
 

UCHWAŁA NR  V/ 22/15 
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM 

z dnia 10 marca 2015 r. 
 
 

w sprawie apelu do Marszałka, Zarządu i Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, Dyrekcji Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, 
władz samorządowych szczebla podstawowego, powiatowego, wojewódzkiego 
i centralnego, mieszkańców Gminy Sędziszów Młp. oraz właścicieli gruntów na 
których zlokalizowane są inwestycje przeciwpowodziowe, dotyczącego 
przyspieszenia prac związanych  z budową zabezpieczeń przeciwpowodziowych na 
terenie Gminy Sędziszów Młp. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) 

 
Rada Miejska w Sędziszowie Młp. uchwala co następuje: 

  
§ 1 

 
Po zapoznaniu się z problematyką techniczno-ekonomiczną przedsięwzięcia pod 
nazwą „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Górze Ropczyckiej na 
rzece Budzisz” przyjmuje się apel Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. dotyczący 
przyspieszenia prac związanych z budową zabezpieczenia powodziowego na terenie 
Gminy Sędziszów Młp. o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik do Uchwały nr  V/22/14 
Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. 

z dnia 10 marca 2015r. 

APEL 
Do Marszałka, Zarządu i Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Dyrekcji 
Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, władz samorządowych 
szczebla podstawowego, powiatowego, wojewódzkiego i centralnego, do 
mieszkańców Gminy Sędziszów Młp. oraz właścicieli gruntów na których 
zlokalizowane są inwestycje przeciwpowodziowe dotyczącego realizacji prac 
związanych z budową zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Gminy 
Sędziszów Młp. 
 
 
Rada Miejska w Sędziszowie Młp. zwraca się do władz samorządowych 
Województwa Podkarpackiego z apelem o zintensyfikowanie prac związanych 
z budową zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Gminy Sędziszów Młp. 
Jedną z kluczowych budowli wodnych jest suchy zbiornik przeciwpowodziowy Góra 
Ropczycka na rzece Budzisz zlokalizowany na terenie miasta Sędziszów Młp., 
miejscowości Góra Ropczycka i Zagorzyce. 
Jego parametry techniczno-ekonomiczne proponowane przez Inwestora oraz Zespół 
Projektowy daje podstawę twierdzić, że obiekt ten w znaczny sposób przyczyni się do 
uporządkowania gospodarki wodnej na tej rzece oraz do zabezpieczenia terenów 
Sędziszowa i okolic przed klęską powodzi. Stan zaawansowania dokumentacji 
technicznej i procedur techniczno-prawnych pozwala twierdzić, że ma on szanse 
powstać w pierwszej kolejności. 
 
Rada Miejska w pełni popiera Apel podjęty przez Radę poprzedniej kadencji z dnia 
27.06.2013 r. oraz idei budowy w/w suchego zbiornika przeciwpowodziowego. 
Jednocześnie mając na uwadze kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
terenów dotkniętych powodzią w 2006 r. i 2010 r. apeluje powtórnie do władz 
samorządowych województwa podkarpackiego o konsekwentną realizację 
pozostałych inwestycji w tym zakresie tzn.  
 
˗ budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Zagorzyce-Rogówka na cieku 

Czerwonka. 
˗ budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Zagorzyce-Malskówka 
˗ budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Gnojnica 

w  miejscowości Góra Ropczycka 
˗ budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Bystrzyca 

w miejscowości Sielec  i Wiercany 
 
Niniejszy apel kierujemy do władz Województwa Podkarpackiego i wszystkich 
zainteresowanych stron, zdeterminowani troską o bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców i w przekonaniu, że wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych dołożą wszelkich starań zmierzających do 
szybkiej ich realizacji. 
 


