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Mszczonow 07. 03,201 9r.

Pan
Łukasz Koperski
Radny Miejskiej w Mszczonowie

W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na V sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie w dniu
27 .02.2019r,, uprzejmie i nformu ję:

Ad. interpelacji nr 1 - lustro w pasie drogowym jest elementem oznakowania pionowego i powinno
byc zlokalizowane zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, ktora w przypadku dróg gminnych
wymaga zatwierdzenia przez Starostwo Powiatowe w Zyrardowie.

W przypadku konieczności ustawienia lustra na skzyźowaniach dróg gminnych i

wewnętrznych, których właścicielem i zarządcą drogi jest Gmina, procedurą i ustawieniem zajmuje się
gmina. Poprawa widoczności na skrzyźowaniu ul. 3-go Maja i Sienkiewicza jest uzasadniona, zatem,
po uzyskaniu stosownych dokumentów lustro zostanie ustawione.

W pzypadku wyjazdu z posesji indywidualnych, zarządca drogi na wniosek właściciela posesji
może wyrazic zgodę na lokalizację lustra w pasie drogowym z Iym, że zarówno przygotowanie
projektu organizacji ruchu jak i jego zatwierdzenie lezy po stronie właściciela posesji. Po stronie
właściciela posesji jest rowniez koszt zakupu i ustawienia lustra w pasie drogowym zgodnie z
zatwierdzonym projektem.

Ad. lnterpelacji nr 2 - lnwestorem sieci gazowej jest Po|ska Społka Gazownictwa. Każdy, kto jest
zainteresowany podłączeniem do sieci gazowej musi złozyc stosowny wniosek do Gazowni. My jako

Gmina prowadzimy rozmowy z Gazownią oraz pomagamy w śprawach formalnych dotyczących
gazyfikacji na terenie naszej Gminy. Zgodnie z informacją otrzymaną z Gazowni, wnioski o
przyłączenie do sieci gazowej indywidualnych odbiorców z Mszczonowa rozpatrywane są na
bieząco. Formularz wniosku na określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej znajduje się na
stronie internetowej i§gg"§.§§§§§i oraz jest do pobrania w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie, pokój

nr 21.

Ad. Interpelacji nr 3 * w planach inwestycyjnych gminy na terenie Parku Miejskiego jest planowany
pumptrack do ekstremalnej jazdy na rowerze, który zostanie zrealizowany zgodnie z planem
budzetowym. Do zorganizowania miejsca do uprawiania spońu na deskorolkach niezbędny jest teren i

znaczne środki na jego urządzenie. Aktualnie Gmina nie posiada zadnego terenu nazorganizowanie
miejsca do uprawiania takiej dyscypliny spońowej.

Z powaźaniem

BUR

m,gr inż. Józef Grzeg,
,z Kurek,


