POPRAWA EKOMOBILNOSCI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY JONKOWO

Jonkowo, dnia 20.09.2019r.
GK.040.1.1.108.2019

Pan
Andrzej Abako
Starosta Olsztyński

W nawiązaniu do spotkania z dnia 20 września 2019r. dotyczącego sieci wodociągowej
posadowionej w obecnie remontowanej ul. Hanowskiego w Jonkowie, pragnę wyrazić swoje
zdziwienie Pana bezkrytyczną wiarą w pisemne zapewnienia właściciela firmy Neox sp. z o.o. (autora
projektów na rzecz powiatu), iż sieć wodociągowa nie wymaga przeprojektowania.
Dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją budowy oraz perspektywa kolejnych
wielu miesięcy „rozgrzebanego" Jonkowa (również w okresie zimowym), spowodowanego
zaniedbaniami i błędami popełnionymi w fazie projektowania przez Powiatową Służbę Drogową
i Starostwo Powiatowego w Olsztynie, skłaniają mnie do podjęcia stanowczych działań i decyzji
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jonkowa.
Zarówno ja, jak i przede wszystkim mieszkańcy, mamy dość nieudolnie prowadzonej
inwestycji, powodującej nie tylko utrudnienia w ruchu i wynikający z tego chaos komunikacyjny
na terenie Jonkowa, ale również drastyczne pogorszenie się standardu życia mieszkańców
(wszechobecny kurz, nadmierny hałas, dziurawa i zalewana podczas opadów droga — zdjęcia
jednego z mieszkańców
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podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przy ul. Hanowskiego) oraz całkowity brak
bezpieczeństwa pieszych, w tym przede wszystkim dzieci uczęszczających do SP Jonkowo powodują, że
wzywam Pana Starostę Andrzeja Abako do podjęcia rzeczywistych działań mających na celu
zapobieżenie w/w skutkom prowadzonej przez powiat olsztyński inwestycji.
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Ze strony gminy Jonkowo, mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców
Jonkowa, które wynika z trwającej od wielu miesięcy inwestycji, narażającej na szwank
funkcjonowanie sieci wodociągowej (m.in. wystawione na uszkodzenia hydranty przeciwpożarowe
i zasuwy na sieci) a co za tym idzie bezpieczeństwo sanitarne sieci zaopatrującej w wodę pitną
mieszkańców wielu miejscowości oraz wynikające z tego zagrożenia dla ciągłości dostaw wody dla
mieszkańców, skłaniają mnie do złożenia propozycji wsparcia Powiat u Olsztyńskiego kwotą do
150 000,00 zł na:
- wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej,
- wykonanie nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek mieszkańców.
Z uwagi na całkowite wstrzymanie prac na ulicy Hanowskiego, złożone przeze mnie propozycje
nie wpłyną na przedłużenie czasu trwania inwestycji, a jednocześnie zabezpieczą bezpieczeństwo
mieszka ńców.
Odrębną kwestią jest sprawa niewielkiego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, co do której
powinien wypowiedzieć się Inżynier Kontraktu, albowiem dowody „profesjonalizmu" działającego na
rzecz PSD projektanta mamy na całym placu budowy.
Jednocześnie wyrażam nadzieję, że jako osoba osobiście odpowiedzialna za inwestycję stanie
Pan na wysokości zadania i wymusi właściwe utrzymanie oraz zabezpieczenie w najtrudniejszym
jesienno-zimowo-wiosennym okresie ul. Hanowskiego. Ponieważ Powiatowa Służba Drogowa mimo
wielokrotnych wezwań nie podejmuje konkretnych działań jak również wykonawca inwestycji nie
traktuje tego zadania z należytą troską.
Oczekuje, że przedstawi Pan niezwłocznie rozwiązania tego problemu naszym mieszkańcom.
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