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INTERPELACJA NR 375 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Terminu ustawienia donic przy wyjeździe z budynków przy ul. Majolikowej 27.  
 

W imieniu mieszkańców budynku/ów o adresie przy ul. Majolikowej 27, proszę o informację 

kiedy zostaną ustawione donice na chodniku przy wyjeździe z tych budynków na ul. Majolikową? 

 

Na zdjęciu widać parkujące na chodniku samochody, które ograniczają widoczność wyjeżdżającym 

z pod budynków o adresie Majolikowa 27. 



Z informacji uzyskanych od mieszkańców wynika, że: 

„Jakiś czas temu poruszaliśmy problem samochodów blokujących całą szerokość chodnika przy 

Majolikowej 27. Około pół roku temu musieliśmy interweniować nawet u burmistrza Grzerzółki. 

Obiecał, że zajmie się tematem. Przypomnieliśmy się jemu z 2 tygodnie temu i tym sposobem od paru 

dni mamy poszerzony chodnik o jedną płytkę. Poszerzenie chodnika o jedną płytkę było właśnie 

potrzebne do ustawienia donic przy wyjeździe z naszego garażu. Pozostaje więc pytanie, kiedy ktoś 

ustawi te donice. Może Pan dowiedzieć się co z tym dalej?” 

 

Kolejny wyjazd / skrzyżowanie ul. Majolikowej z ulicą podporządkowaną – czy ta uliczka ma nazwę? 

Jeśli ma, to proszę o informację jaką? – jest „zabezpieczony donicami. W ten sam sposób należałoby 

ustawić kilka donic przy wyjeździe z budynków o adresie Majolikowa 27. Donice można zabrać z ul. 

Strumykowej. Jest tam ich na tyle dużo (14 szt. obok siebie), że 3 szt. z pewnością można ustawić 

przy opisywanym wyjeździe, kolejne 4 szt w narożniku ronda Laslo Osvatha, a pozostałe 7 szt. z 

pewnością nadal będzie ozdabiać ul. Strumykową równie dobrze jak obecne 14 donic. 

 
Proszę też ponownie ustawić donice ze zdjęcia powyżej we właściwym miejscu. 

 

                    Wojciech Tumasz 


