Pytanie:
Witam serdecznie,
Moje pytanie dotyczy przeprowadzonej naprawy dróg bocznych w Letnicy. Drogi zostały
naprawione tylko w odległości 10 metrów od głównej drogi w głąb. Czy pozostałe nie naprawione
odcinki zostaną poprawione, ponieważ ich nawierzchnia od lat nie była naprawiana? Dokładnie
od powstania kanalizacji. Rozumiem, że środków na kompleksową naprawę może nie być ale
proszę chociaż zasypać największe nierówności. A taka mała uwaga na koniec skoro na
wszystkich drogach zostały naprawione tylko wjazdy do 10 m, to dlaczego droga do pani sołtys
została utwardzona, aż do bramy na posesję, podobnie drogę koło sklepu w górę naprawiono aż
pod bramę jednego z domów i dalej nie. Czy są to jakieś specjalne wyjątki?
Pozdrawiam
Odpowiedź:
Uprzejmie informuję, że naprawy dróg w Letnicy zaplanowano na trzy etapy. Pierwszy i drugi
etap dotyczy dwóch zadań inwestycyjnych, dla których w drodze przetargu nieograniczonego
wyłoniono wykonawcę robót.
Zadania inwestycyjne wykonywane są w technologii z destruktu asfaltowego i dotyczą m.in.
remontu odcinka drogi od skrzyżowania przy przepompowni ścieków w stronę przejazdu
kolejowego, który współfinansowany jest przy udziale Lasów Państwowych, oraz naprawy
bieżącej zjazdów z dróg bocznych na drogę powiatową i odcinków dróg o znacznym pochyleniu
podłużnym. Zadania te realizowane są m.in. na wniosek Rady Sołeckiej, a zamiarem jest
zapobieganie destrukcji nawierzchni tłuczniowych i zapiaszczaniu drogi powiatowej podczas
obfitych opadów deszczu.
Trzeci etap obejmuje bieżącą naprawę pozostałych dróg, poprzez niwelację dziur powstałych po
okresie zimowym. Zadanie to wykonywane jest w ramach bieżącego utrzymania dróg i obejmuje
drogi na terenie całej gminy. Prace rozpoczęły się w lutym br. Obecnie kończone są na terenie m.
Słone. W następnej kolejności będzie m. Letnica.
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zapobieganie destrukcji nawierzchni tłuczniowych i zapiaszczaniu drogi powiatowej podczas
obfitych opadów deszczu.
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