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Pan Jakub Eltman
Radny Miasta Konina

Szanowny Panie Radny.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego w sprawie kanału miejskiego „PowaTopiec” informuję, że kontrolę nad odwodnieniem miasta Konina sprawuje Zarząd Dróg
Miejskich w Koninie.
Przedmiotowy

odcinek cieku stanowi cześć składową odwodnienia lewobrzeżnej

części miasta, która poza korytem otwartym na odcinku od okolic Parku Miejskiego im. F.
Chopina do ulicy Nadrzecznej stanowi system podziemnych kanałów deszczowych,
zlokalizowanych wzdłuż głównych ulic Starówki, jak i silnie zurbanizowanych terenów do
niej przyległych. Podstawowym zadaniem omawianej infrastruktury jest skuteczne
odwodnienie terenów pasa drogowego oraz w miarę możliwości technicznych,

również

terenów przyległych do ulic. Niemniej jednak, zważywszy na rozległość analizowanej zlewni
sieci kanalizacji deszczowej powyżej kanału, obejmuje bardzo dużą ilość przyłączy, co
znacznie utrudnia pełną kontrolę jakości chwilowo odprowadzanych wód. Szczegółowy
przebieg infrastruktury odwodnienia miasta znajduje się w zasobach ewidencyjnych ZDM
i może zostać udostępniony Panu Radnemu do wglądu.
Co do kontrolowania jakości wód opadowych wprowadzanych do środowiska
informuję, że ich stan jest corocznie badany i jak dotychczas nie odnotowano przekroczeń

wartości dopuszczalnych w zakresie zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi, czy też
zawiesiną

ogólną.

Obowiązek

kontroli

tych

parametrów

zanieczyszczeń

wynika

z rozporządzeń wykonawczych w zakresie jakości wód deszczowych odprowadzanych do
środowiska. Nadmienić należy, że system kanalizacji otwartej w zakresie odwodnienia miast
jest jak najbardziej wskazany z uwagi na aspekty zarówno hydrauliczne jak i ekologiczne.
Niestety

takie rozwiązanie miewa też ujemne skutki, bowiem podczas małej ilości

przepływów i zanieczyszczeń naturalnych, występują procesy gnilne, powodujące przykre
skutki zapachowe i wizualne. W ostatnich dwóch latach region nasz dotyka susza, która
pogłębiła problem zgłoszony przez Pana Radnego w interpelacji.
Informuje

również,

że

ZDM

planuje

wykonanie

podstawowych

zabiegów

utrzymaniowych, takich jak czyszczenie, koszenie odkrytego odcinka sieci oraz wykonanie
zabiegów remontowych. Obecnie nie jest planowane żadne zadanie inwestycyjne w zakresie
kanału.
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