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Kolbuszowa, dnia 31.10.2022r.

W6jt Gminy Solina

ul. Wiejska 2

38-610 Polariczyk

Informujg, 2e na sesji w dniu 27 pa1dziernika2\ZT roku Rada Miejska w Kolbuszowei

podjqta uchwalE Nr LIl587/22 w sprawie rozpatrzenia petycji W6jta Gminy Solina. Zgodnie

z ie.i treSci4, Rada wyraza poparcie dzialah w zakresie oczyszczania dorzecza Jeziora

Soliriskiego i Jeziora Myczkowieckiego.

W 'zalqczeniu przesylam stosown4 uchwalg.

Z powaZaniem

PRZEW ACY
Rady Miejs olbuszowej

AleksonderWilk

Otrzymuj4:
l. adresat
2. a/aSprawg prowadzi: Referat Biuro Rady Miejskiej, pok. l7 (tel. l7 2271 333 wew. 231)



RAIIA lriiH,.$SKA Uchwala Nr 1,11587122

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 27 paildziernika 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji W6jta Gminy Solina

Na podstawie art. I 8b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnyr.n

(tj. Dz.U. 22022 r. poz.559 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 roku o petycjach

(t.j. Dz.U. 22014 r. poz.870), Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co nastgpuje:

$ 1. Po rozpatrzeniu petycji Wojta Gminy Solina wniesionej w dniu l5 wrzeSnia2022 roku,
Rada Miejska w Kolbuszowej wyrala poparcie dzialah w zakresie oczyszczania dorzecza
Jeziora Solifrskiego i Jeziora Myczkowieckiego.

5$ 2. O sposobie rozpatrz.enia petycji Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Kolbuszowej
zawiadomi wnosz4cego.

$ 3. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

PRZEW
Rady Miej

mgr ini.

Vr\cY
olbuszoweJ



Polariczyk. dnia 13.09.2022 r.

PETYC.IA

Jako wojt grninl, Scllina, na podstarvic zrrt.

Polskiei oraz art. f ustawy z drria Llstawy z dnia I I

2018 r.. poz. 870). dziala.iqc w inreresie publiczrrl,m.
Solina. dolycztlcych pilnego podiq:cia clzialan w
Jcz-iora Sol i ris k i ego i l\4 r,czkou,i eck iego.

(r3 Korrstytucj i Rzeczvpospolite.i
lipca 2014 r. t-r pet,vc.iaclr (Dz.tl.
\rnoszs o po1:arc:ic starafi Grninl'
zukrcsic oe /.t's'tc'l.Lu1itt ciolzercz\'

.lako l'ormg iroparcia wskazu.ig: list Prcz-vcienta, lSurmistrza. \Vo.ila oraz
uchi,r'a I q Rad1,' M i e.i ski e^i lu h Rad1. Ci rn i ny.

TIZASADNIENIB

.lezioro Solir'rskic - najwieksz-y sztucz"ny zbiornik w nasz,vm kraju oraz.lezioro
Myczkor.vieckie statrorviq tundament turystyki Podkarpacia. czy'rri4c z gmirry Solina
.ieden z naibardziej atrakcv.inych regionirrv turystyczllych naszego krzriu. Walory
krulr:hrazorve, unikatorva t-auna i llora, duza przestrzeri oraz Lrardzo szeroka paleta
mozliu,oSci rukreacii. przyciqgalq kazdcgo roku wiclc os6b wypoczy\ ia.f4cych

i zwiedzai4c,vch ten pigkny zakqtek.
Od kilku lat samorzqd grniny Solina zwraca uwagQ na hardzo powazny problem

zmnie.iszenia zdolno$ci retencl,iuych oraz dostgpnofci" a t1'rn sa,riym atrakcyjnoSci
rekrcacl'jnej akwcn6rv: solinskicgo i m),czl<owieckiego. szczeg6lnie w okolicach
dorzcczv rzek: San. Solinl<a. *u1Lorr,yjka, Koniccz-ne .jest natychnriastowc
uruchonricnie $rodk<iu, linatrsor.v,vclr oraz rcalizirc'ia inu,cst1,cii. ktrira pr:lcguc bgdzie
tra orlmulettiu i ocz-\'szcz.eniu zbiornika i .icgo dctrz.ecz,y z rurnorviska, porvstalego nzr

skutek r62nyclr procesriu, erozy'jnych, rv tynr gl6i.vnie nanoszeniu przez cieki
rvph,*'af 4ce do zbiornikor,v,

['odkreSlii nalezy, 2e oba zbionriki stanorvial rezerwuary wody pitne.j dla
rrri eszkancow. tur)'st6rv i kurac.iuszy odrviedza.j acych gm i ng S ol ina.

Gnrina Solina zrealizorvala w ostatnich oSrniu latach szereg rvazny'clr inwestyc.ii
z zakrcsu gospodarki r.voclno-6ciekowei, aby zapewrrii nairvyzsze standardy .iakoSci
wody w,vkorzystlnvane.i dcl rekreacji oraz. przeT.naczone.j do sptlZycia prz,ez ludzJ.
Rudorva cz.terech nowych oczysz-czalni $ciekr5w. sieci kanalizacli sanitarne.i r.v kilku
rnie.iscorvoSciach grniny, zmiana t.echnologii ocz-yszczania dciek6w" prz-ebudorva
trzech stac.ii uzdatniania lvody'- to na.irva7nie^isze zrealizorvarrs zacliuria o charaktelz-e
prockologicznvm. [Jez rvaltpienia pod.igte pruez. sanrorzqd dzia.lania
i powstale norvoczesrlc obiektl'. oczy.'szcza.iqce (cicki z m.in.: haktcrii. rvirusriw.
sporow. pleSni. mil<roplastiku oraz anty'hiot1,'ktirv, przyczl'nii1' sig do tego. 2e po raz
pierrvszv u,potrad 50 - letnie.i historii Jeziora Soliriskicgo zostalo ono Lrznanc

za naipisknic.iszc i na.iczystszc r.l' rankingu \\'sz)'stl(ich .iczioru u' Polscc i'rvSrird pronad

9000 
.f ezior rv Polsce!). 1"o ."r,ielki sukccs. a .iednoczc$nic ogromnc rr,,l'zlvanic

i zoborvi4zanie dla rvszystkiclr: wladz, nriloSnik6rv i synrpat;-kcirv obu akwentin.
Dzialai4c jako r,voit gminy. proszg o poparcie przcslanej petycji. ktorc

z pcrvnoSci4 potnoZe uratowac te skarby iakirni sq zbiorniki: soliriski i myczkorviecki
przccl dalszq ich degladac.iq, Pafistu,a stanowisko t\iyrazone rve wskazane.i lor:nrie

listdr.r, organ6r.v wvkonawczych bqdi. uchrvat organ(rw slanorviaeycli. bqdzie barclzo



waznvrlr glosern publirren-vrn w
i nulw-vzszych rvltdz parisnvor.vyclt

dzia.lafi lv tynl zakresie.

rrl()rnr $r--vstrlprcnlu

0 ponroc (inansowq i
ilo *1o5.11l:1.ch instt'tucji
pod.i qc ic natvchnr iastor.r',vclt

Podpis jest pra idlowy
[)okunrunt podpisq hdarn Piiltkorvski;
Grnina Solina
Data: 1022.(l().15 I 5 ('LS'I


