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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 05.11.2020r., która wpłynęła do Urzędu 

Gminy Gizałki w dniu 06.11.2020r. dotyczącą przebudowy drogi gminnej nr 632042P 

w miejscowości Tomice-Młynik informuję, że w/w interpelacja ma charakter wniosku 

o ujęcie inwestycji w budżecie gminy.  

W uzasadnieniu wniosku napisał Pan, że zamieszkuje przy tej drodze 12 rodzin. 

Z danych ewidencyjnych Urzędu Stanu Cywilnego oraz ilości złożonych przez mieszkańców 

miejscowości Tomice-Młynik deklaracji dotyczących odbioru odpadów komunalnych wynika, 

że przy przedmiotowej drodze jest 7 posesji, w których zamieszkuje 9 rodzin.  

Nie mniej jednak położenie dywanika asfaltowego jest zapewne uzasadnione, tak jak zasadne 

jest to na innych drogach na terenie gminy. Realizacja przedmiotowej inwestycji, jak również 

innych inwestycji związanych z infrastrukturą drogową, analizowana jest przez Referat 

Inwestycji i Rozwoju Lokalnego z uwzględnieniem całego obszaru gminy. Powyższe analizy 

wykonywane są pod względem spełnienia warunków technicznych jakim powinny dziś 

odpowiadać drogi gminne, jak również pod względem możliwości finansowych, w tym również 

możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację. Jeśli droga spełnia te warunki 

oraz ma możliwość uzyskania dofinansowania, każda taka propozycja przedkładana jest Radzie 

Gminy w postaci propozycji do budżetu. W chwili obecnej priorytetowym zadaniem jest 

dokończenie przebudowy drogi gminnej z Szymanowic do Tomic, która to droga jest drogą 

strategiczną, łączącą dwie duże miejscowości. To właśnie na to zadanie złożony został wniosek 

do Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021 i tym samym zadanie to ujęte zostało w 

projekcie budżetu na rok 2021. Przebudowa drogi w miejscowości Tomice-Młynki może zostać 

zaproponowana do budżetu gminy w momencie uregulowania odpowiedniej szerokości pasa 

drogowego oraz pozyskania dofinansowania. Obecnie pas drogowy na przeważającej jego 

długości posiada szerokość zmienną od 3 do 4m. Potwierdza to mapa, która została wykonana 

na część drogi w ramach tegorocznego funduszu sołeckiego sołectwa Tomice. Zgodnie z 

warunkami technicznymi droga o najniższych parametrach winna posiadać min. szerokość 

jezdni 3,5m i pobocza o szerokość 0,75m oraz mijanki min. co 100m o szerokości jezdni 5m. 

By zachować wymagane parametry pas drogowy musi mieć min. 5 m, a na mijankach 6,5 m 

szerokości. Są to parametry drogi, które mogą być realizowane wyłącznie ze środków własnych 

gminy bez dofinansowania zewnętrznego. Wnioskowanie dziś o środki zewnętrze na drogi jest 

możliwe po spełnieniu szeregu warunków wśród których istotnym jest szerokość jezdni, która 

zgodnie z wymogami instytucji dofinansowujących rekomendowana jest od min. 4 m wzwyż.  

W związku z powyższym w pierwszej kolejności będę rekomendował Radzie Gminy 

propozycje inwestycji drogowych, na które można pozyskać dofinansowanie. 


