
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

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia 13 lipca 2022 r.
Sekretarz Stanu

Marek Gróbarczyk

Znak sprawy: DGWiŻŚ-4.712.53.2022

Pan 
Adam Pawluś
Starosta Powiatu Jasielskiego

Szanowny Panie Starosto, 

w odpowiedzi na pismo z dnia 23 czerwca 2022 r. znak: PS-I.033.15.2022 w sprawie realizacji inwestycji 
pn. Budowa zbiornika Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce, przekazuje niniejszym stosowne informacje.

Na wstępie pragnę podziękować za Pana zainteresowanie i dotychczasowe zaangażowanie w realizację 
przedmiotowej inwestycji. Budowa zbiornika Katy-Myscowa jest kluczowym zadaniem inwestycyjnym 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w regionie, mającym na celu niwelowanie 
negatywnych zmian klimatu. Umożliwi przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez zapewnienie przez cały rok 
przepływów gwarantowanych na rzece Wisłoce, zabezpieczając zasoby wodne dla 20 gmin w okresie ich 
niedoboru. Dodatkowo zbiornik będzie pełnił funkcję przeciwpowodziową, retencjonując fale wezbraniową, 
a także stanie się źródłem czystej ekologicznie energii dzięki planowanej elektrowni wodnej. Ze względu na 
swoją wielozadaniowość oraz duże znaczenie w regionalnej gospodarce wodnej, zbiornik został ujęty 
w szeregu dokumentów planistycznych:

 Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030),

 Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym,

 Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,

 Polityce ekologicznej Państwa 2030,

 Planie Przeciwdziałania Skutkom Suszy.

Dzięki środkom pozyskanym z Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły 
przygotowywana jest dokumentacja przedprojektowa i projektowa, niezbędna do uzyskania przed 
przystąpieniem do realizacji zadania. Równolegle z realizowanymi działaniami związanymi z uregulowaniem 
kwestii środowiskowych i pracami modelowymi, zrealizowano umowy na koncepcję urbanistyczną oraz 
koncepcje przesiedleń. Opracowania te zawierają kluczowe dane do określenia struktury urbanistycznej, 
architektonicznej, w tym zabytków, stanowią podstawę dalszych działań, związanych z przygotowaniem 
procesu pozyskania nieruchomości i zabezpieczenia w należyty sposób obiektów zabytkowych. PGW Wody 
Polskie w oparciu o ww. dokumenty przygotowało harmonogram prac do 2027 r. związany z opracowaniem 
dalszych elementów dokumentacji projektowej oraz wykonaniem robót budowlanych. 

W ramach z POPDOW prowadzone są na szeroką skalę kampanie informacyjne dla lokalnej społeczności. 
Uruchomiono dwa punkty informacyjne w szkole podstawowej w Kątach oraz w Urzędzie Gminy Krempna, 
w których konsultanci zapoznając się z pytaniami i oczekiwaniami mieszkańców, udzielając podstawowych 
informacji na temat Projektu. W ramach opracowanej na potrzeby konsultacji strategii komunikacji trwają 
prace nad uruchomieniem strony internetowej i profilu w mediach społecznościowych, które będą 



dodatkowym źródłem aktualnych informacji. Przygotowywane są również materiały promocyjne oraz 
spotkania warsztatowe z przedstawicielami lokalnych samorządów. 

Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Infrastruktury pracuje obecnie nad projektem Programu 
wieloletniego pod nazwą „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce”, którego głównym celem jest 
zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ochrona przed suszą oraz retencja wodna. 
W perspektywie 10 letniej – do 2032 r. planowana jest budowa i przebudowa 20 zbiorników, które mają 
pełnić funkcję retencyjną oraz przeciwpowodziową. Spośród projektów wpisanych do programu, za jeden 
z najważniejszych można uznać budowę zbiornika Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce.

Reasumując Ministerstwo Infrastruktury wraz z podległym mu Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody 
Polskie, mając na względzie dobro mieszańców województwa podkarpackiego, podejmuje szereg działań 
zmierzających do budowy zbiornika Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce. Jednocześnie liczę na szeroko 
zakrojoną współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, mającą na celu wsparcie projektu oraz 
rozpowszechnianie wiedzy o nim oraz o korzyściach z jego realizacji wśród okolicznych mieszkańców, co 
przełoży się ograniczenie niepokojów społecznych związanych z realizacją inwestycji. 

Z poważaniem,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Marek Gróbarczyk

Sekretarz Stanu

Do wiadomości:

Pan Bogdan Rzońca, Poseł do Parlamentu Europejskiego,
Pan Marek Kuchciński, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Pani Alicja Zając, Senator Rzeczypospolitej Polskiej.
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