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INTERPELACJA NR 146 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w następującej sprawie: 
 
Kontroli prac rozbiórkowych prowadzonych u zbiegu ulic Modli ńskiej i klasyków. 
 

W imieniu mieszkańców ul. Czarodzieja, którzy sąsiadują z terenem dawnej Spółdzielni 

„Mototransport”, proszę o zobowiązanie inwestora do przestrzegania zapisów pozwolenia na 

rozbiórkę budynków na działce 66/1 z obrębu 4-04-04, tj.: 

a) zapewnienie wody dla działki nr 65 z obrębu 4-04-04, zgodnie z zapisami decyzji nr 262/2011 

z 19 maja 2011 r. (UD-II-WAB-ADZ-6740-…). 

Mieszkańcy działki nr 65 skarŜą się, Ŝe od 14 lipca 2011 r. nie mają wody na swojej działce – 

pobierali ją za pośrednictwem Spółdzielni Mototransport wodociągiem z działki nr 66/1. Po wizycie 

na działce nr 65 w dniu 27 października 2011 r. potwierdzam, Ŝe wody na działce nr 65 z wodociągu 

nie było – po odkręceniu kranu zaczęła płynąć bardzo słabym strumieniem woda w ilości ok. 1 litra 

(tak jakby była to pozostałość w rurach). Po ok. minucie, gdy napełnił się litrowy pojemnik, woda 

przestała płynąć z kranu. Bardzo proszę o ustalenie kiedy fizycznie została odcięta woda z wodociągu 

miejskiego do budynków znajdujących się na działce nr 66/1 (poprzez które doprowadzana była na 

działkę nr 65) i czy nie powinno być wówczas wykonane np. zastępcze przyłącze wodociągowe do 

budynku znajdującego się na działce nr 65? 

b) monitorowanie budynku znajdującego się na działce nr 65 podczas prowadzenia rozbiórki 

obiektów z działki nr 66/1. 



Mieszkańcy działki nr 65 twierdzą, Ŝe ich budynek (drewniano-murowany) nie jest monitorowany 

podczas rozbiórki. Proszę o ustalenie w jaki sposób budynek jest monitorowany, jak często i czy 

prowadzony jest odpowiedni dziennik? 
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