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GW.7021.12.27.2020 Gliwice, 13.02.2020 r. 

nr kor.  UM.214705.2020/IKU  
  

 Radna Rady Miasta 
w miejscu 
Pani Krystyna Sowa 

  

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: GW.7021.12.27.2020 
Dotyczy: ul. Metalowców zalewanie działek nr 288 i 245, obręb Kuźnica 
– przeciwdziałanie 

 

 W nawiązaniu do interpelacji BR.0003.32.2020 z dnia 07.02.2020 r., 

otrzymanego w dniu 11.02.2020 r. Wydział Gospodarowania Wodami informuje, 

że przystąpiliśmy do analizy przedmiotowego tematu w roku 2019. W ślad za 

pierwszym zgłoszeniem problemu powstawania zalewisk na dz. nr. 288 i 245 

przez właściciela działek Pana Władysława Gwizdały (pismo z dnia 24.06.2019 

r.).  
 

Tytułem wstępu tut. Wydział informuje, że obszar działek zlokalizowanych w 

rejonie ul. Metalowców przez wiele lat stanowił teren walcowni metali 

nieżelaznych Łabędy S.A., z którego to obszaru część działek w tym drogi 

dojazdowe (dz. nr. 337, 338, 339, 340, 346 obr. Kuźnica) zostały wydzielone / 

przekształcone na działki stanowiące obecnie własność Skarbu Państwa w 

użytkowaniu wieczystym Gminy Gliwice.   

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

przedmiotowego obszaru symbol 9U (uchwała nr XIII/395/2007 z dnia 20 

grudnia 2007 r.), „są to tereny przeznaczone do obsługi transportu kolejowego 

i motoryzacji, usługi logistyki, budownictwa, składowanie i magazynowanie 

materiałów…”. 

Kanalizacja deszczowa zlokalizowana w tym obszarze, stanowi wewnętrzną 

kanalizację deszczową dla terenu walcowni metali nieżelaznych Łabędy S.A, do 

końca nie jest znany jej przebieg. Lata eksploatacji powyższych obszarów 

spowodowały iż istniejące odwodnienie zwłaszcza w pasach komunikacyjnych 

jest w fatalnym stanie (powstały liczne załamania, przeciwspadki i pęknięcia), 

poprzez ciągłą przejezdność / transport ciężkiego sprzętu. 

 Mając na uwadze stan istniejący, oraz zgłoszenie o zalewaniu działek 

przyległych, tut. Wydział: 

1) w dniu 22.07.2019 r. przeprowadził wizję w terenie w obecności 

wnioskodawcy i przedstawicieli PWiK, która miała na celu określenie 

stanu istniejącego wpustów deszczowych zlokalizowanych w pasach 



 

komunikacyjnych oraz zlokalizowanie studni na kolektorze deszczowym 

– na miejscu stwierdzono, że wpustu są pozarywane a część studni nie 

do odnalezienia. 

2) tego samego dnia (22.07.2019 r.) zlecono do PWiK wykonanie 

kamerowania / teleinspekcji istniejącego kolektora wraz z jego 

czyszczeniem oraz próbę odnalezienia istniejących studni. 

3) w dniu 31.12.2019 r. otrzymano wyniki z PWiK, z których wynika że: 

a) odcinek kolektora zanieczyszczony jest w 50%,  

b) na sieci stwierdzono liczne pęknięcia ścian przewodu, drobne 

korzenie, kruszenie się kolektora na małych fragmentach, 

c) nie odnaleziono istniejących studni. 

W związku z powyższym tut. Wydział stwierdził konieczność pilnej przebudowy 

odwodnienia ul Metalowców, celem zniwelowania podtopień terenów przyległych 

przez działki stanowiące obecnie własność Skarbu Państwa w użytkowaniu 

wieczystym Gminy Gliwice (zgodnie z treścią powyżej).   

Dodatkowo informujemy, że projekt zostanie wpisany w nową perspektywę 

składania wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2021-2027. 

Z poważaniem 

(-) Roksana Burzak 

p.o. Naczelnik Wydziału  

Gospodarowania Wodami 

 

 
Otrzymują: 

a. Adresat 
b. a/a GW 

Załącznik: Projekt budowlany – zwrot 1 egz. 
Przygotowała:  
Izabela Kupka  (kanalizacja deszczowa) tel. 32 239 11 17.   


