
 
 

UCHWAŁA NR XVII/302/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia 28 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

dotyczącego zaniechania planów wykonania suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego i podjęcia działań na rzecz kontynuacji realizacji 

budowy zbiornika retencyjnego „Kąty – Myscowa”. 

 

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 tj.) 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 zaniechania planów wykonania suchego 

zbiornika przeciwpowodziowego i podjęcia działań na rzecz kontynuacji realizacji 

budowy zbiornika retencyjnego „Kąty – Myscowa” 

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

§ 2 

Uchwała podlega przekazaniu do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej                     

i Ministra Środowiska.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 



 
 

Załącznik do Uchwały Nr XVII/ 302/15 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 28 grudnia 2015 r. 

 

 

Stanowisko 

 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczące zaniechania planów 

wykonania suchego zbiornika przeciwpowodziowego i podjęcia działań           

na rzecz kontynuacji realizacji budowy zbiornika retencyjnego „Kąty – 

Myscowa” 

 

Po zapoznaniu się z proponowaną w projekcie Planu Zarządzania Ryzykiem 

Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły zmianą obecnej funkcji zbiornika 

„Kąty Myscowa” na suchy zbiornik przeciwpowodziowy, Sejmik Województwa 

Podkarpackiego wyraża swoje stanowisko w tej sprawie: 

 

 Wyraża się zdecydowany sprzeciw wobec zaproponowanej w Planie 

Zarządzania Ryzykiem Powodziowym zmianie funkcji zbiornika retencyjnego na 

suchy zbiornik przeciwpowodziowy. 

 

 We wszystkich najważniejszych krajowych dokumentach planistycznych należy 

bezwzględnie utrzymać dotychczasowe przeznaczenie tego obiektu, który: 

-  skutecznie poprawi stopień ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki 

Wisłoki; 

- zapewni zasoby dyspozycyjne wody, które pomogą ograniczyć skutki 

zjawiska suszy; 

- będzie służył do produkcji energii;  

- przyczyni się do rozwoju ekonomicznego – gospodarczego regionu. 

 

 W kolejnych latach należy zapewniać w budżecie Państwa nakłady finansowe 

w wysokości niezbędnej do kontynuacji procesu Przygotowania, a następnie 

budowy zbiornika retencyjnego Kąty – Myscowa.  

 

 
 
 



 
 

 

 

 


