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Od: "Jacek Mularczyk" <jacekmularc@poczta.onet.pl>
Data: 2019-06-28 09:53:14+02

Do: <rada.miasta@um.rybnik.pl>

Temat: 2019/131082 - FW: remontu chodników (Od: "Jacek Mularczyk" <jacekmularc@poczta.onet.pl>)

Sprawa: BR.0003.274.2019

 
 
From: Jacek Mularczyk [mailto:jacekmularc@poczta.onet.pl] 
Sent: Thursday, June 27, 2019 11:07 PM
To: 'rada.miasta@um.rybnik.pl'
Subject: remontu chodników
 
Szanowny Panie Prezydencie.
Zwracam się z prośbą o oczyszczenie oraz remont chodnika w ciągu ulicy Rybackiej i Lipowej w dzielnicy Rybnicka Kuźnia i Wielopole. Chodnik
będący w ciągu ulicy Rybackiej przebiegającej przez dzielnicę Rybnicka Kuźnia w niektórych miejscach do połowy jest zarośnięty, lecz jego stan
techniczny można uznać za dobry. W związku z czym proszę o doprowadzenie chodnika do stanu pełnej przepustowości. Natomiast chodnik od
skrzyżowania ulic Rybackiej i Lipowej, aż do ul. Gliwickiej jest w niektórych miejscach w bardzo złym stanie technicznym i „fizycznym”. Mając
na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą o remont wymienionego chodnika w miejscach tego wymagających i doprowadzenie do stanu
pełnej funkcjonalności. Moja prośbę składam po interwencji mieszkańców.
 
Proszę również o informację dotyczącą ewentualnych planów chodników w dzielnicy Rybnicka Kuźnia w 2019 r ? ( wskazanie których ) oraz
dokończenie wymiany chodnika  na działkach nr 1365/55 oraz części działki 2036/11.
Proszę także, o  wpisanie do planów remontów chodników na 2020 rok chodników mieszczących się na działkach 974/166, 2036/111, 355/11,
359/111. Obecnie chodnik wykonany jest z płyt betonowych, które są bardzo zdeformowane lub jest ich brak.
 
Informuję również, iż Rada Dzielnicy Rybnicka Kuźnia po wpłynięciu pisma od mieszkańców zwróciła się z prośbą o remont chodnika na działce
1240/51 przy posesjach od nr 21c do 35a.
W odpowiedzi w piśmie D-II.0632.54.2017 (2017-51895) pojawiła się informacja o wzięciu pod uwagę remontu chodnika po zakończeniu prac
przez PWiK. Prace zostały zakończone, a nawierzchnia została doprowadzona do stanu pierwotnego w miejscach, gdzie prace były
wykonywane. Natomiast w pozostałej części nawierzchnia jest w bardzo złym stanie lub jest jej brak. W związku z powyższym proszę o remont
wspomnianej nawierzchni chodnika. W załączniku przesyłam dokumentację zdjęciową dotyczącą tego fragmentu.
Za pozytywne rozpatrzenie moich próśb w imieniu mieszkańców oraz swoim z góry dziękuję. Jednocześnie dziękuję za wszystkie
dotychczasowe pozytywne rozpatrzenia moich interpelacji.
Jacek Mularczyk
Radny Miasta Rybnika   
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