INFORMACJA
Z REALIZACJI WNIOSKÓW WYSUNIĘTYCH NA ZEBRANIACH WSPÓLNOT
SAMORZĄDOWYCH WSI Z TERENU GMINY BYTÓW, KTÓRE ODBYŁY SIĘ
W OKRESIE OD DNIA 18.04.2017 r. DO DNIA 24.04.2017 r.
Mądrzechowo
LP.

1.

2.

3.

TREŚĆ ZGŁOSZONEGO WNIOSKU

ZAKRES REALIZACJI

Wyprofilować
ul. Jaworową lub
zamontować studzienkę odbierającą wody Przekazano do Wydz. WI – odp.
opadowe (koło posesji p. Fidler Rafał)
Wykonano profilowanie ul. Jaworowej.

Zgłoszono problem dużego natężenia
ruchu ze względu na zabudowę
wielorodzinną (blok Cyferki i p.
Maliszewskiego) na ul. Wichrowe
Wzgórze, sprawdzić czy zabudowa
wielorodzinna jest zgodna z mpzp –
burmistrz zaproponował w tej sprawie
spotkanie
w urzędzie

Przekazano do Wydz. GP – odp.
Wydział GP wystąpił z prośbą do Pow.
Inspektora Nadzoru Budowlanego o
zbadanie zgodności trwającej budowy na
działce nr 4/84 z zatwierdzonym
projektem budowlanym – organ wszczął
postępowanie administracyjne w sprawie
robót budowlanych w zabudowie
szeregowej na działce nr 4/84.
Ponadto Wydział wystąpił do organu
nadzoru budowlanego o zbadanie
legalności
sposobu
użytkowania
istniejącego
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr 4/44 przy
ul.
Wichrowe
Wzgórza,
którego
inwestorem
jest
Pan
Sławomir
Maliszewski – odpowiedzi nie uzyskano.
Sprawa zabudowy zlokalizowanej na
działce nr 4/73 , której inwestorem była
firma „Cyferka”- z analizy posiadanych
dokumentów wynika, że powyższa
działka znajduje się w obowiązującym
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, w którym położona jest
na terenie oznaczonym symbolem TM5
o przeznaczeniu: teren zabudowy
jednorodzinnej.

Poszerzyć wjazd na ul. Wichrowe Przekazano do Wydz. WI – odp.
Wzgórze - rozwiązać problem stodoły p. Na dzień dzisiejszy nie zlikwidowano
Żarskiego - prawdopodobnie stoi w pasie
stoły, poszerzenie możliwie w trakcie
drogi gminnej
kompleksowej przebudowy drogi.

4.

5.

6.

7.

8.

Staw na ul. Wichrowe Wzgórze –
p. Maliszewski odprowadza wody

Wydz. RO. – odp. Temat załatwiony.

Przekazano do Wydz. EKS – odp.
Wniosek
został
omówiony
Autobusy szkolne relacji Bytów- Półczno z kierownikiem Działu Przewozów PKS
nie jeżdżą wg planu
Bytów, otrzymano zapewnienie, że
zgłaszany
przypadek
zostanie
skontrolowany
a
ewentualne
niedociągnięcia usunięte.
Czy jest możliwe wykonanie przejścia dla Wysłano pismo do GDDKiA – odp.
pieszych przy skrzyżowaniu ul. Zbożowej
Pomimo monitowania brak odpowiedzi.
z drogą krajową
Zamontować lustro drogowe w celu Wysłano pismo do ZDP – odp.
poprawy widoczności i bezpieczeństwa Zamontowanie lustra jest niezasadne, w
przy skrzyżowaniu ulic Kamiennej i celu
poprawy
widoczności
i
Szafirowej
bezpieczeństwa zostały wycięte krzewy
na ww. skrzyżowaniu.
Przekazano do Wydz. WI – odp.
W Gminie Bytów została przyjęta
Wybudować nową świetlicę wiejską,
kolejność budowy świetlic: Udorpie,
obecna nie nadaje się na spotkania i
imprezy ze względu na sąsiedztwo lokalu Grzmiąca i Mądrzechowo - realizacja
przy udziale środków pozyskanych z
mieszkalnego
zewnątrz przez Wydz. RLP.

