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Urząd Gminy
/wszystkie urzędy gmin
w powiecie opolskim/

W rwiąA<l z powtarzającymi się w ostatlrich latach
gwałtownymi i intensywnymi opadami deszczu, mając na uwadze porządek
i beąieczeńsfwo wszystkich uzytkownikow naszych dróg oraz teręnów
przy|egłych do nich, ZarządDróg Powiatowych w opolu ̂ Waca się z proŚbą
o pilne przekazanie nizej podanych informacji wszystkim sołĘsoffi, & za ich
poŚrednictwem mieszkńcom Waszej gminy, za co z góry dziękujemy.

. zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o drogach publicznych budowa lub
przebudowa oraz ufrzymanie zjazdow łącnie ze najdującymi się pod
nimi przepustami, naleĘ do właŚcicieli lub uzytkownikÓw gruntów
przy|ęsŁych do drogi' anneza to, żrc oazyszezenie lub wymiana rur
przepusfu w celu zapewtienta drożmości nalezy do właściciela posesji
(minimalna średnica rury pod zjazdemwinna wynosić 40 cm);

utrzymanie droznoŚci pod zjazdami z drog powiatowych na drogr
gminne na|eĘ do właściwego terenowo urzędu gminy;

rowy przydroinę sąprzeznaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania
wód opadowych z pasa drogowego dlatego tęi przy drogach
powiatowych są to rowy niejednokrotnie odparowywujące. Zgodnie
z art. 39 łvyżęj cyt. ustawy zabranta się odprowadzania wÓd
melioracyjnych z posesji, pól, łąk czy lasów do rowów przydroźznych.
Jest to zakazbenłzg|ędny i brak jest mozliwoŚci uzyskania zerwo|ęnia
zarządcy drogi. Wszelkie prÓby podłączania się do rowów
przydroznych są działanianti be4prawnyrni ;

do odprowadzania nadmiaru wód opadowych i gruntowych z posesji
stuŹą Wządręaja melioracyjne, które naleiy wykonać własnym
staraniem i na własny koszt we wspÓĘracy zurzędem gminy;

na wykorzystanie rowu przydroinego do celów melioracyjnych
wymagane jest zenryolęnie zarządcy &ogl, w którym określone zostają
warunki pÓźniejszej konserwacji i przebudowy Ęch arządzeń, bowiem
utrzymanie rowów melioracyjnych nie nalezy do zarządcy drogr
publicznej;



o ltrzytxanię droznoŚci rowów Lełniąc}rch funkcję rowow przvdrożnych
vIraz Z przepustami pod d'ogą nalezy do zarządcy drogi powiatowej.
Do zarządcy drogi nie na|eźry obowiąpek atrzymania urządzeit
melioracj i wodnych przebiegaj ących rowem przy drożnym;

Ponadto Zarząd Drog Powiatowych informuje, Ż9 zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystoŚci i porządku w gminach do obowip.ku właścicieli
nieruchomoŚci na|eiy utrzymanie czystości i porządku na chodnikach
połozonych przy nieruchomości. WłaŚciciel nieruchomości nie jest
obowią7any do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny
postoj i parkowanie pojazdów samochodowych.

w Z\rłiąZklu z powyżs'rym Wrosimy o dokonanie przez mięszkaflców w Ębie
pilnym przeglądu przepustów pod zjazdami na swoje działki.
W przypadku nie wywiązania się właŚcicieli posesji z obowipku właŚciwego
utrzymania zjazdów i dalszego uniemożliwiania swobodnego spĘwu wód
w rowach przydroimych, a tym samym powstawania zastoisk, niedrozne
zjazdy będą rozbierane przez shlzby drogowe, a kosztami robót obcią.zony
zostanie własciciel lub uzytkownik działki do ktorej zjazd jestwykonany.
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