
UCHWAŁA Nr  XLV/466/10 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia   27 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie zaopiniowania projektu opracowania pn.: "Określenie zagrożenia powodziowego  

w zlewni Wisłoka"  

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 79 ust. 3 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. 

zm.) - Rada Miejska w Rymanowie  

 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Opiniuje się pozytywnie projekt opracowania pn: "Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni 

Wisłoka" - będącego I etapem studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Wisłoka w zakresie 

wyznaczania obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz obszarów wymagających ochrony 

przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą i kulturową, przedłożonego 

pismem z dnia 16 lipca 2010 r. (data wpływu 26-07-2010 r.) znak: IE/533-Wk/11.46/2010/AR - 

sporządzony przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

 

§ 2 

 

W opracowaniu określonym w §1 zwraca się uwagę i wnosi o uwzględnienie:   

1. prawidłowego określenia nazw głównych  potoków na terenie Gminy Rymanów tj. Tabor, 

Morwawa, Raczta, Kompacha, Nowa Rudzinka i Bartoszów, zgodnie z obowiązującym 

nazewnictwem, wg.  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie 

śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną 

(Dz. U.  Nr 115, poz. 1239 ze zm.),  

2. określenia granic terenów zalewowych zgodnie faktycznym stanem ich występowania w 

miejscowościach : Bzianka, Wróblik Królewski i Wróblik Szlachecki. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie pismem z dnia 16 lipca 

2010 r. (data wpływu 26-07-2010 r.) znak: IE/533-Wk/11.46/2010/AR przedłożył projekt opracowania 

pn: "Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka", celem zaopiniowania go przez Radę 

Miejską w Rymanowie.  

Przedmiotowy projekt stanowi  I etap studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Wisłoka w 

zakresie wyznaczania obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz obszarów wymagających 

ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą i kulturową. 

Zgodnie art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 

r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) dyrektor regionalny zarządu gospodarki wodnej przesyła projekt 

studium ochrony przeciwpowodziowej do zaopiniowania właściwym radom (w przypadku Gminy 

Rymanów - Radzie Miejskiej w Rymanowie ), a termin zgłaszania uwag upływa po 30 dniach od dnia 

przesłania projektu, zaś brak opinii w tym terminie uznaje się za akceptacje przesłanego projektu. 

Po analizie przedłożonego opracowania, na podstawie obowiązujących przepisów wyrażono 

pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie, jednocześnie  zwracając uwagę  na prawidłowe 

określenie w opracowaniu głównych  nazw potoków na terenie Gminy Rymanów tj. Tabor, Morwawa, 

Raczta, Kompacha, Nowa Rudzinka i Bartoszów, zgodnie z obowiązującym nazewnictwem wg.  

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód 

powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną ( Dz. U. Nr 115, poz. 1239 ze zm.) 

oraz na prawidłowe terenów zalewowych zgodnie z faktycznym stanem ich występowania w 

miejscowościach: Bzianka, Wróblik Królewski i Wróblik Szlachecki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


