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Zwracam się z prośbą o dokonanie kontroli przez podległe Wojewodzie Lubelskiemu jednostki,
realizacji zadania pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej
nr 107801L od km 0+000 do km 0+848 w miejscowości Bochotnica – Gmina Kazimierz Dolny”
(część 1) oraz „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 124140L
od km 0+000 do km 0+820 w miejscowości Kazimierz Dolny, ul. Doły-Wylągi – Gmina Kazimierz
Dolny” (część 2).
W dniu 30 września 2019 r. Burmistrz Kazimierza Dolnego wypowiedział umowę wykonawcy ww.
zadań, firmie PIAG-BUD Piotr Włodarczyk. Efektem lekkomyślnej decyzji jest utrata dofinansowania
Wojewody Lubelskiego na realizację części 1 zamówienia w kwocie ponad 225 000 zł. Jedną
z przesłanek do zerwania umowy był termin, jaki pozostał na realizację 2 części zamówienia. Otóż
Burmistrz stał na stanowisku, iż w terminie 30 dni, jaki pozostał na realizację inwestycji, nie ma
możliwości jej wykonania. Aby nie utracić całego dofinansowania, Burmistrz ogłosił nowy przetarg
na realizację zadania pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej
nr 124140L od km 0+000 do km 0+820 w miejscowości Kazimierz Dolny, ul. Doły-Wylągi – Gmina
Kazimierz Dolny”. Umowa z nowym wykonawcą została podpisana prawdopodobnie 27 listopada,
a termin wykonania inwestycji został określony na 10 grudnia 2019 r. Zatem inwestycja, która
pierwotnie nie mogła być zrealizowana w ciągu 30 dni, teraz ma się zamknąć w ciągu 2. tygodni.
Pomimo tego, że zapisy umowy obligują wykonawcę do zapewnienia obsługi geodezyjnej, dotychczas
w terenie nie zostały wyznaczone linie rozgraniczające inwestycji. Jest to o tyle ważne, że ślad drogi
w terenie nie odpowiada granicom działek ewidencyjnych ujętych w dokumentacji projektowej oraz
w zgłoszeniu budowy. Tym samym zachodzi istotne zagrożenie, iż nawierzchnia zostanie wykonana
na prywatnych działkach. Takie sytuacje miały miejsce w ubiegłych latach, co skutkowało istotnymi
stratami finansowymi Gminy Kazimierz Dolny.
Zgodnie z dokumentacją zadanie ma być realizowane na działkach gminnych nr 586 (obręb Kazimierz
Dolny) oraz 82 (obręb Doły-Wylągi). Nie ma zatem możliwości, aby inwestycja mogła objąć także
inne nieruchomości, które nie zostały objęte zgłoszeniem oraz projektem. Niezależnie od tego, Gmina
nie posiada jakichkolwiek dokumentów od właścicieli przyległych działek, które pozwalałyby na
zmianę trasę drogi. Tu należy zauważyć, że wykonanie inwestycji w granicach działek nr 586 i 82 nie
jest możliwe, z uwagi na ich niewielką szerokość. Planowana nawierzchnia ma mieć szerokość
2,75 m, a na niektórych fragmentach szerokość działek „drogowych” nie przekracza 1,7 metra.

Realizację inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową dodatkowo komplikuje obecność na działce
nr 82 kilkudziesięciu drzew (akacja, klon, dąb, grab), które należy wyciąć w celu poprowadzenia drogi
po właściwym śladzie. Póki co Gmina nie posiada zezwoleń na ich usunięcie. Stosowną decyzję na
wycinkę drzew może wydać Starosta Puławski, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Lublinie. Z uwagi na kończący się okres realizacji zadania, uzyskanie niezbędnych
zezwoleń wydaje się być mało realne.
Warto także zauważyć, że realizowana droga kończyła się będzie na rzece Grodarz (dz. ewid. 907)
pozostającej w zarządzie PGW Wody Polskie. Taka sytuacja powoduje, że inwestycja staje się
bezużyteczna. Na marginesie należy podnieść, że realizacja zadania doprowadziła do zniszczenia
jednej z najpiękniejszych kazimierskich głębocznic. Wykonywana inwestycja nie ma żadnego
znaczenia logistycznego, bowiem do terenów przez które przebiega, prowadzi kilka alternatywnych
dojazdów. Parametry i lokalizacja drogi sprawiają, iż nie będzie mogła być wykorzystana przez służby
ratunkowe. Wąwóz ten w ostatnich latach był wykorzystywany niemal wyłącznie przez pieszych,
a zatem nie obserwowano w nim żadnych zjawisk erozyjnych.
Inwestycja była przygotowywana od ubiegłego roku. Mimo dostatecznie długiego czasu nie
dochowano należytej staranności przy rozwiązaniu skomplikowanych kwestii własnościowych.
Sprzeciw wobec planom utwardzenia tego wąwozu wyraziło tysiące osób. Niestety przyrodnicze
i historyczne walory Kazimierza Dolnego, unikalne w skali kraju, ciągle przegrywają z chorymi
ambicjami decydentów.
Biorąc pod uwagę powyższe proszę o zbadanie zgodności z prawem realizacji przedmiotowego
zadania. Sprawę proszę potraktować jako pilną, z uwagi na rozpoczęcie realizacji inwestycji.
W załączeniu przekazuję mapy obrazujące całą sytuację.
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