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Warszawa, 2020-11-19 
 

Raport z procedury upublicznienia projektu Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) 
dla Kontraktu 3D.3 Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 na terenie 
gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000-5+236 na terenie gm. Gorzyce 

 
Niniejszy raport opisuje przebieg procedury upublicznienia projektu dokumentu Plan 
Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) dla Kontraktu 3D.3 Łęg IV – rozbudowa lewego wału 
rzeki w km 0+082-5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000-5+236 
na terenie gm. Gorzyce, planowanego do realizacji w ramach Projektu ochrony 
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). 

Projekt niniejszego dokumentu podlega procedurze konsultacji społecznych prowadzonych 
zgodnie z politykami operacyjnymi Banku Światowego (OP/PB 4.01). Z uwagi na aktualną 
sytuację związaną z epidemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, plan działań 
związany z upublicznieniem Planu Zarządzania Środowiskiem uwzględnia zalecenia 
Noty Technicznej Banku Światowego „Konsultacje publiczne i zaangażowanie interesariuszy 
w działania wspierane przez Bank Światowy, w przypadku wystąpienia ograniczeń 
w prowadzeniu spotkań publicznych”1.  

Po opracowaniu projektu dokumentu PZŚ i uzyskaniu na jego podstawie akceptacji BKP 
(zgody na upublicznienie) dla rozpoczęcia procedury upublicznienia, w dniu 23 października 
2020 r. wersję e lektroniczną projektu dokumentu PZŚ zamieszczono na publicznie 
dostępnych stronach internetowych:  

 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (PGWWP RZGW w Rzeszowie),  
pod adresem https://rzeszow.wody.gov.pl (Ryc. 1); 

 Biura Koordynacji Projektu OPDOW,  
pod adresem http://odrapcu2019.odrapcu.pl (Ryc. 2); 

 Urzędu Gminy w Gorzycach,  
pod adresem http://www.gminagorzyce.pl (Ryc. 3).  

 
1  W stosunku do procedur stosowanych przed wystąpieniem pandemii koronawirusa, w obecnej 

sytuacji odstąpiono od wykładania wersji papierowej projektu dokumentu PZŚ do wglądu w biurach 
i urzędach publicznych, wydłużono okres upublicznienia (do 15 dni roboczych) oraz zrezygnowano 
z organizowania otwartej debaty publicznej na zakończenie okresu upublicznienia projektu 
dokumentu PZŚ. Zamiast wyżej wymienionej debaty w ostatnim dniu konsultacji społecznych 
zorganizowana została publicznie dostępna telekonferencja (webinarium), składająca się 
z prezentacji projektu dokumentu PZŚ oraz sesji pytań i odpowiedzi.  
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Szczegółowe informacje o możliwości zapoznania się z tym dokumentem oraz możliwości 
wnoszenia wniosków i uwag (wraz ze wskazaniem szczegółowych danych do kontaktu: 
adres pocztowy, adres e-mail, telefon kontaktowy) podano do publicznej wiadomości 
w Obwieszczeniu (Ryc. 4) dostępnym w okresie od 23.10.2020 r. do 13.11.2020 r. 
w następujących miejscach:  

 na stronach internetowych PGW WP RZGW w Rzeszowie,  
pod adresem https://rzeszow.wody.gov.pl (Ryc. 1); 

 na stronach internetowych Biura Koordynacji Projektu OPDOW,  
pod adresem http://odrapcu2019.odrapcu.pl (Ryc. 2);  

 Urzędu Gminy w Gorzycach,  
pod adresem http://www.gminagorzyce.pl (Ryc. 3); 

 na tablicach ogłoszeń na terenie gminy oraz w siedzibach wyżej wymienionych 
instytucji (Ryc. 5); 

 w mediach społecznościowych,  
pod adresem https://www.facebook.com/GorzyceFace (wbrew informacji podanej w 
obwieszczeniu, z przyczyn technicznych tj. dezaktywacji konta internetowego, nie 
opublikowano informacji na stronie https://www.facebook.com/gorzyce24) (Ryc. 6); 

 w lokalnej prasie, w wersji internetowej pod adresem https://nowiny24.pl oraz w 
wydaniu papierowym – Nowiny (Ryc. 7).  

W wyżej wymienionym ogłoszeniu zamieszczono również informacje o możliwości wzięcia 
udziału w publicznie dostępnej telekonferencji (webinarium), planowanej na dzień 13 
listopada 2020 r. (z podaniem daty i godziny telekonferencji) oraz informacje o lokalizacji 
linku umożliwiającego pobranie „Instrukcji krok po kroku” i linku umożliwiającego wzięcie 
udziału w telekonferencji.  

Informację o rozpoczętej procedurze upubliczniania projektu dokumentu PZŚ oraz 
możliwości zgłaszania wniosków i uwag przesłano również w wiadomości e-mailowej 
do następujących osób, instytucji oraz organizacji:  

 Wójt Gminy Gorzyce, 
 Rada Gminy Gorzyce, 
 Koalicja Ratujmy Rzeki, 
 Siostry Rzeki, 
 Towarzystwo na Rzecz Ziemi, 

 Fundacja Greenmind. 

Upublicznienie projektu dokumentu PZŚ, rozpoczęte oficjalnie w dniu 23 października 
2020 r., zakończyło się po 15 dniach roboczych, w dniu 13 listopada 2020 r. W wyżej 
wymienionym okresie do momentu rozpoczęcia publicznie dostępnej telekonferencji 
(webinarium) nie napłynęły żadne uwagi lub zapytania dotyczące projektu dokumentu PZŚ 
(ani w formie papierowej, ani poprzez email lub kontakt telefoniczny).  

W ostatnim dniu okresu upublicznienia, 13 listopada 2020 r. w godzinach od 17:00 do 19:00 
zorganizowana została publicznie dostępna telekonferencja (webinar ium) dla 
zainteresowanych osób, organizacji i instytucji, składająca się z prezentacji na temat projektu 
dokumentu PZŚ dla Kontraktu na roboty 3D.3 oraz sesji pytań i odpowiedzi. 
W telekonferencji wzięło udział co najmniej 14 osób (według anonimowych informacji 
dostępnych za pomocą programu Microsoft Teams). 
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Telekonferencję prowadził Marcin Moczulski – Ekspert kluczowy ds. zarządzania 
środowiskiem w zespole Konsultanta. Po krótkim powitaniu przedstawił cele i zasady 
telekonferencji, poinformował o możliwości i sposobach zadawania pytań dotyczących 
projektu dokumentu PZŚ, a następnie przystąpił do omawiania prezentacji (Ryc. 8 i 9). 

W trakcie prezentacji prelegent zapoznał zebranych z podstawowymi informacjami na temat 
projektu POPDOW oraz omówił najważniejsze założenia komponentu 3 (Ochrona przed 
powodzią Górnej Wisły). Następnie przedstawione zostały główne założenia projektowe 
Kontraktu 3D.3 Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 na terenie gm. 
Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000-5+236 na terenie gm. Gorzyce. Po omówieniu 
założeń projektowo-technicznych prelegent przedstawił wybrane aspekty proceduralne i 
organizacyjne tego przedsięwzięcia oraz zrelacjonował najważniejsze wnioski z oceny 
oddziaływania na środowisko. Druga część wystąpienia poświęcona była ściśle samemu 
Planowi Zarządzania Środowiskiem. Przedstawione zostały informacje na temat tego, czym 
jest PZŚ, przedstawiono strukturę dokumentu oraz omówiono zawartość poszczególnych 
rozdziałów PZŚ dla Kontraktu 3D.3 wraz z załącznikami. Na koniec prelegent omówił rolę 
PZŚ w ramach kontraktu na roboty budowlane, zarówno na etapie procedur przetargowych, 
jak i w okresie prowadzenia robót oraz przedstawił strukturę organizacyjną i planowane 
sposoby prowadzenia nadzoru nad wdrażaniem PZŚ. 

W trakcie telekonferencji uczestnicy zadali cztery pytania (za pomocą formularza on-line 
udostępnionego dla wszystkich osób biorących udział w webinarium). Poniżej 

zrelacjonowano poszczególne pytania, wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami2:  

1)  Kiedy planuje się rozpoczęcie robót w ramach kontraktu? 

  W odpowiedzi poinformowano, że obecnie trwa procedura przetargowa i dokładna data 
rozpoczęcia robót będzie znana dopiero w momencie wyłonienia Wykonawcy robót. 
Aczkolwiek rozpoczęcie robót w ramach Kontraktu spodziewane jest w pierwszym 
kwartale 2021 roku, jeżeli wszystko będzie postępowało zgodnie z harmonogramem. 

2)  Czy roboty na lewym i prawym wale będą się odbywały jednocześnie, czy też najpierw 
będzie modernizowany jeden z wałów, a drugi dopiero po zakończeniu robót na 
pierwszym? 

  W odpowiedzi poinformowano, że roboty prawdopodobnie będą toczyły się na obu 
wałach jednocześnie. Wyjaśniono, że wynika to ze specyfiki i uwarunkowań dla tego 
Kontraktu: wał, jako czynne urządzenie ochronne, musi mieć w każdym momencie 
zapewnioną techniczną możliwość zabezpieczenia go w trakcie rozbudowy. Stąd nie 
otwiera się całego wału, a prace toczą się odcinkami zwykle nie dłuższymi niż ok. 300 m. 
Ponadto, w związku z brakiem dostępu do wałów drogami od boku, cały transport będzie 
musiał się odbywać wzdłuż wałów, zarówno wzdłuż prawego, jak i lewego wału. 
Konieczne będzie rozłożenie obciążenia transportowego na istniejących drogach 
dojazdowych, które po zakończeniu robót zostaną ponownie utwardzone poprzez 
wylanie nowej nawierzchni. Poinformowano także, że na tym etapie szczegóły jeszcze 
nie są znane, a zostaną one przedstawione w harmonogramie przygotowanym przez 
Wykonawcę wybranego w drodze przetargu. 

 
2  Odpowiedzi na pytania zadawane podczas telekonferencji udzielali członkowie zespołu 

Konsultanta: Tadeusz Litewka – ekspert wsparcia technicznego oraz Marcin Moczulski – ekspert 
kluczowy ds. zarządzania środowiskiem w zespole Konsultanta. 
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3)  Czy w trakcie zaplanowanych prac budowlanych, ze względu na przebudowę linii 
napowietrznych średniego i wysokiego napięcia przewidywane są jakiekolwiek przerwy 
w dostawie energii? 

  W odpowiedzi wyjaśniono, że zakłady energetyczne zobowiązane są umowami 
zawartymi z odbiorcami na dostarczenie energii, w związku z tym, zakłada się, że 
dostawy energii będą zapewnione pomimo trwających robót. Ponadto linie energetyczne 
wysokiego i średniego napięcia powiązane są w tzw. pętle, które umożliwiają ich 
drugostronne zasilanie. Zaznaczono również, że zespół nie posiada specjalistycznej 
wiedzy technicznej z zakresu energetyki, aby udzielić pełnej odpowiedzi na to pytanie. 

4)  Czy w trakcie etapu budowy będzie dostępna kładka pieszo-rowerowa na Łęgu 
(połączenie Sokolnik z Gorzycami)? 

  W odpowiedzi wyjaśniono, że pomimo tego, że kładka pieszo-rowerowa na Łęgu 
znajdować się będzie poza placem budowy, to samo dojście zarówno z jednej, jak i z 
drugiej strony do kładki przebiegać będzie przez plac budowy. Jako że Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za plac budowy, jego obowiązkiem, zgodnie z przepisami, jest 
oznaczenie wszystkich dróg dojazdowych do placu budowy odpowiednimi znakami 
ostrzegawczymi „Teren budowy – wstęp wzbroniony”. Zatem, ze względów formalno-
prawnych korzystanie z tej kładki nie będzie możliwe. W przypadku, w którym w 
przyszłości zaistnieje potrzeba korzystania z kładki przez mieszkańców, konieczne 
będzie podjęcie rozmów i ewentualnych uzgodnień w tej sprawie już z Wykonawcą, w 
których to rozmowach Zespół Konsultanta będzie uczestniczył. 

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, prelegent odczekał 15 minut pozostałe do 
zakończenia webinarium, w trakcie których nie pojawiło się więcej pytań, a następnie o godz. 
19:00 telekonferencja została zakończona.  

Po zakończeniu okresu konsultacji społecznych Konsultant opracował niniejszy raport oraz 
przystąpił do opracowania końcowego dokumentu PZŚ dla Kontraktu na roboty 3D.3. 
Po wykonaniu wyżej wymienionych prac końcowy dokument PZŚ zostanie przekazany 
do Banku Światowego w celu uzyskania ostatecznej klauzuli akceptacji, tzw. „no objection”.  
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Rycina 1.  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu PZŚ wraz z linkiem 
do pobrania dokumentów oraz do webinarium umieszczone na stronach 
internetowych PGWWP RZGW w Rzeszowie. 
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Rycina 2.  Wersja elektroniczna projektu dokumentu PZŚ oraz ogłoszenie o konsultacjach 
społecznych projektu dokumentu PZŚ umieszczone na stronach internetowych 
BKP OPDOW. 
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Rycina 3.  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu PZŚ  
wraz z linkiem do pobrania dokumentów umieszczone na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Gorzyce. 
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Rycina 4.  Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu PZŚ 
przesłane do prasy lokalnej oraz umieszczone na stronach internetowych 
i tablicach ogłoszeń. 
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Rycina 5.  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu PZŚ umieszczone 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gorzyce. 
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Rycina 6.  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu PZŚ umieszczone 
w mediach społecznościowych (Facebook: Gorzyce). 
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Rycina 7.  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu PZŚ umieszczone 
w lokalnej prasie (Nowiny – wydanie papierowe). 
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 Rycina 8.  Prezentacja na temat projektu PZŚ dla Kontraktu na roboty 3D.3 przedstawiona 
na telekonferencji (webinarium) w dniu 13 listopada 2020 r. – pierwszy slajd. 

 

 Rycina 9.  Prezentacja na temat projektu PZŚ dla Kontraktu na roboty 3D.3 przedstawiona 
na telekonferencji (webinarium) w dniu 13 listopada 2020 r. – przedostatni slajd. 


