
Tomasz §zala
Radny Rady Miasta Kościerzyna

Kościerzyna, dnia 28.04.2O2L r.

Pan
Michał Majewski
Burmistrz Mia§ta KoŚcierzyna
za pośrednictwem
Pani
Heleny Kaszubowskiej - Nitz
Przewodniczącei Rady Miasta Kościerzyna
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Działaiąc na podstawie arĘkufu 24 ust. 3, 4, 6 ustarłry o samorządzie gminnym, skladam
interpelacię dotyczącą ulic Brzozowej i Topolowej w Kościerzynie.

W 2020 r. realizacji doczekał się złożony przeze wniosek dotyczący modernizacji części drogi
osiedlowej przy ul. Topolowej i Brzozowej w Kościerzynie. Dzięki przychylności władz Miasta
Kościerzyna oraz prywatnego przedsiębiorcy i przekazanym środkom finansowym, udało się
odbudować kanał deszczowy oraz nawierzchnję asfaltową wrazz chodnikiem w tej części drogi.
Należy jednak nadmienić, że modernizacji wymaga pozostała część tej drogi osiedlowej,
zlokalizowanej przy ul. Topolowej i Brzozowej. Jest ona w Ąm stanie. Podobnie jak w przypadku

zmodernizowanego odcinka jeszcze przed remontem, cechują ją ubytki, wyruy, nierówności,
uszkodzenia, które w znaczący sposób negafinie wpłyvvają na komfoń jazdy, uniemożliwiają
bezpieczny przejazd, nawet z bardzo małą prędkością zagrażają bezpieczeństwu użytkowników
tej drogioraz narażają kierowców na uszkodzenie pojazdu.

Teren ten wymaga także stworzenia nowych miejsc parkingowych, co byłoby możliwe, patrząc

na powierzchnię i położenie przylegających terenów, ale z pewnością wymagałoby to uzgodnień
z właścicielem gruntu.
Zdaję sobie sprawę z tego, jak wygląda bieżąry harmonogram i napięty budżet związany
z modernizacją i przebudową dróg miejskich, jednak chciaibym zaakcentować problem związany
ze zĘm stanem drogi osiedlowej przy ul. Topolowej i Brzozowej i prosić, aby mieć tę drogę na

uwadze przy konstruowaniu planów dotyczących modernizacji dróg osiedlowych na terenie
Miasta Kościerzyna. Naprawa nawierzchni tej drogi, odbudowa jej ciągów pieszych i zwiększenie
miejsc parkingowych, jest po prostu koniecznością i bez wątpienia wpłynęłaby na polepszenie
infrastruktury drogowej osiedla przy ul. Topolowej i Brzozowej, polepszenie komfortu jazdy,

poprawę esteĘki osiedla, a co najważniejsze, na poprawę bezpieczeństwa użytkowników tej
drogi i towarzyszących jej ciągów pieszych.
Nadmienię tylko, iż przy przedmiotowej drodze znajdują się cztery bloki mieszkalne, zarządzane
przez spółkę miejską - Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

1. Czy Gmina Miejska Kościerzyna zamierza podjąć działania mające na celu kontynuację
kompleksowego remontu drogiosiedlowej przy ulicy Brzozowej iTopolowej w Kościerzynie,
w tym stworzenie nowych miejsc parkingowych, i tym samym poprawę jej infrastruktury?
Jeżeli tak, to proszę o podanie przybliżonego terminu i ewentualnego zakresu prac lub
o przedstawienie planów dotyczących tej drogi.

W imieniu wtasnym oraz wszy§tkich zainteresowanych, z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi
i ewentualne podjęcie działań w tym zakresie. W załączeniu zdjęcia nawierzchni drogi.

Z poważaniem
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