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Pani
Ewelina Stobiecka
Radna Gminy Miedźno

Udzielając odpowiedzi na Pani interpelację związaną z utwardzeniem nawierzchni ul. 
Topolowej  w  Ostrowach  nad  Okszą,  chcę  przede  wszystkim  podziękować  za  zwrócenie 
uwagi na sprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych oraz za przekazanie informacji 
na temat natężenia ruchu w tej części miejscowości.

Ulica  Topolowa  jest  jedną  z  kilkunastu  dróg  tzw.  pokanalizacyjnych,  gdzie 
nawierzchnia  po  wybudowaniu  kanalizacji  sanitarnej  została  przywrócona  do  stanu  nie 
gorszego  niż  przed  budową sieci.  Okres  od  zakończenia  budowy sieci  kanalizacyjnej  do 
modernizacji  drogi  umożliwia  mieszkańcom,  którzy  nie  zdecydowali  się  wcześniej  na 
podłączenie do kanalizacji, podjęcie decyzji o włączeniu nieruchomości do tej sieci.  Takie 
włączenie  po  wybudowaniu  lub  modernizacji  drogi  byłoby  już  utrudnione  albo  nawet 
niemożliwe.

Gmina Miedźno w trosce o poprawę bezpieczeństwa sukcesywnie wykonuje naprawy 
bieżące dróg asfaltowych, szutrowych jak i gruntowych. Gmina zleciła również wykonanie 
projektów przebudowy dróg o nawierzchni szutrowej na terenie miejscowości Ostrowy nad 
Okszą m.in. ulicy Topolowej, Słonecznej, Granicznej oraz Zakładowej. Realizacja  inwestycji 
budowy lub  kompleksowej  przebudowy/modernizacji  tych  dróg  nastąpi  po  zgromadzeniu 
niezbędnych środków budżetowych z uwzględnieniem źródeł zewnętrznych. Najlepszym tego 
przykładem są ul. Kasztanowa, Tartakowa, Akacjowa i Sosnowa oraz projekt realizowany 
obecnie  w ul.  Szkolnej  i  Przedszkolnej  w Ostrowach nad Okszą.  Wszystkie  zrealizowane 
projekty oraz wykonane dokumentacje techniczne zawierają projekt oświetlenia, odwodnienie 
drogi  i  przewidują  utwardzoną  nawierzchnię  z  częścią  pieszo-jezdną,  chodnikiem  lub 
miejscami parkingowymi. 

Przebudowa ul.  Topolowej  przejdzie  w  fazę  realizacji  jeśli  gmina  pozyska  środki 
finansowe  na  ten  cel.  Nierówności  i  ubytki  powstałe  w  nawierzchni  tej  drogi  będą 
zlikwidowane w najbliższym czasie. 

Odnosząc  się  do  dotychczas  użytego  materiału  informuję,  że  kruszywo  to  zostało 
zakupione i dostarczone przez wykonawcę inwestycji. Jego zakup stanowił integralną część 
budowy kanalizacji, zatem koszt zakupu materiału na drogę jest także integralną częścią ceny 
całości inwestycji budowy kanalizacji. Jak wynika z treści przedstawionych przez wykonawcę 
dokumentów materiał zabudowany do utwardzenia drogi został dopuszczony do zastosowania 
w  budownictwie  drogowym  na  podstawie  certyfikatu  europejskiego  oraz  normy  PN-EN 
13242. W załączeniu przesyłam przekazane przez wykonawcę świadectwa dotyczące:

1. Kruszywa z żużla stalowniczego frakcji 0/8 mm;
2. Kruszywa z żużla stalowniczego frakcji 8/16 mm.

Z poważaniem 

(-) Agnieszka Związek
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