
Hajnówka, 2019.11.29

BRM.0003.2.7.2019
Przewodnicząca Rady Miasta Hajnówka

W  związku  z  zgłoszeniami  mieszkańca  miasta,  dotyczącymi  niedrożnych  rowów  i
przepustów Urząd miasta Hajnówka zawiadamia, iż zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 poz. 698, 730, 1495, 1716,
1815,  2020)  obowiązek  utrzymania  zjazdów  łącznie  ze  znajdującymi  się  pod  nimi
przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.
Oznacza to, że:

 Oczyszczenie  lub wymiana rur  przepustu w celu zapewnienia  drożności  należy do
właściciela posesji. 

 Rowy  przydrożne  są  przeznaczone  tylko  i  wyłącznie  do  odprowadzania  wód
opadowych  z  pasa  drogowego,  dlatego  też  przy  drogach  miejskich  są  to  rowy
niejednokrotnie odparowywujące. Zgodnie z art. 39 pkt. 1 ust. 9 Ustawy o drogach
publicznych zabrania się odprowadzania wód melioracyjnych z posesji, pól, łąk czy
lasów do rowów przydrożnych.  Jest  to  zakaz  bezwzględny i  brak  jest  możliwości
uzyskania  zezwolenia  Zarządcy Drogi.  Wszelkie  próby podłączania  się  do  rowów
przydrożnych są działaniami bezprawnymi. 

 Do odprowadzania nadmiaru wód opadowych i gruntowych z posesji służą urządzenia
melioracyjne, które należy wykonać własnym staraniem i na własny koszt.

 Utrzymanie rowów melioracyjnych nie należy do Zarządcy Drogi publicznej.
Ponieważ wizje przeprowadzone w terenie wykazały, że najczęstszą przyczyną zastoisk

wody w rowach przydrożnych są niedrożne przepusty pod zjazdami do posesji Urząd Miasta
Hajnówka  prosi  właścicieli  i  użytkowników  zjazdów  o  wywiązywanie  się  z  obowiązku
utrzymania  zjazdów  i  przepustów  znajdujących  się  pod  nimi  w  należytym  stanie,  aby
umożliwić swobodny i sprawny przepływ wody. Pozwoli to uniknąć zalewania posesji oraz
szkód wyrządzonych przez wodę.

W przypadku nie wywiązania się właścicieli posesji z obowiązku właściwego utrzymania
zjazdów i dalszego uniemożliwiania swobodnego spływu wód w rowach przydrożnych, a tym
samym powstawania  zastoisk,  niedrożne  zjazdy mogą  być  w uzasadnionych  przypadkach
rozebrane  przez  służby  drogowe,  a  kosztami  robót  obciążony  zostanie  właściciel  lub
użytkownik działki, do której zjazd jest wykonany.
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