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Dot.: budowy brakującej części chodnika ulicy Ikara w Częstochowie.
W związku ze złożoną przez Xxxx petycją z dnia 29 października 2017 r. (data wpływu
14 listopada 2017 r.) w sprawie budowy brakującej części chodnika przy ulicy Ikara w Częstochowie
niniejszym informuję, co następuje.
Prezydent Miasta Częstochowy jako zarządca dróg publicznych na terenie miasta wykonuje
swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej - Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu
w Częstochowie. Do zarządcy drogi w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt.
Dz. U. z 2017 r., poz. 2222) należy m. in. ochrona dróg definiowana przez ustawodawcę jako działania
mające na celu niedopuszczenie do niewłaściwego jej użytkowania oraz pogorszenia warunków
bezpieczeństwa ruchu.
Wybudowanie istniejącego odcinka chodnika w ul. Ikara było możliwe ze względu na
odpowiednią szerokość pasa drogowego. Ulica powyższa nie posiada kanalizacji deszczowej, dlatego
budowa chodników musi uwzględniać również odwodnienie w postaci rowów.
Na pierwszym odcinku między jezdnią, a chodnikiem wykonany (odtworzony) został rów przydrożny,
który zbiera wody opadowe z jezdni. Powyżej posesji 134 przy ul. Ikara szerokość pasa drogowego
nie pozwala na podobne rozwiązania.
Na ww. odcinku, aby wybudować chodnik należy wykonać kanalizację deszczową, bądź po
przeciwnej stronie odtworzyć rów przydrożny, zabudować wpusty uliczne i przerzucić wodę do rowu.
Należy zaznaczyć, iż przy takim rozwiązaniu zasadne jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni, gdyż
obecny jej stan nie pozwoliłby na spływ wody do wpustów zabudowanych na krawędzi jezdni
i chodnika.
Jednocześnie wyjaśniam, iż przedmiotowe zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu
jednego roku budżetowego. Z uwagi na brak możliwości odwodnienia należy w pierwszej kolejności
wykonać dokumentację budowlaną dla ul. Ikara, która obejmie wykonanie ww. ulicy wraz z pełną
infrastrukturą oraz uzyskać pozwolenie na budowę wg przepisów specustawy. Przeprowadzenie tych
czynności to okres ok. 1,5 roku, dlatego też powyższa inwestycja powinna być zadaniem 2-3-letnim.
Pragnę nadmienić, iż w przedmiotowym temacie wnioski do budżetu miasta na rok 2018 składali
Radni Miasta Częstochowy oraz Rada Dzielnicy Grabówka lecz w wyniku prowadzonych prac i analiz
zadanie nie zostało ujęte w uchwalonym budżecie miasta na 2018 rok.
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