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PODSUMOWANIE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO DOT. ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NA
UL. ZAWODZIE W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH

W ramach realizowanego zadania projektowego dla rozbudowy drogi gminnej na ul. Zawodzie w
Wojkowicach Kościelnych w dniu 10 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami i
właścicielami nieruchomości z tego terenu. Spotkanie zorganizowano w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Wojkowicach Kościelnych i rozpoczęło się planowo o godzinie 17:00.
Głównym celem spotkania było przedstawienie przez biuro projektowe – firmę Vegmar Jakub Krawczyk
z Warszawy – ogólnie przyjętych założeń projektowych oraz uzgodnienie lokalizacji i parametrów
projektowanej infrastruktury, w szczególności: zjazdów indywidualnych, dojść do furtek, lokalizacji
przyłączy wodociągowych. Dokumentacja projektowa wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę
powinna być gotowa 15 października 2019 r.
Mając na uwadze nadrzędne cele jakimi są zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu
oraz zwiększenie komfortu użytkowania drogi, zdecydowano o zaprojektowaniu jezdni asfaltobetonowej o
zmiennej szerokości 6 m - 5 m, chodnika z betonowej kostki brukowej (strona południowa, przy szkole)
oraz asfaltowej trasy rowerowej po stronie północnej. Nowoprojektowana trasa rowerowa będzie
przedłużeniem wybudowanej w 2017 r. ścieżki rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą
Warężyńską. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa użytkowników komunikacji miejskiej
zaprojektowane zostaną dwie zatoki autobusowe. Droga zostanie zakończona placem do nawracania.
Planuje się również zastąpienie rowów ulicznych podziemną siecią kanalizacji deszczowej. W ramach
projektu przewiduje się budowę nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości.
Zaprojektowane zostanie również nowe, energooszczędne oświetlenie uliczne.
W związku z niewystarczającą szerokością istniejącego pasa drogowego konieczny jest wykup części
działek zlokalizowanych w końcowym odcinku drogi. Pomimo wyboru kompleksowego rozwiązania
projektowego, szczególny nacisk zostanie położony na jak najmniejszą zajętość terenów prywatnych.
Obecnie sporządzana jest ostateczna koncepcja projektowa uwzględniająca złożone w ramach konsultacji
wnioski oraz pozyskane od gestorów sieci warunki.
Zachęcamy właścicieli posesji położonych przy ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych
do śledzenia postępów prac nad opracowywaną dokumentację projektową oraz umożliwiamy
dalsze składanie wniosków w sprawie zmiany lokalizacji lub doprojektowania dodatkowych
elementów infrastruktury: zjazdów indywidualnych, dojść do furtek, przyłączy sieci
wodociągowej.
Termin składania wniosków w zakresie lokalizacji i szerokości zjazdów, dojść do furtek oraz
przyłączy wodociągowych ustala się do dnia 21 czerwca 2019 r.
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