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PU.0003.4.2019 Gliwice, 24.06.2019 r. 
BR.0003.62.2019 

nr kor.  UM.548999.2019/IKU  
  

 Radna Rady Miasta  
w miejscu 
Pani Krystyna Sowa 

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

 

W nawiązaniu do interpelacji BR.0003.62.2019 z dnia 11.06.2019 r. 
Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych informuje, że 
inwestor przy ul. Klasztornej firma Johnson Matthey przedłożyła 19.04.2019 r. 
do tut. Wydziału skorygowany projekt kanalizacji deszczowej celem uzgodnienia. 
Dokumentacja projektowa obejmowała wykonanie na działce inwestora wzdłuż 
granicy z działkami nr. 200 i 201, na których występują lokalne podtopienia, 
naturalnej strefy buforowej składającej się z nasadzeń lipy wzdłuż całej granicy 
– przedłożone rozwiązanie po konsultacji z hydrologiem zostało zaopiniowane 
pozytywnie. 

Jak wcześniej informowaliśmy, tut. Wydział w przyszłorocznym planie 
finansowym planuje ujęcie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego na terenie KSSE.  
W I-kw 2020 r. planowane jest ogłoszenie przetargów w trybie postępowania 
nieograniczonego na wykonanie 4-rech dokumentacji projektowych 
obejmujących:  
I   -   zabezpieczanie zabudowań w ul. Klasztornej w tym:  
a)  przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Klasztornej, 
b)  budowę zbiorników retencyjnych w osi kolektora zbiorczego z 
ulicyKlasztornej, 
c)  przebudowę rowu otwartego wzdłuż ul. Klasztornej, 
d) budowę zbiornika odkrytego na przedłużeniu rowu biegnącegowzdłuż ul. 
Klasztornej, 
II   -   zabezpieczenie zabudowań przy ul. Staromiejskiej w tym:  
a)  przebudowę rowu po jego śladzie powyżej ulicy Staromiejskiej, 
b)  budowę zbiornika retencyjnego, 
c)  modernizację zbiornika z pompownią na działce nr. 286, 
III  -   pozostałe działania naprawcze na obszarze KSSE w tym:  
a)  przebudowę istniejących kolektorów od ul. Staromiejskiej do rzeki Kłodnica 

– 2 szt. 
IV  - przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Staromiejskiej (ok. 1095 mb) 
wraz z budową wpustów i przykanalików. 
 

Z poważaniem 
(-) mgr inż. Roksana Burzak 

Z-ca Naczelnika Wydziału 
(podpisano elektronicznie) 

 
Otrzymują:  

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

 

 


