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Do mieszkańców Nowej Wsi!

Szanowni mieszkańcy Nowej Wsi zwracamy się do Was z prośbą o przybycie na Zebranie
Wiejskie, które ma się odbyć w najbliższą niedzielę 09.03.2014 r. w remizie strażackiej oraz o
zagłosowanie przeciwko sprzedaży części drogi publicznej, oznaczanej obecnie nr.
ewidencyjnym 273/3, stanowiącej właściwy końcowy odcinek ul. T. Kościuszki. Droga ma
zostać sprzedana prywatnemu właścicielowi na poprawę infrastruktury jego gospodarstwa.

Chcieliśmy wyjaśnić, że jest to droga sześciometrowa, która od zawsze była i służyła
mieszkańcom. W czasie kładzenia asfaltu na ul. Kościuszki zamiast wyasfaltować właściwy
odcinek tej drogi, prawdopodobnie ze względu na to, że przy bocznej wewnętrznej drodze było
kilka domów, dla ich wygody położono tam asfalt. Od tego czasu ten właściwy odcinek drogi
jest zaniedbany, ale ciągle służy do przejazdu kombajnów i innych ciężkich maszyn, gdyż nie
ma innej możliwości dojazdu do naszych gospodarstw. Jeśli ta droga zostanie sprzedana, to nie
tylko nie będziemy mieć już możliwości dojazdu kombajnem oraz innymi ciężkimi maszynami,
ale na ZAWSZE pozbawi się nas możliwości na poprawę komunikacji drogowej w tym rejonie.

Będziemy skazani na jazdę boczną drogą, która łącznie z poboczami ma cztery metry
szerokości, na której trudno się wyminąć bo nie dosyć, że wąska to jeszcze ogrodzona płotami,
a na odcinku nie ogrodzonym ma wysokie spady boczne. Poza tym przy wjeździe na tę drogę
jest niebezpieczny zakręt. Uciążliwości związane z przejazdem tą drogą będą coraz większe,
bo jest coraz więcej samochodów, a ich liczba jeszcze się powiększy w tym rejonie, gdyż wg
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nowego planu zagospodarowania przestrzennego te tereny są przeznaczone do zabudowy
jednorodzinnej i komercyjno-usługowej.

Ponieważ o sprzedaży tej drogi muszą zdecydować mieszkańcy na Zebraniu Wiejskim, prosimy
wszystkich o przybycie na to zebranie i zagłosowanie przeciwko tej sprzedaży. Mamy
nadzieję, że mieszkańcy okażą się solidarni z nami w obronie naszego wspólnego dobra, jakim
jest droga publiczna, która powinna służyć wszystkim mieszkańcom, zarówno dziś jak i w
przyszłości.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy i prosimy o poparcie nas w naszych dążeniach do
zachowania tej drogi .

Mieszkańcy ul. T. Kościuszki
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