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Odpowiadając na Pana petycję przesłaną w dniu 18 stycznia 2021 roku,
dotyczący wykonania nawierzchni asfaltowej w sięgaczu rozpoczynającym się przy
budynku o numerze porządkowym Bandurskiego 55 w m. Marki informuję,
że po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że działka ewidencyjna wchodząca
w skład pasa drogowego jest uregulowana i posiada szerokość 6,0 m. Droga nie
posiada wydzielonych trójkątów widoczności przy wlocie w główny ciągu ulicy
Bandurskiego. Zadanie związane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na
przedmiotowej drodze nie zostało utworzone w planie wydatków na 2021 rok.
Jako Zarządca Drogi zdaję sobie sprawę, iż korzystanie z drogi gruntowej jest
mniej komfortowe od korzystania z drogi utwardzonej tj. asfaltowej lub z kostki
brukowej. Przedmiotowy sięgacz ulicy Bandurskiego objęty jest bieżącą konserwacją
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polegającą na mechanicznym profilowaniu nawierzchni drogi gruntowej. W dniu
16 grudnia 2020 roku prowadzone były prace konserwujące na przedmiotowym
odcinku drogi. Zaznaczam, że prace z zakresu mechanicznego profilowania
i równania dróg gruntowych odbywają się dwa - trzy razy do roku w zależności
od posiadanych środków przewidzianych w planie wydatków finansowych Miasta
Marki uchwalonym przez Burmistrza Miasta Marki i Radnych.
Ponadto, ważnym aspektem branym pod uwagę są takie czynniki jak:
częstotliwość ruchu drogowego, warunki pogodowe czy warunki gruntowe.
Niemniej jednak, w ramach posiadanych środków, dokonujemy bieżącej
konserwacji każdego odcinka drogi gruntowej w Naszym Mieście przynajmniej
dwukrotnie w skali roku. Zaznaczyć należy, że w Naszym Mieście posiadamy blisko
75 km dróg gruntowych.
W 2020 roku Gmina Miasto Marki wykonała prace związane z wykonaniem
nakładek asfaltowych, na kilku odcinkach ulic. Również w bieżącym planie wydatków
zostały zabezpieczone środki na dalsze prace w tym zakresie. Niemniej jednak
wykonanie takiej nakładki wymaga opracowania dokumentacji do zgłoszenia oraz
uzyskanie samego zgłoszenia na roboty budowalne u Starosty Wołomińskiego.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że wykonanie nakładki asfaltowej niweluje
problemy związane z unoszącym się kurzem oraz zastoiskami wody. Jednak
wykonanie utwardzenia drogi w ww. sposób nie rozwiązuje problemu związanego
z zagospodarowaniem wód opadowych. Do momentu wykonania docelowego układu
drogowego, problem z wodami opadowymi będzie powracał.
Mając na uwadze prężny rozwój Miasta oraz ograniczone środki w planie
wydatków miasta, trwają ciągłe analizy związane z optymalizacją kosztów oraz
możliwością wykonania największej ilości ulic za przyznane środki. Jednakże na tym
etapie nie jestem w stanie zagwarantować przystąpienia do procedury projektowej
dla przedmiotowej ulicy. Zachęcam do dalszego kontaktu w tej sprawie.
Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, w przypadku wystąpienia
nierówności wymagających pilnej interwencji, proszę o zgłaszanie problemu
bezpośrednio do Wydziału Inwestycji i Zarządu Dróg tel. 22 781 10 03 wew. 610
email: drogi@marki.pl.
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Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Marki
z siedzibą: Al. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Administrator wyznaczył inspektora
ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@marki.pl
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, a podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest art. 6 ust. 1 lit. c), w/w
Rozporządzenia. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji
Pani/Pana pisma albo udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, Pani/Pana dane osobowe
mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów, Pani/Pana dane
osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa. Posiada
Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa na podstawie zgody również
prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej. Przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
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