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dot. petycji w sprawie inwestycji w Wyskoci Małej
W związku ze złożoną w dniu 25 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Kościanie
petycją mieszkańców wsi Wyskoć Mała, informuję, że przedmiotowa petycja ze względów
formalnych nie może zostać rozpatrzona. Mając jednak na uwadze wagę sprawy dla
mieszkańców Pani Sołectwa pragnę przedstawić stosowne wyjaśnienia i proszę o ich
przekazanie zainteresowanym.
Przebudowa drogi powiatowej w Wyskoci Małej będzie polegała na poszerzeniu jezdni
do 5,5 m i wybudowaniu ścieżki rowerowej o szerokości 2 m (strona prawa patrząc od
Darnowa). Projekt przebudowy został wykonany przez uprawnionego projektanta i zgłoszony
do wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Kościanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Zapewniam, że wspomniany projekt
nie ingeruje w żaden sposób w działki leżące obok pasa drogowego, a odwodnienie pasa
drogowego będzie się odbywało do rowów po przeciwnej stronie ścieżki dzięki jednostronnemu
spadkowi poprzecznemu. Dlatego budowa kanalizacji deszczowej w tym przypadku nie jest
konieczna i jest nieuzasadniona ekonomicznie. Po przebudowaniu drogi woda z pasa
drogowego nie będzie odprowadzana na nieruchomości sąsiednie. Informacja o zamiarze
przebudowy drogi jest ogólnie znana, a dokumentacja już od trzech lat jest dostępna w siedzibie
Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie. Konsultacje odbywały się i odbywają na bieżąco,
o czym świadczą wizyty mieszkańców Darnowa i Wyskoci w siedzibie ZDP. Myślę, że obawy
mieszkańców są przedwczesne.
Przebudowa dróg w powiecie kościańskim miała zawsze na celu polepszenie
komunikacji i poprawy życia mieszkańców powiatu. Wszystkie wątpliwości i problemy
zgłaszane przez mieszkańców brane są pod uwagę i rozwiązywane na bieżąco. Tak też będzie
podczas wspomnianej inwestycji.
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