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Dziatajac w imieniu mojej mocodawczyni- w oparciu — Po

o udzielone mi petnomocnictwo, przedstawiam niniejszqa petycje sktadang w interesié=}ARZ POWIATU
publicznym oraz podmiotu wnoszacego petycje, w przedmiocie rozwiazania problemu

odprowadzania wod opadowychjaki zaistniat w zwigzku z inwestycja pt. Rozbudowa

skrzyzowania drogi powiatowej nr 2927S z drogq powiatowq nr 2916S wraz

z uspokojeniem ruchu na ulicy Olchowej w Zernicy.

Moja mocodawczyni, wraz z pozostatymi osobami podpisanymi pod _niniejszym

pismem, jest wtascicielkg jednej z nieruchomosci potozonych przy ul. Olchowej

w Zernicy, Gmina Pilchowice. W ostatnim czasie, na skutek realizacji Ill iIV etapu

inwestycji pt. Rozbudowaskrzyzowania drogi powiatowej nr 2927S z drogg powiatowq

nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ulicy Olchowej w Zernicy, ktérej inwestorem

jest Powiat Gliwicki — Zarzad Drég Powiatowych w Gliwicach, wykonana zostata nowa

kanalizacja deszczowa tejze ulicy przy jednoczesnym pominieciu sptywu wod

deszczowych pochodzacych z posesji w/w osdb. W ten sposdb uniemozliwiono

lokalnym mieszkanicom odprowadzanie nadmiaru wod deszczowych z ich posesji do

nowo budowanej kanalizacji deszczowej, realizowanej w ramach Ill i IV etapu

inwestycji.

Podkresli¢é przy tym nalezy, iz dotychczas, odprowadzenie wod opadowychz posesji

i pol przylegtych do ul. Olchowej i Podgérnej w Zernicy odbywato sie doistniejacego

wzdtuz podlegajacej przebudowie ulicy rowu przydroznego. Prowadzona inwestycja

polegajgca na przebudowie drogi zaktada likwidacje tego rowu. Oile wiec wody

opadowe pochodzace z drogi publicznej ujete zostang w nowo wykonang kanalizacje

deszczowa w drodze, to taki sposdb jej odwodnienia spowoduje pozbawienie

przylegtych terendw_ istniejacej od dziesiecioleci mozliwosci odprowadzenia

deszczowki.

Szczegdtowyopis problemu przedstawiam ponizej:

Od kilkudziesieciu lat, do sprawnie funkcjonujacej instalacji (rury i row wzdtuz ul.

Olchowej w Zernicy od kosciota az do rzeczki) odprowadzajacej wode do Zerniczanki,

wprowadzany byt nadmia* wody deszczowej z posesji mieszkanicéw. Na etapie
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uzyskiwania kolejnych pozwolen na zabudowe okolicznycn posesji stan. ten byt

akceptowany przez wiasciwe na przestrzeni lat organy administracji architektoniczno-

budowlanej, w tym Staroste Gliwickiego. Sprawe nalezy rozpatrywac wiec

wkategoriach praw_ stusznie nabytych, za$ jedna zpodstawowych  zasad

demokratycznego panstwa prawa jest to, iz prawo wswej istocie nie moze dziataé

wstecz.

Obecnie realizowany jest Ill etap (wkrdtce IV etap) inwestycji pt. Rozbudowa

skrzyzowania drogi powiatowej nr 2927S z drogq powiatowq nr 2916S wraz

zuspokojeniem ruchu na ulicy Olchowej w Zernicy. W ramach tego etapu

modernizowanajest réwniez kanalizacja deszczowa, a istniejgcy system odwodnienia

ma byé zasypany. Nie bytoby to samo sobie problemem, gdyby w ramachinwestycji

przewidziano rownowaznerozwiazanie zamienne.

O tym, ze sytuacja sasiadujacych terenow w zakresie odprowadzania wddnie bedzie

pogorszona w zwigzku z przebudowq drogi dodatkowo utwierdzita okolicznych

mieszkancow wykonana na etapie prac projektowych inwentaryzacja istniejacych

odprowadzen wody deszczowej oraz saczkéwz pol do rur/rowu przy ulicy Olchowej (co

widzimy np. na https://www.geoportal.gov.pl). Zaktadali oni racjonalnie, ze tego

rodzaju inwentaryzacja prowadzona byta w celu podtaczenia ich nieruchomosci do

nowej kanalizacji deszczowej. Pozostajgc w zaufaniu do dziatari wtadz ich wspdlnoty

samorzadowej przyjeli oni zatozenie, ze inwestycja o charakterze modernizacji jest

prowadzonaw celu poprawysytuacji, a nie jej pogorszenia, i ze poprawa, a co najmniej

zachowanie niepogorszonych standardéw dotyczy¢ bedzie kazdego aspektu inwestycji,

a nie jedynie samej ulicy.

Niemniej, pod koniec sierpnia 2021 r. podpisane osoby zostaty ku swojemu zaskoczeniu

zaalarmowane, ze nie bedzie mozliwe odprowadzenie wod opadowych z ich posesji

prywatnych oraz z drenazy pol na dotychczasowych zasadach, ani tez do nowej

kanalizacji deszczowej ulicy Olchowej.

Byto to o tyle zaskakujgce, ze podczas uprzednich konsultacji z mieszkafcami ul.

Olchowej i Podgérnej, ktére odbywaty sie na etapie prac projektowych, informowano

jedynie o planowanej lokalizacji chodnika. Natomiast nikt nie uprzedzat o planach

odciecia dostepu podpisanym wiascicielom posesji do projektowanej kanalizacji

deszczowej oraz grozbie likwidacji obecnej wydolnej instalacji.

Od tego czasu nikt réwniez nie informowat zainteresowanych mieszkancow ul.

Olchowej i Podgérnej o planach Starostwa zobowigzujgcych podpisanych wtascicieli

posesji do samodzielnego zagospodarowania wéd opadowych. Pozwolitoby to im na

wezesniejsze podjecie interwencji na etapie konsultacji projektu inwestycji, a nie

dopiero teraz, na etapie jej realizacji.



 

Autorzy petycji nie maja wiedzy, czy na etapie projektowania inwestycji sprawdzono w

ogdle rodzaj grunt6w w otoczeniu ulicy Olchowej. Grunt stanowi tu zwarta glina

zalegajgca do gtebokosci co najmniej kilkunastu metrdw, co catkowicie wyklucza

mozliwos¢ rozsgczania wod opadowych.

Z powyzszego wzgledu bezcelowe jest wykonywanie instalacji rozsaczajacych na

prywatnych posesjach podpisanych osob. Przy braku moZliwosci rozsqczania, nowe lub

istniejgce zbiorniki do gromadzenia wody opadowej nie sq w stanie pomiesci¢é

nadmiaru wody w przypadku dtugotrwatych ulewnych deszczdw lub nawatnic.

Wzwiazku z tym jedynym akceptowalnym rozwigzaniem jest grawitacyjne

odprowadzanie nadmiaru deszczowki z posesji prywatnych na obecnych zasadach lub

do nowgj kanalizacji deszczowej.

Brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzania nadmiaru deszczdwki z posesji

prywatnych na obecnych zasadach lub do nowgj kanalizacji deszczowej spowoduje przy

gwattownych lub dtugotrwatych opadach:

e Zmiane warunkéw wodnych na posesjach prywatnych (podniesienie poziomu

wod gruntowych)

e Systematyczne szkody spowodowane zalewaniem piwnic i najnizszych

kondygnacji budynkéw zlokalizowanych na_posesjach podpisanych osdéb np.

zawilgocenie fundamentow i muréw, oraz uszkodzenia sktadowanych lub

zainstalowanych tam sprzetow technicznych

e Niepotrzebne wzywanie Strazy Pozarnej w celu odpompowywania nadmiaru

wody jak np. przy ulicy Gorniczej, co ogranicza jej gotowosé do niesienia pomocy np.

w akcjach gasniczych.

e Powstanie dtugotrwatych zastoisk wodnych na posesjach podpisanych osdb,

niszczqc utwardzonedrogi dojazdowei roslinnos¢.

e W_ okresie zimowym zawilgocone fundamenty i mury bedg_ niszczone

dodatkowo przez mrdz, co bedzie grozito uszkodzeniem elementoéw konstrukcyjnych

budynkdéw na naszych dziatkach.

Brak mozliwosci odprowadzenia powierzchniowych wdd naptywajacych w olbrzymich

ilosciach z duzych potaci pol, znajdujacych sie za posesjami, dodatkowo pogorszy te

sytuacje.

Podkreslenia wymaga, iz obecnie realizowane odwodnienie przebudowywanej drogi

pozbawiajqce okolicznych wtascicieli istniejagcego od wielu lat sposobu odwodniania ich

posesji rodzi obawy naruszenia przepisow prawa powszechnie obowigzujacego,a to:

e art. 234 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne(Dz. U. 2021 r.

poz. 624 ze zm.) wtasciciel gruntu nie moze zmienia¢ kierunku i natezenia odptywu

znajdujacych sie na jego gruncie wdd opadowych lub roztopowych ani kierunku

odptywu wod ze zrddet- ze szkoda dla gruntdw sasiednich.
 



e § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065 ze zm.) dokonywanie zmiany naturalnego sptywu

wod opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci jest

zabronione.

Zaznaczy¢ réwniez nalezy, ze w ramach tej samej inwestycji od roku 2018 umozliwiono

innym mieszkaricom Zernicy odprowadzenie deszczowki z posesji prywatnych np.

zrealizowany w trzecim kwartale 2018 r. Il etap modernizacji ulicy Olchowej

(kanalizacja deszczowa na odcinku za rzeczka odprowadzajacq wody do Zerniczanki)

czy z ulicy Malinowej. Rodzi to uzasadnione obawy o nieréwne traktowanie

mieszkaficow przez wtadze lokalne.

Niemniej, podczas spotkania z mieszkaricami Zernicy w dniu 14.09.2021r, Wojt Gminy

Pilchowice bedacej podmiotem partycypujacym w kosztach przebudowyulicy, solennie

zapewnit zgromadzonych, ze zostanie im zapewniona mozliwos¢ nieodptatnego

podtgczenia sie do kanalizacji deszczowej w przebudowywanej drodze. Parametry

techniczne kanalizacji pozwalajg na odprowadzanie do niej takze wod opadowych

z okolicznych posesji i pol. W tym celu zostang wykonaneprzez Inwestora przebudowy

drogi, wzglednie Gmine Pilchowice, zbiorcze podtaczenia po kilka posesji, ktdre

nastepnie zostang poprowadzonedokanalizacji w ulicy.

Autorzy petycji oczekuja jednoznacznego potwierdzenia ww.ustalen przez formalnego

inwestora przebudowy drogi, tj. Powiat Gliwicki — Zarzad Drég Powiatowych

w Gliwicach.

Podsumowujac:

Zwracamy sie o nieodptatne przytaczenie posesji podpisanych oséb do nowej

kanalizacji deszczowej ulicy Olchowej oraz umozZliwienie podtaczenia innych posesji w

przysztosci w miare postepujgcej zabudowy ul. Olchowej. Umozliwi to nam

grawitacyjne odprowadzanie nadmiaru wod deszczowych podczas gwattownych lub

dtugotrwatych opad6éwi zapobiegnie szkodom,ktore ten nadmiar wody wyrzadzi.

W zwiazku z powyzszym, wzywamy Zarzad Drdg Powiatowych w Gliwicach do

weryfikacji planédw dotyczgcych kanalizacji deszczowej i uwzglednienia mozliwosci

bezptatnego podtaczenia do nowej kanalizacji deszczowej, aby odprowadza¢ do niej

nadmiar wody deszczowej z posesji podpisanych wiascicieli.

Jednoczesnie zwracamy uwage na koniecznos¢ tymczasowego podtaczenia starej

kanalizacji deszczowej z etapu IV przed zakonczeniem prac etapu Ill.

W przeciwnym wypadku wnosimy o odstapienie od realizacji Ill i IV etapu inwestycji,

ktéra w obecnej formie jest szkodliwa dla podpisanych wiascicieli posesji, oraz

0 przywrécenie stanu sprzed rozpoczeciaprac.



 

|

Do tego czasu oczekujemy zatrzymania postepu prac Ill etapu inwestycji oraz

tymcezasowe zabezpieczenie dotychczasowej droznosci istniejgcego rowu/rur

odprowadzajacych wody deszczowe.

Do wiadomosci:

- Wojt Gminy Pilchowice,

- Sottys Zernicy,
Radna GminyPilchowice,

Wykaz zatacznikow:

Petycja mieszkaricow do Wojta Gminy Pilchowice w przedmiotowejsprawie.

Protokét z Zebrania Wiejskiego w Sotectwie Zernica w dniu 14.09.2021r
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