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WNIOSEK SOŁTYSA WSI MARZENIN — KAWECZYN
Jako sołtys wsi Marzenin — Kawęczyn, w imieniu rniszkańców składam wniosek
o uwzględnienie w ramach budżetu powiatu wrzesińslciego 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
Przebudowa wskazanej drogi jest konieczna dla poprawy bezpieczeństwa pieszych,
a w szczeOlrióści dzieci, oraz mieszkańców okolicznych domów na wskazanym odcinku
drogi, który nie posiada, ani pobocza ani chodnika zabezpieczającego i oddzielającego ruch
pieszy od ruchu kołowego. Natężenie ruchu na wskazanym odcinku jest bardzo wysokie,
szczególnie w godzinach szczytu porannego i wieczornego. Aktualnie ruch został znacznie
zintensyfikowany wobec rozpoczęcia inwestycji i niezbędnych przejazdów dużych pojazdów,
ciężarówek, jak również wielkogabarytowego sprzętu rolniczego. Mieszkańcy, który nie
posiadają własnego środka transportu przemieszczają się wzdłuż wskazanej drogi celem
dotarcia do najbliższej stacji kolejowej. Powyższe stanowi o wysokim poziomie zagrożenia
oraz braku reakcji zarządu powiatu na uprzednio sygnalizowany problem. Podnoszę, że
intencją władz winna być troska o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.
Nie można pominąć również okoliczności bardzo złego stanu technicznego
nawierzchni powyższej infrastruktury drogowej, gdzie występują jej liczne pęknięcia,
wybrzuszenia i załamania. Obowiązek dbania o drogi oraz ich stan spoczywa na zarządcy lub
właścicielu drogi, co wynika z Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, Nr 19 poz. 115 z późn. zm.). W sytuacji, gdy liczba
wypadków będzie nieustannie wzrastała skutek pogorszenia warunków drogowych,
ewentualne straty poniesione z powodu złego stanu nawierzchni, mogą rodzić
odpowiedzialność odszkodowawczą zarządcy drogi, jako ponoszącego odpowiedzialność
cywilnoprawną wskutek niedopełnienia swoich obowiązków.
Nadto, zwiększona częstotliwość przejazdu samochodów ciężarowych skutkuje
powstawaniem szeregu deformacji - przede wszystkim kolein. Natomiast wyrwy, uszkodzenia
pojawiajcie się zazwyczaj po zimie oraz zmiany w kącie nachylenia jezdni stanowi efekt

zaniedbań w utrzymaniu. Deformacje skutkują równie ograniczeniem możliwości usuwania
śniegu i lodu, a w okresie letnim również odprowadzania wody opadowej.
Informuję, że koniecznym jest wzmocnienie infrastruktury drogowej, technicznej,
społecznej, ale przede wszystkim dążenie do wykorzystania potencjału wewnętrznego
powiatu. Zły stan techniczny i użytkowy wielu dróg powiatowych i chodników (lub ich brak)
oraz niedostatki w zakresie infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym przyczyniają
się do wzrostu zagrożenia w ruchu drogowym, gdzie w związku z powyższym konieczne są
działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in. poprzez budowę
i rozwój odpowiedniej infrastruktury, budowę sygnalizacji świetlnej oraz budowę urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Jednocześnie wnoszę, aby wystąpiono ze stosownym wnioskiem w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie
wskazanej inwestycji w Marzeninie. Podnoszę, ze ewentualne wydatki wkładu własnego
mogą być poniesione również w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych, z którego
powiat otrzymał kwotę 3 438 194 zł.
Ponadto, wskazany przez wnioskodawców odcinek drogi jest gotowy do realizacji
wobec zatwierdzenia projektu budowlanego, co usprawnia proces inwestycji oraz nie generuje
dodatkowych kosztów związanych z uzgodnieniami projektu.
Z uwagi na powyższe argumenty, jako sołtys wsi Marzenin Kawęczyn, w trosce
o dobro mieszkańców, składam niniejszy wniosek.

