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Petycja
w sprawie przebudowy ulicy Kopernika w Augustowie.
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Na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014 poz.1195) zwracamy się z
prośbą o przebudowę ulicy Kopernika w Augustowie.
Uzasadnienie
My, wszyscy niżej podpisani, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przebudowę uiicy Kopernika
w Augustowie.
Początek prac w danej sprawie odbył się w roku 1990 w czasie budowy kolektora ściekowego,
w którego pierwszym etapie uczestniczyli mieszkańcy, zdejmując własnymi siłami
nawierzchnię jezdni ułożoną z trylinek. Po zrealizowanej inwestycji materiał wrócił na jezdnię,
pełniąc funkcję powierzchni utwardzonej. Władze samorządowe w tamtych latach obiecały
dokończyć przebudowę ulicy poprzez wylanie asfaltowej nawierzchni. Dowodem na chęć
zrealizowania inwestycji są pozostawione wyżej usytuowane studzienki kanalizacyjne oraz
krawężniki przy jezdni przygotowane do wylania nawierzchni bitumicznej. Taki stan istnieje
nieprzerwanie przez 27 lat, utrudniając mieszkańcom przejazd przez ulicę.
Obecnie odcinek tej ulicy o długości 480 m od skrzyżowania z ulicą Kwaśną do ulicy Wiejskiej
jest w bardzo złym stanie i nie spełnia norm oraz parametrów ulicy powiatowej.
Nawierzchnia ulicy ułożona z tryiinki poprzez długoietnią eksploatację jest bardzo nierówna,
popękana, z występującymi ubytkami, w których gromadzi się woda bez możliwości odpływu.
Wystające z jezdni pokrywy studzienek kanalizacyjnych powodują utrudnienia w komunikacji
oraz są przyczyną uszkodzeń zawieszeń oraz ogumienia w pojazdach mechanicznych.
Wysokie krawężniki znajdujące się wzdłuż jezdni uniemożliwiają mieszkańcom wjazd na teren
posesji, a innym użytkownikom na parkowanie. Nierówna powierzchnia chodników oraz
pęknięcia w płytkach utrudniają swobodne przemieszczanie się przechodniów. Przy tej uiicy
usytuowane jest Przedszkole nr 2. Jest to budynek użyteczności publicznej. Opieką
przedszkolną objętych jest 200 dzieci. W okresie funkcjonowania piacówki, szczególnie w

godz. porannych i popołudniowych, gdy dzieci sq przywożone, a następnie odbierane,
występuje duży problem z komunikacją, której powodem są zaparkowane na ulicy auta
rodziców dzieci przedszkolnych, utrudniające przejazd użytkownikom jezdni oraz stwarzające
zagrożenie zdrowia oraz życia osobom przechodzącym na drugą stronę ulicy z powodu braku
przejścia dla pieszych w okolicach przedszkola.
Podejmowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie drobne naprawy nawierzchni nie
rozwiązują głównej potrzeby użytkowników, jakim jest płynne przemieszczanie się w obu
kierunkach ulicy. Modernizacja ulicy powinna polegać na: poszerzeniu jezdni, utworzeniu
zatok kosztem zwężenia szerokości chodników (szczególnie w pobliżu przedszkola),
ograniczenia prędkości
przejeżdżających
samochodów
poprzez budowę
progów
zwalniających (zwłaszcza obok przedszkola I w dolnym odcinku ulicy).
Mamy nadzieję, że podejmując decyzję o kolejnych inwestycjach. Samorząd Powiatu
uwzględni przytoczone przez nas argumenty. Wskazują one wyraźnie, że ulica Kopernika
powinna zostać jak najszybciej przebudowana, a mieszkańcy tej ulicy i jej użytkownicy
zasługują na bezpieczne korzystanie z drogi publicznej.
Z poważaniem

W załączeniu
podpisy osób wspierających inicjatywę:

