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lNTERPEIAoA

Dzialając na podstawie artykutu 24 ust. 3, 4, 6 ustarłry o samonądzie gminnym, skladam
interpelację dołczącą ulicy Reymonta.

Przy ulicy Reymonta zauważalny jest deficyt miejsc parkingowych. Jak wynika z sygnałów
mieszkańców tej ulicy, częściowym rozwiązaniem tego problemu mogłoby być
zagospodarowanie terenu przylegającego bezpośrednio do tylnej ściany pienłszej linii garaży,
np. poprzez położenie na całej ich długości phrt betonowych. Obecnie teren ten jest bardzo
zanieczyszczony i zalegają na nim różnego rodzaju śmieci.
Poza tym mieszkańcy zgłaszają potrzebę zainstalowania w Ęm miejscu - pomiędzy jedną,
a drugą linią garaży, lamp oświetleniowych. W godzinach wieczornych teren ten jest całkowicie
zaciemniony, więc instalacja lampy/lamp znacząco wpłnęłaby na poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców, nie tylko tych korzystających z garaży,
Kolejną kwestią jest zainstalowanie progów zwalniających w ciągu ulicy Reymonta. Jak wynika
z relacji mieszkańców, dwa tego typu progi funkcjonowały w tym miejscu i znacząco eliminowały
szybką jazdę pojazdów poruszających się po tej uliry, a tym samym miał wŃw
na bezpieczeństwo pieszych, szczególnie dzieci. Progi uległy zdewastowaniu i obecnie dochodzi
tam do niebezpiecznych incydćntów związanych z przekraczaniem prędkości.
Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania, związane
z powyższymi zagadnieniami:
1. Czy istnieje możliwość zagospodarowania terenu przylegającego bezpośrednio do tylnej

ściany pierwszej linii garaży zlokalizowanych przy ulicy Reymonta, np. poprzez położenie
na całej ich dtugości płyt betonowych i poprzez to stworzenie dodatkowych miejsc
parkingowych? Jeżelitak, to kiedy można spodziewać się realizacjitego zadania?

2. Czy istnieje możliwość zainstalowania lampy/lamp oświetleniowych pomiędzy jedną,
a drugą linią garaży zlokalizowanych przy uliry Reymonta? Jeżeli tak, to kiedy można
spodziewać się realizacji tego zadania?

3, Czy istnieje możliwość zainstalowanie progów zwalniających w ciągu ulicy Reymonta, tak
jak funkcjonowało to do tej pory? Jeżeli tak, to kiedy można spodziewać się realizacji tego
zadania?

W imieniu wiasnym oraz wszystkich zainteresowanych, z Eóry dziękuję za udzielenie odpowiedzi
i ewentualne podjęcie działań w tym zakresie.

W zalączeniu zdjęcia przedmiotowego terenu.

Z poważaniem
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