
Radni Rady Miasta Gliwice                                                                     Gliwice, dnia 09.06.2021 r.  

Łukasz Chmielewski 

Adam Michczyński  

 

 

  Szanowna Pani Roksana Burzak 

Naczelnik Wydziału Gospodarowania Wodami 

 

 
ZAPYTANIE 

 

Dotyczy: informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Gliwice  

w 2020 r.  

 

Szanowna Pani Naczelnik,  

 

w nawiązaniu do Pani odpowiedzi z dnia 24.05.2021 r. chcielibyśmy dopytać  

o jedno stwierdzenie: „Inwestycja realizowana jest przy współpracy publiczno – prywatnej.” 

Wyciągamy stąd wniosek, iż inwestycja jest realizowana na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 

2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym.  

W/w ustawa w art. 3a.1. zakłada, iż przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru 

partnera prywatnego podmiot publiczny sporządza ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia  

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Prosimy o informację, czy taka „ocena” została 

wykonana, jeżeli tak to prosimy o jej przekazanie.  

Art. 3b.1. zakłada, iż podmiot publiczny może wystąpić do ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego z wnioskiem o opinię na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia  

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Prosimy o informację, czy o taką opinię 

występowano, jeżeli tak i została ona Państwu przesłana to prosimy o jej przekazanie.  

Art. 4.1. zakłada, że do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-

prywatnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o informacje jak było w tym przypadku.  

Rozdział 3 omawianej ustawy poświęcony jest umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym 

oraz realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego. Art. 7.1. dokładnie doprecyzowuje z jaką umową 

mamy do czynienia: „Przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny 



zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo 

w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny 

zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez 

wniesienie wkładu własnego.” Prosimy o przekazanie kserokopii umowy wynikającej z art. 7.1. 

w/w ustawy.  

W nawiązaniu do samej inwestycji pn. „Wykonanie odwodnienia do zbiornika na potoku 

Wójtowianka w sąsiedztwie inwestycji Raben”, zwracamy się z prośbą o podanie następujących 

informacji:  

1. Na kiedy zaplanowane jest rozpoczęcie przedmiotowej inwestycji, w tym istotny jest dla 

nas termin rozpoczęcia prac budowlanych?  

2. Czy w przedmiotowej sprawie wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli nie to czy jest planowane wystąpienie o taką 

decyzję lub w przypadku braku takich planów, dlaczego nie planuje się wystąpienia  

o w/w decyzję?  

3. Jakie są wymogi dotyczące retencji wód na terenie swoich działek w przypadku 

inwestycji RABEN? 

 

 

Z wyrazami szacunku,  

 

Radni Rady Miasta Gliwice 

 

Łukasz Chmielewski  

Adam Michczyński  


