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RSM oraz innych organizacji działających na terenie Osiedla przedkładają
wnioski do projektu Budżetu Miasta Rzeszowa na 2017rok.

j

I. Inwestycje.
!.

2.

Kontynuacja rewitalizacji parku przy ul. Rycerskiej.
Najważniejsza inwestycja w przestrzeń publiczną na Osiedlu 1000-lecia ·
Wnosimy o zakończenie realizacji zadania w roku 2017.
Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego 2.800 tyś'zl.
Kontynuacja budowy

przejścia

podziemnego pod torami

łączącego

Śródmieście z ulicą Kochanowskiego w ramach realizacji kompleksowego

zagospodarowania terenu

pomiędzy

torami a

ulicą

Kochanowskiego.

3. Wykonanie remontu ulicy Klonowej z uporządkowaniem
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 800 tys. zl.
4.

Rozwiązanie problemu dojazdu z ulicy Warszawskiej do ulicy
Ujejskiego. Problem związany jest z uruchomieniem biurowca przy
ul. Warszawskiej. Wzrost natężenia ruchu na tym odcinku.

II. Remonty oraz modernizacja.

1. Remont nawierzchni ulicy Husarskiej wraz z
Koszt realizacji ok. 250 tyś zl.
Wniosek z Budżetu Obywatelskiego na 2017r .

·.
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~

rozbudową

parkingu.

2. Remont nawierzchni ul. Dwernickiego. Koszt około 100 tyś zł.
3. Budowa parldngu zielonego przy ul. Różanej na wysokości budynku
wielorodzinnego Warszawska 1/3 (około 50 miejsc parkingowych) .
. Koszt realizacji ~SO tys. zl
4. Wymiana sieci wodociągowej wraz z
,budynków przy ul. Sienkiewicza 5,6,7,8,10

przyłączami

w rejonie
Sienkiewicza l 2.

5. Remont nawierzchni ul. Kochanowskiego na odcinku od Szkoły
Podstawowej do ul. Siemieńskiego.
Koszt remontu nawierzchni ulicy ok. 250 tyś zł.
-f

III. Poprawa

bezpieczeństwa

na Osiedlu.

1. Przywrócenie Komisariatu Policji obslugującego Osiedla 1000-lecia
i Staromieścia. Propozycja lokalizacji w ramach realizacji
kompleksowego zagospodarowania terenu pomiędzy torami a ulicą
Kochanowskiego.
Likwidacj a Komisa riatu III Policji i włączenie osiedli 1000-lecia
i Staromieścia do obsługi przez II Komisariat Policji utrudniło
bezpośredni kontakt z Policją jak również duża przestrzeń miejska
i odległo ś ć od Komisariatu wydłuża czas interwencji Policji, a co za
tym id z ie niezadowol enie
mieszkańców
i utrata poczucia
bez pieczeństwa mieszkańc ó w. Mieszkańcy skarżą się, że na ich
interwencję Policja reaguje dopiero po 45 min do 1,5 godziny.

IV.

Samorząd Mieszkańców Osiedla 1000-lecia zwraca się z
o załatwienie najpilniejszych problemów dotyczących Osiedla:

dla
mieszkańców
Osiedla zapachów
z Zakładów Drobiarskich przy ul. Konopnickiej.
Podejmowane interwencje Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
przynoszą jedynie chwilowe efekty. Problem trwa wiele lat i narasta
niezadowolenie i zniecierpliwienie mieszkańców.
Przedstawiciele
Rady
Osiedla
1000-lecia
odbyli
spotkanie
--z przedstawicielami z ramienia właściciela Zakładów Drobiarskich,
· na którym Samorząd stanowczo wezwał właściciela do likwidacji
uci ążliwych
dla mieszkańców zapachów wydobywających się
z zakładu . Liczne pisma
w tej sprawie do Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa UM, Straży Miejskiej i Sanepidu nie
przyniosły wł aś ciw eg o skutku.
I.Likwidacja

uciążliwych

prośbą

wydobywających się

Prosimy o

podjęcie

zdecydowanych

działań

poprawy

jakości życia

mieszkańców.

Otrzymują:

1 x Adresat
1 x Komisja Inwestycji i Pozyskiwania Środków Unijnych Rady Mi asta
Rzeszowa
1 x Komisja Budżetow a Rady Miasta Rzeszowa
1 x Biuro Gospodarki Komunalnej Mieszkalnictwa i Ochrony Środowi ska
Rady Miasta Rzeszowa.
1 x Miejski Zarząd Dróg
1 x Zarz ąd Zieleni Miej skiej
1 x Wydzi ał Ochrony Ś rodowi ska i Rolnictwa Urzę du M iasta
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