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STANOWISKO NR 1/2019
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie „Obwałowania rzeki Bug w km 95+000 – 103+000 odcinek Rostki Wielkie - Małkinia Górna –
Klukowo, gmina Małkinia Górna, powiat ostrowski”
Rada Gminy Małkinia Górna po zapoznaniu się z wnioskami, protestami i opiniami mieszkańców oraz
właścicieli nieruchomości położonych na terenach zagrożonych powodzią, którzy w sposób szczególny narażeni
są na działania żywiołu wody i zapoznaniu się z pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 06 listopada 2019 r. przedstawia, co następuje.
W dniu 14 lutego 2018 r. Rada Gminy Małkinia Górna na XLV sesji przyjęła stanowisko w sprawie
zagrożenia powodziowego miejscowości Małkinia Górna oraz innych miejscowości Gminy leżących
w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Bug. Powyższe stanowisko spotkało się z akceptacją Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które podjęło skuteczne działania zmierzające do budowy wałów
przeciwpowodziowych, za które Rada Gminy dziękuje.
Przyjęte przez inwestora rozwiązania, przedstawione na zorganizowanych przez Wójta Gminy Małkinia
Górna konsultacjach społecznych, spotkały się z brakiem zgody części mieszkańców naszej Gminy. Wniesiono
11 uwag i protestów, które zostały przekazane do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w celu
ich przeanalizowania zgodnie z kompetencjami. Rada Gminy nie posiada bowiem w swoich kompetencjach
wydawania fachowej, technicznej opinii na temat proponowanego przebiegu wału. Jest to zadanie inwestora,
którym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Problem jest bardzo złożony i zdajemy sobie sprawę, że zadowolenie wszystkich stron jest bardzo trudne do
osiągnięcia. Jednakże na pewno w interesie Gminy jest to, by obszary leżące na jej terenie nie były zalewane,
a majątek naszych mieszkańców był zabezpieczony przed powodziami. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia
i życia, jakie przynosi powódź, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, zabezpieczenie ich mienia, a także
całej infrastruktury, z której korzystają: drogi, kolej, sieć energetyczna, oczyszczalnia ścieków, sieć handlowa,
stacje benzynowe Rada Gminy Małkinia Górna podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 14 lutego 2018 r.
Rada Gminy Małkinia Górna wnosi do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o kontynuację
prac związanych z realizacją zadania „Obwałowania rzeki Bug w km 95+000 – 103+000 odcinek Rostki
Wielkie - Małkinia Górna – Klukowo, gmina Małkinia Górna, powiat ostrowski” z uwzględnieniem wniosków
mieszkańców w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Zwracamy się z prośbą, aby oczekiwana od
kilkudziesięciu lat przez mieszkańców Gminy Małkinia Górna budowa wałów przeciwpowodziowych,
z zachowaniem optymalnych dla mieszkańców rozwiązań, mogła być zrealizowana.
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