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Ulic: Malwowa, Astrowa
Mieszkaricy Kolbuszowej Kolbuszowa,.. . .4. .1.:.(Q... ?.ql?.r.
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Mieszkaric6w
Dotycz4ca kom remontu ulicy Malwowej

Komisja po zapznaniu sig ze stanem faktycznym uznalapetycje o utwardzeniu asfaltem za
BEZZASADN.{ (petycj a z dnia 31.12.2019r.)-
mieszkaficy ul. Malwowej prosz4 o ponowne rozpatrzenie i wprowadzenie realizacjiasfaltu na
wymienionej ulicy do budZetu gminy na rok 2021.

Pro5bq motywujemy tym iL:.
Notorycznie wniosek o wykonanie pokrycia drogi asfaltem zostaje odrzucony zr6znychwzglgd6w:
jednym z nich s4 braki finansowe. Wigc pytanie ze strony mieszkairc6w - nie moznaby bylo 

-

ptzekazal czgSci pienigdzy z dzialek, kt6re sq nagminnie sprzedawane na TYM osiedlu 1 tytto w
samym ostatnim roku okolo 15 dzialek ). Gmina do dotacji ma pieni4dze doklada6,azate pieni4dze
bez dotacji mozna zrobil mieszkaircom to co mieszkafrcy proszg od lat czyli ulice asfaltowi i
chodniki.
Kolejny pow6d to i:e na ul. Malwowej nie s4 sprzedane wszystkie dzialki:
- niemalze wszystkie dziatki na ul. Malwowej s4 sprzedane, opr6cz jednej kt6ra znajduje sig na
samym koricu tej ulicy.
Kolejny pow6d brak medi6w na posesjach:
-je5li chodzi o media(woda,kanalizacja) to wszystkie id4 w pasie zieleni po stronie prawej ul.
Malwowej, po stronie lewej ul. Malwowej jest l6 dzialek z kt6rych 13 jest juz zabudowanych (wigc
wigkszoSi jest zabudowana). Co do pozostatych trzech nie ma przeciel problemu w)C(I wieku
zrobif przewiert pod drog4. Wigc pytamy dlaczego sekretarz i radni uzywajqargument6w - nie
wiedz4c gdzie przebiega kanalizacjaiwoda na nowym osiedlu, ile dzialek i po kt6rej stronie jest
juz zabudowanych. W tym samym czasie w innej czgsci miasta wykonuje sig asfaltna drodze
gdzie nie wszystkie dzialki s4 zabudowane?

MYjako mieszkaricy ul. Malwowej i Astrowej prosimy o odpowiedzi na nasze pytania i o ponowne
r ozpatrzenie naszej petycj i.
Licrymy,Ze wladze naszego miasta stanq na wysokoSci zadania i pnychylaj4c sig do naszej petycji
- rozwiqzq problem naszej ulicy jakim jest brak asfaltu.

A tak na marginesie mieszkaricy ul. Malwowej chc4 zwr6cid uwagg:
-na koszenie poboczy na nowym osiedlu i wokol stacji trafo, dlaczego pan wiceburmistrz
Kolbuszowej na ostatnim zebraniu mieszkaric6w osiedla, m6wi ze zakoszenie poboczy odpowiada
wla3ciciel dzialki przyleglej do drogi? Gdzie widzimy 2e gmina kosi pobocza dr6g - gdzie
wlaScicielem przyleglej dzialkr nie jest juz gmina. Dlaczego innym sig kosi, a nam nie? Albo
wszystkim albo wcale.
' dlaczego w momencie przebudowy skrryZowania drogi Blonie z drog4 Brzozowqnie wykonano
zjaziltasfaltowego na ulicg Tulipanow4 czyli pelnej przebudowy skrzy2owania? Gdzie zjazdy(zul.
Blonie) asfaltowe widniej4 na drogi s4siednie tj ul . Rumiankow4 i Narcyzow4, Czy nie jest taniej
zrobic raz a dobrze?
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