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Pan 

Łukasz Chmielewski 

Radny Rady Miasta Gliwice 

 

Dotyczy: Odpowiedź na korespondencję nr UM.378598.2020 zbiornik 

retencyjny na potoku DOA (4) 

Szanowny Panie Radny, 

uprzejmie informuję, że nie jest prawdą jakoby ogłoszenie o przetargu 

na budowę zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (DOA) 

zamieszczono „bez jakiegokolwiek informowania mieszkańców”  

Informacja o planach budowy tego zbiornika była publikowana: 

-  w ramach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

wydanej zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku                      

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                    

o ocenach oddziaływania na środowisko. W toku prowadzonego 

postępowania zmierzającego do wydania decyzji złożone zostały uwagi 

do inwestycji przez 2 podmioty oraz 2 osoby prywatne. Po przekazaniu 

odpowiedzi przez Pełnomocnika inwestora nie wniesiono ponownie 

uwag do inwestycji. Dodatkowo, w toku wydawanej decyzji, 

wywieszone zostały obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach,  

-  podczas wydawania decyzji na realizację inwestycji w zakresie 

budowli przeciwpowodziowej, strony postępowania zawiadomiono na 

piśmie oraz w drodze obwieszczenia zmieszczonego w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Gliwicach, w Biuletynie 

Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

oraz w prasie lokalnej ( w Dzienniku Zachodnim). 

Zadanie było konsultowane w ramach planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym i znalazło się na liście strategicznych inwestycji 

 



 

technicznych planowanych do realizacji w latach 2016–2021 zgodnie                            

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 w sprawie 

przyjęcia Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru 

dorzecza Odry (Dz.U z 2016 poz. 1938), gdzie przyjęto plany 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry. 

Sprawa zabezpieczenia powodziowego była również komunikowana 

w programach wyborczych Prezydenta Zygmunta Frankiewicza, 

kontynuacją którego jest program Prezydenta Neumanna. 

 

Odpowiadając na Pańskie pytania uprzejmie informuję, że prezydent 

Adam Neumann uważa partycypację społeczną oraz aktywność 

obywatelską za zjawiska bardzo istotne oraz wymagające wspierania. 

Dlatego też będzie dążył do włączania społeczności lokalnej w proces 

decyzyjny. Głównym zadaniem i odpowiedzialnością władz publicznych 

jest jednak podejmowanie decyzji w interesie ogółu mieszkańców 

w oparciu o rzetelną wiedzę ekspercką. Zgodnym zdaniem naukowców 

i ekspertów zmiany klimatu, z których obecnie doświadczamy będą 

prowadziły do szeregu groźnych zjawisk, od suszy po powodzie. W 

Gliwicach od lat zwracamy uwagę na niedofinasowanie rządowej 

administracji odpowiedzialnej za gospodarowanie wodami oraz 

niewywiązywanie się tej administracji z jej zadań. Ochrona 

przeciwpowodziowa jest również zadaniem własnym gminy. Władze 

samorządowe Gliwic podchodzą do niego bardzo odpowiedzialnie. 

Traktując zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom jako 

swój priorytet. Kwestie te były poruszane w trakcie ostatniej kampanii 

wyborczej i są traktowane przez prezydenta Neumanna bardzo 

poważnie. Rozumiejąc obawy grup mieszkańców związane z tą 

inwestycją, nie możemy z niej zrezygnować, ponieważ służy ona  

interesowi całego miasta. Promowanie aktywności obywatelskiej nie 

polega bowiem na wstrzymywaniu się z niezbędnymi decyzjami tylko 

dlatego, że spotykają się one ze sprzeciwem jednostek. Nie mniej 

biorąc po uwagę fakt, że jednym z głównych zastrzeżeń dotyczących 

tej inwestycji jest kwestia wycinek, zastępca prezydenta Mariusz 

Śpiewok zapewnił w korespondencji z Radą Dzielnicy Sikornik, że 

miasto będzie dążyć do minimalizacji wycinki drzew, które być może 

będą mogły pozostać jako nie kolidujące w sposób znaczny 



 

z inwestycją, decyzje takie zostaną podjęte podczas realizacji zadania. 

Dodatkowo po zakończeniu budowy teren zostanie zagospodarowany 

w taki sposób aby stanowił przyjazną i atrakcyjną dla okolicznych 

mieszkańców, zieloną przestrzeń publiczną.  

 

Z poważaniem 

(-) Łukasz Oryszczak 

Rzecznik prasowy prezydenta Gliwic  

 
 

 

 
 


