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UCHWALA NR XXVIII/207/2021

Rady Gminy Wi]czyce
z dnia 11 maja 2021 r.

ysprawieprzyjeciastanowiskawsprawiemapzagrozeniapowodziowego
I map ryzyka powodziowego
Napodstawieart.18ust.1wzw.zart.7ust.1pkt14ustavyzdnia8marca
1990 r. o samorz?dzie gmimym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z p6in. zm.) i § 39
ust. I Statutu Gminy Wilczyce

Rada Gminy Wilczyce
uchwala, co nastepuje:
§1

1. Przyjmuje si? stanowisko w sprawie map zagrozenia powodziowego i map

ryayka powodziowego, opublikowanych na stronie Biuletynu lnfomacji
Publicznej Patstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu
22 pazdziemika 2020 r.
2.Stanowisko,okt6rymmowawust.1stanowizal?cznikdoniniejszejuchwaly.

§2

Wykonanieuchwdypowierzasi?W6jtowiGminyWilczyce.

§3

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj?cia.
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Zal?cznik do uchwaly Nr XXVIII/ 207/2021
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 11 maja 202lr.

Stanowisko RADY GMINY WILCZYCE
w sprawie map zagrozenia powodziowego
i map ryzyka powodziowego
Na podstawie § 39 ust.1 Statutu Gminy Rada Gminy Wilcayce przyjmuje
stanowisko w sprawie map zagro2enia powodziowego i map ryayka

powodziowego i przychyla si? do apelu imych gmin powiatu sandomierskiego o
podj?cie dzialafi legislacyjnych, kt6re zatrzymajQ proces wylaczenia z
mozliwo§ci rozwoju teren6w obj?tych w/w mapami. Stanowisko adresuje sie do
Prezesa Rady Ministr6w, a przekazuj e do wiadomosci :
• Ministra Infrastruktury,

• Klub6w Parlamentamych Sejmu RP,
• Parlamentarzyst6w Wojew6dztwa Swi?tokrzyskiego,
• Woj ewody Swi?tokrzyskiego,

• Marszalka Wojew6dztwa §wi?tokrzyskiego,
• Prezesa W6d Polskich.
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proj ekt6w map zagrozenia i ryfyka pow.odziowego.

Pod koniec 2020 roku Minister wla§ciwy do spraw gospodarki wodnej
zatwierdzil mapy zagro2enia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego
opracowane przez Pahstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zgodnie z art.
169 -171 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -Prawo wodne. Mapy zostaly
opublikowane na stronie Biuletynu lnformacji Public2mej w dniu 22 pazdziemika
2020 roku.
Okazuje sis, 2e mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka

powodziowego skutecznie uniemozliwiaja realizacj? zamierzeh inwestycyjnych.
Pojawily si? pierwsze przypadki odm6w uzgodnienia prze PGW Wody Polskie

projekt6w decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji w oparciu o mapy
zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Problem ten dotyczy
miasta Sandomierz oraz gmin Loni6w, Koprzywnica, Samborzec, Dwikozy
i Zawichost.

Naznacznejcze§civymienionychjednosteksamorzaduterytorialnegonie
b?dzie mo21iwe wykonanie jakiegokolwiek zamierzenia inwestycyjnego, nie
tylko polegajacego na budowie zakladu produkcyjnego, ale rdwniez na budowie
infrastruktury komunalnej w postaci budynk6w uzyteczno§ci publicznej, szk6l,
boisk, plac6w zabaw, budynk6w wielorodzirmych, dom6w a nawet garady.
Spowoduje to obnizenie wartosci nieruchomosci na przedmiotovym obszarze
oraz vyludnienie w/w teren6w. Ziemie, kt6re od wielu pokoleh znajduja sis
wr?kachtychsamychrodzin,stanowiacZr6dloichutrzymania,wwynikuzalozch
stoj?cychupodstawmapzagrozeniapowodziowegoimapryzykapowodziowego
beda mogly bye vykorzystywane tylko i vyl?cznie na cele upraw rolnych
i sadownicaych. Nie powstanie na tym terenie 2aden zaklad pracy, nie zostanie
wybudowana Zadna szkola, sala gimnastyczna, czy plac zabaw. Nie powstanie
2aden dom czy nawet budynek gospodarczy.
Na przestrzeni ostatniej dekady na terenie powiatu sandomierskiego
zrealizowanowieleinwestycjiprzebudowywal6wprzeciwpowodziowychodgm.
Loni6w do gin. Zawichost. Obecnie realizowana jest inwestycja pn. „Ochrona
przeciwpowodziowa Sandomierz", majac? na celu zwi?kszenie ochrony
przeciwpowodziowej Sandomierza i okolicznych miejscowosci, kt6ra pozwoli
r6wnie2 na zwi?kszenie ochrony dycia i mienia 2yjacej tarn spoleczno§ci. Tym
bardziej,wtymSwietle,niezrozumialejestvyprowadzaniezakaz6wiograniczeri
w rozwoju spolecznym i gospodarczym teren6w nadwi§lariskich, gdzie po
kosztounych inwestycjach przeciwpowodziovych mieszkaricy czuja sie
beapiec2nie.

M6wimy tutaj o miejscowo§ciach, zamieszkiwanych od poczatk6w
PafistwaPolskiego,m6wimytutajomiejscuzanieszkaniadlawielutysiecyludzi,
kt6rzyztaziemiazwi?zaliZycie,swojeorazswoichrodzin.Swojedycioweplany
i zamierzenia. Wojew6dztwo Swietokrzyskie, w tym r6wniez teren naszego
powiatu to jeden z region6w najt>ardziej dotkni?tych ucieczka mlodych ludzi.
Ucieczkq za wyksztalceniem, za praca, za lepszym dyciem. Jest to region, kt6ry
na skutek wieloletnich zaniedbari w budowie mi?dzy irmymi infrastruktury
drogowej nie jest w stanie konkurowa6 z sasiednimi wojew6dztwami w zakresie

:eren6w inwestycyjnych. Ale jest to te2 region pelen twardych, wspanialych
1 pracowitych ludzi, kt6rych nie byla w stanie pokona6 tragiczna pow6dz z 2010
roku. Kt6rzy potrafili odbudowa6 swoje domy, gospodarstwa i zaklady pracy.
Kt6rychpoziomrolnictwanaledydonajwyzszychwEuropie.Niebedzierozwoju

gospodarczego Sandomierskiej Ziemi jezeli w drodze decyzji administracyjnej,
podj?tej zza biurka w Warszawie uniemozliwimy zabudow? tych teren6w.
Nie bedzie tym samym przyszlo§ci dla tej ziemi i jej mieszkaiic6w. W dalszej
perspektywie, brak mo2liwo§ci prowadzenia i rozwijania dzialalno§ci rolniczej
I gospodarczej, brak mozliwo§ci inwestowania w domy, budynki gospodarcze,
infrastruktur? spoleczna i techniczna doprowadzi praktycznie do wywlaszczenia
ludzi z tych teren6w za kt6re nie otrzymaj? odszkodowania.

W dniu 3 marca 2021 roku, z inicjatyvy Starosty Sandomierskiego, na
Zamku Kr61ewskim w Sandomierzu odbyto sie spotkanie z przedstawicielami
PGWWodyPolskie,kt6renierozwialoo6awiwqtpliwo§ci.Chcemynatejziemi

dye, pracowa6, wychovywa6 swoje dzieci i unuki. Chcemy budowa6 domy,
gospodarstwaizakladypracy.Niepozw6lmynavyludnienietychteren6w,na
ich degradacj? oraz przemystowe zacofanie.
NastronieintemetowejPGWWodyPolskie(www.kzgw.gov.pl)caytamy:
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RadaGminyWilczycedoceniapotrzebeopracowaniaorazznaczeniemap
zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, kt6re sa wainym
narzedziem i stanowia element oceny ryzyka vystapienia powodzi. Nie mniej

jednak,Radawyra2astanowisko,Zemapyteniemogaby6podstawadozakazu
rozwojuteren6wkt6rychdotycza,jakprzedstawionopowyzej.
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