
UCHWAŁA Nr XXIII/163/20

RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 listopada2020r.

w sprawie przyjęcia stanowiska doĘczącego gospodarowania wodami

Na podstawie §16 ust. 2 Statutu Powiatu Makowskiego stanowiącego załączntk do

uchwały Nr XXXVI|I4L|I\ Rady Powiatu w Makowię Mazowieckim z dnia Ż9 czerwca

2OIOr w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Makowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r.

poz.3795, zpożn.zm) uchwala się, co następuje:

§1.

Przyjmuje się stanowisko Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim dotyczące

gospodarowania wodami, w brzmieniu stanowiącym zńącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim upowaznia Przewodntczącego Rady do przekazanta

niniejszego stanowiska:

1 ) Zwlązkow t Woj ewodz tw Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Samorządom powiatowym i gminnym z terenu Województwa mazowieckiego,

3) Państwowym Gospodarstwom Wodnym Wody Polskie,

4) Wojewódzkim Izbom Rolniczym,
5) Wojewódzkim Ośrodkom Doradztwa Rolniczęgo,
6) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

7) Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu.

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

§3.

cY ]tóDY





Załącznik
do uchwały Nr XXIIVl63/20
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 listopada żOżOr.

Nasilające się systematycznie od wielu Lat zmtany klimatu udokumentowane w opracowaniach

IMGW, skutkują m.in. zmniejszeniem ilości opadów atmosferycznych oraz ich nięrównomiemym

rozkładem, zarówno co do miejsca jak i czasu ich występowania. Brak śnieznych zim, a w efekcie

wód roztopowych na wiosnę oraz nasilenie w okresie wegetacji roślin dfugotrwĄch przęrw

w opadach lub występowanie ich w charaktęrzę nawałnic - skutkujących niską absorpcją wody przez

rośliny uprawne, skutkuje występowaniem nię tylko suszy rolniczej, ale i hydrologicznej. Niska

wilgotność gleby otaz znaczne obnizenie membrany wód podziemnych pierwszego poziomu

powoduje spadek wielkości roślinnej produkcji rolnej, a w efekcie równiez zwierzęcej.

Szczegółowa analiza rocznych sprawozdań z działań podejmowanych przez nadzory wodne

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wskazuje na skupienie działań tych podmiotów

na mozliwie szybkim odprowadzeniu wód opadowych, gdy tymczasem powinny one umiejętnie

spowolnić odpływ wód, i to zarówno w obszarzę nadzorowanej przez siebie infrastruktury techniczno-

orgańzacyjnej, jak i inicjowanie i tworzenie nowych warunków organizacyjno-technicznych, zarówno

w swoim obszarze działania, jak i na ciekach szczegółowych - nie będących w nadzorze Wód

Polskich.

Mając powyzsze na uwadze Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim określa poniżej istotne dla

wspólnoty samorządowej problemy gospodarowania wodami, głównie w obszarze działań dla

rolnictwa.

Należy podjąó pilnie działania zmierzające do zorganizowanego, skoordynowanego

idługofalowego przeciwdziałania skutkom suszy rolniczej ihydrologicznej. DziŃańa te by byĘ

skuteczne muszą objąó następujące obszary:

1) prawny (ustawa, rozporządzenie, uchwała),

2) informacyj n o -or ganizacy jny,

3) analityczno-planistyczny,

4) projektowy,

5) wykonawczy,

6) organizacji trwałego zarządzania i finansowania.

W szczególności nalezy:

1. Podjąć działania prawne tworzące ramy i instrumenty do ww. dzińań. Narastający problem naIeży

zacząó rozwiązywaó kompleksowo. Srodowisko prawne począwszy od ustaw powinno jasno

wskazywaó potrzebę i metody działania,tj. zawierać naukowe dane o narastającej suszy i sposoby



orgańzacyjno-techniczne jej przeciwdziałania, Działania te muszą zmterzać do umiejętnego

zatrzymania wód opadowych i wykorzystania ich na potrzeby rolnictwa.

Ż.RozPocząĆ działania informacyjne wśród mieszkańców wsi, wtym szczegó7nie rolników

o występującej suszy rolniczej i hydrologicznej, jej skutkach i możliwych koniecznych sposobach

jej przeciwdziałania, i to mierzonych nie perspektywą jednego roku a dękad.

3. Podjąó działania celem zwiększenia wykorzystania wód opadowych przez ro7nictwo, w tym m.in.

popIZez:

1) odbudowę i budowę nowych urządzeń piętrzących na ciekach wodnych będących w zarządzie

WÓd Polskich oraz takie nimi zarządzanie by maksymalnie wykorzystać wody opadowe.

Podjęcie działań planistyczno-projektowychby tworzyć mozliwości retencji i gromadzenia wód

oPadowYch na potrzeby rolnictwa. Przekierowanie środków finansowych z usprawniających

odPłYw opadowy na umiejętne jego wykorzystanie na potrzeby rolników powiatu

makowskiego;

2) odbudowę i budowę nowych urządzeńpiętrzącychna ciekach i akwenach wodnych niebędących

w zarządzie WÓd Polskich oraz takie nimi zarządzanie by maksymalnie wykorzystać wody

oPadowe, Konieczna jest tutaj organizacja właścicieli gruntów, na terenie których znajdują się

urządzenia melioracyjne /rowy, zastawki, jazy, itp.l np, w gminne spółki wodne. Ana\izy

oPracowane PrZeZ Przygotowane merytorycznie podmioty powinny wskazaó konieczne

inwestYcje, a samorządy gminne skoordynowac działania inwestycyjne i organizacyjne by one

powstĄ i właściwie funkcjonowĄ.


