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Szanowni Mieszkańcy 
Obecnie w Piotrowicach realizowana jest inwestycja polegająca na przebudowie 

drogi w Piotrowicach wraz z budową chodnika. W związku z przyjętą technologią 
wypracowaną przez projektanta i inżynierów budownictwa pojawiło się wiele obaw, a w 
szczególności związanych z demontażem kostki granitowej odkrytej podczas realizacji 
inwestycji. Pragnę wyjaśnić wyżej wymienioną kwestię i uspokoić mieszkańców co do 
przyjętych rozwiązań technologicznych przebudowy tej drogi.  

Celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę 
nawierzchni oraz budowę chodnika. Zadanie to należy wykonać tak, aby zamierzony cel 
zrealizować w pełni.   

Konieczność demontażu kostki granitowej na drodze gminnej nr 110315 podczas jej 
remontu wynika z potrzeby utrzymania prawidłowej jej niwelety (wysokości poszczególnych 
punktów drogi w terenie ) w stosunku do terenu zlokalizowanych przy niej nieruchomości. 
Spowodowane to jest koniecznością ukształtowania drogi tak aby zapewnić prawidłowe 
odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni drogi nie powodując zalewania położonych 
przy niej posesji mieszkalnych. Pozostawienie kostki powodowałoby w efekcie wyniesienie 
drogi i zalewanie okolicznych posesji podczas opadów deszczu.  

Drugim powodem jest konieczność przesunięcia drogi w planie, to znaczy takie 
przesunięcie jej przebiegu w terenie aby maksymalnie możliwie odsunąć jezdnię od rosnących 
przy drodze drzew. Ma to znaczący wpływ na bezpieczeństwo obywającego się po drodze 
ruchu samochodowego. 

Bez rozebrania istniejącej nawierzchni z kostki granitowej osiągnięcie założonych 
celów byłoby niemożliwe. 

Szanowni Mieszkańcy, koszty realizacji inwestycji pomimo zmiany technologicznej 
utrzymane zostaną jak w przetargu. Odzyskana kostka może posłużyć jako materiał do 
wykonania innych dodatkowych inwestycji lub sprzedana, a zysk z tego osiągnięty umożliwi 
zrealizowanie zadań dla społeczności lokalnej. 

Wszystkie działania związane z remontem drogi podejmowane są w oparciu o opinie 
inspektora nadzoru i projektanta. Nie dajmy się zwieźć nieprawdziwym informacjom na temat 
technologii budowy tej drogi wysnuwanym przez osoby nie mające żadnych kompetencji 
budowlanych, drogowych i inżynieryjnych w tym zakresie.  

Już lada miesiąc będą mogli Państwo w znacznie bezpieczniejszych warunkach 
poruszać się po terenie swojego sołectwa. Liczę na Państwa wyrozumiałość w utrudnieniach 
związanych z realizowaną inwestycją. Jestem otwarty na każde uwagi i sugestie z Waszej 
strony. 
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