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ODPOWIEDŹ NA ZŁOŻONĄ PETYCJĘ PRZEZ MIESZKAŃCÓW WSI GRABÓWKA

Zgodnie z art. 10 Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r (Dz.U. z dnia 05.09.2014r ze
zmianami) Wójt Gminy Budzyń udziela odpowiedzi, składa następujące wyjaśnienia:
1. Znany nam jest stan nawierzchni oraz pasa drogowego drogi gminnej nr 201553P,
służącej za dojazd do wsi Grabówka, od strony drogi powiatowej nr 1 l 77P.
2. Sprawy związane z wykonaniem przebudowy opisywanego odcinka wielokrotnie były
omawiane na posiedzeniach Rady Sołeckiej czy Zebrania Wiejskiego Wsi Grabówka.
3. Gmina, jej przedstawiciele wielokrotnie starali się wytłumaczyć że powstałe
opóźnienia w gruntownej przebudowie, rozbudowie drogi dojazdowej spowodowane są
planami inwestycyjnymi, związanymi z budową farmy wiatrowej na terenie naszej
Gminy. W tym przypadku ustawieniem kilku siłowni (wiatraków) na terenie Sołectwa
Grabówka. Do niedawna ( czerwiec 2016r) zakładano , że jeszcze w tym roku, tą
właśnie drogą pojadą transporty wielkogabarytowe o bardzo dużym tonażu na plac
budowy. Całkowicie niezasadnym zatem było ponoszenie dużych nakładów
finansowych na prace drogowe, jeżeli za chwilę droga miała stanowić dojazd dla
ponadnormatywnych pojazdów. Czynione tylko były doraźnie drobne naprawy
powstałych dziur, spękań istniejącej nawierzchni. Niestety w lipcu b.r. zapisy
zaktualizowanej ustawy (dot. rozmieszczenia i budowy farm wiatrowych),
powstrzymały, zablokowały prace inwestycyjne jakie miały być wykonywane między
innymi na terenie Państwa Sołectwa. Ten problem dotyczy także innych wsi na terenie
Gminy Budzyń. Tym bardziej, że były także realne uzgodnienia, wstępne porozumienia
aby Inwestor budowanych siłowni przebudował odcinek drogi dojazdowej do
parametrów drogi gminnej publicznej. Wzmocniona i poszerzona miała zostać
podbudowa tłuczniowa a na niej miała pojawić się nowa nawierzchnia bitumiczna o
szerokości 5mb. Takie do niedawna były realne plany.
4. Wobec zaistniałej sytuacji, ciągle niepewnej przyszło ści dotyczącej realizacji budowy
siłowni wiatrowych na naszym terenie planujemy podjąć działania w kierunku
sporządzenia dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 201553P.
Myślimy, że prace studyjne powinny rozpocząć się w 2017r. Jednak proces budowlany

uzależniony jest

od posiadanych na ten cel, zatwierdzonych przez Radę Gminy Budzyl1
środków finansowych. Związane to jest także z rozstrzygnięciami zaplanowanych już
zadań inwestycyjnych.
5. Gmina stara się nie zaniedbywać swoich mieszkańców . Także tych zamieszkujących
Sołectwo Grabówka. Świadczą o tym między innymi zrealizowane w ostatnich latach
inwestycje ( budowa kanalizacji sanitarnej, gazyfikacja miejscowości, ułożenie
dywaników bitumicznych w centrum miejscowości i w kierunku Pana Bedyńskiego ,
przebudowa świetlicy wiejskiej , renowacja stawu i ternu przyległego).
6. Temat dróg, ich stanu to zagadnienie stale podnoszone na terenie wszystkich Sołectw.
W dalszym ciągu będziemy poprawiać ich standard w tym także na terenie Wsi
Grabówka.
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Otrzymują.

1. W imieniu mieszkmiców Wsi Grabówka Sołtys Pan Edmund Galon.
2.Puhlikacja zgodna z przepisami ustawy o petycjach.
3.ala

