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Ostrowiec Świętokrzyski, 2 marca 2022 r.

Or.0003.17.18.19.20.21.22.25.2022
Pan
Marek Giemza
Radny Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

W odpowiedzi na interpelacje Pana Radnego w sprawach:
1.

Zainstalowanie progów zwalniających w ul. Gajowej – informuję, że sprawa budowy
3 szt. progów zwalniających zgłoszona przez Pana w interpelacji w czerwcu 2021 r.,
po uzupełnieniu zgód mieszkańców i korekcie lokalizacji progów, została pozytywnie
rozpatrzona. Zgodnie z odpowiedzią przystąpiono do opracowania projektu organizacji
ruchu drogowego uwzględniającego budowę i oznakowanie progów zwalniających oraz
dodatkowe korekty oznakowania w ul. Gajowej. Projekt organizacji ruchu drogowego
zatwierdzony został przez Starostwo Powiatowe w październiku 2021 r. Biorąc
pod uwagę kończące się środki finansowe i termin realizacji umowy na wykonanie
oznakowania poziomego w ówczesnym czasie oraz okres niesprzyjających warunków
atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie malowania oznakowania poziomego
progów zwalniających – wykonanie progów w 2021 r. było niemożliwe. Budowa 3 szt.
progów zwalniających na ul. Gajowej nastąpi w bieżącym roku. Z uwagi na konieczność
jednoczesnego wykonania kompletnego oznakowania pionowego i poziomego progów
zwalniających ich wykonanie nastąpi w czasie realizacji konserwacji oznakowania
poziomego na drogach gminnych.

2.

Wyjaśnienie realizacji inwestycji gminnej w postaci budowy oświetlenia
ul. Leśnej i ulic bocznych – informuję, że zadanie pn.: Budowa oświetlenia ul. Leśnej
oraz ulic bocznych” jest w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wybudowane
oświetlenie wydzielone ulicy Leśnej na odcinku od ul. Siennieńskiej do ul. Jarzębinowej,
trzech uliczek bocznych oraz części ulicy Żurawinowej. W grudniu 2021 r. wybudowano
oświetleniową linię kablową o długości ok. 1000 mb oraz zamontowano
19 aluminiowych słupów oświetleniowych. Na chwilę obecną Wykonawca oczekuje
na dostawę materiałów. Prace zostaną wznowione na początku marca 2022 r.
W pierwszej kolejności Wykonawca dokona regulacji słupów oświetleniowych
i zagęszczenia gruntu. Prace prowadzone w grudniu 2021 roku w okresie mrozów
nie pozwoliły na właściwe doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Umowny
termin zakończenia zadania to 11.07.2022 r.

3.

Wyrównanie i naprawa ulicy Zwierzynieckiej i Migdałowej oraz kiedy Gmina
zamierza rozpocząć inwestycję drogową ulicy Zwierzynieckiej w postaci nakładki
asfaltowej – informuję, że w ramach realizacji remontów cząstkowych i napraw
bieżących elementów pasa drogowego dróg gminnych zostanie zlecone Zakładowi
Usług Miejskich wykonanie naprawy bieżącej pasa drogowego ww. ulic.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zawarła w 2021 roku umowę z biurem Projektowym
„IDEA PROJEKT” z Bilczy na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa
ul. Zwierzynieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.” Zakres opracowania obejmuje między
innymi:
 budowę odcinka ulicy od skrzyżowania z ul. Miodową obejmującej, budowę drogi
długości ok 570,00 mb, w przekroju ulicznym tj. okrawężnikowana jezdnia
o nawierzchni SMA szerokość 6,00 - 7,00 m. - do połączenia z ul. Rzeczki,
 budowę chodnika z kostki brukowej betonowej, budowę ścieżki rowerowej
o nawierzchni asfaltobetonowej,
 budowę studzienek i wpustów ulicznych z włączeniem do istniejącego kanału
deszczowego,
 budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego w technologii LED,
 przebudowę ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym.
W ramach umowy Wykonawca zobligowany jest do uzyskania w imieniu Prezydenta
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego decyzji ZRID dla przedmiotowego zadania. Obecnie
trwają prace projektowe. Zgodnie z zapisami Aneksu nr 1 do umowy termin uzyskania
decyzji ZRID oraz przekazania Gminie Ostrowiec Świętokrzyski dokumentacji
wykonawczej i przetargowej określony został do dnia 29 lipca 2022 r. Dopiero
uzyskanie powyższych dokumentów umożliwi Gminie Ostrowiec Świętokrzyski
planowanie kolejnych działań w zakresie budowy trwałej nawierzchni ulicy
Zwierzynieckiej.
4.

Wyrównanie kruszywem ulicy Gajowej (boczna) – informuję, że na obecnym etapie
nie przewiduje się połączenia ulicy Gajowej z ulicą Krzemienną poprzez utwardzenie
ulicy Gajowej (boczna). Zostanie utwardzony tylko odcinek, z którego korzystają
mieszkańcy tj. od ulicy Krzemiennej do posesji Gajowa 32A.

5.

Wyrównanie kruszywem ulicy Malinowej – informuję, że w ramach realizacji
remontów cząstkowych i napraw bieżących elementów pasa drogowego dróg
gminnych, Zakład Usług Miejskich wykonał doraźną naprawę bieżącą pasa drogowego
ww. ulicy.

6.

Udzielenie odpowiedzi na zapytanie czy będzie realizowana budowa, rozbudowa
sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa, Leśna – informuję, że w roku 2021 Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski zleciła opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego dla
zadania: „Budowa, rozbudowa sieci ulic Malinowa, Jarzębinowa, Leśna” w Ostrowcu
Świętokrzyskim”.
Projektowana sieć ulic Malinowa, Jarzębinowa, Leśna zlokalizowana jest
w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Łączna długość projektowanych
ulic wynosi około: 4.820 mb. Opracowany Program funkcjonalno – użytkowy pozwoli
oszacować koszty budowy i rozbudowy ww. odcinków ulic oraz podjąć dalsze działania
zmierzające do realizacji robót budowlanych. Jednocześnie umożliwi to rozpoczęcie
starań o e pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
Projekt budowy tych odcinków dróg został zgłoszony w roku 2021 do Programu
Polskiego Ładu, lecz wniosek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nie znalazł się na liście
inwestycji dofinansowanych z tego rządowego funduszu.

7.

Udzielenie informacji jakie kwoty wydała Gmina na naprawę dróg: Malinowa,
Zwierzyniecka w rozbiciu na lata – informuję, że kwoty jakie Gmina wydała
na naprawę dróg:
 2019 rok: ul. Malinowa – 2 465,00 zł; ul. Zwierzyniecka – 2 120,00 zł,
 2020 rok: ul. Malinowa – 3 343,41 zł; ul. Zwierzyniecka – 4 961,07 zł,
 2021 rok: ul. Malinowa – 7 862,09 zł; ul. Zwierzyniecka – 13 174,24 zł.

Z up. Prezydenta Miasta
Anna Niedbała
Sekretarz Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

