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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia 02 sierpnia 2022 r.

Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi 
Śródlądowej

Znak sprawy: DGWiŻŚ-4.712.54.2022

Pani 
Małgorzata Mroczka
Sołtys wsi Myscowa

Szanowna Pani Sołtys,

w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 6 czerwca 2022 r., dotyczące stanowiska mieszkańców Myscowej 
w sprawie budowy zbiornika Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce, przekazuję poniższe informacje.

Budowa zbiornika Katy-Myscowa jest kluczowym zadaniem inwestycyjnym Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie w regionie, mającym na celu niwelowanie negatywnych zmian klimatu. Planowany 
do realizacji wielofunkcyjny zbiornik wodny będzie pełnił funkcję przeciwsuszową oraz poprawi ochronę 
przed powodziami, szczególnie powstającymi na skutek gwałtownych opadów. Jego zadaniem będzie 
minimalizacja negatywnego wpływu zmian klimatu na środowisko. Niebudzące już wątpliwości zmiany 
klimatyczne, określane przez organizacje ekologiczne, mianem katastrofy klimatycznej, wymagają 
podejmowania skutecznych działań umożlwiających retencjonowanie wody w okresie jej nadmiaru i zasilanie 
tym samym zasobów wód powierzchniowych i podziemnych pozwalających na zaopatrzenie mieszkańców 
w wodę, w warunkach coraz bardziej długotrwałej suszy. Zbiornik stanowić będzie także źródło czystej 
ekologicznie energii dzięki planowanej elektrowni wodnej.

Budowa zbiornika wodnego Kąty-Myscowa to jedno z kluczowych planowanych przedsięwzięć wpisujących 
się w cele szeregu dokumentów planistycznych:
 Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030),
 Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły,
 Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),
 Polityki ekologicznej państwa 2030,
 Planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Zgodnie z Planem przeciwdziałania skutkom suszy, którego celem jest wskazanie najistotniejszych 
kierunków działań zapobiegających skutkom suszy, powiat jasielski jest silnie narażony na suszę 
hydrologiczną, umiarkowanie narażony na suszę hydrogeologiczną i słabo narażony na suszę rolniczą. 
Wody podziemne w powiecie jasielskim pokrywają około 15% zapotrzebowania na wodę, wykorzystywane 
są jako źródło wody pitnej i w przemyśle spożywczym. Wody podziemne zasilane są głównie poprzez 
bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych, a także w niewielkim stopniu poprzez infiltrację wód 
powierzchniowych oraz dopływ z podłoża. Tymczasem suszę hydrologiczną na obszarze województwa 
podkarpackiego, także w dorzeczu Wisłoki, odnotowano w latach 2003, 2006, 2007, 2013, 2015, 2020. 
Niesprzyjające warunki hydrologiczne i meteorologiczne powodujące zagrożenia suszą bądź susze, 
obserwowane są w powiecie jasielskim od 2000 roku, niemal w każdym okresie wiosenno-letnim. Susze 
hydrologiczne doprowadzały do znacznego, nienotowanego do tej pory, obniżania poziomu wód głównych 
rzek podkarpackich. Mniejsze cieki całkowicie wysychały na dłuższy czas. Brakowało wody w studniach 
kopanych, a także w ujęciach podziemnych, co prowadziło do braków wody w wielu gospodarstwach 
domowych. Niedobory wody będą coraz dotkliwsze przez jej rosnące zapotrzebowanie w dolinie Wisłoki. 



Dzisiaj samorządowcy z 22 gmin zrzeszeni w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (ZDGW) również podkreślają 
coraz większe trudności w zaopatrzeniu mieszkańców w wodę zarówno z ujęć na Wisłoce, jak 
i z przydomowych studni, ze względu na spadek poziomu wód gruntowych. Dlatego ZGDW jednoznacznie 
popiera budowę zbiornika Kąty-Myscowa. Poparcie dla budowy zbiornika wyraził również Sejmik 
Województwa Podkarpackiego.

To właśnie Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zebrał najnowsze dane o zużyciu wody w gminach dorzecza 
w latach 2014 – 2020, z których jednoznacznie wynika, że średnio zużycie wody w gminach doliny Wisłoki 
wzrosło w latach 2014-2020 o 552 dam3 (1 dam3 to 1 000 m3), co stanowi wzrost o około 5,5%. Zużycie 
wody na 1 mieszkańca wzrosło w tym samym okresie o 32,5 m3, co stanowi wzrost o około 7%. Są gminy, 
gdzie zużycie wody wzrosło o ponad 50%. Za przykład może służyć gmina wiejska Jasło gdzie zużycie wody 
w 2014 r. wynosiło 18,1 dam3 a w roku 2020 już 30,6 dam3, co daje wzrost aż o 69%. Wzrasta również 
zużycie wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W tej samej gminie w roku 2014 wynosiło 1,1 m3, 
a w roku 2020 już 1,9 m3 na jednego mieszkańca, co daje wzrost o 72%. Aby zaspokoić to rosnące 
zapotrzebowanie na wodę w dorzeczu Wisłoki, niezbędne jest retencjonowanie wody, w tym w planowanym 
do realizacji wielofunkcyjnym zbiorniku Kąty-Myscowa. 

Wstępne analizy wskazują, że przy obecnych postępujących zmianach klimatycznych susze hydrologiczne 
i geologiczne są zjawiskami coraz częstszymi. W ostatnich latach rozkład opadów jest bardzo 
nierównomierny w przedziale czasowym. Dominują chwilowe deszcze nawalne i ograniczona jest retencja 
śniegowa, przez co zasilanie wód podziemnych jest znacznie ograniczone. Ujmowanie więc wody pitnej 
z przepływów naturalnych rzek, w których w ostatnich latach występują deficyty wody, bez szkód dla 
środowiska naturalnego obecnie nie jest możliwe. Z tego względu najbardziej dostosowanym wariantem 
do obecnych uwarunkowań klimatycznych jest retencja wody powierzchniowej w zbiornikach, w celu 
ograniczenia jej spływu powierzchniowego i odpływu liniowego. Należy przy tym pamiętać że zmiany 
klimatyczne będą miały długofalowe skutki, dlatego zasoby wód podziemnych należy traktować jako dobro, 
które winno być zachowane i odnawiane dla przyszłych pokoleń, gdyż może się okazać, że drastycznie 
zmaleją zasoby wód powierzchniowych.

W przypadku planowanego wielofunkcyjnego zbiornika wodnego Kąty-Myscowa wyrównanie przepływów 
Wisłoki i utrzymanie przepływu gwarantowanego zniweluje zanieczyszczenia wód powstałe na skutek suszy 
i okresów niżówek oraz pozwoli na ochronę i utrzymanie wymaganych klas czystości wód. Zbiornik wodny 
wpłynie na zrównoważenie bilansu wodnego w środowisku, stabilizację poziomu wód gruntowych 
i przypowierzchniowych, wzmocni retencyjność gleby, zatrzymując wodę także w środowisku przyrodniczym 
na terenach przyległych do zbiornika. Zrównoważenie bilansu wodnego zagwarantuje przepływ 
nienaruszalny, niezbędny do utrzymania życia biologicznego zarówno dla organizmów wodnych, jak 
i lądowych, dla których rzeka stanowi miejsce wodopoju.

Planowany do realizacji zbiornik przyczyni się również do minimalizacji ewentualnych strat powodziowych. 
Jasło jest dużym węzłem wodnym, gdzie do Wisłoki wpadają rzeki Ropa, Jasiołka, Potok Warzycki. Dlatego 
obserwowane jest tam zjawisko nakładania się fal powodziowych z tych cieków, co skutkowało 
m.in. powodzią w 2010 r., której efektem było zalanie 2/3 powierzchni miasta Jasła. Zbiorniki posiadające 
rezerwę powodziową, takie jak planowany zbiornik Kąty-Myscowa, stanowią element czynnej ochrony 
przeciwpowodziowej, w przeciwieństwie do wałów przeciwpowodziowych, oznacza to, że przy odpowiedniej 
gospodarce wodnej zbiornika (sterowania zbiornikiem) można zgromadzić znaczną część wód 
powodziowych i regulować przepływem poniżej zapory. 

Zbiornik będzie stanowił ochronę przeciwpowodziową w przypadku nagłych wezbrań spowodowanych 
niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi (nagłe ulewy, gwałtowne roztopy). Redukcja fal wezbraniowych 
poniżej zapory poprawi ochronę przeciwpowodziową na obszarze od zapory do miasta Jasła. Według 
obliczeń w modelu hydraulicznym, retencja wezbrań powodziowych w zbiorniku Kąty-Myscowa obniży 
poziom zwierciadła wody w km rzeki Wisłoki 113+474,58 (posterunek wodowskazowy Żółków) o 1,32 m 
w przypadku fali powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat i 1,4 m w przypadku fali 
powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 500 lat. Budowa zbiornika pozwoli ograniczyć 
zagrożenie powodziowe w zlewni rzeki Wisłoki dzięki wyrównaniu przepływów i redukcji wezbrań. 



Zniwelowany zostanie też problem popowodziowych zanieczyszczeń i skażeń, co w efekcie doprowadzi do 
poprawy jakości wód w Wisłoce.

Doświadczenie wyniesione z realizacji innych zbiorników wodnych pokazuje, że ich powstanie nie zmniejsza 
turystycznej atrakcyjności regionu, w którym powstały oraz nie wpływa na jakość powietrza. Realizacja 
inwestycji może wpłynąć również pozytywnie na rozwój agroturystyki, przy odpowiednim jej promowaniu 
i wykorzystaniu. 

Doświadczenia zdobyte przy realizacji innych zbiorników wodnych pozwalają zakładać, że jest to duża 
szansa dla regionu. Po zrealizowaniu inwestycji miejscowa ludność będzie miała większą szansę na rozwój 
agroturystyki kwalifikowanej, nastawionej na wybrane dyscypliny sportowe np. wędrówki piesze nizinne 
i górskie, jazdę konną, kolarstwo, wędkarstwo oraz na poznawanie walorów przyrodniczych poprzez np. 
obserwacje ornitologiczne, promowanie ekologicznych gospodarstw, sprzedaż lokalnych wyrobów itp. 
Planowana realizacja zbiornika wodnego Kąty-Myscowa przyczyni się do podniesienia walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych. Zbiornik wodny wraz z roślinnością przybrzeżną i denną urozmaici obecny 
ekosystem. Wbrew obawom mieszkańców realizacja tego przedsięwzięcia nie będzie powodować 
zanieczyszczenia powietrza.

Dotychczasowe doświadczenie w realizacji tego typy obiektów pokazują, że konieczne jest przeniesienie 
istniejącej infrastruktury z terenu planowanej czaszy zbiornika. Jest to złożone przedsięwzięcie, przy którym 
często powstają nowe drogi i mosty drogowe, tory i mosty kolejowe. W celu zabezpieczenia czystości wody 
w realizowanym zbiorniku wodnym budowane lub modernizowane są oczyszczalnie ścieków, sieci 
wodociągowe i kanalizacyjne. Często konieczne są do przeniesienia poza obszar planowanej czaszy 
zbiornika obiekty użyteczności publicznej, które budowane są w nowych, lepszych standardach, powstają 
nowe urzędy gminy, przedszkola, szkoły, hale sportowe i boiska, przenoszone są obiekty sakralne, 
budowane nowe przystanki autobusowe i PKP, parkingi, chodniki i oświetlenie. Gminy leżące w zasięgu 
planowanego do realizacji zbiornika wodnego zyskują nową lub zmodernizowaną infrastrukturę, ale 
po ukończeniu realizacji robót, napełnianiu zbiornika wodnego i oddaniu go do eksploatacji zyskują 
na turystycznej atrakcyjności. Samorządy mają możliwość we własnym zakresie, pozyskiwać środki 
zewnętrzne na tworzenie np.: baz turystyczno-rekreacyjnych, ścieżek edukacyjnych, rowerowych i pieszych, 
plaż, punktów obserwacyjnych, co jeszcze bardziej może przyczynić się do rozwoju regionu.

Przykładem zrealizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, w którego w skład wchodziły ww. działania jest 
zrealizowana budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba. Zbiornik obecnie jest elementem systemu 
przeciwpowodziowego całego kraju. Zbiornik również poprzez wyrównanie przepływu poniżej zapory chroni 
pobliskie tereny przed skutkami suszy, umożliwia produkcję energii elektrycznej z OZE. Dzięki tej inwestycji 
zostało zrealizowane również gospodarstwo rybackie z ośrodkiem zarybieniowym, który powstał m.in.: 
w celu produkcji materiału zarybieniowego do zarybiania publicznych wód płynących, utrzymywanie stad 
tarłowych zagrożonych gatunków i rozwijanie technik wymaganych do hodowli tych gatunków, udziału 
w programach restytucji ryb. 

Inwestor od samego początku wstępnego procesu przygotowań uwzględnia uwarunkowania lokalizacyjne 
inwestycji i związane z tym wymagania prawne. W raporcie oddziaływania na środowisko zaproponowano 
wiele działań minimalizujących potencjalne negatywne oddziaływania zbiornika. Rzeczywisty wpływ 
projektowanego wielofunkcyjnego zbiornika wodnego Kąty-Myscowa, w tym na obszary Natura 2000, jest 
przedmiotem wnikliwej oceny Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. W dokumentacji 
przedstawionej RDOŚ w Rzeszowie zawarto również analizę wariantów alternatywnych. Raport wskazuje, 
że najkorzystniejszym jest budowa wielofunkcyjnego zbiornika wodnego Kąty-Myscowa, który zabezpieczy 
możliwość zaopatrzenia w wodę mieszkańców doliny Wisłoki w okresach suszy, a jednocześnie poprawi 
ochronę przeciwpowodziową, szczególnie w okresie nagłych wezbrań. Na obecnym etapie prowadzonego 
postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji trwają prace nad 
uzupełnieniem raportu oddziaływania na środowisko, m.in. w zakresie opisu wariantów alternatywnych. 
Udostępnienie wariantów do publicznej wiadomości jest planowane po zakończeniu tych prac.



W kwestii usytuowania inwestycji na obszarach chronionych należy podkreślić, że obecnie obowiązujące 
prawo nie wyklucza realizacji projektów wpływających na obszary Natura 2000, przy czym inwestycje 
te wymagają między innymi przeprowadzenia uprzedniej oceny środowiskowej. Rzeczywisty wpływ 
projektowanego wielofunkcyjnego zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce, będzie przedmiotem 
wnikliwej oceny Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (dalej RDOŚ).

Uprawnienia stron postepowania oraz zainteresowanych osób, nie będących stronami postepowania – czyli 
uprawnienia społeczeństwa uczestniczącego w konsultacjach społecznych, zapisane są w przepisach 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o dostępie do informacji o środowisku, i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej „ustawa ooś”) 
oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (zwanego dalej KPA).

W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, jako organ prowadzący działania, zawiadamia 
strony o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego 
obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości 
(np. w formie obwieszczenie wywieszonego w urzędzie gminy, na terenie której będzie przeprowadzane 
przedsięwzięcie, na tablicach ogłoszeń na terenie miejscowości znajdujących w obrębie oddziaływania 
przedsięwzięcia) lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej. 
To w kompetencji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest rozpowszechnienie tych informacji zgodnie 
z przepisami ustawy ooś oraz KPA.

Obwieszczenia dotyczące toczącego się w RDOŚ postępowania, przekazywane stronom postępowania 
zgodnie z powyższymi przepisami, są udostępniane m.in. w urzędach gmin w Krempnej oraz Nowym 
Żmigrodzie. Udostępniane są również za pośrednictwem tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie internetowej RDOŚ w Rzeszowie.

Zgodnie z obowiązującym prawem, z przedłożoną dokumentacją obejmującą m.in. ujednolicony Raport 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Dokumentacja może zostać udostępniona 
na wniosek, na podstawie przepisów ustawy ooś.

W toku postępowania, zgodnie z art. 79. ustawy ooś przed wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania (RDOŚ) zapewnia możliwość udziału społeczeństwa 
w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
Procedura dotyczyć będzie również postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanej budowy zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce. 
W odpowiednim czasie nastąpią więc konsultacje społeczne, poprzedzające wydanie decyzji środowiskowej 
przez organ właściwy, czyli RDOŚ w Rzeszowie. 

Konsultacje społeczne w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko będą toczyły się w okresie 
30 dni, a dokładny termin ich rozpoczęcia i zakończenia zostanie ujęty w zawiadomieniu 
RDOŚ w Rzeszowie. Zawiadomienie zostanie udostępnione zgodnie z przepisami ustawy ooś i KPA. W tym 
wyznaczonym 30-dniowym terminie konsultacji społecznych każda zainteresowana osoba, nie tylko strona 
postępowania, będzie mogła zapoznać się z treścią raportu i zgłosić swoje uwagi i wnioski. Zgłoszone 
wnioski i uwagi będą musiały zostać wzięte pod uwagę przy wydawaniu decyzji i ujęte w jej treści. 

Ponadto, strony postępowania, zgodnie z art. 74 ust 3a ustawy ooś, czyli właściciele działek objętych 
inwestycją i znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji będą mieli prawo zgłosić uwagi 
do zebranego materiału dowodowego tuż przed wydaniem decyzji. O tej możliwości zostaną powiadomione 
przez organ RDOŚ w odrębnym obwieszczeniu zgodnie z art. 10 KPA. W obwieszczeniu zostanie podany 
termin, w którym będzie można zapoznać się z całością dokumentów zebranych w sprawie i zgłosić uwagi. 
Strony postępowania korzystają także z innych uprawnień w procesie administracyjnym, np. prawa 
do odwołania od decyzji po jej wydaniu, przez okres 14 dni od obwieszczenia o wydaniu decyzji, zgodnie 
z przepisami KPA i ustawą ooś.



PGW Wody Polskie dokładają wszelkich starań, by ta istotna informacja dotycząca konsultacji skutecznie 
dotarła do mieszkańców. Działają już dwa punkty informacyjne, infolinia, a w najbliższych tygodniach 
zostanie uruchomiona strona www.razemdlawisloki.pl. Dodatkowo w tym samym czasie powstanie również 
strona na portalach społecznościowych o tej samej nazwie. Dla mieszkańców objętych inwestycją 
uruchomiona zostanie również dedykowana zamknięta grupa na portalu Facebook, gdzie będzie można 
w komfortowych warunkach pytać o informacje dotyczące planowanej inwestycji. 

W toku wszystkich czynności informacyjnych prowadzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie, w tym na spotkaniach informacyjnych, przekazywano informację, że budowa zbiornika będzie 
poprzedzona koniecznością uzyskania wymaganych prawem decyzji i pozwoleń. Dodatkowo PGW Wody 
Polskie planuje również zorganizowanie bezpośrednich spotkań z sołtysami i mieszkańcami poszczególnych 
miejscowości.

W związku z planowaną budową zbiornika Kąty-Myscowa, niezależnie od działań konsultacyjnych, 
do których prawnie zobowiązany jest RDOŚ zgodnie z ustawą ooś i KPA, Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie od 2018 r. realizowały wiele działań związanych z informowaniem właścicieli nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie planowanej inwestycji. Wysyłano pisma informacyjne do mieszkańców 
i zorganizowano spotkania z przedstawicielami lokalnych społeczności, a w okresie 15-25 lutego 2020 r. 
przeprowadzono metodologicznie badania przez przeszkolonych ankieterów, w których wykorzystywano 
metodę wywiadów bezpośrednich, technikę PAPI (Paper And Pencil Interview). Wszystkich ankietowanych 
osób było 174, uzyskano odpowiedź 125 respondentów. Zadano pytania dotyczące stanu własności 
nieruchomości, stanu zabudowy nieruchomości i składników roślinnych, dokonywanych remontów, liczby 
osób zamieszkujących nieruchomość, pytano czy w przypadku realizacji inwestycji i uzyskania 
odszkodowania przez właściciela nieruchomości byłby on zainteresowany budową nowego budynku. Ankieta 
umożliwiała również zgłoszenie uwag dodatkowych. Wywiady były realizowane w godzinach 9:00-17:00 
od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godzinach 9:00-15:00. Wywiady miały charakter pogłębiony, 
oprócz udzielenia odpowiedzi na standardowe pytania kwestionariuszowe, respondenci mieli możliwość 
wyrażenia swojego stosunku do planowanej inwestycji oraz wniesienia uwag w formie swobodnych 
wypowiedzi. Uwagi były notowane przez członków zespołu badawczego. Podczas rozmów z mieszkańcami 
informowano ich o planach budowy zbiornika, przedstawiono rysunki z koncepcji urbanistycznej, na których 
zaprezentowana była przedmiotowa inwestycja. Oprócz wywiadów osobistych do respondentów za pomocą 
poczty tradycyjnej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysyłany był formularz ankiety wraz z pismem 
przewodnim przedstawiającym cel prowadzonych czynności, a także kopertą ze znaczkami i adresem 
zwrotnym w celu odesłania ankiety. 

Analiza odpowiedzi na pytanie dotyczące zadowolenia respondentów z budowy zbiornika na bazie 
125 przeprowadzonych ankiet wykazała, że 42 respondentów w pozytywny sposób wyraziła się o budowie 
zbiornika, 22 osoby wyraziły negatywne nastawienie, 61 osób nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi 
odnośnie nastawienia do inwestycji. Zdaniem zespołu badawczego, uwzględniającego również wnioski 
z przeprowadzonych rozmów niemal połowa z wypowiadających się zaprezentowała stanowisko neutralne. 

Odnosząc się do organizowanych w roku 2021 indywidualnych spotkań informacyjnych z mieszkańcami, 
w których udział był dobrowolny wskazać należy, że zaproszenia wysłano do wszystkich, 
tj. do 251 właścicieli nieruchomości wskazanych w koncepcji przesiedleń. Odpowiedziało na nie 168 osób, 
w pozostałych przypadkach zaproszenia pozostały bez odpowiedzi lub korespondencja została zwrócona 
z adnotacją: adresat nie podjął przesyłki w terminie lub adresat zmarł. Adresy do zawiadamiania 
mieszkańców o organizowanych spotkaniach informacyjnych pochodziły z danych zebranych przez podmiot 
wykonujący ankiety w 2020 r. oraz pozyskane zostały z zasobu ewidencji. Z uwagi na sygnały otrzymane 
od mieszkańców o zmianach danych ewidencyjnych oraz w celu usprawnienia komunikacji z mieszkańcami 
inwestor wykorzystał zaktualizowane dane z ewidencji gruntów.

Spotkania z mieszkańcami były prowadzone w okresie 15 czerwca – 28 lipca 2021 r., w dogodnych 
dla mieszkańców lokalizacjach, tj. w Kątach i Myscowej. Osobom, które poprosiły o spotkanie w siedzibie 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie lub o przekazanie informacji telefonicznie, również umożliwiono taką formę kontaktu. Udział 



w spotkaniach był dobrowolny. RZGW w Rzeszowie zorganizował również dodatkowe terminy spotkań 
uzgadniane indywidualnie dla osób, które nie mogły wziąć udziału w pierwszej turze spotkań, a wyraziły chęć 
skorzystania z tej formy kontaktu z inwestorem. 

W spotkaniach ze strony RZGW w Rzeszowie uczestniczyły minimum dwie osoby z wiedzą merytoryczną na 
temat planowanej inwestycji. W związku z ówczesnym stanem zagrożenia epidemiologicznego, spotkania 
zostały zorganizowane z zachowaniem zasad sanitarnych i odbywały się indywidualnie z każdym 
zainteresowanym, w sposób umożliwiający  zachowanie swobody wypowiedzi oraz komfort wynikający 
z braku konieczności omawiania swoich planów przy udziale osób postronnych. Spotkania miały na celu:

 poznanie obaw i potrzeb mieszkańców związanych z realizacją projektu, w celu możliwie jak 
najszerszego zapewnienia wsparcia dla osób tego potrzebujących,

 odniesienie się do działań organizowanych w terenie przez organizacje pozarządowe i sprostowanie 
pojawiających się w mediach nieprawdziwych informacji,

 przekazanie informacji, między innymi o planowanych terminach prowadzenia działań, możliwych 
trybach nabywania nieruchomości, 

 przekazanie osobom, które posiadały nieuregulowany stan prawny nieruchomości informacji 
o działaniach formalnych i dokumentach niezbędnych dla uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

Z rozmów indywidualnych z właścicielami nieruchomości objętych planowaną inwestycją wynika, 
że 161 osób nie sprzeciwiało się inwestycji. Wśród nich 138 osób jednoznacznie nie sprzeciwiało się 
inwestycji, 23 osoby wolałoby nie zmieniać swojej sytuacji życiowej, ale liczyły się z budową zbiornika 
i oczekiwały odpowiedniego ekwiwalentu. Tylko 7 osób określiło się jako przeciwni realizacji inwestycji.

Przedstawiciele inwestora nie ograniczyli się jedynie do pytania „czy jest Pan/Pani za/przeciw”, zadawali 
poszerzone, wieloaspektowe pytania, nastawienie do inwestycji zostało więc określone głównie 
na podstawie całościowego przebiegu rozmów prowadzonych w trakcie spotkań.

Podkreślenia wymaga, że spotkania informacyjne nie były konsultacjami w formalnym sensie. PGW Wody 
Polskie ma świadomość, że termin „konsultacje społeczne” jest zastrzeżony dla etapu postępowań 
administracyjnych. Uruchomione w terenie dwa miejsca spotkań to z formalnego punktu widzenia punkty 
informacyjne a nie konsultacyjne. Podstawowym zadaniem zorganizowanych punktów jest przekazywanie 
mieszkańcom oraz innym zainteresowanym osobom rzetelnych i wyczerpujących informacji 
o poszczególnych krokach przygotowania zaplanowanej inwestycji.

We współpracy z innymi instytucjami Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dokłada starań, aby 
dysponować aktualnymi informacjami w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa, które mogłyby być 
wykorzystane do lokowania zabudowy przez właścicieli nieruchomości objętych zakresem planowanej 
inwestycji. W 2019 r. opracowana została „Koncepcja urbanistyczna zagospodarowania nowych terenów na 
potrzeby budownictwa mieszkalnego w związku z likwidacją gospodarstw w projektowanej czaszy zbiornika 
w ramach zadania Budowa zbiornika Kąty-Myscowa”. W treści ww. dokumentu ujęto informację o  wynikach 
analizy 477 nieruchomości Skarbu Państwa, zlokalizowanych m.in. na terenie gmin Krempna, Nowy 
Żmigród, Osiek Jasielski i Dębowiec, pod kątem możliwości lokalizowania zabudowy, w tym mieszkaniowej. 
Informacja ta miała posłużyć mieszkańcom do rozważenia możliwości wykupienia działki i wybudowaniu na 
niej budynku za otrzymane odszkodowanie. Koncepcja urbanistyczna opracowana na zlecenie PGW WP 
przez firmę GRYFION Usługi Projektowo-Budowlane Bartosz Krzeszowiec jest dokumentem, w którym 
zostało zdiagnozowane zagadnienie związane z przesiedleniami. W ramach koncepcji urbanistycznej 
(III część dokumentu) przeanalizowane zostały potencjalne miejsca pod kątem możliwości lokalizacji 
zabudowy o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej lub usługowej. Weryfikacji poddano 477 
nieruchomości (w postaci działek ewidencyjnych) o łącznej powierzchni 231,3708 ha. Możliwość 
zamieszkiwania w okolicach planowanego zbiornika wodnego i prowadzenia dotychczasowej działalności 
ukierunkowanej na hodowlę bydła zostały zawarte w raporcie oddziaływania na środowisko złożonym przez 
Inwestora do RDOŚ w Rzeszowie.

Odnosząc się do kwestii zapewnienia przeprawy mostowej w stronę siedziby starostwa informuję, 
że przejazd przez bród Wisłoki został wykonany wyłącznie na potrzeby roboczego przejazdu przez rzekę. 



Powstała tymczasowa droga nie jest jedyną drogą do Myscowej. Podstawową komunikację pomiędzy 
Jasłem (siedziba starostwa) a Myscową zapewnia droga powiatowa w kierunku Krempnej i Polan. 

Podsumowując, Ministerstwo Infrastruktury wraz z podległym mu Państwowym Gospodarstwem Wodnym 
Wody Polskie przygotowują tę ważną inwestycję do realizacji w poszanowaniu dla praw i potrzeb 
mieszkańców do informacji o podejmowanych działaniach. Zaproponowana obecnie lokalizacja i rozwiązania 
techniczne posadowienia zbiornika są wynikiem wieloletnich analiz i uzgodnień, i będą przedmiotem 
dalszych konsultacji na przewidzianych prawem etapach procesu inwestycyjnego. Wyrażam nadzieję, 
że powyższe wyjaśnienia spotkają się z akceptacją i zrozumieniem społeczności lokalnej, a dalsza 
współpraca doprowadzi do skutecznego zabezpieczenia regionu przed powodzią i suszą.
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