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Interpelacja 

 

Na podstawie §41 Statutu Miasta Sandomierza – (przyjętego Uchwałą Rady Miasta 

Sandomierza Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011) – składam interpelację następującej 

treści: 

W sprawie WC na cmentarzy komunalnym. 

Szanowny Panie Burmistrzu, reprezentując mieszkańców miasta zwracam się do Pana  

z prośbą o interwencję w sprawie toalet na cmentarzu komunalnym. Na dzień dzisiejszy 

cmentarz wyposażony jest tylko w jedną toaletę typu TOY TOY, której stan delikatnie 

mówiąc pozostawia wiele do życzenia, a obecna obsługa cmentarza nie robi praktycznie nic 

aby zadbać o to miejsce (świadczy o tym jedno z zdjęć wykonanych po godz. 16 w dniu 

05.11.2015r.). 

Zwracam się do pana Burmistrza z prośbą o zainstalowanie min. 2 toalet typu TOY TOY  

w kolorze zielonym (jedna dostosowana dla osób niepełnosprawnych) w obecnym miejscu 

stacjonowania toalety oraz wykonanie odpowiedniego dojazdu do WC umożliwiającego 

swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. 

Proszę jednocześnie o stworzenie grafika sprzątania toalety, dzięki czemu w każdej chwili 

będziemy mogli kontrolować, czy toaleta jest codziennie odświeżana i sprzątana przez 

obsługę cmentarza (proszę podać numer telefonu w toalecie, na który można interweniować 

w przypadku braku czystości). 

Należy tu również zauważyć, że obecnie pozostawione elementy betonowego płotu mogą 

zostać z powodzeniem wykorzystane do budowy ogrodzenia trzeciej toalety typu TOY TOY 

zlokalizowanej na końcu cmentarza zgodnie z sugestią osób zarządzających tym miejscem. 

Należy tu wykonać oświetlenie na fotokomórkę. 

Szanując naszych mieszkańców oraz przede wszystkim osoby przyjezdne należy zapewnić 

bardzo szybko możliwie najlepsze warunki dla odwiedzających swych bliskich. 

Zwracam również uwagę na umiejscowienie śmietników na używaną odzież, które wg mojej 

oceny nie powinny się znajdować w okolicach cmentarza. 

Więcej na załączonych obrazkach. 

Jako Radny Miasta Sandomierz uważam, że na 2017r.~2018r. należy zaplanować 

inwestycje polegająca na wybudowaniu kaplicy bądź wypracować inne rozwiązanie  

w porozumieniu z duchownymi mającego na celu poprawę warunków na cmentarzu 

komunalnym. 

 

Z poważaniem 

 

  

Data: 06.11.2015r. 



 

 

Elementy betonowego płotu wraz z słupkami, 

można wykorzystać do budowy zasłony do trzeciego 

TOY TOY na końcu cmentarza 

Proszę usunąć śmietniki na ubrania spod cmentarza, 

to nie jest odpowiednie miejsce dla nich. 

Proszę docelowo utwardzić miejsce pod śmietniki. 

Tak wyglądała jedyna toaleta o godz. 16 w dniu 05.11.2015r. 

Proszę wprowadzić dyżury i listę aby co 2h je sprzątać i uzupełniać 

papier.  


