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SUSZA – obszary zagrożone występowaniem*
1987-2017/2018
ATMOSFERYCZNA

ROLNICZA

HYDROLOGICZNA

HYDROGEOLOGICZNA

Objaśnienia: *obszary intensywnie i bardzo zagrożone danym typem suszy; ** - % liczony odnośnie powierzchni gruntów rolnych i leśnych

Popyt a użytkowanie wód w czasie suszy
• W ramach analiz nt. dyspozycyjnych zasobów wód powierzchniowych i podziemnych
oszacowano ilość zasobów wodnych dostępnych w czasie suszy i potrzeby wodne
użytkowników i środowiska
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• Wyniki analiz identyfikacji obszarów zagrożonych suszą oraz analiz zasobów
dyspozycyjnych w tym ryzyka suszy to główne kryteria ustalania zakresu działań dla
przeciwdziałania skutkom suszy w danej jednostce (JCW)
 rozkład przestrzenny zagrożenia, ryzyka suszy i potrzeb zwiększania zasobów
wodnych
 hierarchizacja obszarów pod kątem wdrożenia działań łagodzących skutki suszy

DEFINICJA suszy

Susza – jest to zjawisko naturalne, wywołane przez długotrwały
brak opadów atmosferycznych, przejawiający się okresowym
obniżeniem poziomu wód powierzchniowych
lub gruntowych, mogący skutkować ograniczeniami

w możliwości korzystania z wód, dostępu do usług wodnych, lub
możliwości prowadzenia produkcji rolnej lub leśnej.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)
elementy składowe
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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Dokumenty planistyczne przeciwdziałania skutkom
suszy w krajach europejskich
Wśród krajów europejskich dokumenty
o randze PPSS związane z suszą opracowały:

1. Wielka Brytania,
2. Francja,
3. Włochy,
4. Hiszpania,
5. Portugalia,

6. Słowacja,
7. Czechy,

8. Węgry,
9. Ukraina

PPSS dla Polski z uwzględnieniem podziału kraju na
obszary dorzeczy
powstanie z końcem 2020 r.
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Metodyka
opracowania
katalogu działań

ŹRÓDŁA DZIAŁAŃ

Działania w sposób bezpośredni lub pośredni wynikają m.in. z:
•

Dokumentów planistycznych i strategicznych,

•

Wytycznych KE,

•

Metodyki do opracowania ppss,

•

Opracowań ppss (krajowych i zagranicznych),

•

Wyników ankietyzacji,

•

Katalogów dobrych praktyk,

•

Uzgodnień PGW WP ze stronami wymienionymi w Art. 185 ust 1. ustawy Prawo

wodne (Dz. U. 2018 poz.2268 z późn. zm.)

ŹRÓDŁA DZIAŁAŃ
Nazwa źródła
Metodyka KZGW 2013 i 2017
Integrated Drought Management Programme in Central and Eastern Europe,
Milestone 2: Slovak case study report
Drought Management Plan Report Technical Report - 2008 - 023
Plan ochrony zasobów wodnych Europy (COM(2012)673)
Ankietyzacja
Guidelines on Integrating Water Reuse into Water Planning and Management in the
context of the WFD, June 2016
PPSS w regionach wodnych Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej, Jarft
Sprawozdanie z przeglądu europejskiej polityki w dziedzinie niedoboru wody i susz
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030
Guidelines for Water Reuse, US EPA, September 2012
Naturalna, mała retencja wodna – Metoda łagodzenia skutków suszy, ograniczania
ryzyka powodziowego i ochrona różnorodności biologicznej. Podstawy Metodyczne.
Globalne Partnerstwo dla Wody, Polska. 2016
PPSS w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa),
Orlicy i Morawy
Southern Water Revised Drought Plan
British Columbia Drought Response Plan, July 2016
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KATALOG

22 DZIAŁAŃ (otwarty zbiór)

• 17

działań zostało zaimplementowanych z zestawienia działań
katalogowych Metodyki (Aktualizacji opracowania „Ochrona przed suszą w
planowaniu gospodarowania wodami – metodyka postępowania” KZGW 2017),

w tym 4 działania uległy modyfikacji co do zakresu zgodnie z wynikami
ankietyzacji

• 5 działań dodano jako nowe względem Metodyki
RAZEM: 22 działania
Spełnienie 3 reguł
S.M.A.R.T. czy działanie jest: konkretne, mierzalne i istotne

Opis działań w katalogu

Nazwa działania
Opis
Odniesienie do dokumentów strategicznych
Organ odpowiedzialny za przygotowanie dyspozycji/aktu prawnego

Spodziewany rezultat z uwzględnieniem grup użytkowników wód
o zidentyfikowanym ryzyku suszy
Priorytet realizacji
Określone warunki realizacji - kryteria doboru

TYPY DZIAŁAŃ

ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA
• Krajowe
• Regionalne
• Lokalne
KATEGORIA DZIAŁANIA
• Bieżące
• Krótkookresowe
• Długookresowe
CHARAKTER DZIAŁANIA
• Techniczne
• Nietechniczne

TYPY DZIAŁAŃ

ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA
• Krajowe
• Regionalne
• Lokalne
KATEGORIA DZIAŁANIA
• Bieżące
• Krótkookresowe
• Długookresowe

Działania reaktywne
Działania proaktywne

CHARAKTER DZIAŁANIA
• Techniczne
• Nietechniczne

2021 – 2027 (z perspektywą do 2030 r.)
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Zarządzanie ryzykiem
suszy

Foto: R. Kosieradzki

– pakiet działań proaktywnych
przeciw skutkom suszy

Proaktywne zarządzanie ryzykiem suszy

1.

Edukacja i kreowanie świadomości rolników w zakresie
zwiększania retencji na gruntach rolnych oraz
upowszechniania upraw mniej wrażliwych na suszę

2.

Opracowanie zbioru dobrych praktyk w zakresie
racjonalizacji zużycia wody w rolnictwie

3.

Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych
o przyczynach występowania suszy, sposobach jej
identyfikowania, obszarach gospodarczych, społecznych
i środowiskowych wrażliwych na suszę oraz przeciwdziałaniu
jej skutkom

4.

Propagowanie ponownego wykorzystania wody

Proaktywne zarządzanie ryzykiem suszy
5.

Budowa oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych

6.

Wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia
i nawadniania upraw polowych

7.

Prowadzenie działań technicznych umożliwiających
regulację poziomu wód w jeziorach

8.

Budowa ujęć wód dla zabezpieczenia dostaw wody
przeznaczonej do spożycia

Bodowa ujęć wód podziemnych do poboru na cele
nawodnień rolniczych
Realizacja działań inwestycyjnych w zakresie kształtowania
10.
zasobów wodnych przez zwiększanie sztucznej retencji
Realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania lub
11.
odtwarzania retencji naturalnej

9.

Proaktywne zarządzanie ryzykiem suszy

12.

Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach
rolnych

13.

Retencja i zagospodarowanie wód opadowych i
roztopowych na terenach zurbanizowanych

14.

Zwiększenie retencji naturalnej i sztucznej na gruntach
leśnych

Przesunięcie terminu realizacji prac utrzymaniowych
cieków z uwagi na wystąpienie suszy hydrologicznej,
15. polegających na wykaszaniu roślinności z dna i brzegów
oraz usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w
dnie śródlądowych wód powierzchniowych

Proaktywne zarządzanie ryzykiem suszy
Analiza potrzeb i możliwości kształtowania zasobów
16. wodnych w celu przeciwdziałania skutkom suszy poprzez
zwiększenie retencji sztucznej
Optymalizacja zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie
części odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez
17.
suszę rolniczą oraz zawierania umów ubezpieczenia od
ryzyka wystąpienia skutków suszy rolniczej
Opracowanie projektu zintegrowanego systemu monitoringu
18. suszy wraz z określeniem założeń administracyjnych i
prawnych dla jego funkcjonowania
Przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodą w
zbiornikach retencyjnych, mającej na celu poprawę
skuteczności ich działania w kontekście zwiększania zasobów
19.
dyspozycyjnych wód powierzchniowych i podziemnych, bez
istotnego pogorszenia efektów innych zadań pełnionych
przez te zbiorniki
Opracowanie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem
suszy w zakresie czasowego ograniczenia w korzystaniu z
20.
wód w zakresie poboru wody i zwykłego korzystania w czasie
suszy

Proaktywne zarządzanie ryzykiem suszy

Opracowanie zasad finansowania działań
21. przeciwdziałających skutkom suszy w programach
operacyjnych

22.

Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na obszarach
bilansowych o ograniczonych zasobach dyspozycyjnych

Proaktywne zarządzanie ryzykiem suszy

Działania proaktywne
19 DZIAŁAŃ ( 86,4 %)

3 DZIAŁANIA ( 13,6 %)
Działania reaktywne

Dziękuję za uwagę
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