
FORMULARZ INTERPELACJI/ZAPYTANIA RADNEGO 

KONIECPOL, dnia 13 Maj 2021 ROKU 

Zbigniew Domoradzki     SO.0003.10.2021 
                                                   (imię i nazwisko Radnego) 

Radny       data wpływu: 14.05.2021, znak 4100/2021 

 

                                   (funkcja, stanowisko) 

zbigniew.domoradzki@koniecpol.pl 

                          (adres korespondencyjny, adres mailowy)                                                                           BURMISTRZ GMINY KONIECPOL 

                                                                        ZA POŚREDNICTWEM 

                                                                                                        PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ2  

 

1. TREŚĆ INTERPELACJI WRAZ Z KRÓTKIM OPISEM STANU FAKTYCZNEGO 

Na wniosek mieszkańców ulicy Cichej, Grzybowej, Leśnej i Stawowej       

w Koniecpolu, dzielnica Chrząstów, proszę o wykonanie nawierzchni asfaltowej 

na ww. ulicach. Ulice te są zamieszkałe od kilkudziesięciu lat. Mieszkańcy tych 

ulic są zirytowani faktem, że już trzecie ich pokolenie płaci podatki do gminy,    

a oni nie mogą doczekać się utwardzonych dróg. Wyrazili to jednoznacznie       

w czasie spotkań dotyczących rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej.  

2. UZASADNIENIE ISTOTNEGO ZNACZENIA SPRAWY DLA GMINY KONIECPOL I JEJ MIESZKAŃCÓW 

 Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia.   

 Mieszkańcy mają dość życia w błocie i kurzu.  

3. ZAŁĄCZNIKI 

Brak. 

4. FORMA UDZIELONEJ ODPOWIEDZI 

A) USTNA W CZASIE SESJI 

B) PISEMNA3 



Zbigniew Domoradzki                                                                                                                                     

(podpis wnoszącego interpelację/zapytanie) 

_________________________ 

1ZAZNACZYĆ  WŁAŚCIWE 

2DOTYCZY INTERPELACJI 

3ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE 

WYPEŁNIA BIURO RADY MIEJSKIEJ 

DATA WPŁYWU DO BIURA RADY MIEJSKIEJ:  14 maja 2021 

PODPIS PRZYJMUJĄCEGO:  Iwona Zatońska 

TERMIN UDZIELENIA ODPOWIEDZI: 26 maja 2021 

OGŁOSZONE W BIP DNIA:  27 maja 2021 

 

 

 

 

  



Nr IGN.7234. 115.2021 Koniecpol dnia 26.05.2021 r. 

 

P. Zbigniew Domoradzki 

Radny Rady Miejskiej 

w Koniecpolu 

 

Dotyczy: interpelacji złożonej w dniu 14.09.2021 r. w sprawie wykonania przebudowy ul. 

Leśnej,Grzybowej,Stawowej i Cichej w Koniecpolu. 

 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 14. 02.2021 r. Gmina Koniecpol informuje, że w 

mieście i gminie Koniecpol jest szereg ulic i dróg wymagających przebudowy  

i są sukcesywnie realizowane. Ponadto należy wskazać, że tut. Urząd posiada i zna potrzeby 

inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych, które zostaną przedłożone na 

najbliższym posiedzeniu Komisji Rady do Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa,w celu 

zaopiniowania  

i akceptacji. W wyżej wymienionej bazie jest ujęta ulica Stawowa dla której od dnia 

5.05.2021r zlecono wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. 

Kwestia wykonania przebudowy wnioskowanej ulicy leży w gestii organu uchwałodawczego-

Rady Miejskiej. Zaznaczyć należy, że inwestycje drogowe jak i pozostałe mogą być 

prowadzone po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń i decyzji w tym prawa dysponowania daną 

nieruchomością. 

Część dróg gminnych w wyniku wieloletnich zaniedbań sprzed wielu lat nie posiada 

uregulowanego stanu prawnego, co powoduje brak możliwości wykonania przebudowy. 

Sukcesywnie prowadzone są czynności mające na celu uregulowanie stanu prawnego, jednak 

jest to proces długotrwały i uzależniony od decyzji innych organów. 

 

Sporządził: Sławomir Woźniak  

tel. 34/3351-882 wew 113 
 

 

Z upoważnienia Burmistrza 

Sekretarz 

Sebastian Musiał 


