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Rada Partnerstw Wodnych

Założenia, cele  i zasady 

funkcjonowania 
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Regulamin Rady Partnerstw Wodnych

I. Celem Rady jest

- promowanie racjonalnego 

gospodarowania wodą oraz

- podejmowanie wspólnych inicjatyw 

na terenie Województwa dla  

zapewnienia wody w rolnictwie 

oraz dla mieszkańców obszarów 

wiejskich.
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II. Wojewoda Kujawsko-Pomorski powołuje do Rady przedstawicieli:

1) Przewodniczących Rad Partnerstwa z powiatów, w których LPW zostały utworzone,

2) Starostów Powiatów, w których Lokalne Partnerstwa Wodne są w trakcie tworzenia
lub będą utworzone,

3) Związków spółek wodnych działających na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego,

4) Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczegow Minikowie,

5) Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej działających w strukturach PGW Wody
Polskie, które zasięgiem swojego działania obejmują teren województwa kujawsko-
pomorskiego,

6) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,

7) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

8) Przedstawiciela Wojewody,

9) Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej,

10) Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Państwowego Instytutu Badawczego,

11) Lasów Państwowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,

12) Parków Krajobrazowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
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III.Funkcje organizacyjne dla Rady pełni Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Minikowie, który koordynuje działania w zakresie tworzenia i wsparcia
LPW na terenie województwa.

IV.Przedmiotem prac Rady są:

1.Uzgodnienia dotyczące planowanych inwestycji w gospodarce wodnej i realizacji
zadań związanych z utrzymywaniem wód.

2.Wymiana informacji dotyczących działań podejmowanych przez podmioty
zarządzające infrastrukturą wodną lub korzystające z lokalnych zasobów wody.

3.Prezentacja stanowisk różnych podmiotów w ważnych kwestiach dotyczących
tematyki wodnej.

4.Wypracowanie opinii i podejmowanie stanowiska wobec problemów i zagadnień
będących przedmiotem obrad.

5.Wypracowanie propozycji priorytetów w zakresie gospodarki wodnej na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego.

6.Wypracowanie postulatów dotyczących rozwiązań prawnych związanych
z funkcjonowaniem gospodarkiwodą.

7.Podejmowanie inicjatyw i wypracowanie koncepcji projektów realizujących cele
i ustalenia Rady.
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V. Wojewoda powołuje Przewodniczącego Rady i jego

Zastępcę.

VI.W miarę potrzeb w pracach Rady mogą uczestniczyć:

1) przedstawiciele innych instytucji, których zakres działania

obejmuje problematykę zarządzania zasobami wodnymi w

województwie,

2) przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się

tematyką racjonalnej gospodarki wodą,

3) eksperci w zakresie hydrologii, hydrogeologii i rolnictwa z

uczelni i instytucji naukowo-badawczych,

4) inne osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być

przydatne z uwagi na cel działania Rady.
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VII. Organizacja prac Rady

1. Spotkania Rady powinny być organizowane nie rzadziej niż jeden raz w

roku. Każdorazowo tematykę spotkań, program i zasady pracy określi

Przewodniczący Rady w uzgodnieniu z KPODR Minikowo jako organizatorem

kolejnych spotkań Rady.

2. Tematyka i program Rady powinien uwzględniać opinie i propozycje

członków Rady zebrane przez organizatora na 3 tygodnie przed terminem

spotkania Rady.

3. Obrady Rady prowadzi Przewodniczący lub jego Zastępca. W trakcie

spotkania uczestnicy mogą zgłaszać swoje propozycje do porządku obrad i

planu działania Rady.

4. Rada może podejmować w głosowaniu uchwały, w których zawiera opinie

i stanowiska wobec konkretnych zagadnień będących przedmiotem obrad.

5. W miarę potrzeb, Rada może tworzyć stałe komisje lub doraźnie działające

zespoły, które będą przygotowywały materiały na kolejne spotkania Rady.
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Zadania i metody pracy WRPW - propozycje

1.Informowanie, wymiana doświadczeń, upowszechnianie dobrych

praktyk:

– prezentacja na forum WRPW działalności i planów instytucji

funkcjonującychw zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodnej,

– wyjazdy studyjne na terenie województwa,

– posiedzenia wyjazdowe połączone z prezentacja dobrych przykładów.

2.Uzyskanie wpływu na stan prawa i rozwiązania organizacyjne w

otoczeniu LPW dotyczące inwestycji i gospodarki wodą:

•opiniowanie i proponowanie rozwiązań dotyczących systemu

prawnego,

•opiniowanie sposobu organizacji konkursów dotacyjnych dla SW i

JST.
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Zadania i metody pracy WRPW - propozycje
3.Opiniowanie i wspieranie działań edukacyjnych i promocyjnych oraz

przygotowywanie własnych programów, planów, projektów w tym zakresie:

publikacje promocyjne prezentujące dobre praktyki w zakresie racjonalnej gospodarki

wodą,

akcje promocyjne w mediach, skierowane do różnych grup społecznych (rolników,

przedsiębiorców imieszkańców korzystających z lokalnych zasobów wody).

edukacja szkolna - promowaniewłaściwych zachowań dla ochrony zasobów wody.

4.Identyfikowanie tematyki ekspertyz dotyczących gospodarki wodą i inwestycji w

tym zakresie na poziomie lokalnym i regionalnym np.:

•plany inwestycji w zakresie infrastruktury wodnej dla zlewni obejmującej obszar kilku

LPW, badanie aktualnego stanu poboru wód podziemnych na określonym obszarze (np.

Kujawy),

badaniemożliwości racjonalnego wykorzystania wód podziemnych na danym terenie,

określenie możliwości wykorzystania lokalnych zasobów wód powierzchniowych do

nawadniania w rolnictwie,

określenie możliwości rozwoju małej retencji z uwzględnieniem lokalnych

uwarunkowań



9

Zadanie bieżące WPRW
Utworzenie zespołu w ramach prac WRPW ds. przygotowania

propozycji zmian prawnych dotyczących funkcjonowania spółek

wodnych, na podstawie stanowiska przyjętego na konferencji w

Minikowie w dniu 24.11.2021r.

Proponowany skład zespołu:

• przedstawiciele spółekwodnych i ich związków,

• przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych,

• przedstawicieleWojewody (w tym prawnicy),

• przedstawiciele SamorząduWojewództwa,

• przedstawiciele KPODR.

Przyjęcie przez WPRW stanowiska w kwestii proponowanych

zmian prawa (na bazie efektów prac zespołu) i przekazanie go do

właściwych władz ustawodawczych i wykonawczych (parlament,

sejmik województwa, samorządy lokalne).


