
Uchwała Nr XXI/148/08 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 24 kwietnia 2008 roku 

  

w sprawie: wyrażenia opinii w zakresie projektu dotyczącego opracowania studium ochrony 

przeciwpowodziowej na obszarze gminy Drezdenko 

  

Podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 18 

lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.) 

  

uchwala się co następuje: 

  

§1 

Opiniuje się pozytywnie projekt studium granic bezpośredniego zagrożenia powodzią dla zlewni 

rzeki Noteć na obszarze gminy Drezdenko. 

  

§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko 

  

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2005  Nr 130, poz. 1087) Dyrektor 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest zobowiązany do sporządzenia studium 

ochrony przeciwpowodziowej. 

W związku z powyższym pismem Nr OKI-5221/4/2005 z dnia 7 września 2005 r. RZGW w 

Poznaniu zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania z 

wyrysowanym obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią dla przepływów o 

prawdopodobieństwie p=1% naniesionych na mapach w skali 1:10 000 rzeki Noteć. 

Uchwała Nr XL/344/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2005 r. projekt 

zaopiniowała negatywnie, gdyż granice obszaru zagrożonego powodzią były rozbieżne ze studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, dlatego 

poproszono RZGW w Poznaniu o powtórne przeanalizowanie granic obszaru bezpośredniego 

zagrożenia powodzią w nawiązaniu do dokumentów posiadanych przez Urząd Miasta i Gminy 

Drezdenko, tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Drezdenko oraz ekofizjografię. 

W dniu 20 sierpnia 2007 r. pismem OKI-5221/13/2007 RZGW w Poznaniu dokonując korekty 

obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią ponownie zwrócił się do Rady Miejskiej z prośbą 

o podjęcie uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu projektu obszarów bezpośredniego zagrożenia 

powodzią terenu miasta i gminy Drezdenko. Po wnikliwym, zapoznaniu się przez Radę Miejską w 

Drezdenku z naniesioną korektą w projekcie, Rada Miejska w Drezdenku ponowną uchwałą Nr 

XV/096/07 z dnia 22 października 2007 roku zaopiniowała projekt negatywnie uznając, że  

naniesione obszary zalewowe są zbyt przesadne i uniemożliwiające rozbudowę miasta oraz 

ściąganie inwestorów. 

Przesyłając powyższą uchwałe dla RZGW w Poznaniu Burmistrz Miasta i Gminy w Drezdenku 

poprosił Panią Dyrektor o spotkanie w dniu 17 stycznia 2008 r. z udziałem Starosty Powiatu 

Strzelecko-Drezdeneckiego celem szczegółowej analizy terenów wskazujących kierunki rozwoju 

miasta Drezdenka. Na spotkaniu tym pozyskano od Starostwa Powiatowego dokłądną mapę rzeki 

Noteć w skali 1:500, którą przekazano dla RZGW w Poznaniu celem ponownego 

przeanalizowania pikiet wysokościowych i wprowadzenia korekt zasięgu bezpośredniego 

zagrożenia powodzią przez rzekę Noteć. Po przeanalizowaniu podkładów sytuacyjno-

wysokościowych w skali 1:500 przez RZGW w Poznaniu pozwoliły one na przeprowadzenie 

wnikliwej analizy studium ochrony przeciwpowodziowej i przekazanie tej dokumentacji do 

zapoznania się i podjęcia pozytywnej uchwały przez Radę Miejską dotyczącą  projektu studium 

granic bezpośredniego zagrożenia powodzią dla zlewni rzeki Noteć na obszarze gminy Drezdenko 

zgodnie z projektem uchwały. 

 


