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Pan
Marcin Kazimierczuk
Radny Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Szanowny Panie Radny,
W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 3 marca 2020 roku
w sprawie wniosku o ujęcie w budżecie na 2020 r. remontu drogi wojewódzkiej
nr 509 na odcinku Spędy - Wilczęta informuję, iż stan techniczny wnioskowanej
drogi wojewódzkiej jest znany zarządcy drogi. Zarząd Województwa WarmińskoMazurskiego, który zarządza drogami wojewódzkimi dostrzega potrzebę poprawy
stanu nawierzchni DW 509 w związku z czym, systematycznie stara się przywrócić
pełną przejezdność na całej sieci dróg w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej
użytkowników.
Droga wojewódzka nr 509 ma znaczenie lokalne i obsługuje głównie ruch
gospodarczy,

o

czym

świadczą

pomiary

natężenia

ruchu

drogowego.

Zgodnie z aktualnymi wynikami generalnego pomiaru ruchu, średni ruch dobowy na
drodze nr 509 na odcinku Spędy - Wilczęta wynosi 342 poj./dobę, przy średnim
dobowym ruchu dla całej sieci wynoszącym 1988 poj./dobę.
Informuję także iż w roku bieżącym oraz w obecnej perspektywie unijnej,
zarządca

drogi

nie

posiada

środków

finansowych

na

wykonanie

prac

modernizacyjnych drogi wojewódzkiej nr 509. Jednak, w tym czasie będą
wykonywane prace o charakterze utrzymaniowym w postaci remontów cząstkowych
nawierzchni bitumicznej, regulacji poboczy oraz pielęgnacji zieleni przydrożnej.
Wszystkie zabiegi utrzymaniowe będą prowadzone w pełnym zakresie i w sposób
systematyczny. Remonty cząstkowe na wskazanym odcinku drogi 509 wykonywane
będą w technologii masy na gorąco z recyklera, które pozwalają na zachowanie
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sprawnego przejazdu oraz zapewnią dostateczny poziom bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.

Z poważaniem
Marszałek
Województwa Warmińsko Mazurskiego
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