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ODPOWIEDŹ NA ZŁOŻONĄ PETYCJĘ

Zgodnie z art. 10 U stawy o petycjach z dnia 11 lipca 20 l 4r ( Dz. U. 2014 poz. 1195)
Wójt Gminy Budzyń udziela Wnioskodawcy odpowiedzi, składa następuj ące wyjaśnienia:
1 Zgadzamy się w pełni z przedstawionym uzasadnieniem, dotyczącym konieczności
poprawienia bezpieczeństwa dla pieszych w ciągu drogi gminnej, na terenie Sołectwa
Kąkolewice, na odcinku od drogi K-11 do świetlicy wiejskiej.
2. Zwiększone zagrożenie na drodze powstało niewątpliwie po ustawieniu płotu na granicy pasa
drogowego i posesji prywatnej.
3. Rozwiązanie tematu bezpieczeństwa poprzez wybudowanie chodnika będzie możliwe przy
spełnieniu co najmniej kilku warunków:
a) ewentualnego wykupu gruntu pod poszerzenie pasa drogowego, przeznaczonego na nowy
chodnik ( dzisiejszy stan prawny posiadanych gruntów, powierzchnia działki drogowej nie
pozwala na wybudowanie nowego obiektu na terenie komunalnym)
b) zatwierdzenia ostatecznej wersji przebiegu projektowanego korytarza pod przebudowę drogi
Krajowej Nr-11 na drogę S-11 [ na chwilę obecną istnieje kilka wariantów, których trasa
przebiega pomiędzy drogą K-11 ( aktualny przebieg) a torami kolejowymi]. Jest to teren
opisany w petycji, na którym Wnioskodawcy proponują budowę chodnika ulicznego.
c) zabezpieczenia środków finansowych w Budżecie Gminy Budzyń na inwestycję drogową
poprawiającą warunki bezpieczeństwa na terenie sołectwa Kąkolewice.
d) sporządzenia koncepcji i dokumentacji technicznej planowanych robót budowlanych.
4. Zgłoszony temat, petycja była też przedmiotem rozmów na czerwcowym posiedzeniu
Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Budzyń, gdzie Radni zapoznal.i się z
i stn iej ącymi warunkami, treścią złożonego dokumentu.
5. Gmina stara się także rozpatrzeć problem pod kontem obwiązujących przepisów w zakresie
odpowiedniego oznakowania, lub wydzielenia pasa ruchu dla pieszych na istniejącej
bitumicznej nawierzchni drogi gminnej do czasu zatwierdzenia przebiegu nowego korytarza
drogi S-11.
6.Najbardziej zasadnym było by stworzenie koncepcji budowy nowego ciągu
komunikacyjnego , uwzględniaj ącego plany przebudowy drogi Krajowej Nr-1 l na S-11 .
Tennin jednak nie jest jeszcze do końca ustalony, znany.
7. Gmina aktualne rozważa wybór naj lepszego wariantu, który będzie wpisywał s i ę w i stniejące
w/w realia, a jednocześnie zapewni poprawę bezpieczeil.stwa użytkowników pasa drogowego.
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