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Interpelacje i zapytania radnych
Radny GRZEGORZ GREGOROWICZ
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Zebrani, chciałbym zapytać Pana Burmistrza, czy
mógłby poddać analizie przez swoje służby zasadności opracowania parkingu i wykonania go
przy ul. Ks. J. Popiełuszki od ul. Licińskiego do ul. Piaskowej po stronie budynków
wielorodzinnych wspólnotowych. Zaznaczam, że kwestia nie dotyczy modnego ostatnio
konfliktu czy kontrowersji na linii Ratusz - Spółdzielnia Mieszkaniowa tylko zupełnie innej
grupy obywateli miasta. Mianowicie od ul. Licińskiego do końca ul. Ks.J.Popiełuszki czyli do
Piaskowej powstaje potężne zagłębie wspólnotowe, tam jest już chyba kilkanaście
wielorodzinnych mieszkań nowoczesnych. Każde z nich ma normatywną ilość parkingów ale
to są normy chyba sprzed dawnych lat gdy dzisiaj rodziny mają po 2-3 samochody i plus
dojeżdżający goście bądź klienci obok różnych lokali typu np. Hawana klubu fitness
powoduje, że wieczorami dziesiątki samochodów stoi na ulicy gdzie jest zakaz. Pisze
wyraźnie strefa zamieszkania albo wręcz zaczynają parkować na trawie. Powtarzam nie
dotyczy to SM chociaż nie wiem dlaczego się zastrzegam, ale jednak się zastrzegam. Dlatego
w imieniu mieszkańców tych wspólnot ale nie tylko chciałbym ten problem zgłosić. Dziękując
za wykonanie parkingów w strefie właśnie spółdzielczej czyli od Licińskiego do Szkolnej, gdzie
wspólnie z władzami miasta udało się zrobić parkingi po obu stronach za co już zdążyłem
podziękować, to teraz bym prosił o zbadanie możliwości, żeby zrobić analogiczny parking w
pasie drogowym, po tej stronie gdzie są te budynki wspólnotowe. Podobny zresztą parking
znajduje się tez na ul. Legionów przy ogródku jordanowskim. Tam przy poczcie. Chodzi mi o
coś takiego. Już widzę, że około 30 do 40 miejsc brakuje powtarzam w strefie wspólnotowej
nie spółdzielczej. Dlatego proszę jeszcze raz Pana Burmistrza o rozważenie, czy jest to
wniosek zasadny.

