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Minister Środowiska 

Ministerstwo Ś rodowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

dotyczy: IBRD 8524-PL,  Umowa Pożyczki Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry 

i Wis ły, Komponent 3: Ochrona przeciwpowodziowa Górnej Wisty 

zadanie: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Góra Ropczycka na rzece 

Budzisz na terenie m. Sędziszów Matopolski, Góra Ropczycka, Zagorzyce, gm. S ędziszów 

Ma łopolski, woj. podkarpackie 

PETYCJA 

Dzia łając imieniem Fundacji Polsko-Austriackiej „Spichlerz Galicyjski" Rodziny 

Kapustów z siedzib ą  w Sędziszowie Matopolskim, w ramach realizacji celów statutowych 

Fundacji, w szczególno ści §8 pkt 15 i 16 Statutu Fundacji, a tak że w oparciu o przepisy ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) sktadam niniejsz ą  petycję  

w interesie publicznym. 

-Pfzectmiotern--petycjim jest --kortteczfa weryfikacja- ..Programu _proje kt- -Ochrony 	 

Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty, Komponent 3: Ochrona przed powodzi ą  Górnej 

Wisty, w odniesieniu do zadania pn. Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Góra 

Ropczycka na rzece Budzisz na terenie m. S ędziszów Matopolski, Góra Ropczycka, Zagorzyce, 

gm. Sędziszów Matopolski, woj. Podkarpackie, którego inwestorem jest Samorz ąd 

Województwa Podkarpackiego, z uwagi na zagro żenie dla realizacji ca łego Projektu. 

Zdaniem reprezentowanej przeze mnie Fundacji - Minister Ś rodowiska powinien 

dokonać  rzetelnego badania prawid łowości przygotowania tej inwestycji, z uwagi na 
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moż liwość  wielokrotnego naruszenia obowi ązującego prawa przez podmioty przygotowuj ące 

inwestycję , w tym naruszenia przepisów w zakresie: zamówie ń  publicznych; post ępowania w 

sprawie oceny oddziatywania na środowisko planowanego przedsi ęwzi ęcia; niewykonania 

zalece ń  pokontrolnych Najwy ższej Izby Kontroli; naruszenia przepisów ustawy Prawo wodne; 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych, naruszenia przepisów okre ś lających warunki 

techniczne dla budowli hydrotechnicznych oraz naruszenia przepisów ustawy o specjalnych 

strefach ekonomicznych. 

Stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach wskazuj ę , i ż  sprawa będąca przedmiotem 

niniejszej petycji dotyczy podj ęcia przez Ministra rozstrzygni ęcia w sprawie dotycz ącej życia 

zbiorowego mieszka ńców powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz wartości wymagaj ących 

szczególnej ochrony w imi ę  dobra wspólnego, mieszcz ących się  w zakresie zada ń  i kompetencji 

Min istra. 

Zgodnie z tre ś cią  art. 4 ust. 3 Fundacja wyra ża zgodę  na ujawnienie na stronie 

internetowej danych osobowych Fundacji, jako podmiotu wnosz ącego petycj ę . 

W tym miejscu Fundacja sygnalizuje, i ż  inwestycja pn. Suchy zbiornik 

przeciwpowodziowy „Góra Ropczycka" na potoku Budzisz, jest prowadzona z naruszeniem 

przepisów prawa, co najmniej w zakresie wskazanym powy żej, tj. w zakresie: zamówie ń  

publicznych; post ępowania w sprawie oceny oddziatywania na ś rodowisko planowanego 

przedsi ęwzi ęcia; niewykonania zalece ń  pokontrolnych Najwy ższej Izby Kontroli; naruszenia 

przepisów ustawy Prawo wodne; naruszenia dyscypliny finansów publicznych, naruszenia 

przepisów okre ś lajcych warunki techniczne dla budowli hydrotechnicznych oraz naruszenia 

przep ss%w ustawy o specjilnidi strefach ekonomicznych, Naruszenia prawa zwi ązane 

z realizacj ą  tej inwestycji s ą  tego rodzaju, i ż  w naszej ocenie wymagają  one wyja śnienia przez 

Komisj ę  Europejską  w zakresie zatajenia informacji w zwi ązku z rozszerzeniem terenów 

obj ę tych specjaln ą  strefą  ekonomiczn ą , Regionalną  izbę  Obrachunkow ą  w związku 

z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, Centralne Biuro Antykorupcyjne w zwi ązku 

z wywieraniem niedozwolonego wp ływu na prac ę  organów administracji, p łatn ą  protekcję , 

oraz naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych. Fundacja aktualnie sk łada stosowne 

zawiadomienia do tych instytucji i organów. 

www.spichlerzgalicyjski.org , email: biuro@spichlerzgalicyjski.org, 	tel.: 605 050 299 

Polsko-Austriacka Fundacja „Spichlerz Galicyjski" Rodziny Kapustów 

ul. Letnia 34, 39420 Sedziszów Ma łopolski 

2 



Z uwagi na liczne protesty i upublicznienie w ostatnich miesi ącach okoliczno ści zmiany 

koncepcji zbiornika ze zbiornika ze sta łą  retencj ą  ma suchy zbiornik przeciwpowodziowy oraz 

dokumentów z tym zwi ązanych, dosz ło do licznych odwo ła ń , akcji i protestów spo łecznych, 

a obecnie sprawa ta sta ła si ę  przedmiotem planowanego referendum lokalnego. 

Z uwagi na powyższe, Minister Ś rodowiska powinien wycofa ć  t ą  

konkretn ą  inwestycj ę  z listy zada ń  wprowadzanych do Projektu Ochrony 

Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty, Komponent 3: Ochrona 

przeciwpowodziowa Górnej Wisty, poniewa ż  w naszej ocenie przedmiotowa 

inwestycja w obecnie proponowanym przez inwestora kszta łcie nie dojdzie do skutku, 

a weryfikacja i wyja śnianie licznych narusze ń  prawa, do których dosz ło wokó ł  niej w latach 

2011-2015 stworzy negatywn ą  atmosfer ę  wokó ł  programu, co mo ż e negatywnie 

wptyn ąć  na relacje z Po ż yczkodawc ą , a po ś rednio mo ż e negatywnie 

wp ł yn ąć  na finansowanie i realizacj ę  catego programu. Wprowadzanie do 

Programu inwestycji ź le zaplanowanych i przygotowanych, obarczonych podstawowymi 

błędami, takich jak suchy zbiornik przeciwpowodziowy „Góra Ropczycka" – stanowi ć  mo że 

zagro żenie dla realizacji ca łego programu. 

Inwestycja w postaci suchego zbiornika „Góra Ropczycka" na potoku Budzisz jest ź le 

przygotowana, a o skali b łędów świadczy chocia żby to, że mimo, że w roku 2011 wszczęte 

zosta ło postępowanie ws. oceny oddziaływania na ś rodowisko dla planowanej inwestycji, 

a inwestor dzia ła w oparciu o przepisy tzw. specustawy przeciwpowodziowej i przy wsparciu 

silnego lokalnego lobby, to do dnia dzisiejszego nie uz skat prawomoc-nnej—decyzji 

gro ewiskowej; nie mówiąc o pozwoleniu wodnoprawnym, czy decyzji lokalizacyjnej, 

a w naszej ocenie jest to z uwagi na liczne naruszenia przepisów prawa, praktycznie 

niemo ż liwe w obecnym kszta łcie tej inwestycji. 

Co najmniej od roku 1993 planowano budow ę  zbiornika retencyjnego – mokrego (ze 

sta łym pi ętrzeniem) na potoku Budzisz w gminie S ędziszów Ma łopolski. W roku 2008, za ś rodki 

finansowe samorz ądu województwa oraz jednostek samorz ądu terytorialnego z terenu 

powiatu ropczycko-s ędziszowskiego, opracowano koncepcj ę  ochrony przed powodzi ą  

w zlewni rzeki Wielopolka, która przewidywa ła m.in. powstanie na potoku Budzisz systemu 
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zbiorników przeciwpowodziowych -suchych na terenie wsi Zagorzyce oraz mokrego zbiornika 

retencyjnego w miejscowo ści Góra Ropczycka na potoku Budzisz. Rozpocz ęto procedury 

zmierzaj ące do budowy tych zbiorników, wydatkuj ą c ś rodki finansowe na opracowanie tzw. 

dokumentacji ś rodowiskowej dla tych wa ż nych inwestycji. W roku 2011, na wniosek jednej 

osoby fizycznej, pe łni ącej funkcj ę  wiceprzewodnicz ącego Stowarzyszenia Wspierania 

Inicjatyw Przeciwpowodziowych NURT z Sędziszowa Ma łopolskiego (stowarzyszenie zwykłe, 

zarejestrowane w ewidencji stowarzysze ń  starostwa powiatowego w Ropczycach) i na 

podstawie zg łoszonej przez niego koncepcji, któr ą  uwidoczniono w oficjalnej dokumentacji 

inwestora, dokonano w ramach posiedzenia tzw. Rady Technicznej w listopadzie 2011 r. 

zmiany koncepcji budowy zbiornika mokrego „Góra Ropczycka" (zbiornik ze sta łym 

piętrzeniem) na suchy zbiornik przeciwpowodziowy. 

Podkre ś lam, że do zmiany koncepcji budowy zbiornika dosz ło na wniosek jednej osoby 

fizycznej, bezpo ś rednio zainteresowanej w realizacji swojej propozycji (pismo - wniosek tej 

osoby - w za łączeniu). Dosz ła do przesuni ęcia inwestycji na grunty nale żące do wnioskuj ącej 

osoby fizycznej (protokó ł  z Rady Technicznej z dnia 17 listopada 2011 r. w za łączeniu). Jest to 

osoba b ę d ąca wła ścicielem najwi ększej powierzchni gruntów, które po zmianie lokalizacji 

zbiornika mia ły podlega ć  w przysz ło ści wywłaszczeniu, a co za tym idzie, to osoba to 

najwi ększy beneficjent budowy zbiornika suchego. Co bulwersuj ące, informacj ę  o tym 

inwestor zamie ści ł  w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (tre ść  SIWZ w załączeniu). Stowarzyszenie, które wspó ł reprezentuje 

wspomniana osoba byto uczestnikiem ca ło ści procedur (zamkni ętych spotka ń  

konsultacyjnych;-rad-technicznych ete:)-administracyjnych- prowadzonych-przez--inwestora, 

przy jego udziale lub na wniosek inwestora. Nale ży wskaza ć, i ż  wspomniane Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw Przeciwpowodziowych NURT z Sędziszowa Ma łopolskiego nigdy nie 

wykaza ło się  posiadaniem interesu faktycznego lub prawnego w realizacji inwestycji 

przeciwpowodziowych, a mimo to by ło od samego początku traktowane przez inwestora, jako 

co najmniej strona post ępowania, a wręcz jako główny partner. 

W toku przygotowania inwestycji dosz ło nast ępnie do ra żących narusze ń  

obowi ązuj ącego prawa. Przed uzyskaniem decyzji ś rodowiskowej zlecono sporz ądzenie 

projektu budowlanego (koszt ponad 0,5 mln z ł) który odebrano i za który zap łacono 
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projektantowi ju ż  w roku 2012, pomimo, ż e do dnia dzisiejszego nie uzyskano ostatecznej 

decyzji o ś rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi ęwzi ęcia, co stanowi oczywiste 

naruszenie zasad okre ś lonych w ustawie z dnia 3 pa ździernika 2008 r. o udost ępnianiu 

informacji o ś rodowisku i jego ochronie, udziale spo łeczeństwa w ochronie ś rodowiska oraz 

o ocenach oddzia ływania na ś rodowisko 

Dla terenów, które maj ą  podlega ć  ochronie przed powodzi ą  poprzez wykonanie 

suchego zbiornika „Góra Ropczycka" nie sporz ądzono map zagro żenia powodziowego i nie 

zosta ły one uj ęte chocia żby w systemie ISOK. Najwy ższa Izba Kontroli wskaza ła tą  sytuacj ę  

w raporcie i zaleceniach pokontrolnych z 26 marca 2014 r. LRZ-4101-01-00/2013 (fragment 

dokumentu w załączeniu), a mimo to do chwili obecnej ich nie wykonano. Zatem oficjalnie 

wzd łu ż  potoku Budzisz w gminie S ędziszów Ma łopolski nie wyst ępuj ą  tereny zagro żone 

powodzi ą, a Gmina S ędziszów Ma łopolski, na terenie której ma by ć  zlokalizowania 

przedmiotowa inwestycja nie wykona ła do chwili obecnej ci ążą cego na niej, ustawowego 

obowi ązku wyznaczenia terenów zagro żonych zalaniem przez wody powodziowe, 

w szczególno ści wzd łu ż  potoku Budzisz. Wobec tego, w jaki sposób mo żna uzasadni ć  budowę  

tam zbiornika przeciwpowodziowego? Tym bardziej zawarcie umowy po życzki z Bankiem 

Światowym na realizacj ę  zadania, które nie znajduje uzasadnienia w oficjalnych dokumentach, 

niesie ze sob ą  okre ś lone ryzyko. 

Inwestor oficjalnie wskazuje, i ż  inwestycja pn. Budowa suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego Góra Ropczycka na rzece Budzisz na terenie m. S ędziszów Ma łopolski, 

Góra Ropczycka, Zagorzyce, gm. S ędziszów Matopolski, woj. Podkarpackie, jest zaawansowana 

'r-dobrze przygotowana: W naszej-ocenie jest to nieprawda. Od chwili wydania przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Ś rodowiska w Rzeszowie decyzji z dnia 12.01.2015r., znak 

WOO5.4233.40.2012.GJ-107 okre ś laj ącej ś rodowiskowe uwarunkowania dla realizacji 

przedsi ęwzi ęcia do dnia dzisiejszego nie sta ła si ę  ona ostateczna z uwagi na odwo łania złożone 

do Generalnego Dyrektora Ochrony Ś rodowiska, a termin zako ńczenia postępowania był  

wielókrotnie wyd łu żany. 

Podawane s ą  publicznie przez inwestora nieprawdziwe informacje (przez podleg ły 

samorz ądowi województwa podkarpackiego Podkarpacki Zarz ąd Melioracji i Urz ądze ń  
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Wodnych), jakoby przyczyn ą  zmiany koncepcji zbiornika przeciwpowodziowego by ło 

zakwestionowane tej inwestycji przez Komisj ę  Europejską . Jest to nieprawda. Do zmiany 

koncepcji przez inwestora doszło formalnie 17 listopada 2011 roku, chocia ż  tre ść  

dokumentacji przetargowej wskazuje, i ż  rozwa żana była co najmniej od miesi ąca sierpnia 2011 

r. Pismo ws. zbiornika „Góra Ropczycka" Komisja Europejska wystosowa ła do Rady Ministrów 

pismo w tej sprawie dopiero w roku 2012 — a jego tre ść  wskazuje, i ż  nie zakwestionowa ła tej 

inwestycji, a jedynie wskaza ła na potrzeb ę  oceny jej wp ływu skumulowanego z inwestycj ą  

w zbiornik przeciwpowodziowy „Góra Ropczycka — Gnojnica" planowany w s ąsiedniej zlewni 

potoku Gnojnica. 

Kolejn ą  podawan ą  publicznie przez inwestora nieprawdziw ą  informacj ą, jest 

stwierdzenie, jakoby niemo ż liwe było zrealizowanie w Górze Ropczyckiej na potoku Budzisz 

zbiornika ze sta łym pi ę trzeniem, z uwagi na brak kanalizacji wziewni powy żej zbiornika. Gmina 

Sędziszów Ma łopolski realizuje obecnie przedsi ęwzięcie pn. Opracowanie projektu na budowę  

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami i zasilaniem elektrycznym w Zagorzycach Etap - 

 I i w Części Góry Ropczyckiej, które to przedsi ęwzięcie słu ży skanalizowaniu zlewni znajduj ącej 

si ę  powyżej planowanego zbiornika „Góra Ropczycka", co byto przez inwestora wskazywane, 

jako powód zarzucenia koncepcji budowy zbiornika ze sta łym pi ętrzeniem. 

Inwestor, na co wskazuje tre ść  przed łożonej dokumentacji ś rodowiskowej, zaniedba ł  

podstawowych bada ń  w zakresie inwentaryzacji ś rodowiska, w tym ś rodowiska wodnego 

potoku Budzisz, mimo, że to głównie w to ś rodowisko ingerowa ć  ma planowana budowla. Tą  

tezę  potwierdza tak że zupełne pomini ęcie w raporcie oddzia ływania przedsi ęwzi ęcia na 

środowisko istotnych dla obszaru inwestycji obiektów przyrodniczych, takich jak 

kilkunastometrowej wysoko ści lessowa skarpa, o d ługo ści oko ło 150, zasiedlona przez 

chronione gatunki ptaków (zimorodek, żołna) oraz pomini ęcie obiektu znaturalizowanych 

stawów rybnych, obecnie stanowi ących zabagniony obszar poro ś ni ę ty grądem, stanowi ących 

aktualnie miejsce wyst ępowania takich gatunków, jak kumak górski i traszka grzebieniasta. 

W naszej ocenie nale ży zatem ponownie przeprowadzi ć  peł n ą  inwentaryzacj ę  ś rodowiskową  

w planowanej lokalizacji, tym razem jednak rzetelnie, co w sposób oczywisty wyd łu ży 

procedurę  przygotowania inwestycji o kolejne lata. Do ść  wskaza ć , że raport oddzia ływania 

przedsi ęwzi ęcia na ś rodowisko powstawa ł  przez ponad 3 lata i by ł  na wezwania RDOŚ  
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w litieszowie uzupe łniany co najmniej 9 razy (!). Mimo to, inwestor w ramach zamówienia 

z vi!nej ręki w ostatniej fazie uzupe łniania dokumentacji ś rodowiskowej wybra ł  

prz.eaisi ębiorcę  bez żadnego do świadczenia w zakresie opracowywania dokumentacji 

ś roiłnwiskowych, który wed ług oficjalnych rejestrów prowadzi dzia łalność  m.in. w zakresie 

spr7 da ży nawozów, karmy dla zwierz ąt, czy te ż  oprogramowania komputerowego. 

Konieczne jest dokonanie weryfikacji zasadno ści realizacji suchego zbiornika „Góra 

Rozaycka" na potoku Budzisz, w formie dotychczas realizowanej przez inwestora. 

W pierwszej kolejno ści należy ująć  w Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej 

Dorzecza Wisty i Odry to zadanie pod zmienion ą  nazwą  — tj. Budowa zbiornika 

przieriwpowodziowego „Góra Ropczycka", bez okre ś lenia 'suchego' co umo ż liwi w przysz ło ści  

przeprowadzenie rzetelnej analizy, co do charakteru tego zbiornika i nie zamknie drogi 

zarowno do realizacji zbiornika suchego, jaki mokrego-wielofunkcyjnego. 

0 dostrzeżonych nieprawid łowo ściach nale ży poinformowa ć  równie ż  po życzkodawcę  

projektu —tj. Mi ędzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju. Fundacja przygotowuje stosowne 

zawiadomienie w tym zakresie. 

Fundacja „Spichlerz Galicyjski", któr ą  reprezentuj ę , zaanga żowa ła si ę  po stronie 

budowy na potoku Budzisz, planowanego od lat 80-tych XX wieku zbiornika retencyjnego, 

który odpowiadaj ąc na aktualne potrzeby — tj. ochron ę  przeciwpowodziow ą  i zabezpieczenie 

przed susz ą  oraz regulacj ę  przep ływów w korycie poni ż ej zbiornika — powinien powsta ć  jako 

zbiornik wielofunkcyjny. 

Planowany w Iataeh-1-993 =2Q11 mo ry zbiornik „Góra Ropczycka" na potoku Budzisz 

skutecznie poprawi stopieri ochrony przeciwpowodziowej, bezpo ś rednio w zlewni rzeki 

Wielopolki, a po ś rednio w zlewni rzeki Wis łoki, a tak że zapewni zasoby dyspozycyjne wody, 

które pomogą  ograniczyć  skutki zjawiska suszy, mo ż e stu żyć  do produkcji energii elektrycznej, 

poprzez regulacj ę  przep ływu przez jaz ma rzece Wielopolka, gdzie planowana jest ma ł a 

elektrownia wodna, a tak ż e przyczyni si ę  do rozwoju gospodarczego regionu. 

Wskazujemy ponadto, że podobna sytuacja ma miejsce w stosunku do zbiornika „K ąty-

Myscowa" na rzece Wis łoka, którego koncepcj ę  zmieniono ze zbiornika ze sta łą  retencj ą  na 

suchy zbiornik przeciwpowodziowy. Wskazujemy na braki merytoryczne w dokumentacji 
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okre ś lanej jako tzw. MasterPlany i poczynionych na ich podstawie zapisach w dokumentacji 

zwi ązanej z ryzykiem powodziowym w odniesieniu do suchych zbiorników 

przeciwpowodziowych w woj. Podkarpackim — zbiornika „Góra Ropczycka" na potoku Budzisz 

oraz „Kąty Myscowa" na rzece Wis łoka. Plany gospodarowania wod ą , plany zarz ądzania 

ryzykiem powodziowym zosta ły ź le przygotowane w skali Polski. Wnosimy o ponown ą  

weryfikacj ę  tych planów, tak aby odzwierciedla ły bezpiecze ń stwo i mo ż liwość  rozwoju kraju, 

poniewa ż  woda jest potrzebna wszystkim. 

W naszej ocenie bez retencjonowania wody w lokalizacjach, które s ą  odpowiednie do 

budowy zbiorników ze sta łą  retencj ą  —takich jak zbiornik „Góra Ropczycka", czy zbiornik „K ąty 

Myscowa", nie uda si ę  zrealizowa ć  zapowiadanego programu rozwoju dr®g wodnych 

w Polsce. Po prostu w okresach letnich ni żówek nie b ędzie zasilania dróg wodnych w wod ę . 

Wobec takich bulwersuj ących sytuacji, jak zmiana charakteru planowanego zbiornika — ze 

zbiornika ze sta łą  retencj ą  — na zbiornik suchy—tak jak to ma miejsce w opisywanym przez nas 

przypadku, Minister Ś rodowiska powinien podj ąć  energiczne dzia łania, w celu weryfikacji 

Programu Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wis ły, Komponent 3: 

Ochrona przed powodzi ą  Górnej Wis ły i wycofania tego zadania z Projektu lub zmiany jego 

nazwy, z 'suchy zbiornik' na 'zbiornik', tak aby kwesti ę  charakteru zbiornika pozostawi ć  

otwart ą . 

Z uwagi na powyższe okoliczno ści, wnosz ę  jak we wst ępie. 

POLSKO-AUSTRIACKA FUNDACJA 
"SPICHLERZ GALICYJSKU" 

ROI ZI NY-K-APUSS-TńW 
ul. Letnia 34,39-120 S ędziszów Ma łopolski 
REGON: 363272349, NIP: 8181719533 

KRS:0000592801 

PREZES ZARZ4DU 

Marian Kapusta 
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