UCHWAŁA NR XL/324/2010
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie zaopiniowania Koncepcji programowo-przestrzennej ochrony przeciwpowodziowej Kotliny
Kłodzkiej - etap I: wały przeciwpowodziowe i regulacja rzeki Białej Lądeckiej w km 0+000 - 35+012
Na podstawie art. 7 pkt 14 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne(Dz.U. z 2005
r., nr 239poz.2019 ze zm.) Rada Miejska w Lądku Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Opiniuje się pozytywnie Koncepcję programowo-przestrzenną ochrony przeciwpowodziowej Kotliny
Kłodzkiej - etap I: wały przeciwpowodziowe i regulacja rzeki Białej Lądeckiej w km 0+000 - 35+012 sporządzoną
przez Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o na zlecenie Dolnośląskiego Zarządu Gospodarki Wodnej i Melioracji
Wodnych we Wrocławiu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lądku Zdroju
Leszek Pazdyk

UZASADNIENIE
Koncepcja programowo-przestrzenna - etap I: Wały przeciwpowodziowe i regulacja rzeki Białej Lądeckiej w km
0+000 - 35+012 została wykonana przez Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o. na zlecenie Dolnośląskiego Zarządu
Melioracji we Wrocławiu w ramach umowy zawartej przez DZMiUW z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego
jako jednostką wiodącą konsorcjum zawartego dla opracowania "Koncepcji ochrony przeciwpowodziowej Kotliny
Kłodzkiej". W niniejszym opracowaniu uwzględniono teren przez który przepływa rzeka Biała Lądecka od Starego
Gierałtowa ( Gmina Stronie Śląskie) do ujścia w Pilczu ( Gmina wiejska Kłodzko) na odcinku o długości 35 km 12m.b.
W przedłożonym dokumencie przedstawiono koncepcje rozwiązań projektowych w zakresie zwiększenia
przepustowości koryta rzeki, zwiększenia przepustowości obiektów komunikacyjnych, zakres projektowanych wałów
przeciwpowodziowych i ochronnych ( bądź podwyższenia istniejących), zakres obiektów przewidzianych do
zabezpieczenia indywidualnego z także zakres przewidzianych do likwidacji (przeniesienia) gospodarstw (budynków).
Dla przedmiotowego przedsięwzięcia przygotowano raport oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzono
w poszczególnych gminach konsultacje społeczne (w gminie Lądek Zdrój - w dniu 11 września 2009 roku), z których
uwagi związane merytorycznie z treścią dokumentu zamieszczono w ostatecznej wersji koncepcji przedłożonej aktualnie
do opiniowania (m.in postulat przygotowania dodatkowej koncepcji zabezpieczenia przed powodzią w dolinie Białej
Lądeckiej uwzględniający zbiorniki małej retencji, odniesiono się też do powodzi mającej miejsce w czerwcu 2009
roku).W przedłożonym dokumencie uwzględniono fakt objęcia części rzeki formą ochrony Natura 2000 ( od Goszowa
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w gminie Stronie Śląskie do ujścia potoku Konradka w gminie Lądek Zdrój) i związaną z tym realizację zadania
w sposób jak najbardziej ekologiczny, czyli mający na celu zabezpieczenie przed powodzią z zachowaniem cennych
przyrodniczo siedlisk oraz minimalną ingerencją człowieka w istniejący krajobraz. Zdaniem projektantów planowana
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likwidacja (przeniesienie) budynków czy gospodarstw ( w przypadku gminy Lądek Zdrój- 16 obiektów; z czego 5 Trzebieszowice, 3-Radochów, 2- Lądek Zdrój, 6 - Stójków; do tego 4 znajdujące się w wykazie obiektów
zabytkowych ) została ograniczona do miejsc, w których nigdy te obiekty nie powinny były być zlokalizowane z uwagi
na istniejące tam zawsze zagrożenie przy niemożliwosci dokonania t.zw indywidualnego zabezpieczenia. W dokumencie
projektanci nie odnoszą się do związanej z tym sprawy wykupu gruntów, odszkodowań, co będzie przedmiotem
indywidualnych rozmów i negocjacji z właścicielami nieruchomości po opracowaniu wycen dotyczacych zarówno
gruntów pod inwestycje (budowa wałów, poszerzenie koryta rzeki) jak i likwidacji (przeniesienia) obiektów
budowlanych. Uwzględniając cel, który ma być osiągnięty w wyniku realizacji opracowanej koncepcji, jakim jest
zabezpieczenie od powodzi terenów i przebywających na nich ludzi -stanowiących łącznie około 20 tys. mieszkańców
stałych i szacowanych 35 tys. przebywających codziennie turystów, wczasowiczów i kuracjuszy, przedłożoną
"Koncepcję programowo-przestrzenną ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej - etap I: wały
przeciwpowodziowe i regulacja rzeki Białej Lądeckiej w km 0+000 - 35+012" opiniuje się pozytywnie.

Burmistrz Lądka-Zdroju Osoba
pełniąca funkcję Burmistrza
Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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