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Nasz znak DiT.7021.4.14.2019 

Nowy Targ, 18.03.2019r. 

 

Sprawa: dotyczy budowy i utrzymania drogi gminnej ul. Ustronie na odcinku o nawierzchni 

              gruntowej do działek ewid. nr 4737/2, 4737/1 położonych w Nowym Targu. 

 

 

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11.03.2019 r., w sprawie jw. informuję, że droga 

gminna o nawierzchni gruntowej do działek ewid. nr 4737/2, 4737/1 zostanie objęta letnim 

 i zimowym utrzymaniem, po uzyskaniu przez Państwa pozwolenia na użytkowanie domu. 

 Jednocześnie informuję, że wykonanie drogi oznaczonej w MPZP 24 (Dział) jako KDZ.2 

wymaga poniesienia dużych nakładów na ten cel, w szczególności na wykup gruntów niezbędnych 

do realizacji zadania, a nie będących w posiadaniu Gminy Miasta Nowy Targ, wykonanie 

dokumentacji projektowej ze wszystkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jest 

to proces długotrwały szczególnie ze względu na zakres prac przygotowawczych niezbędnych do 

wykonania przed rozpoczęciem prac związanych z budową drogi. Aktualnie Miasto realizuje 

inwestycje z zakresu potrzeb związanych z infrastrukturą drogową, które zostały ujęte w budżecie 

Miasta na 2019 rok. Z uwagi na bardzo duże potrzeby inwestycyjne Miasta w zakresie budowy dróg 

miejskich, obecnie bardzo trudno określić chociażby przybliżony termin realizacji tej inwestycji. 

W szczególności wynika to również z faktu, że na chwilę obecną tereny te są zabudowane 

w znikomym stopniu obiektami użytkowanymi mieszkaniowo i gospodarczo. 

Ponadto, wyjaśniam co następuje. W Nowym Targu, oprócz dróg urządzonych posiadających 

utwardzoną nawierzchnię, występuje jeszcze ponad 100 km dróg nieurządzonych, takich jak 

końcowy odcinek ul. Ustronie. Wiele z nich prowadzi do lasów, terenów użytkowanych rolniczo lub 

wręcz leżących odłogiem, prowadzących do placów budowy. Trudno więc objąć pełnym 

utrzymaniem te drogi wykorzystywane okresowo przez sprzęt przystosowany do poruszania się 

w trudnych warunkach terenowych. Dlatego, aby nie ponosić zbędnych kosztów przyjęto zasadę, że 

drogi te zostają objęte utrzymaniem jeśli prowadzą do posesji zamieszkałych na stałe. 

 

Otrzymują: 

1. Adresat. 
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