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Radna Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Dotyczy: utrzymania czystoSci na ul. Pilsudskiego i Kiliriskiego w Kolbuszowej.

W odpowiedzi na interpelacjg z dnia 27.08.2019 r. (data wplywu do tut. urzgdu
30.08.2019 r.) wyjaSniam,2e zgodnie z art.5.1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 wrzeSnia 2018 r
outrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach (tj. Dz.IJ.22018 r poz. 1454 zpoiln. zm)
wlaSciciele nieruchomoSci zapewniajq ttrzymanie czystoSci i porz4dku przez: uprz4tnigcie
blota, Sniegu lodu i innych zanieczyszczeh z chodnik6w polo2onych wzdluz nieruchomoSci,
przy czym za taki chodnik uznaje sig wydzielon4 czgsi drogi publicznej slua4cq dla ruchu
pieszego poloZon4 bezpoSrednio przy granicy nieruchomoSci. Natomiast do obowi4zk6w
zarzydcy drogi naleLy oprlcz utrzymania czystoSci i porz4dku na drogach publicznych
pozbycie sig blota, Sniegu lodu i innych zanieczyszczen uprzqtnigtych z chodnik6w przez
wlaScicieli nieruchomoSci przyleglych do drogi publicznej. Ulica Pitsudskiego stanowi odcinek
drogi publicznej wojew6dzkiej nr 987 relacji Kolbuszowa - Sgdzisz6w Malopolski. Zarzqdcq
tej drogi jest Podkarpacki Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich w Rzeszowie z siedzib4 ul. Boya
Zeleriskiego 19 A 35 -105 Rzesz6w. Zgodnie z tE ustawq zarzqd,ca w ramach zimowego
i letniego utrzymania sprzqta chodniki nie przylegajqce bezpoSrednio do s4siednich dzialek
tj. oddzielone np. rowem przydrohnym lub pasem zieleni. Wykonuje te czynnoSci zgodnie
zprzyjgtym harmonogramem i zabezpieczonymi Srodkami finansowymi. Monity o wykonanie
remontu drogi wojew6dzkiej w granicach administracyjnych miasta s4 kierowane ju2 od wielu
lat do Marszalka Wojew6dztwa Podkarpackiego. W ramach wsp6lpracy pomigdzy
samorz4dami na ukoriczeniu jest budowa obwodnicy w ci4gu drogi wojew6dzkiej nr 987
Kolbuszowa - Sgdziszow Malp. w miejscowoSci Kolbuszowa G6rna. JednoczeSnie informujg,
2e jeszcze w tym roku rozpocznie sig remont drogi wojew6dzkiej - ul. Pilsudskiego na zlecenie
Podkarpackiego Zarzqdu Dr6g Woj ew6dzkich.

W przypadku ul. Kiliriskiego oraz przej(icia do ul. Lipowej zlecimy wykonanie prac
porz4dkowych.
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