
U
rzęd ni cy w pla nach za gos -
po da ro wa nia prze strzen ne -
go igno ru ją ko niecz ność za -
cho wa nia na tu ral nych te re -
nów za le wo wych – mó wi

Piotr Nie znań ski zWWF Pol ska. – Swo -
i mi de cy zja mi do pusz cza ją do moż li -
wo ści za bu do wy po ło żo nych na nich
dzia łek, przez co świa do mie na ra ża ją
zdro wie i ży cie miesz kań ców.

Za gos po da ro wa nie do lin rzecz -
nych, sta no wią cych na tu ral ne te re ny
za le wo we, jest jed ną z przy czyn nad-
 mier nych strat pod czas po wo dzi. Po -
mi mo to zda niem przed sta wi cie li wie -
lu in sty tu cji sa mo rzą dow cy nie za wsze
zda ją so bie spra wę, ja kie za gro że nie
nie sie ze so bą wy da wa nie ze zwo le nia
na bu do wę na ta kich ob sza rach. 

Nie wie dzą, że gro zi im 
po wódź

Re gio nal ny Za rząd Gos po dar ki
Wod nej zgod nie z usta wo wym obo -
wiąz kiem two rzy stu dium ochro ny
prze ciw po wo dzio wej. Jed nost ki sa -
mo rzą do we przed za twier dze niem
miej sco wych pla nów za gos po da ro -
wa nia prze strzen ne go ma ją obo wią -
zek skon sul to wa nia go z RZGW.
Krzysz tof Ki tow ski z RZGW we Wroc -
ła wiu: – Prob lem w tym, że nie mu szą
uwzględ niać na szych uwag. Czę sto
sta ra ją się ne go cjo wać za sięg da ne -
go te re nu za le wo we go, a tłu ma cze -
nie im, że pew ne ob sza ry nie na da ją
się pod za bu do wę, jest dro gą przez
mę kę. Wie my, że dział ki nad rze ką
są atrak cyj ne, ale i bar dzo nie bez -
piecz ne. Cza sa mi ne go cja cje z sa -
mo rzą dow ca mi zaj mu ją nam bar dzo
du żo cza su.

Ist nie je też spo sób na omi nię cie
ob li ga to ryj nych kon sul ta cji. Wy star -
czy za miast pla nu wy dać ze zwo le nie
na bu do wę je dy nie na pod sta wie in -
dy wi du al nych wa run ków za bu do wy. 

Ro man Ko niecz ny z Biu ra ds.
Współ pra cy z Sa mo rzą da mi In sty tu -
tu Me te o ro lo gii i Gos po dar ki Wod nej
w Kra ko wie: – Z prze pro wa dzo nych
przez nas ba dań w róż nych re gio nach
Pol ski wy ni ka, że oko ło 80 proc. lu dzi
nie zda je so bie spra wy, że miesz ka na
te re nach za gro żo nych za la niem. Na
sa mo rzą dach spo czy wa więc obo -
-wią zek nie tyl ko sku tecz nej ochro ny
tych ob sza rów przed ko lej ną za bu -
do wą, ale i in for mo wa nia miesz kań -
ców o ewen tu al nym za gro że niu. Po -
win ny też po dej mo wać wszel kie 
dzia ła nia pre wen cyj ne, jak na przy -
kład dba nie o droż ność urzą dzeń me -
lio ra cyj nych.

Niech się wo da 
roz le je

WWF już po po wo dzi z 1997 ro ku
za jął się pro mo wa niem ogra ni cze -
nia bu dow nic twa na te re nach za le -
wo wych. Piotr Nie znań ski: – To był
do bry mo ment na zmia nę sy ste mu
ochro ny prze ciw po wo dzio wej. Du -
ża część wa łów uleg ła wte dy znisz -
cze niu i w wie lu przy pad kach, za-
 miast od bu do wy wać je w tym sa mym
miej scu, moż na by ło od su nąć wał od
Od ry i wy ko rzy stać na tu ral ne moż -
li wo ści re ten cyj ne rzek, czy li stwo -
rzyć te re ny za le wo we. W ten spo sób
ła two po łą czyć ochro nę prze ciw po -
wo dzio wą z ochro ną śro do wi ska. Nie -
ste ty, wię kszość wa łów zo sta ła od bu-
 do wa na w tym sa mym miej scu. 

Dwa la ta te mu RZGW i WWF zre-
 a li zo wa ły pro jekt „Bez piecz na gmi -
na nad Od rą”, za kła da ją cy re wi ta li -
za cję te re nów nad rzecz nych po łą -
czo ną z po pra wą bez pie czeń stwa
miesz kań ców i in for mo wa niem sa -
mo rzą dow ców o ewen tu al nych za -
gro że niach. Jed nak, jak tłu ma czą
przed sta wi cie le obyd wu in sty tu cji,
nie by ło ła two się z nim prze bić. Piotr
Nie znań ski: – W Pol sce na dal świę-
 cie wie rzy się w sku tecz ność twar -
dej in ży nie rii wod nej. Nie twier dzę,

że jest ona nie po trzeb na al bo że przy-
 wró ce nie te re nów za le wo wych cał -
ko wi cie zlik wi du je prob lem po wo -
dzi, ale jak wi dać – sku tecz ność sa -
mych roz wią zań tech nicz nych zo -
sta ła pod wa żo na po ko lej nych po wo -
dziach. 

Nie znań ski tłu ma czy, że re gu lo -
wa nie rze ki, skra ca nie jej bie gu, wy -
pro sto wy wa nie na ra ża na nie bez -
pie czeń stwo te re ny ni żej po ło żo ne:
– W ure gu lo wa nych cie kach wo da
pły nie szyb ciej, a ogro dzo na wa ła mi

nie ma gdzie się roz le wać. Po wo dzie
są gwał tow niej sze, szyb sze i du żo
bar dziej nie bez piecz ne. Ci, któ rzy
pró bu ją re gu lo wać rze kę, skra ca jąc
jej bieg, zwię ksza jąc szyb kość prze -
pły wu i bu du jąc wo kół rze ki ko lej ne
wa ły, na ra ża ją na wię ksze nie bez -
pie czeń stwo ko lej ną miej sco wość
i jej miesz kań ców. 

Bo dział ki są atrak cyj ne

Ry szard Nie biesz czań ski, wójt
gmi ny Kłodz ko, jed ne go z naj czę ściej

za le wa nych re jo nów Dol ne go Ślą s-
ka, mó wi, że cza sa mi sa mo rzą dow -
cy są bez sil ni. Tłu ma czy: – W na szej
gmi nie w kwe stii ochro ny prze ciw -
po wo dzio wej zro bi liś my już wszys-
t ko, co moż li we. Po po wo dzi ty siąc -
le cia na sze pla ny za gos po da ro wa nia
prze strzen ne go by ły po kil ka ra zy
spraw dza ne co do zgod no ści z ob -
sza ra mi za le wo wy mi. Na nie któ rych
dział kach wpro wa dzi liś my cał ko wi -
ty za kaz za bu do wy. I po dwóch,
trzech la tach, kie dy lu dzie za pom -

nie li, jak groź ne są wy le wy rzek,
przy cho dzi li do nas z pre ten sja mi,
że ta ka pięk na dział ka nad sa mą wo -
dą, a oni nie mo gą tam do mu po sta -
wić. 

Wójt za zna cza jed nak, że sa mo
za cho wa nie te re nów za le wo wych nie
wy star czy: – Ma my kil ka wsi wy bu -
do wa nych jesz cze w XIII w., któ re le -
żą nad sa my mi rze ka mi. Nie prze su -
nie my stam tąd do mów. Tu za dzia -
łać mo że tyl ko spe cja li stycz na in fra-
 struk tu ra prze ciw po wo dzio wa. 

Za li cza ją się do niej – pro mo wa -
ne rów nież przez eko lo gów – od su -
wa nie ob wa ło wań i bu do wa po lde -
rów – naj bar dziej przy jaz ne śro do -
wi sku roz wią zania tech nicz ne.
Na wy dzie lo ny za po mo cą do dat ko -
we go ob wa ło wa nia ob sza r co ja kiś
czas wyle wa się wo da. Czę stot li wość
jest do wol na i za le ży od wy so ko ści
prze pły wów w rze ce. Na wet wte dy,
kie dy po ziom rze ki nie jest za wy so-
 ki, wo da okre so wo za le wa te te re ny,
da jąc moż li wość stop nio we go do s-
to so wa nia się śro do wi ska do wy le -
wów rze ki. 

– W po rów na niu do du żych zbior -
ni ków re ten cyj nych czy ka na łów ul -
gi jest to roz wią za nie nie tyl ko tań -
sze w bu do wie i w ob słu dze, ale rów -
nież sku tecz ne – mó wi Nie znań ski. 

Nie je steś my bez sil ni 

– Spraw ny sy stem pre wen cji to
pod sta wa – mó wi Ko niecz ny. – Nie -
ste ty, w Pol sce nie ma in sty tu cji od -
po wie dzial nej za edu ko wa nie lud no -
ści, jak za cho wać się w ra zie ewen-
 tu al ne go za gro że nia i jak przy go to -
wać się do po wo dzi. Dla te go jak na
ra zie ten obo wią zek spo czy wa na
gmi nach, któ rych urzęd ni cy są naj -
bliż si miesz kań com, ale brak wie dzy
po wo du je, że nie za wsze ro bią to do -
brze.

Jak chro nić sie bie przed wiel ką
wo dą? Je że li na noc za po wia da na
jest fa la, na le ży prze nieść się na pię -
tro i – gdy zo sta nie za rzą dzo na ewa -
ku a cja – nie od ma wiać jej. 

– Lu dzie bo ją się o swój do by tek,
to na tu ral ne. Le piej by ło by więc, gdy -
by z in for ma cją o ko niecz no ści ewa -
ku a cji przy cho dził do nich przed sta -
wi ciel gmi ny, któ re go po zna li wcześ -
niej. Gdy by wcześ niej na u czyć miesz -
kań ców te re nów za gro żo nych za la -
niem pew nych pod sta wo wych za sad
bez pie czeń stwa, wszyst ko prze bie -
ga ło by spraw niej i mie li byś my mniej
ofiar w lu dziach – mó wi Ko niecz ny.

Sa mi też mo że my przy czy nić się
do ochro ny przed po wo dzią. Eko lo -
dzy wy po mi na ją, że na wet ci, któ rzy
do mów nad wo dą nie ku pu ją, zwo -
żą nad rze ki to ny gru zu, ogra dza ją
ogród ki dział ko we, ogra ni cza jąc na -
tu ral ne roz le wi ska i utrud nia jąc prze -
pływ wy so kich wód. 

– W ta kich sy tu a cjach po win ni re -
a go wać sa mi miesz kań cy i zgła szać
ta kie przy pad ki do urzę dów gmi ny,
któ re są od po wie dzial ne za utrzy-
 ma nie po rząd ku na ich te re nie.
Urzęd ni cy mu szą za cząć sku tecz nie
re a go wać w ta kich przy pad kach.
Dba nie o do li ny rzek to nie tyl ko dba -
nie o kra jo braz i przy ro dę – to tak że
dba nie o włas ne bez pie czeń stwo – do -
da je Nie znań ski. 1

KA RO LI NA DRO GOW SKA
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AR TY KUŁ DO TO WA NY
PRZEZ WO JE WÓDZ KI
FUN DUSZ OCHRO NY

ŚRO DO WI SKA
IGOS PO DAR KI WOD NEJ

WE WROC ŁA WIU

Z wo dą nie ma żar tów
Nie da się cał ko wi cie za bez pie czyć przed po wo dzią. Moż na jed nak zmniej szyć ry zy ko jej wy stą pie nia,
na przy kład chro niąc te re ny za le wo we. Tym cza sem wie le z nich tra fia pod za bu do wę

Wrocławski Kozanów został wybudowany częściowo na terenach zalewowych. W 1997 roku został całkowicie zalany 
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Stratne są również gminy, powiaty, województwo i skarb państwa, które muszą sfinansować odbudowę infrastruktury
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W czasie powodzi wiele rodzin traci cały swój dobytek. Nie zawsze da się uniknąć zniszczeń, ale można je zmniejszyć
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