
ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. Jagiellońska 72 

25-602 KielceZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH
Maciej GRZESZCZAK
p.o. Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej

^Aźs-j<9 f

''1c/c.
Kielce, dnia 13.08.2Q21r.

Nasz znak: ŚZDW.U-WD.050.11.2021.SD
Dotyczy: Droga wojewódzka 744: Powiat: Starachowicki - Gmina: Mirzec - Miejscowość: Osiny Majorat

Odpowiedź: Odpowiedź na pismo zarejestrowane pod numerem 55857.21.DG21 w dniu 02.08.2021r.
URZĄD GMINY w Mircu
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Wpłynęło dn. L':......-......—- 20

Nr .....
yjmu..

Gmina Mirzec 

Mirzec Stary 9 

27-220 Mirzec

r.

podpis........ .

W odpowiedzi na interpelację Pana Mieczysława Strychalskiego Radnego Rady Gminy w Mircu 

przekazaną przez Urząd Gminy w Mircu pismem znak: Dr.7021.13.2021 z dnia 28.07.2021r. (data 

wpływu: 02.08.2021r.) w sprawie wyczyszczenia chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 744 w 

miejscowości Osiny Majarat, a w szczególności w miejscach niezamieszkałych, Świętokrzyski Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Kielcach informuje, że chodnik jest zarośnięty szczególnie od strony 

prywatnych działek. Roślinność ta zostanie wycięta podczas koszenia pasa drogowego do dnia 

15.09.2021 r. Jednoczenie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) Art. 5 p. 1 ppt. 4). Właściciele nieruchomości 

zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątniecie błota, śniegu lodu i lodu i innych 

zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się 

wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy 

nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym 

jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
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