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Znak: Or.0003.1.2011.S                                                                                  Nowy Targ, 02. 02. 2011 r. 
 

  Sprawa: Odpowiedź na interpelację  złożoną  na Sesji Rady Miasta w dniu 24. 01. 2011 r. 
 w sprawie remontu ul. Kolejowej w Nowym Targu i umieszczenie w zadaniach 
inwestycyjnych Miasta Nowego Targu w 2011 roku. 

 
Treść Interpelacji: 
 Działając w imieniu mieszkańców ul. Kolejowej zwracam się z prośbą o gruntowny remont 
nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Kolejowej. Obecnie ul. Kolejowa  na odcinku od  
ul. Krakowskiej do Al. Tysiąclecia jest w katastrofalnym stanie (liczne dziury w asfalcie, wystające 
płytki chodnikowe, nierówności a ponadto droga jest umiejscowiona wyżej niż chodniki co powoduje, 
że podczas deszczów chodniki toną w wodzie, która z kolei zalewa piwnice domów. Od czasu 
powstania nowego osiedla Bohaterów Tobruku oraz rozbudowania ul. Nadmłynówka jest to ulica 
bardzo uczęszczana. Z racji złego stanu chodników dzieci i młodzież uczęszczająca do szkoły na  
os. Skarpa zmuszona jest do poruszania się po jezdni, gdzie nietrudno o wypadek. 
 Mieszkańcy ul. Kolejowej wielokrotnie zwracali się z prośbą o realizację w/w inwestycji 
(pierwsze pisma i odpowiedzi z Urzędu Miasta datowane na dzień 03.09.1992 a ostatnie odpowiedzi  
z dnia 18.01.2007 i 06.09.2007, gdzie Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ 
przewidział wykonanie w/w zadania z terminem realizacji w latach 2010-2011). 
Z uwagi na tragiczny stan jezdni i chodników ponownie zwracamy się z gorącą prośbą o wykonanie 
przebudowy ul. Kolejowej w 2011 roku. 
 
 W odpowiedzi na interpelację informuję, iż przebudowa odcinka ulicy Kolejowej od 

ul. Krakowskiej do Al. Tysiąclecia rozpatrywana była w ostatnich latach w powiązaniu  

z planowaną obwodnicą zachodnią drogi krajowej 47. Zapowiadane terminy jej realizacji 

wywoływały skutek w postaci przesuwania w czasie w dokumentach planistycznych Urzędu 

realizacji przebudowy ul. Kolejowej, która po wybudowaniu obwodnicy była by włączona do 

ul. Krakowskiej jako drogi miejskiej. Zaprojektowanie i realizacja przebudowy w takim 

kształcie docelowym była niemożliwa przy dotychczasowym statusie ul. Krakowskiej. Pod 

koniec roku 2010 sytuacja o tyle wyjaśniła się iż wiemy, że budowa obwodnicy wschodniej 

została przesunięta na bliżej nie określony termin. Są to nowe okoliczności, które wymagają 

nowych rozstrzygnięć.  



 

 Stan techniczny odcinka drogi wskazuje na potrzebę przeprowadzenie prac 

modernizacyjnych, jednak jak w każdym przypadku podejmowania zadań inwestycyjnych  

o ich kolejności wprowadzania do realizacji decyduje istotność zadania wyrażająca się 

między innymi zasięgiem oddziaływania w układzie miejskim i wpływem na jego rozwój. 

Termin realizacji uzależniony jest również od możliwości finansowania zadania w obecnej 

sytuacji finansowej Miasta w związku z realizacją wieloletnich projektów inwestycyjnych  

a także planowanymi na najbliższe lata ważnymi inwestycjami drogowymi jak budowa 

kolejnego odcinka obwodnicy wschodniej od ul. Waksmundzkiej do Al. Tysiąclecia czy 

przebudowa ul. Norwida. Wniosek ten zostanie poddany weryfikacji w momencie 

przygotowywania projektu budżetu miasta na rok 2012.     
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1. Adresat 
2. Przewodniczący Rady Miasta 
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