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Międzylesie, 18.10.2019 

 

Raport z konsultacji społecznych Aneksu do Planu Zarządzania Środowiskiem  

dla Kontraktu 2A.1/1 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa 

Kłodzka w miejscowości Boboszów 

realizowanego w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry 

i Wisły (POPDOW) 

 

Projekt Aneksu do Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) dla Kontraktu 2A.1/1 

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości 

Boboszów podlegał konsultacjom społecznym, prowadzonym zgodnie z wymaganiami polityki 

operacyjnej Banku Światowego (OP 4.01). Ich celem było umożliwienie zapoznania się 

osobom fizycznym, instytucjom i wszystkim zainteresowanym z treścią tego dokumentu oraz 

zapewnienie możliwości wniesienia ewentualnych uwag, zapytań i wniosków do jego treści. 

Po opracowaniu projektu Aneksu do PZŚ przekazano dokument do Banku Światowego 

w celu uzyskania akceptacji dla jego treści. Przedstawiciel Banku Światowego wyraził 

akceptację dla treści Aneksu do PZŚ, jednocześnie wskazując na konieczność przeprowadzenia  

procedury upublicznienia projektu Aneksu do PZŚ. W związku z powyższym wersję 

elektroniczną dokumentu wraz z obwieszczeniem ws. konsultacji społecznych, zamieszczono 

na stronach internetowych: 

 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - (Ryc. 1); 

 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu – (Ryc. 2);  

 Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły 

– (Ryc. 3); 

Informacje o możliwości zapoznania się z treścią projektu PZŚ oraz zgłoszenia wniosków 

i uwag wraz ze wskazaniem szczegółowych danych do kontaktu (adres e-mail, adresy miejsc, 

w których można zapoznać się z papierową wersją dokumentu, godziny urzędowania) podano 

do publicznej wiadomości w lokalnej prasie. Obwieszczenie ukazało się w dniu 4.10.2019 r. 

w tygodniku Euroregio Glacensis (Ryc. 4). W opublikowanym Obwieszczeniu zawarto także 

informację o miejscu i terminie spotkania informacyjnego w ramach podsumowania 

konsultacji społecznych projektu PZŚ (z podaniem daty, godziny, adresu i celu spotkania). 

W celu zapewnienia jak najszerszego dostępu do informacji nt. projektu PZŚ, zdecydowano, iż 

wersja papierowa dokumentu będzie wyłożona w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu, 

a także w siedzibie JRP OPDOW we Wrocławiu.  

Wersja papierowa dokumentacji była wyłożona i dostępna dla wszystkich zainteresowanych 

w okresie od 4.10.2019 r. do 17.10.2019 r. włącznie (tj. 10 dni roboczych) w siedzibach UMiG 

w Międzylesiu oraz siedzibie JRP OPDOW we Wrocławiu, w których jednocześnie, na 

tablicach ogłoszeń, wywieszono Obwieszczenie zawierające w/w informacje. Upublicznienie 

dokumentu przebiegło w siedzibach następujących urzędów:  
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 Jednostki Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły 

(JRP OPDOW), PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu, ul. Kochanowskiego 91b, 

51-602 Wrocław; 

 Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, ul. Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie. 

Obwieszczenie zawierające informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych 

rozwieszono także na terenie miejscowości Pisary, Boboszów, w widocznym miejscu, w biurze 

Wykonawcy Kontraktu na roboty 2A.1/1, na Terenie Budowy oraz przy wejściu do Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury (MGOK) w Międzylesiu, gdzie zaplanowano organizację 

spotkania informacyjnego. 

W okresie upublicznienia nie odnotowano osób, które we wskazanych miejscach 

chciałyby zapoznać się z papierową wersją dokumentu.  Po zakończeniu trwającego 10 dni 

roboczych okresu upublicznienia projektu Aneksu do PZŚ odbyło się otwarte spotkanie dla 

wszystkich zainteresowanych. Zorganizowane zostało ono w dniu 18.10.2019 r. w sali 

konferencyjnej MGOK w Międzylesiu (ul. Plac Wolności 15) o godz. 16.30. W spotkaniu 

udział wzięło łącznie 10 osób, wśród których byli przedstawiciele lokalnej społeczności, JRP 

OPDOW, Konsultanta wsparcia technicznego oraz Wykonawcy Kontraktu na roboty 2A.1/1.  

 Spotkanie rozpoczął Kierownik JRP OPDOW, który po powitaniu zebranych osób 

przedstawił cel i plan spotkania. Następnie zaprezentowane zostały (w formie prezentacji 

multimedialnej) informacje nt. zakresu i celu prac związanych z realizacją remontów dróg, 

tworzących alternatywną trasę dojazdu do Terenu Budowy Kontraktu 2A.1/1, a także 

warunków związanych z ochroną środowiska jakie zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca 

robót na etapie przygotowania i eksploatacji alternatywnej trasy dojazdu do TB. W trakcie 

spotkania uczestnicy spotkania – mieszkańcy miejscowości Pisary zwrócili uwagę, iż 

alternatywna trasa przejazdu jest także korzystna z punktu widzenia wykorzystywania jej przez 

mieszkańców i stanowi alternatywny dojazd do Międzylesia. Podkreślono, iż Wykonawca po 

zakończeniu robót w ramach Kontraktu 2A.1/1 będzie miał obowiązek pozostawienia drogi 

w stanie nienaruszonym (wykona ew. naprawy uszkodzeń nawierzchni drogi powstałe 

w trakcie poruszania się pojazdów obsługujących roboty) i droga ta pozostanie do 

wykorzystania przez mieszkańców okolicznych miejscowości.   

W toku trwających konsultacji społecznych zgłoszono następujące uwagi i wnioski : 

Proszę o wyjaśnienie czy w związku z realizacją alternatywnej drogi dojazdu do Terenu 

Budowy: 

a) wycięte zostaną wyłącznie drzewa wymienione na stronie nr 4 Aneksu?, 

b) czy wycinka obejmie  również drzewa i krzewy niewymienione w Aneksie, a jeżeli 

tak to proszę o oszacowanie i wskazanie jej skali? 

Odpowiedź a): na potrzeby realizacji alternatywnej trasy dojazdu do Terenu Budowy 

Kontraktu na roboty 2A.1/1 konieczna była wycinka jedynie 4 szt. drzew rosnących 

w miejscach bezpośredniej kolizji z pojazdami poruszającymi się w obrębie trasy. 
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W przypadku tych drzew nie było możliwości zastosowania rozwiązań łagodzących, jak np. 

częściowe podcięcie gałęzi. Wycinka drzew została poprzedzona kontrolą ekspertów 

przyrodników w celu określenia, czy w obrębie drzew występują chronione gatunki roślin, 

grzybów i zwierząt. W przypadku jednego drzewa stwierdzono obecność gniazda 

chronionego gatunku ptaka, w związku z czym uzyskano odpowiednią decyzję zezwalającą 

na odstępstwa od ochrony gatunkowej, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska dotyczącą usunięcia gniazda w związku z wykonywaną wycinką.  

Odpowiedź b): w trakcie realizacji prac nie usuwano drzew i krzewów poza 4 szt. wskazanymi 

w Aneksie do PZŚ. Wykonywano lokalne podcięta gałęzi drzew i krzewów w miejscach 

kolidujących z ruchem pojazdów, w celu ograniczenia liczby drzew i krzewów do wycinki. 

Ponadto w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych projektu Aneksu do PZŚ dla 

Kontraktu 2A1/1 Sojusz na Rzecz Ziemi Kłodzkiej zasygnalizował chęć zgłoszenia uwag (email 

z 17.10.2019 r.) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wiadomości – czyli już po zakończeniu 

wyznaczonego okresu konsultacji. Pomimo szerokiego upublicznienia ww. dokumentu, 

Organizacja poprosiła również o jego przesłanie.  

W odpowiedzi na złożony wniosek JRP OPDOW przekazała ścieżki dostępu do wersji 

elektronicznej projektu Aneksu do PZŚ, informacje o miejscach gdzie dostępny jest ten 

dokument, wraz z informacją o sposobach i miejscach jego udostępnienia w wersji papierowej 

oraz trwających w okresie od 4.10.2019 r. do 17.10.2019 r. konsultacjach społecznych jak 

również o miejscach i sposobach składania uwag.  

Do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu takie uwagi nie wpłynęły. Jeżeli jednak 

Sojusz na Rzecz Ziemi Kłodzkiej przekaże w przyszłości swoje uwagi lub zapytania, zostaną 

one rozpatrzone, a odpowiedź zostanie udzielona przez PGW WP RZGW we Wrocławiu 

w ramach dostępu do informacji o środowisku (zgodnie z oczekiwaniem wnioskującego). 
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Fot. 1 Spotkanie informacyjne dla projektu Aneksu do PZŚ dla Kontraktu 2A.1/1 w MGOK 

w Międzylesiu.  

 

Fot. 2 Spotkanie informacyjne dla projektu Aneksu do PZŚ dla Kontraktu 2A.1/1 w MGOK 

w Międzylesiu.  

 



     

 5 

 

Fot. 3 Spotkanie informacyjne dla projektu Aneksu do PZŚ dla Kontraktu 2A.1/1 w MGOK 

w Międzylesiu – ogłoszenie na drzwiach wejściowych do sali.  

 

Fot. 4 Spotkanie informacyjne dla projektu Aneksu do PZŚ dla Kontraktu 2A.1/1 w MGOK 

w Międzylesiu – ogłoszenie na wejściu do MGOK.  
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Ryc. 1 Wersja elektroniczna projektu Aneksu PZŚ wraz z obwieszczeniem dotyczącym konsultacji 

społecznych projektu PZŚ, umieszczona na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu. 
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Ryc. 2 Wersja elektroniczna projektu Aneksu PZŚ wraz z obwieszczeniem dotyczącym 

konsultacji społecznych projektu PZŚ, umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta 

i Gminy Międzylesie.  
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Ryc. 3 Wersja elektroniczna projektu Aneksu PZŚ wraz z obwieszczeniem dotyczącym 

konsultacji społecznych projektu PZŚ, umieszczona na stronie internetowej BKP 

OPDOW. 
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Ryc. 4 Obwieszczenie ws. upublicznienia projektu Aneksu do PZŚ opublikowane w 

lokalnej gazecie Euroregio Glacensis (wydanie z dnia 4.10.2019 r.).  

 

 

 

 



     

 10 

 

Ryc. 5 Treść Obwieszczenie ws. upublicznienia projektu Aneksu do PZŚ.  
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Ryc. 6  Lista obecności uczestników spotkania w ramach konsultacji społecznych 

projektu Aneksu do PZŚ, które odbyło się w Międzylesiu (deklaracja RODO załączona 

była do oryginału listy obecności, do zapoznania się przez uczestników spotkania). 

 


