Radny A. Pałka – Panie Przewodniczący! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Mili Goście. Niewiele, ale myślę, że istotnych spraw.
1) Panie Prezydencie! Prosiłbym o podjęcie stosownych działań zmierzających
do przeprowadzenia analizy natężenia ruchu i wypadkowości na skrzyżowaniu
ul. Żeromskiego z ul. Sienkiewicza. Nieodległy czas, było już poważne
zdarzenie. Jestem po rozmowach nawet z Generalną Dyrekcją Dróg.
Odpowiedzi, jakie otrzymywałem dotychczas są takie, ja nie wiem, nie powiem,
że połowiczne – daleko do połowy jeszcze jest. To jest jedna sprawa.
2) Kolejna. O zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych na słupach już
na ul. Kasztanowej, naprzeciw bramy wejściowej na ogródki działkowe „Las
Rzeczki”. Kiedyś tam jedna lampa była, można nawet zobaczyć kawałek
konstrukcji czyli rury podtrzymującej lampę. Na drugiej jest już nie ma wcale.
A to by było niezbędne nawet dla użytkowników tam pracujących.
3) I kolejna. Zobowiązać właściciela posesji znajdującej się na rogu
ul. Grzybowej, Modrzewiowej, Spacerowej do skoszenia trawy suchej. Obecny
stan stwarza zagrożenie dla sąsiadującej kaplicy i budynków mieszkalnych. To
już w jednym roku, w roku ubiegłym już było definitywnie załatwione i jednak
właściciel skosił to. Myślę, że trzeba do tego powrócić, tym bardziej, że długi
okres suszy, jaki był, te trawy czekają tylko chyba na niedopałek papierosa,
żeby było jakieś nieszczęście. Lepiej temu zapobiec.
I wracam jeszcze raz, Panie Prezydencie o podjęcie działań zmierzających do
oczyszczenia już tak silnie zarośniętego chodnika wzdłuż ul. Długiej. Wiem, że
ul. Długa jest ulicą powiatową. Szkoda, że nie mam nikogo, bo bym ten temat
zwrócił. Odpowiedzi, jakie otrzymuję, no nie chciałbym tutaj bardzo
krytykować, ale muszę to przeczytać, chociaż wycinek. Oczywiście jest to
wyciąg z ustawy, na którą się powołuje, odpowiadając na moją interpelację,
ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
I zawsze w odpowiedzi otrzymuję tylko jedno: „Właściciele nieruchomości
zapewniają utrzymanie czystości i porządku”. Ale nie dopowiedziane jest jedno
jeszcze ważne, myślę, że wielu z nas interesuje, bo to są podpunkty do tego:
„Uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się
wydzieloną część drogi publicznej, służącej do ruchu pieszego, położoną
bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest
zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny
postój lub parkowanie pojazdów”. I na poparcie tego, że to jednak zarządca
musi czynić to, chcę powiedzieć, że znowu otrzymuję w odpowiedzi,

oczywiście mam tu pismo też oczywiście Ministerstwa Infrastruktury –
Departament Dróg Publicznych i nie chciałbym całości aż czytać, ale chyba aż
się prosi:. Zgodnie z art. 5 ust. 5 pkt 4 ustawy, o której cytowałem wcześniej –
o utrzymaniu porządku w gminach – „Właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie tegoż błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników, położonych wzdłuż nieruchomości, przy
czym taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą do
ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli
zatem nieruchomość jest oddzielona od chodnika pasem zieleni, do którego
przylega chodnik, to obowiązek oczyszczenia chodnika ciąży na właścicielach
czyli zarządcy, użytkownika itp. owego pasa” . I to chciałem właśnie zacytować
głośno, żeby wiedzieć, co w pismach prawnych jest napisane. I odpowiedzi
dotychczas otrzymywane za to uznaję nawet nie za pół prawdy – rozmijające się
z prawdą. Dziękuję bardzo.

