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INTERPELACJA
Data wpływu: 18.03.2019 r.

„Zgłaszam interpelację do Marszałka Województwa następującej treści:
Składam interpelację w sprawie kontynuacji remontu końcowego odcinka drogi
wojewódzkiej nr 527 Kwietniewo - granica województwa.
Dotychczas uzyskane informacje nie są pomyślne, bowiem droga 527 nie jest ujęta do
realizacji w roku bieżącym ze względu na brak funduszy oraz konieczność opracowania
optymalizacji dokumentacji projektowej w zakresie technologii i przebiegu drogi.
Na chwilę obecną stan odcinka Kwietniewo-granica gminy jest fatalny, zwłaszcza
w okolicy miejscowości Protowo. Każdego dnia do Urzędu Gminy spływają skargi
mieszkańców na tragiczny stan drogi, zwłaszcza na odcinku Kwietniewo - Protowo.
W ubiegłym tygodniu Rejon Dróg w Elblągu dokonał napraw cząstkowych, jednak
nadal mieszkańcy skarżą się na stan drogi, ponieważ są miejsca, gdzie tego typu naprawy nie
zdają egzaminu i wystarczają jedynie na krótko. Droga z dnia na dzień ulega degradacji
i tylko kwestią czasu jest jej nieprzejezdność. Mieszkańcy Krupina, Protowa i Sójek czują się
odcięci od reszty gminy, a droga 527, łącząca drogi krajowe S7 i S22, to ważny element sieci
transportowej regionu, nie można pozwolić na jego marginalizację.
Należy także podkreślić, że na wąskiej drodze często nie ma jak minąć dużych
pojazdów z naprzeciwka, a wyprzedzanie jest bardzo niebezpieczne, a wręcz niemożliwe.
Oprócz komfortu jazdy ważne jest bezpieczeństwo podróżnych i mieszkańców korzystających
z nieutwardzonych poboczy.
Wójt Gminy Rychliki podtrzymuje wcześniejsze deklaracje Gminy dotyczące
finansowego zaangażowania w przebudowę drogi 527.
Istotne jest także, by w ciągu remontowanej drogi powstał kolejny odcinek ścieżki
rowerowej, niezbędnej także z uwagi na walory turystyczne gminy tj. połączenie od Kanału
Elbląskiego do jeziora Korsuń.
Gmina na swój koszt opracowała inwentaryzację przyrodniczą, która pozwoliła ruszyć
z projektem i realizacją odcinka Jelonki-Rychliki, udzieliła milionowego wsparcia do
realizacji odcinka Rychliki-Kwietniewo, pomagała finansowo przy remoncie drogi 526 na
odcinku Gołutowo- Dziśnity. Podczas prac budowlanych na drodze 527 udzielała wszelkiego
niezbędnego wsparcia merytorycznego, na swój koszt opracowała projekty kolizji sieci
wodociągowych w Rychlikach oraz w Marwicy z przesunięciem stacji podwyższania
ciśnienia (czego nie uwzględnili projektanci drogi 527), a także wsparła województwo kwotą
200 tys. zł na wykonanie kolizji sieci wodociągowej pod drogą 527 w Rychlikach.
Wójt oraz mieszkańcy Gminy Rychliki liczą na pomoc i wsparcie w zakresie
powyższych działań.
Proszę o odpowiedź na piśmie”.
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