
UCHWAŁA NR VIII/13/2020
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie podjęcia natychmiastowych działań zabezpieczających miasto Bieruń przed powodzią

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713), na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.Wobec niezadawalających działań instytucji i organów państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
powodziowe, do których Rada Miejska w Bieruniu apelowała w drodze uchwały Nr VII/5/2017 z dnia 25 maja 
2017 r. w sprawie podjęcia natychmiastowych działań zabezpieczających miasto Bieruń przed powodzią, Rada 
Miejska w Bieruniu ponownie wyraża zaniepokojenie stanem infrastruktury przeciwpowodziowej oraz 
zdecydowany sprzeciw wobec braku działań w zakresie ochrony przed powodzią terenów miasta Bierunia.
§ 2.Przyjąć stanowisko Rady Miejskiej w Bieruniu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
§ 3.Przekazać stanowisko, o którym mowa w § 2 do instytucji odpowiedzialnych za właściwe utrzymanie 
infrastruktury przeciwpowodziowej, w szczególności Prezesowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody 
Polskie” z wnioskiem o natychmiastowe podjęcie skutecznych działań, zapewniających bezpieczeństwo 
powodziowe mieszkańcom Bierunia.
§ 4.Uchwałę przekazać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi 
Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, Wojewodzie Śląskiemu, Marszałkowi Województwa Śląskiego oraz 
wszystkim organom stanowiącym gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego. 
§ 5.Wykonania uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.
§ 6.Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marcin Nyga
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Załącznik do uchwały Nr VIII/13/2020

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 25 czerwca 2020 r.

STANOWISKO
Rady Miejskiej w Bieruniu

w sprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Bierunia

Rada Miejska w Bieruniu, mając na uwadze stan infrastruktury przeciwpowodziowej, wyraża zdecydowany 
sprzeciw wobec braku działań ze strony władz centralnych, wojewódzkich i podmiotów odpowiedzialnych 
w zakresie ochrony przed powodzią terenów miasta Bierunia. Zaniepokojeni stanem bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego są również mieszkańcy miasta.

Powodzie, jakie nawiedziły miasto w 1997 i 2010 r., spowodowane były złym stanem wałów 
przeciwpowodziowych, który wynikał w głównej mierze z wieloletnich zaniedbań w utrzymaniu i budowie 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych, a ich skala została pogłębiona przez skutki eksploatacji górniczej. 
Deklaracje przedstawicieli polskiego rządu, złożone w 2010 r. i w późniejszych latach, w tym podczas wizyty 
we wrześniu 2019 r. Wicepremiera Jarosława Gowina, dawały gwarancję szybkiej realizacji zapowiadanych 
inwestycji. Niestety, mimo upływu czasu większa część z nich nie została wykonana.

Na pilną realizację nadal oczekują:

1. Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu - Czarnuchowicach od ujścia 
rzeki Przemszy do mostu w ulicy Warszawskiej – dotychczas zadanie zrealizowano w niewielkiej części;

2. Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km 3+000-4+200;

3. Odbudowa i przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mlecznej na terenie m. Bieruń Stary w km 
1+900-4+350;

4. Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km: wał lewy 4+200-
10+620, wał prawy 4+200-11+450.

Na wszystkie wyżej wymienione zadania opracowana została i zatwierdzona stosowna dokumentacja. 
Wykonanie prac w ramach tych zadań wymaga jedynie ich sfinansowania.

Ważnymi elementami działania podnoszącymi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Bierunia jest realizacja 
również innych inwestycji, do których zaliczyć należy:

1. Powrót do działań związanych z opracowaniem Programu zarządzania międzywalem rzeki Małej Wisły od 
zbiornika Goczałkowice do ujścia rz. Przemszy, w ramach którego powinna zostać rozstrzygnięta kwestia budowy 
polderu zalewowego w celu ochrony m.in. Bierunia (np. polder zalewowy w Bijasowicach);

2. Podjęcie działań w zakresie uzupełnienia braku obwałowania rzeki Przemszy na granicy administracyjnej Gminy 
Bieruń i Gminy Chełm Śląski. Występujący brak obwałowań w rejonie ul. Rolniczej w Chełmie Śląskim, 
w przypadku naporu wody spowodować może dostanie się jej do Bierunia Czarnuchowic - brak jest projektu 
budowlanego w części dotyczącej Bierunia;

3. Zamknięcie ujścia Potoku Stawowego, które spowoduje brak możliwości tzw. cofania się wody Potokiem 
w przypadku podwyższonych stanów rzeki Mlecznej.

Jednocześnie należy wyraźnie zaznaczyć, że negatywny wpływ na sytuację powodziową miasta mają także 
skutki eksploatacji górniczej. Gmina oczekuje aktywnych i stałych działań ze strony Polskiej Grupy Górniczej 
S.A. w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów zdegradowanych wskutek działalności 
górniczej i bieżącego zabezpieczenia nowo eksploatowanych obszarów.

Poprzedni apel z 2017 r. spotkał się ze znikomym jak na wagę problemu odzewem i działaniem.
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W związku z powyższym Rada Miejska w Bieruniu ponownie apeluje do wszystkich kompetentnych organów 
władzy państwowej i samorządowej o pomoc oraz podjęcie niezwłocznych działań, mających na celu 
zaangażowanie się podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury przeciwpowodziowej oraz 
zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych i skuteczną realizację niewykonanych dotychczas prac 
i inwestycji. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych decyzji i priorytetowe potraktowanie budowy zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych na terenie naszego miasta.
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