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Sz. P. Wojciech Czerwiec  

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza  

 

 Burmistrz Sandomierza  w odpowiedzi na interpelacje Panów Radnych 

Tomasza Malinowskiego i  Jerzego Żyły z dnia 31 sierpnia 2022 r. w temacie 

przeanalizowania projektu budowy kanal izacj i  burzowej w ramach 

modernizacji  ul .  Rokitek i  I I  Pułku Piechoty Legionów informuje, że ww. 

kwestie były wielokrotnie i  szczegółowo rozważane na etapie prowadzenia 

prac projektowych. Sposób odwodnienia ulicy Rokitek był również omawiany 

na komisjach stałych Rady Miasta oraz w momencie zabezpieczenia środków 

na realizację tego zadania na sesji  Rady Mi asta. Przypomnieć należy, że dla 

przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego opracowana i  uzgodniona 

została dokumentacja techniczna, a część instalacyjna zadania uzyskała 

uzgodnienie Spółki PGKiM dla proponowanych rozwiązań  z zakresu 

kanal izacji  deszczowej .  

Odpowiadając na otrzymane wątpliwości Burmistrz Miasta przypomina, że  

w chwili  obecnej ulica II  Pułku Piechoty Legionów na przeważającej długości 

ma szerokość ok. 4,0m. Na odcinku ok. 150 m licząc od skrzyżowania z ul.  

Rokitek w pasie drogowym znajdują się s ieci uzbrojenia podziemnego, w tym 

m.in. są tam sieci elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe oraz 

teletechniczne. W pasie drogowym umieszczona jest też sieć kanalizacji  

sanitarnej o średnicy 250 mm wraz ze studniami. Mając na względzie 

powyższe kwestie informuję, że brak jest technicznej możliwości 

umieszczenia w istniejącej szerokości ul icy chociażby kolektora kanalizacji  

deszczowej.  

Wnioskowane przez Panów Radnych rozwiązanie jest możliwe do realizacji  po 

spełnieniu wymaganych   warunków. Warunki techniczne jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i  ich usytuowanie oraz Ustawa Prawo budowlane 

realizację odwodnienia w ul. I I  PPL kwalif ikują jako „ przebudowę i rozbudowę 

istniejącej ulicy”. Wobec powyższego, wszystkie elementy pasa drogowego, a 

w szczególności jezdnia i  chodniki (ew. ciągi pieszo -rowerowe) posiadać 

muszą szerokości nie mniejsze niż minimalne wynikające z przepisów 

techniczno-budowlanych. To samo tyczy się odległości między 

projektowanymi lub przebudowywanymi sieciami uzbrojenia podziemn ego. 

Mając na względzie  ww. kwestie założyć należy, że w zależności od 

wyposażenia drogi szerokość pasa drogowego po przebudowie wynieść może 

od ok. 10 do 12 m. Przy czym szerokości te nie będą wystarczające, jeśli  

odprowadzenie wód opadowych odbywałoby si ę za pomocą otwartych rowów 



 
 

przydrożnych. Odrębną kwestią jest istniejący w rejonie skrzyżowania ulicy I I  

PPL z ul.  Partyzantów rów. W części przebiega on przez tereny prywatne, ta k 

więc dla utrzymania go w dobrym stanie technicznym, tj .  oczyszczania i  

wykonywania bieżących prac remontowych konieczne byłoby uregulowanie 

jego stanu prawnego oraz co najmniej oczyszczenie.  

 Reasumując, odprowadzenie wód opadowych z ulicy Rokitek i  ulic 

przyległych z wykorzystaniem ul. I I  PPL jest technicznie możliwe. Należy 

pamiętać, że ww. wariant wiąże się nie tylko z f inansami które ponieść trzeba 

będzie na przebudowę i rozbudowę ulicy wraz z przebudową sieci uzbrojenia 

podziemnego. Niemniej istotne będą koszty społeczne związane z potrzebą 

wywłaszczenia nieruchomości w cel u poszerzenia ulicy oraz uregulowania 

stanu prawnego rowu odprowadzającego wody. Mając na względzie powyższe 

kwestie, informuje że przyjęty wariant jest optymalny pod względem kosztów 

ekonomicznych i  społecznych jakie trzeba będzie ponieść w celu odwodnien ia 

ul. Rokitek. Niezależnie od powyższego, zauważyć należy że odręb ną kwestią 

jest stan i  potrzeby w zakresie rozbudowy istniejącej s ieci kanalizacji  

deszczowej na terenie miasta i  wyzwania stojące przed gminą w przyszłości .  

 

Z poważaniem ,  

 

Z upoważnienia burmistrza  

Janusz Stasiak 

Zastępca Burmistrza  
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