Chciałbym zabrać głos, chociaż wnioski złożymy na piśmie, ale warto, żeby to wybrzmiało na sesji.
Ponieważ w międzyczasie przyszedł e-mail od mieszkańców ulicy Armii Krajowej, którzy oczekują, że
będzie naprawiony chodnik na fragmencie ulicy Armii Krajowej od skrzyżowania z ulicą Szpitalną do
ulicy Bema. Jest dosyć długi ten e-mail i ja nie będę tutaj przeciągał naszej sesji, żeby go czytać, w
każdym razie jest tam chodnik, który jest wykonany z asfaltu i ten asfalt jest tak dziurawy, że
rzeczywiście tam trudno iść albo jechać, dziecko na rowerku i cokolwiek. Więc jest taka prośba i pan
przewodniczący też dostał tego e-maila, żebyśmy wykonali tę naprawę, a tam wystarczy nałożyć 1,5
cm asfaltu na ten asfalt, który jest i myślę, że będzie to łatwe do zrealizowania. Mieszkańcy są
rozczarowani, bo myśleli że się tym nikt nie zajmuje. Ja się tym zajmowałem w sensie takim, że
złożyłem taki wniosek budżetowy jesienią tamtego roku, ale ten wniosek nie przeszedł. Więc myślę,
że warto po prostu spełnić tam tę próbę, bo rzeczywiście tam mieszka dużo ludzi. Jeżeli ktoś nie
kojarzy, to jest ta ulica, gdzie są te stare poniemieckie bloki, ulica Armii Krajowej, czyli jak to się mówi
serce Hajmatu.
Chodniki usytuowane wzdłuż ulicy Armii Krajowej na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Józefa Bema
kwalifikują się do generalnego remontu/przebudowy. Proponowane przez Pana Radnego wykonanie
1,5 cm nakładki nie jest możliwe do wykonania, gdyż z uwagi na liczne nierówności oraz braki w
warstwach konstrukcyjnych konieczna jest wymiana całej konstrukcji. Koszt przebudowy chodników
wraz ze zjazdami to około 145 000,00 zł. Dodam, że chodnik zlokalizowany jest nie tylko na terenach
należących do Miasta Konina, ale także na terenach wspólnot mieszkaniowych.
Odpowiedź z 12.08.2020 roku
W nawiązaniu do wcześniejszej odpowiedzi jaką Pan Radny otrzymał informuję, że Zarząd Dróg
Miejskich przekazał wniosek do Wydziału Nieruchomości UM w Koninie dotyczący przejęcia od
wspólnot mieszkaniowych części nieruchomości, na których zlokalizowany jest przedmiotowy
chodnik. Po przejęciu nieruchomości mogą zostać rozpoczęte czynności zmierzające do poprawy
stanu nawierzchni. Nabycie części nieruchomości zajętych pod chodniki wymaga dokonania podziału
geodezyjnego, a następnie dokonanie wykupu. Do każdego z tych działań konieczne jest uzyskanie
zgody wspólnot. Rozmowy w tym zakresie zostaną podjęte przez Wydział Gospodarki
Nieruchomościami. Rozważana jest również inna forma przejęcia władania chodnikami w formie np.
umów użyczenia, na mocy których Miasto przejmie obowiązek utrzymania stanu technicznego
chodników. Wybór ścieżki działania zależy od stanowiska wspólnot.

