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uRzAD MIASTA SZCZECIN
BIURO RADY MIASTA
Pan Henryk Jerzyk
ul. Armii Krajowej 1
70456 Szczecin

Szczecin, l0-08-2018 r.

Nrdok.RIR.IKL/022533/18

waszznak:

Sprawa045460/18i6965118OK32464

wcriOS.xnt.ooo3.230.20l8.KM

Dotyczy: Interpelacji nr 2731 w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej
na osiedlu Smierdnica, Plonia, Jezierzyce w Szczecinie.

odpowiedzi na pismo znak: WGKiOS.XIII.0003.230.20I8.KM
informujemy, ze prace przy budowie kanalizacji sanitarnej na o3. Plonia
w Szczecinie - Etap I (ul. Przyszlo6ci i Pyrzyckiej) realizowane s4 w oparciu

W

o zatwierdzony decyzj4 o pozwoleniu na budowg projekt budowlano-wykonawczy

oraz uzgodnion4 przez Zarz4d Dr6g dokumentacj4 odtworzenia nawierzchni.
rozpoczQty w maju br. monta2 studni zostal
W rejonie ul. Pyrzyckiej
chwilowo wstrzJmany przez Wykonawca, a odtworz-ona nawierzchnia zostala
wykonana tymczasowo, aby przy"vw6cii plynnodC ruchu pojazd6w w tym rejonie.
Budowa kanalizacji sanitamej ma polepszyC jakoSd zycia mieszkarlc6w
Osiedla Plonia, dlatego te2 prosimy o wyrozumialod6 i cierpliwo6i'
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pod nr 0000063704 vr sqdzle Reronowym
zaktad wodociqg6w I Kanallzacjl sp6lk! z ogGnlczonq odpowiedzialnokltu wplrana do KRs
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Urzqd Miasta Szczecin
Wydziat G€pod.rki Kom0n6lnej
i Ochrcny Srodowbka
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel + 4891 42 23 425, +4891 42 45 630

fax. +4A91 42 45 627
wdiiosa.rurn src^crn pl

Szczecin 2018-08- Ofu

8J" ' Zaklad Wodociqg6w i Kanalizacji
Sp. z o'o.
ul. Golisza 10
7l-682 Szczecin

Nasz znak

:

WGKiOS.XIII.0003.230.2018.KVl

Dotyczy:
Interpeiacji nr 2731 w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Smierdnica, Plonia,
J ezierzy ce w Szczecinie

Urzqd Miasta Szczecin Wydzial Gospodarki Komunalnej

i

Ochrony Srodowiska w

zal4czeniu przysyla interpelacjg Radnego Rady Miasta Henryka Jetzyka,

w

sprawie

nieprawidlowosci powstalych przy budowie kanalizacji sanitamej na osiedlu smierdnica.
Plonia, Jezierzyce w Szczecinie.
Proszg o udzielenie odpowiedzi zainteresowanemu zgodnie z kompetencjami

i do wiadomo6ci

tut. Wydzialu.
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i zapytania radnych - vII kadencja
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Numer:2731
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wplywu: 2018/07 /23 11:00:00
Zgodnie z 5 53 Regulaminu Rady Miasta Szczecin skladam Interpelacje w
Na Osiedlu Smlerdnica, Plonia, Jezierzyce na ulicach PzyszloSci
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Pyrzycka prowadzona jest na zlecenie

ZW|K inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej. Jest to inwestycja na, kt6r4 mleszkahcy Osiedla czekali
wiele lat. Ju2 po jej rozpoczeciu w maju br. spotkala j4 (inwestycjQ) bardzo pzykra niespodzianka
okazalo sie, ze poziom w6d gruntowych po opadach ub. roku (bardzo wysoki) zatrzymal rozpoczetq
inwestycje. Fneba bezsprzecznie przyzna(,2e dzieki dzlalanlu Zan4du ZWIK nle zapzestano inwestycji
i znaleziono spos6b na jej kontynuowanie.
zglaszam w imieniu mieszkahc6w powa2ne zastze2enja w
rm
ulicach iaki Do zakopaniu studni kanali
---Pon-Eej iprz;pisy R6Do) p;edslawiam
Jednego z e-malli mleszkafc6w Osledla:
"Szanowny Panie Henryku,
ogl4dam jak wyglAdaj4 prace przy budowie kanalizacii I mam iedno powaZne zastrzezenie.
Jest Juz pare miejsc na jezdni, gdzie poloLony zostal nowy asfalt nad zakopanymi studniami.
Niestety, tak jak sie obawialem, nie Jest on polo2ony tak, aby nie powstaly garby, Wygl^da to tak,
jakby zostal on natoaony lopat4 i ubity ubijakiem do polbruku (i chyba tak wlainie bylo).
Po zakortczeniu calej tnwestycjl bedztemy mieli zdewastowana gl6wn4 ulice przypominaJe pollgon'

czy wiadomo Panu, czy wykonawca planuje to poprawl| uZyi bardziei specialistycznych metod

( roz 1ci elacz

+wa I ec) nap rawy I ezd ni ? "

Interpeluj4cy Radni:
Nazwisko i Imie

Jezyk Henryk

trE

Nazwa klubu
Niezrzeszony
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