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Kraśnik, dnia 11 stycznia 2016 r.

Pan
Jarosław Jamróz
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 30 grudnia 2015 r.
wyjaśniam, co następuje:
Treść interpelacji 1: „Interpretacja dotyczy ulicy Makowej. Uliczka położona jest na Osiedlu

Piaski pomiędzy ulicami Piaskowa a Aleja 1000-Lecia. (od strony ul. Piaskowej przed „Gamą”
w prawo). Uliczka ta od strony ul. Piaskowej jest wyasfaltowana, ale w miejscu gdzie kończą
się bloki za ul. Rumiankową wyłożona jest (a raczej była) płytami betonowymi. Podczas
budowy ul. Aleja 1000-Lecia część płyt zdjęto. W planach miasta uliczka ta istnieje, a przed
budową ulicy Al. 1000-Lecia służyła mieszkańcom tej części Osiedla Piaski jako przejście
do Al. 1000-Lecia i skrót do kościoła. Obecnie ludzie chodząc tamtędy toną w błocie, a nawet
gdy dojdą do ul. Al. 1000-Lecia przejście tą ulicą do ul. Św. Faustyny jest niebezpieczne
gdyż samochody jeżdżą z dużą prędkością, a nie ma tam chodnika. Mieszkańcy proszą
o wykonanie brakującej części ul. Makowej, oraz wykonanie chodnika przy ul. Al. 1000-Lecia
od ul. Makowej do Św. Faustyny, bądź tymczasowo o odtworzenie przejścia z płyt
betonowych. Brak powiązania istniejącej ul. Makowej z nowo wybudowaną częścią
ul. Al. 1000-Lecia to następna niedoróbka przy projektowaniu i wykonaniu tej inwestycji.
Brak odpowiednio wykonanych zjazdów z ul. Al. 1000-Lecia skutkuje tym, że błoto
nanoszone z pól przez ciągniki i maszyny stwarza dodatkowe zagorzenie dla korzystających
z nowej części drogi.”
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelację z dnia 30.12.2015 r. Pana Radnego Rady Miasta
Kraśnik Jarosława Jamroza informujemy, że Urząd Miasta Kraśnik widzi potrzebę realizacji
brakującego odcinka drogi ul. Makowej, który jest bardzo istotny dla dobrej komunikacji
osiedla Piaski z nowo wybudowanym odcinkiem drogi ul. Al. Tysiąclecia bez konieczności
objazdu ul. Piaskową i Św. Faustyny. W ramach dostępnych środków finansowych Miasto
Kraśnik postara się przedmiotową inwestycję zrealizować, po uprzednim umieszczeniu
jej w budżecie Miasta Kraśnik.
Odnośnie budowy chodnika przy ul. Al. Tysiąclecia, która zgodnie z klasyfikacją
jest drogą powiatową, wszelkie decyzje odnośnie inwestycji tej ulicy podejmuje
i realizuje zarządca drogi, tj. Starosta Kraśnicki, a w jego imieniu Zarząd Dróg Powiatowych w
Kraśniku. Miasto Kraśnik nie prowadzi żadnych inwestycji na drogach powiatowych,
ewentualnie udziela pomocy finansowej na ich prowadzenie na podstawie porozumienia
z Zarządem Powiatu Kraśnickiego. Wszelkie zapytania odnośnie planowanych inwestycji
na tej drodze proszę kierować do Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku.

