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Podstawa prawna

• art. 35 pkt 4, art. 35 ust. 6 oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.

o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli

przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963 z późn. zm.),

• § 3 ust. 1 pkt 61 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia

do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z

późn. zm.),
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Raporty ooś w postępowaniach

Zakres raportu określony 
przez RDOŚ (I grupa)  -

8
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Lokalizacja planowanych zbiorników w zlewni rzeki Wielopolki
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Decyzja
1. Wydano decyzje dla dwóch zbiorników suchych, 

a) z dnia 27.02.12r., „Budowa suchego zbiornika
przeciwpowodziowego Broniszów na rzece Wielopolce na
terenie m. Łączki Kucharskie, Niedźwiada, gm. Ropczyce, m.
Broniszów, Glinik, gm. Wielopole Skrzyńskie woj. podkarpackie”

b) z dnia 07.02.12r., „Budowa suchego zbiornika
przeciwpowodziowego Łączki Kucharskie na rzece Wielopolce
na terenie m. Łączki Kucharskie, Niedźwiada, gm. Ropczyce,
woj. podkarpackie”

2. Odwołanie od decyzji

3. Orzeczenia GDOŚ – uchylenie decyzji i skierowanie do
ponownego rozpatrzenia
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1) Brak wykazania celowości planowanego przedsięwzięcia, tj. brak

określenia terenu oraz obiektów, które będą chronione przed zalaniem

wodami powodziowymi w związku z realizacją przedmiotowego

przedsięwzięcia.

Celowość planowanego 
przedsięwzięcia

8



Analiza wariantów

2) Brak analizy wariantowej planowanych przedsięwzięć, tj.:

przeanalizowania racjonalnego wariantu alternatywnego.

9



Analiza oddziaływań 

3) Brak analizy wpływu realizacji przedsięwzięcia, m.in. w zakresie

wpływu na wody danej rzeki oraz migrację ryb, faunę, florę i grzyby

doliny danej rzeki.
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Ramowa Dyrektywa Wodna

4) Brak analizy wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan wód, w tym identyfikacji stanu wód

jednolitej części wód narażonych na oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia względem

podziału zawartego w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. 2011 r., Nr

49, poz. 549).

5) Brak wskazania celów ochrony wód obowiązujących względem części wód podlegającej

oddziaływaniom.

6) Brak identyfikacji potencjalnych oddziaływań na cele ochrony wód, przy uwzględnieniu

wskaźników oceny stanu wód o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9

listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych

oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545).
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Aspekty przyrodnicze
7) Brak analizy przedsięwzięcia na korytarze migracyjne. Brak wyjaśnień, jakie korytarze migracyjne

występują w obrębie planowanego zbiornika i wykazania, czy przyjęte parametry grobli zbiornika

umożliwią swobodną migrację zwierzyny.

8) Brak analizy wpływu przedsięwzięcia na spójność sieci Natura 2000, uwzględniającej całe

spektrum generowanych przez to przedsięwzięcie oddziaływań.

9) Brak określenia siedlisk przyrodniczych występujących na terenie objętym przedmiotowym

przedsięwzięciem i w zasięgu jego oddziaływania oraz graficznego przedstawienia ich

rozmieszczenia.

10) Brak oceny wpływu planowanego zamierzenia na ichtiofaunę zlewni Wielopolki zwłaszcza

w sposób skumulowany: w tym: brak oceny prac związanych z planowanym przełożeniem koryt,

brak oceny działań dotyczących przekształcenia koryta w obrębie sekcji upustowo-dennych, brak

oceny wpływu zamierzenia na ichtiofaunę na etapie eksploatacji (stagnowanie wody w zbiornikach).
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• Przykłady zapisów raportu (pochodzące z postępowań

w sprawie suchych zbiorników na przykładzie Wielopolki):

 „Z płazów beznogich występują również kumak górski (Bombina variegata) oraz rzekotka
drzewna (Hyla arboreta)”,

 „Występowanie owadów w środowisku przyrodniczym, zarówno

pod względem liczebności populacji, a także ilości gatunków,

przechodzi wszelkie wyobrażenia. Wystarczy chociażby przykład

mrówek pszczół, much czy komarów. Takie mnóstwo owadów

uzasadnione jest wieloma względami a głównie tym, że stanowią

one pożywienie dla ptaków i innych zwierząt jak mrówkojad,

płazy, kret, ryby, pajęczaki i wiele innych a nawet roślin

rosiczka, tłustosz”

„”Płazy żabowate dają o sobie znać swym

rechotem, kumkaniem lub wydawaniem jeszcze

innych odgłosów”
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Analiza oddziaływań 
skumulowanych 

12) Brak analizy wpływu oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami

zrealizowanymi, bądź planowanymi do realizacji w zlewni danej rzeki, w tym

brak definicji i przedstawionego szczegółowo zarysu wszystkich przedsięwzięć

lub planów, które w połączeniu z omawianym przedsięwzięciem mogą

spowodować negatywne oddziaływania na środowisko przyrodnicze i ekosystem

danej rzeki.
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Dziękuję za uwagę
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