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GKiOŚ.030.0067.2020 

RM.0003.65.20 

 

 

Radna Rady  

Miasta Poręba 

Barbara Gola  

w miejscu 

 

W odpowiedzi na interpelację skierowaną do Burmistrza dnia 07.09.2020r. 

 

1. W roku 2018 była realizowana inwestycja pn. Modernizacja ulicy Mickiewicza . 

Zakończenie robót nastąpiło dnia 28.06.2018r. Wykonawca robót tj. firma Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o. ul. Myszkowska 59,42-310 Żarki 

udzieliło na te roboty 60 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu 

końcowego j/w. 

Jak wiadomo wykonanie chodnika wiązałoby się z wymianą krawężników drogowych a to z 

potrzebą wycięcia asfaltu , który jest objęty wskazaną wyżej gwarancją co skutkowałoby 

jego utratą. 

A zatem na chwilę obecną jakiekolwiek roboty ingerujące w modernizowaną nawierzchnię 

nie są przewidywane do wykonania. 

 

 
 

2. Czy Pani Radnej chodzi o wskazany powyżej fragment gruntu tj. działkę nr 7422/14 ?  
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Fragment tej drogi stanowiący naszą własność , był uzupełniony elementami betonowymi 

tzn. trelinką w roku 2019. Wykonawcą była nasza spółka MPWiK.  

Prosimy o sprecyzowanie oczekiwań , bowiem działka o nr 7422/15 , na której 

zlokalizowana jest droga wewnętrzna j/w widoczna na mapie satelitarnej , jest własnością 

Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Mickiewicza 1,3,5,….23 od czasu ich 

powstania tj. od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 

3. Siłownia zewnętrzna jest zlokalizowana przy placu zabaw położonym przy ul. Przemysłowej. 

W miarę posiadanych środków finansowych z przeznaczeniem na uzupełnienie urządzeń 

przy istniejących placach zabaw , możliwe jest  zlokalizowanie siłowni przy SP1- ul. Wojska 

Polskiego 4. 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. GKiOŚ-a/a 

 

 

Burmistrz Miasta Poręba 

     

       Ryszard Spyra 
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