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W związku  z  kolejnym przełożeniem przez  Państwa  terminu  spotkania  oraz  w nawiązaniu  do
wcześniejszej  korespondencji  między  Państwa  zakładem,  a  Urzędem  Miejskim proszę
o przekazanie następujących informacji:

1 W ciągu 10 dni od daty otrzymania niniejszego pisma dostarczenie wykazu prac (najlepiej
z konkretnymi  załącznikami  potwierdzającymi  stan  zaawansowania  zadań),  które  zostały
wykonane w celu „zastosowania alternatywnej drogi transportu kruszywa uwzględniającej
przeprawę mostową lub transport przenośnikowy”. Przypomnę, że dokładnie dwa lata temu
zadaliśmy podobne pytania i od tamtej pory  nie otrzymaliśmy żadnych zobowiązujących
informacji,  poza omówieniem kilku wariantów i  koncepcji.  Jak wygląda zaawansowanie
tych prac na dzień dzisiejszy?  

2 W piśmie nr RI.720.3.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. poinformowaliśmy Państwa o zamiarach
gminy  dotyczących  prac  na  obecnej  drodze  dojazdowej  do  Kopalni.  Cytując  dla
przypomnienia: „oczekujemy podejmowania energicznych i realnych działań mających na
celu  uruchomienie  alternatywnej  drogi  dojazdowej  z  Kopalni  Grabiszyce  do  bocznicy
kolejowej  w  Leśnej,  albowiem  Gmina  nie  będzie  godzić  się  na  jakiekolwiek  ruchy
pozorowane z Państwa strony. Pragniemy po raz kolejny przypomnieć, iż działania te są
przede  wszystkim  w  Państwa  interesie,  albowiem  najpóźniej  w  pierwszym  kwartale
przyszłego roku złożymy wniosek do zarządcy ruchu na obecnej drodze dojazdowej o jej
zamknięcie na czas generalnego remontu lub ograniczenie ruchu do pojazdów o tonażu do
3,5  t,  co  w  praktyce  wyłączy  możliwość  dojazdu  do  Kopalni  Grabiszyce  w  obecnym
przebiegu”.
Planowana  na  rok  2020 gminna  inwestycja  została opóźniona  ze  względu  na  problemy
z pandemią Covid-19, jednak mamy potwierdzone informacje, że nasze plany są możliwe do
zrealizowania  w  roku  bieżącym  i  to  najdalej  w  drugim  kwartale.  Podkreślam,
uruchomienie drogi alternatywnej omijającej sąsiedztwo szkoły, wodociągów i Parku
Wolerów w ciągu najbliższych 3 miesięcy leży wyłącznie w Państwa interesie, ponieważ
zgodnie z zapowiadanymi ponad półtora roku temu planami gminy, należy spodziewać
się wkrótce poważnych ograniczeń lub całkowitego wyłączenia z ruchu drogi gminnej
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na działkach 265/1 i 265/2 obręb Smolnik, które obecnie służą Waszemu zakładowi do
transportu kruszywa. 
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i przedstawioną przez Kruszywa Polskie koncepcją
przekazaną  do  Urzędu  Miejskiego  pismem  z  dnia  14.08.2019,  transport  alternatywny,
dedykowany  dla  ruchu  ciężarowego  do  wjazdu  na  drogę  wojewódzką  368  powinien
odbywać się pasem drogowym w śladzie dawnej kolejki linowej. Dokument „Rozwiązania
koncepcyjne…”  autorstwa  firmy  PBW  Inżynieria  załączony  do  wspomnianego  pisma
wskazuje  na  przemyślany  plan  wykonania  drogi  alternatywnej  składającej  się  z  dwóch
etapów – pierwszy to dojazd do drogi numer 368 i drugi, mający kilka wariantów to dojazd
do  samej  bocznicy  kolejowej.  Oczekuję,  że  pierwszy  etap,  czyli  skierowanie  ruchu
ciężarowego  bezpośrednio  na  drogę  368  w  pasie  drogowym  w  śladzie  dawnej  kolejki
linowej  zostanie  zakończony  w najbliższych  miesiącach,  ponieważ  wyjazd  w  okolicach
Szkoły Podstawowej w Smolniku zostanie w najbliższych miesiącach (na pewno jeszcze do
końca III kwartału br.) oddany do przebudowy, co w praktyce wyłączy możliwość przejazdu
w/w wyjazdem.

Szymon Surmacz

Burmistrz Leśnej

/podpisano elektronicznie/
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