nego terenu. 

3. Wskutek prac przy budowie chodnika została naruszona ubita nawierzchnia ul. Pasłęckiej 

 

ad. 1 

Mieszkańcy wnioskują o budowę chodnika z obu stron ulicy 

ad. 2 

Proszę o sprawdzenie, czy ogrodzony teren to jest jedna działka, czy teŜ np. został ogrodzony fragment 

działki gminnej (posesje Pasłęcka 1 i 3 leŜą tuŜ przy działce gminnej, zatem ogrodzony teren powinien 

zawierać część  działki gminnej oraz działkę o adresie Pasłęcka 5) 

ad. 3 

Naruszenie nawierzchni ulicy Pasłęckiej przez cięŜkie pojazdy spowodowało, Ŝe obecnie z ulicy bardziej 

się pyli, a w czasie deszczu nawierzchnia zamienia się w błoto bardziej niŜ przed budową chodnika. W 

rozmowach mieszkańców z Wykonawcą chodników mieszkańcy dowiedzieli się, Ŝe na fragmencie ul. 

Pasłęckiej planowane jest połoŜenie destruktu, co zapobiegłoby pyleniu i pojawianiu się błota. Informacje 

te do niedawna potwierdzał WIR w rozmowach. Niestety decyzja po ZUDzie była odmowna. Powód: 

kolizja nawierzchni z destruktu z gazociągiem. Po wizji lokalnej ul. Pasłęckiej okazuje się, Ŝe kolizji z 

gazociągiem być nie moŜe, gdyŜ gazociąg leŜy w odległości maks. 1,3 m. od ogrodzeń posesji parzystych z 

ul. Pasłęckiej. Dalej zbudowany jest wodociąg (maks. 1,5 m.)! Proszę zatem o kontrolę planów przed-

stawionych do ZUD ze stanem faktycznym lokalizacji instalacji w ul. Pasłęckiej. 

 

Wojciech Tumasz   
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W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnego przedkładam wniosek 

                                    

w sprawie: Budowy chodnika wzdłuŜ ul. Pasłęckiej. 

 

W nawiązaniu do odpowiedzi  WIR z dnia 25 września 2009 r. (znak: UD-II-WIR-AMA-70400-114-2-

09), proszę o informacje w zakresie punktu 3 z arkusza interwencyjnego nr 128 z dnia 04 września 2009 

r., tj: 

„…Niestety decyzja [o połoŜeniu destruktu] po ZUDzie była odmowna. Powód: kolizja nawierzchni z 

destruktu z gazociągiem. Po wizji lokalnej ul. Pasłęckiej okazuje się, Ŝe kolizji z gazociągiem być nie mo-

Ŝe, gdyŜ gazociąg leŜy w odległości maks. 1,3 m. od ogrodzeń posesji parzystych z ul. Pasłęckiej. Dalej 

zbudowany jest wodociąg (maks. 1,5 m.)! Proszę zatem o kontrolę planów przedstawionych do ZUD 

ze stanem faktycznym lokalizacji instalacji w ul. Pasłęckiej.”  

 

Wojciech Tumasz   

 










