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BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE 
za pośrednictwem Przewodniczącej Rady 

Miejskiej w Świebodzicach 

TREŚĆ INTERPELACJI/ZAPYTANIA* (krótkie przedstawienie stanu faktycznego): 

 
Mieszkańcy budynków przy ul. Zamkowej nr 6, 7, 8, 18 i 20 w Świebodzicach zwrócili się do mnie 

z prośbą o interwencję w sprawie parkowania pojazdów na chodniku, w obszarze tych budynków. 

Od strony wjazdu z głównej drogi w drogę wewnętrzną (przy budynku nr 6) ustawiony jest znak  

B – 35 z tabliczką „powyżej 15 min”. Znak ten nie jest respektowany przez kierowców, co 

powoduje, że np. przyjeżdżające pogotowie ratunkowe (w jednym z budynków zamieszkuje ciężko 

chora osoba, do której karetki przyjeżdżają bardzo często), czy służby drogowe, mają utrudniony 

dojazd do budynków, czy pojemników na odpady. To powoduje również konflikt wśród 

mieszkańców. 

Dlatego proszę o zmianę tabliczki o treści „powyżej 15 min. Dotyczy również zatoki postojowej” 

oraz ustawienie drugiego znaku B – 35 z tabliczką o takiej samej treści przy wjeździe przed 

budynkiem nr 20. 

To pozwoli na uniknięcie nieporozumień, gdyż wjeżdżający kierowcy od strony budynku nr 20 nie 

mają wiedzy, że zakaz postoju powyżej 15 min. dotyczy całego chodnika przy budynkach nr 6, 7, 

8, 18 i 20. 

W załączeniu przekazuję zdjęcia wykonane w terenie. 

PYTANIE: 
W jakim terminie nastąpi ustawienie przed budynkiem nr 20, znaku B – 35 z tabliczką o treści 
„powyżej 15 min. Dotyczy również zatoki postojowej”? 

W jakim terminie nastąpi zmiana tabliczki przed budynkiem nr 6 na tabliczkę o treści „powyżej 

15 min. Dotyczy również zatoki postojowej”? 
UZASADNIENIE ISTOTNEGO ZNACZENIA DLA GMINY I JEJ MIESZKAŃCÓW, SPRAWA AKTUALNEGO 
PROBLEMU GMINY*: 
Ustawienie znaku B – 35 oraz tabliczek o powyższej treści ma przede wszystkim na celu 

ułatwienie przejazdu służbom drogowym oraz karetek pogotowia, które w chwili obecnej mają 

utrudniony dojazd do wejść budynków, z uwagi na notoryczne parkowanie pojazdów niezgodnie  

z przepisami prawa. 

 

Aneta Dobosz 

                                                                                                               /podpis radnego/    

 
*niepotrzebne skreślić 
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Wyciąg z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) art. 24: 

3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta. 

4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego 

będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. 

5. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 

Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

6. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez 

niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub 

zapytania. 

7. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w 

Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Wyciąg ze Statutu Gminy Świebodzice (Uchwała nr XIII/75/07 z późn. zm.) § 36: 

2. Interpelacje składa się w formie pisemnej przewodniczącemu, który niezwłocznie przekazuje je burmistrzowi. 

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem, wynikające z tego pytanie oraz czytelny 

podpis autora. 

4. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. Adresatem odpowiedzi jest 

przewodniczący, który przekazuje kopie radnemu składającemu interpelację. 

5. W razie uznania odpowiedzi za niezadawalającą, radny interpelujący może zwrócić się do przewodniczącego o uzupełnienie odpowiedzi. 

6. W przypadku braku skuteczności przewodniczącego w wyegzekwowaniu odpowiedzi rada może podjąć uchwałę wskazującą na obowiązek i 

termin udzielenia odpowiedzi na interpelację. 

 


