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Kilka dni temu, na  prośbę asystenta prezydenta, przekazaliśmy mu dręczące nas pytania i 
kwestie, jakie chcielibyśmy poruszyć na spotkaniu z kompetentnymi  osobami z Urzędu
Miejskiego, które będą nam w stanie udzielić na nie  odpowiedzi. Termin spotkania nie został
jeszcze ustalony.

 Przedstawiamy wspomniane kwestie również Wam, zainteresowanym mieszkańcom naszej
ulicy.       

  1. Budowa na Suchaninie i droga do niej przez naszą ulicę - jej
uciążliwość, legalność w świetle wyroków sądu (tracimy jako mieszkańcy
zaufanie do instytucji sądowniczych i urzędów państwowych ) brak
konsultacji społecznych przed rozpoczęciem prac, podjęcie decyzji o
warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę pomimo będącej w toku sprzedaży
przyległych do budowy działek - zgodnie z planem zagospodarowania, czyli
świadome działanie na szkodę przyszłych właścicieli?

2. Problemy z wykupami domów i gruntów, przeciąganie spraw przez urząd,
latami ciągnące się procedury, odległe i nieokreślone terminy - czy
nieudolność i opieszałość urzędników jest karą dla mieszkańców?

3. Problemy z remontami domów, zaniechanie jakichkolwiek prac przez GZNK w
domach przeznaczonych "do rozbiórki" bez określenia terminu jakichkolwiek
czynności oraz wysokość czynszów nieadekwatna do standardu mieszkań,
problem życia w godziwych warunkach.

4. Stan dróg i oświetlenie naszych ulic, niszczenie i błocenie przez
pojazdy budowy oraz śmieszne działania z miotłą wykonawcy - zamiatają
wgniecioną w asfalt glinę. Podmycie drogi w dwóch miejscach i brak reakcji
zarządcy dróg na zgłoszenia.

5. Kolejna sprawa planu połączenia drogi Kolonia Zręby z Czajkowskiego za
plecami i wbrew sprzeciwom mieszkańców Kolonii Zręby i Suchanina. Pan
Prezydent podobno liczy się z lokalnymi społecznościami...??

6. Niebezpieczeństwo dla dzieci w drodze do szkoły mieszkańców oraz ich
pojazdów zaparkowanych przed swoimi posesjami - cofanie bez widoczności i
parkowanie na ulicy pojazdów o masie całkowitej powyżej 16 ton. Ktoś wydał
na to zezwolenie ale nadzoru już nikt nie prowadzi...

7. Sprawa zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, możliwości zmiany,
na wniosek wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz podejście władz
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miasta do takich inicjatyw.
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