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Burmistrz Zdzieszowic
za pośrednictwem:
Przewodniczącego
Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach
Treść interpelacji, zapytania:
ZNAKI DOROGOWE DO WYMIANY
Na terenie mojego osiedla zauważyłem dwa
znaki drogowe, które - moim skromnym zdaniem zasłużyły na wymianę. Upływ czasu oraz warunki
atmosferyczne spowodowały, że przebijają się na
nich spod spodu stare oznaczenia związane z ogra
niczeniem prędkości, wszystko to sprawia, że znaki
wyglądają brzydko, nieestetycznie, a przede wszyst
kim nie są czytelne i jednoznaczne dla kierujących
pojazdami.
W obu przypadkach chodzi o znaki B-18 (zakaz
wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej
ponad l,5t) strzegące wjazdu na parkingi zlokalizo
wane na obu krańcach budynku nazywanego potocz
nie

tzw.

"świniarnią",

przy

drodze

prowadzącej

wzdłuż torów.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytania składa się w sprawach
aktualnych problemów gminy a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
Interpelacje i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
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Sprawa nie jest pilna i spokoj
nie możemy poczekać do momentu,
kiedy

będą

robione

kompleksowe

remonty znaków na drogach gmin
nych, ale...
Bardzo proszę w obu przypad
kach umieścić wszystko na jednym
słupie. Proszę zobaczyć na zdjęcia.
Na jednym z nich znak B-18 jest
umieszczony groteskowo będąc dospawanym

do ogrodzenia,

zaś

na

drugim widać dwa słupy obok siebie.
Wszystko może wyglądać ciut ładniej,
estetyczniej i taniej - ponieważ bę
dziemy dbali o 2 słupy a nie o 4.

Dziękuję za zajęcie się problemem.
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(ppdpis radnego)
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