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6jt Gminy

Sierakowice
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Dot. Przystanku autobusowego i przej5cia dla pieszych

Zwracamy siq do Pana W6jta zintensyfikowanie dziatari w celu budowy zatok

dla przystank6w autobusowych po obu stronach ulicy Lqborskiej i pzejicia dla pieszych

w rejonie OSrodka Zdrowia / w pobli2u jest Komisariat Policji i Urzqd Gminy /.

Na przystanki i przejScie oczekujq Mieszkaricy czterech Sotectw kt6rych domy
sq poto2one wzdtu2 drogi DW 2L4 , zwlaszcza osoby starsze, chore, petenci Komisariatu

i Urzqdu Gminy oraz mtodzieZ Liceum i Szkoty Bran2owej. Mieszkaflcy Sierakowic r6wnie2

_korzystali by zwtaszcza z przej$cia poniewa2 takiego nie ma od ronda najbli2sze przej6cie

jest poza Sierakowicamiw odlegtoSci 2km w miejscowo6ci Migi.

Znajqc dotychczasowE operatywnoSd i skutecznoii dziatari Pana W6jta
w realizacji potrzeb mieszkaric6w naszej Gminy jesteSmy przekonani 2e przystanki i przejScie

zostanq zbudowane , zq,f,o z 96ry wyra2amy podziqkowanie.
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Radni Rady Gminy Sierakowice:

-Pismo WUDiM 442.267-L.2018.MK z dnia 09.01.2019 r.

0ha^,-p* h,,t(/eo/'{"-.
trgr oirn-

14,f ,.s,

fi;j,* '?d'

ffie""

ilJ ft"*tuz

Anflrzej Klasaxkt-Ryszard Piasecki
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ul. Lqborska 50
83-540 Sierakowice
NtP 589-10-18-894

RS0.0003.1.2021

tax 58 681 95 75

tel. 58 681 95 00

s ierakowice @ s ie rakowice.p I

Sierakowice, dnia 23 lutego 2021 roku

Szanowng Pan
Andrzej Kloso
Radng 6ming Sierakowice

W odpowiedzi na pismo dot. przystank6w aulobusowych i przej(cia dla pieszych na ulicy Lqborskiej w

Sierakowicach informujq, iz zgodnie z wczeSniej przekazanymi Radnym inFormacjami, od szeregu lat czynimy

starania w mobilizowaniu ZDW Gdafisk do podejmowania sukcesywnych remont6w infrastruktury drogowej w

tym m.in. wnioskowanych w Pana pi5mie przedsiqwziq(.

Niestety zakres ich realizacji uzalezniony jest od wolnych (rodk6w jakimi dysponuje ZDW, na wielko6i

kt6rych Gmina nie ma wptywu. Pragnq nadmieni(, i2 w ostatnich latach wiqkszoS( inwestycji przy drogach

wojew6dzkich na terenie Gminy Sierakowice realizowana byta gt6wnie ze Srodk6w wtasnych gminy i

dofinansowania zewnqtrznego, co lylko potwierdza nasze ogromne zaangazowanie. Ponadto na bie2qco na

sesjach rady gminy, radni sq informowani o wsp6lnych zadaniach gminy zZarzEdem Dr6g Wojew6dzkich w

Gdafrsku orazZarzqdem Dr6g Powiatowych w Kartuzach.
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Z powazaniem

www.sierakowice.pl


