
Ujazd 2021-08-26 

R.M. 0003.30.2021 

 

          Burmistrz Ujazdu 

 

 

 

W załączeniu przekazuję pisemne interpelacje radnych zgłoszone podczas XXXV Sesji 

Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 23 sierpnia 2021 roku w sprawie:  

 

- radnego Tomasza Cichoń z prośbą o: 

1) przycięcie drzew wzdłuż ulicy Gliwickiej w Ujeździe – drzewka są tak rozrośnięte, że są 

problemy ze swobodnym przejściem chodnikiem; 

2) wykoszenie trawy pomiędzy chodnikiem a terenem Spółdzielni Mieszkaniowej na Wzgórzu 

wzdłuż ulicy Strzeleckiej oraz koło przystanku autobusowego – zarośnięty chodnik; 

3) wykoszenie krzewów po prawej stronie na wlocie ulicy Starostrzeleckiej do drogi 

powiatowej Jaryszów – Zimna Wódka – jest tam praktycznie brak widoczności w stronę 

Jaryszowa i istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji. Jest tam spory ruch 

ponieważ dojeżdżają tamtędy od strony Ujazdu samochody z pracownikami na Strefę; 

4) naprawę znaków uszkodzonych podczas jednej z ostatnich burz na Strefie przy końcu ulicy 

Europejskiej, obok wjazdu do firmy TRU-FLEX; 

5) odpowiednie zamocowanie luźnego urządzenia siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy 

ulicy Gliwickiej w Ujeździe oraz wykonania przeglądów wszystkich pozostałych urządzeń 

siłowni oraz placu zabaw; 

6) ponowną naprawę piłkołapów również na placu zabaw przy ulicy Gliwickiej w Ujeździe; 

7) naprawę (naciągnięcie siatki) ogrodzenia przy placu zabaw przy ulicy Gliwickiej w Ujeździe. 

Jeżeli dalej ta siatka będzie taka luźna ogrodzenie w krótkim czasie będzie całe do wymiany. 

 

- radnego Pawła Michalskiego z prośbą o: 

1) podanie jaką skuteczność mają instalacje fotowoltaiczne zamontowane w obiektach 

Gminnych (czy są wystarczające na dany obiekt); 

2) sprawdzenie jakie są możliwości i czy można starać się o jakieś dofinansowanie, żeby 

powstała w Niezdrowicach kładka pieszo – rowerowa w miejscu starego mostu                                               

w Niezdrowicach; 

3) uzupełnienie brakujących znaków: 

 - ograniczenie tonażowe do 3,5 T bark znaku od strony Starego Ujazdu; 



- brak innych znaków i lustra; 

- 3,5 T z dopiskiem nie dotyczy transportu rolnego i dojazdu do posesji. 

 

- radnej Teresy Soboty z prośbą o: 

1) rozwiązanie problemu odprowadzania wód gruntowych na ul. Polnej – mieszkańcy ul. Polnej 

proszą o pomoc w rozwiązaniu problemu wód gruntowych w piwnicach budynków, która 

obecnie odprowadzana jest na ulicę (droga gminna) co jest nieestetyczne a zimą niebezpieczne, 

gdyż zamarza; 

2) naprawa uszkodzonych terenów przy studzienkach kanalizacyjnych na ul. Wiejskiej – 

wypadające kamienie granitowe stanowią niebezpieczeństwo dla przejeżdżających 

samochodów i osób przebywających w ich pobliżu (na chodniku czy przy posesji); 

3) wykoszenie i uporządkowanie terenu zbiornika wód deszczowych przy ulicy Zapłotnej                      

w Olszowej oraz wpisanie tych prac do realizacji na stałe by nie było konieczności ponawiania 

interpelacji. 

 

 

 

*Zgodnie z art. 24 ust 6 ustawy o samorządzie gminnym  odpowiedź należy przekazać na piśmie do 

Biura Rady Miejskiej w Ujeździe nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji. 

          

         

Przewodniczący Rady Miejskiej 

         (-)Tomasz Cichoń 

 


