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Na ubiegłej Sesji Rady Miasta t.j. 30.06.2022 zadawałem pytanie dotyczące wysokości budowanej 
drogi na ulicy Czerwonej - ostatni odcinek przed lasem. Pytanie dotyczyło wysokości przy posesjach 
mieszkańców mieszkających przy zakręcie. Wysokość drogi zaprojektowana w tym punkcie znajduje 
się dużo ponad wysokością ich działki co stwarza wiele problemów dla mieszkańców. Otrzymałem 
odpowiedź od naczelnika, że faktycznie droga jest tak wysoko położona i, że w związku z tym 
zostanie obniżona o 40 cm. Z pomiarów wykonanych wczoraj według zaznaczonych punktów na 
drodze zostanie obniżona o około połowę zadeklarowanej wysokości co nie jest satysfakcjonujące dla 
mieszkańców. W związku z tym proszę o następujące odpowiedzi. Kto jest odpowiedzialny za 
zaprojektowanie tej drogi? Do kogo kierować bezpośrednie pytania dotyczące tej wysokości? 
Dlaczego droga została zaprojektowana tak wysoko? Czy konieczny jest spadek w tym punkcie o 
nachyleniu porównywalnym do toru wyścigowego? Jakie dopuszczalne są prędkości przewidywane 
na tym odcinku drogi dla samochodów osobowych i ciężarowych? Jaka będzie definitywna 
wysokości przy zjeździe względem działki wnioskujących mieszkańców w najwyższym punkcie 
drogi?  

Mieszkańcy proszą o szybką odpowiedź , ponieważ droga jest w budowie , ewentualnie wstrzymanie 
budowy do momentu ustalenia szczegółów jeśli przy projektowaniu powstały błędy. Poniżej 
przesyłam. Pismo mieszkańca wysłane do urzędu miasta.  

Z poważaniem Artur Sułek 

 Dzień dobry 

Piszę w związku z prowadzoną przebudową ulicy Czerwonej na 
odcinku pomiędzy ulicą Fabryczną a Przemysłową . Jest to ciąg 
dalszy korespondencji zapoczątkowanej 20.06.2022r
Z racji tego że nie dostałem oficjalnej odpowiedzi w sprawie 
wprowadzanych zmian wysokościowych zjazdu do posesji przy 
ul Czerwonej 26 , proszę o informacje co do rozwiązań 
technicznych związanych z dojazdem na ww posesje.



Ze swojej strony mogę stwierdzić na podstawie prowadzonych 
prac przez wykonawcę że poziom nasypu pod nową drogę nie 
ulega zmianie – pracę w dalszym ciągu postępują -budowany 
jest "kuriozalny" nasyp. Zastanawiający i zdumiewiający jest też 
stosunek pochyłości tej drogi na zakręcie . Z czego wynika taka 
wielka pochyłość tego zakrętu? Zdjęcie w załączeniu . W mojej 
ocenie różnica wysokości pomiędzy moim wyjazdem z posesji a 
wjazdem na drogę jest w dużej mierze definiowana przez tą 
pochyłość . Zastanawiam się czy jest możliwość zmniejszenia 
tego pochyłu .

Przed przystąpieniem wykonawcy do realizacji przebudowy tej 
drogi byłem bardzo zadowolony w faktu powstania 
nowoczesnej jezdni w mojej okolicy , w tym momencie musze z 
przykrością stwierdzić że byłem w błędzie. Okazuję się że nowa 
droga może być w wielu aspektach dużym utrudnieniem w 
codziennym życiu . Stara droga była na równym poziomie ze 
wszystkimi otaczającymi ją zabudowanymi działkami , nie było 
problemów z napływem wody opadowej z tej drogi , nie było 
problemów z wyjazdem .

Cały czas nie mogę zrozumieć jakie uwarunkowania techniczne 
sprawiły że nowo budowana droga jest na całej długości 
budowana na nasypie a przy rondach ul Czerwonej z 
Przemysłową oraz ul Fabrycznej z Czerwoną , droga opada do 
wysokości która wynikała z naturalnego ukształtowania terenu. 
Proszę o odpowiedź na tą okoliczność.

Kolejna obserwacja : oglądając prowadzone pracę na odcinku 
w okolicach Firmy produkującej beton można odnieść wrażenie 
że wysokość nowo budowanej drogi będzie równała sie z 
wysokością sztucznie podniesionej kilka lat temu działki ( wg 
geoportalu nr 1446/5) . Dodam że owa działka nie posiada 
absolutnie żadnej zabudowy , poza wielkim na kilkanaście 
metrów nasypem z gruzu i innych odpadów . Defacto 



prawdopodobnie z tych samych materiałów sztucznie 
podniesiono tą całą działkę .
Jest jakieś wytłumaczenie na to że Ja oraz cała moja najbliższa 
rodzina z która zamieszkuję od zawsze na działkach przy ulicy 
Czerwonej 26 , będzie miała w przenośni i w rzeczywistości 
"pod górę " , a nieużytkowy teren będzie miał "z górki"?.

Generalnie mnie interesuję tylko i wyłącznie odcinek drogi 
sąsiadujący z działkami przy ul Czerwonej 26 .
Chciałbym żeby uciążliwości związane z użytkowaniem nowej 
drogi były jak najmniejsze a najlepiej żeby nie było ich wcale. 
Dlatego ponawiam prośbę o weryfikacje projektową i 
wprowadzenie realnych zmian wykonawczych – które powinny 
następować niezwłocznie .
Proszę wziąć pod uwagę potrzebę wjazdu na działki takich 
pojazdów specjalnych jak ; karetek oraz służb ratunkowych, 
cystern z Gazem do tankowania butli systemu ogrzewania 
centralnego , pojazdu do wywozu nieczystości kanalizacyjnych 
ze zbiorników, auto lawet , itp. . Gdzie przy metrowej różnicy 
poziomu pomiędzy drogą a działką , takie pojazdy 
prawdopodobnie nie wjadą – co wtedy ? Nie muszę chyba 
wspominać o tym że uciążliwości związane ze stromym 
podjazdem będą znacznie nasilone w okresie zimowym. Proszę 
zadać sobie pytanie czy jakikolwiek kierowca byłby zadowolony 
z posiadania takiego podjazdu koło własnego domu ?




