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W odpowiedzi na pismo BRM.0012.7.1.2017.AŻ (BRM.ZD-00889j16) z dnia 13.12.2016 r. przedstawiam poniżej

informacje dotyczące pkt 4 porządku obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska w dniu 11.01.2017 r.

"Informacja Prezydenta Miasta na temat rzek, cieków wodnych i stawów", w zakresie rzek i cieków wodnych:

Miasto Katowice leży na dziale wodnym Wisły i Odry, dlatego też - poza rzekami: Rawą i Mleczną na południu - nie

występują zagrożenia powodzią, lecz jedynie lokalnymi zalaniami i podtopieniami.

I. Właściwość rzeczowa:

Rzeki przepływające przez obszar miasta Katowice należą do Skarbu Państwa, w mieniu którego uprawnienia
właścicielskie wykonują:

1. w zakresie rzek: Rawy i Kłodnicy - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,

2. w zakresie rzeki Mlecznej i cieków: Ślepiotki, Boliny Głównej, Boliny Południowej I, Boliny Południowej II oraz

Kokociniec - Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

Od 2010 r. miasto Katowice wspomaga finansowo działania ww. podmiotów w zakresie bieżącego utrzymania i

konserwacji rzek i cieków na swoim terenie, co w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy sytuacji związanej z

szeroko pojętą ochroną przeciwpowodziową.

Rowy występujące przede wszystkim w południowych dzielnicach Katowic są urządzeniami melioracji wodnych

szczegółowych, których utrzymanie należy do właścicieli gruntów, przez które przebiegają.

II. Zagrożenia podtapianiem przez rzeki:

Zagrożenia wystąpieniem wód z koryta powodujące lokalne zalania i podtopienia dotyczą w Katowicach rzek:

Mlecznej i Rawy. W 2016 r. nie wystąpiły zalania wychodzące od ww. cieków.

III. Działania na ciekach związane z ochroną przeciwpowodziową:

1. Działania na rzece Rawie:

Z powodu braku środków finansowych w 2016 r. nie prowadzono żadnych prac związanych z kolejnym etapem

uporządkowania rzeki. Wykonano jedynie aktualizujący operat inwetaryzacyjny drzew i krzewów na odcinku ok.

2000 mb - od ul. Brackiej do ul. Sokolskiej (etap pozostały do realizacji).
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2. Działania na pozostałych rzekach i ciekach:

W 2016 r. miasto przeznaczyło 100.000,00 zł na działania związane z wykonaniem utrzymania i konserwacji

najbardziej zagrożonych odcinków rzek w granicach administracyjnych (bez rzeki Rawy). Z tych środków wykonano

prace konserwacyjne na stwarzającej największe zagrożenie rzece Mlecznej, na łącznej długości 9900 mb za kwotę

72.463,85 zł:

1) w I etapie - prace konserwacyjne na całym odcinku rzeki, tj. 7300 mb w miesiącu lipcu oraz

2) w II etapie - prace konserwacyjne na odcinku Mlecznej o długości 2600 mb w rejonie dzielnicy Zarzecze i ul.

Grota-Roweckiego oraz przepustu w ul. Wojska Polskiego - w październiku.

W ramach tych prac wykonano w I etapie następujące działania: wykoszenie i wygrabienie porostów z brzegów

rzeki na całej długości, usunięcie zatorów na łącznej długości 750 mb, hakowanie (usuwanie) roślin korzeniących się

z dna rzeki na odcinku 3500 mb, zabudowa wyrw w brzegach spowodowanych przez wody rzeki Mlecznej w rejonie

ul. Szewskiej i Kornasa oraz oczyszczenie dwóch najbardziej problematycznych przepustów drogowych - w ul.

Grota-Roweckiego oraz ul. Wojska Polskiego. W etapie II działania te - poza hakowaniem i zabudową wyrw - zostały

w odpowiednim zakresie powtórzone.

W 2016 r. administrator rzeki Mlecznej i pozostałych cieków na terenie Katowic - Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Katowicach - Biuro Terenowe w Bieruniu - z uwagi na brak środków finansowych na tzw. "wody

pozostałe" (wody rolnicze, do których zaliczają się cieki w mieście) wykonał jedynie prace interwencyjne polegające
na:

1) usunięciu zatorów na rzece Mlecznej w rejonie przepustów drogowych w ul. Wojska Polskiego i Kazimierza

Przerwy-Tetmajera - za kwotę 3.628,50 zł,

2) usunięciu zatorów i powalonych drzew na cieku Ślepiotka w rejonie ul. Gdańskiej i ul. Gajowej - za kwotę

3.567,00 zł.

IV. Działania na rowach:

Za prawidłowe odprowadzanie wód opadowych są odpowiedzialne nie tylko rzeki i cieki przepływające przez

Katowice, lecz również szereg rowów melioracyjnych i odwadniających. W 2016 r. miasto przeznaczyło kwotę

200.000,00 zł na wykonanie prac konserwacyjnych na rowach przebiegających przez tereny należące do miasta. W

okresie tym zrealizowano prace związane z konserwacją i utrzymaniem rowów na łącznym odcinku 5574 mb rowów
za kwotę 199.991.95 zł.
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