Wrocław, 6 sierpnia 2010 r.

Są pieniądze na usuwanie skutków tegorocznej powodzi
98,87 mln zł – tyle wyniosły szkody powodziowe w maju i czerwcu 2010 r. na terenie
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. RZGW wystąpił już o 86% tej
kwoty, czyli prawie 85 mln zł, które będą wydatkowane do kooca 2012 r. W tym roku
do wydania jest ok. 30 mln zł.
- Problemem nie są pieniądze, a możliwości szybkiego i racjonalnego ich wydatkowania –
powiedział Leszek Karwowski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podczas
briefingu prasowego. Briefing odbył się 6 sierpnia br. w siedzibie Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W spotkaniu wzięli udział także Marek Mielczarek,
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
nowo powołany Dyrektor RZGW Wrocław Witold Sumisławski.
- Fundusz przeznaczył 18 milionów złotych na naprawę szkód wyrządzonych przez tegoroczną
powódź – mówi Marek Mielczarek. RZGW Wrocław może pozyskad z WFOSiGW
na niezbędne prace odtworzeniowe i zabezpieczające środki, które muszą zostad
wykorzystane jeszcze w tym roku.
- Ponieważ czasu do kooca roku zostało niewiele, mamy nadzieję, że wszystkie procedury
przejdziemy sprawnie i niezwłocznie przystąpimy do działania – dodał Witold Sumisławski.
RZGW Wrocław wystąpiło o środki na usuwanie szkód powodziowych do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.

***
Szkody powodziowe
Szacunkowa wartośd robót związanych z likwidacją szkód powstałych na skutek powodzi w maju
i czerwcu 2010 r. w majątku RZGW we Wrocławiu wynosi 98,87 mln zł, w tym:


województwo dolnośląskie - 61,2 mln zł,



województwo opolskie - 27,62 mln zł,



województwo lubuskie - 9,25 mln zł,



województwo śląskie – 0,8 mln zł.

Specyfika powstałych strat jest różnorodna i obejmuje m.in.: zniszczenia w zabudowie brzegowej, procesy
erozyjne, wypłacenie (zamulenie) koryta Odry, zatory w korytach cieków, zniszczenia murów oporowych,

uszkodzenia budowli hydrotechnicznych (instalacje: automatyka, elektryka, hydraulika na stopniach wodnych
rzeki Odry), budynki i drogi dojazdowe, uszkodzenia obwałowao (w tym również budowli wałowych),
zniszczenia na realizowanych zadaniach.
Środki finansowe pozyskane i planowane do pozyskania na usuwanie szkód powodziowych
 środki statutowe RZGW Wrocław – 200 tys. zł,
 I transza środków z MSWiA (rezerwa celowa) – 4,95 mln zł, w tym wydatkowano do dnia 31 lipca b.r.
– ok. 800 tys. zł.
RZGW Wrocław poczyniło także starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na niezbędne prace
odtworzeniowe i zabezpieczające z następujących źródeł:


II transza rezerwy celowej MSWiA – 20,12 mln zł,



NFOŚiGW – 56,27 mln zł,



WFOŚiGW we Wrocławiu – 3,23 mln zł (montaż finansowy do ustalenia po oficjalnym zgłoszeniu
projektu do realizacji).

Łączna suma wydatków planowanych na usunięcie powstałych w wyniku powodzi z bieżącego roku zniszczeo
oraz likwidację zagrożeo dla życia i mienia ludzkiego na obszarze będącym w administracji RZGW Wrocław
wyniesie ok. 85 mln zł.
Ważniejsze inwestycje przeciwpowodziowe, realizowane przez RZGW Wrocław


modernizacja Zbiornika Wodnego Nysa – ETAP I – przewidywany koszt inwestycji 437,60 mln zł,



poprawa Ochrony Przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej – przewidywany
koszt inwestycji 120,71 mln zł,



modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – przewidywany koszt inwestycji 659,60 mln zł,



modernizacja 5 jazów sektorowych na klapowe – 100 mln zł,

 przebudowa jazu Chróścice – 90 mln zł.
Ważniejsze inwestycje przeciwpowodziowe zrealizowane po powodzi „1000-lecia” z 1997 r.


modernizacja Opolskiego Węzła Wodnego,



zabezpieczenie przeciwpowodziowe Kędzierzyna Koźla,



budowa zbiorników Sosnówka, Kozielno oraz Topola,



odbudowa i modernizacja jazów Lipki, Bartoszowice i Opatowice,



regulacja oraz odbudowa ubezpieczeo brzegowych i dennych setek kilometrów rzek i potoków.

Ważniejsze inwestycje planowane do realizacji przez RZGW Wrocław


ochrona od powodzi Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kłodzko (w tym budowa
4 suchych zbiorników),



zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Miejscowości Skorogoszcz,



budowa zbiornika suchego Kostrzyca,



przebudowa jazów Ujście Nysy oraz Psie Pole,



modernizacja Zbiornika Wodnego Nysa – ETAP II,



kontynuacja regulacji oraz odbudowy ubezpieczeo brzegowych i dennych rzek oraz potoków.

