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ŁUKASZ CHMIELEWSKI 

Radny Rady Miasta Gliwice 

 

 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: GW.0003.26.2022   
 

Dotyczy: odp. na interpelację nr BR.0003.638.2022 w sprawie 
zalewanie działek ROD "Jutrzenka" 

 W odpowiedzi na interpelację Wydział Gospodarowania Wodami 
informuje, iż sprawa zalewania Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
Jutrzenka w tutejszym wydziale jest prowadzona od roku 2020. 
Pierwsze zgłoszenia wpłynęły w lipcu 2020 r. po ulewnych deszczach.                         
W związku z powyższym zlecono udrożnienie rowu ówczesnemu 
wykonawcy realizującemu umowę bieżącego utrzymania rowów na 
terenie miasta. Zlecono również teleinspekcję kanalizacji deszczowej 
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Stwierdzono 
istnienie dwóch odbiorników kanalizacji deszczowej. Pierwszy 
przebiegający od lotniska przez drogę przy lotnisku, następnie przez 
teren ogródków działkowych, przez ul. Liliową i znowu przez tereny 
ogrodów działkowych do kanalizacji deszczowej w ul. Toruńskiej.                  
Do tego kolektora włączone jest również odwodnienie lotniska poprzez 
retencję wód w zbiornikach w ilości 76 sztuk. Drugi kolektor stanowi 
przedłużenie rowu biegnącego wzdłuż lotniska, który nie został 
zinwentaryzowany z uwagi na trudności techniczne. Prawdopodobnie 
przebiega w rejonie altan ogrodowych oraz pod nasadzeniami                      
w ogródkach działkowych. Ustalenie dokładnego przebiegu wiązałby   
się z wejściem na tereny ogródków i wykonaniem m.in. wykonaniem 
przekopów kontrolnych.    

Wydział Gospodarowania Wodami informuje, iż jest w trakcie realizacji 
dokumentacji projektowej w przedmiotowym rejonie, która uwzględnia 
przekierowanie wody z rowu znajdującego się wzdłuż Przedsiębiorstwa 
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. do nowego kanału i zbiornika 
retencyjnego.   

Z poważaniem 
Elżbieta Chrząszcz 
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