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Zbigniew Zagdański 
Radny Rady Powiatu w Kielcach 

Kielce, dnia 28 kwietnia 2022 r. 

Pan Jacek Kuzia 

Przewodniczący Rady Powiatu 
w Kielcach 

Interpelacja 

W związku z interwencją skierowaną do mnie przez mieszkańców Gminy Zagnańsk 
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 numerze porządkowym 94 w pasie przedmiotowej drogi dla jadących w 
kierunku Lekomin -Kajetanów pojawiła się dziura w jezdni w nawierzchni asfaltowej. 
Ponieważ krawędzie asfaltu tego ubytku w jezdni są dość ostre taki stan rzeczy może 
powodować uszkodzenie opon pojazdów samochodowych, których kierowcy nie zdążą lub 
nie mogą, z uwagi na sytuację na drodze, ominąć tej przeszkody. Sytuacja wymaga pilnej 
interwencji ponieważ wykruszenie nawierzchni znajduje się w miejscu gdzie w lutym tego 
roku już taka sytuacja wystąpiła ze znacznie większymi ubytkami ( było to przedmiotem mojej 
interpelacji z dnia 9 lutego 2022 r.), wówczas naprawiono defekt remontem cząstkowym 
poprzez załatanie dziury co niestety dało efekt bardzo krótkotrwały. Pozostawienie tego 
tematu do generalnych remontów wiosennych na drogach powiatowych może spowodować, 
że sytuacja będzie się szybko pogarszać i pojawią się w tym miejscu ubytki w podbudowie co 
pogorszy stan bezpieczeństwa na tej drodze. Przy tej okazji chcę zwrócić uwagę stosownych 
służb drogowych Powiatu, że stan techniczny tej drogi na znacznym odcinku jest tak zły 
(spękany asfalt, miejscowe zapadnięci nawierzchni jezdni, dziury), że wskazanym by było aby 
w ramach remontów wiosennych nie „łatać" tej drogi ale położyć dywanik asfaltowy. Będzie 
to może na pierwszy rzut droższe rozwiązanie ale trwalsze i lepsze jakościowo a przez to okaże 
się tańsze. 


