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DZW-II.505.181.2016.US

204981.540804.420736 Warszawa, dnia  23-09-2016 r.

Pan
Andrzej Zbylut
Dyrektor
Biura Kontroli
i Audytu Wewnętrznego

Szanowny Panie Dyrektorze,

W nawiązaniu do pisma z dnia 8 września 2016 r. znak: BKA-IV.0521.397.2016.WW 
w sprawie petycji     , znak.: PS/38/2016 r. z dnia 
28.05.2016 r. (data wpływu do BKA – 7 września 2016 r.), w sprawie rozwiązania problemu 
związanego z dostawą dla gospodarstw domowych wody do celów pitnych i użytkowych oraz 
niewłaściwego gospodarowania Zbiornikiem Rzeszowskim, przysłaną przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy piśmie z dnia 7 lipca 2016 r. znak.: ATOR.142.1.2016., 
uprzejmie informuję, iż powyższa kwestia została już rozpatrzona po otrzymaniu pisma z dnia 5 lipca 
2016 r. znak: PS/42/2016     (w załączeniu) w tej 
samej sprawie. 

Mając na uwadze powyższe, w załączeniu przesyłam do wiadomości kopię udzielonej 
w sprawie odpowiedzi przy piśmie z dnia 29 lipca 2016 r. znak: DZW-II.505.152.2016.ES, celem jej 
umieszczenia na stronie BIP MŚ. 

Z poważaniem,

Joanna Kopczyńska
Zastępca Dyrektora
Departament Zasobów Wodnych
/ – podpisany cyfrowo/



Warszawa, dnia 2 ir) lipca 2016 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 lipca 2016 r., znak: PS/42/2016, w sprawie udzielenia 
pomocy w zakresie uwzględnienia w budżecie państwa finasowania zadania dotyczącego realizacji 
odmulania Zalewu Rzeszowskiego, uprzejmie informuję co następuje.

Na wstępie pragnę wyjaśnić, że problem utrzymania przedmiotowego zbiornika 
zlokalizowanego przy stopniu wodnym w Rzeszowie, związany jest przede wszystkim 
z ograniczonymi środkami finansowymi, jakie są niezbędne do podjęcia wszystkich koniecznych prac.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie podejmuje się realizacji 
najpilniejszych prac remontowych, których obowiązek wynika z prawa budowlanego i jest związany 
z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektu. W odniesieniu do analizowanego zbiornika, RZGW podjął 
się opracowania studium wykonalności dla zadania pn. „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika 
przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok”, a także opracowania raportu oddziaływania 
na środowisko ww. zadania, tj. dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac. Podkreślenia wymaga 
jednak fakt, że zakończenie prac dokumentacyjnych i planistycznych nie gwarantuje zapewnienia 
środków finansowych na jego realizację.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe, jakie budżet państwa zapewnia na realizację 
zadań RZGW w Krakowie, jednostka ta realizuje najpilniejsze prace remontowe, które zapewniają 
bezpieczne użytkowanie obiektu.

Dodatkowo mając na uwadze, że przedmiotowy zbiornik nie pełni funkcji 
przeciwpowodziowej, a jego głównym zadaniem jest zaspokojenie potrzeb miasta Rzeszowa 
w zakresie zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz celów rekreacyjnych, 
konieczna jest partycypacja administracji samorządowej w kosztach utrzymania walorów 
rekreacyjnych zbiornika, jak i przedsięwzięciach związanych z poprawą parametrów jakościowych 
wody pitnej. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że do chwili obecnej znaczna część gruntów 
tworzących czaszę zbiornika pozostaje własnością osób prywatnych i jednostki samorządu 
terytorialnego. Ponadto główne funkcje zbiornika -  ujęcie wody i rekreacja, nie należą do zadań 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, wynikających z przepisów ustawy z dnia



18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z późn. zm.), stąd też trudności 
w określeniu podmiotów odpowiedzialnych za jego utrzymanie.

Jednocześnie pragnę poinformować, że 21 czerwca 2016 r. w Krajowym Zarządzie 
Gospodarki Wodnej odbyło się spotkanie przedstawicieli władz miasta Rzeszowa i Prezesa Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej, tematem którego były planowane działania zmierzające do pozyskania 
środków finansowych na realizację zadania. Przy czym należy podkreślić, że jednostki samorządu 
terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dodatkowo w celu realizacji powyższego zadania planowane jest zawarcie porozumienia 
pomiędzy Prezydentem Miasta Rzeszowa, a Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie.



00-922 Warszawa

w załączeniu przesyła pismo

Prezydenta Miasta Rzeszowa do Wojewody Podkarpackiego w sprawie pogarszającego się 

stanu jakości wody pitnej dla mieszkańców Miasta Rzeszowa z prośbą o pomoc w zakresie 

wprowadzenia do Budżetu Państwa i realizacji niezbędnego odmulania Zalewu 

Rzeszowskiego.

Mamy nadzieję, że sytuacja ta zostanie dostrzeżona-1 podjęte zostaną stosowne 

działania, aby tak ważny dla miasta Rzeszowa problem dostawy wody pitnej został 

rozwiązany.

Za zrozumienie i pomoc w w/w zakresie serdecznie dziękujemy.

W załączeniu kserokopia pisma SR.IV.6343.1,15.2016 z dnia 23.06.2016

Z poważaniem

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a



B
 Prezydent Miasta 

Rzeszowa

SR-IV.6343.U5.2016

Rzeszów, 23.06.2016 r.

Pani
Ewa Leniart 
Wojewoda Podkarpacki 
ul. Grunwaldzka 15 
35 -  959 Rzeszów

Odpowiadając na pismo z dnia 09,06.2016 r. znak: BW-IV. 142.1.98.2016 w sprawie 
złej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz niewłaściwego gospodarowania 
Zbiornikiem Rzeszowskim, w związku z pismem
z dnia 25.05.2016 r. znak: PS/33/2016, informuję, że starania o odmułenie Zalewu 
Rzeszowskiego prowadzone są od wielu lat. Pomimo tych działań, problem odmulenia Zalewu 
Rzeszowskiego i jego bieżącego utrzymania pozostaje wciąż nierozwiązany.

Zalew Rzeszowski został wybudowany w 1974 r. w celu zapewnienia poboru wody dla 
wodociągu komunalnego miasta oraz wody technologicznej dla zakładów w Rzeszowie, 
zabezpieczenie miasta przed wodami powodziowymi a także stworzenia atrakcyjnych terenów 
rekreacyjno -  sportowych dla mieszkańców miasta i turystów. Zarówno Zalew Rzeszowski, jak 
i rzeka Wisłok pozostaje w gestii Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
RZGW w Krakowie od łat zaniedbuje ten obiekt. Wystarczy wspomnieć, że ostatnie prace 
utrzymaniowe na zalewie były wykonywane w 1997 roku. Od tego czasu przeprowadzano 
jedynie remonty uszkodzonych urządzeń. Wieloletnie rażące zaniedbania w bieżącym 
utrzymaniu zalewu spowodowały, że wszystkie jego funkcje, dla jakich był budowany są 
bardzo poważnie zagrożone.

Odzwierciedleniem bardzo złego stanu Zalewu Rzeszowskiego jest sytuacja, która 
miała miejsce między lipcem i grudniem 2015 roku, o którym poinformowało Panią Wojewodę,

. W tym czasie woda w wodociągu miała rdzawy 
kolor. Z uwagi na trudności z ustaleniem co jest przyczyną zabarwienia wody, zlecono to 
naukowcom z Politechniki Rzeszowskiej. Wykonana ekspertyza wykazała, że jedną 
z głównych przyczyn zabarwienia wody jest zamulenie rzeki Wisłok na wysokości ujęcia wody 
dla miasta Rzeszowa.

Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie występowałem do Ministra Środowiska, 
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Wojewody Podkarpackiego, Prezesa 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 
wszystkich parlamentarzystów z województwa podkarpackiego o wsparcie działań w celu 
pozyskania środków finansowych na odmulanie Zalewu Rzeszowskiego i podjęcie skutecznych 
działań na rzecz rozwiązania tego problemu. I
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Dzięki tym staraniom, obecnie na zlecenie RZGW w Krakowie zostało opracowane 
studium wykonalności dla zadania: „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika 
przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok”, RZGW w Krakowie jest także w trakcie 
przygotowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w celu uzyskania decyzji 
środowiskowej, Przeciągające się procedury przygotowawcze powyższego zadania wywołują 
negatywne emocje wśród mieszkańców miasta. Problem odmułenia zalewu jest stawiany jako 
zadanie, które bezwzględnie musi być zrealizowane. Atmosfera zniecierpliwienia 
i rozdrażnienia społeczności jest źródłem wielu negatywnych audycji i artykułów w lokalnych 
mediach.

Pragnę poinformować Panią Wojewodę, że w 2008 roku Gmina Miasto Rzeszów 
zmodernizowała Zakład Uzdatniania Wody, w ramach realizacji projektu pn. „Program 
poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej”, dzięki któremu jakość wody w Rzeszowie' 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest jedną z najlepszych w kraju. Całkowity koszt 
zadania dotyczącego poprawy jakości wody pitnej wynosił ponad 179 min zł. Niestety dalsze 
zamulanie Zalewu Rzeszowskiego może zniweczyć efekty modernizacji technologii 
uzdatniania wody. Pogorszenie jakości wody ujmowanej z rzeki Wisłok, może doprowadzić do 
sytuacji, w wyniku której stosowany obecnie układ uzdatniania wody okaże się 
niewystarczający i nie pozwoli na możliwość produkowania wody spełniającej warunki 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi.

Mając na uwadze skalę przedstawionego problemu proszę Panią Wojewodę o wsparcie 
moich działań na rzecz odmułenia Zalewu Rzeszowskiego. Oczyszczenie Zalewu jest 
przedsięwzięciem niezbędnym i bardzo oczekiwanym przez mieszkańców miasta Rzeszowa.
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Otrzymują:
1. Adresat

©
3. SR-IV. A/a
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