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Zarząd Powiatu Nowodworskiego

INTERPELACJA

Na podstawie artykułu 2l ust. 9 i l0 ustawy z dnla 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dr. U. z 2019 r. poz. 51t), zwracamy się do Zarządu Powiatu
z zapytaniem. kiedy poniżej przedstawione sprawy zostaną uwzględnione
w działaniach i planach powiatu. Składane przęz nas wnioski do budżetu na kolejne
lata nie zostały uwzględnione, a sytuacja na obydwu drogach powiatowych,
omówionych poniżej staje się coraz bardziej niebezpieczna dla wszystkich jej
użytkowników, a brak działań powoduje niszczenie obu nawierzchni'

1. Droga powiatowa 2420W Czosnów-Łomna.

Nawierzchnia na tej drodze jest bardzo zniszczona, a jej stan znacznie pogorszył się po
zimie. Liczne, głębokie ubytki, nawet kilkudziesięciocentymetrowe, pęknięcia,
nierównoŚci, znacznie utrudniają poruszanie się dą, u takŻę stają się powaznym
zagroŻetiem. Jazda tą drogą to prawdziwy tor przeszkód, który w wielu przypadkach
jest trudny' a często niemożliwy do przebycia bez, chociazby kilku ',wpadek''w d'i.'.y. Mięszkańcy zgłaszają nam sytuacje, kiedy wjechanie w takie ubytki
skończyło się uszkodzenięm samochodu.Prry tej ulicy zlokalizowane są dwie szkoły,
przychodnia' kościoł i cmentarz. Z tego powodu jest intensywnie użytkowana,
a poruszający się nią kierowcy' rowęrzyści i piesi muszą cnlć się bezpieczni. Niestety,
takiego poczucia mieć nie mo84, bo bardzo zły stan nawierzchni stwarza sytuacje
zagraŻające zdrowiu i Życiu uczestników ruchu' Jezdnia wymaga pilnej,
kompleksowej naprawy' najlepiej poprzez połozenie warstwy asfaltu. Drogą tą
porusza się równiez komuńkacja publiczna, d W skomunikowaniu mieszkańców
gminy Czosnów otaz innych gmin powiafu nowodworskiego z Warszawą oraz
Łomiankami stanowi ona istotną rolę. Tylko pilne wykonanie nowej nawierzchni
uchroni przed dalszą korozją i rozpadem istniejącego asfalfu. W załączenhl
przesyłamy zdjęcia przedstawiające obecny stan drogi.

2. Droga powiatowa nr 2405w Sowia Wola _ Augustówek _ Czosnów oraz
odcinek przed przystankiem' w kierunku Nowego Dworu Maz., w miejscowości
Czosnów.



Na jezdniach, po kaŻdych opadach stoją ogromne kafuze, gdyŻ woda ma utrudniony
odpływ z powodu zanieczyszczenia i zamulenia studzienek, które nie spełniają swojej
roli' Tylko prawidłowe i systematyczne czyszczęn7e ich moze zapobiec zastoinom,
a tym samym zniszczeniem nawierzchni przez wodę. Jeśli sytuacja nie poprawi się,
wkrótce droga wymagała będzie generalnego remontu.

Kiedy planujecie Państwo czyszczerlie studzienek i odwodnięnia? Dalsze zwlekanie
z uporządkowaniem i udroznieniem w/w instalacji pogarsza stan drogi, na której
pojawiły się juz spękania i ubytki. Prosimy powiadomić nas o konkretnym terminie,
poniewaz po ostatnim zleceniu mieszkańcy mieli wiele uwag, co do jakości wykonanej
usfugi.

Z powaŻarltem

Anna Maliszewska

KatarzynaKręŹ|ewicz






























