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Siewierz, dnia 04.11.2021 r.

Szanowna Pani
Małgorzata Miłoch
Radna Rady Miejskiej w Siewierzu

W odpowiedzi na interpelację pisemną otrzymaną w dniu 02 listopada 2021 roku informujemy, że
zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/292/09 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 września 2009 roku
(w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalania ich przebiegu) ulica Źródlana obejmuje
działkę nr 1641 i nawierzchnia z kostki brukowej jest wykonywana na całej długości ul. Źródlanej.
Krawężniki przy wjazdach na posesję i przy zjeździe z dróg są wykonywane w uzgodnieniu z mieszkańcami
na wysokości 2-3 cm powyżej nawierzchni z kostki brukowej. Z drugiej strony Wykonawca musi odtworzyć
nawierzchnię ze stanu sprzed budowy, a ewentualne różnice w wysokościach przy ułożonych krawężnikach
wyrównać ziemią lub kruszywem (w zależności czy jest to zjazd czy teren zielony). Gmina Siewierz zwróci
się odrębnym pismem do Wykonawcy o wykonanie łagodnego i bezpiecznego przejazdu na działkę 1632.
Zgodnie z dokumentacją projektową i podpisaną umową Wykonawca tj. DROBUD nie ma w zakresie
realizacji prac drogowych na działce nr 1632.
Prośba wykonania nawierzchni z kostki brukowej na działce nr 1632 uwzględniona zostanie
w zestawieniu wniosków inwestycyjnych, które - zgodnie z Zarządzeniem nr 120.61.2019 Burmistrza Miasta
i Gminy Siewierz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie procedury opracowania projektu uchwały budżetowej
Gminy Siewierz wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej - składają Komisje Rady Miejskiej, Radni,
Sołtysi i Rady jednostek pomocniczych gminy, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i inne podmioty
w terminie do 30 września każdego roku. Wnioski inwestycyjne są analizowane na etapie sporządzania
projektu budżetu na lata następne. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zostanie
on uwzględniony w uchwale budżetowej Gminy Siewierz na kolejny rok, a dla inwestycji wieloletniej również
w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Z poważaniem

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej w Siewierzu
3. Kopia a/a
RODO: http://bip.siewierz.pl/bipkod/18492695
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