
Interpelacja 

Zwracam się do Pana w imieniu jednostek pomocniczych Stare Miasto oraz 
Piaskowice Aniołów o interwencję w sprawie spływającego piasku z ulicy Polnej na ulicę 
Aleksandrowską. Ulica Polna jest drogą o nieutwardzonej nawierzchni ze spadkiem 
w kierunku ulicy Aleksandrowskiej, co przy opadach deszczu powoduje przemieszczanie się 
dużych ilości piasku na ulicę Aleksandrowską. Zalegający piach na ulicy Aleksandrowskiej 
stwarza zagrożenie dla ruchu samochodów. 
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Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na Pana interpelację, dotyczącą problemu spływającego piasku z ulicy 
Polnej na ulicę Aleksandrowską poniżej pozwolę sobie przedstawić stanowisko 
w przedmiotowej sprawie. 

Po analizie wnioskowanego problemu należy na wstępie wskazać, iż przedstawiony 
przez Pana problem jest mi znany i w związku z tym w marcu bieżącego roku podjąłem 
stosowne działania mające na celu ograniczenie ilości spływów powierzchniowych z całego 
rejonu, którego oś stanowi ul. Polna, które w sposób naturalny spływają w kierunku drogi 
krajowej nr 71, tj. ulicy Aleksandrowskiej transportując piasek. Problem ten jest szczególnie 
dotkliwy w okresie wiosennym, tj. w okresie wysokiego poziomu wód gruntowych, które 
w sposób naturalny wypływają z pobliskich łąk oraz w okresie intensywnych opadów 
atmosferycznych. 

W celu ograniczenia problemu, w rejonie posesji nr 32/34 został odbudowany rów 
przydrożny odkryty na długości ok. 20 mb oraz został wybudowany rów kryty 
(drenaż francuski) na długości ok. 10 mb. Oczekiwać można, iż wyżej opisane działania 
znacząco zmniejszą ilość wód spływających ul. Polną nie eliminując całkowicie istniejącego 
problemu. 

W związku z powyższym uważam temat za otwarty z potrzebą jego dalszej 
szczegółowej analizy i w razie konieczności zaplanowania w czasie kolejnych działań 
zmierzających do ewentualnego wykonania przebudowy przedmiotowego ciągu drogowego. 
Ewentualna przebudowa ciągu drogowego ul. Polnej będzie wymagała przebudowy odcinka 
ul. Polnej w obrębie skrzyżowania z ulicą Aleksandrowską przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad zgodnie z art. 25.1 Ustawy o drogach publicznych. 
„Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, 
wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami 
bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy 
do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii". 
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Mając powyższe na uwadze, do czasu podjęcia ewentualnych działań inwestycyjnych, 
prowadzone będą okresowe kontrole czystości przedmiotowego skrzyżowania, 
a stwierdzone jego zanieczyszczenie piaskiem niezwłocznie uprzątane. 


