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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia woli kontynuacji prac związanych z budową wałów przeciwpowodziowych w gminie 
Małkinia Górna 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z 
późn. zm.) w związku z art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624) 
Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę kontynuacji przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym gminy Małkinia Górna poprzez obwałowanie rzeki Bug w km 95+000 - 
99+500 odcinek Małkinia Górna – Małkinia Mała – Przewóz – Klukowo – Glina. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

Rada Gminy Małkinia Górna wnioskuje do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie 
o przystąpienie do kontynuacji prac związanych z realizacją obwałowania rzeki Bug w gminie Małkinia Górna 
z uwzględnieniem zastrzeżeń, wniosków i opinii z przeprowadzonych konsultacji społecznych odbytych w dniu 
01 października 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej oraz z obrad XV sesji 
Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 20 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka 
Chopina w Małkini Górnej. 

Rzeka Bug na całej swojej długości jest rzeką o nieuregulowanym korycie. Powódź lub lokalne podtopienia 
uzależnione są od panującej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej. Obecnie w okresach zimowo-wiosennych 
odnotowane są przekroczenia stanu ostrzegawczego, które budzą niepokój wśród mieszkańców zamieszkałych 
na terenach zagrożonych. 

Jedynym skutecznym rozwiązaniem mogącym zabezpieczyć przed zagrożeniem powodziowym, zarówno 
mieszkańców, przedsiębiorców, jak i lokalną infrastrukturę, jest budowa wałów wzdłuż rzeki Bug. Zaplanowana 
i finansowana przez Wody Polskie inwestycja przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia dla życia, zdrowia 
i mienia mieszkańców gminy Małkinia Górna. 

Wskazane etapy obwałowania wynikają nie tylko z naturalnych uwarunkowań ale przede wszystkim z tego, 
że dolina rzeki Bug, na odcinku Małkinia Górna – Małkinia Mała – Przewóz – Klukowo – Glina, to tereny 
wody 10% i 1%, co świadczy odpowiednio o możliwości wystąpienia powodzi raz na 10 lub raz na 100 lat – 
zgodnie z obowiązującymi mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego. 

Niezmiennie ważna jest ochrona strategicznych miejsc takich jak: stacje paliw na ulicy Nurskiej, 
oczyszczalnia ścieków, czy infrastruktura drogowa. Brak tej ochrony może spowodować katastrofę ekologiczną. 

Obwałowanie, zwłaszcza newralgicznych punktów na terenie gminy Małkinia Górna, to ochrona 
i perspektywa rozwoju gminy. 
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