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Interpelacja 

Realizując uprawnienia radnego wynikające z art. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym uprzejmie proszę o podjęcie przez odpowiednie służby Powiatu 
stosownych działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa na drodze powiatowej 
Nr 0298T Kajetanów - Gruszka - Lekomin w gminie Zagnańsk. W miejscowości Gruszka 
w rejonie posesji o numerach 94 oraz 53 w pasie przedmiotowej drogi dla jadących w kierunku 
Lekomin -Kajetanów pojawiły się znaczne ubytki w nawierzchni asfaltowej. Taki stan rzeczy 
powoduje nie tylko dyskomfort jazdy wielu kierowców, którzy przemieszczają się tą drogą, ale 
może też spowodować poważne uszkodzenie zawieszenia pojazdu samochodowego 
w konsekwencji prowadząc do wypadków drogowych oraz odpowiedzialności 
odszkodowawczej Powiatu. Szczególnie niebezpieczna jest sytuacja w rejonie posesji 
o numerze 94 gdzie wykruszenie się nawierzchni asfaltowej spowodowało również ubytek 
podbudowy tłuczniowej a w konsekwencji dziurę w drodze o głębokości kilkunastu 
centymetrów. Takiej przeszkody nie jest w stanie bezpiecznie przekroczyć pojazd osobowy 
nawet jadąc zgodnie z obowiązującym na tym odcinku drogi ograniczeniem prędkości jazdy do 
50 km/godz. Ustawiona tam, (w rejonie posesji nr 94) prawdopodobnie 
w dniu 8 lutego, pomarańczowa chorągiewka nie stanowi żadnego zabezpieczenia w nocy gdy 
jest ona nie widoczna z takiej odległości aby kierowca mógł zatrzymać pojazd przed przeszkodą 
w przypadku pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Ponadto w dniu dzisiejszym w godzinach 
rannych ( godz. 7.15) chorągiewka leżała w kałuży wody przykrywającej dziurę w drodze. 
Sytuacja wymaga pilnej interwencji. 

Usunięcie wskazanych usterek przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 
użytkowników wymienionej drogi. 


