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Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Wydział Organizacyjny

Dotyczy: Interpelacji zgłoszonej przez Radną Irenę Rataj w okresie między sesyjnym.
W odpowiedzi na pismo z dnia 07.02.2022 (data wpływu 09.02.2022) w sprawie
przesłanych wniosków z rady gminy Łapsze Niżne z dnia 28.01.2022r., Powiatowy Zarząd Dróg
informuje:
1) Końcem roku 2021, PZD prowadziło roboty obejmujące uzupełnienie poboczy w ramach
bieżącego utrzymania dróg na drodze 16641K Łapsze Wyżne – Jurgów w miejscowości
Łapszanka. W roku 2022 Powiatowy Zarząd Dróg planuje dokończenie prac remontowych
związanych z uzupełnieniem ubytków w poboczach. Po wyłonieniu w procedurze
przetargowej Wykonawcy robót utrzymaniowych w okresie wiosennym zostaną zlecone
powyższe prace.
2) W miesiącu styczeń br. roku PZD w ramach prac interwencyjnych wykonało studzienkę
ściekową w jezdni w rejonie posesji nr 165 w miejscowości Łapsze Wyżne. Napływająca
woda z pobliskich zabudowań tworzyła oblodzenie na jezdni drogi powiatowej. Na chwilę
obecną wykonana studzienka przejmuje napływ wód z terenów przyległych do drogi.
W okresie wiosennym PZD planuje wykonanie dodatkowej studzienki ściekowej
bezpośrednio za chodnikiem a ogrodzeniem posesji nr 165 celem przejęcia wód
napływowych które w chwili obecnej przelewają się przez chodnik.
3) W sprawie montażu lustra drogowego w m. Falsztyn na skrzyżowaniu ul. Słonecznej
z ul. Królowej Polski w ciągu drogi powiatowej nr 1639K Dębno – Niedzica – Granica
Państwa, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, iż w wyniku
przeprowadzonej kontroli widoczności, stwierdzono zasadność montażu lustra na
przedmiotowym skrzyżowaniu, skierowane w stronę Niedzicy, gdyż od tej strony
widoczność jest bardzo ograniczona. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendanta
Powiatowego Policji w Nowym Targu do sporządzonego projektu stałej organizacji ruchu
oraz jego zatwierdzeniu, lustro zostanie zamontowane w terenie.
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