
Mieszkańcy nieruchomości
os. Różane 39-43

K O M U N I K A T

Dotyczy: Budowy chodnika przy budynku os. Różane 42

W związku z pismem mieszkańców budynku na os. Różanym 42, dot.: budowy
chodnika wzdłuż ww. nieruchomości, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie
informuje, że przygotowała dwa warianty powyższej inwestycji.

 Wariant I
Rys.1 Wariant I

Chodnik  zostanie  poprowadzony  przy  budynku  nr  42  do  boksu  śmietnikowego
a następnie  wzdłuż  budynku  nr  41,  gdzie  połączy  się  z  istniejącym  chodnikiem



biegnącym od nieruchomości  nr  41 do ciągu pieszego wzdłuż ul.  Rzeźniczej.  Na
istniejącym odcinku chodnika konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych prac,
tj.  wykonanie  nowej  nawierzchni  z  kostki  wraz  z  montażem  obrzeży  oraz  jego
zwężenie do szerokości   2 m.  W związku z  planowaną trasą chodnika konieczna
będzie  wycinka  drzew na  wysokości  klatek  schodowych B i  C  oraz  na  szczycie
budynku nr 42 przy klatce A.

 Wariant II

Rys.2 Wariant II

Chodnik zostanie poprowadzony wzdłuż budynku nr 42 do boksu śmietnikowego.
Następnie w odległości 1,50 m od boksu śmietankowego będzie poprowadzony nowy
odcinek  chodnika,  który  połączy  się  z  ciągiem  pieszym  wzdłuż  ul.  Rzeźniczej.
Inwestycja  będzie  wymagała  wykonania  nowych  schodów  równolegle  do  już
istniejących na odcinku od budynku nr 41 do ul. Rzeźniczej. W związku z planowaną
trasą chodnika konieczna będzie wycinka drzew na wysokości klatek schodowych
B i C oraz na szczycie budynku nr 42 przy klatce A.



Wobec powyższego zwracamy się do mieszkańców nieruchomości os. Różane
39-43 o wyrażenie swojej opinii poprzez wypełnienie otrzymanych ankiet.

Jednocześnie przypominamy, że ankietę winien czytelnie podpisać imieniem
i nazwiskiem  właściciel  mieszkania  według  zasady  jedno  mieszkanie  jeden  głos
i złożyć ja w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej os. Jasne 20, pokój nr 11
w nieprzekraczalnym terminie do 20.09.2021 r.

Chcemy  nadmienić,  że  przedmiotowe  prace  zostaną  wykonane  jedynie  po
otrzymaniu 51% głosów z nieruchomości os. Różane 39-43, wyrażających zgodę na
przebieg planowanej trasy chodnika zgodnie z wybranym wariantem.

             


