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W odpowiedzi na petycję mieszkanców  osiedla Jeziorko, dotyczącej wyremontowania ul. 

Św. Floriana informuję,  że przedmiotowa droga, podobnie jak inne drogi gruntowe jest 

objęta bieżącym utrzymaniem. W związku z czym tutejszy  urząd  podjął  działania  w  celu 

poprawy stanu nawierzchni w ramach  bieżącego  utrzymania  dróg,  tj.  zostało  zlecone wyrównanie 

nawierzchni  przedmiotowej  drogi wraz z uwałowaniem oraz miejscowe podsypanie 

tłuczniem kamiennym miejsc newralgicznych. Prace zostanci wykonane wiosną br. przy sprzyjających 

warunkach atmosferycznych. 

Jednocześnie informuję, że teren na skrzyżowaniu ul. Św. Floriana i ul. Św.  Marii Magdaleny 

posiada najniższe rzędne terenu, stąd też przy opadach deszczu, wody  opadowe spływają do tego 

miejsca z całej ul. Św. Floriana, zarówno od ul. Św. Marka, jak i ul. Św. Anny. 

Należy podkreslić, że nawierzchnie gruntowe nie są nawierzchniami sztywnymi,  ulegają 

degradacji w trakcie eksploatacji, przy ciągłym oddziaływaniu zmiennych warunków 

atmosferycznych i wymagają cyklicznych  remontów.  Zwłaszcza w okresie zimowym  powstaje 

najwięcej zniszczeń nawierzchni dróg zarówno gruntowych jak i bitumicznych ze względu na 

cykliczne przejścia temperatury z dodatniej na ujemną. Ciechanów wg Polskiej Normy – 81/B- 03020   

znajduje   się   w   drugiej   strefie   przemarzania   gruntu,   co   oznacza,   ze   głębokość 

przemarzania gruntu może sięgać nawet 1,0 m poniżej poziomu terenu. Temperatury dodatnie 

powodują rozmarznięcie gruntu jedynie wierzchniej warstwy nawierzchni, a ze względu na 

zamarznięty  grunt poniżej woda nie ma możliwości  przeniknąć w głębsze warstwy  podłoża. 

Również   prowadzone   prywatne   budowy,   a  co   za  tym   idzie   liczne   dostawy   materiałów 

budowlanych ciężkim sprzętem powodują utratę nośności nawierzchni tych dróg. 

Ulica   Św.   Floriana,   jak   i   inne   drogi   na   tym   osiedlu,   zostaną   wyremontowane 

po zakończeniu procesu inwestycyjnego związanego z budową budynków jednorodzinnych. 

Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji  technicznej,  ze  szczególnym uwzględnieniem 

odprowadzania wód opadowych. Następnie miasto będzie starało się pozyskać środki zewnętrzne na 

realizację. Traktujemy przedmiotową kwestię jako jedno z istotnych planowanych do realizacj i zadań. 
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