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Ujazd 2021-09-17 

 

OG.0003.18.2021 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Ujeździe 

 

 
W odpowiedzi na pismo RM.0003.30.2021 w sprawie złożonych interpelacji podczas 

XXXV Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 23 sierpnia 2021 roku: 

 

 

- radnego Tomasza Cichoń z prośbą o: 

1) przycięcie drzew wzdłuż ulicy Gliwickiej w Ujeździe –  

Odpowiedzi udzieliła: Maria Kalla Inspektor w referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych                                     

i Koordynacji Programów Unijnych 

Drzewka rosnące w pasie drogi gminnej ul. Gliwickiej w Ujeździe zostały przycięte przez firmę 

ogrodniczą. 

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

Europejskiej, obok wjazdu do firmy TRU-FLEX; 

Odpowiedzi udzieliła: Maria Kalla Inspektor w referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych                                     

i Koordynacji Programów Unijnych 

Poprzewracane znaki na ul. Europejskiej w Zimnej Wódce zostały ustawione przez ZGKiM w 

Ujeździe. 

4) odpowiednie zamocowanie luźnego urządzenia siłowni zewnętrznej, ponowną naprawę 

piłkołapów, naprawę (naciągnięcie siatki) ogrodzenia na placu zabaw przy ulicy Gliwickiej w 

Ujeździe oraz wykonania przeglądów wszystkich pozostałych urządzeń siłowni oraz placu 

zabaw; 

Odpowiedzi udzieliła: Maria Kalla Inspektor w referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych                                     

i Koordynacji Programów Unijnych 

Zamocowanie luźnego urządzenia siłowni, naprawa piłkochwytów i naciągnięcie siatki 

ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Ujeździe zgłoszono do naprawy w ramach 

gwarancji. Przegląd pozostałych urządzeń siłowni oraz placu zabaw zostanie przeprowadzony 

przez zarządcę – ZGKiM w Ujeździe. 
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- radnego Pawła Michalskiego z prośbą o: 

1) uzupełnienie brakujących znaków: 

Odpowiedzi udzieliła: Maria Kalla Inspektor w referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych                                     

i Koordynacji Programów Unijnych 

Brakujące znaki na ul. Europejskiej w Zimnej Wódce oraz na Buczkach zostaną ustawione po 

zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu, który jest w trakcie opracowania. 

- radnej Teresy Soboty z prośbą o: 

1) rozwiązanie problemu odprowadzania wód gruntowych na ul. Polnej 

Odpowiedzi udzieliła: Maria Kalla Inspektor w referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych                                     

i Koordynacji Programów Unijnych 

Problem wód burzowych i gruntowych na ul. Polnej w Olszowej zostanie rozwiązany po 

wybudowaniu w drodze kanalizacji burzowej na długości ok. 300,00 mb. Na dzień dzisiejszy 

nie jest to zadanie priorytetowe i ze względu na brak środków (ok. 100.000,00 zł) nie zostanie 

zaplanowane do realizacji na 2022 rok. 

2) 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. 

Odpowiedzi udzieliła: Maria Kalla Inspektor w referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych                                     

i Koordynacji Programów Unijnych 

Wykaszanie i uporządkowanie terenu zbiornika wód deszczowych przy ul. Zapłotnej w 

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

interpelacji zgłoszono pismem nr GT.7226.42.2021 w dniu 13.09.2021 r. do zarządcy zbiornika 

Zarządu Powiatu Strzeleckiego.  

 

 
 

Burmistrz Ujazdu 

(-) Hubert Ibrom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


