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Dotyczy: aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo konsultacjami społecznymi projektów aktualizacji 

planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) Fundacja Greenmind wnosi o udostępnienie 

wszystkim interesariuszom dokumentów dotyczących wpływu poszczególnych działań technicznych 

zaplanowanych w aPZRP (dla dorzecza Dunaju, Łaby, Niemna, Odry, Pergoły i Wisły) i wymienionych 

w załącznikach 1 i 2 ww. planów na ograniczenie ryzyka wystąpienia powodzi:  

- dla zbiorników wodnych, stopni wodnych i innych budowli piętrzących - informacji o redukcji 

wysokości fali wezbraniowej o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia w przekroju 

(przekrojach) istotnym z punktu widzenia realizacji założonego celu wraz informacją o wielkości 

rezerwy powodziowej, powierzchni chronionego obszaru, liczby chronionych mieszkańców i wartości 

chronionego mienia, 

- dla pozostałych inwestycji - powierzchni chronionego obszaru, liczby chronionych mieszkańców i 

wartości chronionego mienia. 

Jak Państwo słusznie zauważyli „jednym z kluczowych elementów udziału społeczeństwa w 

aktualizacji PZRP jest możliwość składania uwag i wniosków do tych dokumentów”. W dokumentach 

udostępnionych do konsultacji podano jedynie koszt poszczególnych działań i harmonogram ich 

realizacji. Tymczasem, zgodnie z art. 7 ust. 3 zdanie 2 dyrektywy 2007/60/WE „plany zarządzania 

ryzykiem powodziowym uwzględniają odpowiednie aspekty, takie jak koszty i korzyści, zasięg 

powodzi i trasy przejścia fali powodziowej oraz obszary o potencjalnej retencji wód powodziowych, 

takie jak naturalne obszary retencyjne, cele środowiskowe określone w art. 4 dyrektywy 

2000/60/WE, gospodarowanie gruntami i wodą, planowanie przestrzenne, zagospodarowanie 

terenu, ochronę przyrody, nawigację i infrastrukturę portową.” Biorąc pod uwagę cele planów 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzeczy, koszt i harmonogram realizacji poszczególnych 



działań nie mogą być jedynymi kryteriami oceny planów przez interesariuszy. Uzupełnienie materiału 

udostępnianego interesariuszom o wnioskowane dane jest warunkiem obiektywnej oceny 

planowanych rozwiązań przez poinformowanych uczestników procesu, a tym samym – warunkiem 

zapewnienia udziału społeczeństwa w całym procesie, zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 roku w sprawie oceny ryzyka 

powodziowego i zarządzania nim. 

Ponadto wnioskujemy, aby, zgodnie z art. 14 dyrektywy 2007/60/WE konsultowane aktualizacje 

planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla poszczególnych dorzeczy zostały uzupełnione o 

załączniki zawierające listy działań zaplanowanych w planach na okres 2015-2021 wraz z informacją o 

zaawansowaniu ich fizycznej realizacji (Zrealizowane, W trakcie realizacji, Nie rozpoczęte)oraz 

kosztach planowanych i rzeczywistych. 

Fundacja wnioskuje, aby wszystkie dane zostały udostępnione w formie edytowalnej, np. arkuszy 

Excel. Prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej, bo do końca konsultacji pozostały tylko 2 

miesiące. 

Z poważaniem, 

Jacek Engel 

/Prezes Zarządu Fundacji Greenmind/ 


