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PU.0003.4.2019 Gliwice, 05.03.2019 r. 

nr kor.  UM.213890.2019/IKU  
  

 Radna Rady Miasta  
w miejscu 
Pani Krystyna Sowa 

 
 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: KP.0003.1.4.2019 
Dotyczy: gospodarki wodnej KSSE - stan prac/przygotowań do realizacji 
zadań inwestycyjnych 

W nawiązaniu do interpelacji BR.0003.62.2019 z dnia 19.02.2019 r. 
Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych informuje, że w 
dniu 14.02.209 r. odbyło się spotkanie w tut. Wydziale z inwestorem 
Johnson Matthey (inwestycja przy ul. Klasztornej) – tematem spotkania było 
omówienie sposobów zabezpieczenia przedmiotowej inwestycji przed 
oddziaływaniem jej na działki sąsiednie. 

Ustalono, że do 28.02.2019 r. inwestor firma Johnson Matthey przedłoży do 
tut. Wydziału ostateczne rozwiązanie koncepcyjne, które zostanie wykonane 
w ramach obecnie realizowanej inwestycji – na prośbę inwestora (firmy 
Johnson Matthey) termin został wydłużony do 8.03.2019r.  

Jednocześnie tut. Wydział informuje że w przyszłorocznym planie 
finansowym planowane jest ujęcie zadań związanych z poprawą 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie KSSE, które zostaną 
w roku bieżącym wyłonione w ramach analizy możliwości finansowych, 
prawnych oraz własnościowych (celem pozyskania działek pod zbiorniki 
retencyjne). 

Informujemy, że opracowana koncepcja obejmująca poprawę stanu 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla obszaru KSSE zawiera: 
zabezpieczanie zabudowań w ul. Klasztornej; 

I. zabezpieczenie zabudowań przy ul. Staromiejskiej; 
 III.  pozostałe działania naprawcze na obszarze KSSE; 
 

w zakresie budowy zbiorników retencyjnych, przebudowy kanalizacji 
deszczowej, rowu oraz przepustów.  
 

Na chwilę obecną wykonana koncepcja daje możliwość opracowania 
projektów budowlanych w w/w zakresie, które zostaną wprowadzone 
do planu budżetu na 2020 r. 

 
Z poważaniem 

(-) mgr inż Roksana Burzak 
Z-ca Naczelnika Wydziału 
(podpisano elektronicznie) 

 
Otrzymują:  

1) Adresat 
2) BPR w miejscu 
3) Wydział PU a/a 


