Spotkania konsultacyjne
Kraków
09.02.2021

Zespół realizujący projekt

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
Konsorcjum firm:

KZGW
RZGW

Grupa specjalistów z zakresu:

• Grupy Planistyczne
Obszarów Dorzeczy

• gospodarka wodna,

• Grupy Robocze Regionów
Wodnych

• modelowanie hydrauliczne,

• Zespoły Planistyczne
Zlewni

• budownictwo hydrotechniczne,
• GIS,
• analizy środowiskowe,
• analizy ekonomiczne.
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Podstawowe informacje o projekcie

Źródła finansowania:

Umowa o dofinansowanie (85% wartości projektu)
nr POIS.02.01.00-00-0001/19

Okres realizacji:

03/2020 r. – 03/2022 r.

• Wstępny projekt planu:

grudzień 2020r.

• Konsultacje społeczne:

styczeń – czerwiec 2021r.

• Ostateczny projekt planu:

grudzień 2021r.
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Podstawowe informacje o projekcie

Źródła finansowania:

Umowa o dofinansowanie (85% wartości projektu)
nr POIS.02.01.00-00-0001/19

Okres realizacji:

03/2020 r. – 03/2022 r.

• Wstępny projekt planu:

grudzień 2020r.

• Konsultacje społeczne:

styczeń – czerwiec 2021r.

• Ostateczny projekt planu:

grudzień 2021r.
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Definicje /Akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne:

 Art. 163 Pkt.1
Ochrona przed powodzią jest zadaniem Wód Polskich oraz organów
administracji rządowej i samorządowej.

 Art. 168- 172
Dokumenty planistyczne za których opracowanie odpowiadają Wody Polskie:
• Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego (WORP),
• Mapy zagrożenia powodziowego (MZP),
• Mapy ryzyka powodziowego (MRP),
• Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP).
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Dokumenty planistyczne

WORP
(2011 – 2012)
aPZRP
(2021)

MZP i MRP
(2013)

aMZP i MRP
(2020)

PZRP
(2015)
aWORP
(2018)
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PZRP – podstawy prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne  Art. 172
 Na podstawie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego
przygotowuje
się
plany
zarządzania
ryzykiem
powodziowym,
z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy i regiony wodne
 Plany zarządzania ryzykiem powodziowym obejmują wszystkie elementy
zarządzania ryzykiem powodziowym, ze szczególnym uwzględnieniem działań
służących zapobieganiu powodzi i ochronie przed powodzią oraz informacji
na temat stanu należytego przygotowania w przypadku wystąpienia powodzi.
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Realizacja działań inwestycyjnych

Rodzaje działań inwestycyjnych

Obwałowania przeciwpowodziowe
(budowa / remont)
Inwestycje związane
z ochroną
przeciwpowodziową

Zbiorniki wodne (wielozadaniowe / suche)

Plan Zarządzania Ryzykiem
Powodziowym (aktualizacja)

Poldery przeciwpowodziowe
Przepompownie

Zbiorniki wodne (wielozadaniowe)
Inwestycje związane
z przeciwdziałaniem
skutkom suszy

Program Planowanych
Inwestycji

Działania w zakresie retencji korytowej

Plan Przeciwdziałania
Skutkom Suszy
Program Rozwoju
Retencji
Program Kształtowania
Zasobów Wodnych

Stopnie wodne
Krajowy Program
Odbudowy
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Główne źródła finansowania

Program
Operacyjny
Infrastruktura
i Środowisko
(POIiŚ)

Europejski
Bank
Inwestycyjny
(EBI)

Bank Światowy
(POPDOW)

Środki własne
PGW Wody
Polskie / Dotacja
BP

Narodowy
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej
(NFOŚiGW)
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Program Planowanych Inwestycji (PPI)
Zawiera listę planowanych
w najbliższych latach zadań
inwestycyjnych

Obejmuje zarówno zadania
z przyznanym źródłem
finansowania jak i te bez
określonego źródła
Podlega aktualizacji raz do
roku w trybie uzgodnień
z wojewodami
Posiada rangę dokumentu
strategicznego (obecność
zadania na liście PPI
warunkuje możliwość jego
realizacji)
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Efekty rzeczowe
osiągnięte przez PGW WP
w latach 2018-2020

Efekty rzeczowe PGW WP 2018-2020

168 km
WAŁÓW
PRZECIWPOWODZIOWYCH

25 BUDOWLI
PIĘTRZĄCYCH

6 ZBIORNIKÓW o
poj. 186 mln m³

20 NOWYCH
BUDOWLI
REGULACYJNYCH

31 PRZEPŁAWEK

25 km ODCINKOWYCH
PRAC W KORYCIE
CIEKU

10
ZMODERNIZOWANYCH
ŚLUZ
3 NOWE
PRZEPOMPOWNIE
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Efekty rzeczowe PGW WP 2018-2020
Obszar RZGW Kraków:
2 budowle piętrzące:

168 km
WAŁÓW
PRZECIWPOWODZIOWYCH

25 BUDOWLI
PIĘTRZĄCYCH

6 ZBIORNIKÓW o
poj. 186 mln m³

• Zapora
przeciwrumowiskowapotok Klempowski
• Modernizacja Stopnia
Wodnego Dwory

20 NOWYCH
BUDOWLI
REGULACYJNYCH

31 PRZEPŁAWEK

25 km ODCINKOWYCH
PRAC W KORYCIE
CIEKU

10
ZMODERNIZOWANYCH
ŚLUZ
3 NOWE
PRZEPOMPOWNIE
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Efekty rzeczowe PGW WP 2018-2020
Obszar RZGW Kraków:
3,47 km wałów:

168 km
WAŁÓW
PRZECIWPOWODZIOWYCH

25 BUDOWLI
PIĘTRZĄCYCH

6 ZBIORNIKÓW o
poj. 186 mln m³

20 NOWYCH
BUDOWLI
REGULACYJNYCH

31 PRZEPŁAWEK

25 km ODCINKOWYCH
PRAC W KORYCIE
CIEKU

• Okleśna – rz. Wisła i rz.
Regulka - 3,145 km
(2020 r.)

• Rzezawa – rz. Ulga0,325 km (2020 r.)

10
ZMODERNIZOWANYCH
ŚLUZ
3 NOWE
PRZEPOMPOWNIE
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Efekty rzeczowe PGW WP 2018-2020
Obszar RZGW Kraków:
Budowle regulacyjne:

168 km
WAŁÓW
PRZECIWPOWODZIOWYCH

25 BUDOWLI
PIĘTRZĄCYCH

•
6 ZBIORNIKÓW o
poj. 186 mln m³

22 sztuki gurtów
betonowych - Potok
Klempowski w km
0+050 - 0+518 w m.
Tylmanowa (2018 r.)

20 NOWYCH
BUDOWLI
REGULACYJNYCH

31 PRZEPŁAWEK

25 km ODCINKOWYCH
PRAC W KORYCIE
CIEKU

10
ZMODERNIZOWANYCH
ŚLUZ
3 NOWE
PRZEPOMPOWNIE
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Efekty rzeczowe PGW WP 2018-2020
Obszar RZGW Kraków:
4 śluzy
modernizowane:

168 km
WAŁÓW
PRZECIWPOWODZIOWYCH

25 BUDOWLI
PIĘTRZĄCYCH

6 ZBIORNIKÓW o
poj. 186 mln m³

20 NOWYCH
BUDOWLI
REGULACYJNYCH

31 PRZEPŁAWEK

25 km ODCINKOWYCH
PRAC W KORYCIE
CIEKU

10
ZMODERNIZOWANYCH
ŚLUZ
3 NOWE
PRZEPOMPOWNIE

• Szczyglice – śluza wałowa
w km 10+617
• Skawina – śluza wałowa
w parku im J.
Piłsudzkiego
• Ispina – śluza wałowa
numer 8 oraz 9

1 śluza wybudowana:
• Krzeczów – śluza wałowa
w km 24-600
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Efekty rzeczowe PGW WP 2018-2020
Obszar RZGW Kraków:
Prace regulacyjne
(0,730 km):

168 km
WAŁÓW
PRZECIWPOWODZIOWYCH

25 BUDOWLI
PIĘTRZĄCYCH

6 ZBIORNIKÓW o
poj. 186 mln m³

•

Tylmanowa – potok
Klempowski - 0,510 km
(budowa) 2018 r.

•

Kłaj - potok Tusznica
0,700 km
(modernizacja) 2019 r.

•

Jadowniki - potok
Grodna 0,220 km
(modernizacja) 2018 r.

20 NOWYCH
BUDOWLI
REGULACYJNYCH

31 PRZEPŁAWEK

25 km ODCINKOWYCH
PRAC W KORYCIE
CIEKU

10
ZMODERNIZOWANYCH
ŚLUZ
3 NOWE
PRZEPOMPOWNIE
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Efekty rzeczowe PGW WP 2018-2020
Obszar RZGW Kraków:
Odmulanie na terenie
Zarządu Zlewni w
Krakowie:

168 km
WAŁÓW
PRZECIWPOWODZIOWYCH

25 BUDOWLI
PIĘTRZĄCYCH

6 ZBIORNIKÓW o
poj. 186 mln m³

•

6 750 m3 (2018 r.),

•

14 250 m3 (2019 r.)

•

25 229 m3 (2020 r.)

20 NOWYCH
BUDOWLI
REGULACYJNYCH

31 PRZEPŁAWEK

25 km ODCINKOWYCH
PRAC W KORYCIE
CIEKU

10
ZMODERNIZOWANYCH
ŚLUZ
3 NOWE
PRZEPOMPOWNIE
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Efekty rzeczowe PGW WP 2018-2020
Obszar RZGW Kraków:
16 przepławek:

168 km
WAŁÓW
PRZECIWPOWODZIOWYCH

25 BUDOWLI
PIĘTRZĄCYCH

6 ZBIORNIKÓW o
poj. 186 mln m³

20 NOWYCH
BUDOWLI
REGULACYJNYCH

31 PRZEPŁAWEK

25 km ODCINKOWYCH
PRAC W KORYCIE
CIEKU

10
ZMODERNIZOWANYCH
ŚLUZ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bobowa (modernizacja) 2018 r.
Grybów (modernizacja) 2018 r.
Grybów- 2 budowle (modernizacja)
2018 r.
Florynka (modernizacja) 2018 r.
Florynka (modernizacja) 2018 r.
Biała Niżna (modernizacja) 2018 r.
Biała Niżna (modernizacja) 2018 r.
Jankowa (modernizacja) 2018 r.
Grybów (modernizacja) 2018 r.
Grybów- 2 budowle (modernizacja)
2018 r.
Stróże (modernizacja) 2018 r.
Gorlice (budowa) 2019 r.
Ropica Polska (budowa) 2019 r.
Gorlice (budowa) 2020 r.
Kąclowa (modernizacja) 2020 r.
Florynka (modernizacja) 2020 r.

3 NOWE
PRZEPOMPOWNIE
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Aktualnie realizowane zadania
strategiczne i inwestycje

Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki
Wisły w Krakowie
ZAKRES ZADANIA (Kontrakt 3A.1/1 i 3A.1/2):
Kontrakt ten składa się z dwóch Kontraktów na roboty/Zadań:
3A.1/1 – Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w
•
Krakowie Odcinek 1, Odcinek 2
3A.1/2 – Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w
•
Krakowie Odcinek 3.
Planowane prace obejmują rozbudowę istniejących wałów (19,800 km)
polegającą na podwyższeniu i poszerzeniu korpusu obwałowań na trzech
odcinkach:
Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz
•
z wałami cofkowymi rzeki Dłubni;
Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru;
•
Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz.
•
Sumaryczna długość odcinków podlegających rozbudowie i budowie wynosi
20,276 km.
Nadrzędnym celem Kontraktu jest ochrona życia ludzkiego i mienia przed
skutkami powodzi na obszarze miasta Krakowa – dzielnicy Podgórze, Nowa Huta
oraz miejscowości Brzegi, gmina Wieliczka, gdyż inwestycja stanowi dokończenie
przeprowadzonych w ubiegłych latach prac związanych z rozbudową obwałowań
Wisły i Dłubni, co pozwoli na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
tego obszaru. Dodatkowo obecny stan techniczny obwałowań nie spełnia
parametrów wymaganych dla budowli o I klasie ważności obiektów
hydrotechnicznych m.in. ze względu na niedostateczne zagęszczenie, wysokość i
szerokość wału.

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC:

07/2022r.
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Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza
ZAKRES ZADANIA (Kontrakt 3B.1 i 3B.1/1):

-

Zadanie 1 – Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego
odcinka rzeki Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy
grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału
odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.
Zadanie 2 – Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A
wraz z przebudową
i rozbudową przepompowni „Nadbrzezie”.
Zadanie 3 – Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed
wodami powodziowymi osiedle mieszkaniowe w miejscowości Sandomierz
wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej
do połączenia z wałem Koćmierzów.
Zadanie 4 – Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km
0+000 do 12+900, wał prawy w km 0+000 do 14+400.
Zadanie 5 – Budowa przepompowni wody w miejscowości Szewce.
Zadanie 6 – Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziorze.

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC:
Kontrakt 3B.1

- 12/2020r.

Kontrakt 3B.1/1 - 08/2021r.
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Poprawa bezpieczeństwa powodziowego
Węzła Oświęcimskiego
ZAKRES PROJEKTU (6 zadań):
Celem głównym Projektu jest ochrona 32,66 km2 powierzchni zagrożonej
powodzią, co przy średniej gęstości zaludnienia powiatu oświęcimskiego (382
os/km2) oraz chrzanowskiego (340 os/km2) wg GUS 2016 daje ochronę ok. 11
790 os. Istotnym celem inwestycji jest zabezpieczenie przed konsekwencjami
powodzi Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu czyli pow.
prawie 200 ha. Ochrona Muzeum jest niezwykle ważna, gdyż znajduje się ono
na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Zadanie 1 - „Budowa pompowni na potoku Pławianka wraz z
nowoprojektowanym wałem tzw. zamykającym w km 0+000 ÷ 0+380 (Zadanie
1), rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 6+700 ÷ 7+400 dł. 0.700
km (Zadanie 2.1), rozbudowa wałów cofkowych potoku Pławianka: prawy w km
0+000 ÷ 0+650 dł. 0.650 km (Zadanie 2.2) i lewy w km 0+000 ÷ 0+716 dł.
0.716 km (Zadanie 2.3) oraz rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km
0+000 ÷ 1+435 (Zadanie 3) w miejscowościach Brzezinka, Pławy, Harmęże,
Babice, gmina Oświęcim, woj. małopolskie”.
Zadanie 2 - Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 17+000 - 17+026 oraz
w km 17+065 - 18+700 w m. Jankowice, gmina Babice, powiat chrzanowski,
woj. małopolskie.
Zadanie 3 - Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły od km 0+000 do km 0+750
oraz lewego wału rzeki Soły od km 0+000 do km 0+447 w miejscowościach:
Broszkowice i Babice (gm. Oświęcim) oraz Bobrek (gm. Chełmek), powiat
oświęcimski, województwo małopolskie.
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Poprawa bezpieczeństwa powodziowego
Węzła Oświęcimskiego
ZAKRES PROJEKTU (6 zadań):
Celem głównym Projektu jest ochrona 32,66 km2 powierzchni zagrożonej
powodzią, co przy średniej gęstości zaludnienia powiatu oświęcimskiego (382
os/km2) oraz chrzanowskiego (340 os/km2) wg GUS 2016 daje ochronę ok. 11
790 os. Istotnym celem inwestycji jest zabezpieczenie przed konsekwencjami
powodzi Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu czyli pow.
prawie 200 ha. Ochrona Muzeum jest niezwykle ważna, gdyż znajduje się ono
na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Zadanie 4 - Rozbudowa zbiornika retencyjno-wyrównawczego na Potoku
Gromieckim wraz rozbudową pompowni Gromiec, w miejscowości Gromiec,
gmina Libiąż, powiat chrzanowski, województwo małopolskie msc. Gromiec, gm.
Libiąż, pow. chrzanowski, woj. Małopolskie.
Zadanie 5 - Usuwanie szkód powodziowych - rozbudowa lewego wału rzeki
Wisły w km 26+850 - 27+400 wraz z wałami cofkowymi pot. Regulka w km wał
prawy 0+000 - 0+220, wał lewy 0+000 - 0+220 w msc. Okleśna, gm. Alwernia.
Zadanie 6 - Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły na odcinkach wału od km
0+000 do km 0+097 oraz od km 0+158 do km 1+880 (kilometraż roboczy) w
miejscowości Okleśna, gmina Alwernia, powiat chrzanowski, województwo
małopolskie.

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC:
08/2021r.
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Prawy wał rzeki Wisły
od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko
ZAKRES ZADANIA (Kontrakt 3A.3):

-

zadanie nr 1
długości 1337
zadanie nr 2
długości 1166
zadanie nr 3
długości 1381

km 60+325 do km 61+662 (km ewidencyjny wału) na
m; km 59+735 – 62+000 (km rzeki)
km 62+017 do km 63+183 (km ewidencyjny wału) na
m; km 63+080 – 63 865 (km rzeki)
km 63+779 do km 65+160 (km ewidencyjny wału) na
m; km 64+211 – 66+300 (km rzeki)

PRACE W RAMACH INWESTYCJI:








rozbudowa polegającą na podwyższeniu i poszerzeniu korpusu obwałowań
na trzech odcinkach o łącznej długości ok. 3 884 m;
budowę przesłony przeciwfiltracyjnej w podłożu wału oraz uszczelnienie
korpusu wału bentomatą;
budowa lub rozbudowa zjazdów, wjazdów i przejazdów wałowych polegająca
na ich poszerzeniu,
przedłużeniu i dowiązaniu do korony
rozbudowywanych wałów;
utwardzenie dróg na koronie wału, przejazdach i zjazdach wałowych oraz
półkach wałowych;
budowa pasów technologicznych od strony zawala i międzywala i dróg
technologicznych w międzywalu;
przebudowa/rozbudowa lub budowa innych obiektów wałowych;

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC:
05/2022r.
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Zwiększenie zabezpieczenie powodziowego w
dolinie rzeki Serafy
ZAKRES ZADANIA (Kontrakt 3A.2/1 i 3A.2/2):
Kontrakty na roboty 3A.2/1 i 3A.2/2 będą realizowane w ramach Projektu
ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły jako część Kontraktu 3A.2
– Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy.
Planowane prace obejmują budowę dwóch zbiorników małej retencji Malinówka
1 i Malinówka 2 na potoku Malinówka, w województwie małopolskim, w
powiecie Miasto Kraków oraz powiecie wielickim, w gminach miejskich Kraków i
Wieliczka.

Zbiorniki będą pracowały w kaskadzie złożonej z pięciu suchych zbiorników
przeciwpowodziowych zlokalizowanych w dorzeczu rzeki Serafy: dwóch na rzece
Serafie (istniejący zbiornik Bieżanów i planowany do wykonania zbiornik Serafa
2) oraz trzech na potoku Malinówka (planowane zbiorniki to: Malinówka 1,
Malinówka 2 i Malinówka 3).
Celem budowy przedmiotowych zbiorników jest bezpośrednia poprawa ochrony
przeciwpowodziowej terenów poniżej każdego z nich, natomiast celem budowy
całej kaskady pięciu zbiorników jest poprawa ochrony powodziowej w dolinie
rzeki Serafy, w tym w szczególności na terenach osiedla Złocień i Stary
Bieżanów w Krakowie, gdzie mieszkańcy w największym stopniu doświadczyli
skutków powodzi, w 2010 roku byli wówczas zalani wodami powodziowymi
sześciokrotnie.

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC:
06/2022r.

27

Zwiększenie zabezpieczenie powodziowego w
dolinie rzeki Serafy
ZAKRES ZADANIA (Kontrakt 3A.2/3 i 3A.2/4):
Planowane w ramach 3A.2/3 prace obejmują budowę suchego zbiornika małej
retencji Malinówka 3 na potoku Malinówka, w województwie małopolskim, w
powiecie Miasto Kraków oraz powiecie wielickim, w gminie miejskiej Wieliczka.
Zbiornik Malinówka 3 będzie jednym ze zbiorników pracujących w kaskadzie
złożonej z pięciu suchych zbiorników przeciwpowodziowych zlokalizowanych w
dorzeczu rzeki Serafy: dwóch na rzece Serafie (istniejący zbiornik Bieżanów i
planowany do wykonania zbiornik Serafa 2) oraz trzech na potoku Malinówka
(planowane zbiorniki to: Malinówka 1, Malinówka 2 i Malinówka 3).
Kontrakt na roboty 3A.2/4 polega na budowie suchego zbiornika
przeciwpowodziowego Serafa 2. Zbiornik zlokalizowany będzie na rzece Serafa
w powiecie wielickim, obręb ewidencyjny Wieliczka 2. Tworzyć go będzie
naturalna głęboka dolina rzeki Serafa, pomiędzy ul. Krakowską a torami
kolejowymi linii Kraków – Wieliczka i ul. Za Torem, na osiedlu Bogucice. Celem
budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Serafa 2 zlokalizowanego w
km 9+223 rzeki Serafa jest bezpośrednia poprawa ochrony przeciwpowodziowej
w dolinie rzeki Serafy, w tym zwiększenie ochrony terenów os. Złocień i Stary
Bieżanów przed powodzią.

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC:
07/2022r.
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Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów
ZAKRES ZADANIA (Kontrakt 3D.2/1):
Zadanie zlokalizowane jest w km lokalnym 0+000 – 0+695 rzeki Biała (km
ewidencyjny rz. Biała km 5+046 – 6+186), w województwie małopolskim na
terenie Miasta Tarnów (powiat Miasto Tarnów, gmina Miasto Tarnów). Polega ono
na budowie nowego odcinka wału przeciwpowodziowego, a w zakres ten
wchodzą następujące działania:
nowego wału przeciwpowodziowego, na prawym brzegu rzeki Biała
• budowa
wraz z infrastrukturą inżynieryjną,
• budowa drogi serwisowej na ławie przywałowej wraz z wjazdem na koronę
wału, budowa dwu wjazdów na wał z drogi serwisowej i dwu wjazdów na
wał od strony międzywala.
• wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej,
• rozbiórka kolidującej sieci wodociągowej,
• przebudowa przyłącza wodociągowego do obiektu wolnostojącego,
• przebudowa istniejącego gazociągu,
• przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz
• przebudowa istniejącej sieci energetycznej i oświetleniowej.

Inwestycja ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe na terenie
miasta Tarnowa tj. zapewnić ochronę przed powodzią obszaru ok. 72,6 ha, na
którym znajduje się ok. 600 budynków, jak również inne obiekty kubaturowe i
liniowe.

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC:
06/2021r.
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Rozbudowa odcinka prawego wału poniżej stopnia
Dąbie wraz z budową wrót przeciwpowodziowych w
rejonie stoczni remontowej
ZAKRES ZADANIA (Kontrakt 3A.4):
Planowana inwestycja pn.: 3A.4 Rozbudowa odcinka prawego wału poniżej stopnia
Dąbie wraz z budową wrót przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej
stanowi uzupełnienie luki w systemie ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Wisły na
terenie Krakowa, będąc dopełnieniem Kontraktu 3A.1 „Rozbudowa wałów
przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 3A.1/1 – Rozbudowa wałów
przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie Odcinek 1, Odcinek 2, 3A.1/2 – Rozbudowa
wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie Odcinek 3.
Planowana inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę prawego wału rzeki Wisły
pomiędzy stopniem Dąbie a portem Płaszów wraz z budową wrót przeciwpowodziowych na
wylocie kanału portowego.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa małopolskiego, w całości na
terenie miasta Krakowa, pomiędzy ulicami Stoczniowców, Nowohuckiej oraz Na Zakolu
Wisły.

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC:
07/2022r.
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Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego
wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla
Huty im. Sendzimira w Krakowie
ZAKRES ZADANIA (Kontrakt 3A.5):
Planowana inwestycja pn. 3A.5 Budowa wrót przeciwpowodziowych w
ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla Huty
im. Sendzimira w Krakowie stanowi uzupełnienie luki w systemie ochrony
przeciwpowodziowej doliny rzeki Wisły na terenie Krakowa, będącej
dopełnieniem przedsięwzięcia pn. „Kontrakt 3A.1 Rozbudowa wałów
przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie: 3A.1/1 – Rozbudowa wałów
przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie Odcinek 1, Odcinek 2, zawartego
w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły 2016,
Lista działań strategicznych technicznych planowanych do realizacji w latach
2016 – 2021 dla obszaru dorzecza Wisły, zawartego w MasterPlanie - Załącznik
nr 2. Lista nr 1: Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie
dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód.
Przedmiotem zadania jest rozbudowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Wisły
wraz z budową technicznie i funkcjonalnie połączonych z nimi wrót
przeciwpowodziowych z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego
funkcjonowania.

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC:
05/2022r.
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Budowa stanowiska pompowego dla pomp
mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko
ZAKRES ZADANIA (Kontrakt 3A.6):
Kontrakt na roboty 3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp
mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko jest zadaniem
komplementarnym z wykonaną już w 2013 r. rozbudową lewego wału rzeki
Wisły w km wału 81+703 - 87+260 (km rzeki 81+880 - 87+264) obejmującą
również rozbudowę wału cofkowego rzeki Wisły tj. prawego wału rzeki Białuchy
w km 0+022 - 0+712 oraz planowanym do realizacji w ramach POPDOW
Kontraktem 3A.1 Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w
Krakowie.
Realizacja Kontraktu na roboty 3A.6 wraz z realizacją Kontraktu 3A.1
Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie wpłynie na
wzrost bezpieczeństwa życia ludzkiego i mienia przed skutkami powodzi na
obszarze miasta Krakowa – dzielnicy Podgórze, Nowa Huta oraz miejscowości
Brzegi, gmina Wieliczka tj. terenu
o powierzchni ok. 29,1 km2, zamieszkiwany przez 51 tyś. mieszkańców.
Realizacja Zadania przyczyni się również do zabezpieczenia przed zalaniem
wodami powodziowymi całej infrastruktury technicznej i komunalnej
zlokalizowanej na tym obszarze tj.: sieci energetycznych, sieci telefonicznych,
gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, jak również wielu punktów
usługowych i drobnych działalności gospodarczych stanowiących podstawę
utrzymania gospodarstw domowych zlokalizowanych w tym obszarze, które w
chwili obecnej są zagrożone zalaniem poprzez cofkę powstającą na kanale
Lesisko w przypadku wysokiego stanu wód w Wiśle.

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC:
05/2022r.
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Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała
gm. Tarnów m. Tarnów
ZAKRES ZADANIA (Kontrakt 3D.2/2):
Inwestycja będzie realizowana w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej
w dorzeczu Odry i Wisły jako Kontrakt 3D.2/2 – Rozbudowa lewego i
prawego wału rzeki Biała gm. Tarnów m. Tarnów.
Projektowane do rozbudowy obwałowania przeciwpowodziowe rzeki Biała (o
długości ok. 12,470 km, w tym wał lewy ok. 5,995 km, wał prawy ok. 6,475 km)
zlokalizowane są w mieście Tarnów, w miejscowości Biała, gmina Tarnów oraz na
niewielkim, kilkumetrowym odcinku (ok. 8 m) w miejscowości Komorów, gmina
Wierzchosławice, w powiecie tarnowskim.
Kilometraż rozbudowywanych wałów tj. lewego i prawego wału rzeki Biała:
- wał lewy w km ewidencyjnym 0+000 – 6+060,
- wał prawy w km ewidencyjnym 0+000 – 2+320, 2+956 – 3+120, 3+145 –
4+534, 5+260 – 5+860, 5+870 – 6+700.

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC:
06/2022r.
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Program dla Łapanowa
ZAKRES ZADANIA:
Realizacja zadania w zakresie obwałowań przeciwpowodziowych (I etap)
obejmuje:
 Budowę lewego wału na rzece Stradomce w km 17+400 – 17+800
 Budowę lewego wału na rzece Stradomce w km 17+800 – 17+970
 Przebudowę lewego wału na rzece Stradomce w km 16+000 – 17+400
Realizacja zadań została zaplanowana na lata 2020-2024 (w tym lata 20202022 opracowanie dokumentacji, lata 2023-2024 realizacja robót).
Szacowany koszt budowy i modernizacji wałów wraz z opracowaniem
dokumentacji wynosi ok. 15 mln złotych.
Realizacja zadania w zakresie budowy zbiorników (II etap) obejmuje:
 Budowę zbiornika Lubomierz na rzece Stradomce
 Budowę zbiornika Zegartowice na rzece Stradomce
Realizacja zadań została zaplanowana na lata 2021-2026 (w tym lata 20212023 opracowanie dokumentacji, lata 2024-2026 realizacja robót). Szacowany
koszt budowy i modernizacji wałów wraz z opracowaniem dokumentacji wynosi
ok. 130 mln złotych.
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Rozbudowa lewego wału p.powodziowego rzeki Wisły
od ujścia potoku Kościelnickiego do ujścia rzeki Nidzicy
ZAKRES ZADANIA:





Odcinek 1 – Lewy wał
przepompowni P1, gm.
Odcinek 2 – Lewy wal
Odcinek 3 – Lewy wał
km) gm. Koszyce

rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do
Igołomia- Wawrzeńczyce (14,520 km)
rzeki Wisły na terenie gm. Nowe Brzesko (2,820 km)
rzeki Wisły od m. Morsko do ujścia Nidzicy ( 10,160

PRACE W RAMACH INWESTYCJI:

•
•
•
•

modernizacja wałów przeciwpowodziowych polegających na podniesieniu
rzędnej korony wałów,
uszczelnienie wałów
przebudowie infrastruktury związanej funkcjonalnie z wałami
przeciwpowodziowymi,
opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie PNRI– obecny etap prac.

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI PRAC:

2022-2023
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Zabudowa potoku Młyniska w km 0+000 - 1+000
w m. Zakopane, gm. Zakopane
ZAKRES ZADANIA:




Etap I 2020 r. – rozbiórka budowli ujętych w projekcie, wykonanie nowej
zabudowy betonowo-kamiennej na odcinku w km 0+000 – 0+559.
Etap II 2021 r. – wykonanie nowej zabudowy betonowo-kamiennej na
odcinku w km 0+559 – 1+000.

PRACE W RAMACH INWESTYCJI:
Prace obejmują odcinek potoku Młyniska w km 0+000 – 1+000 tj. od ujścia do
Cichej Wody do ok. 100 m powyżej mostu w ciągu ul. Władysława Orkana.
Rozbiórka wykonanych w 2017 r. murów oporowych, fundamentów i dna oraz
pozostałych budowli ujętych
i przewidzianych w projekcie.
Wykonanie nowych elementów zabudowy betonowo – kamiennej tj. żłób
betonowy z okładziną kamienną,
mury oporowe, stopnie betonowe oraz gurty denne.

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC:
08/2021r.
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Ochrona przed powodzią miasta Krakowa

Zadanie 5.7.1. POPDOW „Program działań nietechnicznych i
retencyjnych stanowiących element zarządzania ryzykiem
powodziowym w regionach Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej
Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa”

PRACE W RAMACH INWESTYCJI:





Zadania realizowane w ramach projektu:
Ochrona przed powodzią miasta Krakowa (poldery Wiślane)
Wpływ kanalizacji deszczowej na formowanie spływu powierzchniowego
Identyfikacja dodatkowej retencji

OKRES PRAC PROJEKTOWYCH:
2019-2021r.
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Dziękujemy
za uwagę

