
ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ RADNEGO

Marcin Anglart
podpis osoby sporządzającej odpowiedź 
                                                                                                   ..............................................................

akceptacja Wiceprezydenta Miasta

Interpelacja Radnego Pan: Jana Dziemdziory z dnia: 21.01.2019 roku
Treść interpelacji:  (w załączeniu)

Treść odpowiedzi:

W odpowiedzi na interpelację informuję, że:
1) Wycięty, w trakcie prowadzenia prac, żywopłot znajdował się na działce należącej do pasa 

drogowego ulicy Okrzei, a korzenie żywopłotu były bardzo blisko linii krawężnika. Zakres 
budowy obejmuje oprócz budowy kanalizacji sanitarnej również odtworzenie nawierzchni na 
całej długości prowadzonych prac łącznie z krawężnikami. W trakcie korytowania pod 
podbudowę krawężnika korzenie, które kolidowały z tą konstrukcją jak również żywopłot 
zostały usunięte. Usunięty żywopłot zajmował około 19m2 łącznej powierzchni. Zgodnie z 
Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 Dz. u. 2018 poz. 1614, art. 83f pkt 1.1. 
można usunąć krzewy rosnące w skupisku do powierzchni 25m2 bez konieczności uzyskiwania 
jakichkolwiek decyzji. 

2) Roboty dla przedmiotowej inwestycji prowadzane są zgodnie z uzgodnioną dokumentacją 
projektową, która nie przewidywała usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną podziemną. W 
związku z powyższym po uszczegółowieniu,  przez mieszkańców, zapytania co do kolizji z 
infrastrukturą, w odrębnym piśmie udzielimy wyczerpującej odpowiedzi na tę część interpelacji.   

3) Zakres prac w ulicy Okrzei na rok 2019:

a) Budowa kanalizacji sanitarnej

            regulacja pionowa włazów kanałowych,

b) Roboty drogowe
            nawierzchnie – wymiana konstrukcji:

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie  gr. 20 cm 
krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej
czyszczenie podbudowy ze skropieniem emulsją asfaltową
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm
skropieniem emulsją asfaltową
warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm 

4) Umowny termin zakończenia realizacji 24.07.2019r.

5) Teren inwestycji zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego bez nasadzeń w pasie 
drogowym.

6) Budowa zatoki postojowej wzdłuż ul. Okrzei na odcinku od ulicy Stalowej do ul. Hutniczej 
(strona wschodnia) zostanie przedstawiona prezydentowi przy podziale wolnych środków. 
(zadanie ZDiUM)

Piotrków Tryb. 01.02.2019 r.
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