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Wody Polskie mają plan przeciwdziałania skutkom suszy
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Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie zakończyło prace nad Planem
przeciwdziałania skutkom suszy. Przewiduje on wprowadzenie działań
w zakresie retencji wodnej. Wody Polskie mają plan, który ma wyeliminować
niedobory wody w glebie.

Wody Polskie mają plan który dotyczy także pozwoleń
wodnoprawnych
Podczas briefingu prasowego głos zabrała dr Małgorzata Stolarska, kierownik zespołu naukowego,
który opracował plan przeciwdziałania skutkom suszy. W czasie swojej wypowiedzi przybliżyła na
czym polegają kwestie związane z PPSS:
,, Przede wszystkim skupimy się aspektach administracyjnych i legislacyjnych, czyli jak
interpretować zapisy planu przeciwdziałania skutkom suszy, aby były skutecznie wdrażane.
PPSS jest dokumentem nie tylko dla urzędników państwowych, ale również dla
przedsiębiorców oraz osób indywidualnych, dotyczy m.in. pozwoleń wodnoprawnych.”

Wody Polskie mają plan przeciwdziałania suszy, który przedstawia działania dotyczące zarządzania
zasobami wodnymi, zarządzania kryzysowego, a także szacowania strat spowodowanych
suszą. Jego celem jest przede wszystkim ograniczenie skutków przez optymalne działania:
techniczne – w tym inwestycyjne
nietechniczne – dotyczące np. edukacji społecznej

Ważne inwestycje związane z powiększaniem zasobów wodnych
Dyrektor Departamentu Przygotowania Inwestycji Wód Polskich Wojciech Skowyrski, podkreślił
również, że istotną role odgrywają także inwestycje związane z powiększaniem dyspozycyjnych
zasobów wodnych. Chodzi tutaj przede wszystkim o działania w zakresie małej i dużej retencji.
Więcej o małej retencji pisaliśmy w artykule – Mała retencja – pieniądze na walkę z suszą.

Duże znaczenie samorządów i wspólnot lokalnych
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Najważniejszym elementem PPSS jest katalog działań zawierający 26 pozycji odwołujący się do
wszystkich użytkowników wód, obszarów oraz typów susz.
Wody Polskie mają plan przeciwdziałania suszy, w ramach którego zaplanowano ponad 590
inwestycji. Z czego, zdecydowana większość skupia się na zwiększeniu obecnego wolumenu
retencji.
Ponadto, w planie zawarto działania polegające na przebudowie już istniejących urządzeń
wodnych tak, aby mogły być w pełni wykorzystane w przeciwdziałaniu skutkom suszy w skali całego
kraju.
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