
 

IT.0003.52.2020.JT      Świebodzice, dn. 26.10.2020 r.  

 

        Pani  

        Halina Mądra  

        Przewodnicząca Rady Miejskiej  

        w Świebodzicach 

 

 

Dotyczy: interpelacji z dnia 19.10.2020 r.- BR.0003.87.2020AZ 

  

W związku z Pani interpelacją z dnia 19.10.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu  

20.10.2020 r.) uprzejmie informujemy, że:  

 

Ad. 1  

Na chwilę obecną Gmina nie planuje zwiększenia ilości miejsc postojowych dla osób 

niepełnosprawnych w rejonie ul. Wolności przy targowisku miejskim. Zgodnie z art. 12a ust. 2 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)  na  6 – 15  

stanowisk postojowych przypada jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych. Obecnie na 

odcinku  ul. Wolności od przejścia dla pieszych przy budynku SP nr 3 do skrzyżowania  

z ul. Krótką jest wyznaczone jedno takie miejsce na 12 pozostałych miejsc postojowych  

(w załączeniu mapka z lokalizacją miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych). 

Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych spowoduje 

zlikwidowanie czterech  miejsc postojowych, których ilość w rejonie targowiska miejskiego 

jest niewystarczająca. Jednocześnie nadmieniam, że następne miejsce postojowe dla osób 

niepełnosprawnych znajduje się przy Miejskim Domu Kultury.  

 

Ad. 2  

W sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jeleniogórskiej, 

Łącznej i Ofiar Oświęcimskich wpłynęły również wnioski od radnych Rady Miejskiej  

w Świebodzicach Pana Marcina Cichonia, Pana Adama Tobiasza oraz Pana Jana Klepca. 

Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej tut. Urzędu  informuje, że 

przekazał przedmiotowe wnioski do zarządcy drogi kilkukrotnie. Ostatnią odpowiedź  

z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otrzymaliśmy 15.10.2020 r. W załączeniu 

dołączam kopie korespondencji w sprawie jw.   

 

Ad. 3  

 W budżecie na rok 2020 nie zostało ujęte zadanie budowy boiska przy ul. Zamkowej. 

W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie oczekiwań co do standardu wykonania 

boiska. Czy przedmiotowe boisko ma posiadać infrastrukturę i zaplecze techniczne, czy ma 

mieć widownię, nawierzchnię z trawy sztucznej czy tylko należy je ogrodzić i uporządkować 



istniejącą nawierzchnię trawiastą? Jest to znacząca różnica w ustaleniu kosztów, na które 

Gmina musi się przygotować. Po sprecyzowaniu oczekiwań mieszkańców będziemy mogli 

oszacować koszty inwestycji i zawnioskować o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy  

z przeznaczeniem na ten cel.  

 

Ad. 4 i 6  

Uprzejmie informuję, że zgodnie z pismem z dnia 05.10.2020 r. nr OPS.D.0710.10.2020  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach  zawnioskowaliśmy o ujęcie w budżecie Gminy 

na 2021 r. o zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na utworzenie placówki Klub Senior + 

w lokalu należącym do Gminy przy ul. Osiedle WSK 1. W załączeniu kopia wniosku z OPS 

w Świebodzicach.  

 

Ad. 5   

Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej tut. Urzędu uprzejmie 

informuje, że zawnioskował o wpisanie do budżetu Gminy na rok 2021 inwestycji wykonania 

placu postojowo-parkingowego na ul. Zamkowej w Świebodzicach na dz. nr 258/32 obręb 

Pełcznica 2.  Jednocześnie informuję, że interpelację w przedmiotowej sprawie złożyła radna 

Pani Aneta Dobosz w załączeniu  przedkładam  kopie odpowiedzi. 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1 x Adresat  

1 x BR w/m 

1 x a/a IT  

 

Przygotowała:  

Justyna Trzcińska  

tel. 666 95 28 


