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Tadeusz Wieczorek
Radny Rady Miasta Piekary Śląskie

Odpowiedzi

na interpelacje

i wnioski złożone przez radnych na XLI sesji Rady Miasta Piekary

Śląskie w dniu 29 maja 2014 r.:

zgłosił wnioski w sprawie:
- zamontowania

trzech ławeczek na terenie zieleńca na osiedlu Kotuchy,

Wydział Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej informuje:

przedmiotowe ławki zostały zamontowane
- wstawienia

szyby

w wiacie

w dniu 6 czerwca 2014 roku.

autobusowej

na przystanku

autobusowym

przy

osiedlu

Kotuchy

w kierunku Bytomia,
Wydział Inwestycji i Remontów informuje:
Naprawa wiat przystankowych
ogledzin zniszczonych

jest dokonywana

regularnie. w miarę możliwości,

wiat na terenie całego miasta i zbilansowaniu

wydatków

po przeprowadzeniu
na ten cel. Zaznaczyć

należy. że dewastacja wiat jest nagminna. nierzadko w krótkim czasie po dokonaniu
- postawienia

tzw. "dzwonów"

na papier, plastik i szkło wspólnych

naprawy.

dla budynków

domu działkowca

"Róża", a także Domu Kultury w Brzezinach Śląskich,
Wydział Ochrony Środowiska.

Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej informuje:

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 regulaminu
"Właściciele

nieruchomości

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piekary Śląskie

zapewniają

wyposażenie

nieruchomości

komunalnych

oraz utrzymanie

utrzymanie

w dostateczną

czystości

ilość pojemników

ich w odpowiednim

i porządku

w szczególności

poprzez:

służących

do gromadzenia

odpadów

stanie sanitarnym.

porządkowym

W związku z powyższym to także na współwłaścicielach.

użytkownikach

organizacyjnych

w zarządzie

podmiotach

i osobach posiadających

władających

nieruchomością

nieruchomości
spoczywa

obowiązek

wieczystych

i technicznym".
oraz jednostkach

lub użytkowaniu.

zaopatrzenia

a także innych

się w dostateczną

ilość

pojemników.
- postawienia wiaty autobusowej

i zadbania o przystanek autobusowy

na tzw. "Orgieszce",

Wydział Inwestycji i Remontów informuje:
w związku z wielokrotną

dewastacją

wiata przystankowa

została zlikwidowana.

Teren przystanku przy

ww. ulicy zostanie uporządkowany.

Przygotowała:
Sprawdziła:

B. Sieja-Stasina

M.Kwaśniewicz

rCtL~

dnia -

- - ~ . . .- 1

POttp,S - - . - - - -

