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W odpowiedzi na Pana interpelację z dn. 12 września 2022 r. dot. budowy chodników
we wskazanych miejscowościach informuję, że zgodnie z wieloletnią praktyką, inwestycje
na drogach powiatowych są realizowane przy współudziale finansowym gmin. Te, biorąc
pod uwagę aktualne potrzeby, zgłaszają konkretne zadania drogowe na swoim terenie,
przesyłając propozycje ich dofinansowania. Realizacja wnioskowanych inwestycji wymaga
opracowania

dokumentacji,

a

ponadto

uzyskania

koniecznych

pozwoleń

i

decyzji

administracyjnych. Z uwagi na dość ograniczone możliwości finansowe budżetu Powiatu
na 2022 r., zostały w nim ujęte zadania już przygotowane do realizacji w zakresie
dokumentacji projektowej oraz te, których etap przygotowania jest zaawansowany.
Starostwo Powiatowe w Kielcach rekomenduje zlecenie sporządzenia dokumentacji
projektowych również dla omawianych zadań. Jeżeli Wójt Gminy Mniów oraz Wójt Gminy
Strawczyn będą w przyszłości zainteresowani rzeczonymi inwestycjami i ujmą je wraz
z wykonaniem dokumentacji technicznych w planach, to Zarząd Powiatu rozważy ich
realizację w kolejnych latach. Ponadto nadmieniam, że Powiat Kielecki na terenie Gminy
Mniów w ostatnich latach zrealizował i jest w trakcie realizacji następujących inwestycji:
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków - Mniów - Ruda Strawczyńska
polegająca

na

budowie

chodnika

w

msc.

Mniów,

ul.

Gajowa

na odcinku od km 15+204 do km 16+034;
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś
Malmurzyn, Piaski , Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową
0488T-etap II przebudowa skrzyżowania;
3) Przebudowa drogi powiatowej nr 0469 T Grzymałków - Gliniany Las;
4) Remont drogi powiatowej nr 0450 T w miejscowości Borki i Grzymałków;
5) Remont drogi powiatowej nr 0463 T i 0467 T Przełom - Pieradła;
6) Remont drogi powiatowej nr 0469 T i 0470 T w m. Grzymałków i Straszów;
7) Przebudowa

przejścia

dla

pieszych

w

ciągu

drogi

powiatowej

nr

0450T

ulica Kolonia w miejscowości Mniów;
8) Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0469T w miejscowości
Grzymałków;
Wartość w/w inwestycji opiewa na 6 054 857,23 zł.
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Natomiast na terenie Gminy Strawczyn Powiat Kielecki Powiat Kielecki zrealizował
lub jest w trakcie realizacji następujących inwestycji:
1) Budowa

chodnika

dla

pieszych

wzdłuż

drogi

powiatowej

nr

0487T

w msc. Oblęgorek - ul. Gimnazjalna;
2) Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 0488T ul. Wolna w
msc. Promnik, Gmina Strawczyn;
3) Przebudowa

drogi powiatowej nr

0492T w

msc. Strawczyn

ul. Spacerowa

oraz ul. Kościelna w msc. Promnik;
4) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487 T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki,
Hucisko, Oblęgór, Chełmce, Promnik - Gmina Strawczyn;
5) Przebudowa drogi powiatowej nr 0488 T w miejscowości Oblęgór ul. Pogodna Gmina
Strawczyn;
6) Remont odcinka drogi powiatowej nr 0487 T w msc. Niedźwiedź, Strawczynek,
Oblęgór, Gmina Strawczyn;
7) Remont drogi powiatowej nr 0286T w miejscowościach Bugaj ul. Słoneczna
i Chełmce ul. Nad Rzeką, gmina Strawczyn;
8) Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T
i nr 0405T w miejscowości Kuźniaki;
Wartość w/w inwestycji opiewa na 19 275 520,48 zł.
Jeżeli

chodzi

o

wykonanie

przepustu

do

szkoły

podstawowej,

to

zgodnie

z art.29 pkt.l ustawy o drogach publicznych: „Budowa lub przebudowa zjazdu należy
do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze
decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę
zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2".

Do wiadomości:
l.a/a.
2. Obwód drogowy w Stachurze
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