
APEL NR 2/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 28 maja 2021 r. 

w sprawie apelu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotyczącego budowy zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych na terenie miejscowości Królik Polski i Królik Wołoski, Gmina 
Rymanów. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 4 statutu Gminy Rymanów (Dziennik Urzędowy Województwa 
Podkarpackiego z 2018 r. poz. 4695, z późn. zm.) – 

Rada Miejska w Rymanowie 
występuje z następującym apelem: 

§ 1. Rada Miejska w Rymanowie zwraca się z apelem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o podjęcie działań zmierzających do budowy 
suchych zbiorników przeciwpowodziowych w miejscowości Królik Polski i Królik Wołoski. 

§ 2. Uzasadnienie do apelu Rady Miejskiej w Rymanowie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Apel podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Rymanów 
oraz poprzez opublikowanie na stronie internetowej Gminy Rymanów. 

§ 4. Apel zostaje doręczony Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie - Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Załącznik do apelu Nr 2/2021 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 28 maja 2021 r. 

Rada Miejska w Rymanowie zwraca się z apelem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o podjęcie działań zmierzających do 
budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowych w miejscowości Królik Polski i Królik Wołoski. 

W związku z powtarzającymi się w ostatnich latach (2020 i 2021 r.) gwałtownymi, nawalnymi opadami 
deszczu i powodziami spowodowanymi wezbranymi wodami na potoku Tabor i jego dopływach 
w okolicach miejscowości Królik Wołoski i Królik Polski - apelujemy do Wód Polskich o podjęcie prac 
rozpoznawczych, planistycznych i projektowych w zarządzaniu ryzykiem powodziowym dla poprawy 
bezpieczeństwa w kierunku budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowych, które przyjmowałby 
nadmiar wody z przepełnionego falą wezbraniową koryta potoku. 

Obszerny i górzysty teren tworzy obszarowo pokaźne zlewnie dla potoku Tabor i jego dopływów. 

Nadmieniamy, że podczas ostatniej powodzi, która miała miejsce w maju 2021 roku – oprócz 
spowodowanych dużych strat materialnych – zginął człowiek - mieszkaniec Królika Polskiego. 

Mając na uwadze powyższe argumenty, apelujemy o niezwłoczne podjęcie tematu zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych na potoku Tabor i jego dopływach. 

Na podstawie § 24 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Rymanów – Rada Miejska w Rymanowie może 
podejmować apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego 
zachowania, podjęcia inicjatywy czy zadania. 

Biorąc pod uwagę zgłoszenia i propozycje – kierowane do Burmistrza Gminy Rymanów - przez 
mieszkańców miejscowości Królik Polski dotyczące budowy zbiornika przeciwpowodziowego – na 
podstawie posiadanych uprawnień, jako Rada Miejska podejmujemy apel, wzywający do podjęcia zadania. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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