Nowy Sącz, dnia 11 czerwca 2014 r.

POSEŁ NA SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJ ROMANEK

Szanowna Pani
mgr inż. Małgorzata Owsiany
Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie
Szanowna Pani Dyrektor,
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła
i senatora (Dz. U. z 2011 r., Nr 7, poz. 29 z późn. zm.) zwracam się do Pani Dyrektor
w następującej sprawie.
Rada Gminy w Bochni w dniu 28 maja 2014 roku podjęła rezolucję nr XXIX/4/14
w sprawie podjęcia działań zmierzających do wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego uwzględniającego zmianę spiętrzania wód na Zbiorniku w Dobczycach.
Z treści tej rezolucji, która została mi doręczona wynika, że mieszkańcy Gminy Bochnia
oraz innych gmin położonych wzdłuż rzeki Raby od lat zmagają się z niezwykle
dotkliwymi skutkami powodzi i podtopień, których jak twierdzą można by było uniknąć
poprzez

zmianę

sposobu

gospodarowania

zasobami

wodnymi

na

Zbiorniku

w Dobczycach. W chwili obecnej, jak wynika z rezolucji na zbiorniku istnieje zbyt mała
rezerwa

powodziowa

oraz

niejasny

system

preferencyjnych

zrzutów

wody

w sytuacji zagrożenia powodziowego.
Zmiana zaistniałej sytuacji byłaby możliwa, gdyby Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Krakowie złożył wniosek do Marszałka Województwa Małopolskiego
o wydanie nowego pozwolenia wodno-prawnego polegającego na zmianie spiętrzania
wód na Zbiorniku w Dobczycach. Wniosek ten w opinii Rady Gminy powinien zawierać
przede wszystkim postulat zwiększenia rezerwy powodziowej na zbiorniku oraz
opracowania przez administratora zapory nowej Instrukcji Gospodarowania Wodą,

w której zostaną zmienione zasady zrzutów wody w sytuacji zapowiadanych,
intensywnych opadów. Jak wynika z treści rezolucji wszystkie powyższe działania z całą
pewnością przyczyniłyby się do zwiększenia retencyjnej funkcji zbiornika, a tym samym
do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, co powinno być priorytetem
działania władz publicznych. Trzeba także podkreślić, że sprawa jest niezwykle ważna
i pilna, ponieważ z roku na rok mamy do czynienia z coraz gwałtowniejszymi
powodziami, które przynoszą katastrofalne skutki. Dlatego też uważam, że Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie powinien rozważyć niezwłoczne złożenie
w/w wniosku.
Zatem mając na uwadze powyższe, kierując się bezpieczeństwem mieszkańców
Gminy Bochnia, zwracam się do Pani Dyrektor z ogromną prośbą podjęcie pilnych
działań mających na celu sporządzenie wniosku do Marszałka Województwa
Małopolskiego

o

wydanie

nowego

pozwolenia

wodno-prawnego

polegającego

na zmianie spiętrzania wód na Zbiorniku w Dobczycach. Jednocześnie uprzejmie proszę
o poinformowanie mnie o wynikach podjętych działań.
Z poważaniem,

Andrzej Romanek
Poseł na Sejm RP
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