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w Kielcach 

Interpelacja 

W związku z kierowaną do mnie interwencją radnego gminy Masłów, uprzejmie 
proszę o podjęcie przez odpowiednie służby Powiatu Kieleckiego stosownych działań 
zmierzających do poprawy stanu technicznego drogi powiatowej Nr 1307T Masłów Pierwszy 
- Mąchocice Kapitulne w gminie Masłów poprzez udrożnienie rowów znajdujących się w pasie 
tej drogi. Przedmiotowa droga usytuowana jest w ten sposób, że przebiega poprzecznie przez 
południowe zbocze góry Klonówka. Ponieważ zbocze posiada znaczne nachylenie, w czasie 
opadów duże ilości wody napływają w rejon drogi i rowem przydrożnym z wykorzystaniem 
przepustów drogowych powinny być odprowadzane w dolne partie terenu ustalonymi 
korytami omijając posesje położone po drugiej stronie drogi. Tymczasem brak drożności 
drogowego odwodnienia liniowego spowodowanej zamuleniem niektórych odcinków tego 
rowu powoduje, że wody opadowe nie mogąc spłynąć w odpowiednim czasie ustalonymi 
„ścieżkami" piętrzą się i cofają na posesje powyżej lub przelewają się przez jezdnię w 
przypadkowych miejscach i zalewają posesje z drugiej strony drogi. Sytuację ponadto 
pogarsza fakt, że część rowu przydrożnego, tam gdzie me zrobili tego właściciele przyległych 
posesji, jest nie wykoszona co dodatkowo spowalnia spływ wody. Usunięcie wskazanych 
usterek przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników posesji a nadto spowoduje 
poprawę odwodnienia pasa drogowego co korzystnie wpłynie na stan techniczny drogi. 


