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Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyraża głębokie zaniepokojenie wobec stanu 

gospodarki wodnej w Wielkopolsce, szczególnie wszelkich urządzeń i budowli wodnych służących 

gospodarowaniu wodami oraz nieracjonalnego gospodarowania wodami. 

Walne Zgromadzenie wyraża także swoje zaniepokojenie wobec braku właściwego zarządzania wodami 

śródlądowymi przez organ do tego uprawniony a więc Państwowego Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie. Członkowie samorządu rolniczego wspólnie z pracownikami przeprowadzili lustrację w różnych 

miejscach całej Wielkopolski stanu cieków wodnych oraz urządzeń i budowli hydrotechnicznych. 

Przeprowadzone oględziny w wielu przypadkach wykazały, że spora część tych urządzeń, nie jest 

wykorzystywanych, z powodu braku nadzoru instytucji odpowiedzialnych oraz zaniedbań w konserwacji i 

ich utrzymaniu. Brakuje też okresowego usuwania postępującego zamulenia, co uniemożliwia 

prowadzenie racjonalnej retencji wód. Na terenie Wielkopolski, konieczne jest prowadzenie stałego 

nadzoru oraz systematycznej konserwacji urządzeń i budowli hydrotechnicznych służących do 

spiętrzania wód, a także właściwej pielęgnacji koryt rzek i innych cieków wodnych. 

Mała retencja jest jednym z najszybszych i najtańszych sposobów zatrzymania wody w 

krajobrazie. Według danych Wód Polskich, z terenu Polski aż 94% wody opadowej spływa do Bałtyku. 

Dla przykładu Hiszpanie zatrzymują ponad 48% wody opadowej. Członkowie samorządu rolniczego 

zgłaszają szereg zastrzeżeń i próśb o interwencję, w zakresie regulowania zastawek na ciekach wodnych. 

Za ten proces odpowiedzialne jest w głównej mierze przedsiębiorstwo PGW Wody Polskie. 

Od wielu lat środki na gospodarkę wodną, w tym na prace remontowe, konserwację bieżącą rzek 

i meliorację szczegółową są bardzo małe, w stosunku do potrzeb. Inwestycje w racjonalne 

wykorzystywanie wód pozwolą w dalszej perspektywie, na zmniejszenie skutków zbyt małej ilości 

opadów, jak i ich nadmiaru. W rezultacie zmniejszy to wydatki Państwa na odszkodowania 

spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Konieczne jest zatem, podjęcie 

kompleksowych działań mających na celu gruntowny przegląd oraz w razie konieczności naprawę 

urządzeń melioracyjnych, budowli hydrotechnicznych na wszystkich ciekach wodnych w Wielkopolsce.  

Potrzebna jest również, budowa nowych urządzeń do magazynowania wody w przypadku jej nadmiaru, 

oraz nawadniania gruntów w okresach suszy. Koniecznym jest finansowanie przez Państwo budowy sieci 

zbiorników retencyjnych o różnych wielkościach, w zależności od istniejących możliwości danego terenu. 

Środki te winno zabezpieczyć Państwo, zarówno na duże strategiczne inwestycje, jak i te małe, mogące 

być zrealizowane prze gospodarstwa rolne i Spółki Wodne. 

Wielkopolski Samorząd Rolniczy domaga się natychmiastowego uruchomienia działań 

zmierzających do prawidłowego funkcjonowania gospodarki wodnej oraz wyłonienia osób, które będą 

odpowiedzialne za stan i funkcjonowanie urządzeń i budowli łagodzących skutki nadmiaru wody 

opadowej i jej niedoborów. 


