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mieszkaricy miejscowo6ci :

Ko2la, Wysoka, Lipno, Sterk6w,

Bogaczow, Krzewiny, Letnica,

Nowogrod Bobrzanski

wo rozdzielnika

Majqc na wzglqdzie przepisy ustawy z dnia 1 1 lipca 2014 r, o petycjach (Dz, U, z 2018 |., poz.

870), w odpowiedzi na petycjg mieszkancow Ko2la, Wysoka, Lipno, Sterkow, Bogaczow, Krzewiny,

Letnica, Nowogrod Bobrzanski, w ktorej zawarto postulat naprawy (rozbudowy) obecnej drogi

powiatowejz Ko2lido Bogaczowa podajq, co nastqpuje:

Droga powiatowa nr 1180F lqczy Gming Swidnica z Gminq Nowogrod Bobrzanski.

W miejscowosci Ko2la gm. Swidnica ulozony jest dywanik bitumiczny z ograniczeniem tonazu.

Podobnie w miejscowo6ci Bogaczow, gdzie ul. Dqbowa posiada nawierzchniq asfaltowq. Pozostaly

odcinek drogi powiatowej '1180F tqczqcy obie te miejscowo6ci, to droga o nawierzchni gruntowej,

przebiegajqca w terenie niezabudowanym. Wedlug Sredniodobowego pomiaru natqzenia ruchu

drogowego z 2015 roku (wykonanego w m, Ko2la) przemieszcza sig po przedmiotowej drodze

71 pojazdow (na dobq).

Podkreslic nalezy, 2e kalda inwestycja drogowa majqca na celu poprawq stanu drog

powiatowych jest niezmiernie wazna, jednakze w pieruszej kolejno6ci, nalezaloby przebudowac

istniejqce drogi o duzo wiqkszym natgzeniu ruchu, jak np. Swinica - Letnica. Wobec tego w planach na

biezqcy rok jest ujgte opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na 1 1B7F na

odcinku Swidnica - Letnica na oclcinku drogi o dlugoSci 4,2 kn. Szacunkowa wartoSi opracowania

dokumentacji wynosi 250.000 zl.

W biezqcym roku oraz w nastqpnych latach na terenie gminy Swidnica oraz gminy Nowogrod

Bobrzariski planowane sqw pierwszej kolejnosci do realizacji nastqpujqce inwestycje:

1) w 2021 roku inwestycja pn ,,Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od

drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny" o wartosci 1.147.279 zl, gdzie z Funduszu Drog

Samorzqdowych zadanie otrzymalo 50% dofinansowania oraz jego realizacjq finansowo wesprze

Gmina Nowogrod Bobrzanski;

2) w 2020 roku zlozono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Drog Samorzqdowych dla zadania na

terenie gminf Swidnica pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr

32 do drogi wcjewodzkielnr 279 w m. Drzonow - ll etap" - wartoSc zadania2.933.772zt,

3) w 2020 roku T.arzqd Powiatu zlozyl wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach puli na

zadania zwiqzane z obronno6ciq kraju dla zadania pn. ,,Rozhudowa i przebudowa drogi powiatowej

nr '1140F (w Nowogrodzie Bobrzanskim na odcinku od drogi krajowej nr 27 dojednostki wojskowej);

4) w trakcie opracowania jest dokumentacja dla inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F

na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojew6dzkiej nr 279 w m, Drzon6w - lll etap" - odcinek
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drogi o dtugoSbi 1,9'18 km, gdzie wstgpnie zaklada siq ze lqczny koszt realizacji inwestycji wynosic

bqdzie okolo 6 mln zl;

5) z uwagi na stan techniczny drogi oraz natq;lenie ruchu planowany jest remont drogi Nr 1047F

w miejscowoSci Urzuty. Szacowany koszt inwestycji opiewa na kwotq okolo 6 mln zl. Przy czym

realizacja robot budowlanych uzalezniona jest od pozyskania dofinansowania zewnqtrznego.

Planowanie i realizacja wyzej wymienionych inwestycji zostaly omowione i skonsultowane

z Wlodarzami gmin, na terenie ktorych drogi powiatowe sq usytuowane. Przy czym podkreSlenia

wymaga fakt, i2 gminy wspolfinansujqw znaczqcej wysokoSci inwestycje oraz remonty na drogach

powiatowych,

Z uwagi na olbrzymie potrzeby w zakresie modernizacji i remontow drog powiatowych oraz

ograniczone Srodki budzetowe zasadnym jest w pienruszej kolejnosci dokohczyc inwestycje, ktorych

realizacja ju2 jest w toku. Przez realizacjq inwestycji rozumie sig caly proces poczqwszy od

opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbgdnych pozwolen i uzgodnien, poprzez wykupy

nieruchomo6ci lub ich czqsci, po wykonanie robot budowlanych na drogach powiatowych. Wszelkie

przesuniqcia w tym zakresie powodujq dodatkowe koszty i straty, co moglo by sig wiqzac

z zarzutem niegospodarnoSci ze strony wiadz powiatowych.

W imieniu Zarzqdu Powiatu Zielonogorskiego informujq Pahstwa, 2e w ramach posiadanych

Srodkow finansowych w biezqcym roku poczynimy starania w kierunku utwardzenia clrogi powiatowej

nr 1180F, szczegolnie w newralgicznych miejscach.

Ponadto zaznaczam,i2Zarzqd Powiatu Zielonogorskiego na biezqco monitoruje prace powiatowych

jednostek organizacyjnych, w tym pracg Powiatowego Zielonogorskiego Zarzqdu Drog, do ktorego

zadan nalezy utrzymanie i naprawa drog powiatowych

lnformujq, iz zgodnie z arL 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposob zalatwienia petycji nie moze byc

przedmiotem skargi.
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