STANOWISKO Nr 1/16
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
W SPRAWIE PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1333D
CZERWIEŃCZYCE – NOWA WIEŚ KŁODZKA
Działając na podstawie § 43 ust. 3 Statutu Gminy Nowa Ruda uchwalonego uchwałą Nr 31/IX/03 Rady Gminy Nowa
Ruda z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Nowa Ruda (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2013 roku
poz. 2942) zmienionej uchwałą Nr 341/XLVI/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 lutego 2014 roku (Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2014 roku poz. 926), uchwałą Nr 11/II/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 grudnia 2014 roku
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku poz. 5424), uchwałą Nr 25/IV/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30
stycznia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2015 roku poz. 357) oraz uchwałą Nr 111/XIII/15 Rady Gminy
Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2016 roku poz. 36)

Rada Gminy Nowa Ruda wyraża stanowisko:
Droga powiatowa Nr 1333D, znajdująca się na terenie Gminy Nowa Ruda, jest bardzo ważnym
elementem w systemie komunikacji drogowej dla 750 osobowej społeczności sołectw:
Czerwieńczyce i Nowa Wieś Kłodzka.
Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedmiotowej drogi - w załączeniu dokumentacja
zdjęciowa, należy stwierdzić, że jej bardzo zły stan techniczny powoduje poważne niedogodności
i utrudnienia dla uczestników ruchu drogowego, a przede wszystkim mieszkańców nie mających innej
alternatywy.
Niszczejąca od lat infrastruktura drogowa i pogarszający się stan techniczny jezdni, w której
przeważają głębokie ubytki, spękania, sfałdowania, koleiny i nadmiar uzupełnienia, a także zapadnięte
przepusty przebiegające pod drogą i brak barier zabezpieczających newralgiczne miejsca - stanowią realne
zagrożenie dla uczestników ruchu kołowego i pieszego. Droga jest bardzo wąska, usytuowana równolegle
niemal na całej długości z korytem potoku „Czerwionka”, nie posiada chodników dla pieszych, poboczy,
ani zatok autobusowych. Brak właściwego odwodnienia skutkuje podmywaniem skraju asfaltu, który
wykrusza się pod ciężarem pojazdów, a nanoszona przez wody opadowe ziemia i piasek dodatkowo
zawężają jezdnię.
Mieszkańcy sołectw: Czerwieńczyce i Nowa Wieś Kłodzka wielokrotnie informowali Starostę
Powiatu Kłodzkiego, radnych i parlamentarzystów o skali problemu, jednakże modernizacja w/w drogi
pomijana była w planach inwestycyjnych infrastruktury drogowej Powiatu Kłodzkiego.
Biorąc pod uwagę dotychczasowy stan rzeczy, Rada Gminy Nowa Ruda apeluje
do Starosty Powiatu Kłodzkiego, Rady Powiatu Kłodzkiego oraz Zarządu Dróg Powiatowych w
Kłodzku o pilne podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do przebudowy drogi
powiatowej nr 1333D Czerwieńczyce - Nowa Wieś Kłodzka.

