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Szanowny Panie,
odpowiadając na Pana zapytania z 21.11.2019 r. (data wpływu ) w sprawie wykonania
nawierzchni asfaltowej na dwóch odcinkach dróg gminnych ul. Przyszłości i ul. Opolska w
Kopalinie, na podstawie art.24 ust.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi:
Zapytanie 1 i 2. Kryteria wyboru do wykonania nakładki asfaltowej na drogach tłuczniowych
na terenie gminy Pokój są następujące: społeczna akceptacja danego zadania – pozycja
zadania wg kolejności remontów dróg w danym sołectwie na okres kadencji, ustalonej przez
mieszkańców na zebraniu wiejskim, uwarunkowania własnościowe (możliwość pozyskania
gruntu w przypadku nieuregulowanych spraw własnościowych) ,warunki pozyskania środków
pozabudżetowych, w tym wysokość wkładu własnego gminy. Na 2020 r. nie przewiduje się
położenia nakładki asfaltowej na ww. drogach ze względu na ograniczone możliwości
finansowe gminy. Projektowany budżet na drogi, obejmujący, m.in. utrzymanie zimowe i
letnie dróg, montaż znaków wynosi 300 000 zł, w tym są środki na wkład własny do remontu
drogi gminnej w Domaradzkiej Kuźni oraz na dofinansowanie do remontu drogi powiatowej
w Domaradzkiej Kuźni. Podsumowując, jeżeli będą w przyszłości możliwości finansowe na
realizację wnioskowanego przedsięwzięcia i zostaną spełnione ww. kryteria wyboru, to
remont zostanie wykonany.
Jednoczesne proszę zauważyć, że pomimo skromnego budżetu na drogi to staram się
wskazane drogi wewnętrzne utrzymywać w stanie przejezdności. Pragnę zauważyć, że nie są
to drogi publiczne i nie muszą spełniać standardów wymaganych dla tych dróg zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. rok 2016 poz. 124 z późn. zm.)
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