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W zwiqzku ze zlolonymi interpelacjami Nr 138-139/2021 na sesji w dniu 5 maja
2021r. informujg, co nastgpuje:

138) do uprz4tnigcia piachu na ul. Henryk6w oraz wykonania przekopu do odprowadzenia
wody z jezdni zostan4 skierowane osoby do odbywania kary ograniczenia wolnojci w postaci
prac spolecznie u2ltecznych.
139) drogi o wskazanym przebiegu polo2one s4 na dzialkach nie spelniajqcych obecnie
standard6w pasa drogowego . Zgodnie z rozporzqdzeniem ministra transportu i gospodarki
wodnej w sprawie warunk6w technicmych jakim powinny odpowiadai drogi publiczne oraz
ich usltuowanie, szerokoSi pasa drogowego powinna zapewnii mo2liwosi umieszczenia
wszystkich element6w drogi i urz4dzeri z ni4 *tiqzanych, wynikajqcych z funkcji drogi oraz
uwarunkowari terenowych, przy uwzglEdnieniu potrzeby ochrony uZytkownik6w dr6g
i terenu przyleglego przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem.
Z powyZszego wynika, iz przy minimalnej szerokoSci jezdni - 5m, chodnika polo2onego przy
jej kawgdzi - 2m oraz jednostronnego pobocza wraz z rowetn - 1,5m, szerokodd.pasa
drogowego powinna wynosii minimalnie ok. 8,5m. Srednia szeroko6i pasa dzialki drogowej
we wskazanym w interpelacji przebiegu r+ynosi 5,5m, przy czym przebieg istniej4cej jezdni
w zI€Icznym stopniu nie pokrywa sig z &ialk4 drogow4. Ostatnia przeslanka powoduje, 2e nie
ma prawnej mo2liwoSci wykonania nakladki asfaltowej z powodu kolizji przebiegu drogi
z gruntami prywatnymi. Bior4c powy2sze pod uwagg, :url:az ze wskazaniem r6wnie2 na
konieczno66 budowy chodnika, niezbgdna bylaby przebudowa drogi co wiqzaloby sig
z opracowaniem kompleksowej dokumentacji, uregulowania jej przebiegu na gruncie.
przeprowadzenia podzial6w i wywlaszczefi. Inwestycja w powyzszym ksztalcie bylaby
istotnym wydatkiem dla bud2etu gminy rzgdu 1,5 do 2,0 mln zl ( w tym dokumentacja ok. 50
tys. zl, wl,wlaszczenia nieruchomoSci ok. 300 tys. zl). Biorqc powyzsze pod uwagg oraz
konieczno66 wykonania innych rozpoczgtych juz zadari inwestycyjnych, wprowadzanie
poryZszej propozycji do bud2etu w bieZ4cym roku jest niemoZliwe.

Do wiadomo6ci:

1) Wieslaw Gregiel interpelacja nr 139
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