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INTEERPELACJA 

Dotyczy: Wniosek do Przewodniczącego dotyczący wykonania kładki dla pieszych na cieku 
wodnym w ciągu drogi powiatowej nr 0331T w Niestachowie. 

Uzasadnienie: Pismem z dnia 15 listopada 202lr. sołtys sołectwa Niestachów wraz z radą 
sołecką informują o konieczności wybudowania kładki dla pieszych na cieku wodnym (pismo 
i dokumentacja zdjęciowa w załączeniu). O tym, że tak kładka jest bardzo potrzebna dla 
bezpieczeństwa pieszych zwłaszcza dzieci informowałam we wniosku z dnia 23 sierpnia 202lr. 
, 22 maja 2019r., 4 października 2019r. Wielokrotnie również na zebraniach wiejskich 
mieszkańcy informują o zagrożeniu dla pieszych na tym odcinku drogi , wąskie przejście 
uniemożliwia swobodne przejście np. matki z wózkiem i dodatkowo prowadzącej drugie 
dziecko. Rodzice zawożą swoje pociechy samochodami do szkoły bo boją się o ich 
bezpieczeństwo zwłaszcza na tym odcinku. Zwracam się z gorąca prośba o wykonanie w/w 
kładki, nie pozwólmy by komuś na tym odcinku drogi stała się krzywda. 



Niestachów 15.11.2011 

Radna Rady Powiatu 

Anna Kosmala 

W imieniu własnym oraz mieszkańców Niestachowa zwracam się z 

uprzejma prośbą o wybudowanie kładki dla pieszych na rzece Wakrocz.  

Wzdłuż drogi powiatowej nr 15516 (0331T) prowadzącej przez 

miejscowość Niestachów. 

Prośbę swoja motywuję tym, iż w ciągu drogi powiatowej na rzece 

Warkocz obecnie istnieje most,  którym poruszają się zarówno pojazdy, jak i 

piesi .  

Most ten jest bardzo wąski,  bez chodników, czy pobocza dla pieszych, a 

ruch samochodowy jest bardzo duży. Stanowi to zagrożenie dla zdrowia i życia 

mieszkańców,którzy często korzystają z przejścia przez ten most w drodze na 

przystanek autobusowy i nie tylko. 

Wybudowanie kładki dla pieszych, równoległej do mostu w istotny 

sposób poprawiłoby bezpieczeństwo mieszkańców. W związku z powyższym 

proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 
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Rada Sołecka 
w Niestachowie 
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