
 

CRG.502.27.2019  Gliwice, 21.05.2019 r. 

 nr kor.  CRG.4216.2019  
 

  

Pan 

Łukasz Chmielewski  

Radny Rady Miasta Gliwice 

 
 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: CRG.502.27.2019  
 

Dotyczy: zalewanie terenu osiedla przy Dworskiej 

Odpowiadając na interpelację z dnia 06.05.2019 r. informuję, że problem 

podtopień posesji przy ul. Dworskiej wynika z przesłanek, które Pan Radny 

opisał. Wskazane daty potwierdzają fakt, iż do podtopień dochodzi podczas 

występowania na terenie miasta ponadnormatywnych opadów deszczu. Opady 

nawalne są bezpośrednią przyczyną tzw. powodzi miejskich, które mają 

zazwyczaj krótkotrwały charakter. W wyniku przejścia frontu burzowego żadna 

kanalizacja deszczowa nie jest stanie odebrać olbrzymich ilości wody, która 

spada w stosunkowo krótkim czasie. W informacji o stanie zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Miasta Gliwice zostało zamieszczone studium przypadku 

(„Podtopienia z dnia 3 maja 2018 r.”), pod opisem którego umieszczono zdjęcie 

z interwencji przy ul. Dworskiej – jako przykładowego miejsca 

potwierdzającego opisane powyżej zjawisko.  

Jednocześnie informuję, że CRG wystąpiło do Wydziału Przedsięwzięć 

Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz do 

Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

sp. z o.o. (ZBM II TBS) z wnioskiem o  przesłanie informacji na temat 

planowanych działań – zgodnie z treścią interpelacji Pana Radnego.  

Z przesłanego przez Wydział pisma wynika, że obecnie realizowane są 

następujące zadania:  

1. Zabudowa urządzenia podczyszczającego przy ul. Dworskiej. 

2. Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Św. Urbana. 

Zadanie zaplanowane do realizacji w najbliższych miesiącach to wykonanie 

dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Wiertniczej, 

Zbożowej, Owczarskiej, Noakowskiego (planowana realizacja 2021 r. oraz lata 

późniejsze). Wydział na bieżąco prowadzi również prace związane  

z czyszczeniem kanalizacji deszczowej. 
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Natomiast ZBM II TBS poinformował, iż w 2018 r. przed zjazdem  

z ul. Dworskiej na osiedle nr 3 A-H wykonano dodatkowe liniowe odwodnienie 

uliczne wraz z podwyższeniem i wyprofilowaniem nawierzchni zjazdu 

uniemożliwiającym spływ wody w kierunku budynków. Dodatkowo wykonano 

odwodnienia liniowe przed pochylniami zjazdów do garaży budynków przy  

ul. Dworskiej 3 C-E. 

Realizacja wyżej wymienionych zadań ma na celu zminimalizowanie 

zjawiska opisanego przez Pana Radnego.  

 

Z poważaniem 

(-) mgr inż. Tomasz Wójcik  

Dyrektor 

(podpisano elektronicznie) 

Otrzymują: 
1. Adresat 
2. Pan Andrzej Karasiński – Sekretarz Miasta Gliwice 
3. a/a  
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