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URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH 

GW.0003.7.2020 Gliwice, 19.05.2020 r. 

nr kor. UM.447390.2020/MK 111111111111111111111111111111111111111 

PAWEŁ WRÓBLEWSKI 
ul. SNOPOWA 7 

44-141 GLIWICE 

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: GW.0003.7.2020 

Dotyczy: czyszczenia i koszenia potoku Cienka w Gliwicach - Bojkowie 

Odpowiadając na Pana pismo dot. utrzymania potoku Cienka 

informuję, że Wydział Gospodarowania Wodami tut. Urzędu ma 

podpisaną umowę z firmą zewnętrzną na utrzymanie bieżące potoków 

komunalnych. Usługą utrzymania objętych jest 10 potoków, w tym 

potok Cienka, rozmieszczonych na terenie miasta Gliwice. 

W ramach przedmiotu umowy firma sprawująca kontrolę nad potokami 

dba o swobodny spływ wód w korycie potoku, usuwa zalegające 

odpady drobne i gabarytowe, zapewnia drożność przepustów, krat i 

obiektów mostowych, usuwa namuły z dna potoku, dokonuje 

okresowego koszenia skarp potoku, usuwa ze skarp samosiejki i 

krzewy nie wymagające dodatkowych pozwoleń na ich usunięcie, a w 

miejscach wzmocnionych skarp oczyszcza płyty z nawisów 

samosiejek. 

Stałą kontrolą należytego wykonania prac na potokach objęte są 

miejsca newralgiczne, tj. miejsca szczególnie narażone na powstawanie 

zatorów, takie jak przepusty, kraty itp., których niedrożność grozi 

rozlaniem potoku i stwarza zagrożenie powodziowe. 

Sezonowo, tj. w miesiącach od kwietnia do października, w cyklach ok. 

2.miesięcznych wykonuje się usługę koszenia traw, której podlegają 

skarpy potoku wraz z 0,5 metrowym pasem od ich górnej krawędzi po 

obu stronach potoku. Koszenie, na poszczególnych odcinkach potoku, 

odbywa się wg ustalonego harmonogramu. 

Koszenie potoku Cienka zostało wykonane w 20. tygodniu br. 



Działania gminy Gliwice w zakresie utrzymania cieków wodnych nie 

zwalniają właścicieli prywatnych terenów, przez które biegną potoki, od 

dbałości o zapewnienia drożności i czystości koryta. 
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