
Warszawa, dnia 'i października 2016 r. 

MINISTER SRODOWISKA 

DZW-II.0521.3 .2016.MŻ  

Pan 
Marian Kapusta 
Prezes Zarządu 
Polsko — Austriacka Fundacja 
„Spichlerz Galicyjski" 
Rodziny Kapustów 

Szanowny Pani Prezesie, 

W związku z petycj ą  przekazaną  w dniu 27 czerwca 2016 r. przedstawiam poni ższe 
wyjaśnienia. 

W swojej petycji wnosi Pan o wy łączenie zadania inwestycyjnego pn. Budowa suchego 
zbiornika przeciwpowodziowego „Góra Ropczycka" na rzece Budzisz, na terenie m. S ędziszów 
Małopolski, Góra Ropczycka, Zagorzyce, gm. S ędziszów Ma łopolski woj. podkarpackie z zakresu 
Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wis ły (POPDOW). W zwi ązku z tym 
informuj ę , że zadanie związane z budową  zbiornika „Góra Ropczycka" nie by ło i nie jest częścią  
składową  POPDOW. Maj ąc jednak na uwadze okoliczno ści, które Fundacja mog ła mylnie 
zinterpretowa ć , celem poinformowania o wcze śniejszych dzia łaniach związanych z tym zadaniem, 
przedstawiam następujące informacje. 

Na etapie przygotowywania POPDOW Samorząd Województwa Podkarpackiego w grudniu 
2014 r. postulował  wprowadzenie do projektu zada ń  ze zlewni rzeki Wis łoki, w tym m.in. zadania pn. 
Budowa suchego zbio rnika przeciwpowodziowego Góra Ropczycka. Ponieważ  na tym etapie zakres 
projektu był  już  zdefiniowany, przedstawiciele banków finansuj ących zadecydowali, że ewentualne 
wprowadzenie nowych zadań  ze zlewni rzeki Wis łoki może odbyć  się  dopiero po szczegó łowej 
analizie technicznej. Na tym etapie, zadanie to nie by ło częścią  POPDOW, a jedynie zosta ło 
zaproponowane do przeanalizowania przez konsultanta wsparcia technicznego pod k ątem spełnienia 
warunków i kryteriów ewentualnego w łączenie do projektu. 

W marcu 2016 r. Marsza łek Województwa Podkarpackiego poinformowa ł , że jest możliwość  
wykonania zadań  proponowanych wcze śniej w ramach POPDOW, w tym m.in. zadania dotycz ącego 
budowy zbiornika „Góra Ropczycka" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego (RPOWP). W zwi ązku z tym nie podtrzymano woli umieszczenia 
zadań  ze zlewni rzeki Wis łoki w POPDOW, jednocze śnie proponuj ąc wprowadzenie do projektu 
innych zadań . Przedsięwzięcie dotyczące budowy zbiornika „Góra Ropczycka" nigdy nie zosta ło 

1 



zatem włączone do POPDOW, a projekt ten by ł  rozpatrywany jedynie jako potencjalne źródło 
finansowania tego przedsi ęwzięcia. 

W związku z podaną  w Pana piśmie informacj ą  o przedłużającym się  postepowaniu w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informuj ę , że Generalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska prowadzi w sprawie budowy zbiornika „Góra Ropczycka" post ępowanie odwoławcze. 

Aktualnie trwaj ą  prace nad projektem rozstrzygni ęcia kończącego postepowanie. 

W zakresie zmiany koncepcji budowy zbiornika z tzw. „zbiornika mokrego" na „suchy" 

informuj ę , że wyłonienie wariantu przewidzianego do realizacji nast ąpiło spośród czterech opcji, tj.: 
zbiornika retencyjnego (wariant I), zbiornika suchego z zapor ą  czołową  przesuniętą  równolegle do 

drogi (wariant II), zbiornika mokrego z zapor ą  czołową  zlokalizowaną  bezpo średnio przy drodze 
(wariant III) oraz zbiornika suchego wraz ze zbiornikiem ze sta łą  retencj ą  (wariant IV). W wyniku 
przeprowadzonych oblicze ń  hydraulicznych, jak równie ż  uwzględniaj ąc czas i koszty realizacji 
poszczególnych wariantów, do realizacji wybrano wariant IV. Wykaza ł  on wysoką  efektywno ść  
redukcji wezbrań  powodziowych oraz radykalny wp ływ na obniżenie kulminacji fal powodziowych 
w wyniku współpracy tego zbiornika z systemem innych zbiorników, planowanych do budowy 

w dolinie rzeki Budzisz, a także najkrótszy czas i najni ższe koszty realizacji. 

Ponadto informuj ę , że zgodnie z informacjami, jakie posiada Ministerstwo Środowiska, 

powodem zlecenia przez Zarz ąd Melioracji i Urządzeń  Wodnych w Rzeszowie wykonania projektu 
dla budowy zbiornika przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, by ły 
skomplikowane wymagania maj ące na celu wydanie decyzji. By ła to m.in. konieczno ść  podania 
parametrów urz ądzenia upustowego, szczegó łowego przedstawienia technologii kszta łtowania 

i umocnienia koryta rzeki, prze łożenia rowów melioracyjnych, itp. Zagadnienia te sta ły się  
przedmiotem wezwań  ww. organu do uzupe łnienia raportu o oddziaływaniu przedsi ęwzięcia na 
środowisko, a brak projektu budowlanego na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, zgodnie z wyja śnieniami ZMiUW, utrudniałby udzielenie wyczerpuj ących 
odpowiedzi na powyższe zagadnienia i tym samym uniemożliwiłby uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zgodnie z art .  88c oraz art .  88f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, na zlecenie 
Prezesa Krajowego Zarz ądu Gospodarki Wodnej zosta ła opracowana Wstępna Ocena Ryzyka 
Powodziowego, która stanowi ła bazę  do wykonania map zagrożenia powodziowego (MZP) i map 
ryzyka powodziowego (MRP). Mapy te zosta ły opracow ane i przekazane jednostkom samorz ądowym 
15 kwietnia 2015 r. Przedstawione na mapach zagro żenia powodziowego obszary stanowi ą  podstawę  
do planowania zagospodarowania przestrzennego na ró żnych poziomach. Granice przedstawione na 
mapach mogą  być  uwzględniane w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji 

o warunkach zabudowy. Zatem na etapie powstania rapo rtu z kontroli NIK z marca 2014 r, na który 

się  Pan powołuje (Realizacja zadań  w zakresie gospodarki przestrzennej przez samorz ądy 
województwa podkarpackiego w latach 2009-2012) nie było możliwe uwzględnienie przez jednostki 

samorządu terytorialnego dokumentów przekazanych przez Prezesa KZGW w kwietniu 2015 r. 

Niezasadne jest równie ż  stwierdzenie o braku uzasadnienia dla wykonania suchego zbiornika 

„Góra Ropczycka". Zbiornik ten, o pojemno ści 2 290 tys. m3, znajduje się  w aktualnym projekcie 
Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wis ły (PZRP) jako strategiczna 

inwestycja techniczna. Przedsi ęwzięcie zosta ło wskazane do wykonania w I cyklu planistycznym 
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(2016-2021) przez Podkarpacki Zarz ąd Melioracji i Urządzeń  Wodnych, a jego koszt ca łkowity ma 
wynosić  ok. 37,5 mln zł . W ramach konsultacji spo łecznych wp łynęły uwagi dotyczące poparcia dla 
realizacji projektu, które uznano za zasadne. 

W związku z Pana stwierdzeniem, że opinia Komisji Europejskiej z dnia 24.10.2012 r. nie 
mogla być  przyczyną  zmiany koncepcji przedmiotowego zbiornika przeciwpowodziowego, gdy ż  ta 
nastąpiła rok wcze śniej, tj. w dniu 17.11.2011 r., wyjaśniam, iż  opinia KE stanowi jedynie 
potwierdzenie prawid łowości dokonanego wyboru wariantu - suchego zbiornika „Góra Ropczycka". 
Tak jak wspomniano powyżej, wariant ten został  wyłoniony zgodnie z zasad ą  zrównoważonego 
rozwoju, tj. jako najkorzystniejszy pod wzgl ędem zarówno ekonomicznym (najniższe koszty 
realizacji), spo łecznym (najskuteczniejsza ochrona przeciwpowodziowa) jak i środowiskowym 
(najmniejsza ingerencja w środowisko sprowadzaj ąca się  do prac zwi ązanych z posadowieniem 
zapory czo łowej). Zgodnie z opinią  KE wyrażoną  w piśmie znak: 2012/4116 C(2012), realizacja 
zbiornika „Góra Ropczycka" ze sta łym piętrzeniem zmodyfikowa łaby reżim hydrologiczny jednolitej 
części wód tak bardzo, iż  w konsekwencji musiałaby być  uznana za silnie zmienioną  część  wód. 
Wobec tego realizacja przedsi ęwzięcia w proponowanym przez Pana wariancie przyczyni łaby się  do 
braku osiągnięcia celów środowiskowych okre ślonych w tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej 
2000/60/WE. 

Wobec stawianego zarzutu o braku mo żliwości budowy zbiornika „Góra Ropczycka" ze sta łym 
piętrzeniem ze wzgl ędu na brak kanalizacji w zlewni rzeki Budzisz powy żej zbiornika, informuj ę , że 

sam fakt braku skanalizowania terenów znajduj ących się  powyżej projektowanej lokalizacji zbiornika 
„Góra Ropczycka" nigdy nie by ł  argumentem przes ądzaj ącym o wyborze wariantu zbiornika 
preferowanego do realizacji. Tak jak wskazano wcze śniej, na etapie rozwi ązań  projektowych za 
wyborem wariantu polegaj ącego na budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Góra 
Ropczycka" przemawia ły przede wszystkim wyniki obliczeń  hydraulicznych, wykazuj ące wysoką  
efektywność  redukcji wezbrań  powodziowych oraz radykalny wp ływ na obniżenie kulminacji fal 
powodziowych w wyniku wspó łpracy tego zbiornika z systemem innych zbiorników, planowanych do 
realizacji w dolinie rzeki Budzisz. Równie ż  przeprowadzona na etapie uzyskiwania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach ocena oddzia ływania na środowisko przedmiotowego 
przedsięwzięcia obejmuj ąca różne warianty wykazała, iż  budowa zbiornika mokrego w zwi ązku 
z przekszta łceniem odcinka wody p łynącej w wody stoj ące, może przyczynić  się  zarówno do zmian 
struktury siedlisk jak i wskaźników fizykochemicznych wody, powoduj ąc trwale przekszta łcenie 
biocenoz. 

Warto również  nadmienić, iż  zaplanowana przez Gminę  Sędziszów Małopolski budowa 
kanalizacji w ramach zadania pn. „Opracowanie projektu na budow ę  sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami i zasilaniem elektrycznym w Zagorzycach Etap I w Cz ęści Góry Ropczyckiej" rozwi ąże 
poruszany przez Pana problem zwi ązany z osadzaniem si ę  ścieków komunalnych w obrębie czaszy 
suchego zbiornika „Góra Ropczycka" po przej ściu fali powodziowej. 

W odpowiedzi na zarzut dotycz ący zaniedbania przez inwestora przeprowadzenia 
inwentaryzacji środowiska (w tym środowiska wodnego potoku Budzisz), informuj ę , że w tej sprawie 
złożono następujące wyjaśnienia. Inwestor wskaza ł , że badania terenowe, obejmuj ące inwentaryzacj ę  
roślin, grzybów i zwierząt, prowadzone by ły w zasięgu oddziaływania zbiornika „Góra Ropczycka" 
(wyznaczonym w oparciu o kryteria przyrodnicze takie jak m.in. kryteria emisyjne, swoiste 
wymagania osobnicze, przestrze ń  przyrodnicza i spo łeczna, warto ść  przyrodnicza siedlisk, przez które 
przebiega planowana inwestycja, sta łość  siedlisk przyrodniczych, antropopresja itp.) przez okres 
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wegetacyjny 2013 r. Dodatkowo, zosta ły również  wykorzystane badania, prowadzone na obszarze 

całej zlewni Wielopolki w ramach pracy naukowej pn. „Zbiorowiska łąkowe w dolinie Wielopolki na 

Pogórzu Strzy żowskim (Karpaty Zachodnie)", wykonywanej w Instytucie Botaniki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Inwentaryzacja przyrodnicza rzeki Budzisz z uwzgl ędnieniem ichtiofauny zosta ła 

wykonana na potrzeby sporz ądzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsi ęwzięcia na 

środowisko jeszcze w roku 2011, a nast ępnie uzupe łniona jesienią  2012 r. W roku 2016 wykonano 

również  dodatkowe badania ichtiofauny rzeki Budzisz w oparciu o elektropo łowy, w celu wyliczenia 

aktualnej warto ści Nowego Europejskiego Wska źnika Ichtiologicznego EFI+, zgodnie 

z obowiązuj ącym wówczas rozporz ądzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. 

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych cz ęści wód powierzchniowych oraz środowiskowych 

norm jako ści dla substancji priorytetowych, i tym samym sprostania wymogowi GDO Ś , który wezwał  
do przedstawienia aktualnej warto ści ww. wskaźnika. Szczegó łowe informacje dotycz ące 

inwentaryzacji przyrodniczej lessowej skarpy, na których brak Pan wskazuje, zosta ły podane 

w odpowiedzi na wezwanie GDOŚ  z dnia 26.11.2015 r., znak: DOO Ś -OAII.4233.13.2015.ew.9. 

Wynika z nich, że poza zimorodkiem (obserwowanym w obr ębie rzeki Budzisz) nie stwierdzono 

żadnych gatunków, których typowym środowiskiem jest ww. skarpa. Mimo to, w dokumentacji 

przedłożonej do GDOŚ  zapewniono, iż  na etapie realizacji przedmiotowego zbiornika nadzór 

przyrodniczy b ędzie kontrolował  skarpę  w sezonie lęgowym i w przypadku stwierdzenia jej 

zasiedlenia przez ptaki lub inne zwierz ęta prowadzące lęgi w norach, w razie konieczno ści podejmie 

działania zabezpieczaj ące skarpę  przed rozmyciem. 

Na etapie post ępowania odwo ławczego, GDO Ś  stwierdzi ł  konieczno ść  uzupe łnienia 

inwentaryzacji przyrodniczej jedynie o dane dotycz ące występowania skorupiaków i chiropterofauny, 

podania szczegó łowej metodyki inwentaryzacji ichtiofauny oraz aktualnej warto ści wspomnianego 

wyżej wskaźnika ichtiologicznego EFI+, a wyja śnienia w tej sprawie zosta ły przedłożone do 

właściwego organu. Zatem biorąc pod uwagę  fakt, iż  żaden z organów ochrony środowiska nie 

zakwestionował  przeprowadzonej dla przedmiotowego przedsi ęwzięcia inwentaryzacji przyrodniczej, 

a jedynie wymaga ł  jej uzupe łnienia i przedłożenia dodatkowych wyja śnień , można stwierdzić , że nie 

istniej ą  podstawy do uznania słuszno ści postawionego zarzutu o zaniedbaniu podstawowych bada ń  
w zakresie inwentaryzacji środowiska. 

W zakresie możliwości rozwoju dróg wodnych w Polsce w zwi ązku z realizacj ą  zbiornika 

„Góra Ropczycka" informuj ę , że w przyj ętym 14 czerwca br. przez Rad ę  Ministrów dokumencie pn. 

Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektyw ę  
do roku 2030 przewiduje się  modernizacj ę  istniej ących dróg wodnych na okre ślonych odcinkach Odry 

i Wisły oraz wykonanie kana łów i nowych odcinków łączących największe polskie rzeki. Ponadto, 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji 

śródlądowych dróg wodnych (Dz.U.2002.77.695) droga wodna o najni ższej klasie „Ia" powinna mieć  
minimalną  szeroko ść  żeglowną  równą  15 m. Tymczasem potok Budzisz jest ciekiem V rz ędu, 

osiągającym w najszerszym profilu szeroko ść  5 m, w związku z czym nie mo że stanowić  elementu 

śródlądowych dróg wodnych w Polsce. 

Dziękuj ąc za zainteresowanie problematyk ą  realizacji zbiornika wodnego „Góra Ropczycka" 

pragnę  nadmienić , że resort  środowiska prowadzi intensywne prace maj ące na celu w szczególno ści 

realizacj ę  zadań  gospodarki wodnej zgodnie z zasadami zrównowa żonego rozwoju a także nad 

przygotowaniem i przyj ęciem dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej, zgodnych z prawem 

krajowym i europejskim. Aktualnie jednym z priorytetów Ministerstwa Środowiska są  również  prace 

nad nową  ustawą  - Prawo wodne. Planowana w ustawie zmiana struktury prawno-organizacyjnej ma 
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na celu zapewnienie realnej i efektywnej w ładzy wodnej oraz adekwatnego wp ływu ministra 
właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz podleg łych mu organów na wszystkie decyzje 
dotyczące gospodarki wodnej. Organy te powinny mie ć  również  decyduj ące zdanie w zakresie 
kierunków prowadzenia inwestycji w gospodarce wodnej, maj ących wp ływ na osiągnięcie celów, 
w tym inwestycji prowadzonych przez wojewódzkie zarz ądy melioracji i urządzeń  wodnych podlegle 
marsza łkom województw. Rozwi ązania przewidywane w nowym Prawie wodnym umo ż liwią  przede 
wszystkim osiągnięcie celu Ramowej Dyrektywy Wodnej, czyli realizacj ę  zlewniowej polityki 
gospodarowania wodami spe łniającej kryteria: funkcjonalno ści, bezpieczeństwa, zrównoważonego 
rozwoju, efektywno ści ekonomicznej, trwa ło ści ekosystemów i akceptacji spo łecznej. Ustawa 
uporządkuje struktury jednostek odpowiedzialnych za gospodark ę  wodną  i ochronę  
przeciwpowodziow ą  oraz okre ś li ich podstawowe kompetencje i zadania. 

Z poważaniem 
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