Stanowisko Rady Gminy Borowa
w sprawie Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego

Rada Gminy Borowa przyjmuje poniższe stanowisko w sprawie Map Zagrożenia
Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego i apeluje o podjęcie działań naprawczych
(legislacyjnych), które zatrzymają proces wyłączenia z możliwości rozwoju terenów
objętych Mapami Zagrożenia Powodziowego i Mapami Ryzyka Powodziowego.
Pod koniec 2020 roku zostały zatwierdzone przez właściwego ministra zgodnie
z art. 169-171 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz.310
z późn. zm.) Mapy Zagrożenia Powodziowego oraz Mapy Ryzyka Powodziowego
opracowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego skutecznie
uniemożliwią realizację zamierzeń inwestycyjnych. Pojawiły się pierwsze przypadki
odmów uzgodnienia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektów
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji w oparciu o Mapy Zagrożenia
Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego. Problem ten dotyczy miejscowości
Łysakówek, Gliny Wielkie, Gliny Małe, Sadkowa Góra. Dodatkowo planowane na
terenach zamieszkałych poldery wzdłuż Wisły bardzo mocno ograniczą również na
znacznej powierzchni miejscowości Górki oraz Surowa wykonanie jakiegokolwiek
zamierzenia

inwestycyjnego,

nie

tylko

polegającego

na

budowie

zakładu

produkcyjnego, ale również na budowie infrastruktury komunalnej w postaci budynków
użyteczności publicznej, szkół, boisk, placów zabaw, budynków wielorodzinnych,
domów a nawet garaży. Spowoduje to zahamowanie rozwoju, brak perspektyw dla
obecnie zamieszkałych jak również planujących związać swą przyszłość z wyżej
wymienionymi terenami. Ziemie, które od wielu pokoleń znajdują się w rękach tych
samych rodzin, stanowiąc źródło ich utrzymania, w wyniku założeń stojących
u podstaw Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego będą mogły
być wykorzystywane tylko i wyłącznie na cele upraw rolnych i sadowniczych. Nie
powstanie na tym terenie żaden zakład pracy. Nie powstanie żaden dom czy nawet
budynek gospodarczy.
Wstępne założenia wskazują że Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka
Powodziowego obejmą blisko 70% powierzchni wyżej wymienionych miejscowości, to
jest 2 350 ha. Bezpośrednio dotknie to ponad 1 100 osób zamieszkujących te tereny

oraz kolejne setki w najbliższym sąsiedztwie - 240 gospodarstw domowych oraz blisko
30 podmiotów gospodarczych.
Na przestrzeni ostatnich lat było prowadzonych wiele prac mających na celu poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców przed zagrożeniami powodziowymi. Działania te
w sposób

znaczący

powodziowym,

zabezpieczyły

jednocześnie

nie

teren

naszej

ograniczały

gminy

przed

możliwości

zagrożeniem

rozwoju

inwestycji

publicznych jak i prywatnych. Wymienić tutaj należy między innymi modernizacje
prawego obwałowania rzeki Wisły i obwałowania rzeki Stary Breń. Ponadto w Planie
Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym występuje dalsza modernizacja obwałowań
rzeki Stary Breń. Jednakże niezbędnym a wręcz koniecznym, z uwagi na brak
obwałowania potoku Brnik, jest budowa przepompowni bądź stanowiska pomp
wysokowydajnych przy ujściu nieobwałowanego potoku Brnik do rzeki Stary Breń.
Mimo wielokrotnych próśb i monitów zadanie to nie zostało ujęte w wyżej wymienionym
planie.
Rada

Gminy

Borowa

nie

neguje

potrzeby

opracowania

Map

Zagrożenia

Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego. Nie mniej jednak, Rada wyraża
stanowisko, że mapy te nie mogą być podstawą do wprowadzania ograniczeń rozwoju
terenów zamieszkałych od pokoleń.
Rada apeluje do Pana Premiera jak również innych właściwych organów oraz instytucji
i zwraca się z prośbą o niezwłoczne rozpoczęcie działań mających na celu aktualizacje
obowiązujących Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego, tak
aby wykluczyć obostrzenia inwestycyjne na terenach nimi objętych, a co za tym idzie
umożliwić ich rozwój oraz wzrost dobrobytu mieszkańców Gminy Borowa, dbając
jednocześnie o ich bezpieczeństwo.

