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interpelacja 

Realizując skierowany do rinie wniosek Stowarzyszenia Rozwój Inicjatyw 
Obywatelskich w Dąbrowie gmina Masłów, uprzejmie proszę o podjęcie przez Powiatowy 
Zarząd Dróg w Kielcach działań zmierzających do usprawnienia systemu odprowadzenia wód 
opadowych z pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0314T Mąchocice Kapitulne (Mąchocice 
Dolne) - Ciekoty - Rozdole - Św. Katarzyna w gminie Masłów w rejonie posesji o numerze 
geodezyjnym 302/9 obręb Ciekoty. Jak wynika z przeprowadzonych przeze mnie oględzin 
przedmiotowego odcinka drogi woda opadowa z powierzchni jezdni asfaltowej spływa na 
utwardzony pas ścieżki rowerowej a nas:ępnie po skarpie nasypu pasa drogowego w kierunku 
wskazanej działki a w konsekwencji przez nieszczelności betonowego ogrodzenia przelewa się 
i zalewa nieruchomość, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny. Ponieważ budynek 
jest podpiwniczony i częściowo .zagłębiony w gruncie, a podczas większych opadów woda 
przesiąka w kierunku budynku dochodzi do zalewania pomieszczeń podpiwniczenia tego 
obiektu. Jak wynika z relacji osób zainteresowanych rozwiązaniem problemu sytuacja 
pogorszyła się gdy wybudowano i odda io do użytku ścieżkę rowerową być może dlatego, że 
zwiększyła się szerokość utwardzonej części pasa drogowego i w ten sposób ograniczona 
została naturalna retencja wód do gruntu ze znacznie większej powierzchni. Z uwagi na fakt, 
że taka sytuacja może powodować szkc dy właścicieli nieruchomości przylegających do drogi 
uprzejmie proszę o zbadanie sprawy i podjęcie odpowiednich działań. 


