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Radny Rady Powiatu
w Makowie Mazowieckim

Bogdan Bagiński

W odpowie dzi naPana pismo

z dnia}7

grudnia2018 roku dotyczące drog żwirowych

zarządzie jest393,370 km dróg
na tęrenie Powiatu Makowskiego informuję, że W naszym
jest I7,I97 km (DP 2103W Zńuzie _
powiatowych w tym drog o nawierzchni zwirowej
_ Klin 3,837 km; DP żII4w
Ponikiew Wielka - 3,980 km; DP 2109W Ptzfidy - Grady
Krzyżewo - Iaciążek _
Mamino - Glinki - Rafały - 4,500 km; DP 2131W CzerwoŃa przebiegają w większoŚci przez tereny
Szlasy Bure _ 4,880 km). Wymienione odciŃi drog
głównych ciągow komunikacyjnych, wykonanie nawierzchni

leśneotaz nie stanowią

wiąze się z poniesieniem w 100%
bitrrmicznyclr na w/w odciŃach drog powiatowych
jest mozliwościpozyskania
kosztów przebudowy przez powiat Makowski, poniewaz brak
przebudowa w/w odcinkow drog powiatowych będzie mozliwa
dofinasowa nia z zewnątrz.
własnych,
przy udzia|e dofinasowaniazGmin, Nadleśnictw lub środków
w planie wydatkow majątkowych na 2019 rok zaplanowano środkiw wysokości

drogi powiatowej nr 2]3]IĘ
700 000,00 złotych na realizację zadania pfl. ,, Przebudowa
_
],865 km", Dodńkowo w grudniu
czerwonka _ Krzyżewo *Jaciqżek Szlasy Bure o długości
Województwa Mazowieckiego
2018 rokrr złoży|tśmywniosek o dotację ze środków budżętu

Inwestycją
modernizacji drog dojazdowych do gruntów rolnych,
gruntów rolnych tj, od km 18+621
zostanie objęty jedynie odcinek stanowiący dojazd do
2133W Szczuki _ Płoniawy_
(oczyszczalrria ściekow)do km 20+486 (droga powiatowa nr
nawierzchni bitumicznej
Bramura), w ramach przebudowy zaplanowano wykonanie
gr, 4 cm),
o szerokości 6,00 metrów (warstwa wiążąca gr 4 cm i warstwa ścieralna

w

zakresie budowy

i

rowów, wYkonanie
umocnięnie obustronne poboczy kruszywem łamanym, renowację
przepustu pod drogą,
przepustów pod skrzyzowaniami z drogami bocznymi, wydłużenie
19+153,
montażbarter ochronnych na przepuście pod drogą w km
btrdowę zjazdówolaz

WkażdejkadencjiRadyPowiatuwMakowieMazowieckimstaramysięrealizowaÓ
potrzeb mieszkańców dlatego zkażdym
irrwestycje w miarę możliwościfinansowych oraz
rokiem drog o nawierzchni żwirowej jest coraz mniej,
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