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t6dZ, dnia 09 maja 2019 r

DO. 053.04.2019

W odpowiedzi na petycjg z dnia 26.03.2019 r. kt6re wplynglo do tut. ZazEdu w dniu

04.O4.2O19r. mieszkahc6w miejscowo6ci Regny w sprawie:

1 . remontu (modernizacji) drogi wojew6dzkiej Nr 715 wraz z chodnikiem na odcinku

poczEwszy od skzyzowania z ul. Lesnq w m. Regny do pzejazdu koleiowego

znajdujqcego sig poza terenem zabudowanym m. Regny, w kierunku miejscowo5ci

Budziszewice oraz

2. monlazu odcinkowego pomiaru predkosci na odcinku terenu zabudowanego drogi

wojew6dzkiej Nr 715 w m. Regny, uprzejmie informuje iz:

Ad nr'1

- obecne plany inwestycy.ine Zarzqdu Dr6g Wojew6dzkich w t-odzi nie obejmujq plan6w

inwestycyjnych na przedmiotowym odcinku drogi.

- analizy stanu technicznego i parametr6w drogi wojew6dzkiej Nr 715 oraz dostQpnoSci

terenu wskazujE, 2e optymalnym rozwiqzaniem jest zaplanowanie zadania

inwestycyjnego obejmujqcego kompleksowq rozbudowg drogi wojew6dzkiej Nr 715

na odcinku Koluszki - Budziszewice obejmujqcq: poszezenie jezdni do 7,0 m wraz z

wykonaniem nowej nawiezchni jezdni, regulacjq i umocnienie poboczy, przebudowg

przepust6w, budowe zatok autobusowych, odwodnienia, przebudowq skrzy2owah z

drogami bocznymi, przebudowg i budowq lazd6w oraz chodnik6w w terenach

zabudowanych itp. Powyzsze dzialania wymagajq jednak opracowania dokumentacji

projektowej, uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacjQ inwestycji drogowej oraz

zabezpieczenia Srodk6w finansowych na jego realizacje.

- ograniczenia bud2etu Wojew6dztwa L6dzkiego powodujq , 2e Zaz4d Dt6g

Wojew6dzkich w Lodzi planujEc zakresy rob6t inwestycyjnych na lata nastqpne musi

www.zdw.lodz.pl
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Ad. Nr 2

w zakresie monta2u odcinkowego pomiaru prqdkoSci lub fotoradaru wydzial Dr6g

informuje, 2e kwestia dotyczqca instalacji takich uEadzeh kontrolno-pomiarowych

ujawniajqcych przekroczenia prgdkosci przez kierujqcych pojazdami lezy w kompetencjach

lnspekcji Transportu Drogowego, kt6ra w ramach swoich statutowych obowiqzk6w ustawia i

zarzqdza sieciq fotoradar6w w ramach nadzoru nad ruchem. MajEc na wzglqdzie

charakterystykg i specyfikg . dzialania tych urzqdzeri oraz nadzor nad ich dzialaniem i

egzekwowaniem kar w zwiqzku z ujawnionymi wykroczeniami, kompetencje w tym zakresie

nale2q do odpowiednich slu2b kontrolnych GITD.

www.zdw.lodz.pl

w pierwszej kolejno6ci zapewnic pokrycie finansowe z wlasnych 6rodk6w

flnansowych dla realizowanych i planowanych zada6 inwestycyjnych, kt6re

wsp6lfinansowane sq funduszami Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020.

- w celu zapewnienia optymalnego bezpieczenstwa na drodze wojew6dzkiej Nr 715

Zazad Dri,g Wojew6dzkich w Lodzi planuje podjgcie dzialari w celu uzyskania

dofinansowania ze Srodk6w Ministerstwa obrony Narodowej dla realizacji rozbudowy

drogi wojew6dzkiej Nr 715 na odcinku od wjazdu do Jednostki Wo.lska Polskiego w

Regnach do Budziszewic.

Ponadto w miarg posiadanych 6rodk6w finansowych w bud2ecie Wojew6dztwa

t-6dzkiego w ramach biezEcego uteymania w 2019 roku zostanq podjqte dzialania w

celu modernizacji, w kolejnych latach, drogi wojew6dzkiej Nr 715 na odcinku od ul.

Le6nej do wjazdu do Jednostki Wojska Polskiego w Regnach w zakresie m.in. naprawy

istniejqcych chodnik6w i wymiany nawiezchni jezdni.


