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0dporviedż na interpelację
Radnej Barbary Koniecznej
Sygn. spra*y: DUR.0003. 18.2021
Sprawa: Wnioski i interpelacje Radnyclr

Osoba do kontaktu: Maciej Datta
Numer do kontaktu: 32 227 70 06 rvew. 37
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szanolvna pani
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Barbara konieczna
Pnewodnicząca
Rady Miasta Tychy

i

dot.: remontu uykonania renrontu narvierzchni przy ulicach Uczniorvskiej
llTczyszczenia rvpustórv na terenie osiedla

W

,rIJ'o ty

odpowiedzi na Pani interpelację

z

Ujejski€go

oraz

Tychach

dnia 26-04-ż0żl, w sprawie wykonania

rcmontu

nawierzchni pmy ulicach Uczniowskiej i Ujejskiego oraz wycąyszczęnia wpustów na terenie osiedla

,,U" Miejski Zarząd Ulic

i

Mostów w Tychaclr uprzejmie informuje, iż w planach remontowych

i Ujejskiego.

narvierzchni biturnicznych na rok 2021 nie ma remontu nawieruchni ulic Uczniowskiej

Wykonanie kompleksowego remontu jezdni musi być poprzedzone wymianą krawężników oraz co za
tym idzie remontem przylegających do jezdni chodników.

poniervaz zaplanowaliśmy remonty chodników w tynr

Ęonie na rok przysńy,

będzierny odcinkami

w latach następnych, w miarę posiadanych Środków finansorvyclr. W
przypadku jednak gdyby pojawiĘ się dodatkowe środkifinansowe podejmiemy starania

remontować nawięrzclrnię

wyremontowania ich przynajmniej w częścijeszcze rv tym roku.

W przypadku wystąpienia tlbytków w jezdni

zostaną one naprawione

w ramaclr bieżących napfalv

cząstkowycli, Pierwsze takie naprawy już się odbyły.

W trosce o komfoń mieszkańcórv, MZUiM zwiększy częstotliwość monitorowania stanu

w/rv

ulic, oraz

zleci wyczys zczęnie wpu stólv deszczowych rve wskazanych lokalizacj ach.
Z powazaniem,

j]YĘ EKToR

Otrzymują:
Adresat,
Sekretarz Miasta,
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KRUCZEK

r. (RoDo). informuiemy, Źe,
z art, 13 o9óln€go rozporządzenia o o9hronje_danych osobolvych z dnia 27 kwielnia 2016
TYchach, ul. BudowIanYch 59, 43-100
iiRoministratorem panilpanJ danyih osobowych jesl fulie1ski ZaQąóu lllic i Mostów vłTychach ż siedzibą w
Tychy, email: daneosobowe@mzuim.tvchv,o!. lnspektor ochrony Danych - Agnieszka Kijas,
przetwarzania
zi priysługuje PanilPanu pEwo;osĘpuatreści §V/oich danych osobollych oraz pralvo ich sprostowania, u§unaecia, ograniczenia
panilpanu p€wo lvniesienia
jeśliuzna-panilpan. iź przetlvarzanie danych osobowych pani/pana dotyezących narusza przepisy RoDo, przysluguje
skargi do organu nadzorczĘo - Prezesa Urzędu ochrony Danych osoboY,rych

Zgodnie

Więcej o zasadach pi:ety/arzania PanilPana danych osobowych oraz o przysługu.iących

; fi fi1 niiar.ń\rh nr §tfuip,
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