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Interpelacja 

Zgłoszona przez: Dariusz Cecotka - e mail: d.cecotkarada.piotrkow.pl  
Telefon: 722-280-666 

Tytuł  wniosku: „Ogrodzenie ROD im. T. Kościuszki a 
graniczące z nim parkingi i chodnik przy ulicy Działkowej" 

Treść  wniosku: 

W związku z interwencją  Zarządu i działkowców ROD im. Tadeusza 
Kościuszki przy ulicy Działkowej 7, proszę  o podjęcie kroków które doprowadzą  
do poprawienia problemu który przedstawiam poniżej w treści. 

W ubiegłym roku Urząd Miasta przs ebudował  fragment ulicy Działkowej oraz 
wybudował  wzdłuż  ogrodzenia działek miejsca parkingowe i chodnik dla 
pieszych. Nie byłoby w tym nic złego ale budowa chodnika graniczącego w części 
północno-zachodniej ogródków działkowych po zakończeniu prac budowlanych 
pokazała, że nie wszystko jest zrobione tak jak być  powinno. 
Poziom chodnika podniósł  się  około 80 cm w porównaniu do wcześniejszego 
stanu który był  na równi z gruntem działek. Podniesienie chodnika spowodowało 
obniżenie ogrodzenia ze 170 - 180 cm do 80-90 cm. 
Takie podniesienie chodnika a obniżenie wysokości siatki, powoduje spore 
zagrożenie dla pieszych oraz tak niskie ogrodzenie powoduje nierzadkie, 
nielegalne przechodzenie i przebywanie osób trzecich, którzy tą  część  wybrali na 
przedostanie się  na teren działek. 
Może to być  też  jedną  z przyczyn częstych włamań  z kradzieżą  lub aktów 
wandalizmu doprowadzających do piszczenia tego co wyhodowali lub 
wybudowali działkowcy. 
Liczne akty wandalizmu i kradzieże właśnie pojawiły się  w ubiegłym roku na 
jesieni kiedy ukończono budowę  chodników i wznowiły na początku sezonu 
działkowego kiedy wraz z działkowcami pojawił  się  na terenie ogródków rożnego 
rodzaju wartościowy sprzęt. 

Oprócz zagrożenia dla pieszych i łatwiejszym przedostaniem się  na teren działek 
od strony ulicy, chcemy zwrócić  uwagę  na nienajlepsze wykonanie tej inwestycji. 



Nie minął  rok od zakończenia budowy tego chodnika wiec warto zwrócić  uwagę  i 
zwracamy, że piach z podsypki pod kostką  zostaje wypłukiwany co może 
spowodować  w dalszej eksploatacji zapadanie się  chodnika dla pieszych 
spacerujących może to być  zagrożeniem dla ich zdrowia czy życia Osoba dorosła 
przez takie ogrodzenie może wpaść  na teren działek bez żadnego Problemu. 

Zwracam się  w imieniu Zarządu i Działkowców z ROD im. T. Kościuszki, 
którego też  jestem członkiem, o: 

Zabezpieczenie w miejscach gdzie znacznie różni się  poziom chodnika z 
poziomem działek, wylewką  betonową  lub wstawieniem płyt betonowych 
które zapobiegną  wypłukiwanie piachu spod kostki co spowoduje 
zatrzymanie zapadania się  kostki w chodniku. 

Zabezpieczyć  od strony chodnika na odpowiednią  wysokość  siatką  czy 
płotem betonowym odcinek około 40 metrów od bramy wejściowej do 
końca ogrodzenia w kierunku północnym. 

Miasta lskiego 

Uwaga: 

Zgodnie z regulaminem Rady Miasta pismo interpelacji, składam do Biura Przewodniczącego 
Rady Miasta, który w dalszej kolejności przekazuje je do Biura Prezydenta Miasta. 
Posiadam numery telefonów do osób zainteresowanych tematem interpelacji. 

Do wiadomości: 

Zarządu ROD im. T. Kościuszki w Piotrkowie Trybunalskim. 
Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego. 


