PLAN INWESTYCJI
GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI
NA TERENIE M. POZNANIA
NA LATA 2021 – 2025
– spotkanie z Radą Osiedla Sołacz
3 grudnia 2021r.

Zlewnia Bogdanki – zadanie nr 0-05-21-097-1 -kolektor deszczowy Nowa Bogdanka
Nazwa zadania
inwestycyjnego
Zlewnia własna Bogdanki - kolektor
deszczowy Nowa Bogdanka

Uzasadnienie realizacji
Odciążenie istniejącego kolektora
deszczowego Bogdanka odblokowanie gospodarowania
wodami opadowymi i roztopowymi w
zlewni cieku Bogdanka.

Wylot do cieku
Krzyżanka

Zakres rzeczowy
Budowa kolektora Nowa Bogdanka na odcinku od zbiornika
retencyjnego przy ul. Pułaskiego do wylotu do rzeki Warty w
ulicach: Pułaskiego; Przepadek; Armii Poznań; Szelągowska:
1. Budowa kanału deszczowego DN 2400 mm i dł. ok 1362m od
zbiornika retencyjnego cieku Bogdanka przy ulicy Pułaskiego do
ulicy Szelągowskiej z wpięciem do istniejącego kolektora
Bogdanka 3500/2200mm,
2. Budowa komór na Kolektorze Nowa Bogdanka oraz na
przebudowywanym istniejącym kanale Bogdanka,
3. Budowa komory wlotowej w rejonie ulicy Pułaskiego,
4. Budowa urządzeń towarzyszących,
5. Przebudowa istniejącego Kolektora Bogdanka DN
3500/2200mm na odcinku od ulicy Garbary do rzeki Warty
6. Przełączenie kolektora Winogradzkiego Zachodniego wraz z
urządzeniami podczyszczającymi,
7. Wyprowadzenie dla programowanego Kolektora Opaskowego
Południowego
8. Przebudowa kolidującego rurociągu tłocznego z przepompowni
Garbary.
2019-2023 - kompletna dokumentacja projektowa wykonywana
przez PIM na zlecenie ZDM
2024-2027 - roboty budowlano – montażowe
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Zlewnia Bogdanki – zadanie nr 0-05-21-097-1 -kolektor deszczowy Nowa Bogdanka

Wylot do cieku
Krzyżanka
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Szacowane nakłady łącznie: 58,0 [mln zł]

Zlewnia Bogdanki – zadanie nr 0-05-21-109-1 - system retencji na cieku Wierzbak w rejonie Podolan
Nazwa zadania inwestycyjnego

Uzasadnienie realizacji

Zlewnia Wierzbaka - system retencji
na cieku Wierzbak w rejonie Podolan

Zagospodarowanie wód opadowych
i roztopowych w miejscu ich
powstawania i ograniczenie obciążenia
cieku Wierzbak i Bogdanka.

Zakres rzeczowy

Zbiorniki retencyjne:
1. budowa zbiornika (ZR3) retencyjnego przy ul. Straży
Ludowej o pojemności ok. 5.000- 6.000m3 – etap I
2. rozbudowa zbiornika retencyjnego (ZR1) w rejonie ul.
Homera, zwiększenie pojemności o ok. 3.500 m3 - etap II
3. odbudowa zbiornika retencyjnego (ZR 4) na terenie byłej
fabryki domów, pojemność ok. 2.500 - 3.000m3 – etap III

2023-2024 - dokumentacja projektowa
2025-2030 - roboty budowlano – montażowe

Wylot do cieku
Krzyżanka
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Zlewnia Bogdanki – zadanie nr 0-05-21-109-1 - system retencji na cieku Wierzbak w rejonie Podolan

Wylot do cieku
Krzyżanka
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Szacowane nakłady łącznie: 23,1 [mln zł]

Zlewnia Bogdanki – zadanie nr 0-05-21-110-1-system retencji na cieku Wierzbak. Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Witosa/Dojazd

Nazwa zadania inwestycyjnego
Zlewnia Wierzbaka - system retencji
na cieku Wierzbak. Budowa zbiornika
retencyjnego w rejonie ul. Witosa/Dojazd

Uzasadnienie realizacji

Zakres rzeczowy

Zagospodarowanie wód opadowych i Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Witosa/ Dojazd o
pojemności 18.900 m3
roztopowych w miejscu ich
powstawania i ograniczenie obciążenia
2024-2025 - dokumentacja projektowa
cieku Wierzbak i Bogdanka.
2026-2030 - roboty budowlano - montażowe

Wylot do cieku
Krzyżanka
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Zlewnia Bogdanki – zadanie nr 0-05-21-110-1-system retencji na cieku Wierzbak. Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Witosa/Dojazd

Wylot do cieku
Krzyżanka
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Szacowane nakłady łącznie: 37,3 [mln zł]

Zlewnia Bogdanki – zadanie nr 0-05-21-106-1 - zbiornik retencyjny na kolektorze Smochowickim II

Nazwa zadania inwestycyjnego
Zlewnia Bogdanki - zbiornik
retencyjny na kolektorze
Smochowickim II

Uzasadnienie realizacji
Retencja wód opadowych
przed wylotem do cieku
Bogdanka w rejonie ul.
Lutyckiej

Zakres rzeczowy
Budowa naturalnego zbiornika retencyjnego o
3
poj. 3500 m w rejonie ul. Lutyckiej przed
wlotem do cieku Bogdanka

2024-2025 - dokumentacja projektowa
2026-2027 - roboty budowlano-montażowe

Wylot do cieku
Krzyżanka
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Zlewnia Bogdanki – zadanie nr 0-05-21-106-1 - zbiornik retencyjny na kolektorze Smochowickim II

Wylot do cieku
Krzyżanka
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Szacowane nakłady łącznie: 6,9 [mln zł]

Zlewnia Bogdanki – zadanie nr 0-05-21-107-1 - renaturalizacja i modernizacja cieku Bogdanka
wraz z budową zbiornika retencyjnego na odc. od ul. Nad Wierzbakiem do ul. Pułaskiego

Nazwa zadania inwestycyjnego
Zlewnia własna Bogdanki renaturalizacja i modernizacja cieku
Bogdanka wraz ze zbiornikiem
retencyjnym na odc. od ul. Nad
Wierzbakiem do ul. Pułaskiego

Uzasadnienie realizacji

Zakres rzeczowy

Modernizacja koryta cieku w Regulacja koryta cieku Bogdanka na dl. ok 850 m
obrębie zbiornika
na odcinku od ul. Nad Wierzbakiem do ul.
retencyjnego celem poprawy Pułaskiego.
przepływu i zwiększenia jego
retencji.
2022-2025 - dokumentacja koncepcyjna oraz
projektowa
2026-2027 - roboty budowlano - montażowe

Wylot do cieku
Krzyżanka
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Zlewnia Bogdanki – zadanie nr 0-05-21-107-1 - renaturalizacja i modernizacja cieku Bogdanka
wraz z budową zbiornika retencyjnego na odc. od ul. Nad Wierzbakiem do ul. Pułaskiego

Wylot do cieku
Krzyżanka
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Szacowane nakłady łącznie: 1,3 [mln zł]

