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PAN  GRZEGORZ  BENEDYKCIŃSKI                                                          

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY                                                     

GRODZISK MAZOWIECKI 

Ul. Kościuszki 32,  

Grodzisk Mazowiecki 

 

 

Poniżej przesyłam ponownie zapotrzebowanie Sołectwa, przekazane do Urzędu we 

wrześniu 2014 z zapytaniem i z prośba o konkretną odpowiedź, co z niżej 

wymienionych potrzeb Sołectwa będzie zrealizowane w roku 2015 i w jakim 

terminie. 

 

Z poważaniem 

Ewa Błońska 

Sołtys 

 

Pismo CL-048-14 z 25.09.2014 

Zapotrzebowanie Sołectwa Czarny Las  do budżetu Gminy na rok 2015.  

 

W imieniu mieszkańców Czarnego Lasy uprzejmie proszę o uwzględnienie 
następujących pozycji w budżecie Gminy na rok 2015. 
 
1. Zrealizowanie w całości inwestycji odwodnienia  Czarnego Lasu, zgodnie z 
projektem sporządzonym na zamówienie Urzędu Gminy.  
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Brak kompleksowego odwodnienia  powoduje okresowe zalewanie okresowe 
domów i działek. Stawarza to duże niebezpieczeństwo dla zdrowia 
mieszkańców  i zagrożenie utraty majątków. 
 
2. Zrealizowanie inwestycji – projekt i wykonanie oświetlenia ulic – Kwitnącej 
Wiśni, Kalinowej,  Magnoliowej i Migdałowej do Miłorzębu i Cymuty 
 
3. Zrealizowanie Inwestycji – projekt i i wykonanie oświetlenia dla całych ulic:  
Kwitnącej Wiśni, Magnoliowej, Migdałowej , Cymuty, Miłorzębu i Olchowej. 
 
4. Zrealizowanie inwestycji – projekt i wykonanie oświetlenia na części 
Platanowej od wjazdu z drogi Jaktorowskiej do Limbowej. 
 
5. Zrealizowanie inwestycji – projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Bukowej. 
 
Realizacja tej inwestycji została ustalona i podpisana na wniosku Sołectwa 
Czarny Las przez Wiceburmistrza Piotra Galińskiego oraz Skarbnika Andrzeja 
Muchę na rok 2009. Inwestycja ta  do tej pory nie została zrealizowana, jak 
również mieszkańcy nie otrzymali żadnego wyjaśnienia w tej sprawie, po za 
pismem iż Gmina przystąpi do prac projektowych. Zapotrzebowanie na 
oświetlenie składane jest rok rocznie do projektu budżetu gminy, ostatnio na 
rok 2013. 
 
6. Oświetlenie – projekt i wykonawstwo placu zabaw. 
 
7.  Wykonanie organizacji ruchu na wszystkich ulicach w Czarnym Lesie i 
oznakowanie odpowiednimi znakami a szczególnie D-40. 
 
8. Wykonanie progów zwalniających na ulicy Platanowej na części od wjazdu z 
drogi  Jaktorowskiej do  ul. Limbowej. 
 
9. Postawienie wiat autobusowych. W Czarnym Lesie jest tylko jedna wiata na 
całej długości kursu autobusu w Czarnym Lesie. 
 
10. Postawienie tablic sołeckich /ze szkłem/ - 1 nowej i wymiana lub reperacja 
dwóch – przy ul. Limbowej i Kwitnącej Wiśni. 
 
11. Naprawa  krawężników i zapadającej się kostki , szczególnie przy 
studzienkach na I, II i II etapie osiedli 
 
12. Dołączenie Sołectwa Czarny Las do  systemu monitoringu dla miasta 
Grodzisk prowadzonego przez  Powiatową Policję.  
 
 
 
Z poważaniem 
 
 
Ewa Błońska 
Sołtys 


