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Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 

Szanowny Panie Ministrze! 

Minęło już 6 lat od tragicznej powodzi, w której cztery gminy z pięciu w powiecie bieruńsko-lędzińskim 

zostały zatopione wezbranymi wodami rzek przebiegających przez powiat (Wisła, Przemsza, Gostynka, 

Pszczynka i Mleczna) oraz 10 cieków wodnych stanowiących dopływy tych rzek. Tragedia w 2010 r. spowo-

dowana była złym stanem wałów przeciwpowodziowych, zaniechaniem ich modernizacji w latach 1997–

2010 (po powodzi w 1997 r.), opieszałością służb odpowiedzialnych za te inwestycje w tych latach czy też 

wręcz brakiem wałów na niektórych rzekach. 

Deklaracje najważniejszych przedstawicieli polskiego rządu wizytujących w tym czasie zalane dzielnice 

gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego, że po tej powodzi w końcu wszystko zostanie szybko zrobione i na-

prawione, okazały się tylko obietnicami. W 2011 r. rozpoczęto projektowanie i modernizowanie wałów prze-

ciwpowodziowych na kilku frontach. Roboty trwały do końca 2014 r. W 2015 r. nastąpił całkowity zastój 

w zakresie tych inwestycji. Administratorzy wałów (Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kato-

wicach) posiadają kompletne dokumentacje projektowe budowy wałów i pozwolenia na budowę oraz mają 

uregulowane sprawy własnościowe gruntów pod wałami. Niestety nie posiadają środków na dokończenie 

inwestycji. Rozpoczęte w 2011 r. inwestycje mają niedokończone „dziury w wałach”, które w sytuacji kata-

klizmu powodziowego zniweczą wszystko, co do tej pory w zakresie modernizacji wałów zostało zrobione. 

Panie Ministrze, do dokończenia zostały odcinki wałów, które po zrealizowaniu „zepną” cały system wy-

konanych już obwałowań rzek w całość i zabezpieczą powiat przed powodzią. Poniżej przedstawiam szcze-

góły tych inwestycji, w przypadku których posiadamy już projekty budowlane i pozwolenia na budowę. 

Można je realizować od początku 2017 r. 

1. „Odbudowa koryta cieku Ławeckiego w km 2+380 – 5+035 na terenie gminy Lędziny – powiat bieruń-

sko-lędziński, województwo śląskie – w zakresie od km 2+380 do km 3+402, od km 3+447 do km 3+678, od 

km 4+022 do km 5+035”. Projekt został zatwierdzony decyzją wojewody śląskiego w dniu 22 kwietnia 

2011 r. Wykonano jedynie etap I, w km 2+380 – 3+397, tj. 017 mb., w terminie od 13.08.2012 do 

13.09.2013. Została „dziura” w odbudowie cieku o długości 1 638 mb. Realne jest zagrożenie zatopienia 

dzielnicy Zamoście w gminie Lędziny oraz odcinka drogi ekspresowej S-1, która była zatopiona w 2010 r. 

Od tego czasu nie są prowadzone żadne prace związane z kontynuacją tego zadania, mimo że zostało ono 

ujęte w przejściowym dokumencie strategicznym „Masterplan dla dorzecza Wisły”. Szacunkowy koszt do-

kończenia zadania – 5 521 772 zł; 

2. „Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km 3+000 – 

4+200, gm. Bieruń, Bojszowy”. Projekt został zatwierdzony decyzją wojewody śląskiego w dniu 23 marca 

2015 r. – brak środków na realizację zadania. Zostały do dokończenia dwa odcinki wałów, każdy po 

1 200 mb. Brak lewego wału tej rzeki grozi zatopieniem dzielnic Nowego Bierunia w gminie Bieruń, zato-

pionych w 2010 r. Brak prawego wału grozi zatopieniem miejscowości Jedlina i dzielnicy Dolne Bojszowy 

w gm. Bojszowy, zatopionych w 2010 r. Całkowity koszt realizacji – 29 710 000 zł; 

3. „Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu-Czarnuchowicach od 

ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mieleckiego 82) do mostu w ul. War-

szawskiej (droga nr 4) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy”. Projekt wykonano, 

wniosek o pozwolenie na realizację inwestycji złożono do wojewody śląskiego. Została „dziura” w odbudo-

wie lewego wału rzeki Wisły o długości 3 300 mb. Realne jest zagrożenie zatopienia dzielnicy Czarnuchowi-

ce i Zabrzeg w gminie Bieruń (zatopionych w 1997 r., jak również w 2010 r.) Wały powyżej i poniżej tego 

odcinka zostały odbudowane przed 2014 rokiem. Całkowity koszt realizacji – 11 379 750 zł; 

4. „Przebudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły oraz lewego wału rzeki Pszczynki od ujścia rzeki 

Gostynki (miejsce zakończenia nadbudowy wałów rzeki Gostynki w km 0+000 – 1+200) do nasypu kolejo-

wego w m. Jedlina, gm. Bojszowy”. Projekt wykonano, wniosek o pozwolenie na realizację inwestycji złożo-

no do wojewody śląskiego. Została „dziura” w odbudowie wału o długości 3 170 mb. Realne jest zagrożenie 

zatopienia miejscowości Jedlina w gminie Bojszowy (zatopionej w 2010 r.). Wały poniżej tego odcinka zo-



stały odbudowane w latach poprzednich. Całkowity koszt realizacji – 14 238 440 zł. 

Kolejnym palącym problemem jest zagrożenie powodziowe w gminie Chełm Śląski, która nie znajdując 

wsparcia instytucji odpowiedzialnych za wody rzeki Przemszy, sama rozpoczęła działania mające na celu 

realizację inwestycji dotyczącej budowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Przemszy na odcinku 

około 1900 m. Wójt gminy za środki własne gminy opracował dokumentację projektową pozwalającą na 

realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych o nazwie „Budowa prawego wału przeciw-

powodziowego rzeki Przemszy w km 4+752 – 6+652 w m. Chełm Śląski, gm. Chełm Śląski, pow. bieruńsko-

lędziński, woj. śląskie”. Projekt został zatwierdzony decyzją wojewody śląskiego w dniu 22 marca 2016 r. 

Budowa prawego wału rzeki Przemszy o długości 1 900 mb. Realne jest zagrożenie zatopienia dzielnicy 

Chełm Mały w gminie Chełm Śląski (zatopionej w 2010 r.). Część wałów powyżej tego odcinka została od-

budowana w latach 2010–2014. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to około 9 000 000 zł, a suma taka 

przekracza możliwości inwestycyjne tej gminy. 

Obawiam się, że obecny brak środków na realizację zadań spowodować może dalsze wieloletnie opóźnie-

nia. Biorąc to pod uwagę, apeluję o niezwłoczne zatwierdzenie aktualizacji planów gospodarowania wodami i 

planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Jednocześnie w imieniu społeczności gmin naszego powiatu 

zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o wyjątkowe potraktowanie tej prośby, o zabezpieczenie 

i przekazanie środków finansowych dla Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach 

i gminy Chełm Śląski, niezbędnych do realizacji zaplanowanych zadań, co pozwoli wreszcie dokończyć wy-

mienione wyżej zadania. W efekcie skutkować to będzie minimalizacją ryzyka powodziowego dla powiatu 

bieruńsko-lędzińskiego. 

Z poważaniem 

Czesław Ryszka 


