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I 17.02.2020

ORN-
vIJ.152.1.2020

Petycja w sprawie doprowadzenia sieci
wodoci4gowej do ulicy Malachitowej, Jaspisowej
i Topazowej

Zgodnie z informacj4 przekazan4 pnez zarz4d Sp6lki Wodociqgi
Bialostockie budowa sieci wodoci4gowej zostala ujgta w Wieloletnim
Planie Rozwoju i Modemizacji urz4dzei wodoci4gowych i
kanalizacyjnych na lata 2018-2022.
Sp6lka Wodoci4gi Bialostockie Sp. z o.o. w 2016 r. podjgla pr6b9
opracowania dokumentacji projektowej na ul. Malachitowej,
Jaspisowej i Topazowej. Jednakie w zwi4zku z brakiem mo2liwoSci
uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoSciami o nr 28161,

28140, 28138 obr. 15 stanowiqcych wlasno66 prywatnq, Wodoci4gi
odst4pily od realizacj i inwestycj i.

2 17.04.2020

ORN-
Yil.152.2.2020

Petycja w sprawie zmiany organizacji ruchu
drogowego na osiedlu Wygoda i budowy
chodnika przy ul J. Brzechwy

3 05.06.2020

ORN.
Yil.l52.3.2020

Petycja w sprawie przebudowy ul. Szyszkowej Zgodnie z zafrrierdzonym 9 grudnia 2019 roku przez Radg Miasta
Bialystok Bud2etem Miasta Bialegostoku na rok 2020 zadanie
inwestycyjne polegajqce na budowie ulicy Szyszkowej ujgte zostalo w
zal4cznikt nr 3 do uchwaly Nr XVIIV269/19 pn. Opracowanie
dokumentacji na budowg ulic :...Szyszkowej, Chmielowej .../2016-
20211", a wigc zgodnie z obowi4zuj4cym bud2etem przedmiotowe
zadanie inwestycyjne przewidziane jest wyl4cznie w zakresie
opracowania dokumentacji projektowej.

Zmiana organizacji ruchu na skrzy2owaniu ul. J.Chelmoriskiego -
ul. K. Wielkiego nast4pila na koniec maja 202O r. Powy2sza zmiana
wymagala opracowania i wprowadzenia nowego programu do
sterowania sygnalizacj4, z uwagi na zmiang natg2enia ruchu na
poszczeg6lnych wlotach.
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4 22.06.2020

ORN-
vrr.152.4.2020

Petycja w sprawie podjgcia dzialah kontrolnych
wobec przedsigbiorc6w prowadz4cych warsztaty
samochodowe w zakresie zgodnego z

obowiqzuj4cymi przepisami gospodarowania
olejami odpadowymi jako odpadami
niebezpiecznymi wytwarzanymi w toku ich
dzialalnoSci

5 25.08.2020

ORN.
vIJ.t52.5.2020

Petycja w sprawie podjgcia dzial ah zmierzajqcych
do ograniczenia halasu wparuanego przez
u2ytkownik6w Toru Wscho&qcy Bialystok

W 2018 r. Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w
Bialymstoku dokonal pomiar6w halasu generowanego rzez Tor
Wschodz4cy Bialystok. Urz4dzenia pomiarowe ustawiane przy ul.
Dworskiej w Izabelinie nie wykazaly przektoczenia dopuszczalnych
norm.

6 30.08.2020 Petycja w sprawie dostosowania rozkladu jazdy
autobusu linii 7 do czasu pracy ludzi
korzystaj4cych z tej linii

Od 29 sierpnia 2020 r. nast4pily zmiany w rozkladzie jazdy linii nr 7
w zwi4zkr ze zmian4 obslugi komunikacyjnej miejscowo6ci Olmonty
i oddania do u2ytku nowej pgtli przy d. Piastowskiej. W nowym
rozkJadzie jazdy zostaly uwzglgdnione postulaty pracownik6w firm
zlokalizowanych przy szosie Elckiej i ul. Przgdzatnianej, znajduj4cych
sig nieco dalej od przystanku Przgdzalniana / pgtla nr inw 366,
mieszkaric6w Gminy Dobrzyniewo Du2e oraz innych pasa2er6w

korzystaj4cych z linii 7 na terenie miasta

7 25.09.2020

ORN-
vt.152.8.2020

Petycja w sprawie budowy ul. Szkolnej Miasto z uwagi na ograniczone Srodki finansowe w pierwszej
kolejno5ci realizuje inwestycje niezbgdne do prawidlowego
funkcjonowania miasta. W miarg mo2liwoSci wykonywane s4
pozostale inwestycje, w szczeg6lnoSci te kt6re posiadajq opracowanq
dokumentacj g projektow4.
W aktualnie obowi4zujqcym bud2ecie miasta na 2020 rok ul. Szkolna
nie zostala ujgta.

tp.

Z uwagi na brak skutecznych instrument6w prawnych kontroli tut.
Urz4d nie ma mo2liwoSci weryfikacji wskazanych dzialalno6ci
gospodarczych.

ORN.
vIJ.152.7.2020
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30.r0.2020

ORN-
Yil.t52.9.2020

Petycja w sprawie budowy ul. Skalnej i Kluka Miasto jest w posiadaniu du2ej ilo6ci dokumentacji projektowej, kt6ra
wymaga realizacji. Niestety mo2liwo6ci finansowe s4

niewystarczajqce w stosunku do potrzeb. Decyduj4c o wprowadzeniu
danej inwestycji do bud2etu Miastabierze sig pod uwagg m.in. ggstoSd

zabudowy, strukturg wlasno6ciow4 gruntu, charakter ulicy (tj. jej
znaczenie w ukladzie komunikacyjnym), istniejqc4 infrastrukturg
technicznq.
Z uwagi na powyisze, do bud2etu na 2021 r. nie zostalo wprowadzone
zadanie w zakresie budowy ul. Skalnej oraz ul. J.K.Kluka na odcinku
od skrzy2owania z ul. T.Torariskiej do ul. Bagn6wka - kolonia.
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