
Id: 1A005344-4426-40F3-BD7F-ABAAC9A95CAA. Uchwalony Strona 1

UCHWAŁA NR XXI/216/2012
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

w sprawie budowy kolektora burzowego 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 58 ustaw z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje: 

§ 1.   W związku z ciągłym zagrożeniem podtopieniami osiedla mieszkaniowego SBM "Sandomierz" przez 
wody burzowe z rejonu ulicy Bosmańskiej w Sandomierzu, odprowadzane przez przepust w wale opaskowym 
Zarzekowice i rowem otwartym, zlokalizowanym na terenie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, 
w kierunku rowu melioracyjnego i dalej do cieku wodnego Atramentówka, będących w zarządzie 
Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz z terenów Podkarpacia uznaje się za 
konieczne wykonanie w roku bieżącym przedsięwzięcia inwestycyjnego, pod nazwą: "Budowa kolektora 
burzowego wraz z uzupełnieniem obwałowania na rowie melioracyjnym" 

§ 2.  Wykonanie zadania określonego w § 1 może być sfinansowana na przykład ze środków rezerwy 
budżetowej. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Sandomierza. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza 

Janusz Sochacki
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Uzasadnienie

Gmina Sandomierz wybudowała w wale opaskowym Zarzekowice przepust wraz z rowem otwartym na 
terenie działki nr 1572/104, będącym w wieczystym użytkowaniu SBM "Sandomierz", umożliwiający zrzut 
wód burzowych z rejonu ul. Bosmańskiej, w kierunku rowu melioracyjnego, będącego w zarządzie 
Świętokrzyskiego Zarządu Urządzeń Wodnych w Kielcach, likwidując jednocześnie część jego obwałowania 
w rejonie śluzy, odprowadzającej wody burzowe z terenów osiedla Koćmierzów i Podkarpacia. Obydwa te 
urządzenia hydrotechniczne stwarzały zagrożenie podczas powodzi w 2010 roku, wymagały interwencji 
ratowników, były przyczyną zalania terenów osiedla. 

Podczas nawałnicy w 2011 roku jaka nawiedziła Sandomierz, wody burzowe wdarły się poprzez 
niebezpieczny przepust jak i śluzę na tereny osiedla, powodując ich podtopienie, co było przyczyną strat 
w infrastrukturze technicznej (zalane zostały kanały centralnego ogrzewania, zespół garaży  wraz z pojazdami, 
skate park). Spółdzielnia Mieszkaniowa wraz z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Sandomierzu 
zakończyła remont i modernizację uszkodzonych sieci c.o. Wymagało to zaciągnięcia kredytu i zaangażowania 
środków Spółdzielni. Mając na uwadze duże prawdopodobieństwo powtórzenia się zjawiska powodzi 
i nawałnic, uważa się za zasadne zrealizowanie wnioskowanego  przedsięwzięcia inwestycyjnego. 


