
PZD.0521.20.2022 Mielec, dnia 17.10.2022r.

Pan Marek Paprocki
Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
adres : ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec

W odpowiedzi na interpelację ni* BR.0003.180.2022 z dnia 03.10.2022r. Pana 

Kazimierza Gacka - Radnego Powiatu Mieleckiego w sprawie wniosków mieszkańców 

Podleszan dotyczących uwag do infrastruktury drogowej powiatu mieleckiego m.in.:

1. zmiany stałej organizacji mchu poprzez wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h 

na drodze powiatowej Nr 1 152R jedynie w rejonie szkoły podstawowej w m. Podleszany,

2. zły stan techniczny chodnika od skrzyżowania dr. pow. Nr 1 152R z dr, pow. Nr 1 169R 

na odcinku 300m w kierunku Książnic,

3. zły stan techniczny nawierzchni drogi powiatowej Nr 1 152R na odcinku od szkoły 

podstawowej do skrzyżowania z dr. pow. Nr 1 169R w m. Podleszany,

4. wykonanie brakującego odcinka chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1 169R od skrzyżowania 

z dr. pow. Nr 1 170R do stadionu LKS oraz opracowanie projektu budowlanego 

przebudowy dr. pow. Nr 1 169R w zakresie wykonania chodnika na odcinku od stadionu 

LKS do skrzyżowania z dr. gminną Tarnowiec II w m. Podleszany,

5. problem dojazdu do Mielca w czasie wykonania rozbudowy skrzyżowania dr. woj. nr 984 

i dr. pow. Nr 1 152R w m. Wola Mielecka,

informuję, że w odniesieniu do pkt. 1 został opracowany projekt zmiany stałej organizacji 

ruchu, który negatywnie zaopiniowała KPP w Mielcu. Obecnie projekt został złożony do 

zarządcy mchu celem dokonania analizy sprawy.

W odpowiedzi na pkt. 2 informuję, że PZD w Mielcu ogłosił przetarg nieograniczony 

na wyłonienie wykonawcy do remontu chodników w pasie dróg powiatowych, aby w terminie 

niezwłocznym przystąpić do poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej we 

wskazanym miejscu.

Zły stan techniczny nawierzchni drogi powiatowej Nr 1 152R opisany w punkcie ni* 3 

jest nam znany, obecnie w budżecie powiatu brak jest środków finansowych na wykonanie 

remontu nawierzchni. Jesteśmy przygotowani na złożenie wniosku do najbliższego naboru na 

dofinansowanie przedmiotowego remontu, aby pozyskać zewnętrzne źródło finansowania 

zadania.



W odpowiedzi na pkt. 4 informuję, że brakujący odcinek chodnika w ciągu dr. pow. 

Nr 1 169R od skrzyżowania z dr. pow. Nr 1 170R do stadionu LKS został złożony we 

wniosku na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku. 

Opracowanie projektu budowlanego przebudowy dr. pow. Nr 1 169R w zakresie wykonania 

chodnika na odcinku od stadionu LKS do skrzyżowania z dr. gminną Tarnowiec II w m. 

Podleszany zostanie ujęte w planie budżetu powiatu mieleckiego na 2023r. po 

zweryfikowaniu wskazanej inwestycji przez Komisję Infrastruktury.

W odniesieniu do pkt. 5 przed przystąpieniem do rozbudowy skrzyżowania dr. woj. 

nr 984 i dr. pow. Nr 1 152R w m. Wola Mielecka zostanie opracowany projekt czasowej 

organizacji mchu, który będzie miała za zadanie wskazanie uczestnikom ruchu, bezpieczną 

i płynną jazdę na drogach publicznych podczas trwania robót drogowych, a szczególnie 

komunikację mieszkańców Gmin sąsiadujących z przedsięwzięciem.

Z poważaniem:

\

Do wiadomości:
1. Adresat,
2. Pan Kazimierz Gacek -  Radny Powiatu Mieleckiego,
3. a/a.


