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Ujazd 2021-10-25 

 

OG.0003.19.2021 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Ujeździe 

 
W odpowiedzi na pismo RM.0003.33.2021 oraz RM.0003.30.2021 w sprawie 

złożonych interpelacji podczas XXXVII oraz XXXV Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe: 

 

- radnego Grzegorza Olesz z prośbą o: 

1) Montaż progu zwalniającego w drodze powiatowej nr 1457O Ujazd - Niezdrowice –  

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

i Koordynacji Programów Unijnych 

Konieczność montażu progu zwalniającego w drodze powiatowej nr 1457O Ujazd – 

Niezdrowice ul. Wiejska w Niezdrowicach zgłoszono pismem nr GT.7226.45.2021 r. w dniu 

23.09.2021 r do zarządcy drogi Zarządu Powiatu Strzeleckiego. 

2) Progi zwalniające w drodze gminnej ul. Gliwicka w Niezdrowicach; 

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

i Koordynacji Programów Unijnych 

Progi zwalniające w drodze gminnej u. Gliwicka w Niezdrowicach zostały zaplanowane do 

planu budżetu na 2022 rok. 

3) Przeniesienie przystanku autobusowego w Niezdrowicach; 

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

i Koordynacji Programów Unijnych 

W celu przeniesienia przystanku autobusowego z ul. Wiejskiej na ul. Lipową koło kościoła 

zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej SA w Strzelcach Opolskich. Ustalono miejsce zatrzymywania się autobusu na 

poboczu ul. Lipowej naprzeciw kościoła koło skrzynek pocztowych Następnie zostanie 

opracowany i zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Po zmianie uchwały o  korzystaniu z 

przystanków autobus zacznie się zatrzymywać na nowym przystanku. Zostanie również 

przeniesiona wiata przystankowa z ul. Wiejskiej. 

 

4) Zamontowanie lampy na terenie Wiejskiego Domu Kultury w Niezdrowicach:  

Odpowiedzi udzieliła: Marlena Raszka Inspektor w referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych                                     

i Koordynacji Programów Unijnych 

Wniosek został wpisany do projektu budżetu na rok 2022 Miejsko - Gminnego Ośrodka 

Działalności Kulturalnej w Ujeździe.  

5) Budowa punktu świetlnego przy ul. Gliwickiej nr słupa 425: 
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Odpowiedzi udzieliła: Marlena Raszka Inspektor w referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych                                     

i Koordynacji Programów Unijnych 

Gmina jest w trakcie planowania na rok 2022 zadania z zakresu dobudowy nowych punktów 

świetlnych na terenie gminy, w tym czasie każdy ze złożonych do tej pory wniosków zostanie 

indywidualnie rozpatrzony pod kontem możliwości technicznych, materiałowych i 

finansowych oraz według zasadności na tle innych wniosków. O ostatecznej decyzji zostanie 

Pan poinformowany. 

 

- radnej Barbary Matuszek z prośbą o: 

1) zainstalowanie lampy solarnej przy posesji p. Prus na ul. Kasztanowej: 

Odpowiedzi udzieliła: Marlena Raszka Inspektor w referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych                                     

i Koordynacji Programów Unijnych 

Gmina jest w trakcie planowania na rok 2022 zadania z zakresu dobudowy nowych punktów 

świetlnych na terenie gminy, w tym czasie każdy ze złożonych do tej pory wniosków zostanie 

indywidualnie rozpatrzony pod kontem możliwości technicznych, materiałowych i 

finansowych oraz według zasadności na tle innych wniosków. O ostatecznej decyzji zostanie 

Pani poinformowana. 

 

- radnej Teresy Soboty z prośbą o: 

1) Oświetlenie na ulicy Zapłotnej: 

Odpowiedzi udzieliła: Marlena Raszka Inspektor w referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych                                     

i Koordynacji Programów Unijnych 

Gmina posiada gotową dokumentację projektową na dobudowę oświetlenia ulicznego ul. 

Zapłotnej w miejscowości. Koszt realizacji zadania przewyższa całe nakłady finansowe, jakie 

gmina zamierza przeznaczyć w 2022 r. na dobudowę nowych punktów oświetleniowych na 

terenie całej gminy. W związku z tym temat zostanie podjęty w następnych latach 

budżetowych. 

 

2) Doświetlenie na Jankowie 

Odpowiedzi udzieliła: Marlena Raszka Inspektor w referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych                                     

i Koordynacji Programów Unijnych 

Zgodnie z Art. 18 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, c Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642) do zadań własnych gminy w zakresie 

zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy planowanie oświetlenia 

znajdujących się na terenie gminy: ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg 

wojewódzkich. Gmina nie posiada na tym terenie żadnego prawa własności, nie ma tam także 

drogi gminnej, powiatowej, czy wojewódzkiej, gdzie zgodnie z w/w ustawą można by było 

sfinansować z budżetu gminy oświetlenie uliczne.   

 

- radnego Tomasza Cichoń z prośbą o: 



3 

 

- wykoszenie trawy pomiędzy chodnikiem a terenem Spółdzielni Mieszkaniowej Na Wzgórzu 

wzdłuż ulicy Strzeleckiej oraz koło przystanku autobusowego; 

Odpowiedzi udzieliła: Ewelina Wientzek Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony 

środowiska i działalności gospodarczej. 

Informuję, że teren ten stanowi własność Powiatu Strzeleckiego. Sprawa wykoszenia tego 

terenu została 30 sierpnia zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i w 

ciągu kilku dni firma wykonująca koszenie dla Powiatu Strzeleckiego wykosiła teren. W 

przyszłych latach Gmina będzie częściej monitowała w tej sprawie w Starostwie Powiatowym 

celem uniknięcia sytuacji w której chodnik jest zarośnięty i nie ma możliwości przejścia nim. 

- wykoszenie krzewów po prwej stronie na wlocie ulicy Starostrzeleckiej do drogi powiatowej 

Jaryszów – Zimna Wódka 

Odpowiedzi udzieliła: Ewelina Wientzek Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony 

środowiska i działalności gospodarczej. 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości 

lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek właściciela tej 

nieruchomości. W związku z powyższym powiadomiono właścicieli działek o ograniczonej 

widoczności przy wyjeździe z ulicy Starostrzeleckiej. Właściciel uznali, że jeżeli stwierdzą, że 

jakiekolwiek z drzew lub krzewów należy wyciąć złożą stosowny wniosek w tut. Urzędzie. 

 
 

Burmistrz Ujazdu 

(-) Hubert Ibrom 


