Poznań, 16 października 2019 r.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
KS-I.0003.27.2019
DI-III.ZD-00300/19
Pan
Adam Bogrycewicz
Radny
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Odpowiadając na Pana interpelację z 27 września 2019 roku złożoną na XI sesji
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie profilowania drogi wojewódzkiej
nr 133 na odcinku między powiatem czarnkowsko-trzcianeckim a międzychodzkim
uprzejmie informuję, że stan techniczny wskazanego odcinka drogi, podobnie jak wielu
innych w sieci dróg wojewódzkich na terenie Województwa Wielkopolskiego, wymaga
poprawy.
Mając na względzie potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności, 27.09.2019 r.
ogłoszono przetarg na bieżącą konserwację drogi wojewódzkiej nr 133. Realizacja remontu
drogi odbywać się będzie na odcinku o długości 5,17 km na szerokości 4,50 m. Prace będą
obejmowały wyprofilowanie, doziarnienie i zagęszczenie przedmiotowego odcinka drogi.
Wskazane przedsięwzięcie, którego szacowana wartość wynosi 1 200 000,00 zł, na pewno
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na ww. odcinku drogi.
Odpowiadając na drugą interpelację dotyczącą poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego na drodze wojewódzkiej nr 182 uprzejmie informuję, że Wielkopolski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, jest
zobowiązany do podejmowania działań

zmierzających do podniesienia stanu

bezpieczeństwa dróg wojewódzkich. W związku z tym, odcinek drogi wojewódzkiej nr 182
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od km 29+950,00 do km 30+750,00 w obrębie łuku poziomego przed skrzyżowaniem
do m. Wróblewo został wyremontowany w 2013 r. i obecnie jest w stanie zadowalającym.
Prace obejmowały odnowienie nawierzchni poprzez ułożenie dwóch nowych warstw
bitumicznych – warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, co znacznie przyczyniło się do
poprawy stanu nawierzchni.
Należy tutaj nadmienić, że ww. odcinek drogi leży poza terem zabudowanym, gdzie
obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h, a sam łuk jest oznakowany znakami
pionowymi A-1 „niebezpieczny zakręt w prawo” i A-2 „niebezpieczny zakręt w lewo” oraz
poziomymi w postaci znaku P-4 „linia podwójna ciągła”. W rozmowie telefonicznej
z Komendą Powiatową Policji w Szamotułach uzyskano informację, że na ww. łuku
od 2014 r. odnotowano dwie kolizje drogowe. Pierwsza z nich miała miejsce w 2017 r.
a druga w 2019 r. (przytoczona w Pana interpelacji). Nie odnotowano natomiast żadnego
wypadku drogowego.
W związku z tym, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zwrócił
się z pisemną prośbą do wskazanej wyżej właściwej jednostki Policji, o podanie przyczyn
powstania dwóch kolizji na przedmiotowym odcinku drogi.

Z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek
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