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Starcza, dnia 4 marca 2019 r.

Mieszkancy i wla6ciciele dzialek

przy ul. Kwiatowej (t-ysiec)

Sz. P. Wieslaw Szymczyk

W6jt Gminy Starcza
Do wiadomoSci: Rada Gminy Starcza, Komisja ds. Skarg, Petycji i Wnioskow

3't,

Uprzeimie orosimy o niezwloczne podjecie poni2szeqo tematu na najbli2szei Sesji Rady Gminy

Starcza. ti. w dniu 15 marca 2019 r.

PETYCJA DOT. PODJECTA NTEZWLOCZNYCH DZ|AIAN ZWTAZANYCH ZE

STANEM DROGT GM|NNEJ - UL. KWTATOWA (LyStEC)

Szanowny Panie Wojcie,

Od dnia 11 stycznia2019 r. na ul. Kwiatowej majq miejsce prace zwiqzane z budowq

kanalizacji. Od tej tak2e daty do dnia dzisiejszego, tj. 4 marca 2019 r. (tj. blisko dwa

miesiqce) ul. Kwiatowa pozostaje w mniejszym lub wigkszym stopniu nieprzejezdna, a
jej stan jakoSciowy wymaga podjgcia niezwlocznych dziatan.

Zgodnie z ustawq o drogach publicznych ,,Drogi krajowe stanowiq wlasnoSc Skarbu

Panstwa. Drogi wojewodzkie, powiatowe i gminne stanowiq wlasnoSc wlaSciwego

samorzqdu wojewodztwa, powiatu lub gminy". W mySl art. 19 ust. 1 tej ustawy, organ

administracji rzqdowej lub jednostki samorzqdu, do wlaSciwoSci kt6rego nale2qsprawy

zzakresu planowania, budowy, modernizacji utrzymania iochrony drog, jestzarzqdcq

drogi. W odniesieniu do drog krajowych zarzqdcq jest Generalny Dyrektor Drog

Krajowych i Autostrad, natomiast dla drog wojewodzkich powiatowych i gminnych

funkcjg tq sprawuje odpowiednio zarzqd wojewodztwa, powiatu lub wojt (burmistrz,

prezydent miasta). Do zarzqdcy drogi, zgodnie z artykulem 20 ustawy o drogach
publicznych, nale2y m.in. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu drog,

utrzymanie nawierzchni, chodnik6w, wykonywanie interwencyjnych rob6t

utrzymaniowych i zabezpieczajqcych, sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie

drzew i krzew6w oraz pielggnacja zieleni w pasie drogowym . Przy czym pojgcie

"zadania w zakresie utzymania drogi", ktorego definicjg znajdujemy w przepisie art. 4

pkt 10 wspomnianej ustawy oznacza wykonanie robot remontowych, przywracajqcych

jej pierwotny stan orazrobot konseru,vacyjnych, porzqdkowych i innych,zmierzajqcych

do zwiekszenia bezpieczefstwa i wvqodv ruchu. w tym takle od5niezanie i



zwalczanie SliskoSci zimowej. Z tego punktu widzenia zarzqdca drogi odpowiada nie

tylko za to, aby w nawierzchni nie byto dziur uniemozliwiajqcych jazdq i

doprowadzajqcych do szk6d w samochodach, ale takze zobligowany jest do tego, aby

dbac o stan drogi w szerokim ujgciu tej kwestii. Droga musi byc bezpieczna dla jej

uzytkownik6w, niezaleznie od warunk6w Srodowiskowych i pogodowych. Zarzqdca

drogi, uwzglgdniajqc wta6nie te czynniki, powinien podejmowac takie dzialania, aby

wystqpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych nie doprowadzalo do obni2enia

bezpieczehstwa i wygody ruchu.

Przez okres od stycznia do marca tego roku na ul. Kwiatowej z uwagi na jej jakoSc,

ktora jest m.in. konsekwencjq prac kanalizacyjnych, mialy miejsca liczne zakopania

sig samochodow, po ktorych w kilku przypadkach doszlo do szkod w samochodach,

obecnie trwa diagnostyka pojazdow.

Uzytkownicy drog publicznych mogq wystqpid do zarzqdcow dr6g z toszczeniami,

wskazujqc, iz odpowiedni organ w sposob niewystarczajqcy wypelniat zadania w

zakresie utrzymania drogi. Podstawq prawnq wysuwania roszczen

odszkodowawczych sE powyzsze przepisy ustawy o drogach publicznych, a w

odniesieniu do wojtow (burmistrzow, prezydentow miast) dodatkowo ustawa z 13

wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu porzqdku i czystoSci w gminach. W tej wlaSnie ustawie

na gminy nalozono obowiqzek zapewnienia czystoSci i porzqdku na swoim terenie,

m.in. poprzez zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placow i terenow otwartych przez

zbieranie i pozbywanie siQ blota, Sniegu, lodu oraz innych zanieczyszczert

uprzqtnigtychz chodnikow pzez wlascicieli nieruchomo6ci odpadow zgromadzonych

w urzqdzeniach ustawionych do tego celu na chodniku.

Stan ulicy Kwiatowej do stycznia 2019 r. pozostawal optymalny, w pewnej czgSci

mieszkancy sami wysypali na wlasny koszt kamien, aby zapewnic sobie przejazd bez

dziur i blota. Niestety na skutek prowadzonych prac kanalizacyjnych kamien ten zostal

zebrany i droga nie zostala przywrocona do stanu sprzed okresu prac kanalizacyjnych.

Wszystkie wykonywane obecnie prace pozqdkowe na ul. Kwiatowej sq jedynie

rozwiqzanie prowizorycznym. Na poczqtku marca czgSc ul. Kwiatowej - od wjazdu z

ul. Jesionowej do mniej wigcej zakrgtu zostata dodatkowo wysypana zwirem, ten

odcinek jest w miarg przejezdny, niestety pozostala czg6c, od wspomnianego zakrgtu

w glqb ul. Kwiatowej nadal stan drogi pozostaje nieakceptowalny, Zna)dujq sig w niej

liczne dziury iwyboje, a gdy parg godzin popada deszcz czy 6nieg to tworzq sig kaluze,

a z uwagi na nie utwardzenie powierzchni natychmiast pojawia sig bloto i przejazd



samochodem jest utrudniony bqd2 uniemozliwiony i grozizakopaniem sig pojazdu. Nie

wspominajqc juZ o tym, 2e pojazdy przez liczne wyboje i glgbokie dziury sq stale

narazone na uszkodzenia, a pasazerowie na wstrzqsy, co moze byc np. niebezpieczne

przy przewozeniu chocby malych dzieci. Dodatkowo naleZy zwrocic uwage na jeszcze

jeden aspekt - jako mieszkancy ul. Kwiatowej jeste6my zupelnie pozbawienie

jakiegokolwiek swobodnego przejScia do przystanku autobusowego, bez zakladania
. obuwia typu kalosze czy wyj5cia na spacer, a zaraz w okresie cieplejszym przejazdu

rowerem. Stan ul. Kwiatowej jest zty. Liczne nierowno6ci na drodze utrudniajq nam

codzienne Zycie w okolicy, wyjazd o poranku nie gwarantuje nam, 2e po

kilkugodzinnych opadach bgdziemy w stanie wr6cic pojazdami mechanicznymi do

domu, nie wspominajqc juZ o weekendzie, kiedy na zadnq interuuencjq nie mamy

szans, chyba, 2e wzywajqc straz poZarnq, choc to obowiqzkiem zarzqdcy drogi, czyli

wojta gminy jest dbanie o jej stan. Warto tez spojrzec na to jak wyglqda pobocze ulicy,

a raczej glina tam spoczywajqce i ogromna ilo5c kolein, kt6re tak2e sq niebezpieczne
przy przejazdach pojazdami, kiedy nie ma szans na wyminiqcie kaluzy czy dziury, bo
jest ryzyko wpadnigcia w gling iznowu zakopania sig. Pomijamy juz aspekt estetyczny,

nadmienimy tylko, ze wystarczyloby uzyc nastgpujqcego okreSlenia - od stvcznia

2019 r. ul. Kwiatowa po prostu zostala zdewastowana, i do tej pory nie zostaty
podjgte dzialania, ktore by poprawily sytuacjQ. To, co ma miejsce na ul. Kwiatowej od

stycznia 2019 r. nie moze byc przez nas dtuzej akceptowane. Zapraszamy wladze

lokalne do odwiedzin ul. Kwiatowej w deszczowy dzien, podjgcie proby spaceru np. z

wozkiem czy przejazdu pojazdem po kilkugodzinnych opadach, moze w6wczas

wladze lokalne w koncu podejmq sensowne i dlugofalowe dzialania, choc jak widac

liczne wizje lokalne do tej pory nie zobligowaty nadal do poprawy sytuacji. Co wigcej,
prosimy o odpowiedz kiedy zostanq zrobione przylqcza kanalizacyjne - znowu

bgdziemy miec jeszcze bardziej utrudnione dojazdy do posesji niz do tej pory, bo choc
prace kanalizacyjne tnvajq od 11 stycznia to po dwoch miesiqcach wciqz brak
przylqczy, a to oznacza,2e ponownie droga bgdzie zamykana idalej jeszcze bardziej

dewastowana koparkami itd. Do tej pory bylismy cierpliwi iwysluchiwalismy tlumaczen,
2e sq prowadzone rozmowy z firmq, ktora buduje kanalizacjg, aby to oni naprawili

drogq, na chwilq obecnq takie tlumaczenia nas de facto nie interesujq, kwestia

rozliczen i odpowiedzialnoSci za drogg firmy od budowy kanalizacji to Panstwa

wewngtrzna sprawa, my zwracamy sig do podmiotu, ktory jest prawnie zobowiqzany

do odpowiedzialnoSci za jej stan, czyli w tym przypadku Wojta Gminy Starcza i



Jako mieszkancy ul. Kwiatowej zqdamy:

(1) Zwrotu poniesionych koszt6w na azyszczenie i naprawy pojazdow;

(2) Zapewnienie bezpiecznego i tnruafego przejazdu ul. Kwiatowq;

(3) Natychmiastowego udroznienie przydroZnych row6w ptzy posesjach oraz

zapewnienia przywrocenia zieleni przy posesjach;

(4) OkreSlenie terminu przygotowania drogi asfaltowej na ul. Kwiatowej.

Na marginesie pragniemy doda6, 2e niezwyklq nieodpowiedzialnoSciq bylo doprowadzenie do

sytuacji, kiedy pzez pewien czas droga pozostawala zupelnie nie pzelezdna, a w sytuacji

zagrolenia 2ycia bqd2 zdrowia nie pozwalalaby na dotarcie odpowiednim slu2bom

ratowniczym. JednoczeSnie warto tak2e odnotowa6, 2e prowadzone prace kanalizacyjne

doprowadzily do:

(1) Kilkukrotnej interwencji Pogotowia gazowego - na skutek przenr'rania gazociqgu, a

takZejego rozszczelnienia, co bylo tak2e zagro2eniem dla nas mieszkancow;

(2) Pzewvania linii Swiatlowodowej i odcigcia internetu od jednego z dostawcow na ul.

Kwiatowej.

Z powa2aniem

M ieszka frcy u l. Kwiatowei
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