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Pani
Emilia Warnke
Radna Rady Miejskiej w Brusach

Informuję, że do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zostało wysłane pismo z prośbą
o zaprojektowanie i wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej w miejscowości Zalesie. Kopię pisma
przesyłam w załączeniu.
Otrzymana odpowiedź zostanie Pani bezzwłocznie przekazana

Załącznik:
1. Pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
nr IFZ.7013.1.2021 z dnia 26.02.2021
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IFZ.7013.1.2021

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdańsk
Dotyczy; interpelacji Radnej Rady Miejskiej w Brusach Pani Emilii Warnke
19.02.2021 r. do tut. Urzędu wpłynęła interpelacja radnej Emilii Warnke w sprawie zaprojektowania
i wykonania chodnika oraz ścieżki rowerowej w Zalesiu, która połączyłaby już istniejące ścieżki rowerowe
prowadzące do Zalesia.
W 2020 r. Gmina Brusy zakończyła budowę ścieżek rowerowych na odcinkach Brusy - Zalesie oraz
odcinka ścieżki rowerowej od miejscowości Zalesie do drogi gminnej nr 206008G. Ponadto w ramach
budowy drogi gminnej nr 306008G (Zalesie - Lubnia) została wybudowana ścieżka rowerowa łącząca
ścieżkę biegnącą wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 235 ze ścieżką wybudowaną wzdłuż drogi powiatowej nr
2617G w kierunku Wiela.
Wybudowane przez Gminę Brusy ścieżki niestety nie zostały dowiązana do istniejących ciągów
rowerowych i pieszo - rowerowych w miejscowościach Zalesie i Brusy. Dokumentacja projektowa budowy
ścieżek rowerowych usytuowanych wzdłuż DW 235 na terenie obszarów zabudowanych została ujęta
w opracowaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 235 Korne - Chojnice”, wykonanym
na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w 2015 r. Konsekwencją powyższego będzie
konieczność częściowego korzystania przez rowerzystów z jezdni drogi wojewódzkiej. Taka sytuacja jest
niekorzystna dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Brakujący odcinek w miejscowości Zalesie ma długość ok. 230 m i w dalszej części łączyłby się z
istniejącym chodnikiem. Podjęcie się wykonania tego odcinka zapewniłoby ciągłość przejazdu dla osób
poruszających się na rowerach oraz jednocześnie zwiększyłoby bezpieczeństwo dla użytkowników ciągu
pieszo - rowerowego.
Podobna sytuacja jest również na wylocie z Brus w kierunku Zalesia. Część ścieżki rowerowej
o długości ok 410 mb zaprojektowana na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku jest niezbędna,
aby została zachowana ciągłość przejazdu dla rowerów. Odcinek ten obejmuje odległość od drogi gminnej
(ul. gen. J. Bema) do wykonanej przez Gminę Brusy ścieżki rowerowej w naszym opracowaniu
tj. na wysokości dz. nr 348/42).

Nadmieniam, że Pani Emilia Warnke Radna Rady Miejskiej w Brusach zwracała się z podobną
prośbą już w 2019 r. W lipcu tego roku wpłynęła do tut. Urzędu odpowiedź na interpelację Pani Radnej
(pismo WUDiM.442.223.2019 z 01.07.2019 r.), w której zawarto informację, że przedmiotowe zadanie
zostanie ujęte w propozycjach do planu finansowego na 2020 r.
Gmina Brusy, również w lipcu 2019 r. jeszcze przed rozpoczęciem budowy ścieżki Brusy - Zalesie
zwracała się z prośbą o wybudowanie brakujących odcinków ścieżek rowerowych (pismo znak
IFZ.042.22.2018 z 5.07.2021 r.). W odpowiedzi na to pismo Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował, że
nie jest w stanie złożyć wiążących deklaracji odnośnie terminu realizacji przedmiotowych zadań,
W związku z powyższym ponownie zwracam się z prośbą o zaprojektowanie i wybudowanie
brakujących odcinków ścieżek rowerowych w miejscowościach Brusy i Zalesie.
Jednocześnie, nawiązując do pisma WUDiM.442.223.2019 z 01.07.2019 r. informuję, że Gmina
Brusy rozważa udzielenie pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu na zadanie dotyczące budowy
odcinka ciągu pieszo -

rowerowego w miejscowości Zalesie oraz odcinka ścieżki rowerowej

w miejscowości Brusy, usytuowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 235. Dlatego proszę o przedstawienie
kosztów budowy obu brakujących fragmentów ścieżki rowerowej oraz o określenie warunków finansowych
i wskazanie realnego terminu realizacji inwestycji.

