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INTERPELACJA NR 111 
 
 

 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Dokończenia remontu powierzchniowego nawierzchni ulicy Fletniowej. 
 

Zwrócili się do mnie mieszkańcy okolic ul. Fletniowej i Kiersznowskiego z prośbą o interwencję w sprawie 

remontu ul. Fletniowej. Zarówno jezdni, jak i chodnika. Niedawno ulica Fletniowa została odnowiona na odc.:  

Mehoffera – Podkładowa (zdjęcie poniżej): 
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Prace jednak zakończyły się w okolicach skrzyżowania ul. Fletniowej z ul. Podkładową i dalej ul. Fletniowa jest 

już w fatalnym stanie, co obrazuje kolejne zdjęcie: 

 

Krzywy i spękany asfalt z bardzo licznymi łatami wraz z popękanym chodnikiem kontrastuje z pozostałym 

fragmentem ulicy Fletniowej (Mehoffera – Podkładowa). Mieszkańcy śmieją się też, że tam gdzie kończy się 

równa nawierzchnia przestaje obowiązywać ograniczenie prędkości do 40 km/h. Dodają, żę nierówna 

nawierzchnia wymusza ograniczenie prędkości „w naturalny sposób”. 

 

 W związku z powyższym proszę o odpowiedzi: 

1. Czy remont ul. Fletniowej jest już w całości zakończony, czy też został przerwany i będzie dokończony 

w tym roku? 

2. Co było powodem przerwania remontu (wykonany został cały zakres prac, inne)? 

3. Jeśli remont tegoroczny został już zakończony, to czy w przyszłym roku będzie przeprowadzony 

remont pozostałego odcinka ulicy Fletniowej, a jeśli nie będzie to dlaczego? 
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