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w sprawie wystapienia z apelem do Prezydenta Miasta Gliwice 0 tymczasowe wstrzymanie realizacji
inwestycji pn.: ,,Suchy zbiornik retencyjny na Potoku Wéjtowianka" w Gliwicach do czasu
wyjaénienia i ewentualnego usuniqcia wad w dokumentacji projektowej wykazanych w
ekspertyzach przekazanych przez mieszkaficéw Gliwic oraz o niezwioczne podjgcie dziaiari
zmierzajacych do wyjaénienia i usuniqcia tych wad.

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U.2020.0.713
t.j.), na wniosek grupy radnych.

Rada Miasta Gliwice

uchwala, co nastepujez

1. Wystapié z apelem do Prezydenta Miasta Gliwice 0 tymczasowe wstrzymanie realizacji
inwestycji pn.: ,,Suchy zbiornik retencyjny na Potoku Wéjtowianka" w Gliwicach do czasu
wyjaénienia i ewentualnego usuniqcia wad w dokumentacji projektowej wykazanych
w ekspertyzach przekazanych przez Mieszkaficéw Gliwic oraz 0 niezwioczne podjegcie dzia’rar'1
zmierzajqcych do wyjaénienia i usuniqcia tych wad.
Apel stanowi zaiacznik do uchwaiy.

. Uchwakg przekazaé Prezydentowi Miasta Gliwice.
Wykonanie uchwaiy powierza siq Prezydentowi Miasta Gliwice.

. Uchwaia wchodzi w iycie z dniem podjgcia.‘~"P°°!*’
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Zaiacznik do uchwaiy nr...
Rady Miasta Gliwice
z dnia ........... .. 2020 r.

APEL

Rady Miasta Gliwice do Prezydenta Miasta Gliwice 0 tymczasowe wstrzymanie realizacji inwestycji
pn.: ,,Suchy zbiornik retencyjny na Potoku Wéjtowianka" w Gliwicach - do czasu wyjaénienia
i ewentualnego usuniqcia wad w dokumentacji projektowej wykazanych w ekspertyzach
przekazanych przez Mieszkaricow Gliwic oraz o niezwloczne podjgcie dzialafi zmierzajacych do
wyjaénienia i usuniqcia tych wad.

Rada Miasta Gliwice zwraca siq do Prezydenta Miasta Gliwice 0 tymczasowe wstrzymanie
realizacji inwestycji pn.: ,,Suchy zbiornik retencyjny na Potoku Wéjtowianka" w Gliwicach oraz
0 wyjaénienie podniesionych przez Mieszkaficéw powainych wad projektu obejmujacych zaréwno
biedy projektowe (wskazane w ekspertyzie Stowarzyszenia Hydrologéw Polskich), jak i braki
proceduralne (brak naleiytego przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze inwestycji).
Dla zagwarantowania maksymalnej przejrzystosici ww. dziaiania wyja§niajace powinny zostaé
przeprowadzone przy udziale Projektanta, niezaleinych ekspertéw w dziedzinie hydrologii oraz nauk
przyrodniczych, a takie zainteresowanych mieszkaricéw Gliwic.

Podjqcie niniejszej uchwaiy podyktowane jest wielomiesigczna analiza dokumentacji
projektowej oraz caiego procesu inwestycyjnego pn.: ,,Suchy zbiornik retencyjny na Potoku
Wéjtowianka" w Gliwicach, ktéra byia prowadzona przez strong spoieczna. W toku licznych analiz,
ekspertyz oraz opinii wykazano potencjalne wady w przedmiotowej dokumentacji, ktore moga
skutkowaé nieodwracalnymi stratami finansowymi, spoiecznymi oraz przyrodniczymi.

Ekspertyzy i dokumenty, o ktérych mowa powyiej to m.in.:

1. Ekspertyza hydrologiczna opracowana przez profesoréw ze Stowarzyszenia Hydrologdw
Polskich.

2. Ekspertyza chiropterologiczna opracowana przez naukowcéw z Uniwersytetu Opolskiego,
potwierdzajaca wystegpowanie na terenie przedmiotowej inwestycji przynajmniej 6 gatunkéw
nietoperzy, w tym gatunkéw chronionych.

3. Ekspertyza ornitologiczna opracowana przez naukowcéw z Uniwersytetu Opolskiego,
potwierdzajaca wystqpowanie na terenie przedmiotowej inwestycji przynajmniej 37
gatunkow ptakéw, w tym gatunkéw podlegajacych ochronie sicisiej, m.in. z tzw. "Dyrektywy
Ptasiej" UE.

Z treéci ww. dokumentéw wynikaja nastqpujace wnioski:

1. Opinia Stowarzyszenia Hydrologéw Polskich wskazuje na fakt przewymiarowania zbiornika
retencyjnego. Przeszacowanie giéwnych parametréw niezbqdnych do obliczenia objqtoéci
zbiornika jest a2 2,5-krotne. Oznacza to, 2e zbiornik zostai dobrany do 2,5-krotnie wiqkszego,
nieistniejacego w tym miejscu cieku wodnego (przepiyw powodziowy tzw. stuletni potoku
Wéjtowianka jest 2,5-krotnie niiszy nii zafoiyi projektant). Oznacza to, ie realizacja obecnego
projektu moie narazié finanse publiczne na niepotrzebne, wielomilionowe koszty.

2. W opracowaniu firmy EN EKO, ktére byio podstawa dla obliczefi Projektanta ujawniono proste
bigdy matematyczne w obliczeniach przepiywu, ktére same w sobie zawyiajq ten przepiyw
0 ok. 20%, co réwniei przekiada sic; na moiliwoéé poniesienia przez Miasto Gliwice strat
finansowych. Wyniki obliczeri obarczone tymi biedami bez weryfikacji przeniesiono do
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Projektu zbiornika (por. obliczenia na s. 19. opracowania EN EKO i wartosci podane na s. 6-7.
Projektu wykonawczego).

3. Opinia Stowarzyszenia Hydrologdw Polskich stwierdza wyrainie, ie aktualna wiedza
hydrologiczna oraz wymogi wynikajqce ze zmian klimatycznych, wynikajace takie
z dokumentéw rzqdowych czy unijnych, przemawiaja za projektowaniem zbiornikéw ze staiym
Iustrem wody, umoiliwiajacych zaréwno ochrone przeciwpowodziowa, jak i retencje. Zbiorniki
suche sq obecnie zbiornikami przestarzaiymi, nie odpowiadajacymi wyzwaniom zmian
klimatycznych i 0 wiele mniej atrakcyjnymi np. ze wzgledéw rekreacyjnych.

4. Wystepowanie na terenie planowanej inwestycji gatunkéw chronionych, m.in. 37 gatunkéw
ptakow oraz 6 gatunkéw nietoperzy rodzi zgodnie z prawem koniecznosé wystapienia do RDO§
w Katowicach 0 stosowne zezwolenia na niszczenie siedlisk (derogacje), ktére zostanq
udzielone dopiero po przeprowadzeniu stosowanego postepowania. Wystepowanie tych
gatunkéw nie zostaio ustalone w toku procedur przygotowawczych inwestycji, prowadzonych
przez Miasto Gliwice.

5. W roku 2019 r. w uchwale VII/123/2019 z 11 Iipca 2019 r. Rada Miasta przyjeia "P|an adaptacji
Miasta Gliwice do zmian klimatu do roku 2030", w ktorym to planie ustaiono pojemnosé
zbiornika na poziomie 79 500 m3, a wiec okoio dwukrotnie mniejszq nii w projekcie firmy
BIPROWODMEL. Wiele wczesniejszych ekspertyz oraz opracowafl rowniei wskazywaio na
potrzebe budowy zbiornika znacznie mniejszego (Ekspertyza GIG z 2012 r., opracowanie EN
EKO z 2009 r.). Rada Miasta Gliwice nigdy nie giosowala nad zbiornikiem 0 obecnie
proponowanej objetosci.

Naleiy przy tym nadmienié, ie tzw. "koreferat" (ktérego wykonanie rowniei wiaie sie ze
znacznymi nakiadami finansowymi) nie ujawnii m.in. ww. biedéw obliczeniowych i innych wad
dokumentacji. Wady te, ujawnione dopiero na skutek starari strony spoiecznej, moga narazié
miasto na niepotrzebne, nieuzasadnione koszty rzedu kilku milionéw ziotych, biorqc pod uwage
koszt inwestycji na poziomie 16.683.282,59 zi.

Naleiy podkreslié, ie sprawa budowy zbiornika przeciwpowodziowego na terenie tzw.
Wilczych Doiéw wzbudziia duie emocje spoieczne. Jego realizacja bedzie skutkowaia likwidacja
urokliwej doliny potoku, stanowiqcego unikalny ekosystem o duiej, potwierdzonej przez
ekspertéw wartosci. Jednoczesnie mieszkaricy okolicznych osiedli siusznie podkresiaja, ie projekt
zakiadajacy m.in. usuniecie ponad 660 drzew pozbawi ich jedynego w okolicy tereny spaceréw
i rekreacji. W zwiazku z powyiszym naleiy tym bardziej doioiyé starari, aby projekt zbiornika zostai
dostosowany do realnych potrzeb przeciwpowodziowych, a takie oczekiwafi spoiecznych co do
roli tzw. Wilczych Doiéw.

Wobec powyiszego niezbedne jest wykorzystanie wszystkich dostepnych Prezydentowi Miasta
srodkéw w celu niedopuszczenia do realizacji inwestycji mogacej skutkowaé tak powainymi
stratami finansowymi oraz ekologicznymi poprzez:

1) tymczasowe wstrzymanie realizacji projektu;
2) podjecie dziaiafi w celu wyjasnienia ww. watpliwosci oraz stosowne] modyfikacji projektu

zbiornika przeciwpowodziowego
3) zapewnienie udziaiu w tych dziaianiach projektanta zbiornika, niezaleinych ekspertéw,

oraz zainteresowanych Mieszkaricéw Gliwic.

W trosce 0 dobrostan mieszkaficéw, finanse publiczne oraz gliwickie srodowisko naturalne
apelujemy do Prezydenta Miasta Gliwice 0 podjecie stosownych dziaiafi jak na wstepie.
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