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W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację z dnia 24 września 2020 roku informuję, iż 

Powiat Starachowicki podejmuje ciągłe działania zmierzające do poprawy stanu technicznego dróg 

powiatowych. Potwierdzeniem powyższych działań są wnioski składane przez Powiat w celu 

poszukiwania i pozyskania dofinansowania dla przebudów i remontów dróg powiatowych, o czym 

informowaliśmy Pana w odpowiedziach na poprzednie interpelacje.   

W kwestii przeznaczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych informuje, iż 

część z otrzymanej puli środków finansowych  przeznaczyliśmy na działania infrastrukturalne, tj. na 

pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wiaduktu nad linią 

kolejową w Starachowicach Zachodnich. Jest to kwota 284 000,00 zł.  

Inne działania Powiatu to wnioski o pozyskanie środków z tzw. „powodziówek”. W skierowanym 

do Pana  piśmie nr DT.054.26.2019.RS. z dnia 11.09.2019 r. informowaliśmy, że odcinek drogi  

powiatowej  nr 0618 T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0907 T Starachowice – ul. Szkolna – ul. 

Oświatowa – ul. Majówka – ul. Leśna do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0617 T Starachowice – 

Lubienia został zgłoszony do Wojewody Świętokrzyskiego jako odcinek uszkodzony w wyniku 

intensywnych opadów atmosferycznych, z zamiarem uzyskania dofinansowania ze środków budżetu 

państwa przewidzianych na usuwanie skutków nawalnego deszczu. Nasz wniosek został pozytywnie 

oceniony przez Komisję Wojewódzką ds. weryfikacji szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej 

spowodowanych przez nawalne deszcze. 

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku drogi powiatowej nr 0564 T Mirzec Malcówki. 

Przedmiotowa droga na odcinku od posesji nr 1 a do nr 17, również została zgłoszona jako uszkodzona  

w wyniku nawalnych deszczy, a wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez stosowną komisję 

wojewódzką. 

Obecnie oczekujemy na przyznanie przez Wojewodę Świętokrzyskiego środków finansowych na 

realizację przedmiotowych zadań, zgodnie z przedłożonymi zgłoszeniami.  

Informuję ponadto, iż w roku bieżącym, jako odcinki dróg uszkodzone w wyniku intensywnych 

opadów atmosferycznych zgłosiliśmy pozostały odcinek drogi powiatowej nr 0564 T  

w miejscowości Mirzec Malcówki oraz drogę 0560 T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa. Obecnie 
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czekamy na weryfikację zgłoszenia przez Komisję Wojewódzką ds. weryfikacji szacowania szkód  

w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez nawalne deszcze. 

W związku z ogłoszonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego w 2020 roku naborem 

uzupełniającym do Funduszu Dróg Samorządowych,  złożyliśmy wniosek o dofinasowanie zadania 

obejmującego remont fragmentu drogi powiatowej nr 0560 T w m. Mirzec. Aktualnie oczekujemy na 

weryfikację wniosku przez Komisję Wojewódzką i ewentualne przyznanie dofinansowania.  

W sprawie drogi powiatowej nr 0569 T na odcinku od Trębowca Małego do miejscowości Mirzec 

Czerwona, pragnę poinformować, że obecnie istniejąca droga, nie spełnia kryteriów wymaganych dla 

drogi powiatowej. Przebudowa drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga poszerzenia jezdni 

do m.in. 5,5 i wykonania poboczy jezdni. Niestety szerokość istniejącego pasa drogowego nie pozwala na 

wykonanie drogi o ww. parametrach. W tej sytuacji niezbędnym jest pozyskanie gruntów przyległych do 

drogi, co z kolei generuje zwiększone koszty realizacji inwestycji w postaci odszkodowań za przejęte 

grunty. Nie mniej jednak przy tworzeniu budżetu Powiatu na rok 2021 rozważymy możliwość 

umieszczania inwestycji w planie finansowym, przy założeniu znaczącej partycypacji przez Gminę 

Mirzec w kosztach realizacji zadania.   

W sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 0561 T Mirzec Ogrody – Mirzec-Poddąbrowa – 

Tychów Stary informowaliśmy Pana, że Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach zwrócił się do 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice z prośbą o rozważenie możliwości odstąpienia od 

odszkodowania za przekazanie nieruchomości gruntowych pod rozbudowę drogi powiatowej nr 0561 T, 

na rzecz Powiatu Starachowickiego. Informowaliśmy także, iż w przedmiotowej sprawie odbyło się 

spotkanie ówczesnego p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach z Nadleśniczym 

Nadleśnictwa Starachowice. W wyniku przeprowadzonej rozmowy Nadleśnictwo w Starachowicach 

przedstawiło wniosek ZDP do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, a następnie do 

Generalnej Dyrekcji w Warszawie. Niestety ostatecznie Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych  

w Warszawie nie wyraziła zgody na odstąpienie od odszkodowania, o którym mowa powyżej. 

Odszkodowanie, które należałoby wypłacić lasom państwowym za przejęcie gruntu pod drogę stanowi 

znaczny koszt inwestycji. Niestety ze względu na wysoki koszt zadania i brak środków finansowych, 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie możemy wprowadzić do budżetu Powiatu na rok przyszły. 
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