Ryszard Batko

Gliwice, dn. 2016.08.29

Śląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych
w Katowicach
Dot.: Sprawy związane z potokiem Ostropka i Doa.
W związku z planami Urzędu Miejskiego w Gliwicach wobec polderów potoku Ostropka położonych przy ul. J. Słowackiego, zwróciłem się z nasuwającymi się pytaniami do zarządzającego zlewnią Kłodnicy czyli do Rejonowego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. RZGW poinformował mnie, że pytania dotyczące potoków Ostropki i Doa
należy kierować do administratora tych potoków z ramienia Skarbu Państwa, czyli do ŚZMiUW Katowice.
Oto pytania na które spodziewam się od ŚZMiUW Katowice szybkiej odpowiedzi:
1. Potoki Ostropka i Doa należą do zlewni rzeki Kłodnica zarządzanej przez RZGW Gliwice, ale admini-

struje nimi ŚZMiUW Katowice. Dlaczego więc Urząd Miejski w Gliwicach zaplanował i zamierza wybudować zbiorniki retencyjne przy ul. Słowackiego, czyli na terenie, który pod względem gospodarki wodnej nie jest przezeń zarządzany? Czyżby podział ról w gospodarowaniu wodami na terenie Gliwic był aż
tak bardzo skomplikowany?
2. Na czym, z grubsza, polega administrowanie przez ŚZMiUW Katowice ciekami wodnymi na terenie
Gliwic tzn. potokami Ostropka i Doa ?
3. Co ŚZMiUW Katowice konkretnego uczynił w związki z administrowaniem w/w potokami?
4. Czy ŚZMiUW Katowice, jako administrator, przeprowadzał lub zlecał badania hydrologiczne, geologiczne
i środowiskowe związane z planowaną budową zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka i Doa? Jeżeli tak, to
kiedy ŚZMiUW je zlecił, kto zrobił badania, ile one kosztowały i jakie były wnioski końcowe. Proszę przedstawić
ich treść lub treść protokołu kończącego badania.
5. Czy ŚZMiUW Katowice jest znany projekt zbiorników retencyjnych przy ul. Słowackiego, wykonany na

zamówienie UM Gliwice przez firmę „Meritum-Projekt - Marek Myrcik” z Chorzowa? A jeżeli tak, to…
6. Czy ŚZMiUW Katowice, jako administrator potoku Ostropka, opiniował ten projekt? Z jakim rezultatem?

Poproszę o treść opinii.
7. Czy sprawa zamówienia w/w projektu była wcześniej uzgadniana przez UM Gliwice z ŚZMiUW Katowice, jako administratorem potoku Ostropka?
8. Jak idea wybudowania prawie trzy hektarowych i głębokich do 3,5 m zbiorników retencyjnych w środku
dużego osiedla mieszkaniowego o gęstej zabudowie, ma się do wytycznych pt. „Aktualizacja Programu
małej retencji dla województwa śląskiego. Prognoza oddziaływania na środowisko” opracowanych na
zamówienie ŚZMiUW Katowice przez „LEMTECH Konsulting Sp. z o.o. Kraków” w oparciu o umowę
z dnia 25 listopada 2010 r.? Opracowanie to w punkcie 10 dokładnie określa zasady przeprowadzenia
procesu planowania i projektowania takich przedsięwzięć, a w punkcie 11 przewiduje i przedstawia rekomendowane rozwiązania alternatywne do technicznych obiektów retencyjnych.
9. Czy ŚZMiUW Katowice, zna przyczyny gliwickiej powodzi z dnia 31.07.2016 r.?
10. Czy w związku z tą powodzią ŚZMiUW Katowice przewiduje wprowadzenie zmian dotyczących organizacji nadzoru i mających na celu pełne zabezpieczenie Gliwic przed następną powodzią?
11. Czy ŚZMiUW Katowice zna resztki zdewastowanych urządzeń hydrotechnicznych, które dawniej uniemożliwiały Ostropce niekontrolowane wylewy, a jednocześnie sprzyjały gromadzeniu wody w glebie?
12. Jeżeli tak, to czy ŚZMiUW Katowice nie uważa, że te dawne urządzenia należałoby czym prędzej odtworzyć i na nowo włączyć do eksploatacji jako rozwiązania alternatywne do zaprojektowanych już, bez
jakichkolwiek analiz wstępnych, zbiorników retencyjnych?
13. Czy ŚZMiUW Katowice może spowodować odstąpienie UM Gliwice od zaplanowanej inwestycji, tak
groźnej dla miasta pod względem ekologicznym i tak kontrowersyjnej pod względem technicznym?
14. Czy to, że sprawa zbiorników retencyjnych przy ul. Słowackiego pojawiła się już kilkanaście lat temu
oznacza, że muszą być one bezwzględnie wybudowane? Wybudowane wbrew: logice, zdrowemu rozsądkowi, ekologii? I tylko dlatego, że ktoś bez zastanowienia wniósł kiedyś taki pomysł nie poparty jakimikolwiek badaniami? Czy umieszczenie budowy tych zbiorników w bardzo kontrowersyjnym programie GIG-u i w programach pochodnych jest wyrocznią dla mieszkańców Gliwic? Nawet jeżeli po wybudowaniu okażą się inwestycją nie tylko zupełnie zbędną, ale i bardzo uciążliwą dla mieszkańców?
15. Dlaczego ŚZMiUW do dziś nie doprowadził do pełnej używalności, od dawna istniejących przy ul. Słowackiego polderów zalewowych Ostropki?
16. Dlaczego ŚZMiUW dopuścił do tak ogromnej dewastacji dawnych urządzeń hydrotechnicznych eksploatowanych kiedyś w górnym biegu Ostropki?
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17. Czy ŚZMiUW Katowice widzi sens zajmowania się polderami czy zbiornikami retencyjnymi Ostropki bez
uprzedniego odtworzenia dawnych, zaniedbanych i zdewastowanych urządzeń hydrotechnicznych?
18. Czy ŚZMiUW Katowice kiedykolwiek analizował pełną drożność kolektora Ostropki z punktu widzenia
jego przekrojów umożliwiających swobodny odpływ jej wód do Kłodnicy? Już wielokrotnie w kolektorze
znajdowano przeszkody utrudniające swobodne przepływy wód do Kłodnicy. Przykłady:
a) betonowy wał, w którym tkwiła zapomniana rura kanalizacyjna. Wał ten odkryto kiedyś przed ujściem Ostropki do Kłodnicy, Jego wysokość - ok. 1 m, a długość ok. 15 m. Utrudniał swobodny
przepływ wody, bowiem zmniejszał przekrój kolektora o ponad 60%. Czy jeszcze istnieje?
b) w okolicach obecnego skrzyżowania Dworcowej i Mikołowskiej zapadł się kiedyś strop kolektora
Ostropki. Przy naprawie użyto betonowych rur w sumie dających dużo mniejszy przekroju niż pierwotny przekrój zapadniętego kolektora. Czy poprawiono tę partaninę?
c) do dziś nie zlikwidowano betonowego korka założonego kiedyś na wyjściu z podziemnego kolektora
Ostropki do Kłodnicy. Sprawę przedstawiał już pkt.2.2.1 projektu firmy EnEko nr 423/09-2 pt. „Analiza hydrauliczna kolektora Ostropka”, wykonanego na zamówienie UM Gliwice w 2009 roku. Kto
podjął decyzję o zmniejszeniu przekroju kolektora na jego wyjściu do Kłodnicy? Dlaczego ten korek
do dzisiaj utrudnia swobodny spływ wód Ostropki do Kłodnicy?
Które z wyżej przedstawionych utrudnień drożności kolektora Ostropki zostały już usunięte, a które
jeszcze nie i dlaczego? Kiedy to może nastąpić?
19. Dlaczego ŚZMiUW Katowice dopuścił do zainstalowania na wejściach do podziemnych kolektorów tak
beznadziejnie skonstruowanych krat filtrujących?
20. Czy ŚZMiUW Katowice zlecił już zaprojektowanie i wykonanie nowych krat filtrujących uniemożliwiających ich zablokowanie przez spływające śmieci?
21. Czy ŚZMiUW Katowice analizował możliwość instalacji samooczyszczających się krat filtrujących?
22. Dlaczego ŚZMiUW Katowice dopuścił do tak rażących zaniedbań w utrzymaniu koryta i brzegów
Ostropki? Dlaczego po wykoszeniu brzegów potoku trawę pozostawia się nie uprzątniętą?
23. Dlaczego ŚZMiUW Katowice dopuszcza, aby do potoków Ostropka i Doa odprowadzano ścieki sanitarne, czy wręcz opróżniano przydomowe szamba?
24. Jaka jest różnica poziomów Ostropki pomiędzy wejściem do podziemnego kolektora, a jego wyjściem
do Kłodnicy pod mostem na Dworcowej?
25. Jaka jest różnica poziomów Ostropki pomiędzy wlotem Ostropki na końcu polderów (pod Słowackiego),
a wlotem do kolektora przy ul. Nowy Świat?
26. Jaki jest poziom dna Ostropki przy moście łączącym ulicę Słowackiego i Dolnej Wsi? (za Biedronką)
27. Kiedy ŚZMiUW Katowice przystąpi do rozpatrywania wniosków oraz wypłat odszkodowań za straty poniesione w ostatniej powodzi spowodowanej przez administrowane przez Was potoki Ostropka i Doa?
a) Dlaczego do dzisiaj, a już mija miesiąc od tamtych wydarzeń, nigdzie nie ukazało się ogłoszenie na
ten temat? A może je przeoczyłem?
b) Jaka jest pełna procedura ubiegania się o w/w odszkodowania?
c) Proszę o przysłanie formularza wniosku o przyznanie odszkodowania (w formacie pdf) w celu rozprowadzania go wśród poszkodowanych.
d) Czy wnioski o odszkodowania można składać w Waszym Biurze Terenowym przy ul. Góry Chełmskiej 2B?
28. Czy Wasze Biuro Terenowe w Gliwicach jest równoprawne w załatwianiu wszystkich spraw, w udzielaniu informacji oraz wyjaśnianiu wątpliwości czy niejasności? Czy we wszystkich zaistniałych kwestiach?
Oczekując rzetelnych odpowiedzi na wyżej postawione pytania informuję, że jednocześnie z wysłaniem ich
do ŚZMiUW Katowice, zamieściłem je na stronie internetowej traktującej o przyczynach zagrożeń powodziowych Gliwic oraz zawierającej relacje i komentarze z ostatnich podtopień miasta.
Tak więc na Waszą odpowiedź oczekuję nie tylko ja, autor tego pisma i pytań, ale również rzesza Gliwiczan, dla których bezpieczeństwo powodziowe ich miasta nie jest sprawą obojętną.
Z wyrazami szacunku
inż. Ryszard Batko
PS. Jeżeli wśród powyższych pytań znalazło się pytanie, które nie powinno być skierowane do ŚZMiUW
Katowice, proszę o podanie właściwego adresata.
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