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W odpowiedzi na interpelacj? z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie naprawy sklepienia przejscia

podziemnego w Klodzku uprzejmie informuje, ze usuwanie zaciekow w przejsciu podziemnjon z PKS -

Plac Jednosci trwa od momentu przejecia obiektu przez Zarz^d Drog Powiatowych w Klodzku.

Ze wzgledu na ograniczone srodki finansowe w budzecie jednostki w okresie od 2000 do 2014 roku

wykonywane byly jedjniie prace konserwacyjne usuwaj^ce zaciek na suficle.

W zwiggzku z tym, ze stwierdzono, iz wyst^puj^ce zacieki zwi^zane z nieokreslonymi wodami

gruntowymi, w roku 2014 pr^gotowano dokumentacje projektow^ remontu calego przejscia

podziemnego, a w roku 2015 pr^j^to do budzetu powiatu zadanie inwestycyjne zwi^zane z

gruntowang^ przebudowg^ elementow konstrukcyjnych i architektonicznych glownych ci^gow pieszych.

I tak w zakresie zadania, poza robotami wewnetrznymi (nowymi posadzkami kamiennymi, nowymi

tynkami scian i sufitow) wykonano rowniez kompleksowe roboty izolacyjne na zewn^trz obudowy

zelbetowej konstrukcji przejscia. Mianowicie, na powierzchniach poziomych wykonano izolacyjnei pape

zgrzewaln^, na powierzchniach pionowych izolacje pionow^, a na calosci konstrukcji wykonano drenaz

w celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej. Zarowno wszystkie

roboty murowe jak i izolacyjne wykonano na dobrym i bezusterkowjTn poziomie oraz odebrano je

rowniez bez zauwazonych usterek. Po robotach rozbiorkowych na zelbetowej powierzchni stropow

przejscia podziemnego sprawdzono dokladnie wszystkie elementy wodoci^gowe i kanalizacyjne i

stwierdzono brak jakichkolwiek wyciekow.

Pomimo wykonanych robot izolacyjnych nowe wycieki pojawily si? w roku 2017. Maj^c na

uwadze dokladnie wykonane i sprawdzone roboty izolacyjne, to znac^ brak jakiejkolwiek mozliwosci

zaciekania wod zewnctrznych, Zarz^d Drog Powiatowych w Klodzku zwrocil si? do Wodoci^ow

Klodzkich Sp. z o.o. z wnioskiem o dokladne i szczegolowe sprawdzenie sieci wodoci^owej w

ssisiedztwie konstrukcji obiektu. Przy nasilaj^cych si? zaciekach Wodocieigi Klodzkie odnalazly i

naprawily w roku 2018 wyciek biez^cej wody z sieci zlokalizowanej w chodniku, ktora przes^czala si?

bezposrednio w grunt i pl3Ti?la spoinami i dylatacjami konstrukcji ̂ Ibetowej do miejsca wycieku.

Zarz^d Drog Powiatowych w Klodzku wst?pnie zaplanowal na rok 2020 wykonanie remontu

zaciekow, po ods^czeniu si? i osuszeniu konstrukcji stropu. Niestety, w czasie, w ktorym oczekiwano

osuszenia si? zamokni?tych scian i stropu pojawily si? nowe wycieki.

Zarz^d Drog Powiatowych w Klodzku ponownie zwrocil si? do Wodoci^ow Klodzkich o

powtorn^ analiz? oraz usuni?cie ewentualnych wyciekow z urz^dzeh wodoci^owych. Na dzieh

dzisiejszy Wodoci^ poinformowaly, ze zostala wykonana obserwacja sieci 1 nie zlokalizowano ̂ dnych

wyciekow, oraz ze planujsi w roku bie^cym wykonanie nowej rury oslonowej na calym przebiegu

wodoci^gu w s^siedztwie obiektu mostowego i przejscia podziemnego.

W odpowiedzi na Pana pjhania informuj?, ze:

Ad.l. Dopiero po wykonaniu naprawy wodoci^gu i ulozeniu nowej rury oslonowej i ostateczn3mi

stwierdzeniu braku bie^cych wyciekow zarzadca obiektu zaplanuje roboty remontowe i naprawcze w

konstrukcji przejscia podziemnego.
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Ad.2. Op{aty pobierane z tytulu zajecia pasa drogowego pod obiekty handlowo-uslugowe zlokalizowane

\v przejsciu podziemnym na Placu Jednosci w Klodzku naliczane zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, tj. art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z

2020 r., poz. 470 z pozniejszymi zmianami). Wysokosci oplat za zaj^cie pasa drogowego okresla

Uchwala Nr 1/2/2020 Rady Powiatu Klodzkiego z dnia 29.01.2020 roku w sprawie okreslenia stawek

oplat za zajecie pasa drogowego drog powiatowych, na cele nie zwi^zane z budowa, przebudowa,

remontem, utrzymaniem i ochrona drog. Nale2y podkreslic, ze w 2015 roku stawka oplaly za lm2

powierzchni pasa drogowego zaj^tej pod obiekt handlowo-uslugowy zostala zmniejszona o polow§
(z 0,50 zl na 0,25 zl).

Naleroosci wynikajace z decyzji administracyjnych zezwalajacych na zaj^cie pasa drogowego w mysl

art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305

z pozniejszymi zmianami) sa uznawane za srodki publiczne, a scislej nieopodatkowane naleznosci

budzetowe o charakterze publiczno-prawnym samorzadowych jednostek budzetowych. W takiej

sytuacji brak Jest podstaw do umorzenia w/w naleznosci z urz^du przez organ, co wynika z tresci art.

67a §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z po^iejs^mi zmianami).
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Otrzymuja:
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