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W odpowiedzi na interpelacje Pana Radnego z dnia 27 czerwca 2013 r. uprzejmie 
informuję: 

Zalewanie ulic gminnych występujące w trakcie intensywnych i długotrwałych 

opadów deszczu tylko w sporadycznych przypadkach spowodowane jest niedrożnościami 

istniejącego systemu kanalizacyjnego. Zatkane wpusty uliczne i niedrożne odcinki kanałów 

na bieżąco są czyszczone i udrażniane. 

Brak możliwości odbioru dużej ilości wody opadowej przez istniejący system 

kanalizacji deszczowej wynika z faktu, że sieć ta obejmuje tylko nieliczne ulice, przez co 

ulice posiadające kanalizację deszczową obciążone są wodą opadową spływającą z ulic 

i terenów przyległych oraz z faktu, że kanały te nie były projektowane na tak intensywne 

opady jakie ostatnio występują. Wypełnienie w krótkim czasie kanałów deszczowych wodą 

powoduje, że wpusty uliczne nie odbierają wody opadowej z ulicy, a w niżej położonych 

odcinkach powstaje „wybijanie" wody ze studzienek i wpustów. 

Zgodnie z paragrafem 101 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999.43.430) urządzenia do 

odwadniania pasa drogowego dróg klasy L i D powinny być projektowane na deszcz 

jednoroczny (prawdopodobieństwo 100%). Natomiast, zgodnie z wytycznymi do 

projektowania, kanały deszczowe projektowane były na 15 minutowy deszcz pięcioletni 

(prawdopodobieństwo 20%). Z powodu zastosowanych średnic kanałów, nie są one w stanie 

przenieść coraz częściej występujących obecnie deszczy nawalnych. 



Poprawa sytuacji może następować jedynie poprzez rozbudowę sieci w kolejnych 

ulicach i przebudowę sieci w miejscach gdzie jest ona niewydolna. Wymaga to jednak dużych 

nakładów finansowych. Obecnie przy budowie nowych ulic realizowana jest również budowa 

kanałów deszczowych. Tak jest w przypadku budowy ulicy Żytniej, ulicy Zawiszy czy ulicy 

Sokołowskiej. Budujemy również kolektor zbiorczy dla dzielnicy Przybyło w, od rzeki Bzury 

do ulicy Piłsudskiego i dalej w kierunku ulicy Mireckiego i Karola. Obecnie projektujemy 

także odwodnienie ulicy Śniechowskiego i ulicę Milenijną wraz z jej odwodnieniem. 

Na etapie projektowania znajduje się również kanalizacja deszczowa dla zachodniej części 

osiedla Proboszczewice. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że część głównych ulic naszego 

miasta to drogi powiatowe i podobne działania w tym zakresie powinien podjąć Zarząd 

Powiatu Zgierskiego. 
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