
  PROJEKT 

UCHWAŁA NR XX/146/12 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 6 września 2012 r. 

 

w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP 

o opracowanie rządowego programu systematycznego 

pogłębiania rzeki Odry i Małej Panwi. 

 

 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 16  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  Rada Powiatu 

Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 

Rada Powiatu Opolskiego popierając inicjatywę  Rady Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego w zakresie opracowania rządowego programu systematycznego 

pogłębiania rzeki Odry i mając na uwadze zaistniałe zagrożenie katastrofą ze strony 

rzeki Mała Panew w czasie  powodzi z 2010 r. na terenie powiatu opolskiego, apeluje 

do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego 

pogłębiania koryta rzeki Odry i Małej Panwi. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3 

  
Odpis uchwały należy doręczyć Prezesowi Rady Ministrów RP, Wojewodzie 

Opolskiemu oraz jednostkom samorządu terytorialnego położonych w dorzeczu górnej 

i środkowej Odry i Małej Panwi. 

 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

                

 

 

 



  PROJEKT 

 

 

                                               UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 16 ustawy o samorządzie powiatowym powiat 

wykonuje określone w ustawie zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie 

ochrony przeciwpowodziowej. 

Biorąc pod uwagę skutki powodzi z maja i czerwca 2010 w postaci 

dużych rozmiarów zniszczeń w nieruchomościach, gospodarstwach rolnych i 

infrastrukturze na terenie naszego powiatu należy przyjąć, że każda inicjatywa 

lub działanie mogące wpłynąć na poprawę ochrony przeciwpowodziowej przez  

wyeliminowanie lub ograniczenie ponoszonych strat zasługuje na wsparcie. 

Takim działaniem z pewnością jest potrzeba systematycznego pogłębiania rzek. 

Dlatego za celowe należy uznać poparcie inicjatywy Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego w formie Uchwały Nr XII/73/2011 zawierającej 

apel do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu 

pogłębiania rzeki Odry. 

Należy zauważyć, że w powiecie opolskim w czasie powodzi roku 2010 doszło 

do istotnego zagrożenia katastrofą przez możliwość zalania wodami rzeki Mała 

Panew Huty Jedlice. W zakładzie tym znajdują się piece hutnicze w których 

temperatury dochodzą do ponad tysiąca stopni a więc skutki takiego zdarzenia 

byłyby niewyobrażalne. Koryto tej rzeki uległo znacznemu zamuleniu o czym 

świadczą tworzące się na niej wyspy. Podobne objawy obserwuje się na 

dopływie rzeki na zbiorniku wstępnym do Jeziora Turawskiego. 

Mając powyższe na względzie celowe wydaje się rozszerzenie apelu o  wniosek 

aby w rządowym programie systematycznego pogłębienia rzek oprócz  Odry 

ująć również rzekę Mała Panew.    
 


