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Specustawa na suszę. Wydamy miliardy na retencję słusznie?
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Specustawa sposobem na suszę? Prezydent Andrzej Duda wraz z ministrem
rolnictwa zapowiadają rozwiązania, które ich zdaniem mają ułatwić walkę
z suszą. Sprawdzamy, czy proponowana specustawa pomoże rolnikom czy to
jedynie chwytliwa obietnica złożona przed wyborami? Na program retencji
wydamy grube miliardy – czy słusznie?

Specustawa na suszę. Prezydent Andrzej Duda zapowiada nowe rozwiązania, które jego zdaniem
ułatwią walkę z suszą.
fot. Jakub Szymczuk/KPRM

Kancelaria Prezydenta wspólnie z czterema resortami przygotowuje projekt specustawy, która
ułatwi rolnikom gospodarowanie wodą w czasach suszy. Taką obietnicę złożył prezydent Andrzej
Duda podczas wczorajszej wizyty we wsi Kamionna (woj. mazowieckie). Jak podkreślił, poziom
retencji wody w Polsce jest niebezpiecznie niski – wynosi około 6,5 proc. Dla porównania: w Hiszpanii
sięga on 45 procent.
Chcielibyśmy do 2027 r. zwiększyć poziom wody retencjonowanej w naszym kraju przynajmniej do
15 procent. Byłby to niezły wynik, ale to wymaga bardzo wielu działań i ogromnych nakładów
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w najbliższym czasie – zapowiedział Andrzej Duda.

Specustawa na suszę, czyli co?
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przekonywał, że w zapowiadanej specustawie znajdą
się rozwiązania mające pomóc w przeciwdziałaniu suszy rolnikom, samorządom a także spółkom
wodnych.
Jak poinformował, w zaproponowanych zmianach legislacyjnych – oprócz realizowanych już
programów wspierających retencję – znaleźć się mają również takie, które umożliwią legalizację
studni. A także – ułatwienia w zatrzymywaniu wody w urządzeniach melioracyjnych i wykonywanie
urządzeń wodnych.

Chwytliwa obietnica czy realna pomoc?
Rozwiązania mające przeciwdziałać suszy są z pewnością bardzo oczekiwane przez rolników.
Dlatego trudno oprzeć się wrażeniu, że wizyta we wsi Kamienna to elementem kampanii wyborczej
obecnego prezydenta. Tylko czy zapowiadana przez niego specustawa rzeczywiście pomoże
rolnikom czy to kolejna, wyglądająca dobrze jedynie na papierze obietnica? Czy specustawa może
okazać się sposobem na suszę?
W przypadku przekazywania środków na retencje należy zagłębić temat w jakim kierunku te
pieniądze powinny być przekazywane. Jeśli mówimy o tym, że ta ustawa ma regulować
budowę niewielkich zbiorników wodnych to odsyłam Państwa do najbliższego niewielkiego
zbiornika wodnego, który macie blisko domu. Proszę pójść zobaczyć jak on wygląda
i zapytać okolicznych rolników czy ten zbiornik wpływa na poprawę warunków
gospodarowania w regionie. Rolnicy powiedzą, że nie, bo takie zbiorniki na dużą skalę nie
oddziałują. Nawet na małą nie oddziałują – ocenił w audycji EKG TOK FM dr Mateusz
Grygoruk, hydrolog SGGW. – Retencjonowanie wody musi zachodzić na terenie całego
kraju, równomiernie w krajobrazie, a nie w kilku czy kilkudziesięciu punktowych zbiornikach
w dolinach rzek. Taka retencja nie zmieni sytuacji. Susze będą się powtarzać – podkreślił.

Przypominamy, że środki jakie przeznaczymy na program retencji w najbliższych latach nie
są małe: to 12 mld zł. Natomiast na poprawę sytuacji nawodnienia terenów rolniczych
w ciągu najbliższych trzech lat wydanych zostanie 154 mln zł.

Specustawa sposobem na suszę?
Polska ma od lat problem z suszą. W tym roku jeszcze niedawno hydrolodzy ostrzegali, że będziemy
mieć do czynienia z suszą stulecia. Wielu rolników ma nadzieje, że ostatnie opady poprawiły sytuację
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– ale czy aby na pewno?
W kontekście spodziewanej suszy ten opad nie poprawił sytuacji. Nadal mamy do czynienia
z brakiem wody – ocenił w audycji EKG TOK FM dr Mateusz Grygoruk. – Aby uzupełnić nasze
zasoby wodne potrzebujemy długotrwałych opadów, które będą w niewielkim natężeniu padały
przez kilkanaście dni, kilkanaście nawet tygodni. Zasoby wodne są w tym momencie ograniczone.
Padało, ale po kilkudniowych opadach, nie możemy mówić, że jest dużo lepiej – dodał.
Źródło: MRiRW/prezydent.pl/TOK FM
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