
Uchwała Nr XVIII/73/2004
Rady Gminy Cisek

z dnia 16 kwietnia 2004 roku

w sprawie konieczno�ci budowy zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym ( tekst
jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z pó�niejszymi zmianami ) Rada Gminy Cisek
uchwala, co nast�puje :

§ 1.

Rada Gminy Cisek przyjmuje stanowisko w przedmiocie konieczno�ci budowy zbiornika
przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny” w brzmieniu stanowi�cym zał�cznik do niniejszej
uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Cisek, zobowi�zuj�c go do przesłania
stanowiska, o którym mowa w § 1, do Wojewody Opolskiego i do wiadomo�ci :
1. Prezydenta RP,
2. Marszałka Sejmu RP,
3. Prezesa Rady Ministrów RP,
4. Posłów i Senatorów RP z terenu Opolszczyzny,
5. Wojewody Opolskiego,
6. Marszałka Województwa Opolskiego,
7. Starosty Powiatu K�dzierzy�sko – Kozielskiego,
8. Zwi�zku Gmin �l�ska Opolskiego,
9. Wojewody �l�skiego,
10. Marszałka Województwa �l�skiego,
11. Wojewody Dolno�l�skiego,
12. Marszałka Województwa Dolno�l�skiego,
13. Gmin nadodrza�skich województw �l�skiego, opolskiego i dolno�l�skiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.

Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek

/-/ Paweł Ryborz



Zał�cznik
do uchwały Rady Gminy Cisek

Nr XVIII/73/2004 z dnia16 kwietnia 2004r.

Stanowisko Rady Gminy Cisek
w sprawie konieczno�ci budowy

zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny”

Rada Gminy Cisek wyra�a gł�bokie zaniepokojenie wobec braku podj�cia konkretnych działa�
w przedmiocie realizacji budowy zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny”, inwestycji
uj�tej     w rz�dowym programie "Odra 2006" jako zadania priorytetowego.

Od katastrofalnej powodzi w 1997 roku min�ło ponad 6 lat. W tym okresie wykonano wiele prac
remontowych i inwestycyjnych zabezpieczaj�cych tereny nadodrza�skie przed niszcz�cym
�ywiołem powodziowym. W chwili obecnej, mi�dzy innymi w naszej gminie, kontynuowana jest
budowa obwałowa� rzeki Odry. Przygotowywana jest dokumentacja techniczna na dalsze etapy
budowy obwałowa�. Zaanga�owanie prac i �rodków finansowych w to przedsi�wzi�cie jest
ogromne i nie mo�e zosta� zmarnowane. Dlatego te� przera�a nas brak jakiegokolwiek post�pu
w pracach zwi�zanych z budow� zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny”.

Budowa obwałowa� rzeki Odry ma sens tylko przy jednoczesnej budowie zbiornika
przeciwpowodziowego. Równoległa realizacja budowy obydwu inwestycji stwarza szans�
stworzenia wła�ciwego systemu obrony przeciwpowodziowej terenów gmin nadodrza�skich od
Raciborza do Wrocławia. Brak zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny” nie gwarantuje
prawidłowej ochrony przed powodzi� dla gmin nadodrza�skich, a wr�cz stworzy� mo�e nie
przewidziane w skutkach zagro�enie dla �ycia i zdrowia zamieszkałych tu ludzi oraz zniszczenia
ich dobytku wypracowywanego przez wiele pokole�.

Rada Gminy Cisek domaga si� od dysponentów �rodków finansowych oraz od władz
odpowiedzialnych za ochron� przeciwpowodziow� wydania odpowiednich decyzji zmierzaj�cych
do realizacji budowy zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny”.

Rada Gminy Cisek wnosi do władz Pa�stwa Polskiego o godne i sprawiedliwe wynagrodzenie
finansowe wszystkich wła�cicieli nieruchomo�ci przewidzianych do wysiedlenia z terenów budowy
przyszłego zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny”.

Rada Gminy Cisek oczekuje, �e budowa zbiornika „Racibórz Dolny” zostanie potraktowana
priorytetowo przez władze odpowiedzialne za ochron� przeciwpowodziow� w naszym kraju, co
pozwoli j�         w trybie pilnym rozpocz�� i zrealizowa� a przez to unikn�� tragedii powodzi, jakiej
ju� nie jeden raz do�wiadczyli mieszka�cy nadodrza�skich gmin.

Oczekujemy podj�cia w tym temacie szybkich i konkretnych decyzji.


