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Odpowiadajqc na Pana pismo stwierdzam co nastgpuje:

Ad. 1. Burmistrz Miasta Kolno nie zawarl takiego porozumienia, gdy? na mocy obowi4zuj4cych
przepis6w prawa samorz4d nie ma uprawniefl, Zeby takie porozumienia zawiera6. Nie mamy
umocowania prawnego, leby decydowad o drogach nie bgd4cych wlasnoSci4 samorz4du Kolna.

Na terenie administracyjnym miasta Kolno wystgpuj4 4 rodzaje dr6g: gminne, powiatowe,
wojew6dzkie i krajowe. Ulica Ks. Janusza

i Wojska Polskiego lehq w ci4gu Drogi Krajowej nr 63

i to GDDKiA jest zuzqdcqww. drogi.
Ustawa o drogach publicznych (Dz. U.22000 r. Nr 71, poz. 838 zpo2n.zm.):

Art.20.Do zarzqdcy drogi nale?y w szczeg6lnoSci:

l) opracowanie projekt6w plan6w rozwoju

sieci drogowej,

2) opracowanie projekt6w plan6w finansowania budowy, utrzymania i ochrony dr6goraz

obiekt6w mostowych,
3) pelnienie funkcji inwestora,

4) utrrymanie nawierzchni, chodnik6w, obiekt6w inZynierskich, uu4dzefizabezpieczajqcych

ruch i innych urzqdzefirwiqzanych z drogq,
5) realizacja zadarfi w zakresie inzynierii ruchu,
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadah
na rzecz obronnodci kraj u,

7) koordynacja rob6t w pasie drogowym,
8) wydawanie zezwolefr na zapcie pasa drogowego, na zjazdy

z drog, na przejazdy po drogach

publicznych pojazd6w z ladunkiem lub bez ladunku o masie, naciskach osi lub wymiarach
przel<raczaj4cych wielkoSci okreslone w odrgbnych przepisach oraz pobieranie oplat

i kar

pienigznych,
9) prowadzenie ewidencji dr6g i drogowych obiekt6w mostowych,

l0) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dr6g i obiekt6w mostowych,
I l) wykonywanie rob6t interwencyjnych, rob6t utrrymaniowych i zabezpieczajqcych'
I

2) pr ze ciw dzialanie ni szczeni u dr o g pr zez i ch uzytkowni k6 w,

l3) przeciw dzialanie niekorzystnym przeobrazeniom Srodowiska mogqcym powstai lub
powstaj4cym w nastgpstwie budowy lub utrzymania dr6g,

l4) wprowadzanie ograniczefi b4dt zamykanie dr6g i drogowych obiekt6w mostowych dla

ruchu or^zwyznaczanie objazd6w, gdy wystgpuje bezpoSrednie zagroLenie bezpieczefstwa
os6b lub mienia,

l5) dokonywanie okresowych pomiar6w ruchu drogowego.

Cytowany art. 20 wprost wskazuje na odpowiedzialnego za roboty budowlane, remontowe, objazdy,
ograniczenie ruchu i inne sprawy zwi4zane zbezpieczeristwem na miejscu inwestycji. Szczeg6lowe

zapisy dotyczqce inwestycji sE juz przedmiotem umowy pomigdzy inwestorem (GDDKiA)
oraz wykonawcE wylonionym

w

przetargu (Przedsigbiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego).

Samorz4d miasta Kolno nie ma mocy prawnej wplywania na treSd zapis6w tejze umowy, gdy? nie

jest stron4. Miasto Kolno oczywiScie aktywnie wlqczylo sig w prace planistyczne, gdyZulice Wojska
Polskiego

i

Ks. Janusza s4 gl6wn4 arteriq naszego miasta. W wyniku wielokrotnych spotkari

z inwestoremorazwykonawc4 samorz4d zabiegal o wprowadzenie wielu waznych z punktu widzenia

mieszkaric6w miasta poprawek do projektu. Dotyczyly one m.in. zjazdow, parking6w, organizacji

ruchu

i

innych istotnych aspekt6w rzutujqcych na codzienne Lycie mieszkaric6w. WigkszoSd

znaszychpostulat6w po nielatwych negocjacjachznalazlazrozumienieuZarz4dcy

i Inwestoraczyli

GDDKiA. Waznym osiqgnieciem byla np. decyzja o podwyzszeniu kategorii tej arterii. Droga jest

w kategorii KR 5, a to prawie najvtyZsza kategoria. Po ukoriczeniu modemizacji
podniesie sig komfort ibezpieczeristwo judy. Rondo, sygnalizacje Swietlne, gdzie tylko

wykonywana
znacznie

bgdzie to mozliwe

-

lewoskrgty, a do tego zamontowane bgdzie nowe ledowe oSwietlenie. Poprawa

bezpieczehstwa na tej najbardziej obci4lonej ruchem drodze byla dla mnie

najwyzszym priorytetem, zaS doprowadzenie do
burmistrzem, jednym

z

jej

i

wszystkich radnych

remontu bylo dla mnie, odk4d jestem

najwahniejszych zadah. PoSwiecilem temu wiele czasu na konsultacje,

interpelacje, wyjazdy sluzbowe do Bialegostoku czy Warszawy.

Nie wszystkie nasze sugestie i propozycje zostaly przez GDDKiA przyjgte i musieliSmy
to zaakceptowa6, gdyl opr6cz pewnych uprawnieri doradczych samorz4d nie ma ladnej mocy
prawnej, zeby decydowai o szczegolach technicznych inwestycji dokonywanej na drodze, kt6rej nie

jestesmy wla6cicielem
sluszne

i

zarzqdc4. Niekt6re propozycje mieszkaric6w, aczkolwiek

wydawaly

sig

z ich punktu widzenia, np. zjazdy itp. nie mogly by6 uwzglgdnione przez inwestora

ze wzglgdu narohne ograniczenia prawne

i techniczne.

Ad. 2. W Urzgdzie Miasta Kolno nie ma osoby, kt6ra jak Pan to okreSlil ,,bezpoSrednio nadzoruje
roboty na drodze krajowej 63". Z uwagi oczywiScie na to, ze to nie samorz4d Kolna, a GDDKiA jest
wla$cicielem

i

zarz4dc4

DK

63.

Z identycznych przyczyn GDDKiA nie nadzoruje bezpo6rednio

inwestycji naszego samorz4du na drogach, kt6rych wlaScicielemi zarz1dc4 jest Miasto Kolno.

Ad. 3. Za te sprawy, jak wynika

z cytowanej powyzej ustawy o drogach publicznych

(Dz. U. 22000 r. Nr 71, poz. 838 zp62n. zm.), odpowiada Zarz1dcadrogi czyli GDDKiA. Zarzqdca

po rozstrzygnigciu przetargu na wykonanie rob6t budowlanych zawatl umowq z

Wykonawcq.

Umowa

-

SIWZ

-

dokumentacja techniczna reguluj4 sprawy wykonywania rob6t

w tym

bezpieczeirstwa ruchu drogowego. Odcinek drogi krajowej nr 63 przebiegaj4cej przez miasto Kolno

od I l8+905 km do l2l+300 km zostal przekazany dla Wykonawcy, zakres rob6t obejmuje r6wniez
przebudowg oSwietlenia ulicznego. Ustalenie odpowiedzialno5ci zanieuprz1tnigcie gruzu i btota jest

w gestii GDDKiA Biatystok.

Ad. 4. Nie wiemy z jakich przyczytnie bylo oSwietlenia w miejscu, o kt6rym Pan wspomina w dniu
18.01.2019 roku. Komunikaty o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie

Miasta Kolno przesylane s4 do nas przezPGE Dystrybucja S.A

-

Rejon Energetyczny Lomaa. Ostatni

z 17 stycznia br. i informuje o planowych przerwach w dostawie energii
na ulicy Targowej. Informacje takie umieszczamy za'wsze z odpowiednim

komunikat pochodzi

elektrycznej

wyprzedzeniem na stronie internetowej Miasta Kolno. Komunikat taki pojawia sig zawsze na gl6wnej

stronie, w widocznym miejscu,
,,powiadomienia".

w g6mej

czgSci serwisu, dzigki funkcji internetowej pod nazwq

W celu lepszej komunikacji rczwailarny mozliwo66 uruchomienia mobilnego

systemu informacji dla mieszkaric6w. Po zarejestrowaniu sig

w systemie intemetowym mieszkaricy

bgdq otrzymywa6 aktualne informacje z Miasta Kolno. Za jego pomoc4 mieszkaricy Kolna, kt6rzy

zainstaluj4 odpowiedni4 aplikacjg na telefonach, w kilka sekund dowiedz4 sig o nadchodzqcym
zagroleniu lub wydarzeniu. Podobnie szybko dowiedzq sig o terminach lokalnych oplat, wywozie
6mieci, wydarzeniach kulturalnych, sportowych, awariach czy utrudnieniach na drodze.
Oczywi5cie nawet najlepszy system powiadamiania nie uchroni nas od wypadk6w czy innych

tragicznych zdarzeh losowych. Od wielu juz lat prowadzona jest przez Policjg akcja spoleczna
dotyczqca noszenia odblask6w przez pieszych. Ich posiadanie jest, co prawda obowi4zkowe

tylko

poza terenem zabudowanym. Policja jednak stanowczo zaleca ich noszenie przez pieszych
uczestnik6w ruchu, r6wnie2

na terenie

jakichkolwiek element6w Swietlnych

zabudowanym. Piesi pozbawieni odblask6w lub

s4 narazeni na duze niebezpieczefistwo. Planujemy

w tym roku

akcje informacyjne na temat bezpieczehstwa w ruchu drogowym, kt6re wsp6lnie z Policjq oruz
Wojew6dzkim Osrodkiem Ruchu Drogowego przeprowadzane bgd4 wSr6d dzieci, niodzie?y oraz
senior6w.

W celu poprawy

bezpieczehstwa na drogach, funkcjonalno6ci, ograniczenia emisji COz

(zgodnie z przyjgtym planem gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kolno), zmniejszenia koszt6w

na modemizacjg o$wietlenia ulicznego. Projektowana
aplikacji sterowania oSwietleniem pozwoli na zarz4dzanie on-line

oSwietlenia, miasto oglosilo przetarg
funkcjonalnoSd systemu
harmonogramem

i

i trybem Swiecenia, umo2liwi kontrolg

zu2ycia energii przez pojedyncze punkty

Swietlne, grupy punkt6w Swietlnych, jak i cal4 instalacjg. System zapewni te?nadz6r i monitorowanie

sprawnoSci infrastruktury oSwietleniowej. Graficzny interfejs

w

postaci strony intemetowej

wraz z map4, na kt6rej za pomocE ikon reprezentowane s4 wszystkie punkty nalehqce do systemu,

pozwoli na podgl4d awarii (czasu i miejsca) kazdego punktu Swietlnego orazna sprawnq interwencjg.

W tej chwili nie wiemy co bylo przyczyn4czgsciowego braku o6wietlenia na ul. Ks. Janusza,

w obrgbie skrzyzowaniazul.

tr

abno Male

-

I-abno Duze w dniu 18.01 .2019 r. Byd moze przyczynq

bylo np. przepalenie 2ar6wki lub inna awaria. Pracownicy Urzgdu Miasta Kolno raz w tygodniu
dokonuj4 inspekcji oSwietlenia na terenie miasta. Awaria, o kt6rej wspomina Pan w swoim zapylaniu
nie byla zglaszanado Urzgdu przezZadnego z mieszkari cow . Zapy4ania w tej sprawie nie podejmowal

teZ Zaden z radnych. Gdyby tak sig stalo, natychmiast podjglibySmy interwencjg w tej sprawie.
Zawsze zachgcam mieszkaric6w Kolna do zglaszania swoich uwag dotycz4cych funkcjonowania

miasta. Szczeg6lnie liczymy
mieszkaj4cych

na zainteresowanie tego typu

sprawami

ze strony

radnych

w rejonie, w kt6rym dochodzi do ewentualnych awarii i zaklocefi w codziennym

funkcjonowaniu miejskiej

i

komunalnej infrastruktury. OczywiScie trzeba zda6 sobie sprawg,

ze w sytuacji gdy samorz4d nie jest wlaScicielem ani zarz4dcq, znajduj4cej sig na jego terenie
infrastruktury, spos6b, tryb i sprawy techniczne zwi4zane zawariqpozostaj4 w gestii podmiotu, kt6ry

jest

jej zarz4dcq i

wla6cicielem. Pozwolg sobie te|

o

przypomnienie pewnej kwestii zwiqzanej

z bezpieczefstwem na drodze. I stycznia 2016 r. na mocy Ustawy funkcjonariuszom gminnym
odebrano prawo do robienia zdjEt, kierowcom przekraczal4cym prgdkoS6. Do tego czasu Straz

Miejska czgsto wystawiala

w tamtym rejonie radar.

Powodowalo

to

zmniejszenie prgdkoSci

kierowc6w w tamtej okolicy. Czgsto m6wilem na sesjach Rady Miasta, 2e to wlaSnie poprawa
bezpieczehstwa, a nie dodatkowe wplywy do budzetu byty gl6wnym motywem wystawiania tam
radaru przez Stra2 Miejsk4.
Co do samych przyczyn wypadku nie znam dokladnego przebiegu tego tragicznego zdarzenia,

trudno, wigc jest

mi z calq pewnoSci4 stwierdzid, 2e jak Pan napisal

ostroznie weszla na przejScie"

i

poszkodowana ,,pewnie malo

,,zgingla na przejSciu dla pieszych". Ustaleniem faktycznego

przebiegu wypadku oraz ewentualnej odpowiedzialnoSci kierowcy lub innych os6b, zajmuj4 sig
organy paristwowe powolane do tego, czyli Policja i Prokuratura. Poczekajmy na kofcowe ustalenia
Sledztwa wlaSciwych slu2b dotyczqce tego tragicznego wypadku.

OczywiScie wszyscy jesteSmy poruszeni Smierciq mieszkanki naszego miasta. Chcialbym

Wrazic z tego powodu Wrazy mojego halu i wsp6lczucia. Rodzinie

i bliskim w imieniu

i pracownik6w Urzgdu skladam szczere kondolencje z powodu tego tragicznego wypadku.

B{J
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Do wiadomoSci:
Przewodnicz4cy Rady Miasta Kolno

swoim

