Decyzja środowiskowa dla rozbudowy wałów na
Wiśle i Sanie w województwie podkarpackim
2016-09-08

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał 7 września 2016 r. decyzję środowiskową dla
rozbudowy wałów na Wiśle, Sanie oraz rzece Łęg na terenie gmin Gorzyce i Radomyśl nad Sanem. Dzięki tej
inwestycji ochroną przeciwpowodziową zostanie objęty obszar dwóch gmin podkarpackich o powierzchni około
129 km².
Celem inwestycji jest podwyższenie i poszerzenie korony wałów wraz z zagęszczeniem korpusu. Zabezpieczone
również zostaną przeciwﬁltracyjne skarpy odwodnej oraz wykonane zostaną pionowe przesłony
przeciwﬁltracyjne. W ramach zadania istniejąca infrastruktura dostosowana będzie do nowych parametrów
technicznych, a także zostaną zbudowane drogi eksploatacyjne.
Łącznie rozbudowanych będzie ponad 16 km wałów w ramach czterech sekcji:
sekcja I prawy wał Wisły – ma za zadanie chronić powierzchnię 31 km²,
sekcja II prawy wał Wisły – łączna powierzchnia terenu chronionego wynosi 35,7 km²,
sekcja III prawy wał Wisły oraz lewy wał rzeki Łęg – powierzchnia terenu chronionego wynosi ok. 30
km²,
sekcja San – prawy wał rzeki San - łączna powierzchnia terenu chronionego wynosi ok. 32 km².
Łącznie chroniony przed powodzią będzie obszar o powierzchni około 129 km², obejmujący miejscowości z gmin:
Gorzyce: Gorzyce, Wrzawy, Gołczakowice, Kawęczyn, Pasternik, Motycze Poduchowne, Motycze Szlacheckie, Zalesie Gorzyckie, Sokolniki, Trześń, Górki i Furmany,
Radomyśl nad Sanem: Chwałowice, Witkowice, Orzechów, Pniów, Dąbrówka Pniowska i Antoniów.
Przedsięwzięcie będzie realizowane częściowo na terenie obszarów Natura 2000 - Dolina Dolnego Sanu, Tarnobrzeska Dolina Wisły, rezerwatu przyrody „Wisła pod Zawichostem”, a także
innych cennych przyrodniczo terenów oraz korytarzy ekologicznych. W związku z tym w wydanej przez RDOŚ w Rzeszowie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znajduje się szereg
działań minimalizujących i kompensujących wpływ na środowisko tego przedsięwzięcia. Między innymi terminy prac ustalone są tak aby nie ingerować w okres lęgowy ptaków czy też
okres rozrodu płazów. Ponadto zaplanowane jest powieszenie 280 budek lęgowych dla ptaków oraz 50 budek dla nietoperzy. Zarówno na etapie realizacji prac, jak również eksploatacji
będzie prowadzony nadzór przyrodniczy.
Inwestycja pod nazwą „Wisła Etap II – rozbudowa prawego wału Wisły na długości 13,985 km, prawego wału rzeki San na długości 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na długości 0,112
km, na terenie gmin Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie” będzie realizowana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Dyrektora
Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

