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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1087/2009, którą złożył Marcin Czerniec (Polska) w sprawie sytuacji 
w Kamieńcu Ząbkowickim w następstwie powodzi z 1997 r. oraz w sprawie 
funduszy przeznaczonych na ochronę przeciwpowodziową w ramach „Programu 
dla Odry – 2006”

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, burmistrz miasta Kamieniec Ząbkowicki (Dolny Śląsk), przypomina 
katastrofalną powódź w Polsce w 1997 r. oraz poważne szkody, jakich w jej wyniku doznało 
jego miasto. Mając na celu wdrożenie koniecznych przedsięwzięć przeciwpowodziowych 
wzdłuż koryta Odry, właściwe polskie władze sporządziły „Program dla Odry – 2006”, który 
jest współfinansowany przez UE. Składający petycję kwestionuje budżet przygotowany przez 
władze oraz harmonogram tego programu, a w szczególności planowaną budowę zbiornika 
w pobliżu Kamieńca Ząbkowickiego; uważa on również, że nie uwzględnia się w sposób 
wystarczający bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców ani konieczności zapewnienia 
skutecznej ochrony przed przyszłymi powodziami. Składający petycję zwraca się zatem do 
Parlamentu Europejskiego o interwencję.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Składający petycję jest poważnie zaniepokojony zwłoką czy niedotrzymaniem harmonogramu 
budowy zapory na rzece Nysa Kłodzka w Kamieńcu Ząbkowickim. Okręg ten regularnie 
nawiedzają powodzie, w wyniku których powstają ogromne straty materialne, co uzasadnia 
pilną potrzebę wzniesienia tamy w charakterze środka technicznego zapobiegającego stratom 
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i zniszczeniom w tym regionie.

Sformułowane przez składającego petycję zarzuty dotyczące planowania i budowy zapory 
w nawiedzanym przez powodzie okręgu Kamieniec Ząbkowicki nie wchodzą w zakres 
aktualnych kompetencji Komisji. 

Stwierdziwszy powyższe, Komisja pragnie poinformować członków Komisji Petycji, że
środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności można wykorzystywać w ramach 
„Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007–2013 do 
współfinansowania licznych inwestycji środowiskowych w Polsce, w tym oczyszczalni wód 
i ścieków oraz środków z zakresu gospodarowania odpadami stałymi i zapobiegania 
powodziom. Środki techniczne dotyczące rozbudowy zbiorników wodnych i inne działania 
przeciwpowodziowe można wspierać przy pomoc funduszy przydzielonych na priorytet III: 
„Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”. W przypadku tego 
priorytetu maksymalną stopę współfinansowania ustalono na poziomie 85%, a maksymalna 
kwota pomocy z Funduszu Spójności, obliczona w oparciu o całkowite publiczne i prywatne 
wydatki kwalifikowane, wynosi 556 788 510 euro. 

Zwiększanie ochrony przed negatywnymi skutkami klęsk żywiołowych oraz zapobieganie
poważnym zdarzeniom, eliminowanie ich skutków i przywracanie środowiska do właściwego 
stanu, jak również wzmacnianie poszczególnych elementów systemu zarządzania 
środowiskiem to jedne z najważniejszych działań w ramach tego priorytetu wsparcia
z funduszy unijnych. Zrównoważone zapobieganie powodziom powinno opierać się na 
interdyscyplinarnym planowaniu obejmującym całe zlewisko i odzwierciedlać trzystopniową 
hierarchię środków. 

Na szczycie hierarchii środków znajdują się te dotyczące zlewiska. Mają one na celu 
spowolnienie odpływu i zwiększenie retencji wody. Powinny bazować na poprawie 
wykorzystania gruntów w dorzeczu, zapobieganiu szybkim odpływom z terenów wiejskich 
i miejskich oraz przywracaniu naturalnych obszarów zalewowych. Wiąże się to z odbudową 
zdolności naturalnych terenów podmokłych i równin zalewowych, co może też przynieść 
korzyści ekologiczne, takie jak utrzymanie bioróżnorodności, uzupełnienie podziemnych 
wodonośnych warstw gleby, stworzenie terenów rekreacyjnych, możliwości dla rozwoju 
turystyki itd. Główne środki, które wykazują większą skuteczność w obronie 
przeciwpowodziowej, to między innymi przywracanie wegetacji i zalesianie, zachowanie 
i skuteczna ochrona, a tam, gdzie to możliwe, odtwarzanie terenów podmokłych, równin 
zalewowych, w tym meandrów rzecznych, ponowne łącznie rzek z ich równinami 
zalewowymi, zmniejszanie poziomu osuszenia, odwracanie procesu prostowania biegów 
wodnych i umacniania brzegów („niech rzeki się rozprzestrzeniają”), tworzenie możliwych do 
kontrolowania polderów przeciwpowodziowych, które należy wykorzystywać w charakterze
pastwisk, czy odtwarzanie lasów podmokłych, usuwanie przeszkód dla przepływu 
stworzonych przez człowieka itd. 

Środki z drugiego poziomu hierarchii powinny koncentrować się na ochronie zdrowia 
i bezpieczeństwa ludzi, a także cennych dóbr i mienia, przede wszystkim na obszarach 
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miejskich. Priorytetowo trzeba traktować remonty istniejącej infrastruktury tam, gdzie jest to 
konieczne, tak aby zapewnić, że jest ona bezpieczna i gwarantuje wystarczający poziom 
ochrony. Nowe działania infrastrukturalne można planować tylko wówczas, gdy mimo 
wdrożenia innych środków nadal występuje ryzyko (i przy założeniu, że spełnione zostały 
pewne warunki, w szczególności te wymienione w art. 4 ust. 7 ramowej dyrektywy wodnej). 
Informacje na temat nowych zmian, które mogą pogorszyć stan wód, uwzględnia się w tak 
zwanych planach gospodarowania wodami w dorzeczu. Kiedy Komisja otrzyma od Polski 
plany gospodarowania wodami w dorzeczu, zostanie przeprowadzona szczegółowa ocena, tak 
aby zapewnić, że są one zgodne z przedmiotową dyrektywą. Termin przedkładania takich 
planów to 22 marca 2010 r.

Trzeci poziom środków dotyczy sytuacji, w których mimo podjęcia działań prewencyjnych 
nie można uniknąć powodzi i trzeba sobie z nimi poradzić. Środki takie mają szczególne 
znaczenie ze względu na coraz większą liczbę ekstremalnych zdarzeń pogodowych 
związanych ze zmianą klimatu. Wstępnym warunkiem skutecznego minimalizowania 
zniszczeń powstałych na skutek powodzi jest przewidywanie i ostrzeganie przed tymi 
zjawiskami. Należy przygotować wszechstronne krajowe i lokalne plany awaryjne, tak aby 
móc zareagować na zdarzenia powodziowe i utrzymywać ich status operacyjny zawsze 
wtedy, gdy może dojść do powodzi na skutek bezpośredniego zalania, przełamania tam lub 
wałów czy innych problemów związanych z wodą. 

Owa hierarchia środków przeciwpowodziowych została włączona do kryteriów selekcji
projektów i stwarza podstawę dla odpowiedniego i przejrzystego wyboru tych, które mają być 
finansowane z Funduszu Spójności. 

Jednak na początku ostatniej dekady, po „powodzi tysiąclecia”, do której odnosi się 
składający petycję, zdano sobie sprawę, że istnieje potrzeba wprowadzenia nowego unijnego
instrumentu prawnego dotyczącego zapobiegania, ochrony i gotowości przeciwpowodziowej, 
który uzupełniałby takie środki, jak ramowa dyrektywa wodna. Nowa dyrektywa powodziowa
(2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego 
i zarządzania nim) wymaga, by państwa członkowskie dokonały oceny ryzyka powodziowego
(do końca 2011 r.), przygotowały szczegółowe mapy zagrożenia powodziowego i mapy 
ryzyka powodziowego (do końca 2013 r.), jak również plany zarządzania ryzykiem 
powodziowym. Plany te mają na celu zmniejszenie ryzyka powodziowego w odniesieniu do
populacji ludzkiej, działalności gospodarczej, środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego. Pierwsze plany powstaną do 22 grudnia 2015 r. i będą ważne przez 6 lat. Od 
tego czasu co 6 lat będą podlegały przeglądowi. Komisja spodziewa się, że kwestie poruszone 
w pismach zostaną rozpatrzone w ramach przyszłego Planu zarządzania ryzykiem 
powodziowym dla Odry. Jednak przed opublikowaniem takiego planu oraz oceny Komisji 
dotyczącej zgodności planów z wymogami dyrektywy KE nie może stwierdzić, czy Polska 
przestrzega rzeczonego aktu prawnego.
Wnioski:

Ta konkretna inwestycja nie jest wpisana na listę projektów kluczowych, jakie mają zostać 
zgłoszone do współfinansowania w latach 2007–2013; to w wyłącznej gestii instytucji 
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zarządzającej1 leży ponowne rozpatrzenie wspomnianej inwestycji i ewentualnie dopisanie jej 
do listy indykatywnej projektów kluczowych w oparciu o ramy uzgodnione z Komisją
Europejską. 

Komisja Europejska nie może podejmować żadnych działań bezpośrednich w związku z 
obawami składającego petycję ani poczynić kroków zmierzających do udzielenia konkretnym 
projektom wsparcia z funduszy UE. Można zachęcić składającego petycję, by w celu 
uzyskania dalszych informacji skontaktował się z wymienionymi tu władzami polskimi.

                                               
1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Monika Pałasz, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów 
Infrastrukturalnych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.


