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Pan Dyrektor Stanislaw Stach 
Podkarpacki Zarzad Melloracji Urmdzeii Wodnych 
35-959 Rzesz6w, ul. lietmaiiska 9 

Dot. Budowy zbiornika retencyjncgo na rzece Budzisz w Gminie Sedzisz6w Mlp. 

W zwiazku z prowadzonym postcpowaniem adrninistracyjnyrn w celu uzyskania 
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zapoznalem sic w Urzędzie Miejskim w 
Sedziszowie Mip. z koncepcja obejmujaca „Budowe zbiornika retencyjnego posiadajacego 
retencje powodziowa „G6ra Ropezycka." na rzece Budzisz". 

Zainteresowalem sic tym przedsiewzieciem, poniewaz jestem wlakicielem 
przewaZajacej czeki terenu, na kt6ryin ma by ć  realizowana ta inwestycja. Zgodnie z 
koncepcja,  planowana powierzchnia zbiornika „Malej retencji Nr 1" to obszar okolo 55 ha, 
z tego ponad 28 ha stanowi moja wlasno§e, a dodaticowo od strony p6Inocno - wschodniej 
ponad 7 ha71-17)irego gruntu przylega bezpoSrednio do obszaru planowanego zbiornika. Teren 
ten znam doskonale od dziecka, ponadto uprawiam go od ponad 11 lat i obFrwuje 
kaZdorazowc opady i splyw tych w6d. — Seal-f- Eto r  , 	 L, 

Przy zaproponowanym przez Panstwo rozwiazaniu koszty realizacji bcda bardzo 
die, czas realizacji wydlutony, a efekty znikome, poniewaZ proponowana w kon.cepcji 
tokalizacja zapory ezolowej eliminuje bardzo dula powierzchnic grunt6w rolnych na 
p6inocno zachodnim terenie (poloZonych o wiele niZej niZ obszar wschodniej strony 
zbiornika),-kt przejelyby du Za ilok wody, by uchronie miasto. Zakladajac maksymalny 
pozion wody s -It 8cie Pailstwo, Ze teren zbiomika siegnic drogi gminnej tj. dzialek nr 
ewid, 1295/2 	1261 Przewidywana wschodnia granica ibiornika jest nieprawidlowo 
ustalon e • alOsaci retencji jest zbyt daleko przewidziana na wsch6d od rzeki Budzisz 
bez wykorzystania naturalnego uksztaltowania term] od strony zachodniej i p61nocno-
zachodniej. W przypadku duZej powodzi, chcac aby woda osiagnela ten poziom, dawno juZ 
SedziszOw Mp. bedzie zalany. Przewidywane 3 mln litr6w retencji wody przy takim , 	. 
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zatrzyma sic na terenach wsebodnich Pianowanego zbiornika. 
Nie wykorzystane sa tereny p6Inocno zachodniej stronie od planowanego 

zbiornika jako suchy polder oraz bardzo duty jest potenejal moZliwoki retencji wody w 
prakorycie rzeki Budzisz (w czasie ubieglorocznej powodzi max poziom lustra wody w 
rzece Budzisz na odcinku ø dlugoki okolo 500 mb, byl 4 m nizej od gårnej krawedzi 
koryta rzeki !). RI ,  to moje spostrzetenia mote nie Jachowca  odydrpkgii, ale -na pewno 
baczne op obserwatora przyrody w tym rejonie. W coin zweryfikowania mojej koncepcji 
na eZaloby sprawdzi6 gse-6-dezyjne kilkanakie punktów w terenie by przekonae sic czy mam 
racje. Mimo nawalu pracy chetnie slue pomoca przy ustaleniu obszaru planowanej 
retenej i. 

Aby maksymalnie wykorzysta6 pojemnok prakoryta rzeki, winno sic ,ja na odcinku o 
dlug,oki okolo 200 do 230 mb przesur4 w kierunku_zachodnim tj, 
meandry, a w tym miejscu przewidziee zachodnia strone zbiornika rekreacyjn( go - 
oddzietonego walem od koryta rzeki. Nowy zachodni odcinek brzegu rzeki pozostawiony 

poziomie istniejapego te- q.enu zastapi W zupeinoki ewentualny wal p.powodziowy (i:ak 
duta jest tutaj r6znica terenu). Ptaktycznie min dingoki 2/3 odcinka mchodniego oic 
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p6Inoenei-dgi nr 4L_PPO Yaruitkient lokalizacji zapory_czolowej równol4e_do 
wiw_drogi_na OCinky ,.oko1o,_.:300_rph w kierunktizaFfiOdnim zaczynajacod zachodniej 
czeSei dzialki nr ewid. 2001/10. Jedynym dodatkowym kosztem inwestycji bylaby 
likwidacja istniejacego budynku mieszkalnego i gospodarczego zlokalizowanych na dzialee 
nr ewid. 650/1 w Górze Ropezyckiej. 

Watnym elementem koncepcji jest zbiornik rekreacyjny, który o ile dobrze 
zsozumialem ma bycr- zasilany z rzeki Budzisz. JeZeli tak, to nikt z niego nie bedzie cheial 
korzystad, bo niestety w rzece plyna :;cie,ki, a nie czysta woda. Zbiornik rekreacyjny mozna 
zasilae bezporednio z TSiniejacych hódelek, ktore Ayys-fe -Puja na  tym—fe—retife, a wcale nie 
jest ich"  ma ToT W czasie nortfaiiej—Pógody rzeka plynelabYwohn korytem, a zbiornik 
rekreacyjny fUnkcjonowalby jako odrebny i czysty, a w przypadku powodzi nadmiar wody 
wlewalby sic do tego zbiornika. Oczywi ś'cie,s  zostanie on wtedy mocno zanieczyszczony, 
więc po powodzi poprzez kontrolowany_spust wody do rzeki nalety zbiornik opróZnie, 
oczySeid go, by ponownie napelnirsii woda ±ródlana. 

Arginfiefitem, który winien by6 wziety pod uwage w przypadku kontynuowania 
obecnej koncepcji tak duZego zbiornika retencyjnego jest intbrmacja, która uzyskalem 
jeszcze w latach 90-tych, gdy przewidywano budowe zbiornika o pow. lustra wody okolo 
33 ha. Jednak zaloZenia te zostayzweryfikowaneoi1e parniçtarndo powierzchni 6 ha z 
uwagi na to iZ potok Budzisz nie bylby w statue zabezpieczyd niezbednej iloci wody, a w 
okresie letnim tak duta tafla wady utegalaby wyparowaniu, a pozostala iloá wody bylaby 
bardzo zanieczyszczona. Ponadto należy podkreś lid,-Ze podlole w obszarze planowanego 
zbiornika jest piaszczyste latwo przepuszczalne tym samym powodujace ubytki wody. 

W koncepcji spostrzeg,lem nastopujacy zapis, Ze „Nie przewiduje sie zorganizowane-
go ruchu pieszego po koronie walu", Wydajemi sic, LC wlanie winnoprzewidZied sic 
dos*ic piesze 1)0 walach dla mieszkancow clieaeyelTWOrzystad z uroków tego terenu, bo 
powstajace w wyniku chodzenia drgania zapobiegaja lokalizacji gryzoni w walach, a tym 
samym chroniaje przed ichdewastac,ja."---- 

Mae rozwiazanie jest zdecydowanie_najtatisze, pozwalajace 
na szybka realizacje i nie ingerujace zbytnio w Srodowisko. Przy takim rOzwiazanin nie 
zachodzi potrzeba dutego obszaru do wykupu gruntu, poniewaZ przewaZajapa ezeSe 
moglaby byd nadal utytkowana przez dotychczasowych wlakicieli, a zabezpieczenie od 
wod powodziowych byloby docelowe .  

Dolaczam zatacznik graficzny obrazujacy lokalizacjc zapory czolowej, ewentualnych 
walów ziemnych, zbiornika retencyjnego i rekreaeyjnego. 

Z powaZaniem 
Do wiadomoki: 
1. Marszalek Województwa Podkarpaekiego 

Pan Miroslaw Karapyta 
35-010 Rzeszów, AL L. Cieplinskiego 4 

2. Senator RP 
Pan Zdzislaw Pupa 
39-120 Sedziszów Mlp. ul, 3-Maja 25 

3. Burmistrz Sedziszowa Malopolskiego 
Pan Kazimierz Kielb 
39-120 Sedziszow Mtn. al. Rynek 1 

4. Prezes Hispano-Suiza Polska Sp. z o„o, 
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