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Wniosek 

Mieszkańcy miasta Koszalin (z nazwy Miasta), a w szczególności ul. Malinowej i 
Borówkowej zwracamy się z wnioskiem o utwardzenie i oświetlenie ww ulic. 

Informujemy, iż ul. Borówkowa oraz Malinowa nie posiadają instalacji burzowej ani 
kanalizacyjnej, żadna z ulic nie posiada oświetlenia ulicznego, miejskiego. Ulica Malinowa 
w większości jest drogą piaszczystą nie posiadającą żadnej nawierzchni. 

W części modernizowana jest samodzielnie przez mieszkańców, ale tylko przy ich 
posesjach w sposób niefachowy, powoduje utrudnienie w użytkowaniu dla sąsiadów. 

W wyniku uzbrojenia terenu w instalację elektryczną i wodociągową oraz 
przekwalifikowania okolicznego terenu z gruntów rolnych na działki budowlane coraz 
więcej osób się buduje przy ul. Malinowej i Borówkowej; obecnie trwa budowa na 2 
działkach. Ruch pojazdów osobowych znacznie wzrósł. Ponadto na obecne 2 budowy 
jeździ ciężki sprzęt i ciężarówki z gliną i piaskiem z dużą szybkością powodując tumany 
kurzu i piachu, następuje dalsze niszczenie istniejącej drogi. Wszystkie nasze rozmowy z 
sąsiadami oraz kierowcami nie przynoszą żadnych efektów. 

Wnosimy o doraźne rozwiązania zakazujące wjazdu ciężkiego sprzętu i 
ograniczenie prędkości na ul. Malinowej do 20 km/h. W związku z tym, iż jest to droga 
na strzelnicę wojskową i w ostatnim czasie wzrosła ilość szkoleń w J.W (wzrósł ruch 
pieszy i sprzętu wojskowego), na w/w drodze celowe jest przeprowadzenie inwentaryzacji 
istniejącej drogi i doraźne utwardzenie jej w części piaszczystej płytami jombo, a 
następnie ujęcie w planach bieżących i wyposażenie w instalację burzową, kanalizacyjną 
i utwardzenie nawierzchni. Osobnym problemem jest oświetlenie ulic: Borówkowej i 
Malinowej, jako mieszkańcy upominamy się o ww dobrodziejstwa od 1999 roku. 

W odpowiedzi na nasze pisma z lat 2004-2007 Panowie Mikietyński i Gawłowski 
(ksero pism w załączeniu) stwierdzili, iż nie ma w planie na ww lata modernizacji drogi. 
Pomimo tego, że wybudowali się dużo później obok nas na osiedlu Zielone Wzgórze jako 
obywatele I kategorii posiadają gaz ziemny, infrastrukturę burzową, oświetleniową 

"wyprofilowane i wzmocnione pobocza oraz podjazdy do niezabudowanych działek. 
Obok nas buduje się boiska i parkingi przeznaczając na to duże kwoty, natomiast 

'rrfy pjacąc podatki dla miasta Koszalin traktowani jesteśmy jak mieszkańcy drugiej 
kategorii, których podstawowe potrzeby Urząd Miasta lekceważy. Jak długo jeszcze? 
Ponadto wjazd na Malinową jest ograniczony znacznie poprzez Mieszalnie surowca na 
nawierzchnie boiska i parkingu. 
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