Sprawozdanie z prac Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry
w latach 2008-2011
Posiedzenie Inauguracyjne Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej
Odry odbyło się 28 lutego 2008 roku. Ze względu na charakter spotkania uczestniczyli w nim
m.in. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Pan Andrzej Sadurski, Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Pan Ryszard Kosierb, Zastępca
Dyrektora ds. Zasobów Wodnych Pani Barbara Mońka, oraz oczywiście nowo powołani
członkowie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry.
W 2008 roku odbyło się sześć spotkań Rady. Na spotkaniach omawiano zagadnienia
dotyczące m.in. problemów gospodarki odpadami w świetle aktualnie obowiązujących
przepisów prawnych, działań KZGW głównie w zakresie konsultacji społecznych,
nowelizacji ustawy Prawo wodne, zadań z dziedziny gospodarki wodnej i ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry oraz ich problemy, modernizacji Wrocławskiego
Węzła Wodnego oraz budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz, szans i
zagroŜeń rozwoju polskiej Ŝeglugi śródlądowej na europejskim rynku transportowym oraz
spraw bieŜących Dyrektora RZGW we Wrocławiu. Rada odgrywa istotna rolę w procesie
konsultowania działań związanych z opracowywanymi Planami gospodarowania wodami na
obszarze regionu. W celu usprawnienia procesu konsultacji oraz zaangaŜowania szerszego
kręgu społeczeństwa w proces planowania gospodarowania wodami od 2006 roku przy
Radzie działa stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa. W 2008 roku Komisja spotykała się
dwukrotnie w tym jedno posiedzenie odbyło się wspólnie z Radą Regionu.
Spotkania miały na celu zaangaŜowanie członków w prace związane z II Turą Konsultacji
Społecznych odnośnie „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszaru
dorzeczy” na obszarze działania RZGW we Wrocławiu. Podczas pierwszego spotkania
członkowie Komisji dyskutowali nad przedstawionym dokumentem „Przegląd istotnych...”.
Efektem prac było opracowanie Opinii nr 1/2001. Członkowie Komisji uczestniczyli w
rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych dotyczących konsultowanego dokumentu.
Członek Komisji uczestniczył w II Krajowym Forum Wodnym w dniach 16 - 17 kwietnia
2008 r.
Na posiedzeniach Rady, zgodnie z kompetencjami określonymi przez ustawę Prawo wodne,
podejmowane były Uchwały dotyczące planów gospodarki odpadami. Opinie do uchwał
przygotowywała Pani dr inŜ. Lidia Wardecka. W ramach 6 posiedzeń Rada opiniowała 23
PGO i podjęła 20 Uchwał.
W 2008 roku Rada podjęła 29 Uchwał, w tym uchwały dotyczące spraw osobowym na
stanowiskach Dyrektorów RZGW oraz dotyczące waŜnych spraw związanych z gospodarką
wodną.
W roku 2009 odbyło się dziesięć spotkań Rady, w tym 1 wspólne z Komisją ds.
Udziału Społeczeństwa. Spotkania Komisji miały na celu wspomóc akcję rozpowszechniania
informacji wśród społeczeństwa na temat trwającej III tury konsultacji społecznych.
Zadaniem Komisji było zachęcanie wzięcia udziału w organizowanych przez RZGW we
Wrocławiu spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych.
Stałym punktem obrad Rady było podejmowanie uchwał w sprawie planów
gospodarki odpadami. W roku 2009 Rada podjęła 55 uchwał w tej sprawie. Ponadto na
spotkaniach omawiano zagadnienia dotyczące m.in.
- Budowy osiedli na wodzie - Prezentacja Dolnośląskiego Forum Politycznego i
Gospodarczego
- Wyboru uczestnika Rady i Komisji ds. Udziału Społeczeństwa w III Krajowym Forum
Wodnym.
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-

Odprowadzania wód zasolonych do rzeki Odry - Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i
Rekultywacji S.A. z Jastrzębia Zdroju.
- ZałoŜeń do Projektu Narodowej Strategii Gospodarki Wodne
- Zbiornika Nyskiego – stanu przygotowania do realizowanych inwestycji
- Działań w sprawie Odrzańskiej Drogi Wodnej
- Przebiegu III tury konsultacji społecznych i koszty niezbędne do realizacji działań,
zapisanych w projekcie „Programu wodno -środowiskowego kraju”
- Studium wykonalności dla przedsięwzięcia rewitalizacja zbiornika retencyjnego Turawa
na rzece Mała Panew wraz z wnioskiem finansowym dla wybranego rozwiązania oraz
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia;
- Zaktualizowanego „Programu dla Odry - 2006”
Członkowie zostali poinformowani o trwającej III turze konsultacji społecznych i
konsultowanych dokumentach. Po przedyskutowaniu dokumentu oraz zebraniu uwag Rada
Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry przesłała do KZGW uwagi do
Projektu planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry.
W roku 2009 podczas dziesięciu posiedzeń Rady zostało zaopiniowanych 59 PGO i 2
programy usuwania azbestu. W 2009 roku Rada podjęła 56 Uchwał.
W roku 2010 odbyło się jedenaście spotkań Rady. Stałym punktem obrad Rady było
podejmowanie uchwał w sprawie planów gospodarki odpadami. W roku 2010 Rada podjęła
53 uchwały w tej sprawie. Jedna uchwała dotyczyła dokumentu „Polityki Wodnej Państwa do
roku 2030..” Ponadto na spotkaniach omawiano zagadnienia dotyczące m.in.:
-

Projektu ochrony przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. Komponent B Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego zarządzany przez RZGW we Wrocławiu.

-

Studium wykonalności "Rewitalizacji zbiornika retencyjnego Turawa na rzece Mała
Panew".

-

WdraŜania Dyrektywy Azotanowej 91/676/EWG w Polsce.

-

Zabezpieczenia przeciwpowodziowego Pilczyc, Kozanowa i Popowic.

-

Aktualnych problemów Ŝeglugi na Odrze.

-

Powodzi na Odrze w maju i czerwcu 2010 roku: przebiegu powodzi, akcji
przeciwpowodziowej we Wrocławiu, gospodarki wodnej na zbiornikach retencyjnych
w dorzeczu środkowej Odry, obiektów hydrotechnicznych w dolinie rzeki Odry.

-

Projektu „Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016)”.

-

Projektów ustaw: poselskich, rządowych i Marszałka Sejmu, związanych z tematyką
powodziową.

-

Ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

W związku z zakończeniem dnia 22 grudnia 2009 roku konsultacji społecznych
prowadzonych w pierwszym cyklu sporządzania planów gospodarowania wodami nie
zwoływano posiedzeń Komisji w roku 2010
W roku 2010 podczas dziewięciu posiedzeń Rady zostało zaopiniowanych 52 PGO i 3
programy usuwania azbestu.
W 2011 roku odbyło się 12 posiedzeń Rady, w tym ze względu na kolejny cykl
konsultacji społecznych dokumentów planistycznych jedno posiedzenie wspólne z Komisją
ds. Udziału Społeczeństwa.
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Na spotkaniach omawiane były równieŜ zagadnienia związane z działalnością RZGW oraz
tematy związane z gospodarką wodną w szerokim zakresie, były to m.in.:
1. Strategia RZGW we Wrocławiu.
2. Stan zaawansowania działań dotyczących zabezpieczenia przed powodzią Kozanowa.
3. Obecny stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego Wrocławia, po powodzi 1997 roku, z
uwzględnieniem zadań „Programu dla Odry 2006”, w tym stopnia wodnego Malczyce.
4. Opracowanie opinii i stanowiska nt. projektu ustawy „O szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem występowaniu skutków powodzi i ich usuwaniem”.
5. Proces konsultacji społecznych w II cyklu planistycznym odnośnie „Harmonogramu i
programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami” oraz
„Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej”.
6. Problematyka Ŝeglugi śródlądowej.
7. WyposaŜenie techniczne oraz systemy informatyczne funkcjonujące obecnie w RZGW
oraz projekt utworzenia centrum operacyjnego, który umoŜliwi zbieranie, przetwarzanie,
monitoring oraz sterowanie obiektami hydrotechnicznymi.
8. Sporządzanie projektów rozporządzeń warunków korzystania z wód regionu wodnego:
Środkowej Odry (dorzecze Odry), Metuje (dorzecze Łaby), Orlicy (dorzecze Łaby), Izery
(dorzecze Łaby), Łaby i OstroŜnicy (dorzecze Łaby), Morawy (dorzecze Dunaju), które
wraz z obowiązującymi Planami gospodarowania wodami dla obszarów dorzecza Odry,
Łaby i Dunaju będą stanowiły podstawowe dokumenty planistyczne gospodarowania
wodami.
9. Ocena oddziaływania stanów wody w Odrze na poziomy wód gruntowych w rejonie
Rzeczycy.
W październiku z inicjatywy Prezydiów Rad i Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału
Społeczeństwa działających przy RZGW w Krakowie, Gliwicach i Wrocławiu zorganizowano
spotkanie warsztatowe (Kraków 18 października 2011 r.). Tematykę spotkania stanowiły
zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej - zapobieganie wystąpienia strat i łagodzenie
skutków działania Ŝywiołu w relacji z zagadnieniami zagospodarowania przestrzennego oraz
perspektyw - moŜliwości i zagroŜenia - rozwoju Ŝeglugi śródlądowej. W warsztatach
uczestniczyli m.in. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Pana Leszek Karwowski,
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Pan Jerzy Grela, Dyrektor
RZGW w Gliwicach Pan Artur Wójcik, Dyrektor RZGW we Wrocławiu Pan Witold
Sumisławski, Przewodnicząca Krajowej Rady Gospodarki Wodnej prof. dr hab. inŜ. ElŜbieta
Nachlik, Przewodniczący Prezydium RGWRW Górnej Wisły prof. dr hab. inŜ. Wojciech
Bartnik, Przewodniczący Prezydium RGWRW Środkowej Odry doc. dr Alfred Dubicki,
Przewodniczący Prezydium RGWRW Górnej Odry mgr inŜ. Stanisław Staniszewski,
przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz organizacji pozarządowych.
W trakcie obrad wygłoszono łącznie 16 prezentacji, które podzielono na dwa bloki
tematyczne:
I. „Zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej – w relacji z zagadnieniami
zagospodarowania przestrzennego” - (12 prezentacji).
II. „Perspektywy – moŜliwości i zagroŜenia rozwoju Ŝeglugi śródlądowej” - (4 prezentacje).
Pomiędzy poszczególnymi sesjami prowadzone były ciekawe i konstruktywne dyskusje
odnośnie szeroko pojętej ochrony przeciwpowodziowej, Ŝeglugi śródlądowej, roli urządzeń
wodnych, uwarunkowań prawnych oraz zagospodarowania przestrzennego.
Zwieńczeniem wspólnej pracy będzie publikacja, zawierająca teksty wystąpień oraz wnioski
wynikające z dyskusji. Uczestnikom warsztatów została równieŜ zaprezentowana wystawa
fotografii „120 lat Ŝeglugi na Odrze”.
Z ramienia RZGW we Wrocławiu oraz Rady Regionu wystąpienia na sesjach plenarnych
wygłosili:
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− doc. dr Alfred Dubicki – „Naturalne przyczyny zagroŜenia powodziowego w
dorzeczu Górnej i Środkowej Odry”.
− mgr inŜ. Joanna Gustowska – „Rola administracji samorządowej w ochronie
przeciwpowodziowej”.
− mgr Krzysztof Kitowski - „Zagospodarowanie przestrzenne i jego rola w ochronie
przeciwpowodziowej”.
Spotkanie słuŜyło wymianie doświadczeń i poglądów w gronie eksperckim oraz
wypracowaniu wniosków i postulatów w formie wspólnej Uchwały.
Wstępnie zakładano uchwalenie wspólnej Uchwały Prezydiów reprezentowanych Rad.
Niestety w wyniku burzliwych dyskusji oraz duŜej liczby prezentacji ustalono, Ŝe w oparciu o
wnioski opracowane przez Przewodniczących RGWRW oraz uczestników spotkania, Pani
profesor ElŜbieta Nachlik – Przewodnicząca Krajowej Rady Gospodarki Wodnej przygotuje
projekt uchwały, która po uzgodnieniu z Przewodniczącymi Rad będzie rozesłana do
najwyŜszych władz państwowych oraz władz wojewódzkich, jednostek samorządu
terytorialnego innych instytucji. Obecnie trwają prace mające na celu publikacje
wygłoszonych referatów oraz wniosków.
Realizując zadania wynikające z ustawy Prawo wodne Rada uchwaliła 41 Uchwał w tym 26
dotyczących pozytywnej opinii do Planów gospodarki odpadami, 11 do Programów usuwania
azbestu oraz 4 dotyczące spraw osobowych i 1uchwałę dotyczącą protestu Radu odnośnie
projektu ustawy.
Na posiedzeniu Rady 7 lipa 2011 r. odbyła się niezwykła uroczystość związana z
wręczeniem prestiŜowej statuetki „Kropla Wody”. Nagroda „Kropla Wody” przyznawana jest
za szczególne zasługi dla gospodarki wodnej. O przyznaniu nagrody decyduje Kapituła, w
skład której wchodzą dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, a fundatorem
„Kropli Wody” jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W 2011 roku Kapituła
nagrody „Kropla Wody" pod przewodnictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie Pana Leszka Bagińskiego, podjęła decyzję wyróŜnieniu tą prestiŜową
nagrodą Pana mgr inŜ. Władysława Banacha.
Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry (RGW RWŚO) w II kadencji
w latach 2008-2011 mając na celu dobro, a przede wszystkim rozwój gospodarki wodnej na
bieŜąco włączała się w dyskusje nad polityką zarządzania wodami i gospodarką wodną
kreowaną przez Władze Regionalne i Centralne. RGW RWŚO wspomagała działania i
inicjatywy Dyrektora RZGW. Współpracowała takŜe z innymi Radami zwłaszcza Górnej
Wisły, Górnej i Dolnej Odry oraz Warty. W latach 2008-2011 podjęła 181 uchwały oraz
szereg inicjatyw. Najistotniejsze z nich to:
1. Uchwała nr 28/2008 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry i
Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa z dnia 7 listopada 2008 r. w spawie opinii
dotyczącej „Zasad uŜytkowania sztucznych akwenów Osobowice I i Osobowice II w
normalnych i ekstremalnych warunkach hydrologicznych”.
2. Uchwała nr 29/2008 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry oraz
Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie poparcia
Uchwały Nr 123/2008 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry i
Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa z dnia 02.10.2008 r. dotyczącej wystąpienia
do Premiera Rzeczpospolitej Polskiej celem podjęcia decyzji w sprawie przyłączenia
Polski do Europejskiej Umowy w sprawie „Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o
Międzynarodowym znaczeniu” (AGN) jako Strona oraz umieszczenie odcinka polskiego
Kanału Odra-Dunaj w Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami.
3. Uchwała nr 11/2008 z 10 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Opinii nr 1/2008 z 20
marca 2008 r. Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa dotyczącej dokumentu
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7.

8.

9.

„Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”. Uchwałę
przesłano do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Uchwała Nr 11/2009 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry z
dnia 11 maja 2009 r. w sprawie: opinii projektu „Narodowej Strategii Gospodarowania
Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)”. Stanowisko Rady przesłano do Minister
Infrastruktury oraz Prezesa KZGW.
Stanowisko Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej z dnia 12 czerwca
2008 r. w sprawie problemów gospodarki wodnej w Regionie oraz w całym Kraju w
odniesieniu do Regionu Wodnego Środkowej Odry oraz do rozwiązań i uregulowań
ogólnokrajowych. Dokument przesłano do Prezesa KZGW, oraz do wiadomości
Ministrów: Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rozwoju Regionalnego,
Infrastruktury, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pełnomocnika Rządu do
spraw Programu dla Odry 2006.
Stanowisko Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry z dnia 8
lipca 2010 r. do projektu „Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem
etapu 2016) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”. Stanowisko wraz
z indywidualnymi uwagami Członków Rady zostało przesłane do KZGW.
Uchwała nr 43/2010 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry z
dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie przywrócenia terminu konsultacji społecznych projektu
„Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko” rozesłana do Przewodniczących wszystkich
Rad Gospodarki Wodnej, została przesłana do Premiera RP, Wojewody Dolnośląskiego,
Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Ponadto, Rada zwróciła się do
Przewodniczących wszystkich Rad Gospodarki Wodnej w Polsce o pisemne wsparcie
Uchwały nr 43/2010 Poparcie Rad zostało przekazane panu Prezesowi KZGW,
Wojewodzie Dolnośląskiemu, Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.
Uchwała nr 18/2011 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry z
dnia 24 marca 2011 r. w sprawie protestu wobec zamiaru wprowadzenia w Ŝycie
projektu ustawy „O szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków
powodzi”. Kopię Uchwały rozesłano do Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałka Sejmu
i Senatu, Ministra Środowiska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra
Infrastruktury, Prezesa KZGW oraz Wojewodów, Marszałków, Dyrektorów
Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Dyrektorów Zarządów Melioracji i
Urządzeń Wodnych, Krajowej Rady Gospodarki Wodnej oraz Rad Gospodarki Wodnej
Regionów Wodnych.
W związku z trwającym nadal procesem legislacyjnym ustawy, członkowie RGW
RWŚO postanowili wesprzeć stanowisko Ministra Środowiska odnośnie ww. projektu
ustawy przesyłając do Parlamentarzystów Ziem Nadodrzańskich pismo w
przedmiotowej sprawie. O wsparcie tego stanowiska RGW RWŚO zwróciła się do 120
Biur Poselskich.
Stanowisko Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry z dnia 20
czerwca 2011 r. w sprawie wycofania projektu ustawy „O szczególnych rozwiązaniach
związanych z usuwaniem skutków powodzi”, w całości bądź rozdzielenie rozdziałów 2 i
3 od 4 i 5. Stanowisko Rady przesłano do Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej powołanej
Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dn. 27.05.2011 r. do rozpatrzenia
rządowego projektu ustawy „O szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem
skutków powodzi”.

Zadania, które Rada GWRWŚO powinna podjąć w kolejnej III kadencji:
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1. Dokonać analizy pism Ministra Kraszewskiego do Premiera RP w sprawie
reorganizacji gospodarki wodnej, sformułować wnioski i wystąpić z nimi do Ministra
Marcina Korolca.
2. Przeprowadzić, wspólnie z Dyrektorami RZGW i Dyrektorami WZMiUW analizy
stanu zabezpieczenia powodziowego w dorzeczu Górnej i Środkowej Odry
(organizacja informacji o stanie zbiorników wodnych, zakończone i prowadzone
inwestycje hydrotechniczne o znaczeniu powodziowym, Zbiornik Racibórz –
zakończenie inwestycji, Malczyce, WWW itp.).
3. Droga wodna – stan obecny, modernizacja i przebudowa. ZałoŜenia perspektywiczne
– ocena realności wykonania.
− Zająć stanowisko w stosunku do przekazanej do konsultacji „Strategii Rozwoju Kraju
Polska 2030”. Strategia znajduje się na stronie doradców (zds.kprm.gov.pl). Strategia
jest przykładem totalnej ignorancji Ŝeglugi śródlądowej.
4. Przygotować stanowisko wobec przedstawionych do konsultacji następujących
dokumentów „Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów
gospodarowania wodami” oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej”.
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