
Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
www.mi.gov.pl, infolinia: 222 500 135, e-mail: kancelaria@mi.gov.pl, Twitter @MI_GOV_PL

MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa,  dnia 20 maja 2021 r.

   Znak sprawy: GM-DGWiZS-6.054.45.2021

Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do pisma BPS/043-22-946/21 z dnia 30 marca 2021 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 
6 kwietnia) dot. oświadczenia złożonego przez senatorów Ewę Matecką oraz Janusza Pęcherza, 
w sprawie zbiornika retencyjnego Wielowieś Klasztorna, przedstawiam poniższe informacje. 

Realizacja zadania pn. Budowa Zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie odbywać się będzie 
w trybie przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 933, z 2020 r., poz. 471). 
Konieczne jest zatem uzyskanie decyzji Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na realizację inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych, która określi nieruchomości pod budowę zbiornika i zatwierdzi 
ich podział. Właściciele otrzymają należne odszkodowania wówczas, gdy grunty niezbędne do przejęcia 
pod realizację zbiornika staną się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Będzie to możliwe 
po uprawomocnieniu się decyzji Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 
budowli przeciwpowodziowych. 

Prace związane z realizacją powyższej inwestycji zostały już rozpoczęte. Obecnie aktualizowana jest 
dokumentacja projektowa. Po zabezpieczeniu środków finansowych na dalszą realizację inwestycji 
oraz wyborze wykonawcy, możliwe będzie sporządzenie harmonogramów realizacji i rozpoczęcie prac 
budowlanych.

W nawiązaniu do kwestii wdrożenia analizowanego przedsięwzięcia w ramach środków pochodzących 
z Krajowego Programu Odbudowy (KPO), uprzejmie informuję, że podmiotem właściwym w sprawie 
określenia katalogu inwestycji finansowanych z przedmiotowych środków jest Minister Finansów, Funduszy 
i Polityki Regionalnej. 

Jednocześnie zaznaczam, że realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika Wielowieś Klasztorna 
na rzece Prośnie” jest jednym z priorytetów resortu, jak i jednostki podległej – Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie, tym samym podejmowane są wszelkie możliwe działania mające na celu sprawne 
przeprowadzenie tej ważnej dla regionu inwestycji.    

                     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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