Lokalne Partnerstwo ds. Wody z udziałem Gminy Mielec
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15 lipca 2021 roku w Tuszowie Narodowym odbyło się spotkanie dotyczące Lokalnego Partnerstwa ds. Wody (LPW). Zadaniem partnerstwa jest
zacieśnianie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów pomiędzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki
wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Działania takie mają prowadzić do poprawy efektywności zarządzania
wodą na obszarach wiejskich. W ramach spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele Gminy Mielec, przedstawione zostały m.in. plany
opracowywanej aktualizacji zarządzania ryzykiem powodziowym, który obowiązywać będzie w latach 2022 – 2027. Jest to dokument strategiczny
dotyczący powodzi. Gmina Mielec po zebraniu wniosków radnych, sołtysów oraz mieszkańców, wystosowała wniosek do PGW Wody Polskie ws.
realizacji istotnych inwestycji dla skutecznej ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców naszej gminy. W obecnej aktualizacji ujęto m.in. następujące
zadania:
Zabezpieczenie brzegów Wisłoki w km od 18+950 do 19+550 w miejscowości Wola Mielecka
Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne lewego wału potoku Kiełkowskiego na odcinku w km 0+000 – 0+150 w miejscowości Boża Wola
Wykonanie stanowiska pompowego w pobliżu śluzy wałowej lewego wału Wisłoki w km 17+565 na dopływie rowu Nowa Wiśnia w m. Wola
Mielecka
Rozbudowa lewego wału rzeki Wisłoki w km wału 17+900 – 21+980 w miejscowości Wola Mielecka, Podleszany, Książnice
Rozbudowa wałów rowu Złotnicko – Berdechowskiego – lewy wał w km 0+000 – 0+255, prawy wał w km 0+000 – 0+256 w miejscowości Złotniki
Gmina Mielec zadeklarowała swój udział w tworzonym partnerstwie ds. wody. Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z
powyższego spotkania dostępną w Urzędzie Gminy Mielec.
Cieszy fakt, że zgłaszane przez mieszkańców postulaty w sprawie poprawy ochrony przeciwpowodziowej, które przez Gminę Mielec były na bieżąco
zgłaszane odpowiednim instytucjom zostały wzięte pod uwagę. Liczymy na jak najszybszą realizację planów aktualizacyjnych i na efektywną
współpracę w ramach Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie mieleckim.
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Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
bezpośredni link do strony www
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