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INTERPELACJA:
Data wpływu: 03.03.2020 r.
„Składam interpelację do Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego
następującej treści:
Szanowny Panie Marszałku,
zgłaszam na XV Sesję Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego interpelację
w sprawie pilnego remontu/modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 509 na odcinku Spędy Wilczęta, Powiat Braniewski. W związku z licznymi powiadomieniami ze strony
mieszkańców oraz własnymi doświadczeniami przemieszczania się przedmiotowym
odcinkiem drogi wojewódzkiej stwierdzam, że wymaga ona niezwłocznego
remontu/modernizacji na odcinkach Wilczęta (skrzyżowanie cmentarz) - Gładysze o długości
2,050 km oraz odcinku Gładysze -Spędy o długości 2,200 km.
Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie, droga zaliczona do kategorii drogi wojewódzkiej, w rozumieniu
ustawy o drogach publicznych, powinna spełniać wymagania techniczne i użytkowe
określone dla klasy GP lub G. Biorąc pod uwagę niższą klasę drogi, szerokość pasa ruchu
powinna wynosić 3,5 m, co daje minimum 7 m jezdni. Obecnie droga nie spełnia nawet
parametrów drogi klasy G. W istniejącym stanie jezdnia jest szerokości 3,75 m oraz
utwardzonego pobocza (z licznymi wybojami) o szerokości 1,0 m. Jest to nawet zbyt mała
szerokość utwardzonego pobocza, gdyż szerokość wyjeżdżona przez pojazdy wynosi 1.75m.
Aktualnie stan poboczy jest bardzo zły. Na wskazanych odcinkach drogi wojewódzkiej
Nr 509 (Wilczęta - Gładysze o długości 2,050 km oraz odcinku Gładysze - Spędy o długości
2,200 km) występują liczne uskoki (nawet do 15 cm) pomiędzy rzędną nawierzchni drogi,
a rzędną pobocza, co nie tylko obniża komfort jazdy, ale także zagraża bezpieczeństwu
użytkowników drogi. Wskazane "kaskady" pojawiające się na styku krawędzi nawierzchni
drogi i pobocza, powodują ustawiczne niszczenie bitumicznych warstw jezdni poprzez ich
krawędziowe odpryski. Uzupełnienie poboczy kruszywem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
nie przynosi efektów. Droga w kilku miejscach charakteryzuje się dużymi spadkami
podłużnymi. W miejscach tych kruszywo spływa podczas opadów i powstaje podłużna
koleina wzdłuż krawędzi asfaltu. W miejscach o zerowym spadku podłużnym występują
liczne zagłębienia, które ciągle się odnawiają ze względu na słabo nośne podłoże oraz przez
źle dobierane kruszywo do ich uzupełniania.
Przy obecnych warunkach technicznych jezdnia dwukierunkowa jest w zasadzie jezdnią
tylko o jednym pasie ruchu. Stan ten powoduje negatywne skutki dla drogi, wskutek czego jej
przekrój poprzeczny jest mocno zdeformowany ze względu na powstające koleiny podłużne
co jednoznacznie oznacza powstanie dużego wyniesienia „garba” wzdłuż środka jezdni.
Droga ma coraz liczniejsze oznaki wyeksploatowania. Jest sporo wybojów, spękań
zmęczeniowych nawierzchni związanych ze starzeniem się mieszanki asfaltowej. W wielu
miejscach powstają wyboje, lokalne zapadnięcia, wysadziny z powodu zbyt słabo nośnego
podłoża. Wykonanie oceny stanu nawierzchni tylko potwierdzi, że poziom nawierzchni jest
krytyczny i wymagana jest natychmiastowa modernizacja drogi i wykonanie jej zgodnie
z parametrami dla klasy G.

Należy przypomnieć, że m.in. złego stanu drogi wojewódzkiej Nr 509 na odcinku
Spędy - Wilczęta, Powiat Braniewski dotyczyła akcja protestacyjna zorganizowana wspólnie
przez mieszkańców Gminy Młynary (Powiat Elbląski) oraz Gminy Wilczęta (Powiat
Braniewski) w dniu 30.04.2019 r. polegającą na zablokowaniu węzła komunikacyjnego dróg
wojewódzkich 509 oraz 505 przecinających się w okolicy Szkoły Podstawowej w Młynarach.
W sprawie tej interpelowałem już do Pana Marszałka w maju 2019 roku.
Tak fatalny stan techniczny naraża podróżujących na niebezpieczeństwo wypadków
drogowych, które skutkować mogą uszczerbkiem na zdrowiu. Biorąc pod uwagę
bezpieczeństwo naszych mieszkańców proszę o pilną interwencję w sprawie niezwłocznego
remontu/modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 509 na odcinkach Wilczęta (skrzyżowanie
cmentarz) - Gładysze o długości 2,050 km oraz odcinku Gładysze -Spędy o długości
2,200 km.
Proszę o odpowiedź na piśmie”.

Z wyrazami szacunku,
dr Marcin Kazimierczuk

