„Droga jak bagno; nawet policjanci musieli zostawić
radiowóz i przyjść pieszo”. Urząd odpowiada na skargę
mieszkańca [ZDJĘCIA]
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Na prośbę Czytelnika wyjaśnialiśmy w Urzędzie Miejskim w Suszu, co było przyczyną, dla
której odcinek gminnej drogi pomiędzy miejscowościami Olbrachtówko i Stawiec znalazł się
w tak złym stanie, że nie można było w ogóle przejechać. "Nawet policja musiała zostawić
radiowóz w miejscowości Olbrachtówko i pieszo przyjść, by obejrzeć stan drogi" - pisze
mieszkaniec, na dowód nadsyłając zdjęcia. Wyjaśnienia, a także swoje fotografie
pokazujące, że stan drogi już uległ poprawie, przedstawia też urząd.
To nie pierwszy raz, gdy piszemy o złym stanie drogi pomiędzy miejscowościami Stawiec i
Olbrachtówko w gminie Susz. Mieszkaniec po raz kolejny poprosił o interwencję na początku tego
roku, gdy... odcinek drogi znalazł się w takim stanie, że w ogóle nie można było tamtędy przejechać
autem.

~~galeriaspc~~5014~~
Oto treść nadesłanej redakcji wiadomości [imię i nazwisko do wiadomości redakcji]:
Witam, nazywam się [...]. W ubiegłych latach pisałem do Państwa o nagłośnienie sprawy
związanej z nieprzejezdnością drogi łączącej miejscowości Olbrachtówko Stawiec. I tym razem prosiłbym o pomoc, gdyż stan drogi przypomina bagno. 26 grudnia
2019 roku napisałem pismo do Gminy Susz - instytucji, która odpowiada za stan owej
drogi z prośbą o remont, przywrócenie jej do użyteczności. 30 grudnia 2019 roku Pan
[...] wysłał wiadomość zwrotną, w której napisał, iż droga zostanie natychmiastowo
przywrócona do użyteczności. Zostały zrównanie tylko koleiny. Woda dalej stoi, nie ma
żadnych odpływów. Jest 1 stycznia 2020 roku, dziś już znowu nie można
przejechać, została wezwana policja, która nawet nie dojechała na miejsce, tak,
proszę Państwa. Nawet policja musiała zostawić radiowóz w miejscowości
Olbrachtówko i pieszo przyjść, by obejrzeć stan drogi. Według mnie nie ma co tu
dyskutować, droga musi być przejezdna, służby medyczne, policja, straż, itp. w razie
nagłej potrzeby muszą przybyć. W załączniku przesyłam zdjęcia drogi wykonane dzień po
remoncie drogi oraz z interwencji policji. Pozdrawiam.
Dlaczego, pomimo podjętej interwencji, nie od razu udało się przywrócić przejezdność drogi?
Wyjaśnień w tym zakresie udzielił w imieniu Urzędu Miejskiego w Suszu Tomasz Pacan.
~~galeriaspc~~5045~~
- 30 grudnia wykonawca dokonał usunięcia wierzchniej luźnej warstwy błota,
czynność ta miała na celu odkrycie twardej konstrukcji jezdni, na którą miało
zostać nasypane kruszywo. Jednak w wyniku awarii sprzętu transportowego nie
było możliwości dowiezienia przedmiotowego kruszywa tego samego dnia tłumaczy urzędnik. - Nieprzejezdny odcinek drogi zlokalizowany był na łuku drogi,
który znajduje się w najniższym miejscu drogi. Utrudniony dojazd spowodowany
był zarówno licznymi opadami atmosferycznymi w miesiącu grudniu, jak również
z informacji uzyskanych od mieszkańców wynikało, że w okresie poprzedzającym
zgłoszenie odbywał się tam transport obornika na pola uprawne dokonany przez
duży sprzęt rolniczy.
Urząd wyjaśnił też, że ze względu na wąski pas drogowy nie ma technicznej możliwości wykonania
rowów odwaniających na łuku drogi.
- Od dnia 02.01.2020 roku droga jest przejezdna, jak również nie otrzymano do
dnia dzisiejszego [16 stycznia - przyp.red.] żadnych informacji o utrudnionym
dojeździe - podkreśla Tomasz Pacan.
Dodajmy, że ogłoszenie przetargu na remonty dróg gruntowych na terenie gminy i miasta Susz
planowane jest na styczeń.
Źródło:
http://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/59903-droga-jak-bagno-nawet-policjanci-musieli-zostawic-radiowoz-i-przyjsc-piesz

o-urzad-odpowiada-na-skarge-mieszkanca-zdjecia

