
UCHWAŁA NR L/409/2021 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

z dnia 17 września 2021 r. 

w sprawie petycji mieszkańców miasta i gminy Staszów dotyczącej podjęcia działań zmierzających do 
zmiany map zagrożenia powodziowego i rezygnacji z budowy polderów przeciwpowodziowych na terenie 
gminy Staszów, będących częścią sporządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. 

Na podstawie art. 18 b ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r.  poz. 1372) oraz art. 6 ust. 1, art 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2015 r.  
o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 870) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W związku z petycją z dnia 27.08.2021 r. mieszkańców miasta i gminy Staszów w sprawie podjęcia działań 
zmierzających do zmiany map zagrożenia powodziowego i rezygnacji z budowy polderów 
przeciwpowodziowych na terenie gminy Staszów, będących częścią sporządzanych przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym, 
Rada Miejska w Staszowie postanawia uznać się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji i przekazać ją 
zgodnie z właściwością do Ministra Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa. 

§ 2.  

1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie do zawiadomienia wnoszących petycję 
o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. 

2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie do przekazania petycji, o której mowa 
w § 1 zgodnie z właściowścią. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

 
 

Ireneusz Kwiecjasz 
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Uzasadnienie 

Do Rady Miejskiej w Staszowie wpłynęła petycja  mieszkańców miasta i gminy Staszów z dnia 
27.08.2021 r. w sprawie zmiany map zagrożenia powodziowego i rezygnacji z budowy polderów 
przeciwpowodziowych na terenie gminy Staszów, będących częścią sporządzanych przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym.  

Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji i dokonaniu jej wnikliwej analizy Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie ustaliła, że petycja wykracza poza kompetencje przyznane gminie na 
mocy ustawy o samorządzie gminnym. Komisja uznała za uzasadniony protest  mieszkańców przeciwko 
obowiązującym mapom zagrożenia powodziowego oraz budowie polderów przeciwopowodziowych na terenie 
gminy Staszów (nazwa działania: W_GZW_3166 - Koncepcja potencjalnych polderów na rzece Czarna 
Staszowska w km 27+000 – 30+000 w celu ochrony miasta Staszowa i miejscowości Rytwiany), będących 
częścią sporządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie projektów aktualizacji planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym.  

W myśl art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2015 r.  o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 870) 
przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiana przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia 
lub innego działania w sprawie dotyczacej podmiotu wnoszacego petycję, życia zbiorowego lub wartości 
wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji 
adresata petycji.  

Pod koniec 2020 roku minister właściwy do spraw gospodarki wodnej zatwierdził mapy zagrożenia 
powodziowego opracowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zgodnie z ustawą z dnia 
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Mapy te zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
w dniu 22 października 2020 roku. Wprowadzenie w życie map zagrożenia powodziowego praktycznie 
uniemożliwiło realizację zamierzeń inwestycyjnych na znacznych obszarach miasta i gminy Staszów, a także 
ograniczyło zaangażowanie mieszkańców w poprawę warunków życia. Pozbawiło  właścicieli nieruchomości 
możliwości  budowy czy rozbudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, budynków 
użyteczności publicznej, zakładów produkcyjnych, infrastruktury komunalnej i sportowej itp. Spowodowały 
również obniżenie wartości nieruchomości na tym obszarze, a także skutecznie zniechęciły obecnych 
mieszkańców do pozostania w dotychczasowym miejscu zamieszkania oraz nowych ludzi, zainteresowanych 
osiedleniem się na stałe na terenie miasta i gminy Staszów.  

Ponadto, utworzenie polderów na obszarze miasta i gminy Staszów, będących częścią sporządzanych przez 
Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym spowoduje utratę majątku wielu ludzi.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie docenia potrzebę opracowania oraz 
znaczenie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Nie mniej jednak, Komisja wyraża 
Apel, że mapy te nie mogą wprowadzać ograniczeń dla mieszkańców tych terenów, jak również stanowić 
podstawy do zakazu rozwoju tych obszarów których dotyczą. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie mając na względzie szeroko rozumiane 
dobro mieszkańców tych terenów, wnosi o podjecie działań legislacyjnych, które złagodzą obostrzenia 
inwestycyjne na terenach nimi objętych, a co za tym idzie umożliwi ich rozwój. 

Wobec powyższego zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2015 r.  o petycjach (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r.  poz. 870) Rada Miejska w Staszowie postanawia przekazać petycję zgodnie z właściwością do 
Ministra Infrastruktury. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważa się za zasadne.  
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