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Jacek Kuzia 

Przewodniczący Rady Powiatu Kieleckiego 

Dotyczy: 1) poprawy stanu drogi nr 0003T i znajdującego się na niej mostu, 
2) budowy brakującego chodnika w końcowym odcinku tej drogi. 

Interpelacja 

Szanowny Panie Przewodniczący 

W związku z płynącymi do mnie od wielu lat uwagami na temat stanu mostu na 
drodze powiatowej nr 0003T w miejscowości Piotrkowice i Grabowiec - drogi prowadzącej 
do Włoszczowic, przez którą został obecnie wyznaczony objazd, spowodowany przebudową 
odcinka drogi krajowej łączącej Chmielnik - Jędrzejów oraz koniecznością dokończenia 
budowy chodnika w końcowym odcinku tej drogi w miejscowości Grabowiec zwracam się 
z prośbą o zarezerwowanie w budżecie środków finansowych i wykonanie tych koniecznych 
prac. 

Uzasadnienie: 
Wyznaczenie objazdu spowodowało w ostatnim czasie nasilenie ruchu i znacznego 

pogorszenia stanu mostu jak i drogi. Most jest bardzo wąski i przejazd dwóch samochodów 
jest trudny, a do tego przejście pieszych, w tym dzieci udających się do szkoły lub ze szkoły 
do domu stwarza zagrożenie i jest bardzo niebezpieczne zwłaszcza dla pieszych poruszają się 
codziennie tą drogę. Dodatkowo dodam, że nie jest możliwy jednoczesny przejazd dwóch 
ciężarówek. Sama widziałam taką sytuację, jedna ciężarówka przejeżdżała, a druga musiała 
czekać, aż pierwsza przejedzie. Stan mostu w tym czasie uległ dodatkowemu pogorszeniu, 
oby w przyszłości nie doszło do tragedii. Wprawdzie na tym objeździe jest ograniczenie 
tonażu do 10 ton, ale mieszkańcy wielokrotnie interweniowali na sesjach gminy i zgłaszali ten 
problem władzom, a i do mnie też te skargi dotarły. Policja, która się tam częściej pojawia po 
tych interwencjach, przepuszcza te samochody, gdyż mają często zezwolenia na przejazd, ale 
to nie zmniejsza natężenia ruchu. Samochody ciężarowe mają możliwość ostrzegania się 
m.in. przez radia CB. Mieszkańcy informują mnie też o zaczynających pękać ścianach 
budynków w mieszkaniach znajdujących się przy drodze. 

Przy drodze za mostem w stronę Piotrkowic nie ma chodnika, a także na końcu drogi 
w kierunku Włoszczowic, w miejscowości Grabowiec. Stanowi to niebezpieczeństwo dla 
poruszających się pieszych, a zwłaszcza dzieci udających się do szkoły lub ze szkoły 
Należy zastanowić się nad gruntowną modernizacją tego odcinka drogi. 

Z poważaniem: 
Irena Gmyr 

Załączniki: 
1) Pismo sołtysa Sołectwa Grabowiec do Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik 


