
Uchwała Nr III/14/2006 
Rady Gminy Leoncin 

z dnia 29 grudnia 2006 r. 
 
 
 

w sprawie zaopiniowania projektu „Studium dla potrzeb planów ochrony 
przeciwpowodziowej”, ETAP III, sporządzonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. 
 
 
            Na podstawie art. 79 ust.3 i art. 84 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne                 
(Dz. U. 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591                    
z późn. zm.)  
 
− Rada Gminy Leoncin uchwala co następuje: 
 
 

§1 
Zgłosić uwagi do przesłanych przez  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 
materiałów dotyczących projektu „Studium dla potrzeb planów ochrony 
przeciwpowodziowej” ETAP III, sporządzonej przez  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie dotyczący Gminy Leoncin. 
 

§2 
Rada Gminy wnosi o uwzględnienie uwag i wniosków zawartych w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

 
§3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Uchwała wymaga podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeniowych w Sołectwach. 
 
 
 
 

     Przewodniczący Rady Gminy 
 

                                                                                 Antoni Gruszka  



                                                                               Załącznik do Uchwały Rady Gminy Leoncin  
                                                                               Nr  III/14/2006  z dnia 29 grudnia 2006 r. 

 
 
 

         W związku z przesłanym do zaopiniowania projektem „Studium dla potrzeb planów 
ochrony przeciwpowodziowej”, ETAP III, sporządzonej przez Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Warszawie – po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem Rada Gminy 
Leoncin po przeprowadzonych konsultacjach z Komisjami Rady Gminy zgłasza następujące 
uwagi i wnioski: 
 
1. Na stronie 16 niniejszego opracowania w wierszach od 4-6 licząc od dołu strony szesnastej,      
należy zmienić lub wyeliminować stwierdzenie, które brzmi „W planach zagospodarowania 
przestrzennego należy przewidzieć, by w granicach naturalnych zalewów wodą                        
o prawdopodobieństwie p =1% nie planować nowej zabudowy mieszkalnej lub przemysłowej.  
    Umieszczanie takiego zapisu spowoduje zupełne zahamowanie rozwoju budownictwa                      
i infrastruktury w gminie Leoncin na terenach o zasięgu zalewu potencjalnego wodą                        
o prawdopodobieństwie 1% tj. prawdopodobieństwo pojawienia się wody  1 raz na 100 lat. 
    Plany miejscowe według opinii Rady Gminy Leoncin powinny zawierać informacje                        
o potencjalnym zagrożeniu pojawieniem się wody o prawdopodobieństwie = 1%,                        
ale nie eliminować zupełnie zabudowy na tych terenach. 
 
1. W opracowanym „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej”,                 
ETAP III, należy uwzględnić zapobieganie zjawisku erozji lewego brzegu rzeki Wisły                       
w gminie Leoncin. Wymywanie gruntów od strony rzeki następuje sukcesywnie już od wielu 
lat. W efekcie linia brzegu rzeki Wisły niebezpiecznie przybliża się do wału 
przeciwpowodziowego we wsiach: Głusk, Nowa Mała Wieś, Mała Wieś przy Drodze, Stare 
Gniewniewice, Wilków nad Wisłą.  W projekcie „Studium …”  nie powinno się tego 
niebezpiecznego zjawiska pomijać. 
2. Należy odnieść się do terenu obszarów ochronnych w międzywalu. Na tych terenach                
jest zakaz usuwania drzew i zakrzaczeń. Nadmiar drzew i brak wykonywania okresowych 
prac pielęgnacyjnych i przecinek może spowodować zagrożenie zatorowe podczas nagłego 
spływu lodu na rzece. 
3. W załączniku Nr 1 opiniowanego Studium niepoprawnie wpisano nazwy miejscowości                  
szczególnie zagrożonych powodzią o zagrożeniu 0,5 % i nie wszystkie miejscowości 
zagrożone zostały ujęte. Prawidłowo zapis powinien brzmieć: MPHP 383 - 370 Stare 
Grochale, Nowe Grochale, Głusk, Nowa Mała Wieś, Mała Wieś przy Drodze, Stare 
Gniewniewice, Gniewniewice Folwarczne, Wilków Polski, Wilków nad Wisłą i MPHP 
369-365  Nowy Secymin, Secyminek, Ośniki, Stare Polesie, Nowe Polesie, Krubiczew, Nowy 
Wilków.                             
 
 
 
 

     Przewodniczący Rady Gminy 
 

                                                                                 Antoni Gruszka  
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