
STANOWISKO NR 3/2014
RADY GMINY LIPIE

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla inwestycji 
pn. „Budowa zbiornika retencyjnego i suchego zbiornika przeciwpowodziowego – polderu zalewowego 

w dolinie rzeki Liswarty wraz z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi zabudowań wsi Danków, 
gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie”.

Na podstawie § 25 ust. 3 Statutu Gminy Lipie 

Rada Gminy Lipie 
przyjmuje stanowisko 

§ 1. 

Rada Gminy Lipie wyraża poparcie dla realizacji inwestycji „Budowa zbiornika retencyjnego 
i suchego zbiornika przeciwpowodziowego – polderu zalewowego w dolinie rzeki Liswarty wraz 
z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi zabudowań wsi Danków - gmina Lipie, powiat kłobucki, 
województwo śląskie”. 

 Tereny dorzecza rzeki Liswarty narażone są na częste powodzie. Jednym z obszarów szczególnie 
zagrożonych na wezbranie wód w rzece jest gmina Lipie. Wzdłuż rzeki Liswarty położone są tutaj 
miejscowości: Troniny, Zbrojewsko, Danków, Rębielice Szlacheckie i Szyszków. Mieszkańcy tych 
miejscowości żyją w ciągłym poczuciu zagrożenia, że rzeka zagrozi bezpieczeństwu ich rodzin oraz ich 
gospodarstwom.  Nastroje te potęgowane są przez fakt, że w ostatnich latach nasila się częstotliwość 
występowania powodzi, których przebieg ma charakter gwałtowny. Z powodu licznych powodzi rzeka 
Liswarta zyskała miano ,,nieprzewidywalnej’’. 

 Brak działań zmierzających do zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości położonych w pobliżu 
rzeki powodować będzie zwiększenie poziomu ryzyka wystąpienia zagrożenia dla mieszkańców. Wysoce 
prawdopodobne jest, że w wyniku klęski żywiołowej konieczna będzie ewakuacja ludności z terenów 
zalanych. W przypadku wystąpienia powodzi oprócz zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców nieuniknione 
są także straty gospodarcze – zniszczenie infrastruktury drogowej, technicznej i zabudowań mieszkalnych 
oraz gospodarczych. 

 Negatywny wpływ na uprawy rolne mają zmiany klimatyczne objawiające się od kilku lat również suszami. 
Budowa zbiornika retencyjnego byłaby więc korzystna także w celu złagodzeniu skutków tej klęski 
żywiołowej, ponieważ jego działanie polegałoby na magazynowaniu nadmiaru wody i wykorzystaniu jej 
w okresie deficytu. 

 Lokalizacja inwestycji planowana jest na terenach stanowiących głównie łąki, które są od dawna już 
nieużytkowane z powodu częstego ich zalewania i stagnującej na nich wody. Ponadto odłogowane łąki 
systematycznie zarastają, a po intensywnych burzach i silnych opadach w ich okolicy unosi się zapach 
zgnilizny. Wszystko to sprawia, że w lecie masowo na terenach tych wylęgają się komary. Istniejące 
zagospodarowanie omawianych terenów jest niekorzystne. Przeznaczenie ich na budowę zbiornika 
retencyjnego i suchego polderu jest najlepszym wyjściem, ponieważ inwestycja w sposób kompleksowy 
zaspokoiłaby potrzeby lokalnej społeczności.

§ 2. 

Rada Gminy Lipie zobowiązuje Wójta Gminy Lipie do przekazania niniejszego stanowiska 
Marszałkowi i członkom Zarządu Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady 

Gminy Lipie

Henryka Siejka
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