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WNIOSEK
SOŁTYSA WSI MARZENIN — KAWĘCZYN

Jako sołtys wsi Marzenin — Kawęczyn ponawiam wniosek o uwzględnienie realizacji
projektu przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin,
jednostka ewidencyjna Gmina Września, obręb ewidencyjny Marzenin, działki o numerach:
189/3, 98/2, 241, 168/5, 173/1, 108/2, 169/1, 170/14, 173/2, 170/5, 173/3, 170/4 oraz 115/2
wraz z budową chodnika wzdłuż wskazanej drogi.
UZASADNIENIE
Jak wskazywano w poprzednio składanych wnioskach przebudowa wskazanej drogi
jest konieczna dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, gdzie brak jest chodnika przy
jednoczesnym wysokim natężeniu ruchu wielkogabarytowego sprzętu rolniczego oraz
transportowego.
Wskazania wymaga również fakt, iż brak jest w niniejszym obszarze linii
autobusowej, natomiast mieszkańcy okolicznych wsi zmuszeni są do korzystania z linii
transportu kolejowego, przemieszczając się wzdłuż wskazanej drogi celem dotarcia do
najbliższej stacji kolejowej.
Niejednokrotnie sygnalizowano problem złego stanu technicznego nawierzchni
powyższej infrastruktury drogowej, gdzie występują jej liczne pęknięcia, wybrzuszenia
i załamania. Powstałe dziury oraz wyboistość nawierzchni doprowadza również do osunięć
ziemi przy przepustach wodnych.

Powyższe stanowią jedną z podstawowych barier
ograniczających wzrost poziomu
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz czynnikiem
obniżającym aktywność gospodarczą,
inwestycyjną oraz konkurencyjność tego obszaru.
Jednocześnie chciałbym wskazać, że ustawą z 23 października
2018 r. o Rządowym
Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, z
późn. zm.) powołano mechanizm
wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego,
realizujących inwestycje na drogach
samorządowych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)
winien stanowić kompleksowy
instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych
przez jednostki samorządu
terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania
nowoczesnej i bezpiecznej
infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowi
ącej ważny element prawidłowego
funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się
do poprawy poziomu życia
obywateli.
W nawiązaniu do poprzednich wniosków chciałbym
wskazać również, ze poniesione
zostały koszty związane z projektem wskazanego odcinka
drogi oraz pominięcie powyższego
jest nieekonomiczne w skutkach.
W związku z powyższym, jako sołtys wsi Marzenin — Kawę
czyn, w trosce o dobro
mieszkańców, ponawiam niniejszy wniosek.
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