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Powiatowe Plany Wodne 

- rola i znaczenie dla racjonalnego zarządzania 

gospodarką wodną
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CELE PROCESU BUDOWY LPW

1.Aktywizacja i integracja środowisk lokalnych

poprzez wzajemne poznanie zakresów działania

i potrzeb.

2.Diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania

zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa

imieszkańców obszarów wiejskich.

3.Wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz

poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej

w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
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POWIATOWY PLAN WODNY 
JAKO NARZĘDZIE RACJONALNEGO ZARZĄDZANIA WODĄ

1.Opracowany lokalnie przez interesariuszy na bazie
obiektywnych danych i potrzeb rolnictwa.

2.Przyjęty na zasadzie konsensusu/demokratycznie
przez członków Partnerstwa.

3.Uzgodniony z PGW Wody Polskie – sporządzony z
jego udziałem.

4.Wykorzystujący ekspertyzy naukowe - w miarę
możliwości.

5.Bazowy dokument do opiniowania inwestycji w
infrastrukturze wodno-melioracyjnej na terenie
powiatu.
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Rola i znaczenie Powiatowych Planów Wodnych
ROLA LOKALNYCH PARTNERSTW WODNYCH:
W obecnej postaci to formuła organizacyjna do
wypracowania wspólnej opinii środowiska lokalnego
(JST, GSW, PGW Wody Polskie i instytucje
państwowe) w zakresie gospodarki wodą na terenie
powiatu.

ROLA POWIATOWYCH PLANÓW WODNYCH:

1. Zapisane uzgodnienia zawierające:
- ocenę sytuacji i opis specyfiki lokalnej – diagnoza,
- wskazanie kierunków działań – plan działania;

2. Bazowy dokument do wsparcia możliwości
pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje.

ZNACZENIE POWIATOWYCH PLANÓW WODNYCH:
Posiadanie PPW to wymóg uzyskania możliwości

zgłoszenia priorytetów inwestycyjnych – czyli
uzyskanie preferencji w dotacyjnych procedurach
konkursowych.
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Zakres tematyczny PPW  - wytyczne MRiRW
„Plan rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich 

na lata 2022 – 2030” 
1.Wstęp - ogólny i krótki opis powiatu i charakterystyka

partnerstwa.

2.Lista aktualnych dokumentów strategicznych odnoszących

się do gmin i powiatu, których treści mają znaczenie dla

gospodarki wodą.

3.Diagnoza zasobów wodnych - charakterystyka hydrologiczna,

opis zasobów wodnych od strony przyrodniczej, gospodarczej,

obecne zasoby, lokalizacja i stan infrastruktury wodnej (na podstawie

danych z RZGW/Zarządów Zlewni/Nadzorów Wodnych, spółek

wodnych).

4.Identyfikacja potrzeb i problemów w zakresie gospodarki

wodnej powiatu.

5.Określenie celów strategicznych.

6.Lista inwestycji (w tym priorytetowych) wraz z opisem stopnia

przygotowania inwestycji np. projekty, uzgodnienia, skutki dla

środowiska).

7.Propozycje dalszych działań LPW - plan rozwoju LPW w

powiecie.
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MRiRW - wytyczne dla funkcjonowania LPW

Jakie działania może podejmować LPW?

LPW mają zainicjować opracowanie Planów rozwoju
gospodarki wodą na obszarach wiejskich, które będą
zawierały listy inwestycji i lokalnych działań do podjęcia w
latach 2022 – 2030 w danym powiecie.

Listy te będą stanowiły listy indykatywne do realizacji
programów wsparcia z programu rozwoju obszarów
wiejskich czy Krajowego Planu Odbudowy oraz innych
dostępnych źródeł finansowych w zakresie gospodarki
wodą.

W ramach LPW będą dyskutowane i opiniowane
priorytetowe inwestycje wodne, które powinny zostać
w pierwszej kolejności sfinansowane i zrealizowane w
danym powiecie.

Plany rozwoju gospodarki wodą na obszarach wiejskich
na lata 2022 – 2030 to podstawowe dokumenty, które
powinny zostać wypracowane w ramach LPW i stanowić
podstawę do długoterminowych działań.
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Etapowanie prac nad 
Planem rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich 

na lata 2022 – 2030 

Etap I – 2021 r.

Warsztaty prowadzone przez KPODR Minikowo – efekty:
1.Zawiązanie Partnerstwa  - wybór formy 
organizacyjnej.
2.Rozpoczęcie autonomicznej działalności LPW w 
powiecie.
3.Opracowanie  Powiatowego Planu Wodnego - jako 
wstępnej wersji  Planu rozwoju gospodarki wodą na 
terenach wiejskich na lata 2022 – 2030 w tym: 
- przygotowanie wstępnej listy indykatywnej zadań 
priorytetowych.
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Etapowanie prac nad 
Planem rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich 

na lata 2022 – 2030 
Etap II – 2022 r. (nowe informacje dotyczące KPO i PS WPR)

1.Uzupełnienie treści PPW o brakujące dane 
diagnostyczne z GSW, RZGW i JST (w szczególności z 
podmiotów, które nie złożyły ankiet w trakcie 
warsztatów).
2.Dopracowanie informacji dot. zgłoszonych zadań 
inwestycyjnych (uzgodnienia, wymagane dokumenty, 
kosztorysy itp.) 
3.Przyjęcie ostatecznej wersji Planu rozwoju gospodarki 
wodą na terenach wiejskich na lata 2022 – 2030,  w tym 
listy projektów do KPO I PS WPR.
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Powiatowy Plan Wodny
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Powiatowy Plan Wodny - spis treści 

Wprowadzenie  – cel, treść i zakres opracowania

Wytyczne MRiRW dla funkcjonowania Lokalnych Partnerstw Wodnych

I. WYBRANE INFORMACJE DOTYCZĄCE  POWIATU

II. LISTA AKTUALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH ODNOSZĄCYCH

SIĘ DO POWIATU

III. LOKALNE PARTNERSTWO WODNE  – SKŁAD LPW

IV. DIAGNOZA SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA WODĄ NA

TERENIE POWIATU

V.  ANALIZA SWOT - GOSPODARKA WODĄ NA TERENIE  POWIATU

VI. CELE DZIAŁAŃ LPW NA RZECZ RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA

WODĄ

VII. GŁÓWNE KIERUNKI  INWESTYCJI WODNYCH NA TERENIE POWIATU

VIII. LISTA PRIORYTETOWYCH  INWESTYCJI I DZIAŁAŃ REMONTOWYCH

IX. PROGRAM DZIAŁANIA LOKALNEGO PARTNERSTWA WODNEGO

A. FUNKCJONOWANIE LOKALNEGO  PARTNERSTWA WODNEGO

B. FORMA ORGANIZACYJNA PARTNERSTWA

C. STRATEGIA DZIAŁANIA LPW

D. KIERUNKI DZIAŁANIA I OBSZARY AKTYWNOŚCI LPW

ZŁĄCZNIKI: 1- 8
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Powiatowy Plan Wodny – spis treści   

ZŁĄCZNIKI:

ZAŁ. NR 1.  ANKIETA DIAGNOSTYCZNA  GMINNE SPÓŁKI WODNE - WZÓR

ZAŁ. NR 2.  ANKIETA DIAGNOSTYCZNA  SAMORZĄDY LOKALNE - WZÓR

ZAŁ. NR 3.  WSTĘPNY RAPORT DIAGNOSTYCZNY

I.   Ogólna charakterystyka powiatu

II. Zasoby i stan infrastruktury wodnej - informacje z ankiet

III. Zestawienie – problemy i propozycje z ankiet

ZAŁ. NR 4. LIST INTENCYJNY W SPRAWIE UTWORZENIA LPW - WZÓR

ZAŁ. NR 5. REGULAMIN PARTNERSTWA

ZAŁ. NR 6.  ZGŁOSZENIE ZADANIA W ZAKRESIE INWESTYCJI - WZÓR

ZAŁ. NR 7.  STANOWISKO SIECI LPW W  ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ

PRAWNYCH  DOTYCZĄCYCH SPÓŁEK WODNYCH

ZAŁ. NR 8.  PRODUKCJA ROLNICZA NA TERENIE POWIATU

A POTENCJALNE ZAGROŻENIE SUSZĄ
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Powiatowy Plan Wodny

Lista priorytetowych inwestycji na terenie działania LPW
rekomendowanych przez LPW do sfinansowania w ramach PROW i KPO

Lp.
Nazwa obiektu i syntetyczny 

opis zakresu inwestycji

Właściciel obiektu

/zarządca

Koszt 

szacunkowy
Uwagi

Gmina RZG
W

Zarząd 
zlewni

Nazwa 
inwestycji

Całkowity 
zakres 
rzeczowy 
zadania 
/krótki opis, 
w tym 
parametry 
techniczne/

Współrz
ędne X 
Y w 
układzie 
92

Stopień 
przygotow
ania 
inwestycji

Zakres 
wymaga
nej 
dokume
ntacji

Okres 
realizacj
i 
inwesty
cji

Szaco
wany 
koszt 
zada
nia 
[zł]

Rodzaj 
podmiotu 
odpowiedzial
nego za 
dalsze 
utrzymanie 
inwestycji 

Obszar 
oddziaływ
ania  na 
grunty 
rolne [ha]



13

Podsumowanie – dalsze działania LPW
Zadania dla Rady Partnerstwa na I półrocze 2022:
1. Uzupełnienie diagnozy – dodatkowe ankiety, weryfikacja treści 

wypracowanych podczas warsztatów.
2. Rozszerzenie składu Partnerstwa  - zapewnienie 

reprezentatywności LPW w środowisku powiatu.
3. Weryfikacja wstępnej listy inwestycji – co jest czego brakuje, kto 

nie zgłosił swoich postulatów.
4. Zweryfikowanie wykonalności zgłoszonych inwestycji:

- Stan dokumentacji – terminy  uzyskania pozwoleń,
projekty techniczne, uzgodnienia z dysponentami terenu itd.

- Zgodność z wytycznymi UE – nienaruszanie stanu środowiska!
5. Zaproponowanie listy priorytetowych inwestycji LPW.
6. Zatwierdzenie listy priorytetowych inwestycji na forum 

Walnego Zebrania  Partnerstwa.
7. Opracowanie programu działań LPW (poza inwestycjami) do 

sfinansowania w ramach wsparcia działań LPW (np. KPODR)
• Przygotowanie projektów promocyjnych (np. dla młodzieży), 

edukacyjnych (np. szkolenia rolników), doradczych (np. wsparcie 
istniejących SW, powstawanie nowych SW) itd.

• Zidentyfikowanie tematyki i zakresu niezbędnych ekspertyz z 
zakresu hydrologii, hydrogeologii, rolnictwa itp.
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Dziękuję za uwagę!

Zenon Lewandowski


