O/V-

. f i SC' ■ -fC. £ C f

S

Sćrf

■. T ił . Zćr /«ćtó
Międzyrzecze

dn 01 07.2019

Do Dyrekcji Zarządu Dróg Powiatowych
w Bielsku Białej
ul. Tadeusza Regera 93 ł
W związku z przebudową drogi powiatowej biegnącej przez Międzyrzecze Dolne
powstał problem z odprowadzeniem wód gruntowych, czego dowodem jest zalanie
posesji wzdłuż ulicy Ligockiej, podczas nawałnicy trwającej niewiele ponad pół
godziny w dniu 21. 06. br (pomimo prac 3 pomp o dużej mocy, dopiero strażacy
kolejnymi dwoma pompami „przerzucili wodę na drugą stronę drogi- akcja
udokumentowana fotograficznie). O sytuacji zostali powiadomieni natychmiast:
Radna Międzyrzecza Dolnego, Sołtys, Wójt Gminy Jasienica, Dyrekcja Zarządu Dróg
Powiatowych oraz Starosta Powiatowy i wykonawca drogi Eurovia.
Podczas prac został zasypany rów odprowadzający wody opadowe oraz odpływ
melioracyjny tzw „matka” zbierający wody z rejonu Międzyrzecza Dolnego od rodziny
aż po granicę z Ligotą.
W imieniu mieszkańców tego rejonu zwracam się z prośbą o dokonanie wizji lokalnej,
oraz podjęcie decyzji o wykonaniu dodatkowych odpływów wód opadowych
i umożliwienie odpływu z „matki”.
Zaniepokojeni jesteśmy również brakiem zlecenia udrożnienia rowu odpływowego na
granicy Międzyrzecza i Ligoty, który ma zbierać wody nie tylko opadowe i gruntowe,
ale również drogowe, a jego drożność utrzymywana jest od wielu lat tylko przez nas
i mamy pewność, że nie spełni on oczekiwań projektu przebudowy trasy, gdyż
wymaga pogłębienia i naprawy. Jesteśmy w stanie wskazać prawdopodobne ujście
„matkfcpodczas pierwszych prac na naszym terenie
rozmawiała
z pracownikami o odpływie z „matki” ale w tym miejscu nadal jest nasyp z żwirku
i odpływ nie został udrożniony) Nie ukrywamy, że bardzo nam zależy na rozwiązaniu
kłopotliwej dla nas sytuacji. Pragnę dodać, że zniszczenia w naszych budynkach
są dla nas bardzo nieprzyjemne, a ubezpieczyciel zwrócił nam uwagę, że zdjęcia
jednoznacznie wskazują, że brak odpływu wody będzie powodem ciągłych
problemów ze zniszczeniem mienia.
Serdecznie prosimy o rozważenie ujęcia w planach dodatkowych prac, aby
przebudowa drogi mogła być zakończona dla wszystkich pomyślnie, bez poprawek
i ciągłego strachu, że woda znów dokona zniszczeń.
Z poważniem
Mieszkańcy ul. Ligockiej w Międzyrzeczu Dolnym

