PROTEST W OBRONIE RZEK

1. Domagamy się natychmiastowego wstrzymania prac hydrotechnicznych
realizowanych obecnie przez Wody Polskie na rzece Białce. Prace te dewastujące
rzekę i dolinę Białki są niewłaściwie prowadzoną regulacją rzeki.
2. Domagamy się, by działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa
powodziowego mieszkańców doliny Białki odbywały się bez niszczenia przyrody
rzeki i doliny tej rzeki. Proponujemy wypracowanie wariantowych propozycji
rozwiązań w oparciu o „Program ochrony przeciwpowodziowej doliny pot. Białka”,
który uzyskał już wstępną zgodę RDOŚ w Krakowie, a wymaga tylko aktualizacji
dokumentacji dla zawartych w nim działań.
3. Domagamy się zapewnienia pełnej transparentności procesu przygotowania i
wyboru wariantów rozwiązań w zakresie zabezpieczeń przed powodzią dla
wszystkich planów i inwestycji w dolinach rzek prowadzonych przez PGW WP wraz
z publikowaniem i wykładaniem do wglądu opisu wariantów oraz informowaniem
mieszkańców i organizacji społecznych.
4. Domagamy się powołania Wodnego Okrągłego Stołu z udziałem przedstawicieli
PGW WP, RDOŚ, RZGW, starostwa i gmin, oraz NGOs i naukowców dla
wspólnego uzgodnienia sposobów ograniczenia skutków powodzi w dolinie rzeki
Białki i całego dorzecza Dunajca z korzyścią dla mieszkańców i bez szkody dla
środowiska.
5. Domagamy przeprowadzenia pełnej kontroli ścieżki decyzyjnej, która doprowadziła
do realizacji prac na Białce, prowadzenia monitoringu zakresu i sposobu
prowadzenia prac przez Wykonawcę oraz sposobu zapewnienia nadzoru
przyrodniczego wraz z oceną zasadności prac prowadzonych na Białce i innych
dopływach Dunajca która wykaże czy zastosowano się do zaleceń wynikających ze
statusu ochronnego obszaru i przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej jak również
czy wdrożono środki minimalizujące straty w środowisku i przestrzegano zaleceń
środowiskowych dla prowadzonych prac hydrotechnicznych - domagamy się
upublicznienia wyników tej kontroli.
6. Domagamy się, aby na podstawie oceny tego przedsięwzięcia i jego skutków dla
przyrody wdrożono zmiany systemowe i regulacje wewnątrz instytucji
odpowiadających za zarządzanie wodami i ochronę przyrody, która zapobiegną w
przyszłości podobnym jak na Białce sytuacjom.
7. Domagamy się powołania Rad Dorzeczy, w składzie których wypracowywane
zostaną modele zarządzania łączące ograniczanie ryzyka powodziowego i suszy z
poprawą stanu środowiska. Na Białce powinna powstać pierwsza taka rada w
Polsce.

Koalicja Ratujmy Rzeki działa na rzecz systemowej ochrony walorów przyrodniczych i naturalnej retencji, szerokiej
skali renaturyzacji cieków, ochrony i przywracania ciągłości ekologicznej, dostosowania planów rozwoju żeglugi do
rzek oraz planów rozwoju sektorów gospodarki do rzek. Jej cele wyrażone są we wspólnej Deklaracji. W skład Koalicji
wchodzi obecnie 68 członków: organizacje pozarządowe, osoby indywidualne, media i przedstawiciele nauki.
www.ratujmyrzeki.pl

koalicja@ratujmyrzeki.org.pl

