
1. Dlaczego w żadnym z zapisów projektu nie uwzględniono potrzeb rozwoju 

naturalnej retencji krajobrazowej, mimo jej niezaprzeczalnej roli w 

przeciwdziałaniu skutkom suszy? 

2. Dlaczego do projektu ustawy dodano spis inwestycji, wśród których są 

kosztowne budowy, które nie mają związku z walką z suszą, a mają służyć 

żegludze (np. stopień Lubiąż i stopień Malczyce na Odrze i stopień 

Niepołomice na Wiśle )? 

3. Dlaczego pomimo wniosków składanych  w czasie konsultacji społecznych z 

programu nie wykreślono inwestycji niezwiązanych z walką z suszą, które 

służą innym celom. Problem ten został  naświetlony m.in.  w przesłanym  do 

Wód Polskich stanowisku Koalicji  Ratujmy Rzeki : “W ramach szeroko 

zakrojonej kampanii społecznej mającej na celu uwrażliwienie społeczeństwa 

na problem suszy, PPSS zawiera niestety szereg szkodliwych i chybionych 

inwestycji, które nie tylko nie złagodzą skutków suszy, a wręcz doprowadzą 

do ich pogłębienia. Do takich przedsięwzięć należy przede wszystkim budowa 

zbiorników zaporowych na rzekach. Ich negatywny wpływ na ekosystemy rzek 

oraz zasoby wód powierzchniowych i podziemnych jest powszechnie znany i 

szeroko opisany w literaturze naukowej. Jednocześnie zbiorniki nie pełnią 

istotnej funkcji retencyjnej, ponieważ zatrzymują wodę jedynie w czaszy 

zbiornika, drenując teren poniżej zapory. Używany często argument o 

znaczeniu zbiorników dla zwalczania suszy w rolnictwie to jeden ze 

“zbiornikowych” mitów. KRR nie zna żadnego przypadku rozprowadzania 

wody ze zbiornika na sąsiednie tereny rolne. Zwracamy też uwagę na 

występujące ostatnio problemy z napełnieniem już istniejących zbiorników 

(np. Świnna Poręba, Klimkówka), a także na rosnące wraz ze zmianami 

klimatu tempo parowania z powierzchni zbiorników, które może przekraczać 

latem wielkość dopływu. 

Innym przykładem proponowanych w PPSS inwestycji całkowicie sprzecznych 

z celami programu, są stopnie wodne na dużych rzekach. Stopnie na Odrze i 

Wiśle redukują retencję korytową, a służą wyłącznie żegludze i 

hydroenergetyce. Podkreślanie ich znaczenia w PPSS to wprowadzanie w błąd 

społeczeństwa.” 

4. Dlaczego program z góry zakłada realizację konkretnie wskazanych i 

nazwanych inwestycji na rzekach, a nie zakłada systemowego wsparcia 

retencji krajobrazowej w skali całych zlewni? 

5. Dlaczego - pomimo zgłaszanych w czasie konsultacji wniosków - Program nie 

zakłada wprowadzenia dopłat rolno-środowiskowych dla rolników za 

utrzymywanie i odtwarzanie elementów naturalnej retencji, w tym ochronę tam 

i stawów bobrowych?  

6. Dlaczego Program ignoruje postulaty środowisk naukowych i organizacji 

społecznych zgłoszonych m.in przez Koalicję Ratujmy Rzeki, w tym 

poniższych :  



W PPSS brakuje istotnych rozwiązań odnoszących się do wyżej 

wskazanych przyczyn zjawiska suszy. Plan powinien przewidywać m.in.:  

• Zaniechanie przyspieszających odpływ prac utrzymaniowych na 

rzekach. Wymaga to nowelizacji zapisów Prawa wodnego, które teraz 

nakładają obowiązek wykonywania tych prac, oraz realnego wdrożenia i 

stosowania zaktualizowanego „Katalogu dobrych praktyk w zakresie robót 

hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych”. Obecnie realizowane prace 

utrzymaniowe dają efekt przyspieszenia odpływu wody i wcinania się koryt, co 

tylko pogłębia problem suszy.  

• Odtwarzanie na masową skalę naturalnej retencji w krajobrazie 

rolniczym, w tym renaturyzowanie osuszonych mokradeł, odtwarzanie 

utraconych terenów zalewowych w dolinach rzek (np. poprzez likwidację lub 

odsuwanie obwałowań), przywracane meandrujących koryt, odtwarzanie 

starorzeczy i oczek śródpolnych oraz dobrze zaplanowany program zalesień 

gruntów porolnych. W tym celu powinny zostać wprowadzone dopłaty rolno-

środowiskowe dla rolników za utrzymywanie i odtwarzanie elementów 

naturalnej retencji, w tym ochronę tam i stawów bobrowych.  

• Ocena racjonalności utrzymywania i zmiana funkcjonowania systemów 

melioracyjnych, które obecnie służą głównie odwadnianiu terenów rolnych, a 

powinny magazynować wodę dzięki urządzeniom umożliwiającym 

zatrzymywanie wody w systemie np. zastawkom. Budowa i przebudowa 

urządzeń melioracyjnych nie będzie realizowana przez rolników bez 

wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych i mechanizmów finansowych. 

Obszary zmeliorowane o niskiej produktywności należy wyłączyć z 

intensywnej produkcji rolnej, nadając priorytet funkcji retencyjnej (oczywiście 

za dopłatą).  

• Zmiany w gospodarce leśnej gwarantujące zachowanie i odtwarzanie 

leśnych terenów podmokłych, przebudowa drzewostanów w celu zwiększenia 

ich zdolności retencyjnych oraz ograniczenie pozyskania na terenach 

istotnych z punktu widzenia retencji, w tym zwłaszcza w lasach na terenach 

górskich i terenach nadrzecznych.  

• Zmiany w planowaniu przestrzennym zmierzające do ograniczenia 

wzrostu powierzchni utwardzonych oraz “rozszczelnienie” już istniejących 

powierzchni szczelnych (np. wielkopowierzchniowe parkingi).  

• Rezygnacja z planów rozbudowy istniejących kopalń odkrywkowych 

węgla brunatnego i budowy nowych, ponieważ tego typu kopalnie należą do 

głównych czynników pogłębiających deficyt wody w regionach, gdzie działają 

(woj. łódzkie, Wielkopolska Wschodnia, Zagłębie Turoszowskie, Lubelskie 

Zagłębie Węglowe).  

• Zmiana technologii chłodzenia w elektrowniach konwencjonalnych w 

celu ograniczenia zrzutów wód pochłodniczych i zmniejszenia strat przez 

parowanie, a w dalszej perspektywie ich likwidacja.  

• Wdrożenie mechanizmów racjonalizacji zużycia wody, na przykład 

wprowadzenia dwustopniowej taryfy opłat za wodę wodociągową, co sprzyja 



oszczędzaniu wody i może zachęcać do stosowania wody szarej lub 

deszczówki do podlewania.  

 

 

 

7. Pytania  w związku z trwającymi pracami nad tzw specustawą (projekt ustawy 

o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy): 

 

● Na podstawie jakich przesłanek skrócono czas na wydanie decyzji 

środowiskowej do 45 dni? 

● Na podstawie jakich przesłanek skrócono czas na opiniowanie projektów do 7 

dni? 

● Dlaczego w projekcie ustawy zablokowano możliwość zastosowania środka 

tymczasowego w postaci wstrzymania wykonania decyzji przez sąd? 

● Dlaczego projekt ustawy mającej przeciwdziałać suszy wprowadza się drogą 

specustawy, czyli drogą wykluczającą udział społeczeństwa w tworzeniu 

prawa polskiego? Dlaczego nie wprowadza się tej ustawy trybem 

podstawowym, zakładającym konsultacje społeczne? 

● Dlaczego projekt ustawy nie jest spójny z już istniejącym prawodawstwem 

krajowym, m.in z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawą o 

ochronie przyrody, ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko oraz z istniejącymi i obligatoryjnymi dla Polski 

międzynarodowymi aktami prawnymi, m.in Ramową Dyrektywą Wodną? 

 


