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Waplewo Wielkje, dnia 25.12.2018 r.
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staFOstwo powła[mwe rhr sztumie
ul. Mickjericza 31

82-400 Sztim
PrzewodnjczącaRadyPowja[mSztiimskżęgQ
Sz.P Dobrosła[m Frączek

INTERPEmcIA

Na podstavrie art. 21 ust. 9-13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj.
Dz. U. z 2018 r. , poz. 995 ze zm.) oraz par. 58 Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr. XLVI/255/2018
z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sztumskiego zwracam się z
prośbą o remont chodnika przy drodze Powiatowej 3100 G w miejscowości Waplewo Wielkie o
powierzchni ok 550 m2 oraz likwidację 4 rozlewisk na w/w odcinku drogi.

UZASADNIENIE
Na początku 2015 r . na terenie miejscowości Waplewo Wielkie nastąpił wywóz piasku i żvriru
z pobliskiej kopalni. Usilne monitorowanie i zły stan techniczny drogi powiatowej 3100 G na odcinku
Ramoty - Waplewo Wielkie spowodowało konieczność remontu drogi poprzez Firmę Budimex która
otrzymała kontrakt na budowę trasy S7 na odcinku Nowy Dwór Gd - Elbląg. Firma w ramach
rekompensaty wykonała darmowo remont drogi powiatowej 3100 G na odcinku 2,600 km , wraz z
remontem 1300 m2 chodników oraz wybudowała nową zatoczkę autobusową przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Waplewie Wielkim. Powiat Sztumski jako właściciel drogi powiatowej nie
wydatkował i nie partycypował w kosztach remontu drogi co znacznie wpłynęło na poprawienie
finansów samorządu powiatowego. W latach 2015-2018 zabiegałem jako Radny Gminy Stary Targ o

pilne wykonanie remontu pozostałej części chodnika wraz z odprowadzeniem wód opadowych.
Niestety, zarząd powiatu Sztumskiego pod przewodnictwem Starosty Wojciecha Cymerysa nie
dokonał wydatkowania na w/w przedsięwzięcie.

Zwracam się prośbą o pilne wykonanie w/w prac w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych
poruszających się drogą powiatową 3100 G. Przy w/w chodniku znajduje się m.in. Szkoła
Podstawowa, Świetlica Wiejska, OSP, Klub Sportowy oraz zamieszkuje kilkanaście rodzin.

W załączeniu:
1. Fotografa stanu technicznego chodnika oraz rozlewisk.
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