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Zgodnie z uchwalonym budzetem na2018 rok przez Radę Ministrów mówiącym o zwiększeniu
nikładów finansowych na przebudowę dróg lokalnych, oraz uchwalonym program wsparcia
budowy i remontów dróg lokalnych na lata2016-2019 r.

W formie załącznika ryysyłamy na Państwa ręce petycje, która zawiera rozv,tiązaniai
oszczędności stanowiące formę dodaną dla Państwa Urzędu.
Zwracamy się, o rozpatrzenie naszej petycji bez zbędnej zwłoki w trybie ustawy z dnia 11 lipca
2014 roku o petycjach.

Dołączona petycja zawiera podpis elektroniczny kwalifikowany zgodnie z ustawą z 18 września
2001 roku o podpisie elektronicznym.
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Do Prezydenta Miasta,
Burmistrza, Wójta, Naczelnika
Urzędu Powiatowego, Dyrektora
Zarządu Dróg, Inwesfycj i.

PETYCJA
w sprawie oszczędności dla Budzefu Gminy

przy inwestycjach przebudowy dróg, placów, dojazdów zpŁyt drogowych betonowych

dla inweĘcji do 30.000 Euro i/lub więcej.

My niżej podpisani zwracarny się z prośb ą o zmiany w kosźorysach przy inwestycjach drogowYch

polegając}ch na wykreśleniu z kosztów pozycji dotyczących usunięcia, wywiezienia, utYlizacji

nu*i.tzitoi drogowych lub placów wykonanych z płyt betonowych drogowych w celu

zminima|izowania koŚztów inwestycji i pozyskaniu dodatkowych funduszY narzeczbudŻefu gminY.

SpoĘkamy się z sytuacj ą gdzie Gmina płaci wykonawcy za usunięcie nawięrzchni drogi, placu czY

part<ingu wykonanycn-i itvt drogowych typu MON, wywiezienie ich lub nawet dodatkowo za

uqhzłcję gazie nii jest tó i<onieczne. Są to pozycje kosztowę w kosztorysach dla inwestYcji, które

proponujemy zamienić napozyĄe dochodowę natzecz Gminy,

proponujemy odkupienie, wymianę w stosunku metr kwadratowy zamętr kwadratowY nawierzchni

zpŁfrdrogowych iry *yt onanie wywozu nawierzchni na koszt własny, bez obciążania kasY gminY

u'ńę"r-oopia.u;ąó dó kąsy gminy środki pienięzne za pozyskane materiaĘ (dotyczy pĄrt

zbrojónych, betonowych tzw.-MÓN). Mozemy również zaoferować wymianę ww. pĄrt drogowYch

na kóstkę brukową, z dowozem na tęren budowy równiez narrasz koszt.

Jesteśmy firmą specj a|izującą się w obsłudze inwestycji budowlanych w zakesie tworzenia

tymczasowych dróg i.ct rrńŹn}.h. Do tego celu wykorzystujemy pĄĄ drogowe betonowe, które

pozyskuj em y wzł modernizacj i, wymianie nawierzchni dro gowych.

Rodzaj materiału, producent i proporcje zamiany ustalamy przy kńdej tego typu operacji,

stosońie do rodzaju p§t na jakie następuje zamiana,uwzględniając Państwa wymagania.

Jesteśmy gotowi dó samodziólnego demontażu przedmiotu zarriany pozostawiaj ąc uPorządkowanY

plac. DÓ o-dbioru pĄrt przystępujęmy dopiero po dostarczeniu uzgodnionego materiału do wskazanej

pr zez kontrahenta lokal izacj i.

Korzyści:

przyjęcie takiego rorwiązania może przyczynić się do znaęznego obniżenia kosztów rozPoczętYch i

planowanych inweĘcj i, p optzez:

- ograniczenie zakresu planowanego zadania o wstępne przygotowanie terenu,



- brak konieczności nakładów nauĘlizację zbędnych materiałów,

- nieodpłatne pozyskanie materiałów budowlanych na potrzeby inwestycji.

Przykładowo dla drogi gminnej o szerokości 6 metrów i dfugości 1000 metrów wyłożonej płytami
drogowymi.
- kosź zdjęciapbń 6 złzamz
-wywóz tTzłzamz
-uĘliz,acja13 złzamz
- wyrównanie terenu 3 zł za m2 3eśli nie wymaga większych prac, (nawiezienie nowej nawierzchni
lub uzupełnienie wykopów).
Razem: 34 złzań2
Droga o długości 1000 m2 i szerokości 6 m:6000 m2
Kosź: 6000 m2 x 34 zł za m2 = 204 000 netto x 23 YoVAT :250 92O złbrutto.

Propozycja Semico Sp. z o.o. przy założeniu wymiany nawierzchni na kostkę-polbruk.
Koszt kostki: 35 ń m2 netto ztransportem na plac budowy przed wywozem płyt.
Przy zńożeniu pokrycia 6000 m2 drogi koszt samego materiału - kostki brukowej = 6000 m2 x 35
zł zam2 = 2I0 000 zł netto x 23Yo:258 300 zł brutto.

Przy takich założeniach gmina zaoszczędza

250 g20 zł + 258300 = 509 220 Zł brUttO na drodze o dfugości 1000m i szęrokości 6m.

Sąto znaczące oszczędności w skali jednej inwesfycji, aw przypadku kilku podobnych w skali roku
Gmina może,,zaoszczędzić" znaczące środki finansowe.

Jesteśmy żrywo zainteresowani wprowadzeniem takich zmian i kontakt z nami w zakresie ustaleń
doĘczącychkńdej mozliwości pozyskania w ten sposób płyt drogowych.

Żyvvimy nadzieję, że nasza petycja i propozycj a okńe się pomocną przy planowaniu wydatków
inwestycyjnych. Prosimy o uwzględnienie jej i informowaniu nas przy zapytaniach ofertowych
dotyczących przebudowy lub budowy dróg i placów zpŁyt MON.
Oczekujemy na odpowiedź bez zbędnej zwłoki w trybie ustawy z dnia 1l lipca 2014 roku o
petycjach.
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