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INTERPELACJA NR 300 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Wyeliminowania zastoiska wody w rejonie ulic: Parcelacyjnej i Czajki 
 

W ostatnim czasie, po deszczach zgłosili się do mnie mieszkańcy ul. Parcelacyjnej, którzy 

wskazali zapadnięcie nawierzchni na rogu ulic: Parcelacyjnej i Czajki (tuż przy płocie oczyszczalni 

ścieków Czajka) – zdjęcie: 

Już niewielkie opady deszczu powodują, że w miejscu tym tworzy się kałuża. Z pewnością przy 

obfitszych opadach, kałuża zamieni się w wielkie rozlewisko utrudniające ruch samochodów w tym 
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rejonie. Wg mieszkańców, po oddaniu do użytku wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi znacznie 

wzrósł ruch samochodów na ul. Parcelacyjnej w stronę ul. Czajki i w odwrotnym kierunku. Część 

kierowców jakby nieprzygotowana na kałuże na zakręcie ulic, ścina zakręt i częściowo jedzie 

fragmentem pasa przeznaczonego do jazdy w przeciwnym kierunku. Powoduje to niebezpieczne sytuacje, 

zwłaszcza w godzinach porannego szczytu. Mieszkańcy podają, że zapadnięcie to najprawdopodobniej 

powstało gdy ulicą Czajki (pięknie wyremontowaną) jeździł ciężki sprzęt obsługujący modernizację 

oczyszczalni. 

 

Czy możliwe jest wyeliminowanie zapadnięcia jezdni przy współudziale MPWiK lub Wykonawcy 

przebudowy oczyszczalni? 

 

Gdyby okazało się to niemożliwe (upływ czasu, trudność we wskazaniu konkretnego winnego), jak 

szybko dzielnica może naprawić nawierzchnię ulicy? 

 

Jeśli naprawa byłaby już niemożliwa w tym roku, to czy mieszkańcy mogą spodziewać się naprawy 

nawierzchni wiosną 2013 r., a jeśli nie w tym terminie to kiedy? 

 

 

 

 

                     Wojciech Tumasz 


