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Spotkanie konsultacyjne aPZRP – Kalisz 11. 03. 2021 r. – pytania i odpowiedzi
Uwaga ! Poniższe pytania i odpowiedzi są nadal procedowane w procesie konsultacji społecznych
i nie powinny być traktowane jako ostateczny sposób rozpatrzenia uwag i wniosków w ramach
konsultacji społecznych. Poniżej opublikowane zostały wersje odpowiedzi, które zostały udzielone
podczas spotkań konsultacyjnych.
Pełne wersje odpowiedzi zostaną opublikowane po zakończeniu konsultacji społecznych i
opracowaniu projektu aPZRP uwzględniającego sposób rozpatrzenia uwag. Ostateczny sposób
rozpatrzenia uwag i wniosków, które wpłynęły podczas całego procesu konsultacji społecznych
aPZRP, będzie opublikowane w formie tabeli na stronie projektu stoppowodzi.pl oraz na stronie
Ministerstwa Infrastruktury.
Czy łącznie z budową nowych jazów zapewnili Państwo drożność rzek dla migracji organizmów wodnych zgodnie z art. 187 prawa
wodnego?
W przypadku nowych obiektów, takich jak jazy, analizowane są aspekty środowiskowe w kontekście migracji organizmów wodnych
wrażliwych na brak ciągłości morfologicznej. W pierwszym rzędzie jest analizowane, czy ciek jest istotny lub szczególnie istotny dla
zachowania ciągłości morfologicznej. Następnie analizowany jest sposób zapewnienia migracji w zakresie budowy przepławki lub
zapewnienia naturalnych warunków, pozwalających na okresową migrację. W kontekście wymagań środowiskowych realizacja
inwestycji zawsze poprzedzona jest uzyskaniem stosownych decyzji, w tym przede wszystkim decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
Zauważa się różnice w opisie np. czasu trwania zadania inwestycyjnego przedstawionego w projekcie aPZRP i PPI (uzgodnionym czerwiec 2020 r.) np. zadanie w aPZRP poz. 232 (PPI_659) pn. "Dolina Warty X – przebudowa lewostronnego wału
przeciwpowodziowego rz. Warty w km 4+250 – 10+010, przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km
0+000 – 0+715, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000 – 4+250 gm. Sieradz, pow. sieradzki"
o 1 rok, poz. 233 (PPI_660) zadanie pn. "Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego m. Działoszyn" o 2 lata. Który dokument
strategiczny powinien stanowić o planowanym czasie inwestycji?
Dziękujemy za zwrócenie uwagi na rozbieżności, zostaną one zweryfikowane. Plan zarządzania ryzykiem powodziowym wyznacza
strategiczne kierunki i działania w zakresie ochrony przed powodzią, natomiast PPI jest zbiorem inwestycji, zawartych w różnych
dokumentach strategicznych dot. gospodarki wodnej. PPI jest także częściej aktualizowany, uwzględniając aktualny harmonogram
konkretnych działań, który może ulegać modyfikacjom już po uchwaleniu danego PZRP. Prawdopodobnie zostanie on także poddany
aktualizacji po przyjęciu i uchwaleniu ostatecznej wersji aPZRP, aby zapewnić spójność pomiędzy tymi dokumentami, w tym w zakresie
czasu trwania poszczególnych zadań inwestycyjnych. Przedmiotowe jazy służą przede wszystkim retencjonowaniu wody w ciekach, w
związku z powyższym nie zostały ujęte w aPZRP.

