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BIURO POSELSKIE WANDY 

NOWICKIEJ 

ul. ADAMA MICKIEWICZA 61/ 4 

44-100 GLIWICE 

 

 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: GW.7021.15.2.2020   

 

Dotyczy: Zbiornika na potoku Wójtowianka. 

 

Nawiązując do Pani pisma w sprawie zbiornika na potoku 

Wójtowianka, uprzejmie informuję, że w czasie zmieniającego się 

klimatu oraz występowania zwłaszcza w ostatnim czasie deszczy 

nawalnych, burzowych ochrona przeciwpowodziowa ma ogromne 

znaczenia dla ochrony silnie zurbanizowanych terenów miasta. 

Działania związane z budową zbiorników retencyjnych są niezwykle 

ważne dla ochrony przeciwpowodziowej i zjawiska suszy. Ponadto 

wyjaśniam, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym między 

innymi do zadań własnych gminy należy ochrona przeciwpowodziowa. 

W tym celu już od 2012 roku sprawy te analizowano w „Ekspertyzie 

dotyczącej możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, 

mających na celu ochronę przed powodzią terenów położonych na 

obszarach granicznych Gminy Gierałtowice i Miasta Zabrze oraz                       

w dalszym biegu rzeki Kłodnicy na terenie Miasta Gliwice”, wykonanej 

przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.  Ekspertyza 

wskazywała kierunki działań, lecz była jedynie dokumentem 

koncepcyjnym. Projekt budowy zbiornika posiada prawomocną decyzję               

o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowej wydaną przez Wojewodę Śląskiego, decyzja ta 

poprzedzona została uzyskaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydanej zgodnie z ustawą o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                      

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Dla dokumentacji projektowej został również wykonany koreferat.   



 

Odnosząc się do kwestii, iż inwestycja zagraża środowisku                         

i zaburza stosunki wodne nie potwierdzono takich informacji                         

w przygotowanych dokumentach i wydanych decyzjach.  

Poniżej przedstawiam parametry zbiornika: 

- 70,9% powierzchni całkowitej inwestycji będzie stanowić zieleń, 

- 2/3 wysokości skarpy będzie obsadzona zielenią, a tylko w 1/3 - 

wysokości skarpy będzie ona umocniona narzutem kamiennym, 

- elementy betonowe wyniosą ok. 0,13 ha co stanowi 1,3% 

powierzchni całkowitej, 

- dno zbiornika będzie posiadało nawierzchnię trawiastą, a tylko 

potok Wójtowianka przebudowany w środku, będzie wyłożony 

narzutem kamiennym. 

Warto dodać, że Potok Wójtowianka płynie na długości 6 km, 

inwestycja prowadzona będzie na odcinku 0,6 km co stanowi 10% 

istniejącego koryta. Ponadto teren będzie dostępny dla mieszkańców 

bez ograniczeń do tej pory był to teren prywatny a korzystanie                        

z terenu było podyktowane jedynie dobrą wolą właścicieli gruntów.  

 

Z uwagi na fakt, iż konieczna jest wycinka drzew i krzewów pod 

inwestycję, informuję, że w ramach projektu budowlanego wykonano 

inwentaryzację drzew i krzewów, która obejmuje wycięcie 662 pni 

drzew. Jednakże najwięcej drzew planowanych do wycięcia – 377 szt. 

ma średnicę pnia mniejszą niż 15 cm. Dęby i orzechy (poniżej 15 cm 

średnicy) będą przesadzane w inne miejsce – to ponad 50 drzew. 

Największa ilość drzew przeznaczonych do wycinki  214 szt. (to olsza 

czarna), 43 szt. (to wierzba krucha), które można zaliczyć do 

samosiejek. 

Wycinka planowana jest tylko w zakresie planu zagospodarowania 

terenu pod zbiornik retencyjny, a więc jedynie na odcinku 0,6 km co 

stanowi 10 % istniejącego koryta potoku. 

Znaczna większość otoczenia potoku oraz tereny szczególnie istotne 

przyrodniczo pozostaną nienaruszone.  

W odniesieniu do konsultacji z mieszkańcami informuję, że  były one 

realizowane w kolejny latach podczas sporządzania projektu 



 

budowlanego jak również przy sporządzaniu innych dokumentów 

strategicznych w zakresie wskazanych poniżej dokumentów: 

1)  W ramach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

wydanej zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku                      

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                    

o ocenach oddziaływania na środowisko wywieszono: 

- obwieszczenia na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego                     

w Gliwicach oraz osiedlowych tablicach informacyjnych,  

-  obwieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Konsultacje zostały przeprowadzane przez Regionalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska 

2)  W ramach konsultacji dotyczących planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym - otwarte spotkania. 

3)  W ramach konsultacji dotyczących planów gospodarowania wodami 

- otwarte spotkania. Konsultacje były prowadzone w latach 2013 

do 2014, konsultacje społeczne do 22.06.2015 r. w wyniku tych 

konsultacji przedsięwzięcie znalazło się na krajowej liście 

strategicznych inwestycji technicznych przewidzianych na lata 

2016–2021. Konsultacje przeprowadzane przez RZGW-u Gliwice 

/obecne Wody Polskie/ 

4) W sierpniu 2018 – były prowadzone konsultacje społeczne,                    

a w 2.08.2017 r. zaproszono wszystkie Rady Osiedli w tym Radę 

Dzielnicy Sikornik do zgłaszania uwag oraz udziału czynnego w 

ramach pracy nad Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu, 

pismo z dnia 2.08.2017 r oraz 06.09.2017r. – nie stwierdzono 

zainteresowania. Spotkania cykliczne odbywały się od 2017 r. do 

2018 r. 

5) podczas wydania decyzji na realizację inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowej zamieszczono: 

- informację w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta w Gliwicach oraz na tablicy ogłoszeń, 

- informację w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji 

Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,  

-  prasie lokalnej - Dziennik Zachodni, 28.08.2017 r. 



 

6) W roku 2020 odbyły się spotkania z Komisji Bezpieczeństwa                         

z udziałem strony społecznej, Radą Dzielnicy Sikornik i Klubem 

Aktywnych 

 
W odniesieniu do konsultacji eksperckich informuję, że projekt 

budowlany został wykonany i sprawdzony przez zespoły 

doświadczonych projektantów a także został wykonany koreferat przez 

niezależną jednostkę.      

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że zbiornik na potoku 

Wójtowianka posiada odpowiednią pojemność i został zaprojektowany 

celem zmniejszenia ilości wód dopływających do potoku Ostropka. 

Inwestycja jest niezwykle ważna w kwestii postępujących zmian 

klimatu.  

 

 

Odnosząc się wobec tego do kolejnych pytań informuję, że:  

 
1. Planuje się stworzenie nowej „zielonej” przestrzeni miejskiej   po 

wybudowaniu zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka. 

Działania zostaną poprzedzone opracowaniem wielowariantowej 

koncepcji przez architekta krajobrazu, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagospodarowania przedmiotowego terenu 

zielenią.  Koncepcja zostanie skonsultowana z przedstawicielami 

mieszkańców dzielnicy. W reakcji na  postępujące zmiany klimatu 

oraz zjawiska suszy, planowane jest częściowe zatrzymywanie 

wody w zbiorniku i późniejsze ewentualne wykorzystanie jej do 

innych celów np. podlewania zieleni. 

 Ekspertyza GIG była jedynie dokumentem koncepcyjnym 

i wskazywała jedynie kierunki działania dla miasta Gliwice, Zabrze 

i Gminy Gierałtowice. Dopiero przygotowany projekt budowlany 

przez firmę Biprowodmel i wykonane modelowanie pozwoliło na 

określenie niezbędnej pojemności zbiornika, którego celem ma być 

reedukacja dopływu jednostkowego wód wezbraniowych do rzeki 

Ostropka i dalej do rzeki Kłodnica płynącą w centrum miasta. 

2. Decyzja na realizację inwestycji była uzyskana na podstawie 

Ustawy z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania 



 

do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 

tz. „Specustawy powodziowej” . Ustawa ta była uchwalona na 

wskutek występujących powodzi w latach 1997r. i 2010r. 

i podtopień. Ponownie dodajemy, iż teren na którym będzie 

realizowany zbiornik był własnością osób prywatnych, dopiero 

zadanie budowy zbiornika na podstawie specustawy powodziowej 

pozwoliło przejąć część działek na majątek miasta za wypłatą 

stosownych odszkodowań.  

3. Miasto od 2018 roku wydaje warunki techniczne dla inwestorów 

którzy muszą uwzględniać retencjonowanie wód i jej ponowne 

późniejsze wykorzystanie.  

 Inwestycja budowy zbiornika pozyskała dofinansowanie ze 

środków zewnętrznych.  

 Informuję, że zgodnie z decyzją środowiskową, kartą informacyjną 

przedsięwzięcia inwestycja ma na celu skuteczne zarządzanie 

ryzykiem powodziowym i zabezpieczenie zagrożonych powodzią 

terenów centrum miasta Gliwice. Cel będzie możliwy do osiągnięcia 

m.in. poprzez budowę suchego zbiornika retencyjnego na potoku 

Wojtowianka (Doa).  

 

4. Zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu naturalny spływ 

wód                z pól odbywa się do naturalnej doliny potoku 

Wójtowianka. Wykonanie zbiornika retencyjnego nie zmieni 

kierunku spływu wód, jedynie zmianie ulegnie punkt ujścia wód w 

przekroju doliny. Opinia jakoby inwestycja osuszyła pola 

zlokalizowane przy zbiorniku jest niepoparta faktem. Propozycja 

pozostawienia pewnej ilości wody                          w zbiorniku 

tylko dodatkowo poprawi warunki klimatyczne i zmieni mikroklimat 

otoczenia. 

 

5. W ramach planowanego zagospodarowania planowane są 

nasadzenia zielenią. Ponadto informuję, że przysypanie drzew przy 

obwodnicy nie zostało wykonane przez tutejszy urząd. 

Wydział Gospodarowania Wodami realizuje umowę związaną z 

bieżącym utrzymaniem potoku, która obejmuje również koszenie 

skarp, jak również usuwanie zanieczyszczeń. Należy dodać, iż to 



 

sami mieszkańcy zanieczyszczają teren pozostawiając odpady 

komunalne w związku z tym miejsce to stanowi teren dzikich 

wysypisk. Świadczą o tym zdjęcia przekazane przez Radę Dzielnicy 

Sikornik. 

 

6. W załączeniu przesyłamy Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz 

dokumenty o które Pani wnioskuje. Informujemy, że nie jesteśmy                

w posiadaniu dokumentacji dla inwestycji pn. budowa odcinka 

zachodniej obwodnicy Gliwic pomiędzy ul. Daszyńskiego i ul. 

Rybnicką. Sprawę prowadzi Zarząd Dróg Miejskich   w Gliwicach ul. 

Płowiecka 31 Gliwice. 

 

 

 

 

Zastępca Prezydenta Miasta 

         Mariusz Śpiewok 

 


