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INTERPELACJA NR 322 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Odnowienia nawierzchni drogi dojazdowej od ul. Kołacińskiej do nieruchomości 18 – 18D. 
 

Ostatnio otrzymałem sygnały od mieszkańców ul. Kołacińskiej 18 – 18D w sprawie nawierzchni 

uliczki dojazdowej do ich nieruchomości. Dotychczas mieszkańcy mieli utwardzoną destruktem i w miarę 

równą nawierzchnię ulicy. Tegoroczna zima dokonała wielu zniszczeń na tej uliczce i to na tyle dużych, 

że utwardzona ponad 3 lata temu uliczka obecnie jest pełna dziur, w których zalega woda. 

 



Uwaga!       Odpowiedź na interpelację powinna być przekazana nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

Ciężko jest przejechać samochodem bez ryzyka uszkodzenia zawieszenia, a co dopiero przejść pieszo 

prowadząc wózek dziecięcy. Mieszkańcy zwracali się niedawno do urzędu w sprawie m.in. wyrównania 

nawierzchni, budowy oświetlenia, ale nie otrzymali odpowiedzi. 

Czy Zarząd Dzielnicy planuje w 2013 r. ponowne utwardzenie tej uliczki, aby do czasu 

wybudowania trwałej nawierzchni utwardzonej (np. z kostki brukowej) zapewnić mieszkańcom 

bezpieczne poruszanie się chociażby do ul. Kołacińskiej? 

Kiedy możliwe byłoby wg Zarządu Dzielnicy wybudowanie trwałej utwardzonej nawierzchni na 

tej uliczce: 2014, 2015 r., później? Proszę nie udzielać odpowiedzi, że w latach … zadanie nie jest 

przewidziane, tylko udzielić rzetelnej odpowiedzi w rodzaju: „Planujemy wybudowanie trwałej 

nawierzchni ulicy w roku … . 

Czy w jakikolwiek sposób Zarząd Dzielnicy stara się o chociażby równanie nawierzchni ul. 

Kołacińskiej? 

 

Wnioskuję także o wybudowanie oświetlenia na tej uliczce. 2 – 3 latarnie wraz z projektem to 

koszt maksymalnie 12 – 15 tys. zł. 
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