Starosta Policki

Police, dnia 8 września 2021 r.
Pani
Aneta Rejczyk-Matysiak
Radna Powiatu Polickiego

DP.0003.13.2021.MS
Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 31 sierpnia 2021 r., który do kancelarii głównej
Starostwa Powiatowego w Policach wpłynął – za pośrednictwem poczty elektronicznej –
w dniu 31 sierpnia 2021 r., a także mając na uwadze brzmienie § 63 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu
Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5468) oraz art. 244 i 247 w związku
z art. 237 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
informuję, co następuje.
Pismem z dnia 27 lipca 2021 r. znak DP.0003.12.2021.NW zawiadomiłem Panią, że prace
związane z naprawą sześciu wpustów deszczowych w ciągu ul. Granicznej jak i naprawie
kanalizacji deszczowej w rejonie ronda przy siedzibie Urzędu Gminy Dobra rozpoczną się
w pierwszej połowie sierpnia 2021 r., jednocześnie informując, że oba te zadania będą
realizowane przez jednego wykonawcę. Prace te rozpoczęły się z niewielkim opóźnieniem,
tj. w dniu 19 sierpnia 2021 r., spowodowanym problemami z dostępnością materiałów
niezbędnych do wykonania naprawy. Jako pierwsze realizowane były prace związane
z naprawą kanalizacji deszczowej w rejonie ronda przy siedzibie Urzędu Gminy Dobra.
Decyzja ta wynikała z dużo wyższego stopnia pilności wykonania tego remontu,
tj. z bezpośredniego zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu pojazdów i pieszych wywołanego
uszkodzeniami nawierzchni jezdni i chodnika. W pierwszej kolejności wszystkie siły
wykonawcy remontu skierowane były na to, aby jak najszybciej udrożnić przejazd
ul. Graniczną, która przez 5 dni była zamknięta dla ruchu. Prace związane z naprawą ww.
odcinka kanalizacji deszczowej pierwotnie miały się zakończyć do 31 sierpnia 2021 r., jednak
po dokonaniu rozbiórek nawierzchni, zakres prac niezbędnych do prawidłowego wykonania
remontu okazał się dużo szerszy niż pierwotnie zakładano. Prace związane z naprawą wpustów
deszczowych rozpoczęły się natomiast 6 września 2021 r., tj. niezwłocznie po zakończeniu
prac w jezdni drogi powiatowej i zostaną ukończone prawdopodobnie ok. 20 września 2021 r.;
jednakże zaznaczam, że dokładny termin zakończenia całości prac będzie znany dopiero po
zinwentaryzowaniu wszystkich uszkodzeń na sieci kanalizacji deszczowej. Mając na uwadze
powyższe nie ma potrzeby składania przez Panią dodatkowych wniosków w tej sprawie.
Na oryginale właściwy podpis
Andrzeja Bednarka, Starosty Polickiego
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