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Andrzej Klasa
Radny Gminy Sierako

W6jt Gminy Sierakowice
Tadeusz Kobiela

Zglosili sig do mnie mieszkafcy ulicy Stupskiej, zamieszkali pod

numerami 59 i 59A, z powar-nym problemem, polegaj4cym na notorycznym

zalewaniu ich posesji przy wigkszych opadach deszczu. Problem tkwi

ewidentnie w hraku kanalizacj\ deszczowej czy og6lnosplawnej na s4siaduj4cej

drodze gminnej tj. ul. Popieluszki.

Wobec powyzszego proszg Pana W6jta o pi1n4 interwencjg w

celu rozwiqzaria problemu mieszkaric6w tej czgici gminy. Uwaham, 2e w

takiej sytuacji to Gmina powinna w pierwszej kolejnoSci doprowadzil

infrastrukturg na drodze publicznej do stanu, niezagrahajqcemu w jakikolwiek

spos6b mieszkafcom. Dopiero wtedy mohna byloby egzekwowad prawo od

wla5cicieli grunt6w s4siaduj4cych z drog4 publicm4 w mySl &28 i &29

Rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, (Dz.U z

2002r. Nr 75 poz.690).
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Andrzej Klasa

WEZWANIE
Na podstawie art. 64 S 2, w zwiqzku z art. 63 S 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu
postepowania administracyjnego ((D2.U.2018 poz. 20962e zm.) ze zm.)

W6jt Gminy Sierakowice
wzywa Pana do usuniqcia braku w piSmie z dnia 20 maja 2019r. tj. ztozenia wymaganego podpisu
na dokumencie (zgodnie z wymaganiami stawianymi podaniom wnoszonym w formie pisemnej
wskazanymi w art. 63 S S Kodeksu poslepowania administracyjnego) w terminie 7 dni od daty
otrzymania niniejszego wezwania, pod rygorem pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Uzasadnienie
W dniu 21 maja 2018r. do W6jia Gminy Sierakowice wptyneto pismo dotgczqce pilnej interwencji w
w celu roziqzania problemu mieszkafic6w posesji 59 i 59A polegajqcg na budowie infrastrukturg
kanalizacji deszczowej na ulicg Popieluszki w Sierakowicach.

(So.dni.e z art.63 $ 3.ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania administracyjnego:
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokolu powinno but podpisane przez wnoszeceqo
protokol ponadto pizez pracownika, ktorg go'tporr[dri+l aag poaiitir'*i[,tfoio[o, ftairii;";;;;
lub nie umie zlo1gt podpisu, .podanie lub protok6l podpisuje za niq inno osobo przez niq
upowaZniona, czgniqc otgm wzmiankq obok podpisu

Majqc na uwadze powyzsze, Wnioskodawca zobowiqzany jest do uzupetnienie wniosku w zakresie
o kt6rym mowa powy2ej.

www.sierakowice.pl
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W odpowiedzi na pismo dotgczqce pilnej interwencji w celu rozwiqzonia problemu mieszkanc1w

posesii 59 i 59A polegajqcg na budowie infrastrukturg kanalizacji deszczowej n0 ulicg Popieluszki

w Slerokowicoch informujq, 2e budowo kanalizacji deszczowej, co do zasadg, prowadzona jest wraz z budowq

drogi, utwardzeniem terenu, z ktbrego wodg w sposdb poprownA mogq bgt odprowadzone.

Budowa kanalizacii deszczowej w chwili obecnej, czgli na terenie nieutwardzongm spowodowalobg

szgbkie zamulenie studni i sieci gruntem, co w kr6tkim czasie wplgnqlobg no brak dro1noici takiej sieci

deszczowei. Tgm bardziej taka sgtuocja miata bg miejsce przg tak nawalnej ulewie jako bgla podczas zolania

posesji w 20'16 roku.

Gmino od lot konsekwentnie utwardza kolejne ulice i drogi gminne rozwiqzujqc w tgch przgpadkach

problem w6d opadowgch poprzez budowq sieci kanalizacji deszczowej lub rowow melioracgjngch. Jednak

moZliwoici inwestgcgine samorzqd6w paradoksalnie z roku na rok sq coraz mniejsze z uwagi na uszczuplanie

bud2etow iednostek samorzqdu tergtorialnego przez wlodze centrolne. Gming i miosto sq obciq2one coraz to

nowgmi obowiqzkomi niestetg bez przekazgwania niezbqdngch irodk6w finansowgch na ich reolizocjq.

Ponad 4 lata temu no zlecenie gming zostala wgkonana koncepcja budowg sqstemu kanalizacji

deszczowei w mieiscowoSci Sierakowice. W dokumencie tgm uwzglqdniono koniecznoSt budowg kanatizacji

deszczowei w ulicach Widokowej i Popieluszki. (Kanal 0N250). Jednak2e budowa tej2e jest mo2liwa wglqcznie

wroz z utwardzeniem drogi. Przedmiotowa koncepcja zaklada, 2e w pierwszej kolejnoici nale2g przeprowadzit

inwestgciq w zakresie kolektor6w zbiorczgch pozwolajqcgch skutecznie skumulowo( i odprowodzit wodg

z terenlw zlewniowgch calej wsi Sierakowice.

www.sierakowice.pl
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Powinien Pan bgt Swiadom tego 2e, aktualnie Gmina prowodzi inwestgcjq zwiqzane z budowq

kolektor6w od skrzg2owanio ulic KoScierskiej i Kartuskiej przez tzw. Park 1imiu Blogoslawiefistw do ronda

oraz odprowadzenia wdd opadowgch z czqSci tak zwanego ,,zatorzo" do zbiornik6w znajdujqcgch siq przg

ulicg Legionlw. lnwestgcja to worto ponad 7 miliondw zlotgch jest pierwszgm nojtrudniejszgm etapem

realizacji sgstemu odprowadzenia w6d opadowgch z terenu wsi Sierakowice. W dalszej kolejnoici powinng

b gt r ealizow ane pozostat e inw e stgcj e kanalizacgjne.

Trzeba wziqi pod uwoge polo2enie posesji Slupska 59 oraz 59A wzglqdem ulicg Popieluszki i tego,

2e w/w dziatki nie graniczq bezpoirednio z drogq a jedgnie z posesjami polo2ongmi przg ulicg Popieluszki.

Ze wzglqdu na du1q r62nicq w wgsokoiciach pomiqdzg dzialkomi poloilongmi przg ulicg Slupskiej 59 i 59A,

a nieruchomoiciami polo2onqmi przg ulicg Popieluszki powoduje sptgw w6d z wg2ej poto2ongch terenow

na te pololone ni2ej i przg ulewngch deszczach jakie mialg miejsce w roku 2016 roku, na ktbre powoluje siq

Pan w piimie i zatqczo fitm ze zdarzenio na prafilu spolecznoiciowgm Ktub Radngch Dobro Zmiano wraz

z w/w pismem, 2adna siet kanalizacji deszczowej nie bqdzie w stonie odebrat takiej iloici wodg. Tgm bordziej

2e posesje, z ktlrgch splgwa woda sq poziomem obniilone w kierunku posesji polo2ongch przg ulicg Slupskiej

59 i 594.

Pragnq poinformowat Pana, 2e powgZsza inwestgcja zostanie zrealizowana, jednok na dzien

dzisiejszg trudno jest wskazat perspektgwe czasowq, przede wszgstkim ze wzglqdu na niepewnoit co do

moZliwoici inwestgcgjngch jakimi gmina bqdzie dgsponowai oraz szereg inngch inwestgcji priorgtetowo

w skazangch w dokumentoch stro tegi czng ch Gming Sier akowice.
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