
-

SIARO§IA BRAI{ltlll§lil Braniewo, 2022.05.02

ZDP,7 .4I 5 1,2I.1.202ż,w s

W odpowiedzi na petycję grupy mieszkańców Gminy Wilczęta z dnia 2022.03.03 (data wpł do

ZDP), w sprawie bieżącej naprawy drogi powiatowej nr 1348N i ujęcia jej przebudowy w najbliższym

planie budżetu uprzejmie informuję, że Komisja Porządku Publicznego, Spraw Obywatelskich i
Komunikacji, na posiedzeniu w dniu2Dż2.04.28,po dokonaniu szczegółowej ana\iry sytuacji istniejącej i
zasięgnięciu opińi Zarządu Dróg Powiatowych postanowiła:

1, W zakresie naprawy jezdni drogi powiatowej nr 1348N na odcinku Gładysze- Tatarki:

kontynuowaó prace zwięarlę z bieżącym utr4rmaniem drogi. W 2022 rokl Zarząd Dróg

Powiatowych w Braniewie przeprowadził remont wyboi, ubytków w nawierzchni w technologii

uzuPełnienia grysami i emulsją. Prace takie są wykonywane corocznie (w latach poprzednich od

2016 do 202I nealizowano łączeńe 5257 m2 remontu nawierzchni jezdń grysami i emulsją

orazmasą na zimno). Remonty bieżącebędątakże kontynuowane sukcesywnie w przyszłości,

2. W zakresie ujęcia przebudowy drogi w planie budzetu Powiatu: zadańe inwestycyjne polegające

na kompleksowej przebudowie DP 1348N na odcinku Gładysze- Tatarki zostanie ponownie

Przedstawione w propozycjach do najbliższego planu finansowego. W ostatnich propozycjach do

planu finansowego Powiatu zńożono konieczność wykonania przebudowy drogi. Przedstawiono

dwa warianty: wykonanie inwestycji obejmującej caĘ odcinek DP l348N Gładysze- Tatarki o

długości 6,810 km, szacowana wartość przedsięwzięcia 6,742 mln zł, lub prowadzenie

przebudowy etapami. Komisja podkreśla jednak, że takie propozycje przedstawiane są corocznie

na wiele odcinków dróg powiatowych, którę z uwagi na zĘ stan techniczny wymagają

Przebudowy. Należy zaznaczyó, że przedmiotowa droga ma niewielkie znaczęńe komunikacyjne

w sieci dróg powiatowych oraz odbywa się na niej ruch o małym natężeniu (średni dobowy ruch

Pojazdów wg pomiaru z 2020 roku wynosi 54). W związkll, z tym istnieje małę

prawdopodobieństwo, że Powiat będzie mógł pozyskać dofinansowanie na przebudowę DP

1348N z programów zewnętrznych, Dlatego oprócz przebudowy zaproponowano rozwiązanie

polegające na remoncie- ułożeniu nowych warstw nawierzchni jezdni na odcinku o długości 400

m, o Szacowanej wartoŚci 205 Es ń. Zadanię takie byłoby kontynuacją prowadzonych prac w

latach ubiegĘch (w latach 2020 - 2021 wykonano nowe nawierzchnie o dłg łącznej 290 m, o
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,r lłafłoŚci 102,6 tY§ zł.). RealŁacja takiego remonfu uzaleźniona lbdub ,od ,móżliwości

finansowych budżetu Powiatu oraz od ewentualnej wspĘracy Gminy T9Yilczęta.
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Zarząd Dńg Powiatowych

w Brani€wie

Petycja

f{a po&awieart 2 i 4 ustarrry z dnia 11 lipca ł}l4r. o petycjach [Dz.U. z 2O18r., poz. 87OJ

Wnoszę petycĘ w pnedmiocie;

W zwiąrku z futałłym stanem nawie,rzóni dr%i powiatowei nr.1348N [GlaĄ6ze-Tatarki] wnoszę o prreprowadzenie

niezwfoczrrego rernottu {w droBi. Wspomniarry odcinek drogi |e§t w katastrofalrrym §tanie d lYielu lat, Dziufy latane

kilkukrotnie w roku nie zapetłr*iają bezpieaelistwa poruszaiących się uczestników ruchu, Ponadto wlw droga jest

plape&*natł. garbami. W moąe9cie9arirrięcladziury,ooźq!,,rgubić zawieszenigw samocMzie. Drogatą§ląq$łŁ_-=*

ząroŻenie bezpieceaktwa i zdrowia migztalicór, a przede wszvstkim na§zycł dzieci, ktore dojeżdżają codzierrnie

autobusem do szkoĘ. Mieszkaricy nanekają ła ci6le remor§ samochodów. Nikt nam nie rwróci kosztólv naprawy za

zePsute zawieszefib w samochodzie, dńurarrą mkę i wiele inrłych ugkodzeń zwiąanych ze stanern drogi- W celu

Potwierdzełia infonrrĘi zawartyrh w petFii zadĘcamy do pojanvienia się na {w drodze i oceny iej sranu.

Pgliriat Branieu,ski jato właściciet drogi zgodfiie u arL 19 ofaz ań. 2O ustawy z dnia 11 marca 1985r. o drogach

publicznych [§z_U. 2O18 poz. 2O68O z późn zm|, jest odpowiedziałny za jei utrzyrrranie i §tan techniczny. Prosimy zatem o

pilną intefwencĘ wtłdż powidu w temacie bieżącei naprawy oraz o ujęcie przebudowyw naiblżgzyrn planie budżetu.
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