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          I N T E R P E L A C JA 

 

1. Dotyczy: ulicy Kombatantów 

 

W imieniu mieszkańców Osiedla Skrzyńskich, zwracam się z prośbą o szczegółową 

analizę stanu technicznego ulicy Kombatantów. Nawierzchnia oraz pobocza tej ulicy są w 

bardzo złym stanie a parametry drogi są niewystarczające do obecnego natężenia ruchu 

samochodowego. Nadsypywanie poboczy i coroczne łatanie ubytków jest zabiegiem 

krótkotrwałym, generującym koszty,  nie przynoszącym długotrwałych efektów. 

W chwili obecnej brzegi jezdni wraz z poboczami  zaczynają się osuwać, co stwarza 

zagrożenie zarówno dla kierujących pojazdami jak i poruszających się pieszych. Ruch 

samochodowy w obrębie ul. Kombatantów jest stosunkowo duży, z uwagi na możliwość 

pominięcia ruchliwego skrzyżowania na ul. Skrzyńskich. Jest to jedna z głównych ulic na 

naszym Osiedlu,  z której korzystają w dużej mierze mieszkańcy ościennych gmin. 

Proszę o zorganizowanie spotkania z udziałem Władz Miasta, Wójta Gminy Gorlice p. 

Ryszarda Guzika oraz Komisji Inwestycji i Budownictwa celem omówienia tematu i podjęcia 

konkretnych działań, zmierzających do przeprowadzenia gruntownego remontu  wraz z 

wykonaniem oświetlenia tej ulicy przy partycypacji w kosztach Gminy Gorlice. 

 

2.Dotyczy: Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

 

W imieniu mieszkańców Osiedla Chopina zwracam się z prośbą do p. Burmistrza o 

rozważenie możliwości zmiany lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, która ma odbywać się od czerwca na terenie Zakładu Zagospodarowania 

Odpadami firmy „EMPOL”. 

Mając na uwadze kolejny w ostatnim czasie bardzo niebezpieczny pożar w firmie EMPOL 

uważam, że składowanie takich odpadów jak: 

 przeterminowane leki i chemikalia 

 zużyte baterie i akumulatory 

 zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 

 zużyte opony i inne odpady budowlane oraz wielogabarytowe, 

wiążą się z dodatkowym niebezpieczeństwem, które skutkować może w razie kataklizmu 

bezpośrednim zagrożeniem życia mieszkańców, skażeniem środowiska oraz 

niebezpieczeństwem dla sąsiadujących firm. 

 Strefa przemysłowa już dziś generuje im sporo uciążliwości, a gromadzenie niebezpiecznych 

odpadów wzbudza dodatkowy niepokój zważywszy na ostatnie zdarzenia. 

Liczą na przychylność p. Burmistrza i poważne potraktowanie ich obaw. 
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