
Oświadczenie złożone 

przez senatora Zygmunta Frankiewicza 

na 21. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 lutego 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki 

Szanowny Panie Ministrze! 

W Gliwicach rozpoczął się proces przygotowawczy dotyczący bardzo ważnej inwestycji przeciwpowo-

dziowej. Miasto podjęło się budowy zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka. Ten ciek wody wielo-

krotnie był powodem powodzi i podtopień, m.in. Szpitala Wielospecjalistycznego, przede wszystkim Oddzia-

łu Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży. 

Wraz z prognozowanymi zmianami klimatu zagrożenia związane z ekstremalnymi opadami deszczu, po-

wodującymi powodzie i podtopienia lokalne, a także zjawisko suszy, będą się pogłębiać. Tak więc podjęcie 

działań przeciwpowodziowych o charakterze zapobiegawczym staje się bardzo pilne. 

Moje zaniepokojenie budzi fakt przedłużania się procedur administracyjnych, które prowadzone są przez 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach i generalnego dyrektora ochrony środowiska 

w Warszawie. 

Na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwesty-

cji w zakresie budowli przeciwpowodziowych zadanie to otrzymało decyzję regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska w Katowicach stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środo-

wisko. Generalny dyrektor ochrony środowiska w Warszawie prowadzi postępowanie w sprawie stwierdzenia 

nieważności decyzji RDOŚ. W związku z tym regionalny dyrektor ochrony środowiska w Katowicach od 

października ubiegłego roku nie wydaje kolejnych zezwoleń umożliwiających rozpoczęcie inwestycji. 

Sprzeczne decyzje administracji państwowej, a w konsekwencji przedłużająca się procedura wydawania 

koniecznych zgód, mogą spowodować, że opóźnienie w realizacji inwestycji będzie na tyle duże, że zostaną 

odebrane lub ograniczone środki zewnętrzne pozyskane w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura 

i środowisko” na lata 2014–2020. Koszt zadania zgodnie z umową wynosi 16 683 282,59 zł brutto. Wartość 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to kwota 11 529 097,72 zł. 

Proszę o udzielenie informacji, kto poniesie odpowiedzialność za zalania, podtopienia oraz powodzie 

w Gliwicach, a także za możliwość utraty wielomilionowych dotacji przyznanych na tę inwestycję. 

Z poważaniem 

Zygmunt Frankiewicz 

 

 
 


