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Z A P Y T A N I E  
 

Zapytanie składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji 

o konkretnym stanie faktycznym. Korzystając z nadanych uprawnień radnemu gminy - art. 24 ust. 5 Ustawy 

o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. wnoszę zapytanie do Wójta Gminy dot. zgłaszanych przez 

mieszkańców spraw w zakresie bezpieczeństwa na ulicach miejscowości Staroźreby. 

 

 

 

 

I. Ubytki w nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ul. Wiatracznej i ul. Kościelnej w Staroźrebach. 

Jako samorząd, jesteśmy odpowiedzialni za majątek trwały jak np. drogi i ich nawierzchnia, czy 

infrastrukturę techniczną związaną z utrzymaniem pasa drogowego. 

Mieszkańcy zgłaszają problem z uszkodzoną nawierzchnią asfaltową na skrzyżowaniu ulic Wiatracznej 

i Kościelnej w Staroźrebach. Degradacji uległ fragment jezdni, będący odpływem wody z nawierzchni oraz 

skrajnia w pobliżu tego odpływu. W załączeniu dołączam dokumentację fotograficzną – załącznik nr 1 i nr 2. 

Zwracam się z prośbą o naprawę nawierzchni poprzez: 

a) Zastosowanie odwodnienia liniowego ulicznego, z żeliwną kratą ściekową (przykładowa wizualizacja – 

załącznik nr 3). Zastosowany odpływ zlikwidowałby nieprzyjemną dla kierowców nierówność 

i zwiększyłby komfort pokonywana rynsztoka. Jednocześnie wyeliminowano by najeżdżanie na 

krawędź nawierzchni asfaltowej, co uniemożliwiłoby załamywanie się jej rantów w przyszłości. 

b) Uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym oraz masą bitumiczną. 

Naprawa jest niezbędna, ponieważ ewentualne uszkodzenie koła lub podwozia samochodu może 

spowodować roszczenia odszkodowawcze poszkodowanego w stosunku do zarządcy drogi - Gminy Staroźreby. 

Należy pamiętać również o podróżujących przez skrzyżowanie rowerzystach. Najechanie kołem 

rowerowym w niezabezpieczony, załamany istniejący rynsztok, zwłaszcza przy niesprzyjających warunkach 

atmosferycznych, może skończyć się wywrotką rowerzysty i spowodowaniem obrażeń. W tym przypadku 

poszkodowany może również ubiegać się od zarządcy drogi o odszkodowanie z tytułu narażenia na 

niebezpieczeństwo spowodowane zaniedbaniami w utrzymaniu nawierzchni drogi gminnej. 

Zatem koszty naprawy, wraz z modernizacją (zastosowaniem odwodnienia liniowego), mogą okazać się 

mniejsze, niż dwa lub trzy roszczenia wynikające z odszkodowań.  

Zwraca się z zapytaniem: 

1) Czy spółka gminna jest gotowa do wykonania przedmiotowego zakresu robót? 

2) Proszę określenie przybliżonego czasu realizacji naprawy oraz o przedstawienie możliwości 

zastosowania zaproponowanych rozwiązań technicznych. 
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II. Zmiana lokalizacji kontenerów na odzież używaną na ul. Kościelnej w Staroźrebach. Brak 

trójkąta widoczności. 

Na wniosek mieszkańców gminy, którzy korzystają z parkingu przy kościele w Staroźrebach, zwracam 

się z prośbą o zmianę lokalizacji kontenerów na odzież używaną. Według zgłaszających problem, podczas 

wyjeżdżania z parkingu w ul. Wieczorka (przecinając ul. Kościelną), nie ma widoczności z lewej strony (załącznik 

nr 4). Brak trójkąta widoczności może zagrażać bezpieczeństwu ruchu. Proszę o odniesienie się do całości 

problemu oraz odpowiedź na zapytania i zagadnienia: 

1. Kto jest właścicielem kontenerów oraz jaka umowa (ewentualnie decyzje administracyjne np. 

umieszczenia urządzenia nie będącego elementem związanym z drogą) reguluje zasady posadowienia 

pojemników? 

2. Czy w lokalizacji pojemników zostały uwzględnione zasady wyznaczania trójkątów widoczności, zgodnie 

z obwieszczeniem ministra infrastruktury w sprawie rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki 

morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie? 

3. Proszę o wskazanie innej – bezpiecznej i jednocześnie mniej „prestiżowej” lokalizacji dla koszy. 

 

III. Montaż progów zwalniających w ul. Kościelnej. 

Mieszkańcy ul. Kościelnej zwracali się do mnie z prośbą o interwencję u Pana Wójta Kamila Groszewskiego, 

w sprawie montażu progów zwalniających w ul. Kościelnej na odcinku od ul. Płockiej w stronę kościoła. Progi 

zwalniające, według mieszkańców przyniosą wiele korzyści pod względem bezpieczeństwa. Nagminne 

przekraczanie prędkości jest uciążliwością, zwłaszcza dla chcących wyjechać z ul. Targowej (często są to 

pacjenci – rowerzyści pobliskiego ośrodka zdrowia) na ul. Kościelną. 

Ponieważ bezpieczeństwo jest najważniejsze – zróbmy wszystko, aby wnioskodawcy zostali wysłuchani. 

W tym celu zwracam się do wójta gminy z prośbą o analizę bezpieczeństwa na ul. Kościelnej i podjęcia dialogu 

w formie konsultacji społecznych lub zorganizowania spotkania z mieszkańcami ulicy razem z radnym tego okręgu 

dot. zasadności montażu oraz potencjalnych lokalizacji progów zwalniających.  

Proszę o odniesienie się do całości zagadnienia. 

 

Z wyrazami szacunku 
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