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Zwracam
skrzyżowania

się

z

prośbą

INTERPELACJA

podjęcia działań

o

w sprawie odwodnienia drogi w rejonie

ul. Słonecznej i ul. Ogrodowej. Problem ten

skierowanych do Wójta Gminy

Hażlach

był już

poruszany dwukrotnie w pismach

z dnia 21 marca 2018 r. oraz 13 czerwca 2018 r. Niestety

do tej pory nic w tej sprawie nie zostało zrobione.
Dla przypomnienia wspomniana droga nie posiada odwodnienia, ani w postaci rowu, ani w
postaci korytka liniowego, które
zbierająca się

zostało usunięte

od samej góry na ul.

w trakcie remontów

Słonecznej przepływa

cząstkowych. Cała

skrzyżowanie

przez

z ul.

woda

Ogrodową

i

zalewa prywatną posesję . W okresie zimowym tworzy się w tym rejonie niebezpieczne lodowisko.
Zdaję
się

z

sobie

prośbą,

niezbędne

pogłębić

sprawę , że

by poruszany problem nie

prace nie

są

potrzebne

był

rozpoczęcie

prac, Jednak zwracam

ponownie pozostawiony bez odzewu. By

duże środki.

Gmina posiada

wykonać

swoją koparkę, którą można

by

rów wzdłuż ul. Ogrodowej w kierunku centrum. Także wzdłuż ul. Słonecznej konieczne

jest wykonanie rowu.
by

obecna pora roku nie pozwala na

Niezbędny

jest

też montaż

również rozważyć wyłożenie krawędzi

krawężnikami,

by

przeanalizować

z właścicielem posesji.

odwodnienia liniowego w poprzek drogi.

drogi ul. Ogrodowej od strony prywatnej posesji

uchwycić rozlewającą się wodę.

Za pozytywne rozpatrzenie mojej

Można

prośby

Jednak to

rozwiązanie

trzeba

wcześniej

z góry dziękuję.

Z wyrazami szacunku
ażlach
Radny Gmin
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