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Gdynia, dnia 20 sierpnia 2018

r.

Pan

Bogdan Krzyiankowski
Radny Miasta cdyni
Odpowiadajqc na Pana interpelacjq informujg, zel

1.

Potok Demptowski jest odbiornikiem w6d roztopowych r opadowych z p6rnocnych
teren6w cdyni,
obszar zlewni potoku Demptowskiego od strony poludniowej rozciqga siQ od chwarzna
iWiczlina
do witomina (Lesniczowki), natomiast od strony polnocnej sigga poza
ul. MorskE do ul. chylohskiej
iobejmuje obszar zabudowy mieszkarnej. Jest on uzbrojony w siec kanarizacji
deszczowej oo ut.
Kcynskiej iul. Porudniowej do ur. Zwierzynieckiej. czQse g6rna zrewni zostala
czisciowo
przedzielona nasypem drogowym obwodowej rr6jmiasta. Dorina Demptowska
otoczona lest
wzg6rzami, kt6rych najwyzsze wierzchorki w rejonie porudniowo-zachodn im
osiqgaiq rzedne do
157,0 m n p m, a ich zbocza posiadaiq czgsto znaczne nachyrenia. w ootinie
iominuiq owa
naturalne kierunki splywu:

a.
b

pierwszy - z czesci poludn iowo-zachodniej, poza obwodowq Trojmiasta (granice
Chwarzna) do wiaduktu ul. Kmdr. Sakowicza i rejon 2r6dliskowy ptzy
leSnicz6wce,

drugi - z rejonu porud niowo-wschodniego (chwarzno - witomino Lesniczowka) oo
ul. Demptowskiej i dalej, wzdluz aktualnej trasy potoku do ul. Morskiej
w cdyn j.
Powyzej obwodowej rr6jmiasta tereny zlewni otaz wzg'za stanowiqce obrzeza
doriny porastajq
lasy mieszane. czgs6 Srodkowq i koncowq doriny wzdluz trasy potoku stanowi teren o*any
z zabudowq mieszkalnq jednorodzinnq i wielorodzinnq.

2

lstnieiEce miejscowe prany zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni
zalewanego obszaru.

3.

4.

nie

obejmuiq

Zgodnie z obowiqzujqcym prawem, wody opadowe j roztopowe nalezy w maksymalnym sropntu
zagospodarowac na terenie wlasnym. Inwestorzy sE informowani o istnieniu tego obowiqzku pzy
okazji wydawania warunk6w technicznych przylqczenia do miejskiej sieci kanalizicji deszciowej.
zatzqd Drog i zieleni zajmuje siQ stalym utrzymaniem potoku Demptowskiego na odcinku od ulicy
sakowicza do ujscia do shugi cisowskiej. w celu swobodnego odplywu w6d koryto potoku
Jest
regularnie odmulane, czyszczone z zanieczyszczef' statych, w okresie wegetacyjnym koszone sq
skarpy oraz dno cieku.

Potok Demptowski stanowi sr6dlEdowE wode plynqcE. zgodnie z ustawq prawo wodne (Dz. u.
22017 t , poz. 1566 z p62ft. zm.) od 01.01.2018 r. prawa wla5cicielskie Skarbu Panstwa w stosunku
do sr6dlqdowych w6d plynqcych wykonuje pansMowe Gospodarstwo wodne ,,wody polskie,,.
W zwiEzku z tym Zazqd Dr6g i Zieleni poinformowal ww. instytucjg o konieczno6ci realizacji
wspomnianej ptzez Pana regulacji potoku Demptowskiego.
w zwiqzku z intensywnymi opadami deszczu, kt6re miary mrejsce w ripcu 2018r. pGW,,wody
Polskie" w sierpniu 2018 r. usungro piasek, zatory, udroznilo i oczyscilo koryto potoku
Demptowskiego na odcinku od zbiornika retencyjnego przy ur, sakowicza do ur. Jask6rczej.
Z rrp, PREZI'D
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