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Pan
Krzysztof Kowolik
$ołtys $więtosuowie

W odpowiedzi na Pana pismo 1.p.14IRS/ZAB z dnia 04.12.2A13 w sprawie
remontu drogi powiatowej nr 3224 S, informuję, iŻ zarzut braku troski o Stan
teehnĺczrry rĺlicy Mikulezyckiej w ŚwięĹuszuwicauil w trakcie budowy autclstľaĺjy A-1
jest nieuzasadniony.

Zarząd Dróg Powiatowych W Tarnowskich Górach od lipca 2009 roku
podejmował szereg działań zmierzających do ochrony istniejącej sieci infrastruktury
drogowej przed Wpływem WzmoŻonego transportu materĺałow budowlanych i sprzętu
na budowę autostrady A-1. Do grudnia 2009 roku Zarząd DrÓg Powiatowych
dokonywał oceny sytuacji, jak równiez uczestniczył w czynnościach wykonawcy,
polegających na uzupełnieniu materiałÓw wyjściowych do dyskusji merytorycznej
o moŻliwościach wykorzystania ulicy Mikulczyckiej jako jednego z dojazdów na
budowę. Zgromadzone wówczas dane nakreśliły wykonawcy istniejący stan drogi
powiatowej, jednocześnie umozliwiając wystosowanie pod jego adresem projektu
umowy cywilnej okreŚlającej warunki korzystania z drogi. Zdecydowane stanowĺsko
Zarządu Dróg Powiatowych spowodowało odstąpienie wykonawcy od propozycji
zarządu drogi' Wykonawca poĺnformował, Że nĺe zamierza wykorzystywać drogi
powiatowej jako dojazdu do placu budowy. Dalsze czynnoścĺ skupiały sĺę na kontroli
realizacji decyzji wykonawcy zarowno w zakresie ulicy Mikulczyckiej jaki i ulicy
Dworcowej w Wieszowej oraz drogĺ Świętoszowĺce _ Szałsza. Podejmowane działania
obejmowały równiez troskę o bezpieczeństwo pieszych, właściwy spływ wod
powĺerzchniowych oraz zachowanie ciągłości ruchu W czasie przebudowy drogi
powiatowej pod wiaduktem autostradowym. Zarząd Drog Powiatowych był aktywny
w okresie całej doby, reagował na kaŻdy sygnał o utrudnieniach kierowany drogą
telefoniczną. W okresie prowadzonych prac związanych z budową autostrady A-1
Zarząd Dróg Powiatowych wspÓłpracował z Policją oraz lnspekcją Transportu
Drogowego. Zostały wprowadzone również radyk'alne ograniczenia w ruchu drogowym
W ciągu drogi Świętoszowice Szałsza dla samochodów ciężarowych
o dopuszczalnĄ masie całkowitej powyzej B ton' JednoczeŚnie takiego ograniczenia
nĺe moŻna było wprowadzić w ciągu ulicy Mikulczyckiej z uwagi na połączenie
komunĺkacją pasazerską Tarnowskich Gór i Gliwic oraz funkcjonowanie na terenie
Swiętoszowĺc firm, ktorych działalność ĺrpiera się m.in. na transporcie drogowym.
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Przypadek skierowania wniosku do Policji o ukaranie jednego
z kierujących, świadczącego transport na rzecz budowy autostrady, spotkało się
z odstąpieniem od skierowania Sprawy do organu orzekającego z uwagi na
legitymowanie się przez przewoŻnika umową na korzystanie z posesji przy ulicy
Cegielnej, co W świetle obowiązujących przepisów umoŻliwiło przejazd przez
ulicę Mikulczycką. Analiza prawna tej sytuacji w świetle zawiadomienia o odstąpieniu,
o którym mowa powyzej, wskazywała na brak argumentów mogących podwazyć
stanowisko Policji.

Jednocześnie temat niszczenia infrastruktury drogowej W czasie budowy
autostrady został sprawdzony przez kontrolera Najwyzszej lzby Kontroli w 2010 roku,
ktory nie wniosł zastrzeŻeń co do zakresu czynności przeciwdziałających takim
przeobraŻeniom sieci drogowej w rejonie Świętoszowic.

Zarząd Dróg Powiatowych W Tarnowskich Gorach jest W posiadaniu
korespondencji prowadzonej z wykonawcą oraz innych materiałów potwierdzających
zaangaŻowanie jednostki na rzecz zminimalizowania wpływu budowy autostrady na
drogi powiatowe w jej rejonie. Korespondencja ta stanowi prawdopodobnie część
wszystkich materiałów zgromadzonych w tej sprawie przez jednostki powiatu mające
udział w omawianej sprawĺe.

W związku z powyŻszym informuję, Że pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych
są otwarci na mozliwość roboczego spotkania z przedstawicielami Rady Sołeckiej.
W trakcie spotkania będą mogły zostac sporządzone kopie wybranych dokumentów
oraz udzielone zostaną ewentualne dodatkowe informacje o czynnościach
podejmowanych przez zarządcę d rog i.
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