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W odpowiedzi] na Pana pismo skierowane do Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Gdańsku i Ąęrzekązane w dniu 17.01.2020 r. do tut. urzędu, dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa w ciągu dróg wojewódzkich nr 235 i 236 na terenie sołectwa Gminy Brusy 

Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje

Sołectwo Zalesie DW235

W tym roku planowany jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich remont nawierzchni.

Sołectwo Lubnia DW235

Przejście dla pieszych znajduje się w obszarze zabudowanych, w którym 

obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h w godz. 5.00-23.00 i do 60 km/h w godz. 

23.00-5.00. Przejście zostało oznakowane zarówno znakami pionowymi i jak i znakiem 

poziomym.

możliwości finansowych na realizację przedsięwzięcia. Nie mniej jednak Rejon Dróg 

Wojewódzkich w Chojnicach dysponuje zapasem kostki chodnikowej, którą może przekazać 

Gminie w przypadku wyrażenia chęci budowy chodnika, co było już wcześniej praktykowane 

przez inne Gminy.

Sołectwo Orlik DW235

Z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury drogowej w miejscowości Lamk nie ma 

bezpiecznego miejsca, gdzie można by było wyznaczyć przejście dla pieszych.

Sołectwo Czyczkowy DW236

zabudowanym z dodatkowym ograniczeniem prędkości do 40 km/h (ograniczenie prędkości 

obowiązuje całodobowo). Przejścia zostały oznakowane zarówno znakami pionowymi i jak

co następuje.

W kwestii dot. budowy chodnika informujemy, że w chwili obecnej nie ma

Przejścia dla pieszych w miejscowości Czyczkowy znajdują się w obszarze
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i poziomymi. Dodatkowo w bieżącym miesiącu przejście przy szkole zostanie oznakowane 

tabliczką T-27, informującą że przez przejście przechodzą dzieci chodzące do szkoły. 

Sołectwo Wielkie Chełmy DW236

Nawierzchnia drogi wojewódzkiej nr 236 będzie remontowana odcinkami z uwagi na 

ograniczone środki finansowe. W tym roku wyremontowany zostanie 2 km odcinek drogi 

od km 0+550 -  2 + 550 jadąc od strony drogi wojewódzkiej nr 212.

W kwestii dot. odpływu wód z drogi rowerowej informujemy, że jest to droga gminna.

W- punkcie dot. budowy progów zwalniających, wysepek oraz montażu barier 

separujących chodnik z drogą informujemy, że stosowanie progów zwalniających na drogach 

wojewódzkich Jest niedopuszczalne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach z późn. zmianami. W odniesieniu do pozostałych punktów 

informujemy, że parametry istniejącego chodnika i ciągu pieszo-rowerowego nie pozwalają 

na ustawienie barier, a montaż wysepek będzie możliwy jebn ie  przy przebudowie drogi.
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Sołectwo Brusy Jaglie DW236

Odpowiedź jak dla miejscowości Wielkie Chełmy. Droga będzie remontowana 

odcinkowo. Obecnie RDW Chojnice wykonał remont poboczy.

Sołectwo Gacnik DW235

Oznakowanie zostało zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Droga prowadząca przez miejscowość jest prosta a także jest zapewniona 

odpowiednia widoczność. Dodatkowo informujemy, że w przypadku ustawienia znaku 

zakazu wyprzedzania przejazd pojazdu wolnobieżnego np. ciągnika rolniczego byłby 

niemożliwy co pogorszyłoby warunki ruchu w miejscowości.

Sołectwo Męcikał DW235

W temacie dot. odpływu wód opadowych przy posesji o numerze działki 250/3 

w m. Męcikał informujemy, że RDW Chojnice odtworzył rowy kanalizacyjne, które przy 

nasilonych opadach deszczu miały problem z pobieraniem wody.

Problem wysokich krawężników przy przejściu dla pieszych jest znany RDW Chojnice 

i podczas remontu drogi zaniżenie krawędzi chodnika zostanie wykonane.

O trzym u ją :
1. A dresat
2. Zarząd Dróg W o jew ódzk ich  w  G dańsku
3. Rejon D róg W o jew ódzk ich  w  C ho jn icach
4. a/a.

sprawę prowadzi:
Agnieszka Kowalska 
tel.: (58) 32 68 364 
e-mail. a kowalske(d)oomorskić.eu
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