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Radna Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną na sesji Rady Miejskiej w 

Zdzieszowicach w dniu 27 lutego 2019 r. a dotyczącą likwidacji zaniżenia powierzchni 

drogi przy skrzyżowaniu ul. Chrobrego z DW 423 w załączeniu przekazuję odpowiedź 

otrzymaną z Zarządu Dróg Wojewódzkich.
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& & e ? Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 OPOLE, ul. Oleska 127

W  odpowiedzi na wniosek Pani Burmistrz nr IN.7226.06.2019.PL przesłany za pośrednictwem Starostwa 

Powiatowego w Krapkowicach pismem nr IM.7021.11.2019, w sprawie tworzącego się zastoiska wody w rejonie 

skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 423 (ul. Kozielska) z drogą powiatową nr 1808 O (ul. Chrobrego) 

w Zdzieszowicach, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu uprzejmie informuje, jak niżej.

W  trakcie rozpatrywania sprawy po przeprowadzonych oględzinach w terenie stwierdzono, że powodem 

czasowych ograniczeń związanych z odpływem wód opadowych w rejonie wnioskowanego skrzyżowania 

jest zatykający się wpust deszczowy, który z uwagi na uwarunkowania terenowe, jak również ograniczone 

możliwości przepływu, przyczynia się do występowania czasowych uciążliwości. Należy również podkreślić, 

że zjawisko to występuje chwilowo, w czasie trwających intensywnych, ponadnormatywnych opadów 

atmosferycznych.

Jednocześnie wyjaśniam, że tut. Zarząd podejmował już w roku 2017 próby remontu nawierzchni 

w zgłaszanej lokalizacji, obejmując swoim zakresem występujące zaniżenia, jednakże pomimo doraźnej poprawy 

sytuacji, wykonane prace nie były w stanie wyeliminować w całości sygnalizowanego problemu.

Jedynym możliwym sposobem likwidacji opisywanego powyżej problemu, w ocenie tut. Zarządu 

jest przebudowa obecnego systemu odwodnienia, uwzględniając budowę nowej studni spustowej 

wraz z odstojnikiem umożliwiającym gromadzenie namułu oraz zwiększenie przekroju rury przykanalika.

Zakres przedstawionych powyżej robót uwzględniony zostanie w opracowaniu projektowym 

(dokumentacji budowlanej) na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z obrębem wnioskowanego 

skrzyżowania, jako kontynuacji zmodernizowanych już dotychczas odcinków drogi wojewódzkiej nr 423 

przebiegających przez teren Gminy Zdzieszowice.

Reasumując pragnę poinformować, że obecnie tut. Zarząd jest na etapie rozstrzygania postępowania 

przetargowego na realizację przedstawionych powyżej prac projektowych.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilńskiego 1,47-303 Krapkowice

2. ZDW  Opole Wydział Planowania i Przygotowania Inwestycji

3. ZDW  OT Głubczyce


