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INTERPELACJA NR 543 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Lokalizacji przystanku autobusowego na ul. Milenijnej w rejonie ul. Kaflowej. 
 

Zgłosili się do mnie przedstawiciele mieszkańców, którzy czują się uszczęśliwieni na siłę 

nowym przystankiem zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ul. Milenijnej z ul. Kaflową. Mieszkańcy Ci 

od momentu uruchomienia zespołu przystanków Kaflowa przeżywają gehennę. Przede wszystkim 

przystanek Kaflowa01 zlokalizowany został niecałe 8 m od ich okien. Dlaczego tak się stało? 

Druga sprawa to sposób wyznaczenia przystanków. Mieszkańcy stwierdzili, że nikt z nimi 

(dotyczy całych budynków o adresie Kaflowa 12, Milenijna 6D i 6E) nie uzgadniał lokalizacji 

przystanków, podczas gdy konsultowano się np. z mieszkańcami budynku Ceramiczna 18. Dlaczego 

tak się stało? 

Trzecia sprawa, to skutek wyznaczenia przystanków. Mieszkańcy odczuwają na własnej 

skórze zwiększony hałas od przystanku. Dotyczy to hałasu pochodzącego od hamujących i 

ruszających autobusów, czy sygnału zamykania drzwi. Hałas pochodzi też z rozmów, a często i 

śpiewów osób oczekujących na przystanku wieczorami i nocą. Mieszkańcy domagają się spełnienia 

norm środowiskowych, które określają maksymalny poziom hałasu ulicznego w środowisku na 

poziomie 55 dB w nocy. Jakie działania podejmie Pan Burmistrz w kierunku ograniczenia hałasu na 

obszarach miejskich wokół dróg, do poziomu równoważnego nie przekraczającego w porze nocnej 55 

dB? 

Czwarta sprawa to bezpieczeństwo mieszkańców. Na teren nieruchomości o adresie: ul.  

Kaflowa 12 wchodzi się m.in. przez furtkę, która zlokalizowana jest obecnie centralnie przy 

przystanku autobusowym. Oczekujący na autobus widzą bez problemu wbijany przez mieszkańców 



kod do furtki, który ją otwiera. Kwestią czasu jest, gdy kod do furtki dostanie się w niepowołane ręce i 

na teren budynku zaczną wchodzić osoby postronne. 

Podsumowując, mieszkańcy nie chcą przystanku, którym zostali obdarowani. Dlaczego ten 

przystanek w ogóle powstał – pytają? Jaki był całkowity koszt wyznaczenia przystanków Kaflowa? 
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