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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Nowy Sącz, dnia 27 listopada 2013 r.

ANDRZEJ ROMANEK

Szanowny Pan
Jacek Gryga
Dyrektor Oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Krakowie

Szanowny Panie Dyrektorze,
Działając na podstawie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła
i senatora zwracam się do Pana Dyrektora w następującej sprawie.
Mieszkańcy ulicy Zakopiańskiej w Mszanie Dolnej, położonej w ciągu drogi
krajowej nr 28 zwrócili się do mnie z interwencją dotyczącą niezwykle istotnego problemu.
W opinii mieszkańców w/w odcinek drogi, z uwagi na jej profil (dwa długie, proste odcinki,
ostry łuk, wąskie pobocze) oraz brak znacznej części chodnika jest jednym
z najniebezpieczniejszych odcinków dróg w tym rejonie. Taka sytuacja powoduje
permanentne zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Warto
podkreślić, że na tym odcinku drogi co kilka dni dochodzi do wypadków i kolizji, które
w kilku przypadkach zakończyły się śmiercią kierowcy lub pieszego. Zdaniem
mieszkańców rozwiązaniem zaistniałej sytuacji byłaby budowa chodnika wzdłuż całej ulicy
Zakopiańskiej, o co zabiegają już od ponad 20 lat.
Chcę

podkreślić,

że

w/w

mieszkańcy

doceniają

działania

podejmowane

przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie gruntownej
modernizacji nawierzchni przedmiotowej drogi, jednakże nie mogą się pogodzić z faktem,
że tej inwestycji nie towarzyszyło wykonanie chodnika na całym jej odcinku, a jedynie
na nieznacznej części. W ich opinii choćby z uwagi na fakt, że w tym miejscu tzw. „pas
drogowy” jest bardzo szeroki, należało planując powyższą, kosztowną inwestycję
przewiedzieć również budowę chodnika wzdłuż całej ulicy. Co niezwykle istotne taka

praktyka nie jest odosobniona, bowiem liczne inwestycje drogowe w ciągu drogi krajowej
nr 28 zawierają w sobie również budowę chodników wzdłuż dróg.
Uważam, że w zaistniałej sytuacji należy podjąć pilne działania zmierzające
do jej rozwiązania. Jednocześnie oświadczam, że w pełni popieram starania
mieszkańców, którzy w obawie o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swoich dzieci
postanowili zwrócić się do mnie o pomoc.
Zatem mając na uwadze powyższe,
i

użytkowników

drogi,

zwracam

się

do

kierując się

Pana

Dyrektora

dobrem
z

mieszkańców

uprzejmą

prośbą

o podjęcie pilnych działań inwestycyjnych zmierzających do budowy brakującego odcinka
chodnika przy ulicy Zakopiańskiej w Mszanie Dolnej. Jednocześnie uprzejmie proszę
o poinformowanie mnie o wynikach podjętych działań.
Z poważaniem,

Andrzej Romanek
Poseł na Sejm RP

W załączeniu przedkładam kserokopię pisma mieszkańców Mszany Dolnej z dnia
7 listopada 2013 roku, skierowanego na ręce Pana Dyrektora.

