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Pan Mirosław Rawa 
Radny Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Odpowiadając na interpelację Pana Radnego, dotyczącą nieruchomości 

po Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Słonecznej i oświetlenia ulicy 
Planetarnej, uprzejmie wyjaśniam co następuje. 
Nieruchomość obejmująca działkę Nr 662 o pow. 3.607m2 położona 
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słonecznej 41 B stanowi własność 
 '. w Gorzowie Wlkp. przy 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że 

budynek po byłej siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy został rozebrany, 
pozostały jedynie fundamenty. Z informacji uzyskanych od właściciela 
nieruchomości wynika, że teren ten jest systematycznie porządkowany i będzie 
ogrodzony. Właściciel podaje, że wielokrotnie zgłaszał do Straży Miejskiej i na 
Policję problem zanieczyszczania działki przez właścicieli ogródków 
działkowych i właścicieli garaży. Teren ten wykorzystywany jest obecnie przez 
działkowiczów w celu skracania drogi dojścia do ogródków. Po ogrodzeniu tego 
terenu dostęp ten zostanie zamknięty i problem zanieczyszczania działki 
przestanie istnieć. 

Przedsiębiorstwo jest 
również właścicielem sąsiedniej działki Nr 663 o pow. 3.730m2, na której 
znajduje się hotel robotniczy, obecnie zamieszkany przez rodziny dwóch 
dozorców obu działek. Firma przeznaczyła obie nieruchomości pod inwestycję 
budownictwa wielorodzinnego. Czas rozpoczęcia inwestycji nie jest jeszcze 
znany z uwagi na konieczność wykwaterowania mieszkańców hotelu. 

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego w części dotyczącej 
oświetlenia ulicy Planetarnej, informuję, że z uwagi na ograniczone środki 
finansowe w tegorocznym budżecie, nie jest możliwa realizacja oświetlenia tej 
ulicy. 

Aktualna lista ulic, które wymagają oświetlenia - wg wniosków złożonych 
przez mieszkańców i Radnych Miasta - zawiera 59 pozycji. Środki finansowe 
na 2008r. pozwalają jedynie na realizację oświetlenia tylko dwóch ulic, na które 
opracowana jest już pełna dokumentacja budowlano-kosztorysowa tj. ulica 
Siedlicka i Skarżyńskiego. 
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Mając na uwadze powyższe, dziękuję Panu Radnemu za troskę o dobro 
naszego miasta. 
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