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Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie nr BPS/043-16-550/20 złożone w dniu 14 października 2020 r. 
na 16. posiedzeniu Senatu przez Senatora RP, Pana Beniamina Godylę, przekazane do rozpatrzenia 
przez Ministra Infrastruktury, dotyczące budowy zbiornika przeciwpowodziowego w Kotlami, 
przekazuję poniższe informacje.

W ramach kompleksowych prac na rzecz przeciwdziałania skutkom zmian klimatu Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska prowadzi działania mające na celu rozpoczęcie przygotowań do budowy 
zbiornika Kotlarnia. Przedmiotowe zadanie znajduje się  w Programie Planowanych Inwestycji 
w gospodarce wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PPI). Ponadto inwestycja 
została umieszczona w projekcie Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS) w załączniku 1A oraz 
w Wykazie inwestycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, realizowanych lub 
planowanych do realizacji, służących poprawie retencji wód (poz. 93.) będącym załącznikiem do 
Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 
2030 (przyjętych uchwałą nr 92 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.). W powyższych 
dokumentach planistycznych realizacja zadania planowana jest na lata 2023 – 2026. Wśród 
najważniejszych funkcji inwestycji należy wymienić przede wszystkim ochronę przeciwpowodziową, 
a także ograniczenie skutków suszy, zachowanie bioróżnorodności, wyrównanie poziomu wód 
gruntowych, czy funkcję rekreacyjną. Pojemność całkowita zbiornika ma wynosić ok. 40 mln m³, 
a przewidywany koszt jego budowy to ok. 130 mln zł. 

Przed rozpoczęciem czynności zmierzających do przystąpienia do realizacji inwestycji, konieczne 
jest ustalenie kwestii formalno – prawnych związanych z własnością i stanem faktycznym gruntów, 
na których miałby powstać zbiornik. Całość terenu przewidzianego pod budowę zbiornika 
jest własnością Skarbu Państwa, przy czym 580 z blisko 1000 ha znajduje się w użytkowaniu 
wieczystym Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A., a pozostała część jest w zarządzie Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Jak wynika z informacji przekazanych przez Burmistrza 
Kuźni Raciborskiej, kopalnia posiada koncesję na wydobycie złóż do roku 2050. Jednocześnie, do 31 
grudnia 2021 r. kopalnia powinna zakończyć rekultywację gruntów poeksploatacyjnych, której 
wykonanie niezbędne jest przed rozpoczęciem przygotowań do inwestycji. 



Należy zaznaczyć, że rozpoczęcie przygotowań do budowy zbiornika będzie możliwe po zakończeniu 
procedur związanych z pozyskaniem gruntów na cele budowlane oraz po zabezpieczeniu środków 
na jego realizację.

Mając na uwadze zarówno znaczenie zbiornika dla potrzeb gospodarki wodnej w regionie, jak również 
inne przedsięwzięcia realizowane przez jednostki PGW Wody Polskie zapewniam, iż intensyfikowane 
są działania mające na celu zwiększenie odporności na skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych 
i hydrologicznych. PGW WP sukcesywnie zwiększają aktywność w zakresie planowania i  realizacji 
zadań mających na celu zabezpieczenie ludności i mienia przed ww. zjawiskami.

Z poważaniem

Michał Kurtyka
Minister Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM
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