Notatka
ze spotkania w dniu 22 sierpnia 2017r.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszej notatki.
Na spotkaniu omówiono sytuację w zakresie dróg i melioracji na terenie Gminy Dobra po
intensywnych opadach deszczu w miesiącu lipcu.
Podstawą do wskazania zadań do wykonania była analiza przeprowadzona przez pracowników
Urzędu w zakresie zniszczeń i uszkodzeń powstałych na drogach, urządzeniach wodnomelioracyjnych oraz w infrastrukturze kanalizacji deszczowej.
W trakcie spotkania ustalono najpilniejszy zakres prac.
W ramach dróg wykonane zostaną:
1. Drogi do wykonania w ramach płyt drogowych:















Bezrzecze, ul. Nad Ruczajem – kontynuacja – ok. 87 mb.
Bezrzecze, ul. Maciejki - kontynuacja (od ul. Miętowej) – ok. 20 mb.
Bezrzecze, ul. Korzenna ok. 100 mb.
Mierzyn, ul. Kolorowa – kontynuacja (od strony ul. Wędrownej ) – ok. 200 mb.
Mierzyn, ul. Zeusa – od ul. Lubieszyńskiej do ułożonych płyt drogowych – ok. 190 mb.
Mierzyn, ul. Cedrowa – ok. 200 mb.
Mierzyn, ul. Podgórna – ok. 200 mb.
Dołuje ul. Łosiowa – kontynuacja – ok. 100 mb.
Dołuje, ul. Perkoza – ok. 35 mb.
Grzepnica, droga do klubu – ok. 60 mb.
Mierzyn, ul. Kokosowa ok. 90 mb.
Mierzyn, ul. Promienista ( skrzyżowanie Temidy ) ok. 150 m2
Bezrzecze ul. Tymiankowa/Miętowa ( wymiana zniszczonych płyt ) ok. 25m2
Sławoszewo ul. Rubinowa ok. 50m2 ( skrzyżowanie z drogą powiatową, płyty drogowe
Gmina, uzupełnienie asfaltu Starostwo Powiatowe w Policach )
 Sławoszewo ul. Opalowa ok. 50mb
 Dołuje Lisia – do uzgodnienia
 Skarbimierzyce, ul. Powiewna ( wjazd – z odzyskanych płyt z ul. Wiosennej )
Wykonawca rozpocznie prace związane z układaniem płyt drogowych w od początku miesiąca
września br.
Środki przeznaczone na ułożenie płyt i nadzór nad prowadzonymi pracami 1 000 000 zł.
2. Drogi do remontów:
Dobra
 Osiedle przy ul. Sportowej ( równanie nawierzchni dróg )
 ul. Róży Wiatrów ( równanie z uzupełnieniem kruszywa, przełożenie podmytych płyt
JOMB ),
 ul. Białej Brzozy ( równanie z uzupełnieniem kruszywa, przełożenie podmytych płyt
JOMB ),
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 ul. Dereszowa ( w obrębie skrzyżowania z ul. Salamandry i Biedronki – przełożenie
podmytych płyt JOMB ),
 ul. Sekwojowa ( równanie z uzupełnieniem kruszywa ),
 ul. Oliwkowa ( równanie z uzupełnieniem kruszywa ),
 ul. Migdałowa ( wymiana i naprawa uszkodzonej drogi z polbruku ),
Bezrzecze
 ul. Parkowa ( przełożenie podmytych płyt JOMB )
 ul. Miętowa ( uzupełnienie kruszywa ),
Mierzyn














ul. Promienista - przy skrzyżowaniu z ul. Długą ( równanie z uzupełnieniem kruszywa ),
ul. Łukasińskiego - przy mostku ( przełożenie pomytych płyt i uzupełnienie kruszywa ),
ul. Brzozowa ( równanie z uzupełnieniem kruszywa, poprawienie, ustabilizowanie płyt ),
ul. Morenowa ( przełożenie płyt, równanie z uzupełnieniem kruszywa, wymiana kostki
brukowej przy studzience )
ul. Akacjowa ( równanie z uzupełnieniem kruszywa )
ul. Wenus ( przełożenie pomytych płyt JOMB )
ul. Mierzyńska ( uzupełnienie nawierzchni przy studzience, równanie z uzupełnieniem
kruszywa )
ul. Komercyjna ( przełożenie podmytych płyt i równanie z uzupełnieniem kruszywa )
ul. Kolorowa ( równanie )
ul. Rolnicza ( równanie )
ul. Piotra ( równanie )
ul. Tytusa ( wymiana uszkodzonych płyt na wjeździe )
dojazd do ul. Tamaryszkowej ( równanie z uzupełnieniem )

Wykonawca rozpocznie prace związane z remontami dróg niezwłocznie po przekazaniu placu
budowy, które planowane jest na ostatni tydzień sierpnia br.
Środki przeznaczone na remonty dróg 190 000 zł.
3. W związku z dużym napływem wód z terenu poligonu na ul. Parkową skierowane zostało
pismo w sprawie zagospodarowania wód opadowych do Rejonowego Zarządu Infrastruktury
w Szczecinie.
4. Wystąpiono z pismem do Starostwa Powiatowego w Policach o wyczyszczenie rurociągów
kanalizacji deszczowej i systematyczne czyszczenie wpustów deszczowych w drogach
powiatowych.
W ramach melioracji:
W trakcie występowania intensywnych i długotrwałych opadów deszczu na bieżąco usuwano
zatory oraz przywracano drożność urządzeń wodno-melioracyjnych. W miejscach zagrożonych
podtopieniami wody deszczowe były odpompowywane ( Straż Pożarna, wozy asenizacyjne ).
Najtrudniejsza sytuacja dotyczyła miejscowości: Bezrzecze, Wołczkowo, Dobra, Mierzyn,
Kościno, droga Skarbimierzyce-Bezrzecze ul. Folwarczna.
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Do działań zaangażowane zostały jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Policach oraz jednostki
OSP Dobra i OSP Wołczkowo. Z uwagi na duże potrzeby związane z usuwanie skutków
intensywnych opadów deszczu zwrócono się o pomoc do Gmin Police, Kołbaskowo i Nowe
Warpno w zakresie uruchomienia jednostek OSP tych gmin. Włodarze wymienionych gmin
niezwłocznie odpowiedzieli na naszą prośbę i wysłali swoje jednostki do pomocy w Gminie
Dobra. Do działań natychmiast przystąpił eksploatator kanalizacji sanitarnej i deszczowej Firma
POLDEK oraz Zakłada Konserwacji Urządzeń Wodnych Ryszard Łukasik.
Uruchomiono rezerwę w ramach zarządzania kryzysowego na działania związane z usuwaniem
skutków intensywnych i długotrwałych opadów deszczu oraz związanych z tym podtopień.
Służby gminy były w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami Zachodniopomorskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, z którymi ustalono konieczność
udrożnienia koryta Strugi Wołczkowskiej, rzeki Mała Gunica. Do prac tych przystąpiono
niezwłocznie.
Pismem z dnia 16.08.2017r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie poinformował,
że przystępuje do realizacji prac konserwacyjnych na poszczególnych obiektach na terenie Gminy
Dobra:






Struga Wołczkowska,
Mała Gunica,
Żurawia Struga,
Kanał „R” m. Rzędziny
Kanał Rzędziny II

Termin zakończenia: 20 listopada 2017r.
Ponadto odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminy Miasto Szczecin w zakresie
odprowadzenia wód deszczowych w rejonie ulicy Spiskiej i Mierzyńskiej. Zadania, które muszą
zostać wykonane zostaną przedstawione do projektu budżetu na rok 2018 i do Wieloletniej
Prognozy Finansowej.

Po analizie obecnego stanu urządzeń wodno-melioracyjnych po podtopieniach, które
wystąpiły w miesiącu lipcu ustalono, najpilniejsze prace do wykonania:













Wołczkowo, Piaskowa-Zielona ( konserwacja rowu melioracyjnego )
Wołczkowo, Siewna-Łanowa ( konserwacja rowu melioracyjnego )
Wołczkowo Słoneczna-Gruszkowa ( konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych )
Dobra Graniczna-Płochocin-do Małej Gunicy ( konserwacja rowu melioracyjnego )
Dobra Dereszowa-Struga Wołczkowska ( konserwacja rowu melioracyjnego, udrożnienie
przepustu )
Kościno-Czapli ( czyszczenie drenażu )
Mierzyn Podgórna ( remont rurociągu drenarskiego )
Mierzyn Tytusa ( remont rurociągu drenarskiego )
Dobra Sasankowa ( remont kolektora deszczowego )
Dobra, Zagrodowa - Słoneczna Dolina ( konserwacja rowu melioracyjnego )
Mierzyn ul. Wiejska ( remont studni )
Skarbimierzyce, ul. Folwarczna ( remont przepustu )
3

Ponadto wykonana zostanie opinia wodno-gruntowa w zakresie możliwości budowy studni
chłonnych w rejonie ulic Parkowa, Platynowa.
Na rowach i urządzeniach melioracyjnych realizowane są na bieżąco stałe konserwacje.
Wykonawca rozpocznie wskazane prace niezwłocznie.
Środki przeznaczone na melioracje 200 000 zł.

Na tym notatkę zakończono.
Sporządziła: R. Adamska
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