
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na III sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
w dniu 29 grudnia 2014 r. 

 
Radny Jacek Kawka 
1/III/14 – od świąt nie świeci się połowa lamp na Górnym Tarasie, mam informację o tym od 

kilku mieszkańców Górnego Tarasu, proszę o interwencję w tej sprawie. 
 
BMP/1/III/14        Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie informuję, że brak 
oświetlenia części ulic na Górnym Tarasie wynikała z awarii jaka miała miejsce w tym czasie 
na sieci energetycznej zasilającej przedmiotowe oświetlenie. W takich sytuacjach służby 
techniczne spółki Eneos z siedzibą w Szczecinie dokonują w terminie 7-10 dni naprawy 
stwierdzonych i zgłoszonych usterek/awarii sieci i szafek oświetleniowych, słupów, opraw  
itp. Jednakże biorąc pod uwagę zminimalizowanie niedogodności w zakresie braku 
oświetlenia na ulicach i drogach naszej gminy, prosiłbym w przypadku stwierdzenia takich 
usterek w przyszłości dokonywać niezwłocznych i bezpośrednich zgłoszeń pracownikom 
Straży Miejskiej czy Urzędu Miasta i Gminy.  
             Z up. Burmistrza 
             Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Zenon Trzepacz 
2/III/14 – po nowym roku, w lutym, w marcu, odbędą się zebrania wiejskie, gdzie będą 

dokonywane wybory sołtysów, wpłynęły do mnie takie sugestie z niektórych 
środowisk, żeby spróbować, nie wiem, jak to pod względem prawnym wygląda, bo 
w niektórych zebraniach wiejskich uczestniczą czasami osoby motywowane przy 
użyciu środków niekonwencjonalnych. Czy jest możliwość wpisania w statucie, że 
osoby wskazujące np. na spożywanie mocniejszych napoi, nie mogą uczestniczyć? 
Czy jest taka możliwość? 

 
SEO.0003.1.2015      Gryfino, dnia 13 stycznia 2015 r. 
Odpowiadając na złożoną przez Pana interpelację informuję, że zgodnie z art. 36 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) 
organami w sołectwie są zebranie wiejskie i sołtys. W świetle obowiązujących przepisów 
prawa,  zebranie wiejskie to zgromadzenie ogółu mieszkańców danego sołectwa, 
zamieszkujących stale na jego terenie, zwołane przez uprawnione podmioty w celu 
rozstrzygnięcia określonej sprawy.  

Art. 36 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani 
są w głosowaniu tajnym, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 
Przepis ten został ustanowiony dla celów wyborczych w wyborach sołtysa i eliminuje tylko 
osoby nieuprawnione do głosowania. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie dają 
możliwości pozbawienia udziału w zebraniach wiejskich osób wskazujących na spożywanie 
alkoholu.  

Informuje przy tym, że w czasie planowanych wyborczych zebrań wiejskich obecny 
będzie również funkcjonariusz Straży Miejskiej, który będzie interweniował w przypadku 
zakłócania porządku zebrania. 

       Burmistrz Miasta i Gminy 
        Mieczysław Sawaryn 

 
3/III/14 – interpelacja dotyczy przejazdu kolejowego w miejscowości Daleszewo, tj. właściwie 

Daleszewo, Radziszewo, do Łubnicy, tam od pewnego czasu przejazd nie jest 
oświetlony, on zawsze był oświetlony. Ale jest jeszcze jeden problem, kolej 
modernizuje w dalszym ciągu te tory i jest „przymiarka” do ustawienia czy to 
transformatora, czy jakiegoś urządzenia, które służy kolejarzom. Mieszkańcy 
zgłosili mi, że jeżeli postawi się ten transformator w tym miejscu, gdzie się planuje, 



to istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie on ograniczał widoczność dla osób 
poruszających się samochodami osobowymi.  

 
BMP/3/III/14              Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
Interpelację przekazano do PKP PLK SA O/ Szczecin.  
 
Radna Jolanta Witowska 
4/III/14 – moja interpelacja dotyczy stanu nawierzchni drogi na ul. Garbarskiej, jest to droga, 

po której jeżdżą nie tylko właściciele pobliskich garaży, ale także jest poprowadzony 
ruch, żeby nie korzystać z centrum miasta. Stan nawierzchni jest naprawdę fatalny 
i bardzo proszę choćby o doraźną naprawę.  

 
BMP/4,5/III/14             Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie informuję: 
Ad.4 w najbliższych dniach zawarta zostanie umowa z PUK Sp. z o.o. w sprawie bieżącego 
utrzymania dróg. Stan nawierzchni terenu o który Pani interpeluje zostanie w ramach tej 
umowy poprawiony. 
               Z up. Burmistrza  
                Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
5/III/14 – interpelacja dotyczy czujnika zmierzchu na placu przy małej fontannie, to jest zbieg 

ulic: Kościelna, Bolesława Chrobrego i 1 Maja, tam światło świeci się długo poza 
czas, kiedy jest już widno.  

 
BMP/4,5/III/14             Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie informuję: 
Ad. 5 oświetlenie skweru przy „małej fontannie” podłączone jest do jednej szafki zasilającej 
również fontannę i zarządzane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 
Gryfinie. Zwróciliśmy się z prośbą do PUK Sp. z o.o. o skorygowanie zegara zmierzchowego, 
celem wyeliminowania poruszanego przez Panią problemu. Jednakże biorąc pod uwagę 
zminimalizowanie niedogodności w zakresie braku oświetlenia na ciągach pieszych, ulicach i 
drogach naszej gminy, prosiłbym w przypadku stwierdzenia takich usterek w przyszłości 
dokonywać niezwłocznych i bezpośrednich zgłoszeń pracownikom Straży Miejskiej czy 
Urzędu Miasta i Gminy.  
                          Z up. Burmistrza  
                Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Krzysztof Hładki 
6/III/14 – koło Biedronki przy stadionie i parkingu pana Czekana została wycięta duża topola, 

której korzenie uszkodziły w istotnym stopniu chodnik. Stan chodnika jest fatalny, 
zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu. Proszę o pilną naprawę i wyrównanie tego 
chodnika.  

 
BMP/6/III/14       Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie informuję, że w 
najbliższych dniach zawarta zostanie umowa z PUK Sp. z o.o. w sprawie bieżącego 
utrzymania dróg. Stan nawierzchni terenu o który Pani interpeluje zostanie w ramach tej 
umowy poprawiony. 
                                 Z up. Burmistrza  
                Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Zdzisław Kmieciak 
7/III/14 – mam dwie interpelacje dotyczące GDDKiA, w sprawie zamontowania świateł 

i stworzenia bezpieczeństwa na ul. Gryfińskiej na skrzyżowaniu z Żabnicą. Dużo 
interpelacji było zgłaszanych w poprzednich latach, odnośnie niebezpieczeństwa na 



tym skrzyżowaniu. Niedawno doszło do wypadku, została potrącona pani, jest w 
ciężkim stanie. Nie można się doprosić od GDDKiA, jedna odpowiedź była taka, że 
mało jest ofiar śmiertelnych na tym odcinku, dlatego na razie jest zbędne tam 
zamontowanie świateł. Druga odpowiedź, niedawno, brzmiała, że założenie świateł 
spowolni ruch na tej drodze. Przecież o to mieszkańcom chodzi, żeby spowolnić 
ruch, żeby nie dochodziło do tragedii. Odpowiedzi, które dostawałem... myślę, że 
obecna władza nie będzie się ośmieszać przez GDDKiA, bo ktoś z urzędników po 
prostu nas ośmiesza. Bo jeżeli ktoś mówi, że mało nieboszczyków jest na tej trasie, 
to coś jest nie tak.  Bardzo bym prosił, żeby bardzo poważnie do tego podejść i nie 
dać się zwieźć GDDKiA. Oni uszczęśliwili mieszkańców i zrobili ta drogę krajową, 
bo tam była droga dojazdowa, ale jeżeli już jest droga krajową, to niech zapewnią 
bezpieczeństwo.  

 
BMP/7,8,10,13,25,34/III/14      Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
Interpelację przekazano do GDDKiA O/ Szczecin. 
 
8/III/14 – interpelacja również dotyczy GDDKiA, jest połączenie chodnika, bo chodnika od 

przepompowni do posesji 6 i 8 w ogóle nie ma, a od posesji 6 i 8 na ul. Gryfińskiej 
w Czepinie do przystanku autobusowego jest niecałe 70 m, ludzie przeskakują 
przez jedną stronę, bo po błocie nie będą chodzić. Bardzo pilne jest zamontowanie 
chodnika od posesji 6-8 do przystanku autobusowego przy piekarni. Mieszkańcy 
mają prośbę, żeby połączyć chodnikiem, bo tam bardzo dużo ludzi korzysta, od 
przepompowni do Czepina.  

 
BMP/7,8,10,13,25,34/III/14      Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
Interpelację przekazano do GDDKiA O/ Szczecin. 
 
9/III/14 – mieszkańcy Czepina, a głównie chodzi o sołectwo Czepino, trzy lata temu 

przygotowywali projekt budowy sceny w Czepinie przy świetlicy. Zostały przyznane 
nam środki z DIROW w kwocie 207.000 zł w czerwcu. Dlaczego nie zostały 
uruchomione procedury przetargowe, wpisanie do budżetu, bo najprawdopodobniej 
te pieniądze przepadną, bo zakończenie inwestycji jest do końca marca, jest to 
wręcz niemożliwe, żeby to zrobić. Co spowodowało, żeby nie wpisać tego do 
budżetu i zaniechać tej inwestycji? To 207.000 zł, a powiem więcej, całą 
dokumentację pokryło sołectwo, to mieszkańcy pokryli 15.000 zł. Jeżeli to nie 
dojdzie do skutku, to jak urzędnicy, czy nie wiem kto, zrekompensują te 15.000 zł? 
Bo 15.000 zł najprawdopodobniej przepadnie.  

 
BMP/9, 11, 12/III/14       Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 9 - odnośnie projektu pn. :Budowy sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu 
w m. Czepino w gminie Gryfino” przy świetlicy wiejskiej informuję co następuje:   
- w dniu 13.05.2014 r. – Gmina Gryfino złożyła do Lokalnej Grupy Działania DIROW 

wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013, 

- w dniu 17.06.2014 r. − Gmina powzięła pisemną informację o wybraniu w/w wniosku do 
uzyskania wsparcia przez LGD DIROW, 

- w dniu 21.11.2014 r. − Gmina powzięła pisemną informację z Urzędu Marszałkowskiego 
o uzyskaniu dofinansowania w wysokości 207 378,00 zł i o zaproszeniu do podpisania 
umowy z terminem realizacji inwestycji do końca 2014 roku, 

- w dniu 9.12.2014 r. – Gmina wystosowała pismo do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą 
o wydłużenie terminu na podpisanie umowy z uwagi na konieczność wprowadzenia 



zadania do budżetu na rok 2015 wraz z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 
czerwca 2015 r., 

- w dniu 18.12.2014 r. – Gmina powzięła informację z Urzędu Marszałkowskiego, że 
ostatecznym terminem zakończenia i rozliczenia projektu jest 31 marca 2015 r., co przy 
braku zadania w budżecie na 2015 rok, terminach związanych z wyborem Wykonawcy 
zgodnie z Prawem zamówień publicznych, warunkach pogodowych panujących w porze 
zimowej i zakresie robót przewidzianych do realizacji jest wręcz niemożliwe, 

- w dniu 29.12.2014 r. – Rada Miejska w Gryfinie na sesji nie podjęła uchwały o 
wprowadzeniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego do budżetu na rok 2015 . 

Jak widać z powyższych informacji, Gmina Gryfino dopiero w listopadzie 2014 r. 
dostała pisemną informację o uzyskaniu dofinansowania dla przedmiotowego zadania, co 
przy trwającym wówczas okresie wyborczym niestety uniemożliwiło wprowadzenie zadania 
do budżetu Gminy Gryfino. 
                                    Z up. Burmistrza  
                Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
10/III/14 – modernizacja drogi krajowej przy ul. Gryfińskiej, w pasie drogowym jest chodnik, 

zasuwy wodociągowe zostały przykryte kostką chodnikową. Niektóre posesje w 
ogóle nie mają możliwości zakręcenia w razie jakiejś poważnej awarii, tak, żeby 
budynku nie zalało, a miało to miejsce w lipcu tego roku. Tak się u mnie stało i ja 
zgłaszałem interpelację w lipcu 2005 r. Od 2005 r. nic nie zostało zrobione. Nie ma 
naniesienia tabliczek wodociągowych na budynkach, po prostu w wielu posesjach 
nie ma takiej możliwości zakręcenia wody w razie tragedii. Może to nie jest teraz 
pora, ale myślę, że należałoby się do tego przymierzyć wiosną.  

 
BMP/7,8,10,13,25,34/III/14      Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
Interpelację przekazano do GDDKiA O/ Szczecin. 
 
11/III/14 – chciałbym zgłosić konieczność modernizacji i poprawienia dróg na ul. Topolowej, 

Świerkowej w Czepinie. Tam jest projekt zrobiony, tam jest dokumentacja gotowa, 
wiem, że ze środkami finansowymi jest różnie, ale może Burmistrz powie, kiedy 
mieszkańcy mogli by się uspokoić, bo tam od prawie 70 lat nie było nic robione, a 
bardzo dużo budynków tam powstało nowych i należałoby umożliwić dojazd do tych 
posesji.  

 
BMP/9, 11, 12/III/14       Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 11 – odnośnie budowy dróg ul. Topolowej i ul. Świerkowej w Czepinie wyjaśniam, że 
planowane jest stworzenie harmonogramu budowy dróg na terenie miasta i gminy z 
uwzględnieniem wytycznych określonych przez Radę Miejską Uchwałą nr XLIX/407/14 z 
dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad tworzenia harmonogramu budowy i 
remontów dróg na terenie Gminy Gryfino. Harmonogram ten będzie tworzony z udziałem 
zainteresowanych Radnych. O planowanym terminie rozpoczęcia prac będzie Pan 
informowany, zapraszamy do włączenia się w jakże ważny proces stworzenia 
harmonogramu budowy dróg gminnych. 
                   Z up. Burmistrza  
                  Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
12/III/14 – nie wiem na jakim etapie Burmistrz Miler jest odnośnie umożliwienia objazdu 

dużych samochodów w Żabnicy od Gryfskandu, nie miałem okazji rozmawiać z 
Burmistrzem, może by powiedział, na jakim etapie jest, bo w styczniu mieliśmy się 
tam spotkać, ale wiem, że sprawa jest na dobrej drodze, prosiłbym o informację.  

 
BMP/9, 11, 12/III/14       Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej: 



Ad. 12 – W sprawie rozwiązania problemu obsługi komunikacyjnej zakładu Gryfskand 
wyjaśniam, że odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Gryfskand i rozmowy w sprawie 
wypracowania rozwiązania dla tego problemu są kontynuowane. 
                            Z up. Burmistrza  
                  Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Ireneusz Sochaj 
13/III/14 – na ulicy Łużyckiej na wysokości sklepu Lidl są dwie duże donice, kiedyś rosły tam 

drzewa, w tej chwili nie ma tam drzew. Czy można te donice rozebrać, ewentualnie 
zasadzić w nich drzewa? Jeśli je rozbierzemy, zyskujemy trzy, cztery miejsca 
parkingowe, co jest rzeczą w tym rejonie niebagatelną.  

 
BMP/7,8,10,13,25,34/III/14      Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
Interpelację przekazano do GDDKiA O/ Szczecin. 
 
Radny Piotr Zwoliński 
14/III/14 – moja interpelacja związana jest z poprawą stanu bezpieczeństwa, dotyczy 

mieszkańców ulicy Pogodnej, Letniej, Reja, Kochanowskiego, Miłosza i Fredry, 
chodzi o postawienie kilku słupów oświetleniowych na tych ulicach, mieszkańcy 
skarżą się na panujące tam ciemności.  

 
BMP/14, 15/III/14       Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 14 – W sprawie budowy oświetlenia ulicznego na ul. Pogodnej, Letniej, Reja, 
Kochanowskiego, Miłosza i Fredry informuję, że dla ww. ulic z wyłączeniem ul. Pogodnej i 
Letniej Gmina Gryfino posiada opracowany projekt budowy oświetlenia ulicznego. Na chwilę 
obecną z uwagi na konieczność zreformowania budżetu gminnego i jak najszybszego 
poprawienia stanu finansów publicznych nie możemy zadeklarować natychmiastowej 
realizacji tych inwestycji. Rozumiejąc jednak powagę sprawy i kwestie związane z 
bezpieczeństwem mieszkańców tych rejonów podejmiemy starania zmierzające do 
wypracowania najlepszego rozwiązania. Prowadzone są rozmowy z firmą ENEOS która 
zajmuje się utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gryfino w 
sprawie budowy nowych punktów oświetleniowych. O wynikach tych rozmów i  
wypracowanych propozycjach poinformujemy Pana. 
                                           Z up. Burmistrza  
                    Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
15/III/14 – proszę o wypracowanie decyzji dotyczącej ograniczenia prędkości na ulicy Jana 

Pawła II, jak wiemy, niektórzy kierowcy jeżdżący tą ulicą rozwijają tam bardzo duże 
prędkości. Panie Burmistrzu, nie pozwólmy, aby w tym miejscu doszło do tragedii. 
Apeluję o zamontowanie tzw. progów zwalniających. 

 
BMP/14, 15/III/14       Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 15 – W sprawie ograniczenia prędkości na ul. Jana Pawła II zorganizujemy w najbardziej 
dogodnym terminie spotkanie z mieszkańcami i odpowiednimi służbami w celu 
wypracowania rozwiązań akceptowalnych przez mieszkańców. Termin spotkania ustalimy w 
uzgodnieniu z zainteresowanymi Radnymi. 
                               Z up. Burmistrza  
                    Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Czesław Skonecki 
16/III/14 – interpeluję w sprawie przejścia od ulicy 9 Maja w kierunku budynku, gdzie mieści 

się nowa poczta, w porze wieczorowo-nocnej panuje tam całkowita ciemność, są 
tam schodki, które nie są oznakowane jakimś jasnym kolorem. Ktoś, kto nie zna 



tego terenu, na pewno wiele razy juz tam leżał, dobrze, że jeszcze nie doszło do 
jakieś tragedii, żeby ktoś się połamał. Sądzę, że to miejsce, tak samo jak chodzi 
o parking, powinno być oświetlone. Jest tam taka wieża ciśnień, są tam lampy, 
które kiedyś się paliły. Jeżeli chodzi o te schodki, podjazd wózkiem dziecięcym, nie 
mówiąc o niepełnosprawnym, jest niemożliwy. Proszę o zainteresowanie się tym 
tematem.  

 
BMP/16, 28/III/14       Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej informuję, że: 

Ad. 16 – w sprawie oświetlenia chodnika stanowiącego przejście od Poczty do ul. 9 
Maja podejmę rozmowy z PUK Sp. z o.o. w celu ponownego uruchomienia oświetlenia na 
budynku stanowiącym własność spółki, co rozwiąże problem nieoświetlonego odcinak 
chodnika na który zwracał Pan uwagę; 
                       Z up. Burmistrza  
           Z-ca Burmistrza Tomasz Miler   
Radny Marcin Para 
17/III/14 – moja interpelacja dotyczy placu Solidarności, ta na kilku ławkach nie ma oparć, 

nie da się na nich siedzieć. Prosiłbym o zweryfikowanie tego tematu.  
 
BMK.0003.1.2015.nsz      Gryfino, dnia 19.01.2015 r. 
Odpowiadając na Pana interpelację informuję, że przedmiotowy plac jest terenem 
patronackim PUK Sp. z o.o. Wszelkie parce porządkowe oraz bieżące utrzymanie wraz z 
występującą na danym terenie infrastrukturą należą do PUK Sp. z o.o. 
W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż Pana interpelacja została przekazana PUK 
Sp. z o.o. celem jej dalszej weryfikacji zgodnie z kompetencją.  
         Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler                  
 
Radny Zdzisław Kmieciak 
18/III/14 – mam interpelację dotyczącą poprawienia możliwości dojazdu do Starych Brynek. 

W sierpniu 2004 roku również były zgłaszane interpelacje, jest tu przedstawiciel 
powiatu, myślę, że weźmie to pod uwagę, żeby poprawić tam drogę od Daleszewa 
do Starych Brynek, tam nie można praktycznie przejechać, tam chodzą ludzie 
piechotą, po rowach.  

 
BMP/18, 35/III/14       Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie.  
 
ZD.7134.01.2015.AD               Gryfino, dnia 3 lutego 2015 r. 
W odpowiedzi na interpelację Wydział Zarządzania Drogami wyjaśnia, co następuje: 
Droga do m. stare Brynki posiada nawierzchnię bitumiczną w stanie dostatecznie dobrym, 
a powstające w trakcie eksploatacji ubytki w nawierzchni i poboczu uzupełniane sa na 
bieżąco. W sieci dróg powiatowych istnieją odcinki dróg o znacznie większym natężeniu 
ruchu, których przebudową należy zająć się w pierwszej kolejności (m.in. ulice tranzytowe w 
miastach). Z tych przyczyn przebudowa wspomnianej drogi nie jest przewidziana do 
wykonania w bieżącym roku, może być więc przedmiotem inwestycji w kolejnych okresach 
budżetowych. Odcinek drogi objęty jest natomiast, jak każda droga powiatowa, bieżącym 
utrzymaniem i w tym zakresie realizowane będą ewentualne wnioski mieszkańców. 
                Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami        
               Arkadiusz Durma 
 
Radna Ewa De La Torre 
19/III/14 – chciałabym prosić w imieniu mieszkańców ulicy Łużyckiej o to, aby odpowiedzieć 

na pytanie, z jakiego powodu nie palą się lampy przy tejże ulicy, to jest droga 
krajowa nr 31, tak jest, że gmina płaci za energię elektryczną wykorzystywaną do 



oświetlenia tejże ulicy, natomiast tam w okresie poświątecznym paliły się wyłącznie 
światła na przejściu dla pieszych. 

 
BMP/19, 20/III/14       Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie informuję: 

Ad. 19 - brak oświetlenia na ul. Łużyckiej w Gryfinie wynikał z awarii jaka miała 
miejsce w tym czasie na sieci energetycznej zasilającej przedmiotowe oświetlenie uliczne. W 
takich sytuacjach służby techniczne spółki Eneos z siedzibą w Szczecinie dokonują w 
terminie 7-10 dni naprawy stwierdzonych i zgłoszonych usterek/awarii sieci i szafek 
oświetleniowych, słupów, opraw itp. Jednakże biorąc pod uwagę zminimalizowanie 
niedogodności w zakresie braku oświetlenia na ulicach i drogach naszej gminy, prosiłbym w 
przypadku stwierdzenia takich usterek w przyszłości dokonywać niezwłocznych i 
bezpośrednich zgłoszeń pracownikom Straży Miejskiej czy Urzędu Miasta i Gminy.  
           Z up. Burmistrza  
           Z-ca Burmistrza Tomasz Miler   
  
20/III/14 – druga kwestia dotyczy parkingu na ulicy  Łużyckiej, tj. rozwiązania kwestii 

parkowania przed tzw. małą salą gimnastyczną, gdzie odbywają się zajęcia ze 
sztuk walki i często przyjeżdżają rodzice z małymi dziećmi, nie mają gdzie 
parkować, natomiast na ulicy Łużyckiej to jest niemożliwe. Prosiłabym o zajęcie się 
ta sprawą. 

 
BMP/19, 20/III/14       Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie informuję: 

Ad. 20 – stworzenie miejsc parkingowych przy starej sali gimnastycznej SP1 wiąże 
się z koniecznością dokonania przebudowy terenu wokół tego budynku i poniesienia 
istotnych nakładów finansowych, łącznie z kosztami wykonania dokumentacji projektowej 
oraz uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień w tym z zarządcą drogi krajowej. W 
bieżącym roku budżetowym nie ma możliwości finansowych na przeprowadzenie tych prac.  

    Z up. Burmistrza  
           Z-ca Burmistrza Tomasz Miler   
 
Radna Jolanta Witowska 
21/III/14 – moja interpelacja dotyczy skarpy, której właścicielem jest PKP na ul. 

Sprzymierzonych, równoległa do budynku Pod platanem. Od trzech miesięcy 
interpelowałam w tej sprawie, aby usunąć liście, które zalegają i nie tylko nie 
wyglądają nieestetycznie, ale przede wszystkim zagrażają bezpieczeństwu 
użytkowników tej drogi powiatowej, zwłaszcza okazało się to po wichurach, które 
miały miejsce u nas w ostatnim czasie. Bardzo proszę, aby w końcu tą sprawę 
sfinalizować, monitowałam do służb odpowiedzialnych za porządek i nie bardzo 
mogę tą sprawę wyjaśnić i konsekwentnie zakończyć.  

 
Radny Łukasz Kamiński 
22/III/14 – chciałbym złożyć wniosek w imieniu mieszkańców ulicy Opolskiej, Mazowieckiej, a 

także własnym w sprawie poprawy nawierzchni drogi dojazdowej do bloków, 
mieszka tam bardzo dużo ludzi, niestety droga jest tam tragiczna. Mieszkańcy 
bardzo prosili o interwencję w tej sprawie, bo jeżeli zaczyna padać, w tym miejscu 
jest bardzo ciężki przejazd.    

 
BMP/22/III/14        Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie poprawy stanu 
drogi ul. Opolskiej informuję, że w chwili obecnej zaawansowane są prace projektowe 
polegające na opracowaniu projektu budowy ul. Opolskiej. Do czasu docelowej realizacji 
inwestycji będziemy na bieżąco monitorować stan drogi i w ramach umowy z PUK Sp. z o.o. 



na bieżące utrzymanie dróg gminnych dokonamy niezbędnych napraw celem zapewnienia 
możliwości poruszania się po tej drodze. 
                          Z up. Burmistrza  
                     Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Zbigniew Kozakiewicz 
23/III/14 – wiem, oszczędności są na opłatach za prąd, mówi się o ciemnościach w Gryfinie, 

ciemność panuje na tej słynnej angielskiej drodze, prowadzącej przez stadion do 
CW Laguna. Ja tam chodzę niemalże codziennie wieczorami, nie tylko ja, ale spora 
grupa mieszkańców Gryfina. Wiadomo, że tych dziur nie naprawimy w tej chwili, 
odpuśćmy to sobie na późniejszy termin, ale jeszcze  z jedną, dwie lampy, oświetlić 
tam, do godziny 23.00, jak bywalcy CW Laguna wracają z basenu. Jeszcze jak 
śnieg, lód tam jest, woda, kałuże, tam jest niebezpiecznie.  

 
L.dz. 0002-4/2015       Gryfino, dnia 14.01.2015 r. 
W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że z uwagi na ograniczenia budżetowe w 
naszej jednostce w roku 2014 wszystkie lampy wzdłuż tej drogi w godzinach od zmierzchu 
do godz. 23.00 były zapalone. Po godz. 23.00 do 6.00 paliła się co druga lampa. 
W połowie grudnia 2014 r. wydałem polecenie by w okresie przedświątecznym na drodze tej 
paliły się wszystkie lampy i tak jest do chwili obecnej.  
Pragnę zaznaczyć, że część lamp posadowionych jest pośród rosnących wśród tej drogi 
świerków, które powodują bardzo duże jej zacienienie, nawet przy pełnym oświetleniu. W 
wyniku konsultacji środowiskowej w tej sprawie okazało się, że jakakolwiek interwencja w 
tren drzewostan jest nie bardzo możliwa, gdyż nie można koron tych drzew usunąć, jak i też 
przyciąć gałęzi , jak to się robi w przypadku innych gatunków drzew.  
W związku z powyższym zostaną podjęte działania w kierunku zmiany barwy oświetlenia na 
kolor biały, który być może poprawi jasność na tej drodze, gdyż jak widać stosowane do tej 
pory tzw. oświetlenie uliczne w tych konkretnych warunkach nie zdaje egzaminu. 
        Dyrektor Tadeusz Samoń   
 
Radny Rafał Guga 
24/III/14 – chciałbym wrócić do ulicy Opolskiej i do oświetlenia. Między blokiem na ul. 

Opolskiej a blokiem na ul. Mazowieckiej jest taki fragment drogi, gdzie jest zrobiony 
także chodnik, był, jest już w formie szczątkowej, natomiast tam brakuje 
oświetlenia, jednej lampy, gdzieś w połowie dystansu, żeby piesi, którzy się tamtędy 
poruszają mogli w sposób niezagrożony przejść, ponieważ chodnik jest już bardzo 
dziurawy. Jeżeli dodamy do tego, że po naprawie droga jest przejezdna mniej 
więcej przez miesiąc, później się robią wielkie dziury, także dla kierowców było by 
to sprzyjające. Chodzi o jedną lampę.  

 
BMP/24/III/14        Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie budowy 
oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej informuję, że prowadzone są rozmowy z firmą ENEOS 
która zajmuje się utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gryfino 
w sprawie budowy nowych punktów oświetleniowych. O wynikach tych rozmów i 
 wypracowanych propozycjach poinformujemy Pana. 

Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler   
 
25/III/14 – w poprzedniej kadencji interpelowałem poprzez Urząd Miasta do GDDKiA przy 

okazji także o ulice Flisaczą i ul. Szczecińską, dostałem odpowiedź, że jest to jedno 
z zadań, które mieści się w dwudziestce zadań na przyszłe lata. Przyszły rok jest 
rokiem wyborczym, mamy wybory do parlamentu, a więc jest duże 
prawdopodobieństwo, że tych zadań będzie robionych więcej. Chciałbym, żeby 
Urząd włączył się w rozmowy z GDDKiA o to, czy będzie robiona ul. Szczecińska, 



ponieważ jest stan jest w tej chwili zastraszający. Nie ma kanalizacji deszczowej i 
pojawiają się dziury, jest to droga bardzo mocno łatana.  

 
BMP/7,8,10,13,25,34/III/14      Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
Interpelację przekazano do GDDKiA O/ Szczecin. 
 
26/III/14 – ja już rozmawiałem z Burmistrzem na konkretnym przykładzie, o sytuacji osób, 

przede wszystkim dzieci niepełnosprawnych, które są rehabilitowane, do tej pory 
bywało tak, że świadczenie rehabilitacyjne, czy dodatek do rehabilitacji był 
przyznawany wyłącznie na pół roku, tak, żeby pogodzić wszystkich. Natomiast ja 
tłumaczyłem, że dziecko niepełnosprawne po pół roku nie staje się sprawne i tej 
rehabilitacji potrzebuje w sposób ciągły przez cały rok. Prosiłbym, żeby uwzględniać 
właśnie ten argument.  

 
BWS.0003.1.2015       Gryfino, 2015-01-12 
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że wszystkie umowy dotyczące 
dofinansowania do rehabilitacji w roku 2014 zawierane były do końca ubiegłego roku. 
Jednocześnie informuję, że w bieżącym roku nie planuje sie zmiany sposobu 
dofinansowywania.  
         Z up. Burmistrza  
         Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński   
 
 
ZD.4012-2/2015       Gryfino, dnia 12.01.2015 r. 
W odpowiedzi na Pana pismo informuję, że w mojej ocenie interpelacja pana Rafała Gugi, 
radnego Rady Miejskiej nie dotyczy świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. 
Niemniej jednak informuje, że ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przewidują 
świadczenia przysługujące w związku z niepełnosprawnością: świadczenia rodzinne 
wypłacane są na wniosek osoby zainteresowanej, na okres ważności orzeczenia lub na tzw. 
okres zasiłkowy (od listopada do października). W ustawie o świadczeniach rodzinnych w 
art. 5 określona jest też kwota uprawniająca do świadczeń (w przypadku niepełnosprawności 
jest to kwota 664 zł). Niezależnie od dochodu przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny 
i świadczenie pielęgnacyjne.  
Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej, 
mogą być też przyznane z urzędu. Decyzję w sprawie pomocy społecznej wydaje się po 
przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej, 
po uwzględnieniu jej potrzeb oraz możliwości Ośrodka. Kryterium dochodowe uprawniające 
do pomocy społecznej to kwoty: 456 zł na osobę w rodzinie lub 542 zł dla osoby samotnej. 
Ponadto ustawa o pomocy społecznej przewiduje tzw. specjalne zasiłki celowe (pomoc 
mająca charakter jednorazowy) przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach dla 
osób lub rodzin, których dochód przekracza ww kryterium. 
Informuję, że tut. Ośrodek nie dysponuje wyodrębnionymi środkami na świadczenia 
rehabilitacyjne. 
                  Dyrektor Bożena Górak       
 
27/III/14 – wielokrotnie interpelowałem, zgłaszałem wnioski, ale do tej pory przez wiele lat nie 

udało się tego zrobić, proszę, żeby uwzględnić w planach, będę się też jeszcze o to 
zwracał przy okazji planu pracy Rady Miejskiej, debatę dotyczącą potrzeb 
środowisk osób niepełnosprawnych w Gryfinie. 

 
BWS.0003.1.2015       Gryfino, 2015-01-12 
W odpowiedzi na interpelację dziękuję za wskazanie takiej potrzeby, którą znam. W 
momencie podjęcia decyzji o przeprowadzeniu takiej debaty jej termin zostanie podany do 
publicznej wiadomości. 



Z up. Burmistrza  
        Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński   
 
Radny Czesław Skonecki 
28/III/14 – w nawiązaniu, jak chodzi o ul. Opolską, faktycznie ten teren jest nie do pokonania, 

wtedy, kiedy są opady atmosferyczne. Trzeba mieć na uwadze, że w tym rejonie są 
ogrody działkowe, na całej długości jest droga polna i w tym okresie w ogóle nie ma 
możliwości przejechania. Ta woda, która ścieka od zabudowań przy ul. Opolskiej 
wpływa bezpośrednio na teren ogrodów i powoduje szkody indywidualne 
działkowców. Działkowcy zwracali się do zarządu w tej sprawie. Zarząd zajął 
stanowisko pisząc w poprzedniej kadencji do Burmistrza, media też pisały o tej 
sprawie, w tej chwili nie ma odzewu. Bardzo proszę o zajęcie stanowiska w 
sprawie.  

 
BMP/16, 28/III/14       Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej informuję, że: 

Ad. 28 – w spawie ul. Opolskiej w chwili obecnej zaawansowane są prace projektowe 
polegające na opracowaniu projektu budowy ul. Opolskiej wraz z jej odwodnieniem. Projekt 
ten przedstawimy Zarządowi Ogrodów Działkowych w celu uzyskania opinii do przyjętych 
rozwiązań. 
                       Z up. Burmistrza  
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler   
 
Radny Tomasz Namieciński 
29/III/14 – w miesiącu sierpniu tego roku Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie wystąpił z pismem 

do polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Poznaniu, Zakład w Szczecinie 
dotyczącym możliwości parku regionalnego. Ja mam to pismo, mam odpowiedź, z 
tej odpowiedzi wynika, że istnieje możliwość gazyfikacji czy doprowadzenia gazu 
ziemnego do parku przemysłowego w Gardnie. W związku z tym, że kilka 
miejscowości jak Wełtyń, Gardno, Wysoka Gryfińska, Drzenin, byłyby 
zainteresowane doprowadzeniem gazu do tych miejscowości, chciałbym zapytać 
czy ta sprawa jest aktualna, czy oprócz tego pisma cokolwiek w sprawie się 
wydarzyło, czy to było tzw. pismo przed wyborami, bo poszedł sygnał od Burmistrza 
Piłata, że takie możliwości są. Czy w tej kwestii cokolwiek będzie robione, oprócz 
tego pisma, czy było cos robione, a jeżeli będzie, to prosiłbym o informację 
pisemną, bądź też sporządzenie harmonogramu ewentualnych prac, które mogłyby 
być wykonane w parku przemysłowym w Gardnie, przy okazji mogłyby skorzystać 
na tym miejscowości, o których powiedziałem wcześniej, ponieważ jest takie 
zainteresowanie, aby gaz do tych miejscowości w ciągu kilku najbliższych lat 
dociągnąć.  

 
BMP/29/III/14        Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie 
doprowadzenia przez Zakład Gazowniczy sieci gazowej do Parku regionalnego w Gryfinie 
wyjaśniam, że potencjalny inwestor rozważający zainwestowanie na terenie Parku zadał 
pytanie o możliwości i terminy doprowadzenia gazociągu. Zakład Gazowniczy po zapoznaniu 
się z potrzebami inwestora w zakresie ilości określił się co do możliwości i terminów budowy 
sieci gazowej. Inwestor ostatecznie jednak nie zdecydował się na zainwestowanie na terenie 
Parku Regionalnego w Gryfinie. Ponieważ kwestia budowy sieci gazowej w tamtym rejonie 
uzależniona jest od zapotrzebowania na pobór gazu do celów produkcyjnych, dalsze 
działania nie były kontynuowane. Do tematu będzie można powrócić w sytuacji pojawienia 
się inwestorów zainteresowanych znacznym poborem gazu do celów produkcyjnych. Zakład 
Gazowniczy podejmie decyzję o budowie sieci gazowej tylko w sytuacji jej ekonomicznej 
opłacalności.  
         Z up. Burmistrza  



          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler       
 
30/III/14 – dostałem odpowiedź na interpelację zgłoszoną 29 października w poprzedniej 

kadencji, widzę, że odpowiedź otrzymał pan radny Zenon Trzepacz, była to 
interpelacja dotycząca szkód powodowanych przez dziki. Informacja jest taka, że „w 
dniu 2 grudnia otrzymałem wniosek z Koła Łowieckiego Żubr z siedzibą przy ul. 
Łowieckiej w Chwarstnicy dotyczący zaopiniowania dokonania korekty w rozdziale 
4 rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2014/2015 poprzez zwiększenie 
odstrzału dzików”. Bardzo dziękuję za odpowiedź na tą interpelację, tylko, że 
zarówno rejon Radziszewa jak i Gardna leży w rejonie Koła Łowieckiego Dublet, 
a nie Żubr. Ale ja rozumiem, że te drugie koło też zwiększyło. 

 
Radna Małgorzata Wisińska 
31/III/14 – czy zostały przejęte drogi lokalne od ANR? Chodzi mi o Sobiemyśl i Dołgie. Tam 

ponoć ma być partycypacja kosztów remontu tej drogi przez ANR. Czy juz istnieje 
jakiś harmonogram prac remontowych przy tych drogach? 

 
BMP/31/III/14        Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie przejęcia od ANR 
dróg w m. Sobiemyśl i Dołgie informuję, że aktem notarialnym Repertorium A 5115/2014 
z dnia 28 października 2014 r., na rzecz Gminy Gryfino, przejęte zostały  nieodpłatnie 
między innymi działki: 
-  nr 34/70 o pow. 0,0785 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Dołgie oraz, 
-  nr 16/78 o pow. 0,1372 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Sobiemyśl. 
Obecnie ANR opracowuje dokumentację, niezbędną do przekazania Gminie  działek nr 
34/71, 27/12 i 27/21 z obrębu Dołgie oraz 17/59 z obrębu Sobiemyśl. 
W odniesieniu do objętej uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie działki oznaczonej numerem 
34/69, położonej w obrębie Dołgie, odmówiono przekazania nieruchomości nieodpłatnie, 
z uzasadnieniem, że  nie jest to droga  stanowiąca obiekt infrastruktury technicznej dla 
budynków mieszkalnych.  
Będziemy prowadzić rozmowy z ANR w sprawie włączenia się przez Agencję do remontu 
ww. dróg. 
Planowane jest stworzenie harmonogramu budowy dróg na terenie miasta i gminy 
z uwzględnieniem wytycznych określonych przez Radę Miejską Uchwałą nr XLIX/407/14 
z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad tworzenia harmonogramu budowy 
i remontów dróg na terenie Gminy Gryfino. Harmonogram ten będzie tworzony z udziałem 
zainteresowanych Radnych. O planowanym terminie rozpoczęcia prac będzie Pani 
informowana, zapraszamy do włączenia się w jakże ważny proces stworzenia 
harmonogramu budowy dróg gminnych. 

Z up. Burmistrza  
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler       
 
32/III/14 – interpeluję w sprawie przystanku PKS w Sobiemyślu, jest to przystanek niezbyt 

elegancki, mieszkańcy chcieliby zrezygnować z tego przystanku na rzecz czegoś 
mniejszego ale ładniejszego. Jest to przystanek, który należy do gminy.  

 
BMK.0003.2.2015.jc      Gryfino, dnia 26 stycznia 2015 r. 
Odpowiadając na interpelację w sprawie istniejącej wiaty przystankowej w m. Sobiemyśl 
informuję, iż sprawa ta winna być przedyskutowana na zebraniu wiejskim z ogółem 
mieszkańców, na którym uzgodniony zostałby zakres prac oraz sposób finansowania 
zadania. 

Z up. Burmistrza  
 Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 



33/III/14 – w Sobiemyślu na ternie naszej gminy od kilku lat funkcjonuje wysypisko śmieci. 
Z tego co wiem, pani Sołtys pisała do gminy, nie dostawała żadnej odpowiedzi 
i należało by się tym zająć i to wysypisko uprzątnąć.  

 
BMK.0003.2.2015.jc       Gryfino, dnia 26.01.2015 r. 
Odpowiadając na interpelację w sprawie wysypiska śmieci w m. Sobiemyśl informuję, iż 
odpady zalegające na części działki nr 17/86 zostaną uprzątnięte przez Gminę Gryfino po 
uchwaleniu budżetu na 2015 rok. 
         Z up. Burmistrza 
          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
          
Radny Zdzisław Kmieciak 
34/III/14 – mieszkańcy Gryfina proszą o zamontowanie świateł na skrzyżowaniu 

ul. Chrobrego i Piastów, to jest stara sprawa, tam wyjechać jest bardzo trudno, 
GDDKiA powinna się w to włączyć. 

 
BMP/7,8,10,13,25,34/III/14      Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
Interpelację przekazano do GDDKiA O/ Szczecin. 
 
Radna Małgorzata Rubczak 
35/III/14 – ma interpelację w imieniu przewoźników, od 1 stycznia 2015 r. zamknięta zostanie 

ulica Pomorska oraz ul. Kołłątaja, właściwie to jest interpelacja do Starostwa. Czy 
miasto widzi możliwości wsparcia przewoźników, wiadomo, że w związku 
z zamknięciem tej jedynej drogi dojazdowej dla samochodów ciężarowych w stronę 
Szczecina i z powrotem i skierowaniem ruchu przez Wełtyń, wydłuży się trasa o 
kilkanaście kilomentrów, w  związku z czym wzrosną koszty transportu, jak również 
wzrośnie czas transportu. Czy miasto widzi możliwości wsparcia przewoźników, 
którzy stanowią dość znaczną grupę podatników i wpłacają dosyć duże opłaty do 
kasy naszego Urzędu.    

 
BMP/18, 35/III/14       Gryfino, dnia 20.01.2015 r. 
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie.  
       
ZD.7134.3.2015.AD               Gryfino, dnia 3 lutego 2015 r. 
W odpowiedzi na interpelację Wydział Zarządzania Drogami wyjaśnia, co następuje: 
Koncepcja zmiany w organizacji ruchu na ul. Pomorskiej w Gryfinie podyktowana jest przede 
wszystkim troską zarządcy drogi o jej stan techniczny. Ruch ciężki, który kierowany jest z 
drogi krajowej nr 31 doprowadził bowiem do znacznego pogorszenia kondycji przedmiotowej 
ulicy. Ograniczenie ruchu ciężkiego na ul. Pomorskiej spowoduje koniczność ruchu drogami 
wojewódzkimi i krajowymi, którym ustawowo przypisane są wyższe parametry obciążeniowe 
i które są do tego przygotowane. W chwili obecnej, z uwagi na propozycję GDDKiA 
O/Szczecin w zakresie wspólnej przebudowy ulicy, zmiana w organizacji została 
tymczasowo wstrzymana. Dalsze decyzje w niniejszej sprawie uzależnione są od efektów 
współpracy z zarządcą dróg krajowych. 
                Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami        
               Arkadiusz Durma 
 
           
 
 
 
     
 
           
           


