
Lp. Stan. - 
symbol

Nazwisko i imię 
wnioskodawcy

Data wpływu / 
zgłoszenia Krótka treść wniosku-interpelacji Sposób i termin załatwienia (realizacja) wniosku- interpelacji

1. BM Pan radny Dawid 
Koźmiński 23.01.2020 r.  zgłosił  ponowne uszkodzenie chodnika przy 

skrzyżowaniu ul.Al. Wolności z ul. Wolności. 
Zgłoszenie robót w pasie drogowym zostało przekazane w dniu  18.12.2020 r. do Z.U.H. "Komunalnik".  Ustalono 
termin wykonania robót na  marzec 2020 r.

2. BM Pan radny Dawid 
Koźmiński 23.01.2020 r. zgłosił uszkodzenie chodnika przy skrzyżowaniu ul. 

Wolności z ul. Różaną. 
Roboty zostaną wykonane kompleksowo przy remoncie odcinka chodnika przy skrzyżowaniu ul. Al. Wolności z ulicą 
Wolności.

3. BM
Pani radna 
Leonarda 
Cichorzewska

23.01.2020 r. zgłosiła, uszkodzenie chodnika łaczącego ul. 
Środkową z ul. Tylną. Dokonamy przeglądu odcinka drogi brukowej i chodnika,  ustalimy zakresu prac i dokonamy wstępnej wyceny. 

4. BM
Pani radna 
Leonarda 
Cichorzewska

23.01.2020 r. wnioskowała o usunięcie gałęzi znajdujących się 
przy śmietniku na ul. Kościelnej. Przekazano do Z.U.H. Komunalnik.

5. BM
Pan radny 
Ryszard 
Dobrzaniecki

23.01.2020 r.
na wniosek mieszkańców wnioskował o 
zamontowanie lampy na odcinku od Baszty 
Choszczeńskiej do ul. Promenada. 

Przedmiotowy teren należy do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 
31, 75-122 Koszalin. Oświetlenie znajduje się po drugiej stronie drogi.

6. BM Pan radny Piotr 
Cybulski 23.01.2020 r. wnioskował o wcześniejszy przegląd dróg i 

wcześniejsze rozpoczęcie ich napraw i remontów.  
W związku z brakiem zimy prace naprawcze już trwają. Przegląd dróg robiony jest na bieżąco a prace zlecane dla 
ZUH "Komunalnik".
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31, 75-122 Koszalin. Oświetlenie znajduje się po drugiej stronie drogi.

6. BM Pan radny Piotr 
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W związku z brakiem zimy prace naprawcze już trwają. Przegląd dróg robiony jest na bieżąco a prace zlecane dla 
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