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Bardzo proszę o pilną interwencję dotyczącą naprawy dróg gminnych i osiedlowych
zniszczonych przez firmy wykonujące prace drogowe i gazociągowe na terenie Nikielkowa.
Firma Skanska prowadząc prace drogowe oraz związaną z nimi instalację burzową przy
budowie drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16 w
okresie jesiennym 2018 roku korzystała z niżej wymienionych dróg: ul. Żurawia, Krucza,
Sokola oraz Bazyliowa jako objazd ulicy Miętowej. W/w drogi są drogami osiedlowymi, nie
przystosowanymi do eksploatacji przez ciężki sprzęt drogowy, jakim poruszali się drogowcy.
W chwili obecnej, po ustąpieniu ujemnych temperatur, drogi nie nadają się do użytkowania
przez mieszkańców, czego dowodzą załączone do pisma zdjęcia (nr 1, 2, 3, 4).
Ponadto do dnia dzisiejszego, mimo wcześniejszych ustaleń z p. Danutą Żuk, nie został
poprawiony zjazd/wjazd z ulicy Lawendowej w ulicę Warmińską, za co również
odpowiedzialna jest firma Skanska. Przez wykonane roboty drogowe wspomniany
zjazd/wyjazd w tej chwili jest bardzo stromy i wąski, co stwarza bezpośrednie
niebezpieczeństwo w ruch drogowym. Pismo w tej sprawie złożyli mieszkańcy Nikielkowa do
Burmistrza w dniu 16.08.2018 r.
Wykonawca nowej linii gazociągu na ternie Nikielkowa spowodował swoimi pracami
zniszczenie następujących dróg: Świerkowa, Parkowa, Dębowa oraz Tęczowa. Wymienione
drogi są drogami szutrowymi, a co za tym idzie, każdorazowe ich naruszenie i niewłaściwe,
pośpieszne i tanie naprawienie powoduje ich zapadanie i tworzenie się kolein. W ostatnich
dniach analogicznie jak w przypadku wcześniej opisanych dróg, stały się one nie przejezdne
dla mieszkańców, co również potwierdzają załączone zdjęcia (nr 5 i 6 ).
Oczekuję niezwłocznej interwencji i wyegzekwowania od w/w firm naprawy
wymienionych dróg w jak najszybszym terminie. Nie przyjmuję za okoliczności łagodzące
zmarzniętego gruntu i panującej pogody. To na zarządcy drogi ciąży obowiązek prawidłowego
utrzymania jej stanu. Uważam, że gmina powinna użyć wszystkich możliwych sposobów, aby
pomóc mieszkańcom. Tragiczny stan w/w dróg spowodowany jest przez w/w firmy, które
uciekają od odpowiedzialności i zupełnie nie liczą się z ich użytkownikami. Jedyne
rozwiązanie jakie uważam za sensowne, to utwardzenie dróg poprzez zebranie warstwy błota i
nawiezienie stosownej warstwy gruzu i tłucznia, co jest możliwe przy panujących warunkach.
Jeżeli gmina, jako właściciel większości z tych dróg, nie wyegzekwuje właściwej ich naprawy,
to będzie musiała w/w naprawy wykonać z budżetu gminy Barczewo.

