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Przewodniczący Rady Powiatu Kieleckiego 

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

Szanowny Panie Przewodniczący 
Wnioskuję 
1) o remont nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 0058T w obrębie działki 

ewidencyjnej nr 662 oraz 
2) wyczyszczeni rowów melioracyjnych przy tej drodze na całym jej odcinku 

Uzasadnienie: 
W związku z pismem od radnej gminy Chmielnik: Teresy Chwalińskiej i sołtys: 

_ _ które do mnie wpłynęło i wcześniejszymi zgłaszanymi uwagami na temat 
stanu rowów przy tej drodze wnoszę o jak najszybsze podjęcie stosownych prac. Droga jest w 
fatalnym stanie i wymaga natychmiastowej interwencji. Dziury i nierówności narażają 
samochody na uszkodzenia, zagrażają bezpieczeństwu poruszających się tam ludzi. Panie 
zwracają uwagę na fatalny stan techniczny drogi w przysiółku Wygoda Borzykowska. 
Twierdzą, że niedługo mieszkańcy nie będą mogli dojechać do swoich posesji. Dodatkowo tą 
drogą poruszają się też pojazdy komunikacji publicznej. 

Stan rowów melioracyjnych przy tej drodze też wymaga natychmiastowej 
interwencji. Już w ubiegłym roku podczas ulewnych deszczy, rowy nie zbierały wody, gdyż 
były zarośnięte i niepogłębione. Niedrożność ich powodowała, że woda wlewała się na 
posesje i zalewała budynki. Wymagało to interwencji strażaków. Nie chcemy przecież, by ta 
sytuacja i w tym roku się powtórzyła, a rowy jeszcze bardziej nie zarosły. Posiadam zdjęcia, 
które otrzymałam od radnej Chwalińskiej we wrześniu 2021 roku. 

Załączniki: 
1) Pismo radnej Teresy Chwalińskiej i sołtys 
2) Zdjęcia po ulewie z 1 września 2021 roku 
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Powiatowy Zarząd Dróg 
w Kielcach 

ul. Wrzosowa 44 
25-211 Kielce 

W imieniu własnym oraz mieszkańców miejscowości Borzykowa w 
gminie Chmielnik zwracamy się z wnioskiem o remont nawierzchni asfaltowej 
na drodze powiatowej nr 0058T w obrębie działki ewidencyjnej nr 662 oraz 
wyczyszczenie rowów przydrożnych na całej długości tej drogi powiatowej. 

Przedmiotowy fragment drogi znajduje się w fatalnym stanie i wymaga 
natychmiastowej interwencji. Nierówności i dziury narażają na poważne 
uszkodzenia jeżdżące tam samochody oraz stanowią zagrożenie dla zdrowia i 
życia ludzi. W przysiółku Wygoda Borzykowska katastrofalny stan techniczny 
niebawem spowoduje, iż mieszkańcy zostaną pozbawieni dojazdu do swoich 
posesji. Nadmieniamy również, iż tą trasą poruszają się pojazdy komunikacji 
publicznej. Korzystanie z tego odcinka drogi stało się niezwykle uciążliwe i 
niebezpieczne. Poza tym na całym odcinku tej drogi rowy pozarastały i obecnie 
nie spełniają należycie swojej roli. 

W związku z powyższym apelujemy o pilną interwencje w tej sprawie i 
remont obecnej nawierzchni asfaltowej na tym odcinku drogi oraz 
wyczyszczenie rowów przydrożnych wzdłuż całej drogi powiatowej nr 0058T. 
Prosimy o przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie oraz wcześniejszy kontakt z 
nami celem uczestniczenia w tych czynnościach. 
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