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Dotyczy: interpelacji - 20/2019 z dn. 27.06.2019 r. 

W nawiązaniu do złożonej interpelacji nr 20/2019 z dn. 27.06.2019r. Zarząd 
Powiatu informuje, iż w odniesieniu do kwestii zawartych w pkt. 1. dot. naprawy drogi 
powiatowej nr 2401 W na odcinku: 

a) Nowiny- Polesie Nowe; 
wnioskowany odcinek o dł. ok. 5600 m o szer. 5,0 m, szacowany wstępnie koszt 
przebudowy drogi wynosi: 4,0 mln zł; 

b) Leoncin - Głusk; 
szacowany wstępnie koszt przebudowy drogi na wskazanym odcinku o dł. 2550 m, 
szer. 6,0 m wynosi 1,8 mln zł; 

Stan techniczny drogi jest lokalnie zły, szczególnie na odcinku Polesie Nowe - Nowiny. Jest 
to najbardziej zdegradowany odcinek drogi powiatowej nr 2401 W, wymagający częstych 
interwencji Zarządcy drogi w postaci remontów cząstkowych. 

Jednakże, mając na uwadze wstępnie szacowane koszty wykonania przebudowy ww. 
odcinków drogi powiatowej nr 2401 W Zarząd Powiatu informuje, iż nie ma możliwości 
finansowych na realizację inwestycji związanej z przebudową wymienionej drogi na 
wskazanych odcinkach. Zarząd uznaje zasadność złożonego wniosku i jeśli w budżecie 
powiatu pojawią się stosowne środki finansowe, by zrealizować powyższe, rozważy 
przebudowę drogi powiatowej nr 2401 W Secymin Polski - Nowiny - Leoncin - Nowe 
Grochale - do drogi woj. nr 575. 

W nawiązaniu do pkt. 2 Zarządca drogi informuje, iż zostało wykonane w ramach 
bieżącego utrzymania ścięcie zawyżonych poboczy, by umożliwić odpływ wody opadowej z 
jezdni. Ubytki w nawierzchni bitumicznej zostaną naprawione w ramach remontów 
cząstkowych. W odniesieniu do kwestii wizji lokalnej na ww. drodze Zarządu Powiatu 
informuje, iż powróci do tematu wizji lokalnej pod koniec III kwartału 2019 r. 
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