
Oświadczenie złożone przez senatorów 

Ewę Matecką i Janusza Pęcherza 

na 22. posiedzeniu Senatu 

w dniu 25 marca 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Od dłuższego czasu do mojego biura senatorskiego zgłaszają się mieszkańcy oczekujący bezskutecznie na 

wykup przez państwo gruntów w związku z budową zbiornika retencyjnego „Wielowieś Klasztorna” na rzece 

Prośnie. Od momentu odebrania wspomnianego projektu władzom samorządowym i przekazania Państwo-

wemu Gospodarstwu Wodnemu „Wody Polskie” bez niezbędnych środków finansowych nastąpił całkowity 

paraliż działań związanych z pracami przygotowawczymi i doprowadzeniem do porządku stanu prawnego 

terenów położonych w czaszy i wokół planowanego zbiornika. Efektem jest obecnie wstrzymanie wykupu 

gruntów i kilkuletnia blokada możliwości rozwoju wielu gospodarstw indywidualnych. 

Nadzieje rozbudzone zostały wszakże na nowo, gdy „Wody Polskie” umieściły budowę zbiornika „Wie-

lowieś Klasztorna” na czele listy priorytetów zgłaszanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Projekt 

idealnie wpisywał się w zakres zadania, jakim jest wsparcie zrównoważonej gospodarki wodnej na terenach 

poza aglomeracjami, a także zwiększenie odporności miast i ich obszarów funkcjonalnych na zmiany klima-

tu, i jako taki w pełni zasługiwał na uwzględnienie. Rząd postanowił jednak wspomnianą listę priorytetów w 

całości odrzucić, niwecząc tym samym działania wielu zaangażowanych w omawianą kwestię osób oraz in-

stytucji. 

Obecny stan zawieszenia prawnego jest nie do przyjęcia i przeczy zasadom sprawiedliwości społecznej. 

Nie wspominam już o idei zrównoważonego rozwoju. Zbiornik retencyjny „Wielowieś Klasztorna” jest bo-

wiem od lat oczekiwaną inwestycją, która nie tylko pomoże uporządkować gospodarkę wodną na obszarze 3 

powiatów: ostrowskiego, kaliskiego i ostrzeszowskiego, ale nade wszystko podniesie poziom bezpieczeństwa 

mieszkańców. Mowa tu zarówno o bezpieczeństwie w wymiarze ochrony przed klęskami żywiołowymi, jak i 

o stabilności prawnej i ekonomicznej, które są kluczowe dla rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego na 

tym terenie. 

Zwracamy się zatem z następującymi pytaniami.  

Kiedy i w jakim kształcie rząd zamierza powrócić do prac związanych ze zbiornikiem „Wielowieś Klasz-

torna”?  

Czy projekt ma szansę powrotu na listę priorytetów KPO? A jeśli nie, to czy w ogóle istnieje jakakolwiek 

realna perspektywa czasowa uruchomienia środków na ten cel z innej puli? 

Sytuacja zaognia się z miesiąca na miesiąc, a właściciele zablokowanych gospodarstw nie otrzymują żad-

nych form wsparcia. Dlatego też apelujemy o pilną interwencję w tej sprawie. 
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