STAROSTA BIELSKI

Bielsko-Biała, 19-07 -2019

r.

oN.1510.11.2019.KA

W odPowiedzi do Pisma z dnia 05.07,2019r. orazspotkania w siedzibie
tut, Zarządu
Drog w dniu 12.07.2019r. w sprawie odwodnienia przebudowywanej obecnie

-

drógi

Powiatowej nr 44253 Ligota
\tliędzyrzecze Dolne uprzejmie informuię,ż, zadnie to
realizowane jest Przeztut. Zarząd Drog zgodnie z uzyskaną decyzją pozwolenia
na budowę
or az zatwierdzon
doku
mentacją
tech
n
iczn
ą
ą,

lnwestYcja obejmuje m.in. przebudowę jezdni, budowę chodnikow
dla pieszy ch oraz
budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe pasa
z
drogowego.

Zgodnie

z

dokumentacją techniczną kanalizaĄa deszczowa w tym projekcie została
Podzielona na SZeSc, nie połączonych ze sobą odcinkow, Każdy z tych kolektorow posiada
wYlot do innego odbiornika i tak począwszy od Międzyrzeczaw
kierunku do Ligoty:
1istn

odc, od ul. Rudzickiej do wlotu ul. Sw. Floriana - odwodnienie realizowane poprzez

iejący kolektor deszczowy,

2 - odc. od ul. Sw. Floriana do drogi do Strefy Ekonomicznej - odwodnienie
włączone do
kolektora odprowadzającego wody bezpośrednioze strefy do rzeki,

3 - odc. od Posesji nr 46 (za strefą w kierunku Ligoty) do wylotu ul. Sw. Floriana wody
włączone do rowu R116 przebiegającego wzdłużul, Sw. Floriana,
4 - odc. od wYlotu ul. Sw. Floriana do ul, Orlej w Ligocie - wody odprowadzane
do rowu
przebiegającego wzdłuż ul. Orlej,
5 - odc, od ul. Woleńskiej do ul, Dworskiej - wody (z połowy jezdni tego
odc.) odprowadzane

do istniejącego rowu przy ul. Dworskiej,

6 - odc. od ul, Dworskiej do ronda + row otwarty od uI. Woleńskiej do ronda wody włączone

do istniejących kolektorow w rondzie.

Ponadto informuję, ze przedmiotowa kanalizacja zostałzaprojektowana zgodnie zzasadami
odwodnienia drog, Przyjmując jako miarodajny deszcz o natęzeniu 140 l/sekundę na hektar
(zwiększony dodatkowo o 20llsekundę na hektar względem wytycznych dla drog klasy jaką
ma ul. Ligocka i ul. Wapienicka),
PrzY tych warunkach projektowany kolektor został przewidziany na 50% jego zapełnienia,
Pozostała przepustowośćjest przewidziana na napływ wod z poza pasa drogowego.

Nalezy zaznaczyc, ze ulewa w dniu 21,06.2019r,wrazz pozniejszymi następstwami była
zdarzeniem ekstremalnym występującym na większości obszaru naszego powiatu,
projektowany kanał deszczowy w
Mw dniu byłw trakcie realizacji.

Zalanie nastąPiło wskutek wystąpienia nagłej ulewy, w trakcie prowadzonej obecnie

przebudowy drogi, Nie było wynikiem źle zaprojektowanego odwodnienia.

Przewidziane W projekcie elementy odwodnienia przejmujące wody opadowe z pasa
drogowego nie były i nie są jeszczewykonane w całości,
WodY deszczowe z pasa drogowego ul. Wapienickiej będą skutecznie odprowadzane do
kolektora deszczowego po wykonaniu m,in.: krawęznikow, nawierzchnijezdnioraz wpustow
deszczowych (zgodnie z projektem technicznym),
JednoczeŚnie PodkreŚlic nalezy, ze dotychczas wody opadowe z ul. Wapienickiej na odc.
od ul. Woleńskiej do ul. Dworskiej takze były skierowane rowem przydrożnym (częściowo

zamulonym)

do

rowu w ul. Dworskiej.

Reasumując, wykonanie wszystkich projektowanych wyżE opisanych elementow
kanalizacji w efekcie winno spowodowaćznacznąpoprawę odwodnienia tego obszaru,
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