Podstolice, dnia 10.09.2020r.

Starostwo Powiatowe we Wrześni
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Mieszkańcy miejscowości odstolice oraz O patówko składają skargę na stan techniczny
drogi powiatowej o nr 2932P Zasutowo— Podstolice — Mała Górka, na odcinku od skrzyżowania
ulicy Kasztanowej i Jeżynowej do ul. Polnej (działki geodezyjne o nr ewidencyjnych 29, 5/3)
w Podstoficach. Jednocześnie wnioskujemy o wykonanie chodnika dla pieszych wraz
z niezbędny oświetleniem dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu
drogowego.
W sąsiedztwie drogi powiatowej Uchwałą nr XXXVII/283/2006 Rady Miejskiej Gminy
Nekla z dnia 27 września 2006 roku ustalony został miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego

terenów

budownictwa

jednorodzinnego

w

Postolicach,

działka

o nr ewidencyjnym 28/3, 28/2 i części drogi nr ewid. 29. Aktualnie na działkach objętych MPZT
oraz sąsiednich terenach powstaje wiele nowych budynków jednorodzinnych, które
w perspektywie czasu stworzą duże osiedle. Przedmiotowa droga stanowi główny dojazd do
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opatówku oraz do Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie.
W chwili obecnej droga powiatowa jest wąska i w złym stanie technicznym,
a poruszanie się nią jest uciążliwe. Brak oświetlenia oraz wydzielonego pasa dla pieszych
stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu, szczególnie po zmroku. Należy nadmienić, iż drogą
t ą poruszają się dzieci m. in. w drodze do i ze szkoty, co stanowi istotny argument za
powstaniem chodnika.
Zwracamy uwagę iż, wcześniejszy wniosek w sprawie budowy chodnika przy
ul. Jeżynowej w imieniu mieszkańców złożony dnia 16 maja 2019r. przez Gminę Nekla do
Referatu

Dróg Powiatowych został

rozpatrzony

negatywnie. Jako

powód

podano

nieuwzględnienie inwestycji w budżecie na rok 2019. Pragniemy nadmienić, że przedmiotowa
inwestycja nie została również uwzględniona w budżecie na rok 2020.

W związku z powyższym ponownie składamy wniosek o wykonanie nowej nawierzchni
asfaltowej oraz wykonanie chodnika dla ruchu pieszego wraz z niezbędny oświetleniem dla
zapewnienia swobodnego poruszania się pojazdów oraz

bezpieczeństwa

wszystkich

uczestników ruchu.
Liczymy na zrozumienie i pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Z poważaniem
niżej podpisani mieszkańcy
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Podstolice, dnia 10.09.2020r.

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. 3 Maja 3
62-300 Września

WNIOSEK
Mieszkańcy miejscowości Podstolice oraz Opatówko składają wniosek o wykonanie
nowej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej o nr 2932P Zasutowo

Podstolice

Mała

Górka, na odcinku od skrzyżowania ulicy Kasztanowej i Jeżynowej do ul. Polnej (działki
geodezyjne o nr ewidencyjnych 29, 5/3) w Podstolicach. Jednocześnie wnioskujemy
o wykonanie chodnika dla pieszych wraz z niezbędny oświetleniem dla zapewnienia
bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
W sąsiedztwie drogi powiatowej Uchwałą nr XXXVII/283/2006 Rady Miejskiej Gminy
Nekla z dnia 27 września 2006 roku ustalony został miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego

terenów

budownictwa

jednorodzinnego

w

Postolicach,

działka

o nr ewidencyjnym 28/3, 28/2 i części drogi nr ewid. 29. Aktualnie na działkach objętych MPZT
oraz sąsiednich terenach powstaje wiele nowych budynków jednorodzinnych, które
w perspektywie czasu stworzą duże osiedle. Przedmiotowa droga stanowi główny dojazd do
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opatówku oraz do Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie.
W chwili obecnej droga powiatowa jest wąska i w złym stanie technicznym,
a poruszanie się nią jest uciążliwe. Brak oświetlenia oraz wydzielonego pasa dla pieszych
stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu, szczególnie po zmroku. Należy nadmienić, iż drogą
t ą poruszają się dzieci m. in. w drodze do i ze szkoty, co stanowi istotny argument za
powstaniem chodnika.
Zwracamy uwagę iż, wcześniejszy wniosek w sprawie budowy 'chodnika przy
ul. Jeżynowej w imieniu mieszka ńców złożony dnia 16 maja 2019r. przez Gminę Nekla do
Referatu

Dróg Powiatowych

został

rozpatrzony

negatywnie. Jako

powód

podano

nieuwzględnienie inwestycji w budżecie na rok 2019. Pragniemy nadmienić, że przedmiotowa
inwestycja nie została również uwzględniona w budżecie na rok 2020.

Liczymy na zrozumienie i pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Z poważaniem
niżej podpisani mieszkańcy
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