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Pan Marian Ogrodnik
Wydział Usług Ogólnomiejskich
UMT

Zgodnie z Paragrafami 12, 13 i 14 Statutu Rady Osiedla nr 8 Mościce, oraz Uchwałą nr 17, Rada
Osiedla po przyjęciu Sprawozdania Przewodniczącego Rady Osiedla i wysłuchaniu uwag mieszkańców
dotyczących najważniejszych problemów występujących w Osiedlu Mościce, wnioskuje o wykonanie
najważniejszych zadań, poprawiających infrastrukturę miejską osiedla, Należą do nich:


Dbałość o stan techniczny ul. Podgórskiej, do czasu wdrożenia projektu przebudowy,



Remont chodnika pomiędzy ul. Grota Roweckiego, a Sienkiewicza,



Zlikwidowanie ustawicznego zalewania ulicy dojazdowej do Ogródków Działkowych od ul.
Traugutta,



Przebudowa nawierzchni ul. Traugutta od skrzyżowania z ul, Langiewicza do Ks. Indyka.



Remont nawierzchni ul Ks. Reca,



Remont ul. Traugutta, od skrzyżowania z Czerwonych Klonów - dziury, zalewanie wodą
opadową,



Poprawa nawierzchni ul. Turystycznej - wymaga trwałej naprawy,



Sprzątanie i ustawiczna pielęgnacja Parku im. Kwiatkowskiego,



Poprawa stanu i odwodnienia okolic budowanego runda przy ul. Chemicznej,
 poprawa chodników, jezdni i odwodnienia części ul. Chemicznej od ronda do ul. Zbylitowskiej,
 poprawa odwodnienia ul. Chemicznej od ronda w kierunku ul. Dunajcowej,
 wykonanie odwodnienia działek u zbiegu ulic Azotowej i Witosa (po str. południowej)



Przeniesienie Placu Zabaw z ul. Kruczkowskiego na łąkę przy ul. Norwida,



Remont ulic Ledóchowskich, Moraczewskiego,



Ustawienie barier przy ul Czerwonych Klonów (od ul. Jarzębinowej do wjazdu na
parking sklepu Biedronka) zabezpieczających przed niewłaściwym przechodzeniem przez ulicę
oraz usytuowanie dodatkowego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Akacjową,



Wybudowanie parkingów po zachodniej i wschodniej stronie Stadionu
Lekkoatletycznego (pomiędzy chodnikiem a stadionem lekkoatletycznym) i południowej
stronie Stadionu Miejskiego (przed dworcem PKP),



Ustanowienie (wymalowanie) miejsc do parkowania i rozgraniczenia pasów jezdni przed Pocztą
na ul. Zbylitowskiej,



Poprawa za pomocą „kory asfaltowej” stanu nawierzchni ul. Równoległej,



Remont chodników i nawierzchni przy ul. Racławickiej,



Utwardzenie nawierzchni ul. Batalionu „Barbara”, za pomocą „kory asfaltowej”,



Dokonanie przeglądu i wymiana oznakowania pionowego i poziomego ulic Osiedla.
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