Remont ul. Królewskiej w Stężycy
Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 10 lipca 2019r.
podpisana została umowa na wykonanie remontu ul. Królewskiej.
Wykonawcą wyłonionym w otwartym przetargu nieograniczonym
została firma PRD Lubartów S.A . Zakres prac remontowych obejmuje
całkowitą wymianę nawierzchni asfaltowej, częściowo odcinkowe
odwodnienie ulicy, budowa
chodników z kostki brukowej
o szerokości 2m. po obu stronach jezdni, wykonanie wyniesionego
przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem lampą hybrydową,
ustawienie znaków pionowych oraz częściowa wycinka drzew
w miejsce których wykonane będą nowe nasadzenia. Całkowita
wartość wg kosztorysu ofertowego to kwota 1. 758. 386, 08zł.,
ustalony po przetargu koszt remontu wynosi 1. 170. 935, 25zł. Środki
finansowe pochodzą w połowie z Funduszu Dróg Samorządowych
i z budżetu Gminy Stężyca.
Prace wykonywane będą na odcinkach 760 mb tj. od zjazdu
z drogi wojewódzkiej 801 do ul. Błońskiej. O potrzebie remontu ul.
Królewskiej nie trzeba nikogo przekonywać. Stan nawierzchni stwarza
zagrożenie w ruchu drogowym zarówno pieszych jak i pojazdów
samochodowych. Szczególne utrudnienia stanowią stare często
spróchniałe drzewa powodujące utrudnienie w mijaniu się
autobusów szkolnych, samochodów osobowych, ciągników i innych
maszyn sprzętu rolniczego. Korzenie rosnących drzew powodują
niszczenie stanu nawierzchni chodników i drogi.
Wychodząc naprzeciw pojawiających się komentarzom
w kwestii modernizacji ul. Królewskiej i nieodzownej wycinki drzew
musimy rozważyć nie tylko interes indywidualny, ale także
poszukiwać rozwiązań korzystnych dla interesu ogólnego,
publicznego.

Poprawa stanu nawierzchni ul. Królewskiej, wykonanie
chodników po obu stronach jezdni, wykonanie wjazdów na posesję,
częściowego odwodnienia powoduje, że rosnące w pasie chodników
drzewa muszą być wycięte. Nie wykonanie powyższych prac
spowoduje wykonanie przedmiotu zamówienia w mniejszym zakresie
niż przewidywał wniosek dotyczący dofinansowania tego zadania, co
spowoduje obniżenie kwoty dofinansowania. W miejsce drzew
wyciętych w pasie drogowym zostaną wykonane nowe nasadzenia
zieleni, tak aby nie zagrażały bezpieczeństwa ruchu drogowego,
ograniczały pole widzenia czy utrudniały utrzymanie drogi.
Miejmy nadzieję, że wykonawca remontu drogi dotrzyma
terminu realizacji inwestycji i w niedługim czasie będziemy mogli
z niej korzystać.

Z poważaniem
Zbigniew Chlaściak
Wójt Gminy Stężyca

