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Interpelacja z dnia 7 grudnia 2021 ^/ i? >^

Wszyscy obserwujemy jak powstaje realizacja inwestycji zwycięskiego projektu pierwszej edycji Budżetu
Obywatelskiego z roku 2019.
Deptak 100 lecia RP byt długo wyczekiwany. Z końcem 2021 rozpoczęła się inwestycja.
Niestety im dtużej jest w realizacji tym więcej pytań od mieszkańców. Dwukrotnie je zadawatem podczas obrad
Rady Miejskiej.
Pojawiają się kolejne, które trafiają do mnie od mieszkańców.
Wiele zastrzeżeń pojawia się do komunikacji na linii UM mieszkańcy(gtównie użytkownicy garażów) a właściwie
braku tej komunikacji.
Właściciele i użytkownicy garażów są zbulwersowani faktem, że nie otrzymali żadnej informacji o rozpoczęciu prac

ziemnych wzdłuż linii garażowej. Można byto, z wyprzedzeniem, nakleić kartkę na każdym garażu wzdłuż Noteci, z

informacją. Teraz nie ma jak wjechać i wyjechać do i z garażu(nie wszystkich ale utrudnienie jest)
Dlaczego ze strony UM nie było żadnej informacji?
Dlaczego nie ma tablic informacyjnych, zarówno od strony Ogrodowej jak j Mickiewicza dotyczących prowadzonej

inwestycji? Co na to nadzór budowlany?
Proszę o informację jak będzie wyglądał dojazd do garażów od strony Mickiewicza po zakończeniu inwestycji (jaka
szerokość jezdni będzie dla samochodów a jaka szerokość części pieszej?

Co się stanie z lampami, które do tej pory oświetlały teren? Czy małe lampy stawiane wzdłuż Noteci wystarczająco

doświetlą teren przy garażach?
Czy odcinek inwestycji od garażów do ulicy Mickiewicza byt konsultowany w fazie projektowej z właścicielami
garażów?
Czy na etapie projektowania byt obecny projektant na terenie obecnej inwestycji czy też cata procedura projektowa
odbyła się wyłącznie zza biurka?
Ile razy Burmistrz Drezdenka lub ktoś z pracowników UM spotykali się z projektantem na terenie obecnej inwestycji
celem wypracowania najlepszych rozwiązań?
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