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INTERPELACJA 

Dotyczy: sieci energetycznej sredniego napiecia pomî dzy ulicami Gajowa 
- Lesna - do stacji transforntatorowej PKP Energetyka — w poblizu linii 
kolejowej Warszawa - Poznan 
Panie Prezydencie, od wielu lat zabiegam o przemyslane wykonywanie 
inwestycji prowadzonych w ramach zadan przez miasto Konin. Podkreslalem 
rowniez, iz zadania te powinny bye powî zane oraz wczesniej omawiane 
i planowane z innymi spotkami posiadaj^cymi uzbrojenie techniczne na 
gruntach miejskich i w pasach drogowych, 
Podczas sesji Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku wnioskowaiem 
0 spotkanie kilku wydzialow (inwestycji, drogownictwa, urbanistyki 
1 architektury z przedstawicielami PWiK-u oraz moim udzialem. Otrzyman^ 
odpowiedz ~ cytuj^ "Aktualnie opracowywana jest koncepcja zmiany 
uktadu skrzyzowania ulicy S. Wyspianskiego i ulicy J. Matejki. Po jej 
opracowaniu zostanie zainicjowane oficjalne spotkanie, o ktore Pan Radny 
wnioskowal" 
Wielokrotnie interweniowalem osobiscie w sprawie terminu i ewentualnego 
rozwiazania zmiany ukladu komunikacyjnego w Wydziale Drogownictwa. Po 
jej opracowaniu, 12 marca osobiscie spotkalem si^ w siedzibie E N E R G A S.A. 
z wladzami spolki w Koninie, aby omowic temat nowej koncepcji 
skrzyzowania, gdyz wiem, iz takie zapytanie mialo bye wyslane w zwi^zku 
z istniej^c^ obok lini^ energetyczn^ sredniego napiecia, ktora to linia moze 
powodowac, iz koncepcja ta nie b^dzie mogta bye realizowana, z uwagi na 
istniejac^ siec napowietrzn^. 
Panie Prezydencie, jest to tylko jeden z w^tkow w sprawie linii energetycznej 
sredniego napiecia. 
Obecnie opracowywana jest rowniez koncepcja zagospodarowania terenu 
pomi^dzy ulicami Makowskiego, Wyspianskiego i Chelmonskiego na ktorym 
ma powstac zainicjowany w Koninie „Park Ojcow". 
Pomi^dzy ulicami Matejki, Michatowskiego a Chelmonskiego znajduje si^ 
kompleks boisk oraz plac zabaw dla dzieci. 



Tereny pomi^dzy ulicami Matejki a Gajowa przewidziane pod drog^ ( ulica 
Witkiewicza) i zabudow^ jednorodzinn^. 
Tereny pomi^dzy ulic^ Lesn^ a lini^ kolejow^ w kierunkach Warszawa -
Poznan, rowniez przewidziane pod zabudow^ jednorodzinn^ 
Moja interpelacja dotyczy wlasnie sieci energetycznej sredniego napiecia 
pomi^dzy ulic^ Gajow^ do stacji transformatorowej PKP Energetyka w poblizu 
linii kolejowej Warszawa - Poznan. 
Czy ktokolwiek z urz^dnikow oraz osob odpowiedzialnych za inwestycje, 
pomyslal wczesniej i podĵ t rozmowy, ewentualnie zfozyt zapytanie do 
Spotki Energa S.A. (oprocz mojej osoby) w sprawie likwidacji sieci 
napowietrznej sredniego napiecia na kablow^ ziemnq w celu mozliwosci 
inwestycyjnych i zapewnienia bezpieczenstwa dla dzieci, mlodziezy oraz 
osob doroslych w zwî zku z istnieĵ c^ sieci^ energet>czn^ nad boiskami 
sportowymi, placem zabaw oraz przyszlym Parkiem Ojcow, jak rowniez 
terenami inwestycyjnymi? 
Czy nie uwaza Pan Prezydent, iz siec energetyczna o ktorej pisz ,̂ powinna 
juz zniknqc z tego obszaru o ktorym pisz^ wyzej? 
Jak dtugo zadania uĵ te w budzecie miasta wykonywane b^d^ wyrywkowo 
i czfsciowo CO zwifksza wielokrotnie koszty i powraca sî  do tych samych 
spraw po wykonaniu juz zadan i inwestycji ? Tutaj pragn^ podkreslic, iz 
odcinek od ulicy Matejki do ulicy Lesnej jest do realizacji w przyszlosci, 
podobnie z terenami pod zabudow^ jednorodzinn^ na polnoc od ulicy 
Matejki i potudnie od ulicy Lesnej 
W przypadku braku akceptacji ze strony ENERGA S.A. na zmiany uldadu 
komunikacyjnego (np. braku odpowiednich odiegtosci pomî dzy pasem 
drogowym a lini^ energetycznq napowietrzn^), w jaki sposob wladze miasta 
rozwî z^ temat dotycz^cy dziatki nr 385 i inwestycji planowanej przez 
PWiK na 2016 rok? Pragnf podkreslic i przypomniec, ze jest to kolejny 
z wielu juz terminow, ktore nie zostaly wczesniej dotrzymane z uwagi na 
nieuregulowane sprawy gruntowe i na przyklad - rozwiqzania 
komunikacyjne. 

W zalqczeniu przesytam zdj^cia linii sredniego napiecia pomi^dzy ulic^ Gajowa do stacji 
transformatorowej PKP Energetyka w poblizu linii kolejowej Warszawa - Poznan 


