
PROTOKÓŁ NR 4/2021 z Posiedzenia Komisji Budżetu i Ochrony 

Środowiska  

z dnia 07.04.2021 rok 

 

Data posiedzenia: 07.04.2021r.  

Miejsce posiedzenia: komisja wyjazdowa do Olzy (wrota 

przeciwpowodziowe, starorzecze) 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Omówienie aktualnej sytuacji dotyczącej urządzeń 

przeciwpowodziowych (wrota, retencje) 

5. Wolne wnioski 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad.1)  

W dniu 7.04.201 r. Przewodnicząca Komisji otworzyła VII Posiedzenie 

Komisji Budżetu i Ochrony środowiska i powitała przybyłych Radnych oraz 

zaproszonych gości. 

Ad.2) 

Przewodnicząca przedstawiła porządek Posiedzenia. W związku z brakiem 

uwag, został on przyjęty przez aklamację. 

Ad.3)  

Przewodnicząca poinformowała, że dostępny jest protokół z poprzedniego 

posiedzenia Komisji, który znajduje się do wglądu w UG i na stronie BIP 

Gminy Gorzyce. 

  



Ad.4) 

W tym punkcie przedstawiona została aktualna sytuacja dotycząca 

urządzeń przeciwpowodziowych (wrota, retencja) znajdujących się na 

terenie sołectwa Olza. 

Posiedzenie Komisji wyjazdowej zostało zwołane na wniosek  sołtysa Olzy 

a zarazem Radnego Powiatowego, który omówił Radnym i gościom 

aktualną sytuację związaną z zagrożeniem powodziowym na terenie 

Gminy Gorzyce w sołectwie Olza. 

W pierwszej kolejności omówiono stan Wrót przeciwpowodziowych, 

którymi należą pod Państwowe Gospodarstwo Wodne-  Wody Polskie. 

Sołtys Olzy przekazał, że „padły” deklaracje ze strony dyr. Polskich Wód, 

który zadeklarował wykonanie ekspertyzy Wrót Przeciwpowodziowych.  

Pozwoli ona ocenić czy konieczna jest tylko modernizacja czy wymiana 

urządzenia albo zastosowanie innego rozwiązania. Z kolei vis a vis wrót- 

po drugiej stronie mostu znajduje się rów –mający 2 m szerokości . Jest 

to to kanał, który jest własnością Skarbu Państwa, a reprezentuje go 

Urząd Powiatowy w Wodzisławiu Śląskim. Stanowi on właśnie dodatkowy 

system bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Olzy i części Gminy 

Gorzyce. Wody spływowe i  opadowe przemieszczają się tym kanałem, 

który przecina całą Olzę w stronę Uchylska,. Kolejny taki kanał biegnie 

wzdłuż wału rzeki Olzy w stronę Gorzyczek. Sołtys Olzy podkreśla, że  to 

jest całe odprowadzenie wód  z części Gminy Gorzyce . Kiedy wrota są 

zamknięte , to te wody wszystkie przemieszczają się tymi kanałami i 

kierują do obniżeń pożwirowych i starorzecza naturalnego po byłym 

korycie Odry. 

Problemem jest to , że na skarpach wzdłuż linii PKP zarastają drzewa, 

pozostawiono też konary po wycince, które woda niesie kanałem do wrót 

przeciwpowodziowych. Właścicielem po prawej stronie (stojąc na moście- 

vis a vis wrót przeciwpowodziowych ) jest Skarb Państwa, a po lewej PKP , 

gdyż jest to w bezpośredniej granicy z torami kolejowymi. . 



Problem polega na tym, że teren jest nieczyszczony i nieuporządkowany, 

co stanowi zagrożenie przy powodzi. Kanał zgodnie z zapisami prawa 

wodnego, jest elementarną częścią wody przepływowej        (okresowo), 

która połączona jest z ciekiem głównym- czyli korytem rzeki Odry. 

Podsumowanie sołtysa Olzy p. Józefa Sosneckiego : 

Teren przyległy do Wrót należy bezzwłocznie uporządkować i doprowadzić 

do stanu pierwotnego terenu –tj. wokół wrót od strony koryta i od strony 

Zawala . 

Następnie wszyscy uczestnicy komisji udali się na teren dodatkowego 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego na ulicy Wałowej- Starorzecze nr 

266/20 – 11ha, który stanowi jeden odcinek ciągu z powyżej 

wspomnianym kanałem. 

Teren ten jest własnością Województwa Slaskiego i jest dzierżawiony dla 

najemcy prywatnego, który niestety nie dba i nie czyści tego terenu. Pas 

ochronny od podstawy wału na szerokość 15m powinien być oczyszczony. 

Tak by 24h był wgląd do tego odcinka. Sołtys Olzy alarmuje, że to 

wszystko zarasta i nie ma widoczności na zbiornik. Urząd Gminy planuje 

przejęcie tego terenu po obecnym dzierżawcy, który ma podpisaną umowę 

z Wojewodą od lipca 2020 r do 2023 r.  Sołtys Olzy zwraca również 

uwagę, że w pierwszej kolejności ten teren należy przekwalifikować, 

zgodnie ze stanem faktycznym tj. rzeczywistym. W 2016 p. Józef Sosnecki  

wystosował pismo wnioskujące  do Starosty Wodzisławskiego, by 

zaktualizować zapisy w księgach wieczystych zgodnie ze stanem 

faktycznym tj. rzeczywistym .Były zapewnienia, że aktualizacja zostanie 

wykonana, ale do dnia dzisiejszego tego nie zrobiono. 

Sołtys Olzy p. Józef Sosnecki zwraca się z prośbą do Radnych i pana 

Wójta, by po przejęciu tego terenu zabezpieczyć środki finansowe w 

budżecie gminnym  , celem utrzymania tego zbiornika, tak by stworzyć 

małą retencję. Z uwagi na to, że jest to najniższe w powiecie 

wodzisławskim obniżenie . W 2010 i 2014 roku – Olza przyjęła nadmiar 



wody w ilości około 4 mln³ , ponadto w tym czasie  1/3 Olzy była pod 

wodą. 

Gmina powinna upatrywać się szansy na  pozyskanie środków z WFFOiŚ 

na stworzenie małej retencji. Tak by zbiornik wyczyścić i doprowadzić do 

funkcjonalnego stanu.  Jest to bardzo istotne, gdyż zbiornik jest połączony 

z Wrotami Przeciwpowodziowymi. 

Podsumowanie sołtysa Olzy p. Józefa Sosneckiego : 

Starorzecze należy bezzwłocznie wyczyścić , wyciąć wlot i wykarczować 

wlot do zbiornika. Oprócz tego wzdłuż ulicy Wałowej usunąć drzewa i 

zakrzewienie w pasie 10 m w celu udostępnienia w razie zagrożeń 

powodziowych. 

Ad. 5) Wolne wnioski: 

Podsumowanie : Do lipca 2023 roku Urząd Gminy nie ma możliwości 

podjęcia powyższych działań, z uwagi na to, iż nie jest właścicielem ani 

dzierżawcą tego terenu. Radny Piotr Lubszczyk zwrócił uwagę, że 

należałoby zawnioskować do Wojewody Śląskiego, żeby skrócił umowę 

obecnemu dzierżawcy z uwagi na jego zaniedbania i nieuporządkowanie 

terenu. 

Ad. 6) W tym punkcie przewodnicząca komisji podziękowała Radnym i 

gościom za obecność i na tym posiedzenie zakończono.  

 

Obecni Radni: - zał. nr 1- lista obecności 

- Magdalena Sieńko 

- Alicja Lenczyk 

- Piotr Wawrzyczny 

- Piotr Lubszczyk 

- Monika Zając 



- Izabela Borecka 

- Krzysztof Paloc 

- Michał Menżyk 

Nieobecni: 

- Dominika Styrnol 

Obecni goście:- zał. nr 2.- lista obecności 

- Daniel Jakubczyk- wójt Gminy Gorzyce 

- Józef Sosnecki- sołtys Olzy, Radny Powiatu Wodzisławskiego 

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu 

I Ochrony Środowiska                                                                                                  

Magdalena Sieńko 

 

 

Protokolant                                                                                  

Magdalena Sieńko    

 

 


