Krzysztof Dudziński
Radny Rady Miejskiej Będzina

Rada Miejska Będzina ul.

11

Listopada 20, tel. 532 997 112
Będzin dn. 13.12.2018 r.
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Do Prezydenta Miasta Będzina

Pana Łukasza Komoniewskiego
,
za posredmctwem
Przewodniczącego Rady Miej skiej
Będzina
_

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym zgłaszam interpelację
w następującej sprawie:
Zwracam się z prośbą o interwencję w Państwowym Gospodarstwie Wodnym
„Wody Polskie” w kwestii dotyczącej zagrożenia powstałego na skutek braku

konserwacji i utrzymania potoku psarskiego przepływającego przez teren Gminy
Będzin.

W ostatnim czasie kilkunastu mieszkańców Łagiszy zgłaszało problem z zalewaniem
okolic ich posesji, spowodowane to jest zamuleniem potoku psarskiego.
Wnioskuję o spotkanie z przedstawicielami PGW „Wody Polskie” na wizji w terenie
wraz z mieszkańcami celem ustalenia harmonogramu prac i określenia terminu ich
realizacji. W piśmie z dnia 09.10.2018 roku przedstawiciel PGW „ Wody Polskie”
stwierdza iż do obecnego stanu doprowadzili sami mieszkańcy co jest wyraźnym
nadużyciem ponieważ od przynajmniej 2009 roku żadne prace konserwatorskie nie były
prowadzone.

Z poważaniem
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września 2018 roku

Radny Rady Miejskiej Będzina
Marek Wieczorek
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Panstwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
ul. Sokolska 65

40-087 Katowice

Dotyczy: zagrożenia powstałego na skutek braku konserwacji utrzymania potoku
psarskiego przepływającego przez teren Będzina.”
i

W nawiązaniu do Państwa pisma nr BTZ/DKP-5577, 5744/DKW/382/2017 dnia
z
20 listopada 2017 roku oraz mojego pisma z dnia 27
października 2017 roku
i
przeprowadzonej w dniu 14 listopada 2017 roku wizji w terenie stwierdzam, że pomimo

obietnic Państwa przedstawicieli o konieczności przeprowadzenia
prac konserwacyjnych
utrzymaniowych, do dnia dzisiejszego nie przeprowadzono żadnych prac na potoku

i

psarskim w Będzinie-Łagiszy.
Należy nadmienić, że w latach wcześniejszych takie prace konserwacyjno
utrzymaniowe były prowadzone bez wykonania odmulenia dna potoku. Komisja
dokonująca oględzin potoku stwierdziła zanieczyszczenie dna gliną mułem, bardzo
wysokimi trawami
krzakami na całym korycie oraz skarpach. Na skutek obaw
i

i

mieszkańców o podtopienia posesji, jak to miało miejsce w latach wcześniejszych
proszę
w ich imieniu o podjęcie natychmiastowych działań celem uniknięcia podtopień.

Z poważaniem
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pisma z dnia 20.11.2017 r.,
pisma z dnia 16.02.2018 r.,
notatki z dnia 03.07.2018 r.,
notatki z dnia 30.01.2018 r.
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Katowice, dn. 9.10.2018 r.
GL.2.3.502.694.327.i 2018/53!

Pan Marek Wieczorek
Radny Rady Miejskiej Będzina

Dot. : konserwacji pokotu Psar/ca na terenie miasta Będzina.
W odpowiedzi na otrzymane pismo z dn: 11.99.2018 r. dotyczące udrożnienia
i oczyszczenia koryta cieku Psarka w granicach administracyjnych m. Będzin, tut. Nadzór
informuje iż, na początku października br. służby Wód Polskich, przeprowadziły bieżące prace
konserwacyjne, zgodnie z zakresem swoich kompetencji oraz możliwości, na odcinku od mostu
w ul. Gzichowskiej do ul. Niepodległości.
Jednocześnie informujemy, iż do stanu braku drożności koryta, w dużej mierze
przyczyniają się sami mieszkańcy, posiadający gospodarstwa domowe oraz ogródki działkowe
wzdłuż koryta cieku, poprzez lokowanie w nim skoszonej trawy, przyciętych gałęzi drzew,
odpad 'w komunalnych W tym gruzu.
Prace polegające na odmuleniu i ewentualnej odbudowie umocnień brzegowych, będą
wnioskowane do wykonania, do planu budżetowego na 2019 r. Przyznanie wymaganych środków,
warunkuje ich realizację, w drodze wyłonienia wykonawcy zewnętrznego i przeprowadzenia tego
typu prac.
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Do wiadomości:
1
ZZ Katowice (ZPU)
.
2. Nadzór Wodny Katowice a/a
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Będzin, dn. 12.11.2018

Marek Wieczorek
Radny Miasta Będzin

r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny Katowice
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice

Dotyczy: konserwacji i pielęgnacji potoku Psarka na terenie miasta Będzina.

W nawiązaniu do otrzymanego przez Państwa pisma nr GL.2.3.502.694.327.1.2018 (BB)
z dnia 09.10.2018 r. pragnę poinformować, że W miesiącu październiku nie prowadziliście prac
konserwacyjnych na potoku Psarka na odcinku od ulicy Niepodległości do ulicy Gżichowskiej
co potwierdzają mieszkańcy z ulicy Niepodległości, którzy na bieżąco kontrolują stan techniczny

potoku. Jako właściciele potoku zamiast prowadzić prace konserwacyjne polegające na
likwidowaniu zatorów, wykaszaniu skarp, odmulaniu dna potoku obciążacie Państwo
odpowiedzialnością mieszkańców posesji sąsiadujących z potokiem.
Jeżeli stwierdziliście dewastację potoku przez mieszkańców to jakie wyciągnęliście konsekwencje
będąc właścicielem potoku? Mieszkańcy informują, że od co najmniej 2009 roku żadnych prac
konserwacyjnych nie prowadził poprzedni właściciel potoku.
Mam nadzieję że, w budżecie 2019 roku zostaną przeznaczone środki finansowe
na omawiane prace łącznie z odmułeniem potoku.
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2.
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Do wiadomości:
1.
Urząd Miejski Będzin
ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin
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