
PROJEKT                        

UCHWAŁA NR …../…../15 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 30 marca 2015 r. 
 

w sprawie przyjęcia  stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego 
podjęcia działań na rzecz zapewnienia  finansowania ze środków Banku Światowego  
inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w zlewniach Wisłoki i Wisły 
Sandomierskiej 

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa     
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z poźń. zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu Województwa 
Podkarpackiego stanowiącego załącznik do  Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa 
Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247 z późn.zm.). 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Przyjmuje się stanowisko dotyczące podjęcia działań na rzecz zapewnienia  

finansowania z środków Banku Światowego inwestycji z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej   w zlewniach Wisłoki i Wisły Sandomierskiej. 

2. Stanowisko , o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2 

Uchwała podlega przekazaniu do strony rządowej, w tym do Premiera Rządu 

Rzeczypospolitej i Ministra Środowiska.  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu  Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 



 

Uzasadnienie 

 

Realizacja priorytetowych zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, przyjętych 
Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXV/451/12 z dnia 24 września 2012 
roku jest uzależniona od pozyskania niezbędnych środków finansowych na ten cel.  

Wymienione w załączniku do uchwały siedem przedsięwzięć wpisuje się w założenia 
Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła. Przedmiotowe zadania mają 
priorytetowe i strategiczne znaczenie dla województwa podkarpackiego, gdyż usytuowane są 
na obszarach na których występuje największe zagrożenie i powstają najwyższe szkody 
powodziowe. Ponadto odpowiadają oczekiwaniom i dotychczasowym postulatom lokalnych 
samorządów, Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Wojewody Podkarpackiego. 
Wg stanu na koniec marca 2015 r dwa z zadań posiadają już pozwolenie na realizację, dla 
kolejnego z nich w najbliższych dniach zostanie złożony wniosek o pozwolenie. Pozostałe 
cztery przedsięwzięcia  są już na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Tak wysoki 
stopień zaawansowania pozwoli na zakończenie ich realizacji do 2021 roku więc doskonale 
odpowiada założeniom i wymogom stawiany przez Bank Światowy. 

 Ponieważ podpisanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z Bankiem Światowym 
przewidywane jest na najbliższe miesiące, niezbędnym jest podjęcie przez Województwo 
Podkarpackie działań mających na celu spowodowanie, by ująć przedmiotowe 
przedsięwzięcia w zakresie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła.   

 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Załącznik do Uchwały Nr .... / ..... / 15 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia ........ 2015 r. 

 
Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczące podjęcia działań na 
rzecz zapewnienia  finansowania ze środków Banku Światowego inwestycji z zakresu 
ochrony przeciwpowodziowej   w zlewniach Wisłoki i Wisły Sandomierskiej. 

 
 
Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą XXV/451/12 z dnia 24 września 2012 roku, 

wskazał priorytetowe zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie 

województwa podkarpackiego. W chwili obecnej są one sukcesywnie realizowane a dalsza 

ich kontynuacja uzależniona jest od skutecznego pozyskiwania środków finansowych 

z wszystkich dostępnych źródeł. Przyznawane corocznie z  budżetu państwa środki na 

realizację ww. zadań z zakresu administracji rządowej nie zabezpieczają faktycznych 

potrzeb. Równocześnie przewidywana alokacja funduszy na działania przeciwpowodziowe 

w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko a także środków Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie nie będzie w tym zakresie wystarczająca. Dodatkowo w chwili obecnej 

trwa przełom okresu programowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego w związku z czym nie są jeszcze dostępne środki przewidziane na 

perspektywę 2014-2020. Z uwagi na powyższe zachodzi potrzeba poszukiwania nowych 

źródeł finansowania pozwalających na realizację przedsięwzięć przeciwpowodziowych. 

Szansę taką stwarza przygotowywany obecnie przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej Projekt 

Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła planowany do sfinansowania ze środków Banku 

Światowego. 

 
Poniżej przedstawiono wykaz zadań inwestycyjnych niezbędnych do ujęcia w Projekcie 

Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła, planowanych do sfinansowania z środków Banku 

Światowego. 

 

I. Zadanie ze zlewni Wisły Sandomierskiej 

 

 Wisła – Etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 – 15+819 na 

odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. 

podkarpackiego i świętokrzyskiego).  



 Wisła Etap 2 - Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego 

wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na 

terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie1 

 

 

II. Zadania ze zlewni Wisłoki 

 

  Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym 

brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica                       

i Kędzierz, woj. podkarpackie 

   Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi 

powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na 

terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, 

Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie 

   Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki   Wisłoki 

113+350 – 119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. 

podkarpackie - etap 1 i 2 

   Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Góra Ropczycka na rzece 

Budzisz, na terenie m. Sędziszów Małopolski, Góra Ropczycka, Zagorzyce, gm. 

Sędziszów Małopolski woj. podkarpackie 

   Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km od 27+100 do 

31+400 i potoku Kiełkowskim w km od 0+150 do 2+008 - dla ochrony 

przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec i gm. 

Przecław, woj. podkarpackie 

 

 

 
 

                                                            
1 Zadanie zostało już wstępnie ujęte w Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Odra‐Wisła 


