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Burmistrz Otmuchowa zwraca się z wnioskiem o zmianę treści zapisu art. 5 pkt. 16a) 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651 ze zm.), 
mówiącego, iż rzeką nazywamy każdy ciek naturalny w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt lc  ustawy z 
dnia 18 lipca 200 lr. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469, 1590 i 1651); natomiast (zgodnie z 
art. 9 ust. 1 pkf lc wyżej powołanej ustawy) przez cieki naturalne rozumie się rzeki, strugi, 
strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy, naturalnymi lub 
uregulowanymi korytami.

Uzasadnienie:

Z chwilą pojawienia się, w ustawie o ochronie przyrody, definicji rzeki Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu rozpoczął procedurę nazewnictwa wszystkich strug, 
potoków, strumieni -  w naszym województwie - nazwami rzek. I tak np. potok Samowicki 
otrzymał nazwę - rzeka Samowicki, potok Lubiatowski -  rzeka Lubiatowski itp.

Przykładowe „rzeki” przepływają przez sam środek miejscowości położonych na terenie 
gminy Otmuchów blokując tym samym ich rozwój, ponieważ znajdują są w Otmuchowsko -  
Nyskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, gdzie obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów 
budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, 
z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki 
rolnej, leśnej lub rybackiej.

Pismem nr MK.670.01.2014 z dnia 09 stycznia 2014r. Burmistrz Otmuchowa wystąpił do 
Marszałka Województwa Opolskiego z wnioskiem o zmianę zapisu §3 ust. 1, pkt 2 Rozporządzenia 
Nr 0151 /P /16/2016 Wojewody Opolskiego z dnia 08 maja 2006r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2006r., Nr 
33, poz. 1133 z późn. zm.)

z:

1. W celu zachowania walorów obszarów, o których mowa w § 1, na ich terenie określa się 
następujące zakazy:
1)  (•••)
2) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych zbiorników wodnych (...)

na:

1. W celu zachowania walorów obszarów, o których mowa w § 1, na ich terenie określa się 
następujące zakazy:
1) (-)
2) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych (...)



Następnie Rada Miejska w Otmuchowie Uchwałą nr XIII/130/2016 z dnia 24 marca 2016r. 
odmówiła uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu w zakresie § 3.1 pkt 2 uchwały zakazujący budowania nowych obiektów 
budowlanych w pasie szerokości lOOm od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych 
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu 
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. Ze względu na to, iż na przeważającej 
większości terenów gminy Otmuchów znajdują się sztuczne zbiorniki wodne i rzek i, Rada Miejska 
w Otmuchowie, uznała za konieczne zmniejszenie tego pasa do 50 m.

W związku z powyższym proszę o analizę ww. przepisów prawnych oraz ewentualną 
zmianę treści zapisu art. 5 pkt. 16a) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 
2015r., poz. 1651 ze zm.), dotyczącego definicji rzeki.
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Do wiadomości:

1. Starosta Nyski, ul. Moniuszki 9-10, 48-300 Nysa,

2. Wojewoda Opolski, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,

3. Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,

4. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 

Opole,

Do wiadomości Posłowie:

1. Rajmund Miller, Biuro Poselskie, ul. Rynek 36B, 48-300 Nysa,

2. Ryszard Galla, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole,

3. Leszek Korzeniowski, Biuro Poselskie, ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole

Prowadzący sprawą:
Barbara Zając
tel. 77 4315017 wew. 54


