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Odpowiedź na interpelację  

złożoną przez Pana Grzegorza Patałucha – Radnego Rady Miejskiej w Narolu 
 

    Interpelacja została złożona na sesji Rady Miejskiej w Narolu w dniu 15 września 2020 r.,  

a przekazana na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Narol w dniu 21.09.2020 r. (data 

wpływu do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Narol). 

 

Interpelacja dotyczy sprawy podniesienia wysokości wjazdu na posesję przy ul. Jana III 

Sobieskiego. 

 

ODPOWIEDŹ 
 

    Odpowiadając na interpelację w sprawie poprawy wysokości chodników – wjazdów na 

posesje w związku z wykonanym remontem nawierzchni drogi ul. Jana III Sobieskiego w 

Narolu informuję, że po sesji Rady Miejskiej w Narolu, która miała miejsce w dniu 3 lipca 

2020 r. zleciłem pracownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy 

Narol Panu Edwardowi Babikowi zajęcie się tą sprawą. 

    Sprawa dotyczyła problemu podniesionej nawierzchni ulicy w stosunku do 

nieremontowanej strony chodnika, co było następnie przyczyną zaniżonych wjazdów                   

w stosunku do linii drogi. Skutkowało to zbieraniem się w tym miejscu wód opadowych oraz 

groźbą niszczenia drogi w wyniku zamarzania. 

    Z uwagi na okres wakacyjny, wiele innych zadań i brak pracowników, sprawa naprawy 

wysokości chodników przy wyremontowanej drodze rzeczywiście przedłużyła się, jednak na 

chwilę obecną wysokość chodnika została już podniesiona. Pracownicy na moje polecenie 

wykonali częściowego zerwania, przełożenia kostki i podwyższenia zaniżonej części 

chodnika w problematycznym miejscu, co mam nadzieję będzie wystarczające w przypadku 

opadów deszczu. 

 

                                                                                               Z poważaniem 

                                                                                            Grzegorz Dominik 

                                                                                                  Burmistrz 

 

 

 

 

    Zgodnie z art. 24 ust.7 stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.          

z 2020 r. poz.713) odpowiedź na interpelację podana zostanie do publicznej wiadomości                

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Narol. Odpowiedź na 

interpelację dostępna będzie również w Urzędzie Miasta i Gminy Narol. Pismo z odpowiedzią 

przekazuje się również wnoszącemu interpelację 

 

    Otrzymują: 

1) Pan Grzegorz Patałuch – Radny (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Narolu). 

2) a/a. 
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