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PZD-S3.o5o.25.2o2o z dnia 03.06.2o2or /data Wpływu: 0B'06.2020r./ W sprgwie budowy

chodnika w ciąou drogi krajowej nr 73 w m. Wolica

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Kielcach informuje,

Że w związku z tym iŻ na dzieŕl udzielenia odpowiedzĺ na przedmiotowy wniosek nie zaszły

żadne nowe okoliczności, podtrzymuje swoje stanowisko przekazane w uprzedniej

korespondencji W tym również W piśmie znak: o'Kl.z-2.443.25'2o2o.ip z dnia 31

marca br. (kopia w załączeniu).

Do oddziału GDDK|A w Kielcach na chwilę obecną nie wpłynęły żadne nowe

ustatenia w sprawie wprowadzania przez Ministerstwo Infrastruktury zmian

w dotychczasowym sposobie finansowania zadań inwestycyjnych.

W związku z powyŻszym nie możemy określić ewentualnego przyblizonego terminu

realizacji zadania i nie stanowi to z naszej strony braku dobrej woli ponieważ, chcielibyśmy

zrealizować wszystkie zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

w jak najkrótszym czasie.

Wykonano w 3 egz.

Egz. Nr 1 - adresat + kopia pisma znak: o.KLz-2.443'Ż5.2o20'ip z

Egz' Nr 2 - Rejon GDDKIA w Busko - Zdrőj

Egz.Nr3-a/a oRA 0DDzlAŁU
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W odpowiedzi na pismo znak: cptoś.tl.z2IO.7.2020 z dnia 24-o3-2o2o r' oraz
w nawiązaniu do poprzedniej korespondencji w sprawie budowy chodników w ciągu drogi
krajowej nr 73 w m. Konary, Smogorzów, Podlasek, Wolica, Stopnica, Mĺetel, Szczeglin -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych iAutostrad oddział w Kielcach ponownie informuje:

Budowa chodników na przedmiotowych odcĺnkach została przez nas wpisana do
Programu Budowy Ciągów Pieszo - Rowerowych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad ' Program ten to W oddziale zbiőr potrzeb kierowanych do programu
ogólnopolskiego' Na dzĺeń udzielenĺa odpowĺedzi zadania te nie otrzymały zapewnienia
finansowania a tym samym zgody na rozpoczęcie procedury przetargowej celem ich

realizacji.

oddział nie posiada środków do wykonania zadań inwestycyjnych bezpośrednio
z wniosków, dla których to zadań niezbędna jest dokumentacja techniczna, dlatego na

chwilę obecną nie ma możliwości określenĺa przybliżonych terminów realizacji
wnioskowanych zadań.

W odniesieniu do zmiany stałej organizacji ruchu w miejscowości Podlasek, nie
podzielamy Państwa opinii W kwestiirmożliwości powstawania zatorów. Takie zmiany
stosowaliśmy już na drogach o znacźnĺe większym natęzeniu ruchu drogowego, które
spełniały swoje zadanie' Chcielibyśmy w pierwsze kolejności wybudować chodniki ale przy
oczekujących do budowy ok. 150km w obszarach o ścisłej zabudowie szansa na realizację
przedmiotowych chodników jest znikoma. Dlatego przY zmianie stałej organizacji ruchu
uwzględniono również ograniczenie prędkości w m. Podlasek ĺ oznakowanie ostrzegawcze
o pieszych' Ponadto w 2019 r. kierując do oddziału wniosek nie było z Państwa strony
negatywnych opinii również po przesłaniu informacjĺ o zmianach, które zostały już
zatwierdzone a realizacja przesunięta na termin do końca kwietnia br.
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Wykonano w 4 eoz.:
Egz.Nrl-adresat
Egz. Nr 2 - Pan Michał Segda

Radny RadY Miejskiej w StoPnicY
ul. Tadeusza Kościuszki 2,
28-130 StoPnica
+ kopia plsma cpIoś.ll.zzro'z.2o2o UMiG z dnia 24-03-2020

Egz. Nr 2 - Pan Ludomir Leszczyński
Radny RadY Miejskiej w Stopnicy
ul. Adama Mickiewicza 10,
28-10o Busko-Zdrój
+ koplä plsma cploś.tt.rzto.z.2o2o UMiG z dnia 24'o3'Żo2o

Egz. Nr 3 - Rejon GDDK|A w Busku-Zdroju + kopia pisma

Egz.Nr4-a/a

Geneľalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
odclział w Kielcach


