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korespondencji: 

Sprawa nr: UK.0003.10.2020 Grupa kor.: 

Data rejestracji: 09-04-2020 

Nadawca: DANUTA PAJ‡K Odbiorca: ANNA CIEKAÑSKA 
UK 
WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH 

Dotyczy: Odpowied— na korespondencjê nr UM.357278.2020 
Wniosek 

Tre–æ:

                                                                                                      Gliwice dn. 16.04.2020 r. 
Pani 
Krystyna Sowa 
Radna Rady Miasta Gliwice 

W odpowiedzi na Pani korespondencjê elektroniczn• z dnia 6.04.2020 r. w sprawie uporz•dkowania terenów 
przy ul. Radosnej oraz naprawy o–wietlenia ulicznego przy tej ulicy Wydział Usług Komunalnych informuje, co 
nastêpuje: 

1) działka nr 253 obrêb Łabêdy, zostanie oczyszczona z odpadów komunalnych do 15 maja br. 

2) w sprawie usuniêcia odpadów z działek nr 252 i 259, Obrêb Łabêdy tut. Wydział wyst•pił do Straƒy Miejskiej 
w Gliwicach z pro–b• o wyegzekwowanie od ich wła–cicieli/uƒytkowników wieczystych uporz•dkowania 
naleƒ•cych do nich nieruchomo–ci. Zawiadamiamy równieƒ, ƒe działka nr 259, Obrêb Łabêdy stanowi 
własno–æ Skarbu Państwa, ale ustanowiony został na niej uƒytkownik wieczysty, którego obowi•zkiem jest 
utrzymywanie porz•dku na nieruchomo–ci. 

W zakresie dotycz•cym o–wietlenia ulicznego Wydział Usług Komunalnych informuje, ƒe sprawa 
niedziałaj•cych latarni na ul. Radosnej w Gliwicach została zgłoszona do firmy zajmuj•cej siê konserwacj• i 
eksploatacj• o–wietlenia ulicznego, celem usuniêcia usterki i uruchomienia o–wietlenia. Maksymalny termin 
usuniêcia usterki wyznaczono na dzień 15.04.2020 r. 

Z powaƒaniem 

Mariola Pendziałek 
Naczelnik Wydziału 

Oryginalny temat wiadomo–ci: Wniosek 

Szanowna Pani Naczelnik, 

proszê o informacjê, czy Pani Wydział moƒe zaj•æ siê : 

1. usuniêciem odpadów róƒnego rodzaju, zgromadzonych na działce nr 253 obrêb Łabêdy, stanowi•cej 
własno–æ gminy Gliwice, 

2. wezwaniem wła–cicieli działek, na których równieƒ zalegaj• –mieci - nr 252, obrêb Łabêdy, własno–æ -
osoba fizyczna, 
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nr 259 obrêb Łabêdy - własno–æ Skarb Państwa. 

Proszê teƒ o podjêcie działań w sprawie funkcjonowania o–wietlenia ulicznego na ul. Radosnej, na odcinku od 
ul. Strzelców Bytomskich do niestrzeƒonego przejazdu kolejowego. 

Mieszkaniec napisał do mnie: 
"[...] szwankuj•ce o–wietlenie [...], w tym na krótkim odcinku ul. Radosnej od skrzyƒowania ze Strzelców 
Bytomskich nie działaj• aƒ 3 latarnie, wł•cznie z t• ostatnio "skorygowan•" na samym skrzyƒowaniu." 

Z powaƒaniem, Krystyna Sowa 

Notatki ogólne: 

Proszê o podpisanie korespondencji 
Podpis : KM15 (DANUTA PAJ‡K) - UM/UK 
Data : 16-04-2020 08:45:47 

Podpisano korespondencjê 
Podpis : BOI03 (MARIOLA PENDZIAŁEK) - UM/UK 
Data : 16-04-2020 09:08:28 

przekazano do skrytki radnej -> K_RRDM 

Podpis : S_BR (ANNA CIEKAÑSKA) - UM/BR 
Data : 17-04-2020 08:22:03 

-> A.Ciekańska 
Podpis : S_BR (ANNA CIEKAÑSKA) - UM/BR 
Data : 17-04-2020 08:22:06 

Korespondencja została podpisana przez: 

1 BOI03 - MARIOLA PENDZIAŁEK 16-04-2020 09:08:28 

Zał•czniki: 

--brak zał•czników-

Adresaci docelowi: 

1. KRYSTYNA SOWA s-ola@wp.pl 
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