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• Obszar działania RZGW we 
Wrocławiu wynosi 40 tys. km² 
(ok. 12,6 % powierzchni kraju)  
 

• obejmuje województwo 
dolnośląskie, opolskie, a także 
w części województwa lubuskie, 
wielkopolskie i śląskie. 

Obszar działania RZGW Wrocław 



1080 jazów i stopni 
w dorzeczu Odry o 
wysokości piętrzenia 
powyżej 2 m 
 
 
administracja  10 
zbiornikami 
retencyjnymi oraz 11 
zbiornikami suchymi 
 
 
w zarządzie rzeki o 
łącznej długości ok. 
3204,5 km 
 
 

Do 2015 roku  planujemy realizację inwestycji  
 na kwotę  3,5 mld zł 

RZGW Wrocław w liczbach… 



Porządek spotkania 

1. Informacja na temat planowanej budowy  suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego Boboszów 

2. Harmonogram inwestycji 

3. Informacja o nabywaniu nieruchomości w związku z realizacją 

inwestycji 

4. Pytania ze strony uczestników spotkania 



Budowa suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego Boboszów 



Co to jest suchy zbiornik przeciwpowodziowy? 

Dla ochrony obszarów zagrożonych 
powodzią poszukuje się miejsc w 
dolinie rzecznej położonych wyżej,  
w których dopuszcza się okresowe 
zalanie i zatrzymanie części wód 
powodziowych.  

Zbiorniki suche stanowią 
skuteczne elementy ochrony 
przeciwpowodziowej.  
Budowane na górnych dopływach 
rzeki wpływają na redukcję 
przepływów maksymalnych i 
zmniejszenie fali powodziowej.  

Stronie Śląskie 

Międzygórze 



Zasada działania suchych zbiorników przeciwpowodziowych polega na 
przechwyceniu w czaszy zapory znaczących objętości fali powodziowej 

Jak działa suchy zbiornik przeciwpowodziowy? 

Zapora zbiornika posiada stale 
otwarty spust o specjalnie dobranych 

wymiarach, umiejscowiony  w 
podstawie zapory i umożliwiający 

samoczynne, całkowite opróżnienie 
zbiornika 

Zdolność spustowa jest znacznie mniejsza niż 
przepływ fali wezbrania. Zdolność ta pozwala na 
przepuszczenie przepływu wody, który nie zagraża 
wystąpieniu powodzi na terenach poniżej zapory. 
Jest to przepływ mieszczący się w korycie rzeki lub 
przekraczający, o ile rzeka jest obwałowana. 

W czasie przechodzenia fali 
powodziowej część wód jest 
zatrzymywana w zbiorniku aż 
do momentu, kiedy przepływ 
w rzece zaczyna maleć i osiąga 
przepływ dopuszczalny. Ilość 
wody zatrzymanej w zbiorniku 
oraz czas jej zatrzymania 
zależne jest od pojemności 
samego zbiornika, objętości 
wody niesionej przez falę 
powodziową oraz wydatku 
urządzeń upustowych.  



Dlaczego budujemy zbiornik 
przeciwpowodziowy w Boboszowie?  

Rok 1997. W powodzi tysiąclecia obszar Kotliny Kłodzkiej (obecnie 
Powiatu Kłodzkiego) poniósł największe straty w infrastrukturze 
drogowej. Obszary objęte powodzią to: Miasto i Gmina Kłodzko, 
Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina Międzylesie, Gmina Radków, 
Gmina Stronie Śląskie, Gmina Lądek Zdrój. Uszkodzeniu uległo 42 
km dróg powiatowych, 780 m murów oporowych oraz 19 mostów. 
Wartość strat oszacowano na kwotę 85 200 000 zł.  

Żródło:  
www.regional.pl 

Rok 2006. tereny dotknięte powodzią: Gmina Kłodzko, Gmina 
Bystrzyca Kłodzka, Gmina Lądek Zdrój, Gmina Stronie Śląskie, Gmina 
Międzylesie, Gmina Nowa Ruda, Gmina Radków. 
Uszkodzeniu uległo 8,05 km dróg powiatowych, 3 obiekty mostowe, 
12,2 km rowów przydrożnych, 317 m murów oporowych oraz 932 m³ 
skarp i nasypów drogowych. 

Rok 2009. Tereny dotknięte powodzią: Gmina Kłodzko, Gmina 
Bystrzyca Kłodzka, Gmina Lądek Zdrój, Gmina Stronie Śląskie, Gmina 
Międzylesie, Gmina Duszniki Zdrój, Gmina Polanica Zdrój, Gmina 
Radków. Uszkodzeniu uległo: 115,075 km dróg powiatowych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą, 30 obiektów mostowych oraz 673 m³ 
murów oporowych.  



Dlaczego budujemy zbiornik 
przeciwpowodziowy w Boboszowie?  

 
Rzeka Nysa Kłodzka charakteryzuje się 
tu gwałtownymi wezbraniami 
(najwyższe w lipcu 1997 r.), a stosunek 
przepływu wody stuletniej do średniej 
rocznej wynosi około 220, a więc jest 
bardzo wysoki.  Zbiornik będzie 
kontrolował  zlewnię o powierzchni 
17,9 km². 
 

Zbiornik Boboszów  będzie mieć istotny wpływ na redukcję fal 
powodziowych z najwyższych partii zlewni rz. Nysy Kłodzkiej. Będzie 
więc zwiększać bezpieczeństwo  mieszkańców gminy Międzylesie. 



Zbiornik Boboszów – informacje ogólne 

Wartość inwestycji:  60 mln zł 
 
 
Czas realizacji:   2011 -2016 
 
 
Źródła finansowania:  
 
 
Inwestor:   Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
   we Wrocławiu 
 
Projektant:   konsorcjum firm : Hydroprojekt  
   Wrocław i Waterservice 
 



Zbiornik Boboszów - lokalizacja 

Zbiornik Boboszów przewiduje się zlokalizować w dolinie rz. Nysy Kłodzkiej            
z zaporą zlokalizowaną w km 179,8 Nysy Kłodzkiej, tj. w odległości 150 m od 
najbliższych zabudowań wsi Boboszów oraz 100 m od skrzyżowania linii 
energetycznej 20 kV. 

Źródło:  
Hydroprojekt  
Wrocław 



Obszar inwestycji  

Granice inwestycji wyznacza korpus zapory wraz z urządzeniami upustowymi, 
przełożona droga gminna oraz zasięg maksymalnego poziomu piętrzenia wody w 
zbiorniku. 

Projektowane przedsięwzięcie w trakcie działań inwestycyjnych zajmie około 37,5 
ha powierzchni gruntów, z czego działki prywatne stanowią 24,7757 ha, a działki 

będące własnością gminy Międzylesie 12,7668 ha. 



Założenia projektowe zbiornika Boboszów 

Czasza zbiornika  będzie 
posiadała maksymalną 
powierzchnię zalewu 
18,0 ha 

Przyjęto maksymalną 
pojemność zbiornika 
wynikającą z wielkości 
zlewni 17,9 km² 
co daje pojemność 
maksymalną 1,2 mln 
m³. 

Centralna część czaszy zb. 
Boboszów 

Południowa część czaszy zb. 
Boboszów 

Budowa zbiornika 
wymaga 
przełożenia linii 
energetycznej 20 
kV nr L – 863 
pomiędzy wsiami 
Boboszów i Pisary 
na długości 0,9 km. 

  

W wyniku 
realizacji 
inwestycji 
konieczne jest 
przejęcie 37,5 ha 
gruntów. 

Przebudowana 
zostanie droga 
gminna łącząca 
Boboszów z 
Psarami. Nowa 
droga będzie się 
składać z odcinka 
obejmującego 
wjazd na koronę 
zapory  oraz 
odcinka wzdłuż 
czaszy zbiornika.  

  

Parametry zbiornika Przejęcie gruntów Linia energetyczna Droga gminna 



W liczbach… 

Planowany zbiornik Boboszów obejmuje 
swym oddziaływaniem bardzo ważny odcinek 
Nysy Kłodzkiej dla rozrodu i bytowania 
rzadkiej i chronionej ichtiofauny.  
 
Wszelkie prace  budowalne będą prowadzone 
w sposób minimalizujący negatywne 
oddziaływanie zarówno na ekosystemy 
lądowe, jak również ekosystemy wodne. 

Ochrona środowiska  



Harmonogram inwestycji 



Harmonogram inwestycji 

październik 2011  
– maj 2012 

Opracowanie koncepcji programowo-
przestrzennej 

czerwiec 2012  
– czerwiec 2013 

Wykonanie projektu budowlanego  

sierpień 2013  Złożenie wniosku do Wojewody o 
wydanie decyzji - pozwolenie na 
realizację inwestycji 

Listopad 2013 Wojewoda ma 90 dni na wydanie 
decyzji 

Grudzień 2013 Uzyskanie decyzji pozwalającej na 
realizację inwestycji; wycena wartości 
nieruchomości przez rzeczoznawcę i 
rozpoczęcie negocjacji 



Zasady nabywania nieruchomości  
w związku z realizacją inwestycji 



Przejęcie nieruchomości znajdujących się              
w obrębie inwestycji 

Podstawa prawna:  
 
Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r o szczególnych zasadach 
przygotowywania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych  
(DZ.U.2012.143.963) 
 
Rozdział 3: nabywanie nieruchomości w związku z realizacją  
inwestycji  



Procedura przejęcia nieruchomości 
znajdujących się w obrębie inwestycji 

Wojewoda wydaje 
decyzje o zgodzie na 
realizację inwestycji 

Decyzja staje się 
ostateczna i podlega 

wykonaniu 

Zwiększenie wartości 
odszkodowania o 5%  za 
wydanie działki w ciągu 

30 dni 

Rozpoczęcie 
negocjacji dot. 

wysokości 
odszkodowania 

Odwołanie do 
Wojewody ws. 

wysokości 
odszkodowania 

Odwołanie do 
Ministra 

Infrastruktury 

Listopad 2013 r. 
14 dni na 

wniesienie 
odwołania 

Rzeczoznawcy 
określają wartość 

nieruchomości  

Podpisanie protokołu 
przekazania i wypłata 

odszkodowania 

Uzyskanie 
porozumienia w 
ciągu 2 miesięcy  

BONUS 

Brak 
porozumienia 

12.2013 – 01.2014 
Wycena 

nieruchomości wg. 
stanu na dzień 

wydania decyzji przez 
wojewodę 



Przejęcie nieruchomości znajdujących się              
w obrębie inwestycji - podsumowanie 

1. Ostateczny wykaz działek koniecznych do przejęcia powstanie na etapie 
wykonania projektu budowlanego – tj. czerwiec 2013 rok 
 
 

2. Pierwsze wyceny nieruchomości nastąpią po wydaniu przez wojewodę 
decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji – tj. listopad 2013 rok 
 
 

3. Rozpoczęcie negocjacji dotyczących wysokości odszkodowania i 
przejmowanie nieruchomości nastąpi na przełomie 2013/2014 roku.  
 
 
 



Zapraszamy do zadawania pytań 


