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Szanowny Pan 
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Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Mrągowie 

Henryk Nikonor 
  

 
 
Zgodnie z art. 24, ust. 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. 2020, poz. 713) w imieniu radnych Klubu Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej, składamy 
niniejsze zapytanie. 
 
 
Dotyczy: Wykonanie naprawy nawierzchni ul. Rynkowej w Mrągowie. 
 
Szanowny Panie Burmistrzu, 
w związku z otrzymaną od mieszkańców naszego miasta informacją na temat stanu nawierzchni ul 
Rynkowej w dniu 17 maja 2021 r. przekazaliśmy do Urzędu Miejskiego interpelację w tej sprawie. 
załącznik nr 1 – treść złożonej interpelacji 
 
W odpowiedzi podpisanej przez Pana z dnia 31 maja 2021 r., uspokajał nas Pan, że sytuacja 
studzienek jest na bieżąco monitorowana a urzędnicy dokonują wszelkich starań w zakresie 
doraźnych remontów oraz przekazują zgłoszenia do właściwego organu, tj. ZWiK Mrągowo, który jest 
administratorem urządzeń sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Niestety stan studzienek i nawierzchni 
ul. Rynkowej od maja br. niestety nie uległ poprawie mimo pańskich zapewnień. 
załącznik nr 2 – odpowiedź Burmistrza na interpelację 
 
W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. Czy w okresie od 17 maja 2021 r. Urząd Miejski zgłosił i zlecił spółce ZWiK naprawę doraźną 
studzienek kanalizacyjnych na ul. Rynkowej bo ich stan uszkodzenia jest do dnia dzisiejszego 
niestety bez zmiany. 
 

2. Czy w okresie od 17 maja 2021 r. Urząd Miejski zgłosił i zlecił spółce ZWiK dotyczące naprawy 
doraźnej innych studzienek kanalizacyjnych na terenie miasta Mrągowo. Jeśli tak to proszę o 
informację jakich miejsc to dotyczyło i czy spółka dokonała doraźnych napraw wraz z 
informacją o poniesionych kosztach. 
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Z wyrazami szacunku w imieniu radnych 
 

Klubu Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej 
 

Waldemar Cybul 
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