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INTERPELACJA NR 222 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w następującej sprawie: 
 
Usunięcia usterek pobudowlanych na ulicach: Fletniowej, Kiersnowskiego i Podgórnej. 
 

W imieniu mieszkańców rejonu ulic: Fletniowej, Kiersnowskiego i Podgórnej, 

reprezentowanych przez Radę Osiedla Płudy, proszę o jak najszybszą naprawę uszkodzeń na ulicach: 

1. Fletniowej. 

Uszkodzenia ul. Fletniowej: 

a) zastosowano nieprawidłowy krawęŜnik bez skosu w górnej części!!! (zachodnia strona 

Fletniowej w kier. Klasyków – okolice ul. Karnickiej), 

 



b) uszkodzony krawęŜnik (wschodnia część ul. Fletniowej w kier. Kiersnowskiego – okolice ul. 

Karnickiej), 

 

c) nieprawidłowo oczyszczone rowy odwodnieniowe – otwory w płytach aŜurowych (eko) nie 

zostały oczyszczone, a płyty od strony ulicy są nadal zasypane błotem... (wschodnia część 

Fletniowej w kier. Kiersnowskiego), 

 



 

 



 

d) pozostawione silne uszkodzenia krawęŜnika na skręcie (skrzyŜowanie Kiersnowskiego / 

Fletniowa), 

 



 

e) uzupełnienie niechlujnie wykonane innym rodzajem kostki w chodniku (po wschodniej stronie 

ul. Fletniowej, za skrzyŜowaniem z Kiersnowskiego), 

 



f) brak krawęŜników po wschodniej stronie ul. Fletniowej, blisko skrzyŜowania z ul. Mehoffera, 

 

g) brak asfaltu na kilku metrach bieŜących ulicy na połączeniu ul. Fletniowej z ul. Mehoffera, 

 



Ponadto nadal na ul. Fletniowej od ul. Karnickiej w kierunku ul. Klasyków chodnik dla 

pieszych ma ok. 1 m. szerokości, a w dodatku słupy elektryczne stoją po środku uniemoŜliwiając 

przejazd jakimkolwiek wózkiem dziecięcym! 

W wielu miejscach chodniki przy ul. Fletniowej są wciąŜ zasypane brudem pobudowlanym. 

 

2. Kiersnowskiego. 

Uszkodzenia ul. Kiersnowskiego: 

a) uszkodzona nawierzchnia + brud pobudowlany, 

 

 



b) zanieczyszczenia pobudowlane, 

 

 



c) uszkodzona nawierzchnia, 

 

d) brud pobudowlany, 

 



e) uszkodzona nawierzchnia + brud pobudowlany przy krawęŜniku, 

 

 



 

f) brud pobudowlany przy krawęŜniku, 

 



g) brud pobudowlany na nawierzchni oraz w częściach odwodnieniowych pomiędzy kruszywem, 

 

 



 

 

Wskutek prac, na ul. Kiersnowskiego zapchały się studzienki odwodnieniowe związku z tym, 

Ŝe dostał się do nich brud pobudowlany. 

 



3. Podgórnej. 

Uszkodzenia ul. Podgórnej: 

a) 023 - 025 zapadnięte krawęŜniki po stronie wschodniej !!! + zabrudzone kruszywo w części 

odwodnieniowej, 

 

 



 

Poza tym: 

ul. Podgórna na odcinku od ul. Karnickiej do ul. Mehoffera powinna być utwardzona i odtworzona w 

destrukcie. 

W tym roku ma być teŜ poprawiona ul. Orchowiecka do przystanku – kiedy moŜemy się tego faktu 

spodziewać? 

 

Wszystkie opisane i udokumentowane usterki powstały wskutek prac przy ul. Fletniowej, gdy cięŜki 

sprzęt obsługiwał budowę kanalizacji. 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 


