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Dotyczy: wybudowania chodników oraz remontu drogi wojewódzkiej nr 235 w m. Zalesie.

W odpowiedzi na interpelację Radnej Rady Miejskiej w Brusach przekazanej pismem 

z dnia 10.06.2019 r. (17.06.2019 r data wpływu), w sprawie budowy chodników oraz remontu 

drogi wojewódzkiej nr 235, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku poniżej przedstawia 

swoje stanowisko.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zarządza siecią dróg wojewódzkich o łącznej 

długości ponad 1700 km. Swoje działania wykonuje w oparciu o corocznie zatwierdzany plan 

finansowy. W ramach posiadanych środków podejmuje decyzję o lokalizacji odcinków dróg 

do remontu lub działań inwestycyjnych. Decyzje te są oparte na wiedzy i znajomości stanu 

i charakterystyki sieci drogowej, poparte są wynikami kontroli i przeglądów, jakich dokonują 

corocznie osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane. Jednostka terenowa RDW 
w Chojnicach na bieżąco monitoruje stan nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie powiatu 

człuchowskiego i chojnickiego, w tym również przedmiotowy odcinek DW235. Na podstawie 

cyklicznych objazdów dróg dokonywana jest klasyfikacja odcinków dróg do remontów 

cząstkowych oraz do generalnych odnów nawierzchni jezdni. Biorąc pod uwagę ograniczone 

możliwości finansowe Województwa Pomorskiego, do wykonania generalnych odnów jezdni 

w roku 2019 w obszarze powiatu chojnickiego wyznaczono najbardziej zdegradowane 

odcinki o łącznej długości 11,5 km, na drogach nr 212, 235 i 236 za łączną kwotę ok.6 min zł. 

ZDW Gdańsk jest obecnie na etapie realizacji remontów nawierzchni na terenie gminy Brusy 

na następujących odcinkach drogi wojewódzkiej nr 235 w km: 38+400 - 39+400; 41+500 - 

42+500.
Ponadto Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach prowadzi na bieżąco remonty 

cząstkowe mieszanką mineralną - asfaltową tj. wypełnianie ubytków, wybojów, 
wyrównywania nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania przedmiotowej drogi.

Osoba prowadząca sprawę: Sylwia Zarzycka, Wydział Utrzymania Dróg i Mostów 
tel. 58 32 61 97!, e-mail: ulrzymaniedrog(a)zdiygdansk.pl

mailto:sekretariat@zdwgdansk.pl


W tym miejscu należy nadmienić, iż przyczyną szybko postępującej degradacji drogi 
wojewódzkiej nr 235 jest wzmożony transport samochodów ciężarowych z drzewem, 
usuwanym z przyległych lasów po nawałnicy, jaka miała miejsce w sierpniu 2017 roku. 
Dodatkowo ciężki sprzęt pracujący w przyległych lasach często uszkadza nawierzchnie 
drogi, przekraczając ją. Województwo Pomorskie wystąpiło do Wojewody Pomorskiego 
o udzielenie dofinansowania z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na naprawę drogi 
wojewódzkiej nr 235 w ramach działań związanych z usuwaniem skutków nawałnicy 
z sierpnia 2017 roku. Roboty budowlane będą mogły zostać wykonane na podstawie 
wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 235 na odcinku Korne - Chojnice” po przyznaniu dofinansowania.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku opiniuje pozytywnie budowę chodnika na 
odcinku wskazanym w piśmie z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników drogi wojewódzkiej 
nr 235. Wykonanie brakującego odcinka chodnika w m. Zalesie wymaga w pierwszej 
kolejności zlecenia dokumentacji projektowej, na podstawie której będzie można oszacować 
koszt robót budowlanych, a także dokonać skutecznego zgłoszenia robót do organu 
administracji architektoniczno -  budowlanej. Tut. Zarząd w obecnym budżecie nie dysponuje 
wolnymi środkami, które mogłyby zostać przeznaczone na realizację przedmiotowego 
zadania. W związku z tym zadanie to zostanie ujęte w propozycjach do planu finansowego 
na 2020 rok.

Jednocześnie zwracamy się do Burmistrza Brus o rozważenie możliwości udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu w celu realizacji wskazanych działań Każda 

deklaracja wsparcia finansowego przez jednostki samorządowe jest dla Województwa 

Pomorskiego ogromnie cenna i ważna oraz na pewno stanowi silny argument wpływający 

na decyzje w zakresie przeznaczenia środków województwa na określone działania 

inwestycyjne.

Z uwagi na powyższe, współfinansowanie ze strony gminy Brus ww. zadania 
przyspieszyłoby realizację inwestycji, a tym samym poprawiłoby jakość życia oraz 
bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości Zalesie.
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