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W odpowiedzi na Pani pismo znak: PP.6722.4.2019 z dnia 01.10.2021 r., w sprawie zaawansowania prac oraz
położenie planowanego zbiornika Gostyń, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd

Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że realizacja przedmiotowej inwestycji stanowi jeden z elementów
złożonego zadania pn. „Program działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiącego element zarządzania ryzykiem

powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły {zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony
przed powodzią miasta Krakowa". Program ten należy do Zadania 5.7.1, będącego częścią Projektu Ochrony

Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOiW), a realizowanego przy wsparciu Banku Światowego.

W ramach projektu POPDOiW powstał m.in. Wrocławski Węzeł Wodny oraz Zbiornik Przeciwpowodziowy Racibórz
Dolny.

Przedmiotowy zbiornik jest przewidziany do realizacji w przyszłości jako jedno ze składowych zadań

omawianego projektu. Jednocześnie zaznaczamy, że podtrzymujemy swoje pozytywne stanowisko odnośnie realizacji
obiektu, które zostało przedstawione podczas spotkania (również z przedstawicielami Państwa gminy) w Zarządzie

Zlewni w Katowicach dnia 17.03.2021 r.
Odnośnie lokalizacji zapory czołowej zbiornika Gostyń oraz maksymalnego zasięgu piętrzenia zbiornika - celem
wrysownia obiektu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - odsyłamy Panią do strony:

http://www.wislakonsultacje.pl/. Znajduje się na niej webowa aplikacja GIS, na której wskazane są wszystkie obiekty

które planowane są do realizacji w przedmiotowym projekcie.
Aktualnie został ukończony ostatni etap realizacji Zadania 5.7.1 (zostało opracowane wstępne studium

wykonalności),

jak

również

przeprowadzona

została

Strategiczna

Ocena

Oddziaływania

na

Środowisko.

Równocześnie należy podkreślić, że jest to jedynie koncepcja. Natomiast prace związane z budową samych obiektów,

są uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych na wykonanie działań.
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