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związku

z

tragicznym Stanem dróg gruntowych wnioskuje

o przekazante wolnych środkow budŻetowych lub nadwyzki budzetowej W
Wysokości 3 mln zł na utwardzenie dróg. Utwardzenie drogi powinno byc
Wykonane z zagęszczonego tłucznia o gruboścido 10 cm z nakładką
asfaltową do 5 cm, a sama droga o szerokości4m. Utwardzenie drogi nie
Wymaga projektu i pozwolenia na budowę, a jego realizację można
wykonac na podstawie zgłoszenia do właściwegoStarostwa
Powiatowego. Mieszkańcy czekają na utwardzenia drog dziesiątki lat
walcząc zkurzem ibłotem. Nie możemy pozostać obojętni nazniszczone
zawieszenla samochodiw, czy trudności w spacerowaniu takimi drogami
przez osoby starsze i rodzicow z maými dziećmi'
W ramach tej kwoty proponuje realizację kluczowych dróg gruntowych:
- ul. Witosa od ogińskiego do ul. Dolnej (1800m)
- ul. Dolna od Witosa do ul' Jodłowskiego (500m)
- ul. Anielewicza (350m)
- ul. Grota Roweckiego od ul. Anielewiczado ul. Grenadierów (200m)
- uI. Kosmonautów (220m)
- ul. Spacerowa od ul. Okulickiego do ul. Mireckiego (200m)
- ul. Zaciszna od ul. Jodłowskiego do ul. Witosa (a50m)
- ul. oIszowa od ul. Równoległej do ul. Chmielnej (300m)
- ul. Wypoczynkowa (2000m)
- ul. Bydgoska (500m)
- ul. Brzechwy (650m)
- ul. Kubusia Puchatka (200m)
- ul. Dębowa (800m)
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- ul. Cieszyńska (300m)
- ul. Bema (300m)
- ul. Sosnowa i Żniwna (350m)

Kwota 3 mln zł powinna Wystarczyć, na Wykonanae utwardzenia znacznie
ponad 1Okm drig.

Wymienione We wniosku składają się na długoścponad gkm
Nie zapominając jednak o bezpieczeństwie drogi utwardzone powlnny
być, oznaczone jako Strefa Zamieszkania (D-40)' Przepisy obowiązujące
w takiej strefie pozwolą na zabezpieczenie potrzeb dla ruchu
samochodowego i pieszego.

W związku z powyŻszym wnioskuje, aby wolne środkioraz środkiz
nadwyżki budzetowej przeznaczyc do Dz.600 R. 60016 i zrealizowac
utwardzenie dróg W zaproponowanej technologi!'

Wnioskuje rownieŻ o zaplanowanie na kolejne Iata środków w wysokości
około 3 mln zł rocznie na powyŻsze cele, co pozwoli w tyIko 4lata
utwardzić wszystkie drogi gruntowe w mieście.
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