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OR.0003.4.2020                                                                                      Narol, 30.09.2020 r. 

 

Odpowiedź na interpelację  

złożoną przez Pana Grzegorza Patałucha – Radnego Rady Miejskiej w Narolu 

 

    Interpelacja została złożona na sesji Rady Miejskiej w Narolu w dniu 15 września 2020 r.,   

a przekazana na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Narol w dniu 21.09.2020 r. (data 

wpływu do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Narol). 

 

Interpelacja dotyczy sprawy naprawy nawierzchni drogi na ulicy Krupieckiej w Narolu. 

 

ODPOWIEDŹ 

 

    Odpowiadając na interpelację w sprawie pozostałości tłucznia (żwiru) na drodze po 

uzupełnieniu wyrwy w asfalcie na skrzyżowaniu ulicy Krupieckiej w kierunku ul. Sportowej 

informuję, że w miejscu tym doszło niedawno do awarii sieci wodociągowej, którą 

pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Narol niezwłocznie 

usunęli. Po dokonaniu naprawy awarii rzeczywiście powstał znaczny ubytek w asfalcie, który 

również został już naprawiony. Naprawy dokonano początkowo poprzez uzupełnienie ubytku 

piaskiem, następnie warstwą tłucznia, ponieważ przed nałożeniem warstwy asfaltowej 

należało odczekać na jej ułożenie się. Ponadto w przypadku, gdyby po naprawie awarii sieci 

wodociągowej doszło do jej rozszczelnienia, to usunięcie tłucznia pozwoliłoby na szybką 

interwencję. Po pewnym czasie, mając znaczną pewność prawidłowego i szczelnego 

przepływu wody oraz ułożeniu się materiału w ziemi, docelowa naprawa tego miejsca 

polegała na uzupełnieniu „wyrwy” w asfalcie masą bitumiczną i tak też wykonano. 

    Ponadto w dniu 25.09.2020 r. udałem się z pracownikiem we wskazane miejsce, aby              

w terenie dokonać sprawdzenia stanu naprawionej nawierzchni. Ubytek w drodze został 

naprawiony prawidłowo, masą bitumiczną. Na środku skrzyżowania rzeczywiście znajdowały 

się niewielkie pozostałości po zastosowanym wcześniej tłuczniu. Niezwłocznie poleciłem 

uprzątnięcie drogi, by nie doprowadzić w tym miejscu do poślizgu lub innej utraty panowania 

nad pojazdem. 

 

http://www.narol.pl/


    Odpowiadając na interpelację w sprawie potrzeby budowy chodnika dla pieszych na 

ulicy Krupieckiej od skrzyżowania z ul. Kościuszki w kierunku ulicy Sportowej, 

rzeczywiście po dokonanej wizji lokalnej w terenie można stwierdzić, że jest to odcinek 

drogi, który może być niebezpieczny dla pieszych. Wiem również, że w tej sprawie 

wypowiadali się również mieszkańcy Narola na zebraniu mieszkańców, na którym zgłosili 

potrzebę budowy tego chodnika. 

    Jest to inwestycja, która może i powinna być zrealizowana, jest to jeden z ciągów 

komunikacyjnych, w kierunku stadionu miejskiego, droga jest dość często wykorzystywana 

przez pieszych. Inwestycja to wymaga jednak pewnego nakładu środków finansowych, które 

muszą zostać zabezpieczone w budżecie gminy. Dlatego też po wstępnym oszacowaniu 

wartości tej inwestycji (chodnika dla pieszych) na tym odcinku oraz sprawdzeniu możliwości 

jej realizacji, będę chciał tę sprawę skonsultować z Rada Miejską i uzyskać akceptację do 

dalszych prac. Po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Narolu będzie można rozpocząć 

przygotowanie i realizację tego zadania. 

 

                                                                                               Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

 

    Zgodnie z art. 24 ust.7 stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.          

z 2020 r. poz.713) odpowiedź na interpelację podana zostanie do publicznej wiadomości              

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Narol. Odpowiedź na 

interpelację dostępna będzie również w Urzędzie Miasta i Gminy Narol. Pismo z odpowiedzią 

przekazuje się również wnoszącemu interpelację 

 

    Otrzymują: 

1) Pan Grzegorz Patałuch – Radny (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Narolu). 

2) a/a. 


