
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Wcisłę 

na 16. posiedzeniu Senatu 

w dniu 29 kwietnia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 

W związku z procedurą przygotowania ustawy – Prawo wodne zwracam się z pytaniem dotyczącym usytuowa-

nia zarządów melioracji i urządzeń wodnych w przedmiotowym projekcie ustawy. W 1999 r. organy administracji 

rządowej w terenie, którymi są wojewodowie, przekazały marszałkom województw jednostki organizacyjne, jaki-

mi były zarządy melioracji, wraz ze wszystkimi przypisanymi do nich zadaniami. Przekazanie dotyczyło kadr, 

majątku, wyposażenia itp. 

1. Czy aktualnie planowana integracja obejmuje ponowne, powrotne, całościowe ich przekazanie nowo two-

rzonej jednostce, jaką jest Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”? 

2. Czy wszyscy pracownicy zarządów melioracji i urządzeń wodnych, postawieni przed koniecznością kolejnej 

zmiany zakładu pracy, znajdą swoje miejsca pracy w nowo tworzonej jednostce? 

3. Jeśli tak, to czy warunki przejścia do nowego zakładu pracy są takie same jak w przypadku pozostałych be-

neficjentów tej zmiany, którymi są pracownicy RZGW i KZGW? (W świetle zapisów art. 520–523 pracownicy 

ZMiUW są dyskryminowani i traktowani nierówno, co można uznać za naruszenie art. 32 Konstytucji RP). 

Zgodnie z projektem ustawy ochrona przed powodzią jest zadaniem administracji rządowej i samorządowej. 

Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tę okoliczność jest wojewoda, jako terenowy przedstawiciel rządu. 

Dział IV rozdział 1 projektu nowej ustawy – Prawo wodne nie określa precyzyjnie, w jaki sposób będzie wska-

zywany korzystający z infrastruktury przeciwpowodziowej. Dodatkowo regulacja ta wprowadza opłatę, która fak-

tycznie może zostać określona jako ukryty podatek. Brak także wskazania, kto będzie decydować o wielkości par-

tycypacji konkretnych stron postępowania oraz na podstawie czego będzie wyznaczana wielkość opłaty (w szcze-

gólności w zakresie ochrony przed suszą lub powodzią). 

4. Czy tak nieprecyzyjne zapisy ustawy w pełni zabezpieczą nasz kraj przed ryzykiem i niebezpieczeństwem 

w chwili powodzi? 

Województwo warmińsko-mazurskie to przyrodniczo niezwykły teren. Obok krainy tysiąca jezior, rezerwatów 

przyrody, znajduje się tu wiele cieków wodnych, kanałów (w tym o randze światowej), ale również rzadko spoty-

kane, występujące na Żuławach tereny depresyjne. Cechami charakterystycznymi Żuław są występowanie systemu 

odwadniającego oraz bardzo urodzajne gleby. Jest to obszar chroniony wałami przeciwpowodziowymi i odwad-

niany mechanicznie za pomocą pomp. Dominuje tam niezwykle uporządkowany rolniczy krajobraz z rozległymi 

przestrzeniami o charakterystycznym układzie kanałów, rowów i dróg. Żuławy Elbląskie zajmują obszar 

32 tysiące 793 ha, w całości zmeliorowany. Jest to region o najwyższej skali zagrożenia powodziowego, z możli-

wością wystąpienia wszystkich możliwych typów powodzi. To region o niepowtarzalnej budowie geologicznej, 

rzeźbie terenu, hydrosferze i biosferze, czynny gospodarczo dzięki istnieniu osłony przeciwpowodziowej i syste-

mów melioracyjnych. To obszar obejmujący w większości tereny depresyjne i przydepresyjne. 

Na Żuławach istnienie i funkcjonowanie całej zamieszkanej i użytkowanej przestrzeni zależy wyłącznie od 

sprawności działania systemu melioracyjnego i urządzeń osłony przeciwpowodziowej, gdyż normalny poziom 

w obwałowanych rzekach i kanałach jest wyższy od rzędnych okalającego terenu. Każde uszkodzenie wałów prze-

ciwpowodziowych może być przyczyną zalania tych terenów o każdej porze roku. Te przyrodnicze wyzwania 

wymagają wyjątkowej dbałości i kontroli, które muszą stworzyć warunki bezpieczeństwa dla tysięcy mieszkań-

ców. Problem jest poważny, jako że prognozowane zmiany klimatyczne mogą spowodować zwielokrotnienie zja-

wisk ekstremalnych, w tym silnych sztormowych wiatrów, gwałtownych intensywnych opadów i roztopów. 

5. Czy w związku z tym projekt ustawy przewiduje zorganizowanie struktur w sposób, który zapewni miesz-

kańcom depresyjnych terenów Żuław maksymalne bezpieczeństwo powodziowe? (Warto podkreślić, że na tych 

terenach występuje szereg anomalii, przykładem których może być tzw. cofka Zalewu Wiślanego, powodująca 

częste podtopienia). 

Jerzy Wcisła 

 

 


