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Rady Osiedla Nr 8- „Mościce”
Z dnia 12.12.2013
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 do Prezydenta Miasta Tarnowa oraz Rady Miasta Tarnowa o wykonanie
najważniejszych zadań, poprawiających infrastrukturę miejską osiedla, Należą do nich:
1.
2.
3.
4.

Likwidacja zalegania wody opadowej przy bloku, ul. Ks. Indyka 13,
Likwidacja zalegania wody opadowej przy ul. Ks. Indyka 6,
Budowa ul. Podgórskiej,
Ułożenie progów zwalniających na ul. Ks. Indyka w okolicy pawilonu handlowego. Nie
wykonano z powodów negatywnej opinii Policji. Ulica należy do drogi wewnątrz osiedlowej,
dzielącej osiedle na dwie części. Obydwa przejścia dla pieszych należą do najbardziej
uczęszczanych, są mało widoczne z powodu rosnących drzew. Dochodzi tam do częstych kolizji
i wypadków.
5. Wniosek do Małopolskiej ITD o ilości przeprowadzonych kontroli tonażu samochodów na DW
973,
6. Ul. Dunajcowa - uporządkowanie użytkowania tej ulicy, zapobieżenie dalszej dewastacji,
7. Remont ulicy Armii Krajowej,
8. Tablice informacyjne RO,
9. Remont chodnika pomiędzy ul. Grota Roweckiego a Sienkiewicza,
10. Dokonanie podziału geodezyjnego działki nr 33/19,
11. Zalewanie ulicy dojazdowej do Ogródków Działkowych od ul. Traugutta, - Podjęte rozmowy z
CUO i Tarnowskimi Wodociągami nie przyniosły poprawy. Droga ta wymaga zarówno wykonania
poprawnej kanalizacji burzowej jak i podniesienia poziomu jezdni.
12. Nawierzchnia ul. Traugutta od skrzyżowania z ul, Langiewicza do Ks. Indyka. Remontu
wymagają: jezdnia, krawężniki, chodniki.
13. Nawierzchnia ul Ks. Reca,
14. Ul. Topolowa- ustawicznie zatykane kratki ściekowe,
15. Ul. Traugutta, przy skrzyżowaniu z Czerwonych Klonów - dziury, zalewanie wodą opadową,
16. Dziurawa nawierzchnia ul. Turystycznej, - Wymaga trwałej naprawy
17. Wniosek na Policję o działania prewencyjne w związku z dewastowaniem placu
postojowego obok Cmentarza - Brak Informacji
18. Wniosek o uwzględnienie uwag mieszkańców dot. projektu parkingów na ul Traugutta po
str. Południowej,
19. Tablice na nekrologi ,
20. Park im. Kwiatkowskiego, sprzątanie, pielęgnacja, - Po wizji lokalnej z Pracownikami CUO
uzgodniono prace niezbędne do wykonania
21. Wymiana betonowej nawierzchni ulicy dojazdowej do Ogródków Działkowych - Podjęte
rozmowy z CUO i Tarnowskimi Wodociągami nie przyniosły rezultatów w postaci poprawy
wyglądu tej ulicy
22. Przejścia przez trawniki na ul. Traugutta - Umieszczono wykonanie w planie zadań
finansowanych z funduszy do dyspozycji RO
23. Niszczenie trawników przy Mościckim Centrum Sztuki przez parkujące w trakcie imprez i
zawodów sportowych, samochody, - Wnioski wielokrotnie przekazywane Policji i Straży
Miejskiej - NIE PRZYNOSŁY PORZĄDANEGO SKUTKU. Problem zostanie zlikwidowany po
wybudowaniu zatok parkingowych,
24. Ulica Chemiczna - nadmierny ruch, dewastacja jezdni, zła kanalizacja burzowa
25. Przeniesienie Placu Zabaw z ul. Kruczkowskiego na łąkę przy ul. Norwida,
26. Remont ulic Ledóchowskich, Moraczewskiego,

27. Ustawienie barier przy krawężnikach, po północnej stronie ul. Akacjowej przed DH
„Sezam” w celu zapobieżeniu dalszej dewastacji chodników i trawników, przez parkujące
samochody.
28. Likwidacja, zdewastowanej przez TiR-y zatoki parkingowej przed sklepem „Biedronki” na
ul. Czerwonych Klonów oraz ustawienie barier (od ul. Jarzębinowej do wjazdu na parking
sklepu) zabezpieczających przed niewłaściwym przechodzeniem przez ulicę (pasy w
pobliżu)
29. Wybudowanie parkingów po południowej (pomiędzy chodnikiem a stadionem
lekkoatletycznym) i wschodniej stronie Stadionu Miejskiego (przed dworcem PKP i w
zamian trawników).
30. Remont nawierzchni, dewastowanej przez nadmierny tonaż samochodów ciężarowych na
skrzyżowaniu ul. Czerwonych Klonów z ul. Traugutta - Zbylitowska,
31. Wybudowanie zatoki parkingowej przed Pocztą na ul. Zbylitowskiej,
32. Dokonanie przeglądu i wymiana oznakowania pionowego i poziomego ulic Osiedla.
Do najważniejszych, strategicznych zadań w Osiedlu Mościce należy skierowanie, przez
UMT jako Organizatora Ruchu, ciężkiego taboru samochodowego poza Osiedlowe ulice, w
tym wykluczenie przejazdu samochodów z ładunkiem niebezpiecznym.
Jacek Rafiński
Przewodniczący Rady Osiedla Nr 8

