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W odpowiedzi na petycję z dnia 31 maja 2021 r. o podjęcie działań w sprawie drogi
gminnej ul. Wichrowych Wzgórz położonej we wsi Kania Nowa informuję, że nawierzchnia

gruntowa ul. Wichrowych Wzgórz została na fragmencie (wjazd od ul. Popowskiej)
uzupełniona kruszywem i wyrównana. Sytuacja na ww. ulicy będzie na bieżąco monitorowana.
W razie konieczności podjęte zostaną kolejne prace naprawcze.
Zaniżenie rzędnej ul. Wichrowych Wzgórz względem rzędnej ul. Popowskiej w Kani Nowej
wynika z naturalnego ukształtowania terenu i nie jest wynikiem podnoszenia nawierzchni

ul. Popowskiej. Nawierzchnia ul. Popowskiej jest co roku naprawiana poprzez mechaniczne

wyrównanie równiarką lub punktowe naprawy ubytków poprzez uzupełnienie kruszywem
bądź naprawy punktowe z wykorzystaniem emulsji asfaltowej i grysu bazaltowego. Powyższe
prace naprawcze nie przyczyniają się do podnoszenia poziomu nawierzchni ul. Popowskiej.

Odnosząc się do zgłoszonego wniosku o przejęcie przez gminę działki nr 78/6
w miejscowości Kania Nowa stanowiącej część drogi ul. Wichrowych Wzgórz informuję, po

dokonaniu szczegółowej analizy zasadności przejęcia przedmiotowego gruntu, informuję, że
gmina Miasto i Gmina Serock na dzień dzisiejszy nie jest zainteresowana przejęciem
przedmiotowej działki do zasobu dróg gminnych.
Ulica Wichrowych Wzgórz użytkowana jest wyłącznie jako droga wewnętrzna zabezpieczająca
dojazd działek przy niej zlokalizowanych i nie jest przewidziana w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego jako droga publiczna. Jednocześnie pragnę nadmienić, że
sieć dróg gminnych w pierwszej kolejności realizowana jest w oparciu o ciągi komunikacyjne
zidentyfikowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, co w przypadku
przedmiotowej drogi nie ma miejsca.

Ponadto, nie jest zasadne przedłużanie przedmiotowej drogi, bowiem wszystkie działki
położone przy ul. Wichrowych Wzgórz mają zapewniony dostęp do drogi publicznej
ul. Popowskiej, także zagrodzenie działki nr 78/6 nie blokuje właścicielom tych działek dostępu
do drogi publicznej.

Gmina stara się wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców, lecz coraz wyższe
koszty utrzymania istniejącej sieci dróg gminnych związane m.in. z odśnieżaniem, równaniem,

żwirowaniem, modernizacją i budową dróg zmuszają gminę do ograniczeń w przejmowaniu
nowych dróg, które nie są przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako drogi publiczne.
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