UCHWAŁA VIII/65/2015
RADY GMINY OLSZANKA
z dnia 25 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo wodne
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594,
zm.Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 12 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Gminy
Olszanka stanowiącego załącznik do Uchwały XXXVI/222/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olszanka (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2013 r. poz.
1439; z 2014 r.poz. 709), Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się negatywne stanowisko wobec niektórych z proponowanych zmian projektu ustawy Prawo
wodne i apeluje o odrzucenie proponowanych zmian.
2. Treść apelu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwałę wraz z apelem przesyła się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu,
Marszałka Senatu i Prezesa Rady Ministrów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Wanda Galant
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/65/2015
Rady Gminy Olszanka
z dnia 25 września 2015 r.
Apel
Rada Gminy Olszanka apeluje do Państwa Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie
zapisów projektu ustawy Prawo wodne dotyczących:
1) Przekazania gminom zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jako zadanie
własne oraz zadań z zakresu wykonywania i utrzymania rowów odwaniających tereny zurbanizowane.
2) Ograniczenia kompetencji gmin w sprawach planowania przestrzennego przekazując kompetencje organom
odpowiedzialnym za gospodarkę wodną.
3) Przekazywania gminom zadań marszałka województwa w zakresie ewidencji gruntów zmeliorowanych
i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych ujętych w zbiorach danych przestrzennych bez odpowiedniej
pomocy finansowej państwa.
4) Przekazywania gminom zadań z zakresu planowania przestrzennego dotyczących zagrożeń powodziowych
i ryzyka powodziowego bez uprzedniego oszacowania kosztów ich wdrożenia, jak też zagwarantowania
odszkodowań dla właścicieli nieruchomości.

Przewodnicząca Rady
Wanda Galant
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