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Szanowny Panie Prezydencie.
Zwracam się z prośbą o wykoszenie terenu na działce gminnej nr 1190/55 w Dzielnicy Rybnicka Kuźnia. Jest to teren łączący osiedle przy ul. Ks.
Szwedy oraz ulicę Golejowską z ulicą Św. Maksymiliana. Jest to droga bardzo uczęszczana, gdyż tamtędy przemieszczają się mieszkańcy idący
do Przedszkola, kościoła i pracownicy Elektrowni „Rybnik”, a także spacerujący w stronę zalewu rybnickiego.
 
Chcę zwrócić uwagę, że działka 1190/55 jest zupełnie omijana podczas prac związanych z koszeniem przez służby miejskie. Wynika to być może
z faktu, iż na mapach RSiP –u ta droga nie istnieje? Jest zaznaczona jako działka. Proszę o zweryfikowanie tej informacji. Nadmienię, że do tej
pory koszeniem tego terenu zajmował się z powodów estetycznych właściciel posesji sąsiadującej ze wspomnianą działką gminną. Z uwagi na
stan zdrowia nie może w tej chwili tego robić. Uważam, iż nie należy oczekiwać od mieszkańców, by ciągle dbali o trawnik nie będący ich
własnością. Wychodząc naprzeciw suges�i, które mogą się pojawić informuję, że sąsiadujący z tą działką właściciele posesji nie są
zainteresowani zakupem lub przejęciem tego terenu. Proszę o systematyczne porządkowanie wspomnianego terenu lub ewentualne
rozpoznanie terenu celem zaprojektowania go w taki sposób, by nie był uciążliwy dla mieszkańców pod względem wizerunkowym, a dla służb
miejskich prostym w obsłudze. Proszę również o wykoszenie terenu wokół transformatora na działce gminnej nr 2036/111 sąsiadującej z
działką o której mowa powyżej. Do powyższego tekstu przesyłam również dokumentację zdjęciową z tego terenu oraz wydruk z RSiP-u. Za
pozytywne rozpatrzenie mojej prośby z góry dziękuję.
Jacek Mularczyk
Radny Miasta Rybnika
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