Krapkowice, 22.02.2021

Petycja do Burmistrza Miasta i Gminy Krapkowice,
Andrzeja Kasiury
Szanowny Panie Burmistrzu,
Zgodnie z petycją, jaka została z mojej strony skierowana w październiku 2019, zwracam się ponownie z prośbą o
rozpoczęcie realizacji zadań związanych z uzbrojeniem terenu osiedla kwiatów w Krapkowicach w sieć wodno
kanalizacyjną oraz budowę dróg dojazdowych.
W piśmie zwrotnym o nr. GKl.7011.26.1.2019 zostałam poinformowana, iż o rozpoczęciu ewentualnych inwestycji
decydować będą Radni Rady Gminy.
Pomimo faktu, iż pierwsze działki zostały zakupione na tym terenie w roku 2012 z przeznaczeniem pod budownictwo
domów jednorodzinnych, do dnia dzisiejszego nie udało się zrealizować inwestycji drogowej. Plan Zagospodarowania
tworzony był już w roku 2003.
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały Nr Xlll/152/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19. grudnia 2019 w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2020 rok, jednym z zadań zaplanowanych do realizacji,
uwzględnionych w planowanych wydatkach, była „Budowa dróg wewnętrznych gminnych na Osiedlu Kwiatów (rejon
ul. Prudnickiej w Krapkowicach)" o zakresie rzeczowym: ,,Budowa drogi z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową
o dł. ok. 850mb"; Wartość zaplanowanego zadania inwestycyjnego opiewała na kwotę 1.700.000zł.
Niestety zadanie to nie zostało zrealizowane. Nie został rozpisany nawet żaden przetarg na to zadanie.
Na rok 2021 została zaplanowana inwestycja Budowa dróg wewnętrznych gminnych na Osiedlu Kwiatów (rejon ul.
Prudnickiej w Krapkowicach) - Budowa dróg z kostki brukowej wraz z chodnikami, oświetleniem ulicznym oraz
kanalizacją deszczową" na łączną kwotę 2.700.000zł (Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXll/259/2020 Rady Miejskiej w
Krapkowicach z dnia 17.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2021 rok).
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Zadanie to zostało ujęte również w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Z uwagi na fakt, iż w ub. roku rozpoczęłam budowę domu na tym terenie, proszę o ustanowienie granic oraz
utwardzenie ulicy Liliowej w Krapkowicach - terenu 16KD o raz 17KD.
Na chwilę obecną droga nie jest wytyczona wcale, a poruszanie się po niej - zarówno samochodami osobowymi, jak i
sprzętem budowlanym jest niemożliwy.
Zwracam się również z prośbą o rozpoczęcie realizacji zadania ustanowionego przez Radnych Rady Miejskiej,
dotyczącego budowy dróg wewnętrznych na Osiedlu Kwiatów - proszę również o informację, które drogi przeznaczone
są do realizacji w roku 2021.

Z poważaniem,

Załączniki: Zdjęcia obecnej sytuacji na Osiedlu Kwiatów.

