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Do informacji: media lokalne i krajowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a
80-778 Gdańsk
e-mail: sekretaria@zdw-gda.pl

Dot. Skargi na działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w związku z
przebudową wysepki na ulicy Bytowskiej w Chojnicach.
Dot. Rozmowy telefonicznej w dniu 30 października 2013 r. z Zarządem Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku, gdzie poinformowano nas o możliwości złożenia
skargi za pośrednictwem poczty e-mail.

Skarga

Niniejszym składam skargę na działalność Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku w sprawie przebudowy zjazdu z ul. Bytowskiej lewoskrętu do prywatnej posesji.

1|Strona

Uzasadnienie

Podczas modernizacji drogi (ul. Bytowskiej w Chojnicach), pomimo
wielu zgłoszeń nie uwzględniono budowy lewoskrętów celem wjazdu do
własnych posesji.
Od około tygodnia trwa przebudowa ul. Bytowskiej – rozbierana
jest granitowa wyspa, celem wykonania lewoskrętu do prywatnej posesji Pana
Gwiździela.
Powyższym problemem oburzeni są głównie mieszkańcy, którym
wcześniej odmówiono podobnej inwestycji – stworzenia lewoskrętu do ich
posesji pomimo tego iż ich brak stwarza poważne zagrożenie dla
bezpieczeństwa w ruchu drogowym a także naraża uczestników ruchu, a w
szczególności mieszkańców na utratę zdrowia lub życia.
Mieszkańcy a także inni użytkownicy ruchu są szczególnie oburzeni
zaistniałą sytuacją. W tym miejscu pozostaje zadnie tylko jednego
(retorycznego) pytania: Jakimi argumentami posłużył się Pan Gwiździel, że
specjalnie dla niego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku postanowił
dokonać przebudowy drogi?
Zaznaczamy, iż wykonanie lewoskrętu w tym miejscu zagraża
bezpieczeństwu tak użytkownikom ruchu z racji bliskości skrzyżowania z
sygnalizacją świetlną. Ważnym argumentem jest również, iż z tego
skrzyżowania permanentnie korzystają karetki pogotowia dojeżdżające do
pobliskiego szpitala.
Stworzenie lewoskrętu do prywatnej posesji Pana Gwiździela może
spowodować dodatkowe utrudnienie w ruchu drogowym, co przekłada się na
bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu a w szczególności karetek
pogotowia (wyjeżdzających i wjeżdżających do szpitala).
Oczekujemy szybkiego zajęcia stanowiska w tej sprawie z
uwzględnieniem pytania – czy doszło do nadużyć urzędniczych?
W związku z powyższym zamierzamy złożyć do prokuratury
zawiadomienie oraz powiadomić Najwyższą Izbę Kontroli.
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W załączniku przesyłam zdjęcia wykonane dnia 30 października 2013 r. w
miejscu przebudowy.
Wnoszę o reakcję w tej sprawie i informowanie mnie na bieżąco o postępach w
sprawie.

Mariusz Janik
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