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Aneta Nowicka
Bedlno 27
99

-

311 Bedlno

woj. 16dzkie

W

na petycje mieszkaic6w Gminy

z

dnia 25.07.2018 r.
reprezentowanydt przez Paniq Anete NowickA w sprawie budowy chodnika wraz z barierami
zabezpieczajEcymi i oSwietleniem wzdtu2 drogi wojew6dzkiej Nr 583 poczqwszy od
odpowiedzi

Bedlno

skzyzowania drogi krajowej DK 92 w miejscowoSci Bedlno do ciqgu zabudowari w granicach
administracyjnych Gminy Bedlno Zazqd Dr6g Wojewodzkich w

todzi informuje, 2e

analizy

stanu technicznego drogi wojew6dzkiej Nr 583 wskazujq potzebe zaplanowania i pEygotowania

w najbli2szych latach, dzialai inwestycyjnych na pzedmiotowym odcinku dtogi. Zatzqd posiada
opracowanE dokumentacje technicznq dla ww. drogi, kt6ra zaklada podniesienie jej parametr6w
technicznych jak dla drogi klasy glownej ,,G" popzez poszerzenie jezdni do 7,0 m i wykonanie
nowej konstrukcji nawiezchni jezdni, regulacje i umocnienie poboczy, pzebudowe pzepust6w,

budowe zatok autobusowych, odwodnienia, pzebudowQ skrzyzowah

z

drogami bocznymi,

pzebudowe i budowg zjazd6w oaz chodnik6w itp.

W chwili obecnej ograniczenia bud2etu Wojew6dztwa L6dzkiego powodujE, 2e ZazEd
Dr6g Wo.jew6dzkich w Lodzi planujqc zakresy rob6t inwestycyjnych na lata nastQpne musi w
pierwszej kolejno6ci zapewnic pokrycie finansowe z wlasnych Srodk6w finansowych dla
realizowanych

i

planowanych zadai inwestycyjnych, kt6re wsp6ffinansowane sq funduszami

Unii Europejskiej na lala 2014 - 2020.

Zarzqd Dr69 Wojew6dzkich w t-odzi informuje, 2e planuje wnioskowac do Zazqdu
Wojewodztwa L6dzkiego o wprowadzenie pzedmiotowego zadania do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Wojew6dztwa t-6dzkiego, w celu zabezpieczenia Srodk6w finansowych na ten cel po

2020 roku.
lnformujemy, 2e w ramach Bud2etu Obywatelskiego na 2019 r. zosta.l zgloszony wniosek

dotyczqcy budowy chodnika

w

miejscowosci Bedlno, kt6ry zostal pozytywnie zaopiniowany

przez Zazqd Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi. Powyzszy wniosek jest uwzgledniony na ostatecznej

liscie zadall dopuszczonych do pa2dziernikowego glosowania,

w kt6rym ka2dy mieszkaniec

Wojew6dztwa L6dzkiego bedzie m6gl dokonai wyboru zadania majEcego szansg realizacji
ramach Bud2etu Obylvatelskiego na 2019 rok.
www.zdw.lodz.pl
Administratorcm danych osobowych jesl Dlrektor Zar,4du Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi. Dsne osobowe przctwarzane b9E w cclu realizacji
czr_,nnosci uotdowvch. Wigcej informacji znajdujg si9 na stronie intdmelo\rej rrr\ ztl\ loilz pl w zakladce .,Oct|'ona daaYch osobo*'ych'.
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celu zapewnienia odpowiedniego poziomu

bezpieczeistwa na drodze Nr 583 prowadzone bedq okresowe przeglqdy, na podstawie kt6rych
wykonylvane sq niezbgdne remonty czqstkowe drogi, w ramach bie2acego utrzymania.
Do wiadomo6ci.
1.

Wydzial DO (w mie.iscu)

2. Wydzial UD (w miejscu)
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