
Lublin, dnia 27 sierpnia 2021 roku 

poseł Marta Wcisło 

Biuro Poselskie 

ul. Krakowskie Przedmieście 10/5 

20-002 Lublin 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Lublinie 

ul. Leszka Czarnego 3 

20-610 Lublin 

 

Szanowni Państwo 

 

działając w ramach wykonywania mandatu posła na Sejm RP, niniejszym zwracam się do 

Państwa o niezwłoczne przeprowadzenie prac porządkowych i remontowych koryta 

rzeki Bystrzyca na odcinku przebiegającym przez teren Miasta Lublin. 

 

Na początku trwającego tygodnia wschodnia część naszego kraju została dotknięta opadami 

deszczu, które z mniejszym bądź większym natężeniem trwają do dzisiaj i trwać będą przez 

najbliższe dni. W wyniku opadów doszło do wzrostu poziomu wód w niektórych z rzek 

województwa lubelskiego, a w konsekwencji do lokalnych podtopień. Szczególnie widoczne 

były one na rzece Bystrzyca – która w dniu pisania niniejszej interwencji nadal przekracza stany 

alarmowe. 

 

Wzrost poziomu wód rzeki Bystrzycy spowodował lokalne podtopienia na terenie miasta Lublin, 

które w szczególności dotknęły działkowców z Rodzinnych Ogródków Działkowych „Kalina” – 

zostały one kompletnie zalane. Cały obszar ogródków pokryty jest  warstwą wody, która 

dodatkowo nie ma gdzie spływać – jedynym ujściem jest rzeka, z której przecież doszło do 

zalania. Do czasu uspokojenia poprawienia się pogody szanse na osuszenie ogródków są nikłe. 

 

Zgodnie z informacjami które uzyskałam przyczyną tak poważnego podtopienia Rodzinnych 



Ogródków Działkowych „Kalina” jest między innymi fatalny stan koryta rzeki Bystrzyca 

– koryto jest zamulone, zaśmiecone i zaniedbane na wielu odcinkach biegnących na 

obszarze Lublina. Powoduje to, że nawet niewielkie opady deszczu powodują duży wzrost 

poziomu wód rzeki, a przy wystąpieniu tak intensywnych opadów jak w ostatnich dniach 

skutkuje to wylewaniem rzeki i lokalnymi podtopieniami. 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie jest zarządcą rzeki Bystrzyca, 

odpowiedzialnym za stan jej koryta. W związku z tym wzywam Państwa do podjęcia 

niezwłocznych działań naprawczych koryta rzeki Bystrzyca – koryto powinno zostać 

niezwłocznie odmulone, oczyszczone i pogłębione, dzięki czemu w przyszłości powinno 

udać się ograniczyć negatywne skutki ulewnych opadów atmosferycznych i zapewnić 

bezpieczeństwo mieszkańcom posiadającym działki położone w bezpośrednim 

sąsiedztwie Bystrzycy. 

 

Z poważaniem, 

 

poseł Marta Wcisło 

 

 


