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W imieniu mieszańców zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do 
utwardzenia pozostałego odcinka drogi ul. Nowiny od ul. Perłowej do ul. Ozorkowskiej. 
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Szanowna Pani, 

w odpowiedzi na Pani interpelację, dotyczącą ujęcia w budżecie miasta na rok 2019 

zadań inwestycyjnych w zakresie remontu nawierzchni odcinka ulicy Nowiny, od ulicy 

Perłowej do Ozorkowskiej, poniżej pozwolę sobie przedstawić stanowisko w przedmiotowej 

sprawie. 

Po analizie wnioskowanego zakresu należy na wstępie wskazać, iż nie kwestionuje 

zasadności utwardzenia powyższego odcinka drogi, pragnę jednak zaznaczyć, że jest 

w naszym mieście bardzo dużo dróg gminnych wymagających budowy lub remontu. Ulica 

Nowiny na tym odcinku jest drogą gminną i ma uregulowany stan prawny, droga posiada 

podstawowe uzbrojenie, tj.: energetyczne, gazowe, sanitarne, wodociągowe. Jednak 

szerokość pasa drogowego nie spełnia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie, aby droga była zgodna z rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej, tj.: Dz.U.2016.124 powinna zostać poszerzona do 

szerokości 5 m (dla ruchu dwukierunkowego pojazdów). Wykonanie powyższego zamierzenia 

^iwarrmkowane jest pozyskaniem gruntów od prywatnych właścicieli. Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami i Mieszkalnictwa skieruje wniosek do właścicieli o możliwość wykupu 
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W słowach podsumowania należy dodać, iż na najbliższe lata jest planowana 

realizacja kluczowych i zarazem wielomilionowych inwestycji dzięki pozyskaniu środków 

zewnętrznych, dlatego też z dużą rozwagą należy podchodzić do dalszego obciążania budżetu 

miasta kolejnymi wydatkami. W związku z powyższym uważam temat za otwarty z potrzebą 

dalszej szczegółowej analizy możliwości finansowych oraz koniecznością właściwego 

rozplanowania w czasie kolejnych działań zmierzających do wykonania przebudowy 

przedmiotowego ciągu drogowego. 

Sprawę prowadzi: Tomasz Dyaczyński, tel. 427143271 


