
UCHWAŁA NR IX/ 74 /2015
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie apelu do Prezydenta i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie 
natychmiastowych działań w zakresie ochrony przed powodzią terenów w gminie Bierawa

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072), Rada Gminy 
Bierawa uchwala co następuje :

§ 1. 1. Wyraża w imieniu mieszkańców Gminy Bierawa głębokie zaniepokojenie 
i zdecydowany sprzeciw wobec braku jakichkolwiek działań w zakresie ochrony przed powodzią 
terenów w Gminie Bierawa.

2. Apeluje do Prezydenta i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie natychmiastowych 
i skutecznych działań, które przyczynią się do zapewnienia mieszkańcom Gminy Bierawa 
bezpiecznych warunków do zamieszkiwania.

3. Treść apelu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4. Apel popiera się podpisami mieszkańców Gminy Bierawa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa, zobowiązując go do 
przekazania niniejszej uchwały Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady 
Ministrów,  Wojewodzie Opolskiemu, Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej oraz 
samorządowi Gminy Kuźnia Raciborska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Joachim Morcinek
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Załącznik do Uchwały Nr IX/ 74 /2015

Rady Gminy Bierawa

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Apel
do Prezydenta i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie natychmiastowych działań 

w zakresie ochrony przed powodzią terenów w gminie Bierawa

Zwracamy się z apelem o pomoc w rozwiązaniu nabrzmiałego od kilkudziesięciu lat problemu 
zagrożenia powodziowego Gminy Bierawa.  Tylko w ciągu ostatnich 25 lat nasze tereny 
dotknęły już trzy bardzo poważne powodzie, nie licząc mniejszych podtopień, które również 
spowodowały wymierne straty. Najtrudniejsza sytuacja była w latach: 1985, 1997 oraz w maju 
2010 roku.
Zapewne skutki tych kataklizmów byłyby znacznie mniejsze, gdyby powstał owiany już 
legendą zbiornik retencyjny „Racibórz Dolny”. Od najtragiczniejszej w skutkach powodzi, jaka 
miała miejsce w 1997 minęło 18 lat. W tym czasie nie zrobiono nic w kierunku poprawy 
bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców Gminy Bierawa, a wręcz powiększono ich 
obawy.

Zakończony proces budowy wałów lewobrzeżnej Odry od Koźla, aż po województwo 
śląskie, jak również mały postęp prac w kierunku budowy zbiornika przeciwpowodziowego 
„Racibórz Dolny”, spowodowały, że Gmina Bierawa stała się polderem powodziowym, przez 
co nasi mieszkańcy mają coraz większe obawy o własne bezpieczeństwo i swojego dobytku.

Przypominamy, że bezpieczeństwo powodziowe wszystkich mieszkańców powinno być 
nadrzędnym celem Prezydenta i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Niestety mieszkańcy naszej 
gminy czują się oszukani, poprzez brak działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na 
terenie Gminy Bierawa, jedynej pozostawionej w tak trudnej sytuacji. Pomimo wielokrotnych 
obietnic Ministra Środowiska, nic w tej materii nie zostało zrobione. Niepokojące są także 
plany na przyszłość, które wskazują, że pierwsze prace projektowe mają być rozpoczęte 
dopiero po roku 2020, co skazuje mieszkańców na długie lata niepewności.

W przypadku gminy Bierawa priorytetem dla ochrony przeciwpowodziowej oprócz 
wspomnianego już zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny” jest także budowa 
obwałowań po prawej stronie Odry. Jedna z propozycji zakłada również budowę zbiornika 
przeciwpowodziowego Kotlarnia.

Zbiornik przeciwpowodziowy Kotlarnia dla rzeki Bierawka, wpływającej do Odry, mógłby 
podczas kataklizmu realnie ograniczyć wielkość fali powodziowej w Koźlu o około 3,8 %.
W uproszczeniu, odpowiada to zmniejszeniu fali powodziowej w Koźlu o kilkadziesiąt 
centymetrów. Zbiornik ten mógłby przyjąć praktycznie całą masę wody, jaka płynęła w rzece 
Bierawka podczas powodzi w maju 2010 r. Potencjalnie mógłby również zbierać wody rzeki 
Rudy oraz pośrednio rzeki Kłodnica.

Absurdalne wydaje się niewykorzystanie gotowej niecki zbiornika Kotlarnia w celu nie tylko 
przeciwpowodziowym , ale również magazynowania wody w czasie suszy (przykład 
tegoroczny). Olbrzymia niecka antropogeniczna zmieniła stosunki poziomu wód gruntowych na 
terenie naszej gminy oraz gminy sąsiedniej Kuźnia Raciborska. Ponad tysiąc hektarów 
zniszczonego lasu na zasadzie leja depresyjnego drenuje pozostały las w otoczeniu Cysterskich 
Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich. Potencjalna pojemność magazynowania wody 
w tym zbiorniku to około 50 milionów metrów sześciennych wody.
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Z powodu niekorzystnej dla Gminy Bierawa sytuacji w zakresie ochrony przed powodzią, 
braku jasno sprecyzowanych celów i terminów oraz wieloletnich zaniedbań w zakresie 
poprawy istniejącej infrastruktury władze Gminy Bierawa apelują o poważne potraktowanie tej 
sprawy i poniesienie pełnej odpowiedzialności za właściwe zabezpieczenie powodziowe 
terenów nadbrzeżnych oraz za bezpieczeństwo mieszkańców tej gminy. Oczekujemy podjęcia 
natychmiastowych decyzji i priorytetowe potraktowanie budowy zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych po prawej stronie Odry.

Niniejszy apel poparty jest podpisami wielu mieszkańców naszej Gminy.
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