INTERPELACJA
Radnego Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
VIII Kadencji Rady Miejskiej 2018 – 2023
Ożarów Maz., dnia 01.09.2020 r.

Grzegorz Karol
Radny Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim

Pan Paweł Kanclerz
Burmistrz
Ożarowa Mazowieckiego

za pośrednictwem

Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim
Andrzeja Cichala
ul. Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki
Na podstawie art. 24 ust. 3 -7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019
poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz zgodnie z §18 ust. 9 oraz § 27 Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki
składam interpelację w sprawie:

DOTYCZY:

Wykonania uchwały Rady Miejskiej w zakresie realizacji Strategicznego
Planu Rozwoju Gminy w latach 2014-2020 i osiągnięcia:
•

celu operacyjnego 3.5, a zwłaszcza działania 3.5.11 - Prowadzenia
działań melioracyjnych i budowa zbiorników retencyjnych dla
skutecznego odprowadzenia wód opadowych i gruntowych.

•

celu operacyjnego 5.2, wszystkich działań;

TREŚĆ INTERPELACJI:
Uchwałą Nr LX/583/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 6 listopada
2014 roku została przyjęta do realizacji „Strategia Rozwoju Gminy Ożarów Mazowieckim na
lata 2014-2020”. Wykonanie tej uchwały Rada Miejska powierzyła Burmistrzowi.
W związku ze zbliżającym się końcem roku 2020, który jest ostatnim rokiem
obowiązywania Strategii, proszę o szczegółowe sprawozdanie z wykonania działań:
1. W ramach celu operacyjnego 3.5: Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa
publicznego, działania 3.5.11: Prowadzenie działań melioracyjnych i budowa
zbiorników retencyjnych dla skutecznego odprowadzania wód opadowych i
gruntowych;
2. W ramach celu operacyjnego 5.2: Racjonalna gospodarka wodami opadowymi
i gruntowymi:
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a. Działanie 5.2.1: Opracowanie programu gospodarki wodnej w
zakresie wód deszczowych, roztopowych i gruntowych;
b. Działanie 5.2.2: Odbudowa i właściwe utrzymanie urządzeń
melioracyjnych, w tym przepustów;
c. Działanie 5.2.3: Rekultywacja Kanału Ożarowskiego z możliwością
odprowadzenia wód do rzeki Utrata;
d. Działanie 5.2.4: Opracowanie sieci zbiorników retencyjnych i ich
budowa;
e. Działanie 5.2.5: Wprowadzenie zalesień sprzyjających zachowaniu
ekosystemu;
f. Działanie 5.2.6: Budowa kanalizacji deszczowej;
g. Działanie 5.2.7: Zagospodarowanie naturalnych zbiorników wodnych;
h. Działanie 5.2.8: Uporządkowanie strefy ochronnej rzeki Utrata.
W diagnozie społeczno-gospodarczej, we wstępie do Strategii, zapisano:
„Na terenie Gminy występują potencjalne zagrożenia związane z lokalnymi
podtopieniami w przypadku bardzo dużych opadów atmosferycznych. Lokalne podtopienia
mogą wystąpić na terenach przylegających do rzeki Utraty np.: w miejscowości Józefów,
Wolica, przy Kanale Ożarowskim w rejonie Osiedla Zientarówka, Warszawskiego RolnoSpożywczego Rynku Hurtowego Bronisze, gdzie oczyszczone i uregulowane brzegi kanału
powodują szybki spływ wody na odcinki nieuregulowane, a tym samym wylewanie się wody
na tereny przyległe. Choć prowadzone są systematyczne modernizacje zlewni cieków
wodnych, to istnieje pilna potrzeba opracowania kompleksowego programu melioracyjnego.
Możliwości retencyjne kanałów doprowadzających, które obecnie opóźniają szybkość
spływu wód opadowych oraz ograniczają możliwość wystąpienia powodzi, w przyszłości,
biorąc pod uwagę rozwój budownictwa, staną się niewystarczające. W zapisach miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, warunkuje się realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych retencjonowania wód na terenie ich powstania, jednak bez kompleksowego
planu realizacji tych nie zapobiegnie podtopieniom, a nawet lokalnym powodziom.”
„Gmina Ożarów Mazowiecki nie posiada zorganizowanego systemu
odprowadzania wód opadowych z dróg lokalnych.
Podstawowym odbiornikiem wód deszczowych jest Kanał Ożarowski i Rów Duchnicki
oraz rowy i kanały melioracyjne, a także rowy wzdłuż dróg.
System odwodnienia jezdni ma wyłącznie tzw. Trasa Poznańska (droga krajowa nr 92)
w obrębie miasta i nieliczne drogi gminne. Do Rowu Duchnickiego odprowadzane są wody
opadowe z nawierzchni jezdni w os. Mickiewicza. Do Kanału Ożarowskiego odprowadzane
są wody opadowe z nawierzchni jezdni w os. Franciszków i os. Zientarówka.
Parametry techniczne Kanału Ożarowskiego nie pozwalają na bezpośrednie
odprowadzanie do niego wód opadowych. Istnieje zatem konieczność budowy
zbiorników retencyjnych na terenie miasta oraz pilna potrzeba odbudowania
zlikwidowanych rowów przydrożnych poza granicami administracyjnymi miasta.”
Wydarzenia z lat 2014-2020 potwierdziły trafność diagnoz zapisanych w Strategii,
dlatego realizacja celów i działań opartych na nich, nie powinna budzić żadnych wątpliwości.
W poparciu społecznym, zmierzonym wynikami przeprowadzonej ankiety, działania w
obszarze budowy obiektów zbiorników retencyjnych (melioracja) – uzyskały aż 41,43%
głosów.
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W przeprowadzonej analizie SWOT, dotyczącej sytuacji w jakiej znajduje się Gmina,
w 2014 roku za słabe strony (czynniki wewnętrzne) uznano:
•
•
•
•

Nieuregulowana gospodarka wód opadowych, niedostateczna pojemność zbiorników
retencyjnych,
Nieodpowiedni system melioracji przy dużej ilości obiektów, wielkokubaturowych i
braku kanalizacji deszczowej, wpływa na często występujące podtopienia,
Niedostateczna infrastruktura kanalizacji deszczowej i gospodarowania wodami
gruntowymi, co prowadzi do częstych podtopień,
Konieczna rekultywacja istniejących cieków wodnych i budowy nowych zbiorników
retencyjnych,
W podsumowaniu do analizy SWOT zapisano:

„Równolegle do interwencjonizmu w obszarze społecznym konieczne jest
podejmowanie działań w sferze infrastruktury technicznej. Dynamicznie rozwijające się
budownictwo mieszkaniowe wymusza dostosowanie sieci dróg, podłączeń do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz pozostałej infrastruktury liniowej. Duże obszary
zabudowań i dewastowana przez lata sieć melioracyjna oraz mała powierzchnia terenów
zalesionych i zadrzewionych, brak rozwiniętej kanalizacji deszczowej skutkuje lokalnymi
podtopieniami. Sytuacja ta wymaga interwencji Gminy i zabezpieczenia środków na
wprowadzenie mechanizmów naprawczych, w tym budowę zbiorników retencyjnych.”
W sprawozdaniu z wykonania zadań i osiągniecia celów operacyjnych, proszę odnieść
się do zawartych w Strategii diagnoz i analiz, przytoczonych powyżej.
Z poważaniem

_________________
Grzegorz Karol

Pouczenie:

Zgodnie z art. 24 ust. 3 -7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571,
1696, 1815):
Art. 24. 3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Burmistrza.
4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej
przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
5. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie
drugie stosuje się odpowiednio.
6. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi. Burmistrz lub osoba przez niego
wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
7. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji
Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
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