Katarzyna Zarqbska

Wloclawek, dnia 6 lutego 2018 r.

Radna Rady Miasta Wloclawek

Sz.P.

Marek Wojtkowski
Prezydent Miasta Woclawek

Interpelacj a

W imieniu Spolecznej Rady Mieszkanc6w Osiedla ,,poludnie,, we Woclawku
zwracam srq z uprzejm4 proSb4 o ponown4 analizg sytuacji zwi4zanej
z przebudowq
ul. Robotniczej. Z,alqczrnkiem do przedmiotowej interpelacji jest wiadomodd
e_mail przeslana
przez

Pani4

z Biura Rady Mieszkanc6w

Z

powa2aniem
:
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Katarzyna Zarqbska

Joanna Bednarska
BiuroRM <smpoludnie24@wp.pl >
poniedzialek, l5 stycznia 2018 10:25
Marek Wojtkowski; Barbara Moraczewska; Magdalena Korpolak - Komorowska;
Jaroslaw Najberg; Barbara Stefariska; Sekretariat Uzedu Miasta; Sekretariat BRM
Pzebudowa Robotniczej/ Gmina Miasta Wloclawek

od:
Wyslano:
Do:

Temat:

Spoleczna Rada Mieszkahc6w
osiedla "Poludnie" we Woclawku
email : <smpoludnie24@wp,pl>
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Prerydent Miasta Wloclawek
Pan dr Marek Wojtkowski
.

Urz4d Miasta Wloclawek
Zielony Rynek 11113,
87-800 Woclawek
tel.: + 48 54 474 40 QO
fax: + 48 54 411 36 00
e-mail: poczta@um.wloclawek.pl
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Z-ca Prezydenta Miasta Woclawek
Pani Barbara Moraczewska
Z-ca Prezydenta Miasta Wfoclawek
Pani Magdalena Korpolak-Komorowska
Z-ca Prezydenta Miasta Wloctawek
Pan Jaroslaw Najberg
Przewodnicz4cy Rady Miasta Wloclawek
Pan Rafal Sobolewski
Radni Miasta Wloclawek

DOryeZy: pismo znak; I.RNI.7011.16.4.2018 w sprawie orzebudowy ul.Robotniczej.

Szanowny Panie Prezydencie,
W odpowiedzi na pismo do nas skierowane dotyczEce braku mo2liwo6ci inwestycji na ulicy Robotniczej i podanie
argumentacji, 2e inwestycje mogq byi realizowane na terenie Gminy Miasta Wloclawek niniejszym informujemy:

1/ ulica Robotnicza iest wlasnoicia Gminv Miasta Wloclawek
2/ ulica Robotnicza zgodnie z naszym wnioskiem w 2017 roku stala siq droga publicznq,
3/ z uwagi na zainstalowanie sygnalizacji swietlnej i poprawQ bezpieczefstwa na skrzy2owaniu ulic Kapitulna Robotnicza dobrze byloby w uzupelnieniu:
A/ wytyczye wjazd/wyjazd z terenu koScielnego na ulicq Robotniczg
B/ zmieni6 spos6b parkowania z prostopadlego na r6wnolegle z uwagi na cl4glego parkowanie przy ko6ciele
samochod6w pojawia siq codziennie problem wlEczania sie do ruchu pojazd6w. Po zmianie sposobu parkowania na
odcinku od ulicy Kapitulnej do wjazdu do plebani/ SP23 mo2liwe byloby poszerzenie miejsc parkingowych przed
samym ko6cio+em.
C,/ koniecznym byloby wytyczenie strefy parkowania od ulicy Kapitulnej do NOWEGO WJAZDTJ na teren pzed
kosciolem np. zakaz zatrzymywania do 60min lub innego rozwiEzania z uwagi, 2e obecnie w przypadku
uroczystoici koScielnych: np. chrzcin/ komunii, Slub6w, a tak2e pogrzeb6w pojazdy musz4 wje2d2a6 na chodnik i
poruszac siQ nim - bowiem nie ma mozliwosci normalnego skorzystania z terenu przed ko6ciolem. a tak2e czesto
wjazdu/wyjazdu z terenu ko6cielnego ze wzgledu, 2e obecnie wyjazd z terenu koScielnego odbywa sie przez
parking. W sytuacji gdy sq zaparkowane samochody lub zaparkuja po wje:dzie na teren ko6cielny nie ma
mo2liwosci wyjechania z terenu kodcielnego ju2 nawet po wjechaniu.

Tgodnie z projektem UM Woclawek "Budowa parking6w na terenie Miasta" wzdlu2 dr6g gminnych inwestycja ta
wpisuje sie w potrzebe zaplanowania i wykonania w pierwszej kolejnoSci z uwagi na piln4 potrzebq
uporz4dkowania tego odcinka Gminy Miasta Wloclawek.
l^/ zwiEzku z powy2szym wnosimy o ponowna analize i pozytywne zalatwienie sprawy i o podjqcie powy2szych
dzialai na terenie Gminy Miasta Wtoclawek.

tEcze pozdrowienia,
brur u rridrry

rrieszkaic6w

