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W zwiqzku z petycjE mieszkaic6w Gminy i Miasta Szadek z dnia 19.02.2019 r.

dotyczqcq przebudowy drogi wojew6dzkiej Nr 710 na odcinku Sikucin - Kotlinki - Kotliny -
Kromolin Nowy - Wielka Wie6 oraz w nawiqzaniu do pisma Burmistza Gminy i Miasta Szadek z

dnia 04.04.2019 r., znak: RG.1510.13A.2019.2A, w tej samej sprawie ZarzEd Dr6g

Wojew6dzkich w Lodzi informuje, 2e w ramach zadania ujgtego w Weloletniej Prognozie

Finansowej Wojew6dztwa L6dzkiego na lata 2019 - 2036 pn.: ,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej

Nr 710 na odcinku Konstantyn6w L6dzki - Blaszki' planuje siQ rozbudowg ww. drogi na odcinku

Szadek - Rossoszyca (zakres inwestycji bgdzie obejmowal odcinek od Nowej Wsi do Sikucina).

W 2020 roku planuje sie zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla ww. zadania

w cyklu dwuletnim (w kt6rej zostanie ustalony dokladny zakres dzialan m.in. w zakresie budowy

chodnik6w i Scie2ek rowerowych), po czym zostanie rozpoczeta procedura uzyskiwania decyzji

o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej ZRiD, na podstawie kt6rej prowadzone bgdq

roboty budowlane. Po uzyskaniu ww. decyzji ZRID oraz zapewnieniu Srodk6w finansowych w

bud2ecie Wojewodztwa L6dzkiego uruchomiona zostanie procedura przetargowa w celu

wylonienia wykonawcy rob6t budowlanych. Planowany termin realizacji inwestycji to lala 2022 -
2024.

W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczefistwa na drogach wojew6dzkich,

w tym na drodze Nr 710 do czasu rozpoczqcia ww. inwestycji prowadzone bQdq okresowe

przeglqdy drogi, na podstawie kt6rych, w razie potzeby, podejmowane bqdq niezbgdne

dzialania w ramach biezEcego utrzymania

Do wiadomosci:
- Burmistz Gminy i Miasta Szadek Artur Lawniczak,
- Rada Gminy i Miasta Szadek,
- Prezydent Miasta Lodzi Hanna Zdanowska.
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Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarz4dl Dr6g Wojew6dzkich w l-odzi. Dane osobowe
przotwarzane bgdq w celu realizacji crynno$ci urzgdouych. Wigcej informacji znajdujg siE na stronie internetowej

,,Ochrona danych osobowych"rvu,rt.zdu,.lodz.pl w zakladce

www.zdw.lodz.pl


