Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez
wykorzystane potencjału małej retencji i środowiska
przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej
Konferencja Poznań 7. 11. 2019

Plan przeciwdziałania skutkom
suszy dla obszarów dorzeczy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Materiały ze spotkania konsultacyjnego 11 września 2019 r. w Poznaniu

Projekt: Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (POIS.02.01.00-00-0015/16)

Podstawa prawna wykonania Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy
Ramowa Dyrektywa Wodna Art. 13
Plany gospodarowania wodami w dorzeczach mogą być uzupełniane poprzez opracowywanie bardziej szczegółowych
programów i planów gospodarowania dla zlewni, sektora, zagadnienia lub typu wód, celem zajęcia się poszczególnymi
aspektami gospodarki wodnej.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534):
Art. 183
Art. 184

Art. 185

Przeciwdziałanie skutkom suszy jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej
oraz Wód Polskich

Przeciwdziałanie skutkom suszy prowadzi się zgodnie z planem przeciwdziałania skutkom suszy

1. Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy przygotowują Wody Polskie
w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw
rozwoju wsi, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw
żeglugi śródlądowej oraz wojewodami, uwzględniając podział kraju na obszary dorzeczy.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przyjmuje i aktualizuje plan przeciwdziałania
skutkom suszy,
w drodze rozporządzenia, kierując się koniecznością przeciwdziałania skutkom suszy.

O Projekcie w ramach którego realizowany jest PPSS:

Aktualizacja metodyki,
na podstawie której
powstanie PPSS
Opracowanie
harmonogramu
i programu prac

(zakończono w październiku
2017 r.)

Przygotowanie planu
przeciwdziałania
skutkom suszy
z uwzględnieniem podziału kraju
na obszary dorzeczy

(realizacja:
listopad 2018 r. – listopad 2020 r.)

(zakończono w lutym 2017 r.)
Zadanie
1 Opracowanie projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy uwzględniając podział kraju na
Okres
realizacji
Lata 2016-2020
obszary dorzeczy
Wartość projektu
Źródłem finansowania projektu jest: II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Ochrona
. tym adaptacja do zmian
Zadanie
strategicznej
oddziaływania
na środowisko projektu Planu
środowiska,2wPrzeprowadzenie
klimatu (środkioceny
Funduszu
Spójności).
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 16 000 000,00 zł
Planowana kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 13 600 000,00 zł
Zadanie
3 Przygotowanie projektu rozporządzenia dot. przyjęcia planu przeciwdziałania skutkom suszy
Planowana kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 2 400 000,00 zł
Zadanie 4 Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Opracowanie
planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”

DEFINICJA SUSZY

Wystąpienie suszy (rozumianej jako zjawisko naturalne, wywołane przez
długotrwały brak opadów atmosferycznych,
przejawiające się okresowym obniżeniem poziomu

wód powierzchniowych lub podziemnych,
mogące skutkować ograniczeniami
w możliwości korzystania z wód, dostępu do usług wodnych,
lub możliwości prowadzenia produkcji rolnej lub leśnej),

w zależności od jej typów, tj. od tego, czy mamy do czynienia z suszą
atmosferyczną, rolniczą, hydrologiczną, czy hydrogeologiczną, prowadzi do
różnorakich skutków, aczkolwiek ich wspólnym mianownikiem jest ilość
dostępnych zasobów wodnych przeznaczonych do użytkowania.

Cel PPSS
skuteczne zarządzanie
zasobami wodnymi
dla zwiększenia
dyspozycyjnych zasobów
wodnych

PRZECIWDZIAŁANIE
SKUTKOM SUSZY

zwiększanie retencji na
obszarach dorzeczy

zmiany w prawie
i finansowanie działań służących
przeciwdziałaniu skutkom suszy

edukacja i zarządzanie
ryzykiem suszy

Cele szczegółowe precyzujące cel główny, wynikają bezpośrednio z konstrukcji zakresu określonego
ustawowo w art. 184 ust. 2 ustawy Prawo wodne oraz obszarów ryzyka suszy.

Lorem Ipsum

Elementy projektu PPSS
Plan przeciwdziałania skutkom suszy zawiera:
Art. 184 ust. 2 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.
(Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.)

1

analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych

2

propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych

3

propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów
wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji

4

katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy

CELE w zakresie powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych
Celowość działań przeciwdziałających skutkom suszy zmierzających do zwiększenia dyspozycyjnych
zasobów wodnych w ramach analizy, określana była
z wykorzystaniem opracowanych map zagrożenia suszą w podziale na jej poszczególne typy: ROLNICZĄ,
HYDROLOGICZNĄ, HYDROGEOLOGICZNĄ
•

Wyniki identyfikują obszary zagrożone suszą na podstawie jej wystąpień w wieloleciu (1987-2017 dla
susz hydrologicznej i hydrogeologicznej oraz 1997-2018 dla suszy rolniczej).

•

Wyznaczone zasięgi opracowano w układzie hierarchicznym w podziale czterostopniowym na klasy
obszarów zagrożonych suszą:
I – niezagrożonych, II – umiarkowanie, III – bardzo i IV – ekstremalnie

•

Mapy zagrożenia suszą określają celowość (adekwatność) działań katalogu.
A w myśl zapisów art. 315 pkt. 1 i 3 oraz art. 326 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne stanowią także element
zachowania spójności z innymi dokumentami planistycznymi.
Dla analizy możliwości powiększenia zasobów wodnych stanowią daną do przeprowadzenia oceny
zasobów w warunkach suszy i potencjału tworzenia się jej ryzyka suszy.

OBSZARY ZAGROŻONE WYSTĘPOWANIEM ZJAWISKA SUSZY
ROLNICZEJ

HYDROLOGICZNEJ

HYDROGEOLOGICZNEJ

* łącznej powierzchni użytków rolnych, łąk pastwisk i terenów leśnych

Retencja zarys sytuacji
Retencja zdolność dorzecza, zlewni lub innej jednostki przestrzennej do magazynowania wody w krajobrazie, glebie
i warstwach wodonośnych, którą kształtują czynniki abiotyczne (ukształtowanie powierzchni, rodzaj utworów skalnych,
gleby) i czynniki biotyczne (szata roślinna). Retencja może być budowana naturalnie lub sztucznie.

28%

opadu
przekształca się
w odpływ

Całkowite
zasoby wodne Polski
61,6 km3
12,6%
dopływ zasobów
wód płynących

ok. 20% zarejestrowany pobór wód
podziemnych z zasobów dostępnych do
zagospodarowania

19,7 mld m3

zasobów w jeziorach

3,46 mld m3

pojemność sztucznych
zbiorników wg danych Ośrodka Technicznej
Kontroli Zapór (z 2005 r.)

21% gruntów rolnych dobre warunki
dla retencji glebowej

Jednostkowe zasoby wodne
całkowite
na mieszkańca śr. 1839,3 m3/rok

MOŻLIWOŚCI powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych
Retencja odpowiedzią na ryzyko suszy – przeciwdziałanie skutkom suszy

Retencja
dolinowa

Przykładem możliwości
zwiększania retencji
w dolinach rzecznych
jest renaturyzacja i
odtwarzanie
naturalnych terenów
zalewowych.

Stawy rybne
kształtują
ochrona
Obszary
pozytywnie
i odtwarzanie terenów
wodno-błotne
Jeziora
lokalne stosunki
mokradłowych
i stawy rybne
wodne poprzez
stabilizację
poziomu wód
gruntowych i
Retencja 360 jezior spiętrzonych
zwiększenie
wynosi 268,4 mln m3 wody
uwilgotnienia
Retencja
(0,74% zasobów wód
gleb obszarów
zbiornikowa
powierzchniowych). Całkowite
sąsiadujących ze
zasoby wodne jezior w Polsce
stawami.
przekraczają 19 mld m3.
Szacunkowa ich
Pomimo, iż są one około
Pojemność użytkowa istniejących
retencja stanowi
pięciokrotnie większe
zbiorników (licząc zbiorniki będące w
635,20 mln m3
od
całkowitej
retencji
3
budowie o pojemności powyżej 1 mln m )
zbiornikowej w Polsce,
stanowi około 6% (tj. ok. 3,6 mld m3)
średniego rocznego odpływu z terenu kraju. bezpośrednie użytkowanie
retencji jeziornej jest małe.
Docelowo na obszarze Polski osiągnięcie
około 15% (tj. 8,4 mld m3)

MOŻLIWOŚCI powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych
Retencja odpowiedzią na ryzyko suszy – przeciwdziałanie skutkom suszy

Ludność

Możliwość powiększenia zasobów
dyspozycyjnych przejawia się
poprzez wszelkie działania
edukacyjne promujące oszczędne
korzystanie z wody, a także
traktujące o zjawisku suszy.

Wody
podziemne

Znaczące wartości w bilansie
hydrogeologicznym stanowi dopływ
i odpływ boczny wód podziemnych
oraz zasilanie z wód
powierzchniowych.

Przemysł
Lasy

Naturalny rezerwuar
wody, o ważnej roli
hydrologicznej.
Zwiększenie lesistości
kraju, odpowiednie
rozmieszczenie lasów
w zlewniach

Rolnictwo

Retencyjne przysposobienie zlewni czyli oprócz działań
zmierzających do zwiększenia powierzchni zalesienia
stosowanie właściwej agrotechniki i agromelioracji.
Optymalne działania melioracyjne obejmujące oprócz
stwarzania dobrych warunków dla produkcji rolniczej,
potrzebę zachowania walorów przyrodniczych i ochronę
zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym.

Wprowadzenie konieczności
stosowania zamkniętych
obiegów wody w sektorach
gospodarki charakteryzujących
się znaczną wodochłonnością.
Racjonalizacja zużycia zasobów
wodnych w przemyśle.

Przedmiot konsultacji – Elementy projektu PPSS
Plan przeciwdziałania skutkom suszy zawiera:
Art. 184 ust. 2 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.
(Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.)

1

analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych

2

propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych

3

propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów
wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji

4

katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy

Zadania inwestycyjne w zakresie budowy i przebudowy urządzeń wodnych
w celu zwiększania m.in. retencji i wspierające przeciwdziałanie skutkom suszy

Określenie kierunków i potrzeb planowania
inwestycji przeciwdziałających skutkom suszy:
•

wyniki ankietyzacji przeprowadzonej w ramach prac nad
planem przeciwdziałania skutkom suszy

•

wyniki analizy dokumentów planistycznych i programów
uwzględniających aspekt ograniczenia skutków suszy

68 zadań inwestycyjnych
W katalogu działań projektu PPSS
propozycje budowy lub przebudowy
urządzeń wodnych zostały ujęte

wytypowanych
z Programu Planowanych
Inwestycji PGW WP na lata 2021-2027

bezpośrednio w 5 grup działań

z perspektywą do 2030 r.
(stan na 2019 r.)

Wytypowane
z Programu Planowanych Inwestycji (PPI)
PGW WP
na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.
(stan na 2019 r.)

68 zadań w zakresie
budowy i przebudowy urządzeń wodnych w
celu zwiększania m.in. retencji i wspierające
przeciwdziałanie skutkom suszy
(załącznik nr 1 do projektu PPSS)

Zadania inwestycyjne w województwie wielkopolskim
na tle obszaru dorzecza Odry – RZGW odpowiedzialne za realizację

55%

38

Inwestycji zaplanowanych
na obszarze dorzecza Odry
do realizacji w granicach
województwa
wielkopolskiego

21

Zadania inwestycyjne w WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

0 zadania
budowa
stopnia wodnego

4 zadania
inne na
kanałach
i ciekach

6 zadań

2 zadań

budowa
zbiorników

stabilizacja/piętrzenie
wody w jeziorze

Planowane daty zakończenia zadań
inwestycyjnych
2028 r.
2027 r.
1
2021 r.
1
2026 r.
2
1
2025 r.
4
2022 r.
7

2 zadania

7 zadań

przebudowa
jazów

budowa
jazów

2023 r.
5

Zadania inwestycyjne w województwie wielkopolskim
na tle obszaru dorzecza Odry

Foto: https://zlotow.pl/Promenada_nad_Jeziorem_Miejskim
_w_Zlotowie.html#undefined-1

Nr 8 Odbudowa jazu Klawek

Nr 13 Stabilizacja poziomu lustra wody
jeziora Miejskiego
Nr 11 Podpiętrzanie jeziora Falmierowskiego

Łukasz Konieczny http://www.map4u.pl/pl/poi/3371825
http://www.pzw.org.pl/pila/wiadomosci/tematy/106355/2/jezioro_falmierowskie_na_20_lat

Wikipedia.org Stary młyn MEW Klawek

Zadania inwestycyjne w województwie wielkopolskim
– w RZGW w Bydgoszczy ( 5 )

Zadania inwestycyjne w województwie wielkopolskim
– w RZGW w Poznaniu ( 14 )
Nr 41 Zbiornik Radzyny

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_Radzyny#/media/Plik:Zalew_Radzyny_-_tama.jpg

Nr36 Odbudowa jazu na rzece Moskawie

Foto: Wiesław Kaczmarek / Google maps

Zdjęcie https://wody.gov.pl/nasze-dzialania/inwestycje

Nr 43 Zbiornik Wielowieś Klasztorna

Zadania inwestycyjne w województwie wielkopolskim
– w RZGW we Wrocławiu ( 2 )

Nr 62 Budowa zbiornika Miejska Górka

Foto: Rzeka Dąrbocznia- http://www.rawicz24.pl/artykuly/dabroczna-w-przyszlym-roku,64494.htm

•
68 zadań inwestycyjnych
wytypowanych
z Programu Planowanych
Inwestycji PGW WP na lata 2021-2027
z perspektywą do 2030 r.
(stan na 2019 r.)

•

•

Zawarty w załączniku nr 1 wykaz 68 zadań nie stanowi listy
zamkniętej, a uwzględnia jedynie zadania planowane przez
PGW WP, które zasadniczo pochodzą z dokumentów
planistycznych, tj. planów gospodarowania wodami oraz
planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
Zatem dla realizacji celów PPSS niezbędne, będzie
podejmowanie także innych zadań w zakresie budowy i
przebudowy urządzeń wodnych.
Zadania te zostały zapisane w PPSS w części poświęconej
katalogowi działań służących przeciwdziałaniu skutkom
suszy.
Zarówno działania katalogowe, jak i działania służące
zwiększaniu retencji sformułowane w wykazie zadań
planowanych w ramach PPI, powinny być rozpatrywane
włączenia w inne programy i dokumenty planistyczne dla
uzyskania synchronizacji kierunków i zakresów działań w
planowaniu gospodarowania wodami.

Przedmiot konsultacji – Elementy projektu PPSS
Plan przeciwdziałania skutkom suszy zawiera:
Art. 184 ust. 2 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.
(Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.)
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analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych
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propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych
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propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów
wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji
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katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy

Propozycje zmian w korzystaniu z zasobów wodnych

Zaspakajanie
potrzeb
gospodarki

Zaspakajanie
potrzeb
ludności

Ochrona wód
i środowiska
związanego
z tymi
zasobami

Zasada zrównoważonego rozwoju

CEL

RACJONALNE ZUŻYCIE WODY
W POSZCZEGÓLNYCH
SEKTORACH

Potrzeby i cele zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych

Ocena niezbędnych zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w zakresie korzystania z
zasobów wodnych, odnosi się do zmian dyktowanych potrzebami:

• budowy, przebudowy lub zmiany funkcji urządzeń wodnych, w tym urządzeń służących melioracjom wodnym i
i nawodnieniom oraz retencji wód, celem umożliwienia kształtowania zasobów wodnych
w sposób przeciwdziałający skutkom suszy;
• weryfikacji zakresu faktycznego korzystania przez zakłady, w rozumieniu ustawy Prawo wodne,
z zasobów wodnych, z punktu widzenia zarówno wiarygodności bilansu tych zasobów oraz możliwości dalszego
dalszego udzielania uprawnień w zakresie korzystania z wód i usług wodnych, jak też racjonalizacji i
optymalizacji zakresu przyznanych już uprawnień;
• bezpośrednich zmian w zakresie zarządzania wodami, w tym utrzymania wód;
• zmian legislacyjnych w odniesieniu do przepisów, które napotykają trudności w ich stosowaniu;
• stosowania przepisów i praktyk, które służą przeciwdziałaniu skutkom suszy i mogłyby zostać wdrożone w
procesie korzystania z wód, a których brak stosowania wynika z braku wiedzy lub kompetencji po stronie m.in.
m.in. administracji, zakładów i innych użytkowników wód.

Katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy
a zmiany korzystania z wód
•

Opracowanie zbioru dobrych praktyk służących racjonalizacji zużycia wody w rolnictwie;

•

Propagowanie ponownego wykorzystania wody;

•

Budowa oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych;

•

Wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw polowych;

•

Budowa nowych ujęć wód podziemnych na cele poboru wody do spożycia przez ludzi;

•

Retencja i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych;

•

Przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych;

•

Przegląd pozwoleń wodnoprawnych na obszarach bilansowych o ograniczonych zasobach
dyspozycyjnych;

•

Opracowanie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem suszy w zakresie czasowego ograniczenia w

korzystaniu z wód;
•

Czasowe ograniczenie korzystania z wód

Potrzeby oraz propozycje zmian naturalnej i sztucznej retencji,
z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy

• ustalanie obowiązku (w instancji odwoławczej, jak i wydawania
uprawnień) odtworzenia retencji przez budowę służących do tego celu
urządzeń wodnych lub realizację innych przedsięwzięć, jeżeli w związku z
wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego nastąpi zmniejszenie
naturalnej lub sztucznej retencji wód śródlądowych (art. 403 ust. 6 pkt 4
ustawy Prawo wodne);
•

Za niezbędne uznaje się
faktyczne wdrożenie i
wzmożenie stosowania
zaleceń obejmujących:

• podejmowanie interwencji skutkujących nakazami przywrócenia
poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub wykonania urządzeń
zapobiegających szkodom lub likwidacji szkód albo
też określeniem nowej funkcji urządzenia wodnego, jego odbudowy lub
likwidacji
– w przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego, którego
następstwem jest zmiana funkcji tego urządzenia lub szkodliwe
oddziaływanie tego urządzenia na wody lub grunty (art. 191 ustawy
Prawo wodne);
•
• stosowanie kryterium zgodności z PPSS jako kryterium dopuszczalności
legalizacji urządzeń wodnych (art. 190 ustawy Prawo wodne).

Rekomendacje w odniesieniu do retencji terenowej

W odniesieniu do zagadnień
retencji terenowej
za uzasadnione uznaje się:

• skoordynowanie przepisów odnośnie budowy systemów
nawodnień i przeciwerozyjnych z przepisami dotyczącymi
budowy i finansowania melioracji wodnych (art. 197-198
ustawy Prawo wodne, art. 206 ustawy Prawo wodne, art. 195
ustawy Prawo wodne);
•
• ustalenie dalszych instrumentów motywacyjnych w zakresie
zależności stawki jednostkowej opłaty za zmniejszenie retencji
terenowej od poziomu kompensacji retencyjnej (art. 34, art.
269, art. 270 ustawy Prawo wodne);
•
• nakaz wykonania prac dotyczących utrzymania urządzeń
melioracji wodnych (art. 205-206 ustawy Prawo wodne);
•
• tworzenie instrumentów wsparcia dla spółek wodnych, w
szczególności spółek prowadzących działalność w sferze
zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i
dostarczania wody; jak też melioracji wodnych oraz
prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych
gruntach.

Działania z Katalogu w zakresie naturalnej i sztucznej retencji
•

zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych

•

realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania lub odtwarzania naturalnej retencji

•

zwiększenie retencji naturalnej i sztucznej na gruntach leśnych

•

analiza możliwości zwiększenia sztucznej retencji

•

podpiętrzenie wód jezior dla przeciwdziałania skutkom suszy

•

realizacja działań inwestycyjnych w zakresie kształtowania zasobów wodnych przez zwiększanie sztucznej

retencji

Identyfikacja działań katalogu
PODSTAWA PRAWNA do opracowania Katalogu działań służących przeciwdziałaniu skutkom
suszy znajduje się w art. 184 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo wodne
(Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn zm.)

Katalog stanowi integralną część PPSS i jednocześnie posiada zwiększoną rangę
w stosunku do pozostałych składowych planu, jego zawartość ma wymiar operacyjny
- pozostałe elementy PPSS mają walor analizy lub propozycji,
- katalog jest dla nich wynikowy
Katalog zawiera optymalny zestaw rozwiązań zmierzających do osiągnięcia celów
szczegółowych, a tym samym osiągnięcia celu głównego niniejszego dokumentu, tj.
przeciwdziałania skutkom suszy.
Działania zdefiniowano i włączono do katalogu w sposób uporządkowany i spójny z całą
konstrukcją Planu. Działania dodatkowo uzupełniają się wzajemnie, zapewniając przez to
logiczny porządek procesu ich wdrażania. Jednocześnie ich opis koresponduje z działaniami i
danymi
zawartymi
w
innych
dokumentach
planistycznych
w gospodarowaniu wodą, realizując ustawowy wymóg spójności tych dokumentów (art. 326 ust.
2 i 4 ustawy Prawo wodne).

KATALOG zawiera
25 DZIAŁAŃ
(otwarty zbiór)

Charakterystyka działań katalogu
DLA KAŻDEGO Z

25

D Z I A Ł A Ń O K R E Ś L O N E Z O S TA Ł Y:

zakres przedmiotowy prac składających się na dane działanie,
oczekiwane efekty
ZASIĘG
ODDZIAŁYWANIA

ORGAN
ODPOWIEDZIALNY

Krajowe
Regionalne
Lokalne

• za przygotowanie aktu
prawnego/podstawy
do realizacji działania
• za wdrożenie

PRIORYTET
REALIZACJI
• wysoki
• średni

RODZAJ
DZIAŁANIA
• Edukacja
• Retencja
• Budowa
• Formalne
• Zmiana
korzystania

Katalog – obszary ryzyka suszy
Obszary ryzyka suszy, na które skierowane jest osiąganie rezultatów działań
katalogowych służących przeciwdziałaniu jej skutkom

SPOŁECZEŃSTWO

ŚRODOWISKO

PRZEMYSŁ
(przedsiębiorstwa)

OBSZARY
RYZYKA
SUSZY

ROLNICTWO

GOSPODARKA WODNA
zaopatrzenie ludności w
wodę do picia

Katalog - spodziewane rezultaty
ROLNICTWO
1. Opracowanie zbioru dobrych praktyk służących racjonalizacji zużycia
wody w rolnictwie.
2. Budowa ujęć wód podziemnych do poboru na cele nawodnień
rolniczych.
3. Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych.
4. Optymalizacja zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie części
odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę rolniczą oraz
zawierania umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków suszy
rolniczej.
5. Wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i
nawadniania upraw polowych.
6. Budowa oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych.

12. Opracowanie projektu zintegrowanego systemu monitoringu suszy
wraz z określeniem założeń administracyjnych i prawnych dla jego
funkcjonowania.
13. Opracowanie zasad finansowania działań przeciwdziałających
skutkom suszy w programach operacyjnych.

Oczekiwane rezultaty z realizacji działań katalogowych
 ograniczenie strat w rolnictwie (1, 2, 5, 23, 24)
 ograniczenie zużycia wody w rolnictwie (1, 5)
 ograniczenie kosztów ponoszonych (1)
 wzrost retencji glebowej w okresach suszy (3, 6)
 wzrost odporności terenu na ryzyko suszy= wzrost zdolności
produkcyjnej gleby (3, 6)
 wzrost odporności terenów przyległych na skutki suszy (17)
 ograniczenie potrzeby nawodnień w rolnictwie (3)
 ograniczenie/spowolnienie odpływu wód ze spływu powierzchniowego
(3, 23)
ograniczenie/spowolnienie odpływu wód do zlewni (23)
 wzrost liczby ubezpieczonych gospodarstw rolnych na wypadek suszy
(4, 24)

 rozwój bioróżnorodności (m.in. poprzez małą retencję) (17)

17. Realizacja działań inwestycyjnych w zakresie kształtowania zasobów
wodnych przez zwiększanie sztucznej retencji

 zwiększenie ilości zasobów dyspozycyjnych (17)

23. Podpiętrzenie wód jezior dla przeciwdziałania skutkom suszy.

 wzrost liczby podejmowanych działań (13)

24. Edukacja i kreowanie świadomości rolników w zakresie zwiększania
retencji na gruntach rolnych, zwiększania materii organicznej w glebie
oraz upowszechniania upraw mniej wrażliwych na suszę. Propagowanie
ubezpieczeń upraw rolnych.

 zwiększenie świadomości społecznej o zjawisku i skutkach suszy (24)
 wdrażanie adekwatnych bieżących działań w działalności wobec
zaistniałego zjawiska suszy (12)

Katalog - spodziewane rezultaty
GOSPODARKA WODNA
Oczekiwane rezultaty z realizacji działań katalogowych
7. Przegląd pozwoleń wodnoprawnych na obszarach bilansowych o
ograniczonych zasobach dyspozycyjnych.
8. Przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodą w
zbiornikach retencyjnych.

wzrost odporności terenów przyległych na skutki suszy (8, 17)
zwiększenie ilości zasobów dyspozycyjnych (17)
 wzrost liczby podejmowanych działań (13)

9. Opracowanie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem suszy w
zakresie czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód.

 wdrażanie adekwatnych bieżących działań w działalności wobec
zaistniałego zjawiska suszy (12)

10. Czasowe ograniczenie korzystania z wód.

 ograniczenie zużycia wody dobrej jakości/ do spożycia na inne cele (25)

12. Opracowanie projektu zintegrowanego systemu monitoringu suszy  wpływ na ograniczenie nadmiernego rozdysponowania zasobów wód
wraz z określeniem założeń administracyjnych i prawnych dla jego
(urealnienie wyników bilansów) (7)
funkcjonowania
 zmiana funkcji zbiornika na przeciwdziałającą suszy (8)
13. Opracowanie zasad finansowania działań przeciwdziałających
 ustawowe ograniczenia do korzystania z wód w okresie suszy (9)
skutkom suszy w programach operacyjnych.
16. Analiza możliwości zwiększenia sztucznej retencji.

 zabezpieczenie zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia (10, 21)

17. Realizacja działań inwestycyjnych w zakresie kształtowania zasobów  zabezpieczenie zaopatrzenia priorytetów sektorów gosp. w wodę (10, 21)
wodnych przez zwiększanie sztucznej retencji.
 zwiększenie świadomości społecznej o zjawisku i skutkach suszy (13)
21. Uwzględnienie tematyki suszy hydrologicznej i hydrogeologicznej
 wskazanie obszarów do realizacji inwestycji z zakresu retencji sztucznej
w ramach planów zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli.
(16)
25. Propagowanie ponownego wykorzystania wód

Katalog - spodziewane rezultaty
zaopatrzenie ludności w
wodę do picia
7. Przegląd pozwoleń wodnoprawnych na obszarach bilansowych o
ograniczonych zasobach dyspozycyjnych.
10. Czasowe ograniczenie korzystania z wód.

12. Opracowanie projektu zintegrowanego systemu monitoringu
suszy wraz z określeniem założeń administracyjnych i prawnych
dla jego funkcjonowania
22. Budowa nowych ujęć wód podziemnych na cele poboru wody
do spożycia przez ludzi
13. Opracowanie zasad finansowania działań przeciwdziałających
skutkom suszy w programach operacyjnych.

Oczekiwane rezultaty z realizacji działań katalogowych
 wzrost liczby podejmowanych działań (13)
 wdrażanie adekwatnych bieżących działań w działalności wobec
zaistniałego zjawiska suszy (12)
wpływ na ograniczenie nadmiernego rozdysponowania zasobów wód
(urealnienie wyników bilansów) (7)
zabezpieczenie zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia (10, 22)
 zabezpieczenie zaopatrzenia priorytetów sektorów gosp. w wodę (10)
 zwiększenie świadomości społecznej o zjawisku i skutkach suszy (13)

Katalog - spodziewane rezultaty
SPOŁECZEŃSTWO
PRZEMYSŁ
(przedsiębiorstwa)
Oczekiwane rezultaty z realizacji działań katalogowych
10. Czasowe ograniczenie korzystania z wód
12. Opracowanie projektu zintegrowanego systemu monitoringu suszy
wraz z określeniem założeń administracyjnych i prawnych dla jego
funkcjonowania.

Wzrost odporności terenu na skutki suszy (19)
wzrost liczby podejmowanych działań (13)

zabezpieczenie zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia (10, 22)

14. Opracowanie i wdrożenie zmiany do podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz szkół
ponadpodstawowych w zakresie definicji suszy, przyczyn jej
występowania, skutków oraz sposobów identyfikowania i zapobiegania.

 zabezpieczenie zaopatrzenia priorytetów sektorów gosp. w wodę (10)

15. Opracowanie i wdrażanie programu edukacyjnego o przyczynach
występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, obszarach
gospodarczych, społecznych i środowiskowych wrażliwych na suszę oraz
przeciwdziałaniu jej skutkom.

 ograniczenie zużycia wody dobrej jakości/ do spożycia na inne cele (25)

19. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na
terenach zurbanizowanych.

 przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom i powodziom oraz adaptacja
do zmian klimatu w miastach (19)

21. Uwzględnienie tematyki suszy hydrologicznej i hydrogeologicznej w
ramach planów zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli.

ograniczenie/spowolnienie odpływu wód ze spływu powierzchniowego
do rzek (20*)

22. Budowa nowych ujęć wód podziemnych na cele poboru wody do
spożycia przez ludzi .

spowolnienie odpływu wód ze zlewni (20)

25. Propagowanie ponownego wykorzystania wód

 zwiększenie świadomości społecznej o zjawisku i skutkach suszy (13, 14,
15)

 wsparcie społeczne dla realizacji działań przeciwdziałających skutkom
suszy (14, 15)

zwiększenie ilości zasobów dyspozycyjnych (17)
 odpowiednie procedur do wdrażania działań w sytuacjach kryzysowych
związanych ze zjawiskiem suszy (21)

Katalog - spodziewane rezultaty
ŚRODOWISKO
8. Przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodą w

zbiornikach retencyjnych
11. Przesunięcie terminu realizacji prac utrzymaniowych na
ciekach, z uwagi na wystąpienie suszy hydrologicznej, ujętych w
planach utrzymania wód.
18. Zwiększenie retencji naturalnej i sztucznej na gruntach
leśnych.
20. Realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania lub
odtwarzania naturalnej retencji.
23. Podpiętrzenie wód jezior dla przeciwdziałania skutkom suszy.
13. Opracowanie zasad finansowania działań przeciwdziałających
skutkom suszy w programach operacyjnych
14. Opracowanie i wdrożenie zmiany do podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz szkół
ponadpodstawowych w zakresie definicji suszy, przyczyn jej
występowania, skutków oraz sposobów identyfikowania i
zapobiegania.
15. Opracowanie i wdrażanie programu edukacyjnego o
przyczynach występowania suszy, sposobach jej identyfikowania,
obszarach gospodarczych, społecznych i środowiskowych
wrażliwych na suszę oraz przeciwdziałaniu jej skutkom.

Oczekiwane rezultaty z realizacji działań katalogowych
wzrost odporności terenu na ryzyko suszy= wzrost zdolności
produkcyjnej gleby (13*)
wzrost liczby podejmowanych działań (13)
zwiększenie świadomości społecznej o zjawisku i skutkach suszy (13, 14,
15)
 wsparcie społeczne dla realizacji działań przeciwdziałających skutkom
suszy (14, 15)
zachowanie dobrego stanu środowiska (20)
ograniczenie/spowolnienie odpływu wód ze spływu powierzchniowego
do rzek (11, 18, 20*)
spowolnienie odpływu wód ze zlewni (11, 20)
wzrost odporności terenów przyległych na skutki suszy (8)

zmiana funkcji zbiornika na przeciwdziałającą suszy (8)
wzrost retencji korytowej (11)
 wzrost bioróżnorodności (18, 20)
ograniczenie/spowolnienie odpływu wód do zlewni (23)

System online prezentacji katalogu
ko n s u l t a c j e s u s z a . p l

System online prezentacji katalogu
ko n s u l t a c j e s u s z a . p l
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