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Radny Rady Miejskiej w Glogowie

wt. DPr.0003.3.2019

Niniejszym pismem udzielam odpowiedzi na interpelacjq iwnioski zgloszone na sesji
Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2018r. o tre5ci jak niiej:

,,Podczas remontu ul. lreny Sendlerowej zostaly wyremontowane miejsca postojowe.
W jednym z ciqg6w miejsc sko5nych (na wys. Bud. Sniadeckich 11-11a i 13 i 13a) opr6cz miejsca
dla os6b niepelnosprawnych zlokalizowanych jest siedem miejsc postojowych o szerokoici
240 cm. Takie szerokoici powodujq, 2e kierowcy majq bardzo malo miejsca do opuszczenia
pojazdu po zaparkowaniu. Na koricu ciqgu wyloiono kostkq kawalek terenu o szeroko6ci 210
cm i oznakowano znakiem pionowym (kopertq). Niewykorzystana jest przestrzeri, kt6ra
moglaby posluiyi na poszerzenie pozostalych miejsc parkingowych. (Zdjqcia w zalqczeniu)
Proponujq dwa mo2liwe rozwiazania;
- Pierwsze to likwidacja wskazanego miejsca i przelo2enie kostkitak aby oznakowanie poziome
poszerzylo pozostale siedem miejsc postojowych do 270 cm kaide.
- Przelo2enie krawqinika obok wskazanego miejsca w kierunku latarni, dotoienie i przeloienie
kostki brukowej tak aby utworzone zostalo osiem miejsc postojowych po 260 cm kaide"
odp.
Ulica lreny Sendlerowej zostata wykonana w ramach zadania pn.,,Przebudowa drogi lqczqcej
ul. Budowlanych z Henryka Sienkiewicza w zakresie wymiany nawierzchni jezdni, skrzy2owa6,
miejsc postojowych, chodnik6w, zjazd6w budowy nowych odcink6w chodnik6w i zjazd6w
wraz z remontem istniejEcego placu przed garaiami." w oparciu o projekt budowlany
wykonany przez uprawnionego projektanta zatwierdzony zgloszeniem w Starostwie
Powiatowym w Glogowie bez uwag i sprzeciwu.
W miejscu wskazanym przez Radnego na dokumentacji fotograficznej, w czasie przebudowy
nastapila jedynie wymiana nawierzchni istniejecych miejsc postojowych przy zachowaniu
obrysu zatoczek postojowych. Po zakoiczeniu prac miejsca postojowe majE szerokoii wiqkszq
ni2 byla wskazana w przepisach jako minimalna. W momencie projektowania szeroko6i
miejsca postojowego wynosila min.2,3m a zostala przyjqta jako 2,4m.
Zatoczka w obrqbie wqskiego miejsca postojowego graniczy z nieruchomoiciA prywatnQ.
Konieczno(i wyznaczenia pozostalych miejsc postojowych w zatoczce (bez zmiany obrysu
zatoczki) bez ingerencji w dzialkq zabudowana budynkiem szeregowym skrajnym, oraz
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uwzglednienie wygody parkowania spowodowata powstanie waskiego paska kt6ry bytby
niewymiarowym miejscem posto.lowym.
Majec na uwadze, ie posadowione w terenie lampy oSwietleniowe nie sq wlasno(ciq Gminy
Miejskiej Glog6w projekt nie obejmowat ingerencji w dotychczasowe ich rozmieszczenie.
W pasie drogowym, pod miejscami postojowymi znajduje siq uzbrojenie podziemne Tauron
iw przypadku wiqkszej ingerencji nale2atoby to uzbrojenie wymienid co wiEie sie
z poniesieniem dodatkowych koszt6w oraz z konieczno(ciq zaprojektowania usuniqcia kolizji.
R6wniei oiwietlenie znajdujEce siq w tych przestrzeniach zielonych nie jest wlasnoSciq Gminy
Miejskiej Glog6w w zwiqzku z tym nie bylo mo2liwo6ci przesuwania lamp.

Z powa2aniem
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Do wiadomoici:

Biuro Rady w/m

{\

