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Interpelacje 

 

1. Prosimy o uzupełnienie brakujących kratek odwadniających przejście pieszych przez rzekę 

Czarną Przemsze na ul. Dzielnej. Dodatkowo prosimy o udrożnienie lub wymianę pozostałych 

kratek. Załącznik nr 1. 

2. Prosimy o wymianę uszkodzonych i spróchniałych desek na kładce nad Czarną Przemszą 

przy ubojni. 

3. Prosimy o podjęcie działań w celu zlikwidowania stopni po obu stronach chodnika na ul. 

Dzielnej przy skrzyżowaniu z DK78. Dodatkowo prosimy o wystąpienie do GDDKiA w celu 

modernizacji chodnika dla pieszych od strony sali weselnej „Na Skarpie”. Chodzi o 

umożliwienie dostania się na chodnik dla wózków dla niepełnosprawnych jak i innych 

pojazdów niezmotoryzowanych. Załączniki 2 i 3 (wysokie krawężniki). 

4. Prosimy o podjęcie wszelkich możliwych starań mających na celu likwidację dzikiego 

wysypiska śmieci na ul. Wolności pomiędzy numerami 31 a 35. Chodzi o działkę z walącym 

się domem. Po pierwsze wszystkie wyrzucane tam śmieci są magnesem dla gryzoni które w 

okresie jesiennym szukają schronienia przed zimą w pobliskich zabudowaniach. Po drugie 

(załącznik nr 4) z walącego się domu pozostał komin który znajduje się bezpośrednio przy 

chodniku dla pieszych i stanowi zagrożenie dla osób tamtędy przechodzących. Dlatego też 

prosimy o interwencje w tym temacie w każdej możliwej instytucji tj. nadzór budowlany która 

może pomóc. Idealnym rozwiązaniem problemu tej działki byłoby pozwolenie gminie na 

zlecenie uprzątnięcia i rozbiórki resztek budynku i obciążenie kosztami właścicieli. Czy istnieje 

sposób, procedura którą gmina może wszcząć aby uzyskać taki efekt? 

5. Prosimy również o wycięcie krzaków "wychodzących" z tej działki które uniemożliwiają 

korzystanie z chodnika w tym miejscu. 

6. Mieszkańcy coraz częściej skarżą się na kolejne dzikie wysypisko/pijalnie napoi 

wyskokowych. Chodzi o schody łączące ul. Wolności z centrum Poręby przy silosach. Czy 

możemy jako gmina własnymi siłami uprzątnąć to miejsce oraz zainstalować tam foto-pułapkę 

która odstraszyłaby od konsumpcji i zaśmiecania miejscowych smakoszy napojów 

procentowych niższej półki?  
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