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Radny Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Dotlzczy: kompleksowego remontu ul. Witosa w Kolbuszowej.

W odpowiedzi na interpelacjg z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ww. informujg jak
nizej.

Na wstEpie pragniemy wyjaSnii, 2e ulica Witosa w Kolbuszowej w istniej4cym
przebiegu nie stanowi na calym odcinku wlasnoSi Gminy Kolbuszowa. Na odcinku od dlugoSci
ok. 199 m (od skrzyzowania z ul. Pilsudskiego) wystgpuje uregulowany pas drogowy, kt6ry
utwardzany byl materialem kamiennym i destruktem . Dalszy przebieg tej drogi migdzy innymi
do ul. Ratajajest na gruncie bgdqcym we wsp6lwlasnoSci os6b prywatnych. Uregulowanie tego
stanu poprzez wykup gruntu nie przyni6sl rezultatu z uwagi na nieuregulowanie spraw
spadkowych.

Istniej4cy szlak drogowy ulicy Rataja r6wnie2 nie stanowi w caloSci wlasnoSc naszej
gminy. Z uwagi na powyzsze nie mo2emy na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym
podej mowa C, zadah i nwe stycyj nych fi nansowanyc h z budhetu gminy,

Na zakres ww. zleciliSmy opracowanie dokumentacji na modemizacjg tej ulicy. Zakres
tej dokumentacji obejmuje nie tylko branZg drogow4, ale r6wnie2 elektryczn4 i sanitarn4. Przed
przyst4pieniem do wykonania rob6t drogowych koniecznym jest wykonanie przede wszystkim
kanalizacji deszczowej z wykonaniem studni rewizyjnych, przykanalik6w i wpust6w
ulicznych. Zgodnie z warunkami technicznymi zarzEdcow sieci musimy zabezpieczy(,
wodoci4g, gazociqg i miejscowo przeloLy6 odcinek gazociqgu. W tym roku wykonaliSmy
budowg oSwietlenia oraz zabezpieczenie kabli energetycznych. Koszt tej inwestycji to
44 213,69 zl. W tym roku planujemy dalszq kontynuacjg prac d. wykonanie kanalizacji
deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi, przykanalikami wpustami ulicznymi na ww.
odcinku drogi co stanowi koszt ok. 120 000,00 zl.W dalszym etapie planujemy przebudowg
gazociqgu, przylqcza wodociEgowego i zabezpieczenia tych sieci co stanowi koszt ok.
80 000,00 zl. Branla drogowa, kt6ra bgdzie obejmowala wykonanie nawierzchni asfaltowej
wrazz wykonaniem konstrukcji podbudowy, ulozeniem krawg2nik6w i nawierzchni chodnika
jednostronnego to koszt ok. 300 000,00 zl. W budzecie tego roku mamy zabezpieczone Srodki
w wysokoSci 200 000,00 zt

Otrzymuj4:

l. Adresat
2. a.a

Zpowalaniem


