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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa, dnia 14 maja 2021 r.

Znak sprawy: GM-DGWiZS-6.054.18.2021

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na pismo znak DSP.INT.4513.43.2021 z dnia 16 marca 2021 r. przekazujące oświadczenie  
numer BPS/043-21/827/21 z dnia 23 lutego 2021 r., Pana Senatora Krzysztofa Brejzy w sprawie liczby 
zmodernizowanych i nowych obwałowań przeciwpowodziowych w latach 2010-2019, przedstawiam poniższe 
informacje.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż poniższa odpowiedź przekazana została w dniu 9 kwietnia 2021 r., 
pismem znak GM-DGWiZS-6.054.18.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r., bezpośrednio do biura Senatora 
Krzysztofa Brejzy.

Ochrona przed powodzią obejmuje szereg różnych działach o charakterze planistycznym, inwestycyjnym 
jak i utrzymaniowym, dzięki którym można ograniczyć wystąpienie tego zjawiska, ale nie można 
go całkowicie wyeliminować, zwłaszcza w obliczu coraz bardziej nasilających się zmian klimatu. 
Dlatego też w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, aż do chwili obecnej, administracja wodna stawiała 
i stawia czoła ogromnym wyzwaniom, związanym z przeciwdziałaniem zjawisku powodzi jak i usuwaniem 
jej skutków. 

Pomimo tego, że finansowanie zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową napotyka na różne 
przeszkody, to obecny Rząd wraz z podległym Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 
podejmują działania, aby w jak największym stopniu zapewnić środki w tym zakresie. Inwestycje 
przeciwpowodziowe obecnie to nie tylko wały przeciwpowodziowe, ale również zbiorniki wodne, pompownie, 
nowoczesne centra operacyjne, działania z zakresy retencji korytowej (rzecznej), wreszcie lodołamacze 
i skutecznie przeprowadzone akcje lodołamania. 

Budowa wałów przeciwpowodziowych i regulacja rzek to ważne, ale nie wystarczające narzędzia do walki 
z powodzią, co uwidoczniła nam powódź w 2010 r. Główne straty jakie powstały podczas powodzi 
były związane ze zniszczeniem zabudowań znajdujących się na terenach zalewowych oraz bezpośrednio 
za wałem przeciwpowodziowym. Jedną z najważniejszych przyczyn wzrostu strat ekonomicznych 
i społecznych w przypadku wystąpienia powodzi jest bowiem zabudowywanie dolin rzecznych, będących 
naturalnymi obszarami retencji wezbrań rzecznych. 

Mając na uwadze skuteczne zarządzanie ryzykiem powodziowym opracowano mapy zagrożenia 
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, będące głównymi narzędziami planistycznymi w tym zakresie. 
Wskazanie miejsc szczególnego zagrożenia powodzią ogranicza zabudowę tych obszarów, niwelując 
potencjalne straty powodziowe w wielkich rozmiarach. 

Plany służą również informowaniu społeczeństwa o obszarach zagrożonych powodzią oraz stopniu ich 
zagrożenia. W 2020 r. dokonano aktualizacji map ryzyka i zagrożenia powodziowego oraz opracowano 
mapy dla pozostałych rzek, na których zidentyfikowano znaczące zagrożenie powodzią. Mapy wykonano dla 
28,8 tys. km rzek.

Ponadto  w 2016 r. po raz pierwszy zostały przyjęte w drodze rozporządzenia Plany zarządzania ryzykiem 
powodziowym dla obszarów dorzeczy Wisły, Odry i Pregoły. Są to pierwsze dokumenty planistyczne 
dotyczące powodzi w układzie zlewniowym. Obecnie jest prowadzona ich aktualizacja oraz wykonywane 



są dodatkowe Plany dla obszarów dorzeczy Niemna, Dunaju oraz Łaby. Wyznaczają one działania, które 
mają skutecznie chronić przed powodzią, w tym również działania nietechniczne. 

Cały czas są także prowadzone inwestycje w kompleksowe systemy ochrony przeciwpowodziowej 
dla mieszkańców naszego kraju, w dorzeczu Odry i Wisły. Działalność inwestycyjna przeciwdziałająca 
skutkom powodzi prowadzona w ostatnich 3 latach (2018-2020) pozwoliła na zbudowanie i zmodernizowanie 
aż:

1. 31 budowli piętrzących;
2. 5 nowych zbiorników przeciwpowodziowych, w tym największej w Polsce inwestycji hydrotechnicznej 

- Zbiornika Racibórz Dolny o pojemności 185 mln m3;
3. Ponad 152 km odcinków wałów przeciwpowodziowych (z czego suma nowych wałów to 61,5 km); 

na 2021 r. zaplanowanych jest kolejne 78 km odcinków do wybudowania lub zmodernizowania;
4. 20 nowych budowli regulacyjnych, 28 km regulacyjnych prac odcinkowych;
5. 12 śluz, 3 nowych przepompowni.

W gospodarce wodnej kluczowe jest kompleksowe podejście. Dziś równie ważne jest zmniejszanie ryzyka 
powodzi jak i ograniczenie skutków suszy. Dlatego inwestycje są realizowane w ramach zarządzania 
zlewniowego, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. Inwestycje w gospodarce wodnej muszą 
być wielofunkcyjne - mieć działanie przeciwpowodziowe, ale także zapobiegać skutkom suszy. W taki 
sposób są obecnie realizowane przedsięwzięcia Wód Polskich. 

Skuteczne zarządzanie w gospodarce wodnej można było obserwować w czerwcu i październiku ubiegłego 
roku, gdzie systemowe zarządzanie pracą zbiorników wodnych uchroniło przed powodzią blisko 100 tys. 
osób. To dzięki staraniom obecnego Rządu i Wód Polskich został ukończony, za kwotę 2 mld zł, zbiornik 
przeciwpowodziowy Racibórz Dolny. Obiekt został oddany do użytku w czerwcu 2020 r., a już 
w październiku ubiegłego roku spełnił swoje zadanie, poprzez redukcję fali powodziowej o ok. 30 % chroniąc 
miejscowości usytuowane poniżej zbiornika. 

W odniesieniu do kwestii środków finansowych poniesionych na budowę i modernizację wałów 
przeciwpowodziowych informuję, iż w latach 2010-2015 wydawano średnio 735 mln zł na rok na regulację 
rzek i wały przeciwpowodziowe. Obecnie na kompleksowe działania chroniące mieszkańców naszego kraju 
przeznaczane są corocznie coraz większe kwoty, tj. na zadania inwestycje w poszczególnych latach 
przeznaczono: w 2016 – 1,1 mld zł; w 2017 – 1,1 mld zł; w 2018 – 0,6 mld zł; w 2019 - 1 mld; 
w 2020 1,1 mld zł. 

Plan finansowy na 2021 r. zakłada ponad 1,5 mld zł na wydatki majątkowe. W 2021 r. planowanych 
jest do realizacji ok. 300 inwestycji z 12 źródeł finansowania. Jednocześnie PGW Wody Polskie kontynuują 
realizację najważniejszych inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej kraju tj.:

1. Stopień wodny Siarzewo na rzece Wiśle 
2. II etap budowy stopnia wodnego Malczyce (cofka)
3. Budowa stopnia wodnego Lubiąż na Odrze
4. Budowa stopnia wodnego Ścinawa na Odrze
5. Przebudowa Polderu Żelazna w Opolu na rzece Odrze
6. Inwestycje w ramach Programu Ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry i Wisły – 

wartość wszystkich zadań w Projekcie wynosi ponad 1,2 mld euro.
7. Inwestycje dot. zimowego lodołamania, w tym budowa nowych lodołamaczy i pogłębianie cieków, 

na których akcje zimowego lodołamania są utrudnione
8. Modernizacja budowli regulacyjnych na Wiśle – ostróg, w celu ułatwienia spławiania lodu 

zatorowego podczas zimowych akcji przeciwpowodziowych

Odnosząc się do działań inwestycyjnych, związanych z zapewnieniem ochrony przed wystąpieniem powodzi 
zimowej należy wyjaśnić, że flota lodołamaczy PGW WP składa się z 25 jednostek które przeznaczone 
do pracy w ekstremalnych warunkach, gotowe są do podjęcia akcji lodołamania, gdy tylko pojawia się 
zagrożenie. Kolejne lodołamacze powstają w polskich stoczniach. PGW WP realizuje m.in. zadanie               
pn. „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk”. Inwestycja jest finansowana ze środków POIiŚ oraz               
ze środków własnych PGW WP i obejmuje budowę 4 lodołamaczy, z czego 2 lodołamacze (czołowy                   
i liniowy) zostały już przekazane do użytku PGW WP, a 2 pozostałe lodołamacze są w trakcie budowy. 
Całkowity koszt tej inwestycji to ponad 74 mln zł. Planuje się, że zakończenie inwestycji nastąpi w 2022 r. 



Ponadto RZGW        Szczecinie prowadzi zadanie pn. „Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla 
RZGW Szczecin”, gdzie całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 35 mln zł. Inwestycja obejmuje budowę 
2 lodołamaczy, zakup 4 samochodów terenowych i dronu. W marcu br. odbyło się wodowanie techniczne 
lodołamacza liniowego „Ocelot” oraz „Tarpan”. Docelowo we flocie PGW WP ma być 30 lodołamaczy. 

Oprócz zapewnienia wyposażenia do zimowej akcji lodołamania PGW WP w ramach projektu 
pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku” odbudowało budowle regulacyjne - 19 ostróg na odcinku żuławskim rzeki Wisły. Ostrogi 
były budowane w latach 2018 – 2020. Odbudowanie 12 ostróg przy ujściu Dolnej Wisły, gdzie łączny koszt 
wyniósł 17,3 mln zł, wspomaga odprowadzanie lodu w ramach osłony przed powodzią zimową.

Odnosząc się do Pana pytań dot. zadań inwestycyjnych, zwiększających stopień ochrony 
przeciwpowodziowej,  t. j.  budowy i modernizacji  wałów przeciwpowodziowych, zamieszczam poniżej 
wykaz obrazujący ilość zmodernizowanych i wybudowanych wałów przeciwpowodziowych w latach 2010 – 
2020 w km, na podstawie danych własnych PGW WP.

2010-2015 2016-2017 2018-2020
lata

nowe wyremontowane nowe wyremontowane nowe wyremontowane

Długość [km] 59,911 1455,448 21,967 116,385 61,471 90,669

Suma [km] 1515,359 138,352 152,140

Zwiększone nakłady na remont wałów przeciwpowodziowych w latach 2010-2015 wynikało przede 
wszystkim z  konieczności ich pilnej odbudowy po zniszczeniach  powstałych w wyniku katastrofalnych 
powodzi, które wystąpiły na obszarze kraju w 1997 r. i w 2010 r., w tym wielkiej powodzi tysiąclecia, 
kiedy padające nieprzerwanie deszcze spowodowały gwałtowny przybór wód i zalanie wielu miast, w tym: 
Opola, Wrocławia, Kłodzka, Nysy i Raciborza. Zginęły wówczas 54 osoby, a ok. 1500 rodzin straciło dach 
nad głową. Straty materialne oszacowano wówczas na 3,5 mld dolarów. Przyczyną katastrofy było wylanie 
wód dorzeczy rzek Bóbr, Bystrzyca, Kaczawa, Kwisa, Mała Panew, Nysa Kłodzka, Nysa Łużycka, Odra, 
Olza, Oława, Osobłoga, Prudnik, Skora, Szprotawa, Ślęza, Widawa i Złoty Potok a także górnej Wisły i Łaby. 
Woda uszkodziła m.in.: zabytki, mienie prywatne, wały, drogi, mosty, kładki i wiadukty. Po lipcu 1997 r. 
rozpoczęto odbudowę zniszczeń, podpisano umowy z Bankiem Rozwoju Rady Europy, Międzynarodowym 
Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bankiem Światowym), zostały także wdrożone programy, m.in.: „Program 
dla Odry-2006”, ustanowiony w 2001 r. obejmujący swym zakresem modernizację Odrzańskiego Systemu 
Wodnego oraz Program ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry, realizowany w latach 2007 – 2020. 

Również powódź na Wiśle, mająca miejsce w 2010 r. miała wpływ na kierunki rozwoju Polski. W dniu 8 lipca 
2010 r. uchwalono ustawę o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie 
budowli przeciwpowodziowych. Od 2015 r. realizowany jest w Polsce największy program mający na celu 
wzmocnienie ochrony przed powodzią - Program ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, 
gdzie cały Komponent 3 Projektu poświęcony jest obszarom, które najbardziej ucierpiały w wyniku powodzi 
na górnej Wiśle. Z powyższych powodów słuszne jest twierdzenie, że działania w latach 2010 – 2015 
musiały być  skupione na odbudowie zniszczonych po powodzi wałów, a także ich pilnej modernizacji 
w miejscach newralgicznych. Natomiast w latach następnych, tj. 2016 – 2020 administracja wodna mogła 
bardziej skoncentrować siły na działaniach polegających na budowie nowych obwałowań, 
poprzez rozbudowę infrastruktury przeciwpowodziowej w miejscach dotychczas niezabezpieczonych.  

Poniższy wykres obrazuje zakres zadań obejmujących budowę i modernizację wałów przeciwpowodziowych, 
z którego wynika, że liczba modernizowanych wałów maleje, a budowa nowych – wzrasta. Należy 
podkreślić, że przez 6 lat (2010-2015), nowych wałów wybudowano zaledwie niecałe 60 km, natomiast 
w samych latach 2018-2020 (3  lata - od momentu powstania PGW WP) wybudowano ich prawie 61,5 km, 
co średniorocznie daje ponad 2-krotny wzrost działań inwestycyjnych w tym obszarze.  



Dodatkowo, poniższa tabela (jak i wykres) przedstawia liczbowo, jaki konkretnie udział procentowy stanowią 
poszczególne działania z sumy wszystkich zadań realizowanych w danym przedziale czasowym 2010-2015, 
2016-2017, 2018-2020 – modernizacje i budowa nowych obwałowań. W latach 2018-2020 ponad 40% 
wszelkich działań prowadzonych na wałach przeciwpowodziowych stanowi budowa nowych. W latach 2010-
2015 zdecydowanie nie realizowano nowych inwestycji związanych z ich budową – stanowiły one zaledwie 
4% wszystkich inwestycji w tym obszarze. 

 nowe remonty

procentowo 
lata 2010-2015 3,95 96,05

procentowo 
lata 2016-2017 15,88 84,12

procentowo 
lata 2018-2020 40,40 59,60

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż do 2018 r. występował dualizm kompetencyjny w obszarze 
gospodarowania wodami i urządzeniami wodnymi, który polegał m.in. na tym, że do 31 grudnia 2017 r. 
za budowę wałów przeciwpowodziowych odpowiadały głównie zlikwidowane obecnie Wojewódzkie Zarządy 
Melioracji i Urządzeń Wodnych, po których przejęcie dokumentacji dot. wałów i inwestycji związane było 
z pewnym wysiłkiem po stronie PGW WP i znacznymi trudnościami w zestawieniu danych o inwestycjach 
poprzedników.  



Reasumując powyższe, w ciągu ostatnich 3 lat od powstania PGW WP wybudowano średniorocznie 
ponad 2-krotnie więcej nowych obwałowań zabezpieczających tereny narażone na powodzie, 
niż w analizowanym okresie 2010-2015.  Realizowane są również inne liczne działania techniczne 
i nietechniczne mające na celu poprawę i  wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej, co  wpisuje 
się  w kompleksowe zabezpieczenie Polski przed negatywnymi jej skutkami.

  Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Marek Gróbarczyk      
      Sekretarz Stanu

Do wiadomości:

Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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