NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska
Data posiedzenia: 10 stycznia 2011 r.
Nr posiedzenia: 69

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji.
Porządek posiedzenia: 1. Zarządzanie środowiskiem w aspekcie deficytu wody pitnej.
2. Rola małej retencji i melioracji.
3. Ocena stanu małej retencji i melioracji w Polsce.
W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Stanisław Gorczyca,
Andrzej Grzyb, Marek Konopka, Leszek Piechota, Zdzisław Pupa, Jadwiga
Rotnicka, Czesław Ryszka, Jacek Swakoń, Michał Wojtczak, Alicja Zając,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:
− podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk,
− Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej:
− prezes Leszek Karwowski,
− radca prezesa Wanda Bielakowska,
− Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
− sekretarz stanu Kazimierz Plocke,
− dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią Zbigniew Abramowicz,
− naczelnik Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Marek
Kaczmarczyk,
− Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:
− główny specjalista w Departamencie Koordynacji Polityki Strukturalnej
Maria Zalewska,
− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
− dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej Anna Czyżewska,
− Najwyższa Izba Kontroli:
− doradca techniczny Alicja Gruszecka,
− Ministerstwo Infrastruktury:
− specjalista w Departamencie Gospodarki Przestrzennej Błażej Korczak,
− Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”:
− prezes Krzysztof Zaręba.
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Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk.
W wystąpieniu, powołując się na informacje zawarte w przygotowanym przez resort środowiska
materiale informacyjnym na posiedzenie komisji, stwierdził, że Polska jest krajem o małych
zasobach wodnych. Pod względem ilości zasobów wodnych na mieszkańca zajmuje dopiero
22. miejsce w wśród krajów europejskich. Na 20% terytorium kraju odnotowuje się opady najniższe
w Europie, jedynie rok 2010 był odstępstwem od tej reguły. Minister nawiązał także do skromnych
do tej pory wydatków budżetowych na cele gospodarki wodnej. Zwrócił również uwagę na
wodochłonność polskiego przemysłu, która jest 2–3 razy wyższa w Polsce niż w krajach
posiadających nowoczesne technologie. Obecnie trwają prace nad dokumentami: Polityka Wodna
Państwa oraz Program Rozwoju Małej Retencji, a także prace nad wdrożeniem dyrektyw Parlamentu
Europejskiego dotyczących gospodarki wodnej.
Ad. 2 Głos zabrał sekretarz stanu Kazimierz Plocke, który omówił zagadnienia związane z rolą i stanem
małej retencji i melioracji w Polsce. Stwierdził, że zadania w tym zakresie wypełniają przede
wszystkim władze samorządowe. Nie było to dotychczas realizowane w sposób zadowalający ze
względu na skromne środki finansowe. W Polsce w chwili obecnej ponad 20% gruntów wymaga
natychmiastowej interwencji, bieżących napraw lub konserwacji. W ustawie budżetowej na 2011 rok
zaplanowano znacznie większe fundusze na poprawę stanu melioracji oraz małej retencji. Poza
środkami z budżetu są do wykorzystania fundusze unijne. Należy przypuszczać, że po
dotychczasowych doświadczeniach zainteresowani będą chętnie korzystać z możliwości
finansowych i środki te zostaną właściwie wykorzystane, a to przyczyni się do stopniowej poprawy
sytuacji w tym zakresie.
Ad. 3 Po wypowiedziach przedstawicieli resortów, którzy stwierdzili zgodnie, że stan melioracji wodnych
i urządzeń wodnych na terenie kraju jest zły, informację uzupełniła przedstawicielka Najwyższej
Izby Kontroli. Przeprowadzone przez NIK kontrole nie tylko potwierdzają tę opinię, na ich
podstawie można nawet stwierdzić, że w niektórych regionach stan budowli hydrotechnicznych
i melioracji jest wręcz katastrofalny. Sekretarz stanu Kazimierz Plocke zaproponował szeroką debatę
na temat koniecznych zmian w prawie wodnym, które mogłyby zmienić niekorzystne rozwiązanie
dotyczące obowiązku konserwacji wymienionych urządzeń. K. Plocke uznał, że resort rolnictwa nie
powinien pełnić roli tylko przekazującego środki finansowe na utrzymanie urządzeń wodnych, ale
też mieć wpływ na podejmowaną działalność.
Podczas dyskusji poruszano problematykę dotyczącą braku planów przebiegu melioracji na terenach
poniemieckich, niszczenia melioracji poprzez zalesianie gruntów zdrenowanych, pozostawienia bez
pomocy indywidualnych właścicieli gruntów mających problemy z zalewaniem, podtopieniami,
niesprawną melioracją. Zwrócono uwagę, że jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest zmniejszanie się
liczby spółek wodnych.
Konkluzja:

Komisja będzie kontynuowała prace nad problematyką gospodarki wodnej na konferencji
organizowanej w dniu 1 lutego br.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.
Sporządzono w Biurze Prac Senackich.

