UCHWAŁA NR LVII/551/18
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów
w przedmiocie przyśpieszenia budowy wałów chroniących Kędzierzyn-Koźle przed powodzią
Na podstawie § 22 ust. l pkt 4 uchwały nr XXIII/301/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca
2012r. w sprawie Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 1352, z poźn zm.1)), Rada Miasta
Kędzierzyn- Koźle uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się apel do Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie wsparcia działań, których celem jest
dokończenie budowy wałów odpowiadających za ochronę przeciwpowodziową Kędzierzyna-Koźla,
w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Apel, o którym mowa w § 1, przekazuje się:
1) Prezesowi Rady Ministrów;
2) Posłom i Senatorom Ziemi Opolskiej;
3) Marszałkowi Województwa Opolskiego;
4) Wojewodzie Opolskiemu;
5) Prezesowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Urzędu
Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Andrzej Kopeć

1) zmiany

wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Op.z 2013r. poz. 680 i z 2016r. poz. 579
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Załącznik do uchwały Nr LVII/551/18
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 30 maja 2018 r.
Apel Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle do Premiera Rządu RP, Parlamentarzystów Ziemi Opolskiej,
Marszałka Województwa Opolskiego i Wojewody Opolskiego, Prezesa Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie o przyśpieszenie budowy wałów chroniących Kędzierzyn-Koźle przed powodzią
W poczuciu wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, apelujemy
do przedstawicieli władz centralnych, regionalnych oraz Parlamentarzystów Ziemi Opolskiej, aby wsparli
swym autorytetem proces dokończenia budowy wałów odpowiadających za ochronę przeciwpowodziową
Kędzierzyna-Koźla.
Inwestycje realizowane na naszym terenie przez dawny Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Opolu - którego następcą jest obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - są
kluczowe dla naszego bezpieczeństwa. Niestety wciąż nie znamy terminu rozpoczęcia budowy wałów na
odcinkach odpowiadających za ochronę Kędzierzyna-Koźla przed wielką wodą, co jest dla nas bardzo
niepokojące.
W celu przyśpieszenia prac z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle
udzieliła w formie dotacji celowych pomocy finansowej w wysokości 1 121 000 zł na realizację tych zadań
przez WZMiUW w Opolu. Chodzi o dotację w wysokości 744 540,00 zł na opracowanie dokumentacji
technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki - Poborszów”. W ramach środków z tej
dotacji realizowane są trzy projekty. Dwa obejmują odcinki wałów Lasaki-Poborszów, a trzeci wału przy
oczyszczalni ścieków. Łączna dotacja w wysokości 376 460 zł została przeznaczona na odszkodowania za
planowane do zajęcia grunty pod inwestycje.
Gmina Kędzierzyn-Koźle robi więc co może, aby przyśpieszyć proces inwestycyjny, ale w tym
momencie wszystko leży w rękach decydentów spoza naszego miasta.
W przypadku budowy i modernizacji lewostronnego wału Odry Lasaki - Poborszów na terenie
Kędzierzyna-Koźla dokumentacja projektowa za sumę 208 260 zł została już opracowana. Ponadto
wypłacono odszkodowania za planowane do zajęcia grunty (za kwotę 275 087 zł), a inwestycja za 15,8 mln
zł jest w pełni przygotowana do realizacji. WZMiUW w Opolu wystąpił do MSWiA o przyznanie w 2017
roku funduszy na to zadanie z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Z kolei w przypadku budowy wału przeciwpowodziowego Odry przy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
w Kędzierzynie-Koźlu, dokumentacja projektowa za 339 480 zł jest gotowa wraz z wydaną decyzją
o pozwoleniu na realizację inwestycji. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu wydała
7 sierpnia 2017 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia,
które pochłonie około 15 mln zł. Natomiast jeszcze w sierpniu zeszłego roku WZMiUW wystąpił do
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na realizację tejże inwestycji.
Pozostaje jeszcze budowa lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki-Poborszów na terenie gminy Reńska
Wieś. Dokumentacja projektowa za kwotę 196 800 zł jest już opracowana. Jest też (wydana 17 lipca
2017 r.) decyzja wojewody opolskiego o pozwoleniu na realizację tejże inwestycji, która pochłonie około
17,2 mln zł. Warto nadmienić, że wszystkie trzy wyżej wymienione zadania WZMiUW w Opolu zgłosił do
Ministerstwa Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do realizacji na
lata 2017-2018.
Mieszkańców, którzy od lat żyją na terenach zalewowych niepokoi bierność w kwestii przyznania
pieniędzy z budżetu państwa na realizację tych inwestycji hydrotechnicznych. Mamy prawo się upomnieć
o nasze bezpieczeństwo, tym bardziej, że - wykazując się dobrą wolą - przeznaczyliśmy na ten cel pokaźne
fundusze z budżetu miasta.
Trudności dotyczą też inwestycji realizowanej i finansowanej przez gminę Kędzierzyn-Koźle. Chodzi
o budowę wału przeciwpowodziowego wraz zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej
do ul. Chrobrego. Wał ochraniać ma osiedla: Stare Miasto i Zachód w przypadku przelania się Odry
(powyżej Koźla) na lewobrzeżne obwałowane zawale. Z kolei zastawka pozwoli sterować dużymi wodami
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potoku Lineta (zwanego też Sukowickim). Wykonanie tej inwestycji umożliwi przeprowadzenie wód
powodziowych po zachodnich obrzeżach naszej gminy (gdzie znajdują się tereny niezamieszkałe oraz
nieużytki) i skierowanie ich „kanałem ulgi” (przez potoki Większycka Woda i Orłowiec) do Odry, co
w efekcie ochroni przed zalaniem kozielskie osiedla. Wiadomo, że kosztorys inwestorski tego zadania sięga
13,82 mln zł -co przekracza możliwości finansowe Gminy - a czas wykonania inwestycji to 2 lata. Niestety,
wszelkie możliwości pozyskania dofinansowania tego przedsięwzięcia na szczeblu naszego województwa
zostały wyczerpane. Jednak z uwagi na priorytetowy dla naszej Gminy charakter tej inwestycji, liczymy na
pozytywne rozpatrzenie wniosku w kontekście rządowej „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”,
której elementem strategicznym jest Pakiet dla średnich miast. Liczymy więc na wsparcie i zrozumienie
w tej kwestii, przypominając, że miasto Kędzierzyn-Koźle wielokrotnie dotykały katastrofalne powodzie,
przy czym te ostatnie w latach: 1985, 1997 i 2010. Zniszczenia i straty poniesione w ich wyniku były
ogromne. Część prac zabezpieczających Kędzierzyn-Koźle przed zalaniem zdołano przeprowadzić po
powodzi tysiąclecia w 1997 roku, ale miasto wciąż nie jest bezpieczne, czego dowiodła powódź z maja
2010 roku. Nasze bezpieczeństwo jest w Państwa rękach, dlatego apelujemy i prosimy o pomoc.
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