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INTERPELACJA 

 

 

Dotyczy: zabezpieczenia przeciwpowodziowego przy ROD Trynek.  

 

Szanowna Pani Naczelnik,   

 

w dniu 21.09.2022 r. odbyłem spotkanie w terenie z przedstawicielami ROD Trynek  

w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Na wstępie zwrócono moją uwagę na rów 

melioracyjny usytuowany wzdłuż działek ROD Trynek, jego koniec przy ul. Bojkowskiej 

gdzie wody z rowu wpływają do kolektora kanalizacyjnego zabezpieczony jest kratką. 

Wspomniana kratka była tego dnia zapchana trawą/liśćmi przez co utrzymywała wysoki 

poziom lustra wody w rowie melioracyjnym. Ślady na trawie wskazywały, że do zalania 

działek jest bardzo blisko, z wiedzy przekazywanej przez działkowców wynika, że podczas 

deszczy nawalnych interweniują w Centrum Ratownictwa Gliwice, skutkiem czego po jakimś 

czasie przyjeżdża ktoś kto przeczyszcza wlot do kolektora. Nie ma natomiast interwencji  

z inicjatywy zarządcy rowu melioracyjnego.  

W tej części problemu należy wskazać na potrzebę koszenia rowu melioracyjnego oraz 

czyszczenie i utrzymywanie w czystości wlotu do kolektora kanalizacyjnego, celem 

niedopuszczenia do zalania działek ROD Trynek. 

Kolejne pytania pojawiają się w kontekście dwóch zbiorników 

przeciwpowodziowych: 

- dlaczego są niewykoszone a roślinność wynosi już około 2 metrów? 

- czy zbiorniki przeciwpowodziowe są ze sobą połączone pod warstwą ziemi? 

- dlaczego ciek wodny nie został poprowadzony przez zbiorniki przeciwpowodziowe? 

 W tym miejscu skupię się na pkt 3, przy działkach jest poprowadzony ciek wodny, 

który jest dużym zagrożeniem dla działek ROD Trynek, jednocześnie obok są zbiorniki 



przeciwpowodziowe, które nie wyglądają na wykorzystane więc pojawia się pytanie po co 

one tam są, skoro samym zagrożeniem dalej jest ciek wodny.  

 Sytuacja przy ul. Bojkowskiej skłania do odpowiedzi na pytanie, czy przyjęte 

rozwiązania hydrotechniczne są aktualnie dobre i czy nie należałoby je przeanalizować  

i wprowadzić ewentualnie inne rozwiązania? 

 W związku z powyższym, proszę o ustosunkowanie się do poruszonego problemu  

i udzielenie odpowiedzi na zadane w niniejszej interpelacji pytania.  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Radny Rady Miasta Gliwice  

Łukasz Chmielewski 

 

 


