Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Opatów, dn. 24 lutego 2022 r.
OR-II.0003.4.2022

Pan Zbigniew Wołcerz
Radny Rady Powiatu w Opatowie

Zgodnie z art. 21 ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) w załączeniu przekazuje się odpowiedź na Pana
interpelację z dnia 18 lutego 2022 r.
Zał. 1
Z poważaniem

Wacław Rodek

Otrzymują:
1.
Adresat
2.
A/a

Starostwo Powiatowe w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, www.opatow.pl,
www.bip.opatow.pl, tel. 15 868 29 71, e-mail: powiat@opatow.pl, ePUAP: /itob629a04/SkrytkaESP

Zarząd Dróg Powiatowych
W Opatowie
ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Opatów, dnia 24. 02. 2022r.

DT.4021.1.2022

Pan
Wacław Rodek

Przewodniczący Rady
Powiatu Opatowskiego

W odpowiedzi na złożoną interpelację Radnego Powiatu skierowaną do Przewodniczącego Rady Powiatu
Opatowskiego dotyczącą drogi powiatowej nr 0720T odcinka relacji Mydłów - Iwaniska w m. Boduszów

uprzejmie informuję, że na przedmiotowym odcinku drogi występuje duże nachylenie terenu, droga wykazuje
znaczące pochylenie podłużne, co stanowi zlewnię wód z przyległych działek rolnych. W przypadku obfitych

opadów deszczu jak również w przypadku gwałtownych roztopów w okresie zimowym występują okresowe

wylewanie wód na jezdnię. Obecny stan na gruncie wykazuje brak rowu przydrożnego po stronie lewej drogi.
Po stronie prawej drogi na górnym odcinku występuje szczątkowy rów odwadniający wypłycony w jego końcowej

części. Rów ten jest wypłycony i w dolnej części przedmiotowego odcinka drogi traci swój przebieg liniowy

powodując zalewanie wodami części jezdni. Powodem powyższej sytuacji, tj. braku ciągłości rowu jest między
innymi brak części skarpy przyległej do jezdni (strona prawa) na szerokości ok. 2-3m i na długości ok. lOOm.

W celu odprowadzenia nadmiaru wody z jezdni drogi powiatowej nr 0720T w miejscowości Boduszów
stwarzającego niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego oraz przyległych posesji należy wykonać
znaczące roboty budowlane. Wykonanie odpowiedniego nasypu (uzupełnienie ww. skarpy przydrożnej) i jego

zastabilizowanie jest niezbędnym elementem

do wykonania skutecznego odwodnienia drogi. Koniecznym

rozwiązaniem będzie wykonanie robót budowlanych regulujących kierunek spływu i odprowadzenie wód do rzeki
Koprzywianki znajdującej się u podnóża przedmiotowej drogi. Ze względu na duże nachylenie podłużne drogi oraz

znaczący spływ wód należy wykonać system obustronnego odwodnienia drogi.

Niezbędne roboty budowlane dotyczące jak wyżej wymagają dokładnego geodezyjnego ustalenia
i

ewentualnej

regulacji

stanu

prawnego

działek

zajętych

pod

pas

drogowy

przedmiotowej

(w przedmiotowej sprawie tut. Zarząd Dróg wystąpił w dniu 16 lutego pismem znak

drogi

DT.2200.33.2022 r.

do Starostwa Powiatowego w Opatowie Wydział Gospodarki Nieruchomościami).

Pietrzyk

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2O16r. Nr 119, s.l ze zm.) - dalej: „RODO" informuję,

że:

1)

Administratorem Państwa danych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie (ul. Lipowska 2, 27-500
Opatów, telefon kontaktowy: 15 868 24 85).

2)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej, jak również w celu
realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy
z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068),

4)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów
archiwalnych.

5)
6)

Państwa dano nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

a)

7)
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO);

8)

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9)

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.

