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szanowni państwo,

w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 23 kwietnia 2021 r., informuję, źe obecnie opracowywana

jest dokumentacja projektowa dot. budowy tzw. bypassa, zarurowanego odcinka rowu S-31 na

odcinku od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do ul. Ołtaszyńskiej. Termin realizacji umowy został

wydłuzony do 31 ,12,2021 r, z przyczyn niezależnych od MPW|K. Natomiast termin realizacji robót

budowlanych przewidziany jest na rok 2022-20213. Jak juz uprzednio informowaliśmy, środki na

realizację przedmiotowego zadania zostały zarezeovowane w planie inwestycyjnym MPW|K.

Jednocześnie pragnę zaznaczyó. iz w roku 2018 słuzby lt/PWiK na zarurowanym odcinku rowu S-

31 w rejonie ul. Ołtaszyńskiej przeprowad ziły prace w porządkowe i modernizacyjne (usunięcie

rusztowań z kanału, przebudowa odcinka DN800 na DN1000). Od tamtego momentu, pomimo

intensywnych i długotrwałych opadów, szczególnie w roku 2020 i 2021, w zlewni rowu S-31 nie

odnotowano zadnych zgłoszeń związanych z podtopieniami,

Dodatkowo, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia dot. zagospodarowania wód

opadowych, MPWiK wydając warunki na odprowadzenie wód opadowych limituje ich ilości

odprowadzane do odbiornika, w tym przypadku do rowu S-31, do absolutnego minimum. Takie

działania zapewniają ochronę odbiornika przed przeciązeniem oraz ewentualnymi podtopieniami

terenów przyległych. Jednakze, w obliczu drastycznych zmian klimatu, objawiających się m.in.
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intensywnymi opadami o natęzeniu nie odnotowywanym do tej pory, nalezy mieć na uwadze, że

najbardziej rozwinięta infrastruktura gospodarowani wodami opadowymi moze być

n iewysta rcząąca, a by uch ron ić przed chwi lowym i podto pien ia m i.
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