
Projekt 

Uchwała Nr ……/………/.….. 

Rady Miejskiej w Łomiankach 

z dnia ………………………………………… 
 

 w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia na współfinansowanie 
zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem decyzji 
będących podstawą do realizacji inwestycjipn.: „Modernizacja wału 
przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 w gm. Łomianki”. 

 Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.), art. 238 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017 
r. Prawo wodne (t. j. Dz. U z 2021 r., poz. 624) orazart. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska  
w Łomiankach, uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łomiankia Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie o współfinansowaniu zadaniaw zakresie 
opracowania dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem decyzji będących podstawą do 
realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki 
Wisły w km 525+000-537+400 w gm. Łomianki”w formie dotacji celowej. 

2. Szczegółowe warunki współfinansowania zadania określone zostaną w porozumieniu 
oraz umowie dotacji. 

§ 2. 

1. Wyraża się zgodę na przekazanie w latach 2022- 2023 dotacji celowej w kwocie 
260.000,00 zł (słownie dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) na cel określony w § 1. 
Wysokość dofinasowania w roku 2022 wyniesie 160.000,00 zł (słownie sto sześćdziesiąt 
tysięcy złotych)i w roku 2023 wyniesie 100.000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych). 

2. Środki na ten cel będą zabezpieczone w budżecie każdego roku w dziale 900 rozdział 
90025 § 6220. Na lata 2022 - 2023 środki będą ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF 
pn.: „Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-
537+400 w gm. Łomianki”. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek. 

§ 4. 

Traci moc Uchwała Nr XXX/264/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26.11.2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia na współfinansowanie zadania pn. 
„Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku gminy Łomianki  
i Gminy Czosnów” w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
decyzji pozwolenia na budowę. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

Uzasadnienie 

do uchwały …../……/….. 

Rady Miejskiej w Łomiankach 

z dnia ………………………… 

Zagrożenia powodziowe mogące wystąpić na terenie Łomianek należy uznać za kluczowy 
problem w sferze bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców gminy. Z uwagi na ciągłe 
zmiany klimatu, skutkujące występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym 
ekstremalnych opadów przebudowa wału przeciwpowodziowego na terenie Gminy Łomianki 
jest pilną koniecznością, warunkującą bezpieczeństwo gminy i jej mieszkańców.  

Coroczna ocena stanu zabezpieczenia powodziowego wskazuje dużą degradację korpusu 
wału, liczne podcięcia skarpy nie gwarantują spełnienia roli ochronnej na całej swojej 
długości. Uszkodzenie, choćby nawet niewielkiej części wału powoduje, iż traci on swoje 
walory użytkowe. Uszkodzenie obwałowania skutkuje zwykle zalaniem znacznych obszarów, 
które znajdowały się pod jego ochroną. Co więcej, wyrwa, lub przebicie które pojawia się w 
wale przeciwpowodziowym, przyczynia się do jego dalszej, szybkiej destrukcji. W 
normalnych warunkach wysokie poziomy przepływu wody utrzymują się zwykle przez kilka 
dni.  
W przypadku stanów powodziowych wysoki poziom wody utrzymuje się dłużej, co jest 
dużym zagrożeniem dla stabilności wału. Również występujące zjawiska sufozji 
(mechaniczne wypłukiwanie cząstek gruntu) wpływa niekorzystnie, co może powodować 
powstawanie osuwisk.  

Planowane jest podpisanie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 
porozumienia dotyczącego współfinansowania zadania polegającego na opracowaniu 
dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem decyzji będących podstawą do realizacji 
inwestycji pn.: „Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 
525+000-537+400 w gm. Łomianki” wraz z innymi podmiotami samorządowymi tj. Gminą 
Czosnów oraz Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  

 

 


