
 
Ujazd 2020-09-23 

R.M. 0003.20.2020 

 
          Burmistrz Ujazdu 
 
 
 

W załączeniu przesyłam pisemne interpelacje/wnioski radnych zgłoszonych podczas 
XXII Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 21 września 2020 roku w sprawie:  
 
1) radnego Pawła Michalskiego z prośbą o: 
- ogrodzenie terenu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Zimnej Wódce; 
- ogrodzenie boiska sportowego LZS Zimna Wódka zgodnie z wymogami OZPN Opole; 
- doświetlenie skrzyżowania ul. Strzeleckiej i ul. Jaryszowskiej w Zimnej Wódce; 
- sprawdzenie dróg gminnych na terenie Zimna Wódka, Buczek i Wesołowa oraz naprawienie 
ubytków; 
Radny zgłosił pisemne zapytanie dotyczące koszenia terenów zielonych przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Zimnej Wódce (w załączeniu zdjęcia) 
 
 
2) radnej Teresy Sobota z prośbą o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych  
w Strzelcach Op. o wykoszenie i usunięcie krzewów na terenie zbiornika wód deszczowych  
w Olszowej (w załączeniu zdjęcia); 
 
3) radny Kamil Głowania o wystosowanie pisma do właściciela terenu wokół stawu  
w Sieroniowicach z prośbą o uporządkowanie terenu (o przycięcie krzaków na skrzyżowaniu 
ul. Strzeleckiej ze Strzelecką obok małej wysepki). 
Jadąc od strony trasy 88 w kierunku Balcarzowic przy skręcie w lewo(mając po prawej staw)  
z ulicy Strzeleckiej  w ul. Strzelecką brak widoczności czy ktoś nie jedzie od strony szkoły. 
(widać tylko kilka metrów łuku drogi). Stwarza to duże niebezpieczeństwo wypadku. 
 
4) radna Dorota Stanek z prośbą o wystosowanie pisma do właściciela  działki na  
ul. Bursztynowej z nakazem wykoszenia wysokich i zachodzących na ul. Bursztynową 
krzewów i chwastów. Te przeszkadzające i ocierające samochody ostre  rośliny  kładą się na 
ulicę Chrobrego. Starostwo w miarę możliwości wykasza wąski pasek przy głównej drodze na 
ulicy Chrobrego. Wyjazd z drogi podporządkowanej do drogi głównej czyli ul. Chrobrego jest 
przysłonięty przez chwasty i widoczność jest znacznie ograniczona. Już dwukrotnie 
mieszkańcy naszego osiedla mogli być uczestnikami kolizji drogowej. 
Gmina powinna wyegzekwować   oczyszczenie z krzaków i chwastów od właścicieli działek 
tam usytuowanych. Jeżeli nie jest w stanie, to powinna sama to uczynić dla bezpieczeństwa 
mieszkańców i obciążyć kosztem tych właścicieli; 
 
 
celem załatwienia wg właściwości.  
          
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
         (-) Tomasz Cichoń 


