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1. Wstęp
Województwo wielkopolskie jest jednym z 16 województw utworzonych z dniem
1 stycznia 1999 r. w ramach reformy podziału administracyjnego. Jest województwem
dużym- posiadającym powierzchnię 29 826 km2 (9,53% obszaru Polski).
Przestrzeń województwa charakteryzuje się m.in.:
• dużym zróżnicowaniem przyrodniczym;
• nienajlepszą jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej (ponad połowa gmin ma
wskaźnik poniżej przeciętnej krajowej) jednak przy równocześnie wysokiej kulturze
rolnej;
• niekorzystnym bilansem wodnym - opady i spływ jednostkowy poniżej średniej
krajowej;
• zbyt niską retencją sztuczną i naturalną - 0,6% wobec 6% dla kraju;
• występującymi obszarami zagrożonymi zjawiskami powodzi (tereny wzdłuż Warty,
Noteci, Prosny, Lutyni, Kanału Obry i Baryczy) oraz suszy (tereny centralnej,
południowej i wschodniej części województwa).
Występowanie tych niekorzystnych cech sprawiło, że w „Strategii rozwoju
województwa wielkopolskiego do 2030r.” wskazano również jako słabe strony mające wpływ
na ten rozwój „ (…) Pogłębiający się deficyt wody, występowanie zjawisk suszy,
niewystarczająca retencja wodna, szczególnie w zasięgu oddziaływania kopalni węgla
brunatnego oraz w środkowej części województwa, a także zła jakość wód (…).
W zdiagnozowanych w Strategii „Pakietach działań” zwiększanie zasobów wodnych
w Wielkopolsce, rozwijanie gospodarki wodnej w rolnictwie m.in. przez budowę
i modernizację urządzeń melioracyjnych, a także zwiększanie retencji wodnej (…) ze
szczególnym uwzględnieniem małej retencji polegającej na gromadzeniu wody w niewielkich
zbiornikach, zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód, przy jednoczesnym zachowaniu
i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego jest jednym z kierunków działań do 2030r.
Urządzenia infrastruktury technicznej obszarów wiejskich w województwie
wielkopolskim obejmują m.in. elementy gospodarki wodnej, w tym różne typy melioracji
gruntów (drenowania, systemy rowów śródpolnych) oraz zbiorniki wodne. Urządzenia te
mają podstawowe znaczenie dla rozwoju terenów wiejskich, modernizacji i wzrostu
produkcji rolnej, kształtowania się wielofunkcyjnego charakteru wsi i cywilizacyjno-bytowych
warunków życia jej mieszkańców.
W województwie wielkopolskim wg. stanu na 2019r., ogólna powierzchnia użytków
rolnych wynosi 1 737,6 tys. ha (w tym zmeliorowanych gruntów ornych 869,4 tys. ha oraz
181,6 tys. ha zmeliorowanych użytków zielonych). W powierzchni użytków rolnych grunty
orne stanowiły 45,1 %, a użytki zielone 9,4 %.
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Biorąc pod uwagę istniejące w województwie wielkopolskim, niezbyt korzystne
z punktu widzenia rolnictwa, uwarunkowania klimatyczne, hydrologiczne i glebowe,
potrzeby melioracyjne związane z nawodnieniami i retencją na tych terenach są bardzo duże.
Analizy zjawisk suszowych występujących w ostatnich latach wskazują, że stopień
zaspokojenia potrzeb melioracji nawodnieniowych i samych nawodnień w województwie
wielkopolskim jest wysoki i z roku na rok wykazuje wyraźną tendencję wzrostową.
Na sytuację tą składa się oprócz zjawisk hydro-meteorologicznych, to że ilość wykonywanych
obecnie działań melioracyjnych nie równoważy ubytków, jakie następują na skutek
dekapitalizacji istniejących urządzeń. Ponad połowa istniejących urządzeń melioracyjnych,
szczególnie urządzeń drenarskich na gruntach ornych, liczy powyżej 40 lat, a nawet sięga
czasów przedwojennych. W większości są to urządzenia w znacznym stopniu
zdekapitalizowane.
W celu odwrócenia negatywnej tendencji niskiego zagospodarowania retencyjnego
użytków rolnych w województwie, należałoby w najbliższej przyszłości podjąć działania
związane z kompleksową odbudową i odtworzeniem sieci rowów melioracji śródpolnych
wraz z przywróceniem na nich piętrzeń oraz odbudową i renowacją istniejących systemów
drenarskich z odwodnieniowych na nawodnieniowo- odwodnieniowe z zastosowaniem
urządzeń opóźniających odpływ wód z tych sieci. Działania te wraz z odbudową czy budową
małych zbiorników śródpolnych, wprowadzaniem pasów zadrzewień i zakrzaczeń
śródpolnych oraz przywracaniem obszarów naturalnych zabagnień przyczynią się
w perspektywie kilkunastu lat do odwrócenia aktualnej sytuacji i pozwolą na
zagospodarowanie opadów w miejscu ich wystąpienia, a więc na polu rolnika.
Analizując problemy oraz potrzeby związane ze zwiększeniem zasobów wodnych na
obszarach wiejskich podjęto inicjatywę utworzenia w br. pilotażowych na terenie każdego
województwa „Lokalnych Partnerstw ds. Wody” mających na celu zainicjowanie współpracy
poprzez stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem, a instytucjami
i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym
uwzględnieniem rolnictwa.
Celem tego pilotażowego programu zainicjowanego przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy
z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego jest wymiana dotychczasowych
doświadczeń związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi na poziomie powiatu.
Umożliwić to ma budowę sieci wzajemnej współpracy pomiędzy wszystkimi
kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wodnymi w rolnictwie i na obszarach
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wiejskich na poziomie lokalnym oraz stworzyć fundament poszukiwania możliwości
skutecznego rozwiązywania zaistniałych problemów- w tym finansowania zadań.
Cele szczegółowe pilotażowego 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 i mieszkańców obszarów wiejskich,
3. wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki
wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
4. wypracowanie propozycji co do przyszłych ram prawno-organizacyjnych działania
struktur LPW o tych samych zadaniach na terenie całego kraju,
5. przygotowanie raportu diagnostycznego dotyczącego obszaru powiatu.
W Wielkopolsce do tego działania wytypowano pow. kolski. Zadaniem głównym
przed jakim stanęło pilotażowe LPW to m.in. wypracowanie i zaproponowanie rekomendacji
dla MRiRW w zakresie potrzeb oraz możliwości podjęcia działań związanych ze zwiększeniem
dyspozycyjnych zasobów wodnych w rolnictwie, roli poszczególnych podmiotów LPW w tym
doradztwa ds. wody, a także propozycji rozwiązań systemowych w tym zakresie.
Niniejszy raport analizuje aktualną sytuację związaną z zagospodarowaniem wodnomelioracyjnym powiatu, działalnością spółek wodnych oraz analizuje ankietyzację wśród
rolników dot. potrzeb nawodnień rolniczych. W końcowej części opracowania
zdiagnozowano stan i przedstawiono propozycje rozwiań związanych z funkcjonowaniem
Lokalnych Partnerstw ds. Wody.

1.1 Przedstawienie składu instytucjonalnego i osobowego LPW
1.

Pan Leszek Galemba Poseł na Sejm RP

2.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, reprezentowany przez:
- p. Huberta Osowicza, Kierownika Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
- p. Emilię Białas, Inspektora wojewódzkiego w Oddziale Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

3.

Starostwo Powiatowe w Kole, reprezentowane przez:
- p. Sylwestra Chęcińskiego Wicestarostę kolskiego
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4.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, reprezentowany przez:
- p. Wiesławę Nowak Dyrektora WODR w Poznaniu

5.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole,
reprezentowane przez:
- p. Jana Bartczaka Dyrektora

6.

Urząd Miejski w Dąbiu, reprezentowany przez:
- p. Tomasza Ludwickiego Burmistrza
- p. Mirosławę Dudzińską Inspektora (stanowisko ds. rozwoju i ochrony
środowiska)

7.

Urząd Gminy Koło, reprezentowany przez:
- p. Mariusza Rybczyńskiego Wójta Gminy Koło
- p. Pawła Zawadzkiego (Wodociągi i Kanalizacja)

8.

Wielkopolska Izba Rolnicza Biuro Powiatowe w Kole, reprezentowana przez:
- p. Michała Wróblewskiego Przewodniczącego Rady

9.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kole, reprezentowana przez:
- p. Andrzeja Załęckiego Kierownika

10. Gminna Spółka Wodna w Dąbiu, , reprezentowana przez:
- p. Jana Wojciechowskiego Przewodniczącego GSW w Dąbiu
11. KP PSP Koło, reprezentowana przez:
- p. Arkadiusza Wypióra Zastępcę Komendanta

1.2 Przedstawienie zakresu kompetencji wszystkich instytucji mających
wpływ na gospodarkę wodną powiatu
1.

Pan Leszek Galemba Poseł na Sejm RP
Przedstawiciel Ustawodawcy, reprezentant lokalnego społeczeństwa.

2.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Administracja rządowa na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny
nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie
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województwa Skarb Państwa. Wojewódzka jednostka organizacyjna
nieposiadająca

osobowości

prawnej,

będąca

jednostką

pomocniczą

wojewody oraz organów rządowej administracji zespolonej. Urząd stanowi
aparat pomocniczy wojewody w celu umożliwienia wykonywania jego
ustawowych zadań. Działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, a także na
podstawie statutu urzędu wojewódzkiego. Udziela również dotacji do
działalności spółek wodnych na terenie województwa.
3.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Państwową jednostka organizacyjna, posiadającą osobowość prawną,
prowadząca doradztwo rolnicze na obszarze województwa wielkopolskiego.
Wielkopolski

Ośrodek

Doradztwa

Rolniczego

podlega

ministrowi

właściwemu do spraw rozwoju wsi.
Jednostki doradztwa rolniczego realizują działania w zakresie rolnictwa,
rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego,
mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie
konkurencyjności

rynkowej

gospodarstw

rolnych,

wspieranie

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie
kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
Inicjator powstania LPW.
4.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole
Przedsiębiorstwo zajmujące się utrzymaniem i zachowaniem lokalnych
zasobów wodnych. Realizuje inwestycje, których celem jest ochrona przed
suszą i powodzią. Wśród wielu skutecznych działań jakie podejmuje jest
retencja. Zajmuje się również planowaniem, przygotowaniem projektów
i

realizacją

inwestycji

oraz utrzymaniem i

eksploatacją

obiektów

hydrotechnicznych. Prowadzi też sprawy związane z zapewnieniem wody na
potrzeby rolnictwa oraz sprawy związane z monitorowaniem sytuacji
hydrologiczno-meteorologicznej i sytuacjami kryzysowymi.
5.

Starostwo Powiatowe w Kole
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Jest najważniejszą jednostką pomocniczą w powiecie, powołaną w celu
wykonywania poleceń zarządu powiatu, jego przewodniczącego oraz uchwał
rady powiatu, a ponadto służącą obsłudze organów powiatu. Nie posiada
statusu jednostki organizacyjnej powiatu, nie ma odrębnego bytu prawnego.
Wspólnie z jednostkami organizacyjnymi powiatu wspiera zarząd powiatu
w wykonywaniu jego zadań. Ustawa o samorządzie powiatowym nie nadaje
starostwu powiatowemu pozycji organu powiatu, a jako aparat pomocniczy
powiatu jest wyłącznie strukturą pracowniczą. Kierownikiem starostwa
powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa oraz
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu jest starosta. W stosunku
do pracowników tego urzędu przysługuje mu prawo do decydowaniu
o zakresie i rodzaju obowiązków. Regulamin organizacyjny starostwa
powiatowego, niebędący aktem prawa miejscowego uchwalany przez radę
powiatu stanowi zestaw zasad jego funkcjonowania oraz organizacji. Ustawa
o samorządzie powiatowym przyznaje starostwu powiatowemu prawo do
prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej
w stosunku do jednostek organizacyjnych powiatu zaliczonych do sektora
finansów

publicznych,

powiatowych

instytucji

kultury

oraz

innych

zaliczanych do sektora finansów publicznych powiatowych osób prawnych,
które na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw,
instytutów badawczych, banków oraz spółek prawa handlowego wykonują
zadania publiczne. Ponadto, starostwo zapewnia obsługę administracyjnobiurową powoływanej w powiecie komisji bezpieczeństwa i porządku.
6.

Urząd Miejski w Dąbiu
Jednostka organizacyjna miasta, której przedmiotem działalności jest
świadczenie pomocy prezydentowi miasta w zakresie realizacji uchwał rady
gminy (rady miejskiej, rady miasta) i zadań miasta określonych przepisami
prawa państwowego.
W skład urzędu wchodzą wydziały i równorzędne komórki organizacyjne oraz
samodzielne komórki organizacyjne a strukturę organizacyjną i zasady
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funkcjonowania urzędu określa regulamin nadany przez prezydenta miasta
w drodze zarządzenia.
7.

Urząd Gminy Koło
Jednostka organizacyjna gmin, której przedmiotem działalności jest
świadczenie pomocy burmistrzowi miasta w zakresie realizacji uchwał rady
miejskiej i zadań gminy określonych przepisami prawa państwowego.
W skład urzędu wchodzą wydziały i równorzędne komórki organizacyjne oraz
samodzielne komórki organizacyjne a strukturę organizacyjną i zasady
funkcjonowania urzędu określa regulamin nadany przez burmistrza miasta
w drodze zarządzenia.

8.

Wielkopolska Izba Rolnicza Biuro Powiatowe w Kole
Izby rolnicze w Polsce zostały powołane do życia ustawą z dnia 14 grudnia
1995 roku. Izby są samorządem rolniczym działającym na rzecz
rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych
w nim podmiotów. Członkami izb rolniczych z mocy ustawy są wszystkie
osoby fizyczne i prawne, które są płatnikami podatku rolnego lub
dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej.
Kompetencje i zadania samorządu rolniczego wynikają z ustawy o izbach
rolniczych oraz statutu poszczególnych izb.

9.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kole
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kole prowadzi działalność na obszarze
gmin:

Grzegorzew,

Koło, Kościelec, Osiek Mały i Olszówka. Stan

ewidencyjny to 16.874,10 ha gruntów zmeliorowanych oraz 263,30 km
rowów. Skupia 4 263 członków.

10. Gminna Spółka Wodna w Dąbiu
Gminna Spółka Wodna w Dąbiu prowadzi działalność na obszarze gminy
Dąbie. Stan ewidencyjny to 3 906,0 ha gruntów zmeliorowanych oraz
69,0 km rowów.
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11. KP PSP Koło
Do zadań komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:
1) kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej;
2) organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych;
3) organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczogaśniczego;
4) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko
kierowania;
5) kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę
państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów
i porozumień międzynarodowych;
6) analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu
przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
7) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej;
8) współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej,
jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie;
8a) współdziałanie z komendantem gminnym związku ochotniczych straży
pożarnych;
9) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
10) opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;
11) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
12) wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;
13) wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania
i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;
14) organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;
15) szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych;
16) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem
podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze
powiatu;
17) wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie
powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji
zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby
osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych
obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się
wzmożonego zagrożenia pożarowego.
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2. Charakterystyka regionu
2.1 Lokalizacja
Powiat kolski położony jest w centralnej Polsce w przestrzeni administracyjnej
województwa wielkopolskiego, na wschód od Poznania i północny-zachód od Łodzi.
Graniczy z powiatami: konińskim, tureckim, poddębickim, kutnowskim, łęczyckim,
radziejowskim oraz włocławskim. Lokalizacja powiatu jest bardzo korzystna w ujęciu
administracyjnym i transportowym, co potwierdza odległość stolicy powiatu od ważnych
ośrodków administracyjnych:
–Poznań –133 km (czas dojazdu samochodem –1 h 25 min) –stolica województwa
wielkopolskiego, centrum gospodarcze regionu, ośrodek akademicki, ośrodek
świadczenia usług publicznych wyższego rzędu;
–Warszawa –193 km(czas dojazdu samochodem –1 h 45 min) –stolica kraju,
centrum gospodarcze regionu i kraju, ośrodek akademicki, ośrodek świadczenia usług
publicznych wyższego rzędu; ośrodek lokalizacji organów władzy państwowej, ośrodek
lokalizacji placówek dyplomatycznych i konsularnych;
–Łódź –86 km (czas dojazdu samochodem –1 h 12 min;) –stolica województwa
łódzkiego, centrum gospodarcze regionu, ośrodek akademicki, ośrodek świadczenia
usług publicznych wyższego rzędu;
–Wrocław–230km (czas dojazdu samochodem –2 h 41 min) –stolica województwa
dolnośląskiego,

centrum

gospodarcze

regionu,

ośrodek

akademicki,

ośrodek

świadczenia usług publicznych wyższego rzędu;
–Toruń –112 km (czas dojazdu samochodem –1 h 31 min) –stolica województwa
kujawsko-pomorskiego, centrum gospodarcze regionu, ośrodek akademicki, ośrodek
świadczenia usług publicznych wyższego rzędu;
–Gdańsk –277 km(czas dojazdu samochodem –3 h 08 min) –stolica województwa
pomorskiego, centrum gospodarcze regionu, ośrodek akademicki, ośrodek świadczenia
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usług publicznych wyższego rzędu; lokalizacja portu lotniczego i portu morskiego;–Kalisz
–67 km(czas dojazdu samochodem –1 h 1 min) –ważny ośrodek gospodarczy regionu
wielkopolskiego;
–Berlin –396 km (czas dojazdu samochodem –3h 47min).
Powiat kolski geograficznie położony jest na obszarze Kotliny Kolskiej, Wysoczyzny
Kłodawskiej i Wysoczyzny Tureckiej oraz Pojezierza Kujawskiego. Wymienione wyżej
mezoregiony należą do makroregionu Niziny Południowo-Wielkopolskiej.

2.2 Przynależność do zlewni rzeki i zasobach wodnych terenu
Pod względem hydrograficznym zdecydowana większość terenów powiatu kolskiego
znajduje się w zlewni rzeki Warty: rzeki Ner, Rgilewki, Kiełbaski oraz Noteci. Ponadto
znajdują się tutaj jeziora, z których trzy należą do kompleksu jezior goplańskich.

2.3 Ogólny opis obszaru
Sieć osadniczą powiatu tworzy 11 gmin, w tym: gmina miejska Koło; trzy gminy
miejsko-wiejskie Dąbie, Kłodawa, Przedecz; siedem gmin wiejskich: Babiak, Chodów,
Grzegorzew, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały. W skład powiatu wchodzi łącznie
212 sołectw.

14
HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy
hydroagromel@gmail.com

Raport końcowy Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w pow. kolskim, woj. wielkopolskie

Powierzchnia powiatu kolskiego wynosi 101 071 ha. Dominującą formą
zagospodarowania przestrzeni są użytki rolne, które łącznie zajmują 81 057 ha, tj. 80,2%
powierzchni powiatu.
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Grunty leśne zajmują powierzchnię 12 111 ha, co stanowi ~12,0% terenu powiatu.
Większość gruntów leśnych, tj. 11 767 ha stanowią lasy.

Około 1 035 ha, tj. 1,0 % powierzchni powiatu znajduje się pod wodami, z czego
981 ha, tj. 94,8% stanowią grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi.

Na terenie powiatu kolskiego występują użytki ekologiczne o łącznej powierzchni
496 ha. Z kolei nieużytki stanowią 1,9% ogólnej powierzchni powiatu.

Do najważniejszych walorów naturalnych powiatu kolskiego zalicza się jeziora i lasy.
Na terenie powiatu znajdują się cztery jeziora. Największe z nich to Jezioro Brdowskie
(198,2 ha) i Jezioro Lubotyń (110,8 ha), które wchodzą w skład kompleksu jezior
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goplańskich oraz Jezioro Przedecz (100,0 ha). Ponadto gmina Babiak w miejscowości
Psary przylega do Jeziora Modzerowskiego, położonego w województwie kujawskopomorskim.
Tereny leśne, zajmujące ~12,0% ogólnej powierzchni powiatu kolskiego, dominują
w krajobrazie gmin: Babiak, Kościelec, Dąbie oraz Osiek Mały. Wskazane kompleksy
leśne zajmują ~73,0% wszystkich terenów leśnych powiatu.
Na terenie powiatu występują cenne obszary dziedzictwa przyrody:
1. Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Warty –obszar obejmujący środkowy bieg
rzeki Warty uznawany jest za ostoję ptaków o randze ogólnoświatowej. Dolina na tym
odcinku ma zmienną szerokość od 500,0 m do ok. 5,0 km. Zmienność biegu Warty ma
również odbicie w różnorodnej roślinności obszaru, co sprawia, że wyróżniono tu
kilkanaście cennych siedlisk, w tym przede wszystkim górskie i niżowe murawy
bliźniczkowe, naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne i starorzecza, zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe i lasy łęgowe oraz nadrzeczne zarośla wierzbowe, murawy kserotermiczne
i wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi. Dno doliny zajmują ekstensywnie
użytkowane łąki i pastwiska, a także grunty orne o znacznej powierzchni. Tereny między
wałami porastają wikliny nadrzeczne, jak również niewielkie zadrzewienia olchowe.
Nadwarciański Park Krajobrazowy, stanowiący ornitologiczne centrum ostoi, zajmuje ok.
40% jej powierzchni. Występuje tu ponad 230 gatunków ptaków, z czego ponad połowa
to gatunki lęgowe, a 42 wymienione są w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Największa
koncentracja ptactwa przypada na czas wędrówek –liczba gęgaw i gęsi zbożowych oraz
białoczelnych wynosi wówczas na terenie ostoi kilkanaście tysięcy osobników, a kaczek
do 20 tysięcy. Spośród notowanych tu ssaków na uwagę zasługują coraz częściej
pojawiające się bobry i wydry. Natomiast świat płazów reprezentują kumak nizinny
i traszka grzebieniasta, z ryb występują koza, różanka i piskorz, a z owadów kozioróg
dobosz.
2. Obszar Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru –obszar obejmuje odcinek Pradoliny
Warszawsko-Berlińskiej pomiędzy Łowiczem a Dąbiem. Pradolina jest obecnie
wykorzystywana przez wiele cieków, z których najważniejsze to: Bzura (we wschodniej
części Pradoliny) i Ner (w zachodniej części Pradoliny). Koryta większości cieków, w tym
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Bzury i Neru, są silnie zmienione i uregulowane. Pradolina Bzury-Neru, jest
najcenniejszym obszarem bagiennym w środkowej części Polski. W dużej części ostoi
zachodzi sukcesja regeneracyjna na skutek wycofywania się rolnictwa, a tereny te mimo
niemal tysiącletniego użytkowania gospodarczego, stanowi ważną w skali regionu, kraju
i całej sieci obszarów Natura 2000, ostoję różnorodności biologicznej. Przedmiotem
ochrony na terenie pradoliny są m.in. śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary,
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, śródlądowe murawy napiaskowe,
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne, niżowe
i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, torfowiska przejściowe i trzęsawiska
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), górskie i nizinne torfowiska
zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe, nocek duży, bóbr europejski, wydra europejska, traszka
grzebieniasta, kumak, minóg strumieniowy, czerwończyk fioletek, lipiennik Loesela.
3. Obszar chronionego krajobrazu Goplańsko-Kujawski –krajobraz obszaru to
mozaika lasów mieszanych, łąk, pól uprawnych i jezior; rejon ten to także miejsca
lęgowe ptactwa wodnego, błotnego i lądowego, w tym tak rzadkich gatunków jak:
czaple purpurowe i bataliony, a podczas wiosennych i jesiennych wędrówek w regionie
tym zatrzymują się na odpoczynek gęsi białoczelne i zbożowe oraz stada żurawi
4. Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu –obejmuje powierzchnię 310 km2
i znajduje się na terenie trzech nadleśnictw; większość tego obszaru znajduje się
w Nadleśnictwie Turek, fragmenty w nadleśnictwach: Koło i Konin; powierzchnia lasów
państwowych położonych w obrębie obszaru Złotogórskiego wynosi 4 540 ha; na terenie
obszaru ochroną objęto rzeźbę terenu części wysoczyzny Tureckiej, subregionu
Pagórków Złotogórskich; są to głównie formy szczelinowe powstałe w czasie
zlodowacenia środkowopolskiego.
5. Rezerwat leśny Kawęczyńskie Brzęki –leśny rezerwat przyrody położony w gminie
Babiak, o powierzchni: 49,9 ha, został utworzony w 1959 r. w celu ochrony lasu dębowograbowego z jarząbem brekinią.
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6. Rezerwat przyrody Rogóźno –leśny rezerwat przyrody położony w gminie
Przedecz, zajmujący powierzchnię 0,4 ha, który został utworzony w 1958 r. w celu
ochrony lasu mieszanego z bukiem zwyczajnym i klonem polnym.
7. Użytek ekologiczny Dąbskie Błota18 –jest to kompleks łąkowo –depresyjny
o powierzchni ~ 700,0 ha; obejmuje miasto Dąbie oraz wsie: Krzewo, Karszew,
Wiesiołów, Kupinin i Domanin. Teren ten został włączony do sieci Natura 2000 jako
część obszaru specjalnej ochrony ptaków –Pradolina Warszawsko –Berlińska oraz obszar
specjalnej ochrony siedlisk –Pradolina Bzury i Neru . Dąbskie Błota to jeden
z najwartościowszych ornitologicznych terenów w całej dolinie Neru, obejmujący
głównie łąki typu łęgów rozlewiskowych i łęgów właściwych, tereny podmokłe porasta
szuwar mannowy i wielkoturzycowy; w miejscach bardziej suchych występują
zbiorowiska

trawiaste,

z

wiechliną

błotną

i

trzcinnikiem

lancetowatym,

charakterystycznym elementem dla tego obszaru są porośnięte trzciną, pałką
szerokolistną i tatarakiem, oczka wodne, będące pozostałością po eksploatacji torfu.
8. Kompleks przyrodniczy Bielce koło Kościelca
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2.4 Rolnictwo i gospodarka
Na terenie powiatu kolskiego funkcjonuje 9 181 prywatnych gospodarstw rolnych,
z których ponad 93,0% prowadzi działalność rolniczą. Z tego ~32,0% gospodarstw to
gospodarstwa mało obszarowe zajmujące powierzchnię do 5,0 ha, są to więc głównie
gospodarstwa, z których dochód przeznaczany jest na bieżące utrzymanie.

Powierzchnia zasiewów w powiecie kolskim wynosi 7 728 ha. W strukturze
produkcji rolnej dominują gospodarstwa uprawiające zboża (7 082 ha) oraz ziemniaki
(3 085 ha), rzepak i rzepik (1 241 ha) i uprawy przemysłowe (1 364 ha).
W powiecie kolskim na koniec 2014 r. aktywnych było 6 557 podmiotów
gospodarczych w sektorze prywatnym i 282 w sektorze publicznym. Liczba
przedsiębiorstw w powiecie nieznacznie wzrosła w porównaniu do 2010 r.
tj. o 17 przedsiębiorstw. Prawie 40% podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jest
w gminie miejskiej Koło. Ponad 83% podmiotów stanowią osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą. W strukturze podstawowych branż gospodarki dominuje
pozostała działalność gospodarcza.
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Główną gałęzią gospodarki w powiecie jest rolnictwo, natomiast główną gałęzią
przemysłu jest przemysł wydobywczy związany z eksploatacją soli kamiennej w rejonie
Kłodawy (Kopalnia Soli Kłodawa) i węgla brunatnego na terenie gminy Osiek Mały
(Kopalnia Węgla Brunatnego Konin).
W strukturze podmiotów gospodarczych dominują przedsiębiorstwa należące do
tzw. pozostałej działalności gospodarczej, które stanowią 76,4% podmiotów ogółem.
Najwięcej podmiotów, jako podstawową działalność, wykazuje handel hurtowy
i detaliczny; naprawę pojazdów samochodowych (sekcja G PKD 2007); budownictwo
(sekcja F PKD 2007) oraz przetwórstwo przemysłowe – dominujący typ podmiotów to
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

2.5 Charakterystyka rolnictwa
Powiat kolski jest powiatem typowo rolniczym. Użytki rolne zajmują łącznie
powierzchnię 81 057 ha, tj. 80,2% powierzchni powiatu.
Na terenie powiatu dominują gospodarstwa małe do 15 ha, które stanowią 90,1%
ogółu gospodarstw rolnych, są to w większości gospodarstwa rodzinne. Rolnictwo jest
dość różnorodne ze zdolnością do elastycznych zmian kierunków produkcji
z uwzględnieniem rolnictwa ekologicznego. Duża powierzchnia użytków zielonych
przyczynia się do hodowli bydła mlecznego i mięsnego, znajdują się tu jedne
z najnowocześniejszych gospodarstw mleczarskich. Rolnicy powiatu zajmują się też
produkcją roślinną, głównie rzepaku, pszenicy i kukurydzy.
W strukturze produkcji rolnej dominują gospodarstwa uprawiające zboża (7 082 ha)
oraz ziemniaki (3 085 ha), rzepak i rzepik (1 241 ha) i uprawy przemysłowe (1 364 ha).

2.6 Warunki glebowe
Warunki glebowe powiatu kolskiego są przeciętne. Blisko 70% ogólnej powierzchni
gruntów ornych zajmują słabe gleby napiaskowe, kl. V i VI. Przy tym, nie ulega
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wątpliwości, że dotychczasowy rozwój miasta doprowadził do częściowej degradacji
a niekiedy nawet całkowitego zniszczenia warstwy glebowej. W tej sytuacji użytki rolne
stanowią niewiele ponad połowę ogólnej powierzchni miasta. W jego granicach mieści
się jednak zaledwie niewielki fragment wysoczyzny. A są to, jak już wcześniej
wspomniano, obszary zbudowane z gliny morenowej, na podłożu której wykształciły się
bardzo dobre i dobre gleby bielicowe, kl. llla-IVb, zaliczane głównie do kompleksów
żytnich: bardzo dobrego i dobrego, zdecydowanie rzadziej pszennego dobrego.
W obrębie wyższych poziomów terasowych Warty dominują gleby brunatne
wyługowane lub kwaśne, wymienionych na wstępie klas V i VI. Zazwyczaj są to gleby
kompleksów żytnich: słabego i bardzo słabego, lokalnie zbożowo-pastewnego słabego.
Podobny charakter, chociaż z dużym udziałem mad rzecznych, mają gleby niskich teras
pradolinnych. Mady rzeczne, piaszczyste i pylaste są też podłożem użytków zielonych
w dnie doliny. Jedynie w obrębie niektórych starorzeczy o bardzo utrudnionej wymianie
wody (lub jej braku) występują gleby wytworzone na podłożu organicznych namułów
i torfów, chronione przed zmianą użytkowania.
Charakterystyka przydatności rolniczej gleby wykonywana jest na podstawie
wyników badań fizyko – chemicznych gleby z uwzględnieniem czynników środowiska –
rzeźby terenu, klimatu, stosunków wodnych. Przyjęto zasady oceny przydatności
rolniczej metodą waloryzacji, która polega na punktowej ocenie poszczególnych
elementów środowiska. Maksymalna suma punktów wynosi 123, lecz w praktyce nie
przekracza 100 punktów. Przyjęto następującą skalę określającą warunki produkcji:
- do 49,9 - bardzo niekorzystne warunki,
- 50,0 – 59,9 - niekorzystne warunki,
- 60,0 - 69,9 - średnio korzystne warunki,
- 70,0 – 79,0 - korzystne warunki,
- 80,0 i powyżej- bardzo korzystne warunki
Średnia wielkość wskaźnika dla Województwa Wielkopolskiego wynosi 63,4 punkty,
natomiast dla Powiatu – 65,5 punktów.
Podstawowych czynnikiem decydującym o efektywności działania nawozów
mineralnych jest odczyn gleby. Wartość odczynu (pH) oznacza stężenie jonów
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wodorowych w glebie. Ich źródłem są procesy zachodzące w trakcie pobierania przez
rośliny składników pokarmowych oraz mineralizacja substancji organicznej. Odczyn
gleby ma bezpośredni wpływ na wzrost, rozwój i plonowanie roślin. Najkorzystniejsze
warunki dla rozwoju roślin stwarza odczyn pH 5,5 – 7,0. Skutkiem zakwaszenia gleb jest
utrudnione pobieranie przez rośliny składników pokarmowych oraz uwalnianie się
toksycznych związków glinu, manganu i żelaza a także wzrasta dostępność i pobieranie
metali ciężkich głównie ołowiu i kadmu. Oceny stopnia zakwaszenia określa się na
podstawie analiz prób gleby, w przedziałach:
- < 4,5 – bardzo kwaśne
- 4,6 - 5,5 – kwaśne
- 5,6 - 6,5 – lekko kwaśne
- 6,6 – 7,2 – obojętne
- > 7,2 - zasadowe
Na terenie powiatu określono procentowy odczyn gleb oraz potrzeby wapnowania.
•

% odczyn gleb:

•

− b. kwaśny 30%
− kwaśny 33%
− lekko kwaśny 25%
− obojętny 9%
− zasadowy 3%
% potrzeby wapnowania:
−
−
−
−
−

konieczne 36%
potrzebne 19%
wskazane 16%
ograniczone 12%
zbędne 17%

2.7 Informacje na temat suszy
Monitoring zjawiska suszy prowadzony jest zarówno na szczeblu światowym,
europejskim, jak i krajowym. W Polsce za monitoring poszczególnych typów suszy
odpowiadają Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB (susza atmosferyczna
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i hydrologiczna), Państwowy Instytut Geologiczny – PIB (susza hydrogeologiczna),
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB (susza rolnicza). Monitoring suszy
rolniczej prowadzą również Instytut Geodezji i Kartografii – PIB oraz Instytut
Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach.
W przypadku tzw. „suszy rolniczej”, zgodnie z definicją określoną w ustawie
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, suszę oznaczają szkody
spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca
do dnia 30 września danego roku – klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej
wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii
glebowych. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB (IUNG-PIB) na zlecenie
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi System Monitoringu Suszy Rolniczej
w Polsce (SMSR) wskazujący obszary, na których potencjalnie wystąpiły straty
spowodowane warunkami suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do
ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce. Do oceny zagrożenia
suszą SMSR integruje dane meteorologiczne potrzebne do obliczenia KBW (klimatyczny
bilans wodny) oraz dane z cyfrowej mapy glebowo-rolniczej obrazującej przestrzenne
zróżnicowanie retencji wodnej różnych kategorii agronomicznych gleb. Informacje
dotyczące wystąpienia suszy w postaci raportów obejmujących okresy sześciodekadowe
są przekazywane Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz publikowane w serwisie
internetowym. System SMSR podaje wyniki analiz suszy rolniczej w sześciodekadowym
okresie od dnia 21 marca do dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.
O wystąpieniu suszy decyduje cały kompleks warunków meteorologicznych
i glebowych. W Systemie Monitoringu Suszy warunki meteorologiczne powodujące
suszę są określane za pomocą klimatycznego bilansu wodnego (KBW). KBW wyraża
różnicę pomiędzy opadem atmosferycznym a ewapotranspiracją potencjalną. Opad
atmosferyczny jest mierzony na stacjach meteorologicznych natomiast wartość
ewapotranspiracji potencjalnej (wyrażającej w przybliżeniu zdolność wyparowania wody
z dobrze uwilgotnionego trawnika) oblicza się wykorzystując metodę Penmana. Wartość
tę z wystarczającą precyzją można również wyznaczyć korzystając z wzorów
uproszczonych, które uwzględniają elementy meteorologiczne mierzone standardowo
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na stacjach meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).
W wyznaczaniu obszarów dotkniętych suszą, oprócz wartości klimatycznego bilansu
wodnego, są brane pod uwagę właściwości retencyjne gleb, ustalone według kategorii
glebowych, wydzielonych na podstawie map glebowo-rolniczych. W ten sposób
uwzględnia się fakt silnego zróżnicowania podatności pokrywy glebowej Polski na skutki
niedoboru wody.
Wg IUNG-PIB w województwie wielkopolskim na przestrzeni ostatniej dekady susza
rolnicza wystąpiła w latach: 2011, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 oraz w 2020, z czego
najbardziej dotkliwe były w latach: 2015, 2018 oraz 2019.
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja
udziela

pomocy

finansowej

z

przeznaczeniem

na

wznowienia

produkcji

w gospodarstwach rolnych i działach produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody
spowodowane przez m.in. suszę. Oszacowania szkód dokonuje komisja powołana przez
wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, na wniosek
zainteresowanego rolnika, sporządzając protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, który stanowi podstawę
do otrzymania dostępnych form pomocy.
W latach 2010 – 2019 ww. komisja dokonała oszacowania zakresu i wysokości szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w tym m.in. w wyniku
suszy rolniczej. Najbardziej dotkliwe dla wielkopolskich rolników były susze w latach
2015, 2018 oraz 2019, co pokrywa się z danymi opracowanymi przez IUNG-PIB. W 2015
roku suszą dotkniętych zostało ponad 36 tys. gospodarstw rolnych na powierzchni
ponad 500 tys. ha, a wartość szkód wg kwoty obniżonego dochodu1 przekroczyła ponad
750 mln zł.

1

Wartość strat ogółem wyliczona wg kwoty obniżenia dochodu która stanowi sumę różnicy pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu
średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z
wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu
uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne
lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży, oraz różnicy pomiędzy kosztami poniesionymi a kosztami
nieponiesionymi z powodu niezbierania plonów w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
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Zasięg suszy i rozmiar szkód w 2018 r. był znacznie większy. Dotkniętych zostało
ponad prawie 55 tys. gospodarstw rolnych na powierzchni ponad 900 tys. ha a wartość
szkód wg kwoty obniżonego dochodu przekroczyła 1,2 mld zł.
Zdecydowana większość gospodarstw rolnych dotknięta została suszą w 2019 r. –
83 575, co przy ogólnej liczbie gospodarstw wynoszącej 121,4 tys. w województwie
wielkopolskim, stanowi niespełna 70% wszystkich gospodarstw rolnych. Powierzchnia
dotknięta suszą wyniosła ponad 1,3 mln ha, co przy ogólnej powierzchni gospodarstw –
1,925 ml ha co stanowiło ponad 67% ogólnej powierzchni. Wartość szkód wg kwoty
obniżonego dochodu wyniosła rekordowe niespełna 1,7 mld zł. W powyższych latach
z tytułu szkód uruchamiane były różne formy pomocy (w tym pomoce jednorazowe)
mające na celu zminimalizowanie strat i częściową ich rekompensatę.

Szczegółowe dane odnośnie suszy rolniczej z poszczególnych lat przedstawia
poniższa tabela:

Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Liczba gmin
dotkniętych
suszą
27
197
27
224
225
16

Liczba
Powierzchnia
dotkniętych
dotknięta suszą
gospodarst
(ha)
w
646
17 995
36 410
508 725
4 461
41 939
54 828
904 089
83 575
1 319 503
28
156

Wartość start
ogółem (zł)
27 116 133
750 376 99
46 753 285
1 211 788 752
1 699 837 621
190 622

Źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
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W powiecie kolskim susza rolnicza wystąpiła w latach: 2015, 2016, 2018 oraz
w 2019 z czego – podobnie jak w całym województwie – najbardziej dotkliwa była
w latach 2015, 2018 oraz 2019.

W 2015 roku na terenie wszystkich gmin powiatu kolskiego suszą dotkniętych
zostało ponad 4,5 tys. gospodarstw rolnych na powierzchni ponad 42 tys. ha a wartość
szkód wg kwoty obniżonego dochodu wyniosła niespełna 74 ml zł.
W 2018 roku również na terenie wszystkich gmin powiatu kolskiego suszą
dotkniętych zostało ponad 4 tys. gospodarstw rolnych na powierzchni ponad 44 tys. ha,
a wartość szkód wg kwoty obniżonego dochodu wyniosła niespełna 80 ml zł. Należy tutaj
zauważyć, że zarówno w 2015 roku jak i w 2018 roku powierzchnie dotknięte suszą
stanowią ponad 50% ogólnej powierzchni użytków rolnych powiatu kolskiego2.
I tak jak w całym województwie wielkopolskim, zdecydowana większość
gospodarstw rolnych w powiecie kolskim dotknięta została suszą w 2019 r. – 5 946, co
przy ogólnej liczbie gospodarstw rolnych powiatu wynoszącej 9 1813 stanowi niespełna
65% wszystkich gospodarstw rolnych. Powierzchnia dotknięta suszą wyniosła niecałe
57 tys. ha (na nieco ponad 81 tys. ha UR powiatu) a wartość szkód wg kwoty obniżonego
dochodu wyniosła ponad 96 mln zł.

Szczegółowe dane odnośnie suszy rolniczej w powiecie kolskim z poszczególnych lat
przedstawia poniższa tabela:

Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2
3

Liczba gmin
dotkniętych
suszą
-

Liczba
Powierzchnia
dotkniętych
dotknięta
gospodarst
suszą (ha)
w
-

Wartość start
ogółem1 (zł)
-

Źródło: https://starostwokolskie.pl/strona/38/o-powiecie
Źródło: https://starostwokolskie.pl/strona/38/o-powiecie
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2015
2016
2017
2018
2019
2020

11
2
11
11
-

4 524
259
4 103
5 946
-

42 406
4 007
44 668
56 876
-

73 991 152
5 660 390
79 288 038
96 549 591
-

Źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

2.8 Dane o opadach
Potwierdzeniem wystąpienia suszy rolniczej w ww. latach odzwierciedlają także
sumy opadów zarówno rocznych jaki miesięcznych. Dane przedstawione poniżej dotyczą
czterech stacji meteorologicznych zlokalizowanych na terenie powiatu kolskiego –
wartości uśrednione dla tych stacji (Koło, Dąbie, Dęby Szlacheckie, Kłodawa):
Miesięczne sumy opadów (mm) w latach 2010-2019

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

XII

ROK

33
30
52
55
44
26
27
14
37
46

19
22
31
31
8
10
48
31
1
32

38
18
12
41
44
35
24
28
22
38

38
19
14
31
24
25
14
47
27
15

152
34
29
97
110
20
51
47
77
60

45
62
70
93
38
34
53
105
46
44

99
105
87
65
76
90
53
85
95
40

6
16
41
22
20
41
116
86
54
23

147
1
30
35
20
51
43
38
9
16

55
38
21
21
32
16
46
49
52
19

786
399
498
611
497
391
502
681
477
460

99
33
68
42
42
17
21
46
26
58

57
21
44
76
39
25
7
105
30
69

2

Uwaga: 1 mm opadu = l/m powierzchni
Źródło: IMGW-PIB Poznań

Powyższe dane odzwierciedlają wystąpienie suszy w analogicznych latach
wskazanych przez IUNG-PIB. Co więcej, analizując sumy opadów miesięcznych widać
rożny rozwój suszy w poszczególnych latach. Przykładowo, w 2018 roku susza wystąpiła
w miesiącach początkowych (wiosennych) co znacznie obniżyło plony z uwagi na okres
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wegetacyjny roślin (faza wzrostu - kiełkowanie). Natomiast w 2019 roku susza pogłębiła
się w późniejszym okresie (faza krzewienia). W 2015 roku sumy opadów miesięcznych
(oprócz lipca) były przez cały okres wegetacyjny na niskim poziomie.
Podsumowując i biorąc pod uwagę zarówno dane z IUNG-PIB Puławy, komisji
szacujących oraz IMGW-PIB Poznań należy zauważyć, że problem suszy w rolnictwie
narasta. W ostatnich latach susza i zjawiska z nią związane znacząco wpłynęły na nasz
kraj. Susza stała się w polskich warunkach glebowo-klimatycznych jedną z głównych
przyczyn istotnego spadku plonów. Dlatego konieczne jest podjęcie działań, które by nie
tylko doraźnie rekompensowały straty producentów rolnych, ale i wprowadzały
systemowe rozwiązania zapobiegania klęskom tego typu.

3. Zasoby i stan infrastruktury wodnej
3.1 Zasoby wodne
Wody powierzchniowe
Dzisiejszy układ wód powierzchniowych powstał w wyniku rozwoju rzeźby
w czwartorzędzie i wiąże się bezpośrednio z historią zlodowaceń. Szczególnie ze
zmianami, jakie nastąpiły w wielkim interglacjale. Dopiero wówczas ustalił się odpływ
wód w kierunku północnym tj. w kierunku dzisiejszego Bałtyku. Poprzednie stadiały
kolejnych zlodowaceń wytworzyły równoleżnikowy system odpływu. W okresie
polodowcowym powstały dolne biegi Odry i Wisły ostatecznie kształtując dzisiejszą sieć
rzeczną. Ogólnie rzecz biorąc rzeki polskie charakteryzuje śnieżno - deszczowy ustrój
zasilania z dwoma wysokimi stanami wody w ciągu roku – na wiosnę związanymi
z zasilaniem śnieżnym oraz na koniec czerwca lub drugą połowę lipca związane
z zasilaniem deszczowym. Najniższe stany wód przypadają zwykle na jesieni. Taki jest
ogólny schemat przebiegu zjawisk. Jednak w szczegółach występują duże różnice
zarówno związane ze zmiennymi ilościami opadów w różnych latach, zlodzeniem
i czasem jego trwania jak i zarastaniem koryt rzecznych i innymi lokalnymi, regionalnymi
uwarunkowaniami.
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Bardzo ważnym elementem wód powierzchniowych są jeziora. Ich występowanie
wiąże się zarówno z czynnikami morfogenetycznymi jaki z klimatem. Rozmieszczenie
jezior jest bardzo nierównomierne. Skupiają się one głównie na północy w obszarach
ostatniego zlodowacenia. Jeziora, zwłaszcza te mniejsze, są ważnym składnikiem
krajobrazu, ulegającym jednak stosunkowo szybkim przekształceniom. Na nizinach
często ich wody są silnie zeutrofizowane, co w końcowym efekcie prowadzi do
zarastania, zmniejszania się lustra wody i stopniowego zanikania.
Powiat Kolski leży w zlewni rzeki Warty, główne cieki to Ner i Rgilewka
(prawobrzeżne dopływy Wart) oraz Kiełbaska ( lewobrzeżny dopływ Warty).
W A R T A – jeden z głównych dopływów rzeki Odry o długości 808 km i powierzchni
dorzecza 54 529 km2. Przepływa przez krainy o różnorodnym krajobrazie, kilkakrotnie
zmieniając kierunek z południkowego na równoleżnikowy. W górnym biegu rzeki
wybudowano zbiornik retencyjny „Jeziorsko”, poprawiając w znaczący sposób warunki
powodziowe. Od Koła po Mosinę, Warta płynie na zachód dnem Pradoliny Warciańsko –
Odrzańskiej, która ma kilkukilometrowa szerokość. Jest to teren zalewany w czasie
powodzi, pełen rozlewisk, starorzeczy i łąk. W Dolinie Konińskiej – pomiędzy Koniem
a Pyzdrami przepływa przez Nadwarciański Park Krajobrazowy. W dolnym biegu
przepływa przez Park Narodowy „Ujście Warty”. Główne dopływy na terenie
Wielkopolski to:
Lewobrzeżne – Teleszyna, Kiełbaska, Czarna Struga, Prosna, Lutynia, Kanał Mosiński,
Wirynka, Bogdanka, Samica Kierska, Sama, Oszczynica, Obra;
Prawobrzeżne: Ner, Meszna, Wrześnica, Moskawa, Cybina, Główna, Wełna, Noteć.
N E R – prawobrzeżny dopływ Wary, o długości 126 km i powierzchni dorzecza
1866 km2. Źródła rzeki na wysokości około 208 m n.p.m.w pobliży Wiśniowej Góry na
pd.-wsch. od Łodzi, ujście na pd -wsch. od Koła na wysokości 98 m n.p.m.. średni spadek
0,87‰, średni przepływ 8,97 m3/s. Spływa z Wysoczyzny Łódzkiej do Kotliny Kolskiej.
Kilkakrotnie zmienia kierunek, meandruje i skraca koryto, W części ujściowej, przepływa
odcinkiem pradolinnym, który niegdyś zabagniony obecnie po zmeliorowaniu stanowi
kompleks żyznych łąk. Wody o bardzo niskiej jakości, silnie zanieczyszczone ściekami
z miast i zakładów przemysłowych.
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R G I L E W K A – prawobrzeżny dopływ Warty o długości 35 km. Źródła znajdują się
w okolicy wsi Józefowo w gminie Przedecz. Przepływa przez Kłodawę, Grzegorzew, 3 km
na południe od Koła w miejscowości Powiercie wpada do Warty.
K I E Ł B A S K A – lewobrzeżny dopływ Wary o długości 43 km i powierzchni
dorzecza 491 km2. Źródła rzeki znajduję się we wsi Żdżenice , na pd.zach od Turku. Ujście
w rejonie wsi Gozdów około 8 km na zachód od Koła. Średni spadek 1,19‰, średni
przepływ przy ujściu 1,79 m3/s. Przepływa przez Turek, Brudzew i Kościelec. Jest typowa
rzeką nizinną wykorzystywaną do celów rolniczych i przemysłowych.
Na jakość wód powierzchniowych ma wpływ szereg czynników – zarówno
naturalnych jak i tych związanych z działalnością gospodarczą człowieka. Wśród tych
naturalnych ważne są czynniki klimatyczne – ilość, częstotliwość opadów, wielkość i czas
trwania pokrywy śnieżnej, temperatury - szczególnie te, które wpływają na szybkość
topnienia pokrywy śnieżnej. W ostatnich latach nagromadzenie niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych spowodowało powodzie i podtopienia, których skutkiem oprócz
ogromnych strat gospodarczych, są zmiany żyzności terenów, na których wystąpiły
powodzie i podtopienia, wymywanie substancji humusowych, a także azotanów
z terenów rolniczych. Zanieczyszczenia obszarowe pochodzące z rolnictwa i obszarów
nieskanalizowanych są w sposób niekontrolowany wprowadzane do wód i do ziemi
powodując
i

zwiększona

zanieczyszczając

eutrofizację
wody

zbiorników

gruntowe.

wodnych,

cieków

płynących

Zanieczyszczenia

wód

związane

z działalnością człowieka to przede wszystkim ścieki komunalne i bytowe, ale także
przemysłowe i deszczowe, odprowadzane systemem kanalizacji, która tworzy punktowe
źródła zanieczyszczeń. Zagrożeniem dla wód, szczególnie jezior i zbiorników wodnych,
może być również rozwój turystyki i rekreacji. Ośrodki wypoczynkowe i domki
letniskowe są lokalizowane bezpośrednio nad wodą i niestety najczęściej mają
nieuregulowaną gospodarkę ściekową.
Badania jakości wód powierzchniowych prowadzone są w ramach jednolitych części
wód powierzchniowych (JCW). W obrębie Powiatu wyznaczono jednolite części wód
płynących:
•

Dopływ z Koła,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wiercica do Borkówki,
Wiercica od Borkówki do ujścia,
Kiełbaska od Strugi Janiszewskiej do ujścia,
Kiełbaska 2,
Dopływ spod Ruszkowa,
Warta od Neru do Teleszyny,
Warta od Teleszyny do Topca,
Warta od Siekiernika do Neru,
Noteć do dopływu z jez. Lubotyń
Teleszyna,
Ner od Kanału Zbylczyckiego do ujścia,
Dopływ z Zalesia
Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej,
Rgilewka od Strugi Kiełczewskiej do ujścia,
Gnida od Kanału Łęka – Dobrogosty do ujścia,
Kanał Zbylczycki,
Pisia,
Kanał Niemiecki,
Miłonka

Jeziora na terenie powiatu położone są w zlewni rzeki Noteć. Łączna powierzchnia
jezior wynosi 652,8 ha. Badania stanu czystości prowadzone są przez WIOŚ co 5 lat.
Ostatnio badane były – jezioro Brdowskie w 2014 roku; jezioro Lubotyń w 2013
i Jezioro Przedecz w roku 2014.
Jeziora badane są w ramach JCW stojących:
•
•
•

jezioro Lubotyń,
jezioro Brdowskie,
jezioro Przedecz.

JEZIORO BRDOWSKIE (kod JCW PLLW10390) wg danych z Atlasu Jezior Polskich
Tom I, jezioro położone jest na wysokości 100,8 m n.p.m. ; powierzchnia 194,7 ha;
objętość 4 796,2 tys.m3; głębokość: maksymalna – 4,9 m, średnia – 2,5 m; długość
maksymalna 4 410 m; szerokość maksymalna – 890 m; długość linii brzegowej 10 525 m;
rozwinięcie linii brzegowej 2,13 m.
Jezioro Brdowskie jest jeziorem rynnowym, położonym w północnej części powiatu
kolskiego, w granicach Goplańsko-Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Kształt
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jeziora jest wydłużony o orientacji północ-południe z wyraźnie zaznaczonym basenem
południowym. Linia brzegowa odznacza się dużą regularnością i pozbawiona jest
większych zatok, półwyspów i cypli. Dno akwenu jest wyrównane i pozbawione
wyraźnych głęboczków. Basen południowy jest głębszy i wyraźnie oddzielony od reszty
zbiornika podwodnym progiem. Stoki misy jeziora opadają łagodnie, jedynie w części
południowo-wschodniej są bardziej strome. Skrajne części akwenu odznaczają się
wypłyceniami, obserwuje się tutaj (zwłaszcza na zachodnim brzegu południowego
basenu) intensywny rozwój roślinności wynurzonej, głównie trzciny pospolitej. Przez
północną część zbiornika przepływa rzeka Noteć, która jest zarówno dopływem jak
i odpływem jeziora, stanowiąc połączenie Jeziora Brdowskiego z Jeziorem Długim.
W południowej i południowozachodniej części jeziora znajdują się dwa okresowe
dopływy.
Nad jeziorem położone są następujące miejscowości: Brdów, Świętosławice,
Wiecinin i Radoszewice. Powierzchnię zlewni bezpośredniej zajmują w 73,93 % grunty
orne w 14,45 % łąki. Na zabudowania przypada 9,96 %. Bardzo małą część (1,66 %)
powierzchni zlewni stanowią lasy. Akwen ze względu na typ rybacki zaliczony jest do
typu leszczowego. Gospodarkę rybacką prowadzi na tym terenie Gospodarstwo
Rybackie S.P. „Gosławice” w Koninie. Jezioro udostępnione jest również do połowów
wędkarskich oraz wykorzystywane w celach turystycznowypoczynkowych.
W miejscowości Świętosławice znajdują się dwa ośrodki wypoczynkowe. Ścieki
z tych ośrodków odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych.
Badania przeprowadzone w 2014 roku wykazały, że zawartość tlenu rozpuszczonego
nad dnem były na poziomie 0,3 co kwalifikuje jakość wody jako stan poniżej dobrego.
Badania wskaźników fizykochemicznych klasyfikują jakość wód jako stan dobry,
podobnie jak badania wskaźników chemicznych. Jezioro określone jest jako: zbiornik
naturalny, typu 3b – jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni,
niestratyfikowane.
Ocena

elementów

biologicznych,

fizykochemicznych,

hydromorficznych

i chemicznych (badania WIOŚ 2014):
•

Klasyfikacja elementów:
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•

Biologicznych – IV stan słaby

•

Fizykochemicznych – Stan poniżej dobrego

•

Hydromorficznych – I klasa

•

Chemicznych – stan dobry,

Jezioro jest bardzo podatne na degradację. Najbardziej niekorzystnymi cechami
kwalifikującymi jezioro poza kategorią są: mała głębokość średnia, stosunek objętości
jeziora do długości linii brzegowej misy jeziora, całkowity brak stratyfikacji i iloraz
powierzchni dna czynnego do objętości epilimnionu. Niezadowalający obraz stanu
czystości wód jeziora oraz znikoma odporność na procesy degradujące, świadczą
jednoznacznie o dużym zanieczyszczeniu wód zbiornika i jego małej odporności na
wpływy z zewnątrz. Przewaga pól uprawnych w bezpośrednim otoczeniu jeziora wymaga
przemyślanej gospodarki rolnej (prawidłowa agrotechnika, odpowiednie dawki
nawozów mineralnych i organicznych), w celu ograniczenia spływów substancji
biogennych z pól. Położenie miejscowości Brdów (częściowo skanalizowanej) w bliskim
sąsiedztwie jeziora może stwarzać zagrożenie dla jego wód. Całkowite skanalizowanie
miejscowości położonych nad jeziorem będzie miało pozytywny wpływ na stan jego
czystości.
JEZIORO PRZEDECZ (kod JCW PLLW10387) - wg danych z Atlasu Jezior Polskich Tom
I, jezioro położone jest na wysokości 111,8 m n.p.m. ; powierzchnia 94,7 ha; objętość
851,3 tys.m3; głębokość: maksymalna – 1,9 m, średnia – 0,9 m; długość maksymalna
2 330 m; szerokość maksymalna – 570 m; długość linii brzegowej 5 755 m; rozwinięcie
linii brzegowej 1,67. Jezioro jest uznawane jako obszar źródłowy Noteci. Rzeka Noteć
(zwana również Noć) wypływająca z północno-zachodniej części jeziora i stanowi jego
dopływ. Jezioro posiada również dopływy: jeden od strony wschodniej i trzy mniejsze od
strony południowej. Pod względem administracyjnym Jezioro Przedecz położone jest na
terenie gminy Przedecz, powiecie kolskim. W strukturze zlewni bezpośredniej największy
udział mają: grunty orne – 68,3%, łąki stanowią 22,1%, zabudowania – 6,3%. Brak jest
lasów, występują jedynie zadrzewienia. Jezioro ma kształt wydłużony, wzdłuż osi północpołudnie. Jest to zbiornik bardzo płytki, o nieskomplikowanym ukształtowaniu dna,
z niewielkim nachyleniem. Linia brzegowa jest słabo rozwinięta. Silny rozwój roślinności
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ma miejsce wzdłuż całej linii brzegowej, szczególnie nasilony jest w północnym krańcu
jeziora, co może powodować trwałe zmiany w przebiegu linii brzegowej. Jest to jezioro
typu liniowo - szczupakowego, wykorzystywane do celów rybackich i wędkarskich,
natomiast nie użytkowane rekreacyjnie. Głównym źródłem zanieczyszczeń jeziora jest
rów uchodzący do jeziora w jego południowej części, do którego odprowadzane są ścieki
komunalne z oczyszczalni gminnej typu „Lemna”. Innym źródłem zanieczyszczeń mogą
być dopływ od strony wschodniej, a także spływy z pól.
Badania jakości wód jeziora prowadzone były w roku 2014. Jezioro określono jako
zbiornik naturalny, typu abiotycznego wód 3b- jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o
dużym wpływie zlewni, niestratyfikowane.
Ocena jeziora:
•

Klasyfikacja elementów:

•

Biologicznych – IV stan słaby

•

Fizykochemicznych – stan poniżej dobrego

•

Hydromorficznych – I klasa

JEZIORO LUBOTYŃ (kod JCW PLLW10391) - wg danych z Atlasu Jezior Polskich Tom I,
jezioro położone jest na wysokości 98,0 m n.p.m.; powierzchnia 106,1 ha; objętość
7 522,8 tys.m3; głębokość: maksymalna – 13,3 m, średnia – 7,1 m; długość maksymalna
2 765 m; szerokość maksymalna – 555 m; długość linii brzegowej 7 100 m; rozwinięcie
linii brzegowej 1,95. Jezioro położone jest w północnej części powiatu kolskiego w gminie Babiak. Kształt jeziora jest wydłużony i odznacza się charakterystycznym
ugięciem przebiegającym w kierunku południe - północny-zachód. Prowadząc linię
podziału na wysokości miejscowości Lubotyń, jezioro można podzielić na dwie części:
część północną, płytszą, o głębokości maksymalnej 9.3 m i część południową, głębszą,
o głębokości maksymalnej 13,3 m. Linia brzegowa akwenu jest zróżnicowana. W części
południowej i północnej jest ona łagodna i słabo rozwinięta. Natomiast w części
środkowej linia brzegowa jest kręta i urozmaicona. Ukształtowanie dna zbiornika jest
płaskie i w miarę wyrównane, jedynie w części środkowej znajduje się większe
przegłębienie. Przedłużeniem stromo opadających nieprzystępnych brzegów są mocno
nachylone stoki misy jeziora jedynie w części północnej opadają one nieco łagodniej,
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odznaczając się znacznymi wypłyceniami, tutaj też intensywniej rozwija się roślinność
wynurzona, głównie trzcina pospolita i grążel żółty. Jezioro jest zbiornikiem
przepływowym, posiada dwa dopływy i jeden odpływ. Dopływy zlokalizowane są
w części północnej i południowej jeziora natomiast odpływ znajduje się w części
północnozachodniej w pobliżu szosy łączącej miejscowość Lubotyń z Sompolnem. Nad
jeziorem brak jest ośrodków wypoczynkowych. Jednakże na prywatnych posesjach
znajdują się domki letniskowe oraz wytyczone działki prywatne, które w przyszłości
zostaną również zagospodarowane pod zabudowę letniskową, stanowiąc dodatkowe
źródło zagrożenia dla jakości wód jeziora.
Badania jeziora przeprowadzone były w roku 2013. Jezioro określono jako zbiornik
naturalny, o typie abiotycznym 2a – jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym
wpływie zlewni, stratyfikowane.
Ocena jeziora:
•

Klasyfikacja elementów:

•

Biologicznych – II stan dobry

•

Fizykochemicznych – stan dobry

•

Hydromorficznych – I klasa

•

Chemicznych – stan dobry

SZTUCZNE ZBIORNIKI WODNE
Zgodnie z ustawą Prawo wodne wykonanie zbiorników wymaga pozwolenia
właściwego organu. Poniższa tabela prezentuje zestawienie wykonanych sztucznych
zbiorników zgodnie z pozwoleniami Starosty Kolskiego (przed 01.01.2018r.).
L.p.
1.

Gmina
miejscowość
Kościelec

Nazwa właściciela
wł. prywatny

Powierzchnia
[ha]
0,030

2.

Koło

wł. prywatny

0,4

3.

Osiek Mały

wł. prywatny

0,1

Sposób
zagospodarowania
Wykonanie ziemnego
stawu rybnego
Wykonanie dwóch
ziemnych stawów
rybnych
Przebudowa
ziemnego stawu
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rybnego
4.

Koło

wł. prywatny

0,0360

Wykonanie ziemnego
stawu rybnego w
celach rekreacyjnych

5.

Kościelec

0,2592

Wykonanie zbiornika
małej retencji

6.

Babiak

0,0639

Wykonanie zbiornika
małej retencji

7.

Koło

Nadleśnictwo Koło w Gaju
Gaj 2, 87-865 Izbica
Kujawska
Nadleśnictwo Koło w Gaju
Gaj 2, 87-865 Izbica
Kujawska
wł. prywatny

0,0380

8.

Olszówka

Gmina Olszówka

0,19

9.

Osiek Mały

wł. prywatny

0,1300

10.

Osiek Mały

wł. prywatny

0,1

11.

Osiek Mały

wł. prywatny

1,4

12.

Kłodawa

wł. prywatny

0,122

13.

Grzegorzew

0,6

14.

Olszówka

EUROBEEF
Koło
wł. prywatny

15.

Babiak, Dąbie,
Przedecz

16.

Kościelec, Osiek,
Mały Chodów, Dąbie

Wykonanie ziemnego
stawu do chowu ryb
Odbudowa stawów
parkowych do celów
rekreacji
Wykonanie ziemnego
stawu rybnego
Wykonanie dwóch
ziemnych stawów
rybnych
Wykonanie dwóch
ziemnych stawów
rybnych
Wykonanie ziemnego
stawu do celów
rekreacyjnych
Wykonanie zbiornika
retencyjnego
Wykonanie ziemnego
stawu do celów
rekreacyjnych
Wykonanie 5
zbiorników małej
retencji
Wykonanie 9
zbiorników małej
retencji
Wykonanie
bezodpływowego
stawu ziemnego do
celów rekreacyjnych
Wykonanie
bezodpływowego
stawu ziemnego do
celów rekreacyjnych
Wykonanie stawu
ziemnego do celów
rekreacyjnych
Wykonanie dwóch
ziemnych stawów
rybnych

0,2032

Osiek Mały

Nadleśnictwo Koło w Gaju
Gaj 2, 87-865 Izbica
Kujawska
Nadleśnictwo Koło w Gaju
Gaj 2, 87-865 Izbica
Kujawska
wł. prywatny

0,0920

18.

Osiek Mały

wł. prywatny

0,0349

19.

Koło

wł. prywatny

0,0600

20.

Kościelec

wł. prywatny

0,04

17.

1,05

1,35
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Wody podziemne
Stały odpływ powierzchniowy w postaci rzek oraz występowanie jezior jest możliwe
dzięki zasilaniu przez wody podziemne. Zasilenie to odbywa się bezpośrednio lub za
pośrednictwem zlokalizowanych na powierzchni terenu miejsc wypływu wody – źródeł.
Zapasy wód podziemnych są uzależnione od ilości opadów, wielkości parowania,
pojemności skał oraz odpływu powierzchniowego. Zwierciadło wód podziemnych tworzy
powierzchnię, której kształt jest wypadkową między dopływem z powierzchni gruntu za
pomocą przesiąkania oraz odpływem powierzchniowym. Jest to równowaga
dynamiczna, zmieniająca się wraz ze zmianą warunków zewnętrznych.
Systematyzując dane dotyczące wód podziemnych dla określenia zasobów
dyspozycyjnych, ochrony jakości i zarządzania wodami podziemnymi wyznaczono na
terenie kraju Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP). Wg definicji Zbiorniki wód
podziemnych to zespoły utworów wodonośnych (skał dobrze przepuszczalnych lub słabo
przepuszczalnych pozostających we wzajemnej łączności hydraulicznej) mających duży
zasięg przestrzenny i zawierających zasoby wód podziemnych o znaczeniu użytkowym
(ekonomicznym). Według umownych kryteriów wydajności, jakości wód i zasobności
wyróżnia się zbiorniki: główne, lokalne i miejscowe, w zależności od potencjalnej
wydajności studni i ujęcia. Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) odpowiadają
m.in. następującym kryteriom podstawowym:
• wydajność studni > 70 m³/h,
• wydajność ujęcia > 10 000 m³/dobę,
• liczba mieszkańców, którą może zaopatrzyć > 66 000
czystość wody nie wymagająca uzdatniania lub może być uzdatniana w prosty
sposób, aby być zdatną do picia.
W Polsce wydzielono 180 GZWP o łącznej powierzchni 163 441 km2 i szacunkowych
zasobach dyspozycyjnych 7,35 km3/rok. Zgodnie z mapą Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych (GZWP) na terenie Powiatu położone są:
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Numer i nazwa
GZWP
GZWP Nr 150
Pradolina Warszawa
– Berlin (Koło –
Odra)
GZWP Nr 151
Turek – Konin – Koło
GZWP Nr 225
Zbiornik
międzymorenowy
Chotcza-Łanięta
GZWP Nr 226
Zbiornik Krośniewice
Kutno

Rodzaj
zbiornika

wiek

Typ
zbiornika

Powierzchni
a [ha]

Średnia
głębokość
ujęć [m ppt]
25-30

pradolina

QP

porowy

1904

Zasoby
dyspozycyjn
e [tys. m3/d]
456

-

Cr3

1760

240

90

-

QM

szczelinowo
-porowy
porowy

200

60

60

-

J3

porowy

1200

350

200

Użytkowe poziomy wodonośne na obszarze analizowanych gmin powiatu kolskiego
występują w utworach jury, kredy, trzeciorzędu oraz czwartorzędu. Wody występujące
poniżej głębokości 300,0 m są wodami zmineralizowanymi, o podwyższonej
temperaturze. Wody zmineralizowane występują płycej tylko w rejonie wysadu solnego
w Kłodawie - już na głębokości 120,0 m, ich mineralizacja ogólna może dochodzić do
4,0 g/l. Wody jurajskiego poziomu wodonośnego eksploatowane są w studniach
głębinowych w Niwkach, Koserzu i Dzierzbicach (gm. Chodów) na głębokości 130,0 –
150,0 m. Wydajność studni wynosi od 60,0 do 100,0 m3/h. Woda pod względem
chemicznym wykazuje zwiększoną ilość żelaza oraz chlorków. Główny poziom
wodonośny na omawianym obszarze stanowią utwory marglisto – wapienne górnej
kredy. Strop tych utworów zalega na głębokościach od 30,0 do 80,0 m p. p. t.
Sporadycznie zalega na większych głębokościach – w okolicy Babiaka i Brdowa, najpłycej
zalega w okolicach Koła. Z utworów kredowych pojedynczej studni można uzyskać
wydajności rzędu 30 – 100 m3/h, największe wydajności uzyskiwane są w rejonie miasta
Koła. Pod względem jakościowym wody kredowe zaliczają się do średniotwardych,
charakteryzują się odczynem lekko kwaśnym o zawartości żelaza od zera do kilku mg/l
i zawartości manganu od zera do 0,6 mg/l. Trzeciorzędowy poziom wodonośny związany
jest z piaskami mioceńskimi. Łączy się on na ogół z poziomem kredowym, tworząc jeden
poziom mioceńsko – kredowy. Mioceńskie piaski występują w Gminie Kłodawa oraz
Babiak. Poziom ten ograniczony jest do trzeciorzędowych dolin kopalnych, wyraźnie
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wciętych między utwory mezozoiczne, jednak za względu na występowanie w w/w
rejonach węgli brunatnych, tam gdzie są one eksploatowane, jest on intensywnie
odwadniany. W innych częściach z uwagi na niewielkie zasoby, nie ma większego
znaczenia gospodarczego. Eksploatowany jest jedynie w północno –wschodniej części
omawianego terenu, gdzie brak piaszczystych wodonośnych warstw w czwartorzędzie,
a podłoże mezozoiczne występuje głęboko i nie rokuje uzyskania wody pitnej
o określonej jakości i ilości, między innymi w studniach Gminy Babiak, w Lubońku
(Miasto i Gmina Kłodawa) i niektórych studniach w Gminie Chodów. Wydajności
z pojedynczych studni wynoszą 30,0 – 60,0 m3/h. Woda z utworów trzeciorzędowych
charakteryzuje się podwyższoną zawartością żelaza (nawet do 7,0 mg/l Fe) i manganu
(ok. 0,3 mg/l Mn).
Cały omawiany obszar pokryty jest utworami czwartorzędowymi, których miąższość
waha się od kilku do stu kilku metrów. Wody czwartorzędowe eksploatowane są
głównie w północno – wschodniej części omawianego terenu (Gminy: Babiak, Kłodawa,
Przedecz, Chodów, Grzegorzew). Strop wodonośnych warstw występuje tu na ogół na
głębokości 30,0 - 50,0 m p. p. t., czasami na mniejszej (w niektórych studniach Gminy:
Grzegorzew, Kłodawy) lub większej ok. 50,0 – 80,0m p. p. t. (na południe od Kłodawy).
Wydajność studni w przypadku przewarstwień piaszczystych, między glinami kształtuje
się od 10,0 – 30,0 m3/h, natomiast w dolinach, w kompleksach piaszczysto żwirowych
o większej miąższości jest ona dużo wyższa. Na pozostałym obszarze, poziom ten
eksploatowany jest tam, gdzie nie ma wymaganego dużego zapotrzebowania na wodę.
W przeważającej większości eksploatowane są starsze poziomy wodonośne. Pod
względem jakościowym wody czwartorzędowe cechuje podwyższona zawartość
związków żelaza i manganu, w okolicy wysadu solnego – podwyższona zawartość
chlorków.
Badania

jakości

wód

podziemnych

są

prowadzone,

podobnie

jak

wód

powierzchniowych w obrębie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). Do końca
roku 2015 obowiązywał podział na 161 części. Nowa wersja podziału na 172 części oraz
subczęści obowiązuje od roku 2016. Wg tej wersji Powiat położony jest na terenie
następujących JCWPd:
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JCWPd nr 62 – o powierzchni 2265,0 km2 – poprzednio w nieco innych granicach
nr 64 i 43. Wody podziemne poziomu czwartorzędowego występują w obrębie całego
JCWPd i są izolowane od powierzchni. Złożona budowa geologiczna powoduje, że
w części zachodniej występuje kontakt hydrauliczny poziomów czwartorzędowego,
mioceńskiego i kredowego. W części wschodniej brakuje poziomu mioceńskiego
a poziom kredowy jest całkowicie izolowany od poziomu czwartorzędowego. Cechą
szczególna JCWPd są odwodnienia związane z górnictwem węgla brunatnego.
JCWPd Nr 72 – o powierzchni 1831,0 km2 – poprzednio w innych granicach nr 79.
Wody poziomu czwartorzędowego występują tu przeważnie w jednym poziomie
wodonośnym. Poziom kredowy występuje na całej powierzchni JCWPd i nie ma łączności
hudraulicznej z poziomem czwartorzędowym.
JCWPd Nr 71 – o powierzchni 1919,2 km2 – poprzednio w innych granicach nr 78.
Wody pietra czwartorzędowego tworzą tu jeden poziom wodonośny mający lokalnie
kontakt

hudrauliczny

z

poziomem

kredowym.

Poziom

mioceński

występuje

w południowo – wschodniej części JCWPd i nie ma kontaktów hydrauliczynych
z poziomem czwartorzędowym i kredowym. Cechą szczególna jest tu istnienie silnego
odwodnienia związanego z eksploatacja złóż węgla brunatnego.
Badania jakości wód w obrębie JCWPd prowadzone są w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. Na
terenie Powiatu wyznaczonych zostało klika punktów badawczych badanych w ramach
monitoringu operacyjnego.

3.2 Stan infrastruktury wodnej
W poniższej tabeli zestawiono stan infrastruktury wodnej będącej w utrzymaniu
PGW Wody Polskie ZZ Koło na terenie powiatu kolskiego „Zasoby i stan infrastruktury
wodnej NW Koło 2020”. W wykazie brak budowli znajdujących się na terenie PGW Wody
Polskie ZZ Inowrocław np. Kanał Lichenek oraz PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Sieradz
np. Struga Wilamowska.
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L.p.

Nazwa urządzenia

Nazwa obiektu

(np. zbiornik)

(np. Zbiornik
Biskupice-Brzózki)

Ciek

Km cieku

Gmina

(lokalizacja na cieku
od km….do km/ w
km…)

BUDOWLE PIĘTRZĄCE
1

przepust
piętrzeniem

z

nr 7

Warcica

10+050

Koło
Osiek Mały

2

przepust
piętrzeniem

z

nr 8

Warcica

12+480

Koło
Osiek Mały

3

jaz

nr 2a

Rgilewka

5+200

Grzegorzew

4

jaz

nr 3

Rgilewka

8+900

Grzegorzew

5

jaz

nr 6

Rgilewka

11+371

Grzegorzew

6

jaz

Rgilewka

13+145

Grzegorzew

7

jaz

Rgilewka

14+305

Grzegorzew

8

jaz

Rgilewka

15+720

Grzegorzew

9

jaz

Rgilewka

17+540

Grzegorzew

10

jaz

Rgilewka

20+250

Kłodawa

11

jaz

Rgilewka

22+762

Kłodawa

12

zastawka

nr 2

Tralalka

0+500

Koło

13

zastawka

nr 3

Tralalka

1+148

Koło

14

zastawka

nr 4

Tralalka

2+330

Koło

15

zastawka

nr 5

Tralalka

4+306

Dąbie

16

przepust z
piętrzeniem

nr 6

Tralalka

4+860

Dąbie

17

zastawka

nr 7

Tralalka

5+192

Dąbie

18

zastawka

nr 7a

Tralalka

5+708

Dąbie

19

przepust z
piętrzeniem

nr 8

Tralalka

7+340

Dąbie

20

przepust z
piętrzeniem

nr 9

Tralalka

9+490

Dąbie

21

przepust z
piętrzeniem

nr 10

Tralalka

10+730

Dąbie

22

przepust z
piętrzeniem

nr 11

Tralalka

11+230

Dąbie

23

przepust z
piętrzeniem

nr 12

Tralalka

12+410

Olszówka

24

przepust z
piętrzeniem

nr 13

Tralalka

13+905

Olszówka
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25

przepust z
piętrzeniem

nr 14

Tralalka

15+030

Dąbie

26

przepust z
piętrzeniem

nr 15

Tralalka

17+860

Dąbie

27

jaz

nr 1

Orłówka

10+800

Olszówka

28

zastawka

nr 2

Orłówka

12+680

Olszówka

29

jaz kozłowy

nr 1

Kanał Bylice

1+980

Koło

30

jaz kozłowy

nr 2

Kanał Bylice

3+400

Koło

31

zastawka

nr 22

Kanał Bylice

11+326

Słupeczka

32

zastawka

nr 23

Kanał Bylice

13+020

33

jaz

nr 1

Kanał Dzierzbicki

6+670

Bierzwienna
D
Chodów

34

zastawka

nr 2

kanał Dzierzbicki

7+519

Chodów

35

przepust z
piętrzeniem

1

Struga Olszówka

0+120

Olszówka

36

przepust z
piętrzeniem

5

Struga Olszówka

0+570

Olszówka

37

przepust z
piętrzeniem

8

Struga Olszówka

0+880

Olszówka

38

przepust z
piętrzeniem

12

Struga Olszówka

1+550

Olszówka

39

przepust z
piętrzeniem

17

Struga Olszówka

2+140

Olszówka

BUDOWLE REGULACYJNE
1

stopień betonowy

nr 9

Warcica

17+200

Osiek Mały

2

stopień betonowy

nr 10

Warcica

17+630

Osiek Mały

3

stopień betonowy

nr 11

Warcica

17+950

Osiek Mały

4

stopień betonowy

nr 12

Warcica

18+800

Osiek Mały

5

stopień betonowy

nr 10

Rgilewka

17+600

Grzegorzew

6

stopień betonowy

nr 15

Rgilewka

25+850

Kłodawa

7

stopień betonowy

nr 16

Rgilewka

30+500

Kłodawa

8

stopień betonowy

nr 17

Rgilewka

31+970

Kłodawa

9

stopień betonowy

nr 18

Rgilewka

32+974

Grabów

10

stopień betonowy

nr 1

Orłówka

5+510

Olszówka

11

stopień betonowy

nr 2

Orłówka

6+330

Olszówka

12

stopień

nr 3

Orłówka

15+779

Grabów

13

stopień

nr 4

Orłówka

16+676

Grabów

14

stopien

nr 5

Orłówka

17+014

Grabów

15

stopień

nr 6

Orłówka

17+313

Grabów

16

stopień

nr 7

Orłówka

17+641

Grabów

17

stopień

nr 8

Orłówka

18+056

Grabów
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18

stopień

nr 9

Orłówka

19+003

Grabów

19

stopień

nr 10

Orłówka

19+980

Grabów

20

bystrotok

nr 1

Orłówka

20+812

Grabów

21

stopień

nr 11

Orłówka

21+234

Grabów

22

bystrotok

nr 2

Orłówka

21+513

Grabów

23

stopień betonowy

27

Struga Olszówka

4+330

Olszówka

24

stopień betonowy

28

Struga Olszówka

4+600

Olszówka

25

stopień betonowy

29

Struga Olszówka

4+800

Olszówka

WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE
1

wał
przeciwpowodziwy
prawostronny
wał
przeciwpowodziwy
lewostronny

Polder Patrzyków
- Warcica

Warta

408+600 - 436,5

Kościelec,
Koło, M. Koło

Polder Gozdów

Warta

429+500 - 437+800

Kościelec, M.
Koło

3

wał
przeciwpowodziwy
lewostronny

Dobrów

Warta

437+820 - 444+200

Kościelec,
Koło

4

wał
przeciwpowodziwy
lewostronny

Wał
opaskowy
miasta Koło

Warta

436+100 - 437+800

Miasto Koło

5

wał
przeciwpowodziwy
prawostronny
cofkowy

Polder Powiercie

Rgilewka

441+200 - 445+600

koło

Polder Majdany

Rgilewka

0+000 - 2+900

Koło

Polder Majdany

Warta

440+500 - 444+200

Polder Majdany

Ner

0+000 - 3+400

Koło,
Kościelec,
Dąbie
Dąbie

2

6

wał
przeciwpowodziwy
lewostronny
cofkowy
7
wał
przeciwpowodziwy
prawostronny
8
wał
przeciwpowodziwy
prawostronny
cofkowy
BUDOWLE WAŁOWE
1

przepust wałowy

nr 12

rów

Kościelec

2

przepust wałowy

nr 13

rów

Kościelec

3

przepust wałowy

nr 2

kanalizacja
deszczowa

Miejska Koło
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4

przepust wałowy

nr 3

kanalizacja
deszczowa

Miejska Koło

5

przepust wałowy

nr 4

kanalizacja
deszczowa

Miejska Koło

6

przepust wałowy

nr 5

kanalizacja
deszczowa

Miejska Koło

7

przepust wałowy

nr 6

kanalizacja
deszczowa

Miejska Koło

8

przepust wałowy

nr 1

Rgilewka

9

przewał Powiercie

nr 10

Warta

Koło

10

przewał Majdany

nr 11

Warta

Koło

1+200

Koło

PRZEPOMPOWNIE
1

przepompownia

Powiercie I

Tralalka

Koło

2

Przepompownia

Powiercie II

rów
odsiąkowy
przy
przepompowni
Powiercie II

Koło

4. Nawadnianie na terenie powiatu
W poniższej tabeli zestawiono możliwości techniczne nawodnień podsiąkowych
będących w gestii PGW Wody Polskie na terenie powiatu kolskiego „Nawadnianie
podsiąkowe na terenie pow. kolskiego Nadzór Wodny Koło” (zwiększenie retencji
korytowej):
Zestawienie budowli pietrzących na terenie Zarządu Zlewni w Kole
LP.

Nazwa cieku

Rodzaj budowli piętrzącej

Gmina

Zwiększenie
retencji
korytowej
3
(w tys. m )

Wysokość
piętrzenia
(m)

ZARZĄD ZLEWNI W KOLE
76,19
1

Warcica 10+050

przepust z piętrzeniem nr 7

Koło/Osiek
Mały

7,20

1,60
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2

Warcica 12+480

przepust z piętrzeniem nr 8

8,56

1,60

jaz nr 2a

Koło/Osiek
Mały
Grzegorzew

3

Rgilewka 5+200

9,00

1,65

4

Rgilewka 8+900

jaz nr 3

Grzegorzew

6,00

1,10

5

Rgilewka 11+371

jaz nr 6

Grzegorzew

7,60

1,10

6

Rgilewka 13+145

jaz w trakcie budowy

Grzegorzew

2,67

1,15

7

Rgilewka 14+305

jaz w trakcie budowy

Grzegorzew

5,83

1,36

8

Rgilewka 15+720

jaz w trakcie budowy

Grzegorzew

2,47

1,04

9

Rgilewka 17+540

jaz w trakcie budowy

Grzegorzew

3,12

1,10

10

Rgilewka 20+250

jaz w trakcie budowy

Kłodawa

2,55

0,85

11

Rgilewka 22+762

jaz w trakcie budowy

Kłodawa

4,32

1,45

12

Tralalka 0+500

zastawka nr 2

Koło

1,03

1,37

13

Tralalka 1+148

zastawka nr 3

Koło

1,52

1,47

14

Tralalka 2+330

zastawka nr 4

Koło

0,97

1,30

15

Tralalka 4+306

zastawka nr 5

Dąbie

0,94

1,21

16

Tralalka 4+860

przepust z piętrzeniem nr 6

Dąbie

0,50

1,00

17

Tralalka 5+192

zastawka nr 7

Dąbie

0,39

1,00

18

Tralalka 5+708

zastawka nr 7a

Dąbie

0,75

1,00

19

Tralalka 7+340

przepust z piętrzeniem nr 8

Dąbie

0,97

1,30

20

Tralalka 9+490

przepust z piętrzeniem nr 9

Dąbie

0,72

1,20

21

Tralalka 10+730

przepust z piętrzeniem nr 10

Dąbie

0,45

1,20

22

Tralalka 11+230

przepust z piętrzeniem nr 11

Dąbie

0,75

1,00

23

Tralalka 12+410

przepust z piętrzeniem nr 12

Olszówka

0,77

1,00

24

Tralalka 13+905

przepust z piętrzeniem nr 13

Olszówka

0,93

1,20

25

Tralalka 15+030

przepust z piętrzeniem nr 14

Dąbie

0,77

1,00

26

Tralalka 17+860

przepust z piętrzeniem nr 15

Dąbie

0,75

1,00

27

Orłówka 10+800

jaz nr 1

Olszówka

0,97

0,97

28

Orłówka 12+680

zastawka nr 2

Olszówka

0,55

0,80

29

Kanał Dzierzbicki 6+670

jaz nr 1

Chodów

1,65

1,00

30

Kanał Dzierzbicki 7+519

zastawka nr 2

Chodów

1,50

0,97

31

Kanał Bylice 1+980

jaz kozłowy nr 1

Koło

3,80

1,10

32

Kanał Bylice 3+400

jaz kozłowy nr 2

Koło

5,10

1,10

33

Struga Olszówka 0+120

przepust z piętrzeniem nr 1

Olszówka

0,54

0,90

34

Struga Olszówka 0+570

przepust z piętrzeniem nr 1

Olszówka

0,54

0,90

35

Struga Olszówka 0+880

przepust z piętrzeniem nr 1

Olszówka

0,54

0,90

36

Struga Olszówka 1+550

przepust z piętrzeniem nr 1

Olszówka

0,54

0,90

37

Struga Olszówka 2+140

przepust z piętrzeniem nr 1

Olszówka

0,54

0,90

38

Kiełbaska Duża km
13+160
Kanał Ruszkowski km
05+860
Kanał Ruszkowski km
11+000

jaz nr 5

Kościelec

4,75

1,90

jaz nr 1

Koło

2,40

1,60

jaz nr 2

Kościelec

2,40

1,60

39
40

46
HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy
hydroagromel@gmail.com

Raport końcowy Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w pow. kolskim, woj. wielkopolskie

41
42
43
44

Kiełbaska Mała km
01+800
Kiełbaska Mała km
03+200
Kiełbaska Mała km
03+800
Kiełbaska Mała km
04+450

zastawka nr 1

Kościelec

0,46

1,14

zastawlka nr 2

Kościelec

1,00

1,00

zastawka nr 3

Kościelec

0,95

0,95

zastawka nr 4

Kościelec

1,31

1,31

Stan istniejącej infrastruktury wodnej znajdującej się na rowach śródpolnych oraz
powierzchnie nawadniane- nie będących na stanie ewidencyjnym PGW Wody Polskie.

Lp.

Gmina

Miejscowość

Liczba urządzeń piętrzących (szt.)

Ogółem - powierzchnia
nawadniana (ha)

1.

Babiak

Kiejszcze

1

143

2.

Chodów

Rdutów

2

159

3.

Dąbie

Cichmiana
Krzykosy
Majdany
Ponętów Dolny

3
2
1
20

299

5.

Koło

Powiercie
Przybyłów
Skobielice

2
1
1

274

Kościelec

Białków Górny
Białków Kościelny
Daniszew
Kościelec
Leszcze
Łęka
Police Średnie
Straszków

1
3
7
1
4
11
12
3

546

6.

Według ewidencji prowadzonej przez PGW Wody Polskie na terenie powiatu
kolskiego na pozostałych gminach nie występuje istniejąca infrastruktura piętrząca.
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4.1 Przedstawienie wybranych danych z przeprowadzonych ankiet
Doradcy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w sierpniu
i wrześniu 2020r. przeprowadzili ankietyzację w wybranych gospodarstwach rolnych
w powiecie kolskim w zakresie gospodarki wodnej, w tym nawodnień. Formularz ankiety
został opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Ankietyzacja
odbyła się w formie elektronicznej – formularz online. Ankieta składała się z 39 pytań.

Ankietyzacja łącznie objęła 120 gospodarstw (Wykres 1).. Ankietyzowane
gospodarstwa były położone w następujących gminach:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Babiak,
Chodów,
Dąbie,
Grzegorzew,
Kłodawa,
Kościelec,
Olszówka,
Osiek Mały,
Przedecz.

Struktura wielkości ankietowanych gospodarstw została przedstawiona na Wykresie
2 i Wykresie 3. Najwięcej ankietyzowanych gospodarstw miała powierzchnię od 10 do
50 ha.
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Ilość przeprowadzonych ankiet
Babiak; 14; 12%

Przedecz; 16; 13%

Babiak
Chodów; 10; 9%
Osiek Mały; 10; 8%

Chodów
Dąbie
Grzegorzew
Kłodawa

Dąbie; 13; 11%

Olszówka; 12; 10%

Koło
Kościelec
Olszówka

Grzegorzew; 10; 8%

Osiek Mały
Przedecz

Kościelec; 15; 13%
Koło; 10; 8%

Kłodawa; 10; 8%

Wykres 1. Liczba wykonanych ankiet w powiecie kolskim z podziałem na gminy.

Wykres 2. Struktura wielkości ankietowanych gospodarstw.
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Struktura wielkości ankietowanych gospodarstw (powiat
kolski)

5

6

23

<5ha
5-10ha
10-50ha
>50ha

86

Wykres 3. Struktura wielkości ankietowanych gospodarstw dla powiatu kolskiego.

W strukturze upraw ankietowanych gospodarstw wyraźnie dominują uprawy
rolnicze (Wykres 4 i 5). W ankietach wymieniono również uprawy rolno- nasienne
i rolno-warzywnicze oraz w mniejszej ilości uprawy sadownicze, rolno-sadownicze
i nasienne (Wykres 5).
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Typ upraw - ilość hektarów
47

20

60

uprawy rolnicze
uprawy sadownicze
uprawy warzywnicze
uprawy nasienne
1813

Wykres 4. Struktura upraw w ankietowanych gospodarstwach.

Typ upraw w ankietowanych gospodarstwach

11
8

uprawy rolnicze
uprawy sadownicze

6
1

3

uprawy nasienne

3

uprawy rolno-sadownicze
uprawy rolno-warzywnicze
uprawy rolno-nasienne
88

brak deklaracji

Wykres 5. Typy upraw w ankietowanych gospodarstwach.

Wśród ankietyzowanych gospodarstw 44% prowadzi produkcję zwierzęcą.
Najwięcej ankietowanych wskazało jako kierunek produkcji bydło. Jako inne kierunki
produkcji wskazano również trzodę chlewną, drób oraz produkcję zwierzęcą
mieszaną(Wykres 6) .
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Kierunek produkcji

Bydło
33%

Bydło
Trzoda Chlewna
Drób

Brak produkcji
zwierzęcej
54%

Mieszane
Brak produkcji zwierzęcej
Trzoda Chlewna
2%

Drób
3%
Mieszane
8%

Wykres 6. Typy gospodarstw ze względu na kierunek produkcji.

Spośród 120 ankietowanych gospodarstw tylko 9 stosuje systemy nawodnieniowe,
w tym 7 w postaci deszczowni i 2 nawadnianie kropelkowe (Wykres 7). Jako źródła wody
wykorzystywanej do nawodnień wskazywano studnie głębinowe (4 gospodarstwa) oraz
stawy (2 gospodarstwa). 3 gospodarstwa nie podały źródła wody (Wykres 8).
W 3 gospodarstwach systemem filtracyjnym wody jest filtr siatkowy. Natomiast
w pozostałych gospodarstwach stosujących nawodnienia podano brak filtra lub nie
podano odpowiedzi (Wykres 9). Natomiast żadne gospodarstwo nie zadeklarowało
wykonywania pomiaru zużytej wody. W 5 gospodarstwach występuje system sterowania
nawodnieniem półręczny, a w 4 ręczny (Wykres 10). W 6 gospodarstwach nawodnienie
jest łączone z nawożeniem (Wykres 11).
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System nawodnienie w gospodarstwie
TAK (deszczownia); 7
TAK (kropelkowe); 2

TAK (deszczownia)
TAK (kropelkowe)
NIE

NIE; 111

Wykres 7. System nawodnienia stosowany w ankietowanych gospodarstwach

Źródło wody
2
4

3

studnia głębnowa
staw
brak odpowiedzi
brak nawadniania

111

Wykres 8. Źródła wody w ankietowanych gospodarstwach.
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System filtracji wody
1
5

3

Brak filtru
Filtr siatkowy
Filtr piaskowy
Brak nawadniania

111

Wykres 9. Systemy filtracji wody w ankietowanych gospodarstwach.

System sterowania nawodnieniem
0
5

4

Brak
Automatyczny
Półręczny
Ręczny

111

Wykres 10. Systemy sterowania nawodnieniem w ankietowanych gospodarstwach.
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Stosowanie nawożenia z nawadnianiem.

6

3

Brak nawodnienia
TAK
NIE

111

Wykres 11. Stosowanie nawożenia z nawadnianiem w ankietowanych gospodarstwach.

Tylko jedno gospodarstwo (z grupy, która już posiada system do nawadniania)
zadeklarowało chęć zwiększenia powierzchni nawadnianej o areał drzew owocowych.
Jako

główną

barierę

ankietyzowane

gospodarstwa

posiadające

systemy

nawodnieniowe wskazały następujące czynniki:
•

Wysokie koszty instalacji nawodnieniowej,

•

Woda w rowach melioracyjnych nie jest zatrzymywana,

•

Brak dostępu do źródła wody (Wykres 12).

Z kolei ankietyzowane gospodarstwa, które nie posiadają systemów nawadniających
podały następujące powody ich braku (kolejność – malejąco w zakresie ilość
odpowiedzi):
•

Wysokie koszty instalacji wody,

•

Bariery prawne,

•

Brak źródeł wody,

•

Brak potrzeby nawodnienia (Wykres 13).
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Bariery stosowania nawodnień - gospodarstwa stosujące
nawodnienia w gospodarstwie
7
6
6
5
4
3
2

2

Brak dostępu do źródła wody

Woda w rowach melioracyjnych
nie jest zatrzymywana

2
1
0
Wysokie koszty instalacji
nawodnieniowej

Wykres 12. Główne bariery stosowania nawodnienia wśród ankietyzowanych gospodarstw posiadających już
systemy nawadniające.

Powody braku nawodnień - gospodarstwa nie
stosujące nawodnienia
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

91
71
47

2
Brak potrzeby
nawodnienia

Brak źródeł
wody

Wysokie koszty Bariry prawne
instalacji i wody

2

0

Inne

Brak
odpowiedzi

Wykres 13. Powody braku nawodnień w ankietyzowanych gospodarstwach nie korzystających z systemów
nawadniających.

Na wykresie 14 przedstawiono odpowiedzi dotyczące stanu wiedzy dotyczącej
potrzeb nawadniania roślin. Najczęściej wskazywano posiadanie wiedzy z zakresu
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stopnia wilgotności gleby i niewiele mniej faz krytycznych rozwoju roślin oraz
zapotrzebowania na wodę poszczególnych roślin. O połowę rzadziej wymieniano wiedzę
odnośnie optymalnych systemów nawadniania oraz zalecanej dobowej ilości wody na ha
uprawy.

Deklaracja posiadania zasobów wiedzy dotyczących
potrzeb nawadniania roślin
Brak odpowiedzi

8

Inne

9

Optymalne systemy nawadniania

25

Stopień wilgotności gleby

56

Zalecana dobowa ilość wody na ha uprawy

25

Fazy krytyczne rozwoju roślin

52

Zapotrzebowanie na wodę poszczególnych…
0

49
10

20

30

40

50

60

Wykres 14. Stan wiedzy dotyczący potrzeb nawadniania roślin.

Ponadto ankieta badała czy w gospodarstwach wykonywany jest pomiar opadów
atmosferycznych. Wykazano, że odbywa się to w około 35% ankietyzowanych
gospodarstwach (Wykres 15).

Pomiar opadów atmosferycznych

43
TAK
NIE
77

Wykres 15. Pomiar opadów w ankietowanych gospodarstwach.
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W gospodarstwach stosujących nawadnianie głównymi podstawami są: ocena
organoleptyczna i stan wizualny roślin i gleb. Prawie w połowie tych gospodarstw
wykorzystuje się dane z czujników pomiarowych. Wszystkie podstawy przedstawia
Wykres 16. Do oceny wilgotności gleby stosuje się przede wszystkim metodę
organoleptyczną. W niektórych korzysta się również z miernika wilgotności i tensometru
(Wykres 17).

Podstawy podejmowania decyzji dotyczących
rozpoczęcia nawadniania
Stan wizualny roślin i gleby

6

Dane z monitoringu suszy IUNG

2

Strona WWW

1

Prognoza w TV

2

Dane ze stacji meteo

2

Metoda organoleptyczna

7

Dane z czujników pomiarowych

4
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Wykres 16. Podstawy podejmowania decyzji o rozpoczęciu nawadniania.

Sposób oceniania wilgotności gleby.
Tensometr

1

Miernik wilgotności

3

Metoda suszarkowo-wagowa

0

Metoda organoleptyczna

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Wykres 17. Ocena wilgotności gleby.
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Źródła wiedzy z zakresu nawadniania.
8
7
7
6
6
5
5
4
3
3
2
2
1

1

1
0

0

0

0

Wykres 18. Źródła wiedzy o nawodnieniach.

Na temat źródeł wiedzy o nawodnieniach wypowiedziało się 9 ankietyzowanych
gospodarstw. Ich odpowiedzi przedstawia Wykres 18. Do najczęstszych odpowiedzi
należały: internet, doświadczenie własne oraz prasa i literatura branżowa. Jednak
w zestawieniu ankiet udostępnionym przez CDR brak jest kolumny z odpowiedziami dla
pozycji WIR – stąd wynik „0” dla tej pozycji nie odzwierciedla odpowiedzi
ankietowanych.
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Ankietowani

chcieliby

pozyskiwać

wiedzę

przede

wszystkim

w

zakresie

nowoczesnych systemów nawodnieniowych i Prawa wodnego. Nieco mniej wyraziło
chęć pozyskania wiedzy w tematyce potrzeb wodnych roślin, faz krytycznych roślin
w kontekście nawadniania oraz nawadniania precyzyjnego (Wykres 19). Ankietowani
najbardziej preferują jako formy pozyskiwania wiedzy w powyższym zakresie
konferencje oraz szkolenia stacjonarne. Połowa osób wskazała również publikacje
(Wykres 20).

Zainteresowanie tematyką
Brak odpowiedzi

6

Fazy krytyczne rozwoju roślin w kontekście
nawadniania

50

Potrzeby wodne roślin

59

Nawadnianie precyzyjne

44

Nowoczesne systemy nawodnieniowe

72

Mała retencja

0

Prawo wodne

62
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Wykres 19. Zakres poszerzenia wiedzy.
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Forma pozyskiwania wiedzy
Strony WWW

6

Publikacje

63

Szkolenia online

30

Konferencja

90

Szkolenia stacjonarne

80
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Wykres 20. Preferowane przez ankietowanych formy pozyskiwania wiedzy.

Działania poprawiające dostępność wody do
nawadniania.
Wprowadzenie uprawek pożniwnych
ograniczających przesuszania gleby (np.: uprawa
bezorkowa, siew pasowy, inne)

33

Siew poplonów, międzyplonów i poprawa
zawartości próchnicy w glebie

43

Budowa zbiorników retencyjnych

55

Budowa przepustów i zbiorników wodnych aby
gromadzić wodę w okresie jej nadmiaru

77

Budowa ujęć wody - studni

25

Kształtowania elementów krajobrazu sprzyjające
gospodarce wodnej (zadrzewienia śródpolne, pasy
drzew)

6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Wykres 21. Propozycje działań poprawiających dostępność wody do nawadniania według ankietowanych.
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Działania, jakie można przedsięwziąć w celu poprawienie dostępności wody do
nawadniania według ankietowanych zostały przedstawione na Wykresie 21. Ponad
połowa z badanych wskazała budowę przepustów i zbiorników wodnych aby gromadzić
wodę w okresie jej nadmiaru. Trochę mniej – budowę zbiorników retencyjnych. Około
1/3 ankietowanych jako właściwe działanie poprawiające dostępność wody do
nawadniania uznało siew poplonów, międzyplonów i poprawę zawartości próchnicy w
glebie, a około ¼ wprowadzanie uprawek pożniwnych ograniczających przesuszenie
gleby.

Doradztwo prowadzone przez ODR w zakresie upraw
roślin i nawadniania jest wystarczające.
16

TAK
NIE
104

Wykres 22. Ocena czy doradztwo prowadzone przez ODR w zakresie upraw roślin i nawadniania jest
wystarczające.

W ankiecie badano również zadowolenie z doradztwa prowadzonego przez Ośrodki
Doradztwa Rolniczego w zakresie upraw roślin i nawadniania. 104 ankietowani uznali
doradztwo w powyższej tematyce za wystarczające (Wykres 22).
Pozostałe uwagi ankietowanych w powyższej kwestii:
1.

Brakuje szkoleń z tematyki nawadniania, susza corocznie obniża plony,
monitoring IUNG nie jest miarodajny.
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2.

Uprawa roślin jest wystarczająco wyjaśniana przez WODR, natomiast
nawodnienia w kontekście kopalni, zasobów soli i chlorków zawartych
w wodzie, suszy hydrogeologicznej - to potrzeba wyjaśniać i doszkalać w tym
zakresie.

3.

Doradcy udzielają informacji, ale uważam że w każdym powiecie powinien być
specjalista od nawodnień.

4.

Wody Polskie niech to robią.

5.

Nawadnianie to jest nowy priorytet lansowany przez rząd.

6.

10 wypowiedzi o braku szkoleń z zakresu nawadniania (BRAK SZKOLEŃ. Zbyt
mało szkoleń odnośnie nawodnienia. Obecnie brak szkoleń – koronawirus.
Dotychczas nawadnianie nie było tematem szkoleń w mojej gminie. Należy
zwiększyć nakłady na szkolenia w tej tematyce. Mało szkoleń o takiej tematyce.
Brak ogólnie dostępnych szkoleń w tym temacie. Brak szkoleń w tej tematyce.
Brakuje szkoleń o nawodnieniu, jeżeli chodzi o uprawę to wystarczająca wiedza.
Mało szkoleń.)

Znajomość zasad korzystania z wód.

33

TAK
NIE

87

Wykres 23. Znajomość zasad korzystania z wód.
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Ankietowani odpowiadali również na pytanie czy zasady korzystania z wód np. limit
poboru wody bez opłat, cena za kolejne m3 wód podziemnych/powierzchniowych,
procedury przed budową studni, zasady poboru wody z rowów melioracyjnych są im
znane. Około 73% osób odpowiedziało twierdząco (Wykres 23).
Pozostałe uwagi ankietowanych w powyższej kwestii:
1.

Nie interesowałem się tym.

2.

Limit poboru wody bez opłat, cena za kolejne m3 wód podziemnych
i powierzchniowych. – 4 osoby.

3.

Mam ogólną wiedzę, chętnie podniósł bym swoją wiedzę

4.

Uważam, że powinno być więcej szkoleń z tej tematyki prowadzonych przez
specjalistów w tej dziedzinie.

5.

Wszystkie wymienione. – 5 osób.

6.

Zbyt dużo tych przepisów, procedur.

7.

Ile to będzie kosztowało. – 4 osoby.

8.

Procedury przed budową studni, zasady poboru wody z rowów melioracyjnych
i innych ujęć wodnych. –11 osób.

Doradztwo ODR w zakresie formalno-prawnym
nawadniania jest wystarczające.

15

TAK
NIE

105

Wykres 24. Ocena czy doradztwo prowadzone przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego w zakresie formalno-prawnym
jest wystarczające.
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Ankieta obejmowała też pytanie czy doradztwo prowadzone przez Ośrodki
Doradztwa Rolniczego w zakresie formalno-prawnym np. odnośnie ubiegania się
o pozwolenie wodnoprawne lub dokonanie zgłoszenia korzystania z wód jest
wystarczające. Prawie 90% (tj. 105 ankietowanych) odpowiedziało, że tak (Wykres 24).

Pozostałe uwagi ankietowanych w tym zakresie:
1. Myślę, że w każdym powiecie powinien być doradca typowo od tych zadań.
2. Ubieganie się o pozwolenie wodnoprawne, dokonanie zgłoszenia korzystania
z wód.
3. To jest temat obszerny i trudny, ODR służą doradztwem i pomocą, ale uważam
w każdym powiecie powinien być specjalista ODR typowo zajmujący się tą
dziedziną.
4. Mimo, że doradca wyjaśniała mi procedury, to stopień skomplikowania jest
bardzo duży i zbyt skomplikowany.
5. Mało jest szkoleń w tej tematyce. – 6 osób
6. Prawo wodne to zbyt duży zasób przepisów prawnych, aby doradcy wiedzieli
wszystko na ten temat. Są inne instytucje (np. Wody Polskie, pracownicy
starostwa), które powinny mieć najlepszą wiedzę na ten temat.
7. Zbyt dużo przepisów, a doradcy zajmują się też innymi sprawami, żeby mieć
aktualną wiedzę na każdy temat. Od tego są pracownicy Wód Polskich
8. Zbyt mało doradców, którzy mają dostateczną wiedzę na ten temat,
9. Informują do kogo się zgłosić,
10. ODR doradzają, udzielają informacji, jednakże uważam że powinien być w ODR,
Izbach Rolnych, Samorządach specjalista od spraw wody, nawodnień
i dofinansowań w tej dziedzinie

65
HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy
hydroagromel@gmail.com

Raport końcowy Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w pow. kolskim, woj. wielkopolskie

Członkostwo w spółkach wodnych

35

TAK
NIE

85

Wykres 25. Członkostwo w spółkach wodnych ankietowanych.

Następne pytanie dotyczyło członkostwa ankietowanych w spółkach wodnych.
Stwierdzono, że około 70 % ankietowanych (tj. 85 osób) należy do spółek wodnych
(Wykres 25).
Ankietowani oceniali też utrzymanie sieci drenarskiej, w tym w zakresie czy sieć
drenarska jest czyszczona oraz czy naprawy są wykonywane w przypadku zgłoszeń
uszkodzenia. Oceny dokonało 112 osób, z czego aż 82 uznało, że sieć drenarska
utrzymywana jest dostatecznie, a 30, że niedostatecznie. Żaden ankietowany nie
odpowiedział, że dobrze oraz bardzo dobrze (Wykres 26).
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Ocena utrzymania sieci drenarskiej - regularne
czyszczenie, naprawy wykonywane w przypadku
zgłoszeń
Dobrze; 0
Brak odpowiedzi; 8

Bardzo dobrze; 0

Bardzo dobrze
Dobrze
Niedostatecznie; 30

Dostatecznie
Dostatecznie; 82

Niedostatecznie
Brak odpowiedzi

Wykres 26. Ocena utrzymania sieci drenarskiej przez ankietowanych.

Uwagi ankietowanych dotyczące powyższej tematyki:
1. W gminie Przedecz nie ma założonej Spółki wodnej, sieć drenarska jest słabo
czyszczona.
2. W gminie Przedecz nie funkcjonuje Spółka Wodna, chętnie płaciłbym składki
i wtedy byłyby jakieś finanse na takie działania.
3. Nie posiadam w swym gospodarstwie tego typu urządzeń.
4. Sieć na moich polach zbudowana w 1920 roku.
5. Nie ma gruntów zdrenowanych.
6. Nie posiadam tego rodzaju urządzeń.
7. Podobnych odpowiedzi: nie mam zdania, nie wiem, nie mam wiedzy, nie mam
wiedzy, nie mam wiedzy – 5 osób
8. Sieć nie jest zadbana, brak jest regularnego czyszczenia.
9. Katastroficznie - brak odpowiedniej gospodarki, melioracja nie reguluje,
a dodatkowo osusza.
10. Stan fatalny, spółki nie działają jak należy.
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Ocena utrzymania rowów melioracyjnych.
Bardzo dobrze; 0

Dobrze; 0

Niedostatecznie; 25
Bardzo dobrze
Dobrze
Dostatecznie
Dostatecznie; 95

Niedostatecznie

Wykres 27.Ocena utrzymania rowów melioracyjnych przez ankietowanych.

Wykres 27 przestawia z kolei ocenę ankietowanych dotyczącą utrzymania rowów
melioracyjnych. Wyniki są podobne do odpowiedzi w poprzednim pytaniu. Większość
osób określiła utrzymanie rowów melioracyjnych jako dostateczne. Pozostali
ankietowani jako niedostateczne.
Dodatkowe uwagi ankietowanych dotyczące utrzymania rowów melioracyjnych:

1. Rowy rzadko czyszczone.
2. Rzadko wykaszane. Pozarastane. Uszkodzone zastawki na rowach.
3. Rowy zaniedbane, nie czyszczone
4. Słabo oczyszczane. Nie pogłębiane.
5. Wymagają oczyszczania częstszego.
6. Słabo oczyszczane, niedrożne.
7. Sieć nie jest zadbana, brak jest regularnego czyszczenia.
8. Tylko pobierane opłaty - poza tym spółki wodne praktycznie nie funkcjonują,
rowy nieczyszczone, zaniedbania wieloletnie.
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9. Brak działań spółek - nie widać poprawy, inwestycji, brak prac konserwacyjnoczyszczących.
10. Rowy nie są regularnie czyszczone.
11. Zaniedbane.
12. Brak prac melioracyjnych od lat na ciekach melioracji podstawowej oraz na
rowach melioracyjnych jeszcze istniejących.
13. Brak prac melioracyjnych na ciekach podstawowych i rowach melioracyjnych.

Działania w zakresie zarządzania wodą
Brak odpowiedzi

24

Inne

8

Dofinansowanie do inwestycji

72

Budowa zastawek na ciekach wodnych

7

Budowa zbiorników retencyjnych

46
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Wykres 28. Określenie działań w zakresie zarządzania wodą jakich oczekują ankietowani na terenie gminy
właściwej dla lokalizacji gospodarstwa.

Ankietowani wskazali działania w zakresie zarządzania wodą jakich oczekują na
terenie gminy gdzie zlokalizowane są ich gospodarstwa. Ponad połowa ankietowanych
zaliczyła do takich działań dofinansowanie do inwestycji, około 1/3 budowę zbiorników
retencyjnych. Natomiast niewiele osób wskazało na budowę zastawek na ciekach
wodnych. 24 ankietowani nie wskazali żadnego działania (Wykres 28).
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Inne uwagi ankietowanych w tym zakresie:
1. Prace melioracyjne na istniejących ciekach wodnych rowach melioracyjnych.
2. Przede wszystkim stworzenie takich przepisów, które doprowadzą do powstania
instytucji, która będzie odpowiadała za stan urządzeń melioracyjnych - bieżące
czyszczenie polegające na wykaszaniu rowów i rzek, pogłębianiu ich itp.
3. Prace melioracyjne na ciekach wodnych - wykaszanie skarp, odmulanie dna,
pogłębianie dna i wykaszanie dna.
4. Regulacja, czyszczenie rowów.
5. Nie wiem.
6. Dofinansowanie budowy studni głębinowych i systemu nawodnień.
7. Regulacja rzeki Warty na odcinku, na którym

rzeka meandruje i zabiera

powierzchnie przyległych gruntów rolnych przez co systematycznie pomniejszają
się działki rolne a powierzchnie w ewidencji gruntów pozostają niezmienione.
8. W naszym obszarze jest susza hydrologiczna i hydrogeologiczna. Potrzebne są
kompleksowe i odgórne rozwiązania tematu nawodnień i zatrzymywania wody.

Wsparcie działania spółek wodnych
Brak odpowiedzi

3

Inne

12

System doradztwa dla spółek wodnych

44

Partnerstwo w zarządzaniu spółkami wodnymi
(samorządy, doradztwo)

6

Wsparcie dodatkowymi środkami finansowymi

83

Zmiany prawne
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Wykres 29. Określenie jakie działania należałoby według ankietowanych wprowadzić aby wesprzeć działania
spółek wodnych.
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W ankiecie ankietowani mieli również wskazać działania jakie należałoby według
nich wprowadzić, aby wesprzeć działania spółek wodnych. Najczęściej padały
odpowiedzi o wsparciu dodatkowymi środkami finansowymi oraz zmianach prawnych,
w dalszej kolejności wg częstotliwości odpowiedzi wymieniono system doradztwa dla
spółek wodnych oraz partnerstwo w zarządzaniu spółkami wodnymi (Wykres 29) .
Pozostałe uwagi ankietowanych:
1. Najpierw utworzyć Spółkę Wodną a następnie wdrażać jej działalność.
2. Tylko pobierają opłaty a nic nie robią.
3. Spółki powinny być sprawdzane i rozliczane z tego co robią.
4. Zlikwidować spółki wodne, zarząd nad rowami i melioracjami przenieść - pod
samorząd.
5. Spółki w tej formie w której istnieją nie są efektywne. najlepiej byłoby je
zlikwidować. Zadania spółek powinien przejąć albo samorząd albo Wody Polskie.
6. Rozliczać z działań.
7. Rola spółek nie powinna ograniczać się tylko do pobierania opłat.
8. Większy nadzór nad działaniami spółek. W gminie Przedecz Spółka Wodna jest
nieaktywna, nie prowadzi działań, nie opłacamy jako rolnicy składek, uważam że
powinna być reaktywowana do działania, powinna być współpraca na linii
spółki-samorząd-doradztwo-rolnik.
9. Reaktywować działalność Spółki Wodnej i nawiązać współpracę z samorządem,
rolnikami i doradztwem.
10. Przywrócić zatrudnienie w celu wykonywania na bieżąco i systematycznie prac
związanych z działaniem i funkcjonowaniem sieci melioracyjnej - cieki
podstawowe i rowy melioracyjne.
11. Reaktywować spółkę wodną w gminie.
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Ocena obowiązujących przepisów prawa

15
nie mam zdania
7

Nadmiar biurokracji
Uprościć przepisy

49

Restrykcyjne prawo
Prawo jest dobre
29

Nie znam prawa
Inne
brak odpowiedzi

7

6

3 4

Wykres 30. Ocena czy obowiązujące przepisy prawa w zakresie korzystania z wód są adekwatne do bieżących
potrzeb według ankietowanych.

Na pytanie czy obowiązujące przepisy prawa w zakresie korzystania z wód są
adekwatne do bieżących potrzeb odpowiedziało tylko 71 ankietowanych:

1. Duża biurokracja, formalności i dokumentacji – 7 osób;
2. Należałoby uprościć wszystkie procedury pozyskiwania pozwoleń wodnoprawnych. Powinny być proste i jednoznaczne. Przepisy są zbyt wymagające aby
im sprostać – 29 osób;
3. Nie mam zdania – 15 osób;
4. Nie są adekwatne. Są zbyt restrykcyjne – 4 osoby;
5. Nie znam prawa w takimi zakresie żeby móc o tym dyskutować i proponować
zmiany – 6 osób;
6. Raczej są dobre. – 3 osoby (Wykres 30).
7. Do innych uwag ankietowanych należały:
8. Stworzyć przepisy, które będą określały obowiązki i prawa dla korzystających
z wód i zarządzających wodami.
9. Zmienić wszystko.
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10. Uprościć i obniżyć koszty - najlepiej wrócić do poprzednich uregulowań
w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków - 6 pomiarów oczyszczonej wody
rocznie to zbyt duży koszt - spowoduje nielegalne wylewanie ścieków i odejście
od przydomowych oczyszczalni.
11. Zmiany prawa ułatwiające zdobycie dotacji.
12. BAŁAGAN.
13. Brak rozwiązań na okresy suszy, które ułatwiłyby pozyskiwanie wody.
14. Darmowa pomoc przy wypełnianiu dokumentacji.

Elementy w zakresie zarządzania zasobami wodnymi,
które powinny ulec uproszczeniu
Budowa urządzeń wodnych

2
6

Ceny, opłaty

8

Dokumentacja i jej ceny
15

50

Nie mam zdania
7

3

3

26

Prawo wodne, przepisy
Biurokracja - procedury
uzyskiwania pozwoleń
Wszystko

Wykres 31. Elementy w zakresie zarządzania zasobami wodnymi, które powinny ulec uproszczeniu według
ankietowanych.

Ankietowani określili elementy w zakresie zarządzania zasobami wodnymi, które
powinny ulec uproszczeniu:
1. Budowa studni głębinowych, mała retencja. – 6 osób;
2. Ceny, opłaty – 2 osoby;
3. Dokumentacja i ceny za jej sporządzenie – 8 osób;
4. Nie wiem, nie mam zdania, wszystko powinno być prostsze w załatwianiu –
15 osób;
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5. Prawo wodne, przepisy – 7 osób;
6. Biurokracja - procedury uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego, operatów
wodnoprawnych oraz raportów oddziaływania na środowisko – 26 osoby;
7. Wszystko – 3 osoby (Wykres 31).
Do innych uwag ankietowanych należały:
1. Zarządzenie wodami w rowach i zastawy na rzekach.
2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków, pobór wody - koszty, procedury; zbiornik
retencyjny - opodatkowanie za wysokie. Odtworzenie wcześniej istniejących
melioracji i zbiorników/stawów, które polikwidowano, planowanie i nadzór nad
powstawaniem nowych zbiorników
3. Budowa zastawek, większa dbałość o stan rowów, nacisk na odpowiednie
zabiegi agrotechniczne.
Na powyższe pytanie nie odpowiedziało 50 ankietowanych osób (Wykres 31).

Planowane ubieganie się o dofinansowanie w zakresie
nawodnienia
70
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Modernizacja
gospodarstw
rolnych

Środki z WFOŚ

Kedyt lub pożyczka Nie planuję ubiegać Brak odpowiedzi
się o dofnansowanie

Wykres 32. Plany ankietowanych się związane z ubieganiem o środki na dofinansowanie inwestycji związanych z
gospodarką wodą
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Odnośnie planów dotyczących ubiegania się o środki na dofinansowanie inwestycji
związanych

z

gospodarką

wodą

wypowiedziało

się

105

ankietowanych.

Aż 58 ankietowanych nie planuje ubiegać się o dofinansowanie. Kilkoro z nich
uzasadniało to wskazując na skomplikowane i długotrwałe procedury aplikacyjne
występujące zarówno w instytucjach rozdzielających środki, jak i w

instytucjach

wydających pozwolenia z tymi inwestycjami związanych (Wykres 32).
Działania z gospodarowania wodą, które ankietowani chcieliby zastosować w swoich
gospodarstwach przedstawia Wykres 33. Najczęściej ankietowani wskazywali na
wykonanie studni głębinowej i wykonanie oczka wodnego lub stawu. Około połowę
rzadziej zaznaczano budowę zbiornika na wodę oraz zakup deszczowni i pompy.
Zanotowano również takie rodzaje inwestycji, jak instalacja systemu nawadniania
precyzyjnego, zakup systemu automatyki sterowania nawadnianiem oraz czujników
wilgotności. Najrzadziej inwestycje dotyczyły oczyszczania zbiorników wodnych,
wykonania rowów melioracyjnych czy zakupu stacji meteorologicznej. Natomiast 21
ankietowanych nie planuje w ogóle tego typu inwestycji.
Uwagi ankietowanych w tym zakresie:
Inwestycje chciałoby się przeprowadzić, ale barierą są wymogi, procedury i obszerna
dokumentacja.

Działania związane z gospodarowaniem wodąoczekiwania/potrzeby/ plany ankietowanych
Brak odpowiedzi
Nie planuję takich inwestycji
Budowa zbiornika na wodę
Zakup deszczowni i pompy
Instalacja systemu nawadniania precyzyjnego
8
Oczyszczenie istniejących zbiorników wodnych
2
Wykonanie oczka wodnego, stawu
Wykonanie rowu melioracyjnego
0
Wykonanie studni głębinowej
Zakup automatycznej stacji meteorologicznej do…
3
Zakup czujników wilgotności
5
Zakup systemu automatyki sterowania…
7
0

5

10

13
21
17
19

38
47

15

20

25

30

35

40

45

50

Wykres 33. Działania z gospodarowania wodą, które ankietowani chcieliby zastosować w swoich gospodarstwach.
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Rodzeje wsparcia finansowego
120

100
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80
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40
28
21
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1,2

0

Wykres 34. Propozycje rodzaju wsparcie finansowego, jakie powinno być uruchomione w perspektywie
finansowej do 2030 r. według ankietowanych.

Na pytanie dotyczące propozycji rodzaju wsparcie finansowego, jakie powinno być
uruchomione w perspektywie finansowej do 2030r. zaznaczano po kilka odpowiedzi.
Wyraźnie najczęściej wskazywano na dotacje (premie) na budowę studni lub zakup
maszyn. Około połowę rzadziej podawano dofinansowanie działań spółek wodnych.
Odpowiedź „Dofinansowanie budowy stawu, oczka wodnego” ma „0”, ponieważ
w zestawieniu udostępnionym przez CDR brakuje tego pytania.
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Pozostałe uwagi ankietowanych w powyższym zakresie:
1.

Nic.

2.

Nie wiem, nie interesuję się tym tematem. – 6 osób

3.

Premie, które łatwo byłoby pozyskać i rozliczyć, a nie utrudniać później przy
rozliczaniu jak to ma miejsce przy innych działaniach z ARiMR.

4.

Zbiorniki na deszczówkę.

5.

Zbiorniki na deszczówkę i mała retencje powinny się znaleźć w perspektywie
finansowej.

Kto powinien odpowiadać za zarządzanie poziomem wody
w rowach melioracyjnych

27

21

Rolnicy

Spółki wodne

Lokalne partnerstwa do spraw
wody (zrzeszenie sąsiadujących
spółek wodnych, samorządy)
32

40

Zarząd zlewni (Wody Polskie)

Wykres 35. Określenie przez ankietowanych kto powinien odpowiadać za zarządzanie poziomem wody w rowach
melioracyjnych.

Ankietowani wskazywali również kto powinien odpowiadać za zarządzanie
poziomem wody w rowach melioracyjnych. Najwięcej osób odpowiedziało, że Zarząd
zlewni (Wody Polskie). Rzadziej odnotowano, że mają za wspomniane zadanie
odpowiadać Lokalne partnerstwa ds. wody (zrzeszające sąsiadujące ze sobą spółki
77
HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy
hydroagromel@gmail.com

Raport końcowy Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w pow. kolskim, woj. wielkopolskie

wodne i samorządy). Nieznacznie mniej wskazywano na spółki wodne. Z kolei około 1/6
ankietowanych podało jako sugerowanych odpowiedzialnych rolników (Wykres 35).

Działania poprawiające gospodarkę wodną na terenach
rolnczych
Edukacja

Agrotechnika
8
Zbieranie deszczówki

11
3

Dotacje, premie
5

55

Inwestycje, modernizacja i
konserwacja sieci melioracyjnej
Zmiany w prawie
Inne
33
Nie wiem
4

7

2

Brak odpowiedzi

Wykres 36. Działania poprawiające gospodarkę wodą na terenach rolniczych według ankietowanych.

Ponadto ankietowani wypowiedzieli się jakie działania poprawią gospodarkę wodą
na terenach rolniczych. Do ich wypowiedzi należały:

1.

Edukacja – 8 osób, (Większa świadomość dotycząca gospodarowania na
gruntach, ekologiczna i agrotechniczna. – 3 osoby, Edukacja od poziomu
przedszkolnego i szersza wiedza o magazynowaniu wody metodami
agrotechnicznymi. – 5 osób);

2.

Agrotechnika – 11 osób (Wszystkie działania agrotechniczne zatrzymujące wodę
w glebie, budowa zastawek i lepsza regulacja cieków. – 3 osoby, Siew poplonów
i międzyplonów. Zwiększenie zawartości próchnicy w glebie. – 4 osoby,
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Nawadnianie i odpowiednia agrotechnika, uprawy roślin poplonowych. –
4 osoby);
3.

Zbieranie deszczówki. – 3 osoby;

4.

Dotacje w formie premii. – 5 osób;

5.

Prace konserwacyjno-modernizacyjne sieci melioracyjnej i urządzeń wodnych. –
33 osoby (Prace melioracyjne na istniejących ciekach wodnych zarówno
głównych jak i nawadniająco-odwadniających, modernizacja, konserwacja
i pielęgnacja w odpowiedniej częstotliwości, budowa nowych urządzeń. –
8osób, Oczyszczanie rowów. – 4 osoby, Inwestycje w retencje, nawodnienia,
studnie głębinowe, zastawki. – 17 osób, Systematyczne czyszczenie cieków
podstawowych i rowów melioracyjnych: koszenie skarp, odmulanie itp. –
4 osoby);

6.

Zmiany w prawie. – 2 osoby;

7.

Nie wiem. Trudno powiedzieć. – 4 osoby (Wykres 36).

Inne uwagi ankietowanych w powyższym temacie:
1. Umiejętne i racjonalne gospodarowanie glebą i wodą.
2. W dawnych czasach - przed demokracją nie było takich problemów.
3. Wielu rolników wykopałoby studnie, ale dokumentacja ich przerasta- uprościć
procedury.
4. Odtworzenie

dawnego

systemu

melioracyjnego

oraz

odtworzenie

zlikwidowanych zbiorników retencyjnych. Usprawnienie zarządzania siecią
drenarsko-melioracyjną i faktyczne wykonywanie zadań utrzymujących tę sieć
w dobrym stanie. Budowa zastawek.
5. Ograniczenie działalności kopalń odkrywkowych, które nie zawracają wody na
obszary rolnicze !!
6. Likwidacja spółek wodnych i przekazanie zadań samorządom, które powinny
zatrudnić hydrologa kompetentnego w zakresie zarządzania gospodarką wodną.
7. Deszczowanie i ulgi dla rolników.
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Podsumowanie ankietyzacji
Ankiety przez rolników były chętnie uzupełniane do momentu, kiedy poproszono ich
o dodatkową dokumentację. Wszyscy doradcy wskazują na trudności w tym zakresie.
Uzupełnienie ankiety nie przysparza problemów, bo jest anonimowa, natomiast danych
szczegółowych o lokalizacji działek, wynikach analizy gleby, rodzaju użytków, zabiegach
uprawowych, rolnicy nie chcą udostępniać. Dane te powodują, że ankietowane osoby
przestają być anonimowe i zdecydowanie odmawiają. Boją się udzielić tak
szczegółowych informacji. W związku z tym dodatkowej dokumentacji do ankiet
z powiatu kolskiego nie mamy.
Po przeanalizowaniu odpowiedzi widać, że część ankietowanych nie odpowiadało
na pytania otwarte. Doradcy wskazują , że ankietowani nie chcieli odpowiadać, żeby
„szybciej poszło” uzupełnianie ankiet.
Z opinii doradców pośredniczących w ankietowaniu można postawić następujące
wnioski:
1. Rolnicy boją się dodatkowych opłat związanych z wodą i jej użytkowaniem.
2. Nie chcą udzielać szczegółowych informacji o nawadnianiu ponieważ widzą
ryzyko, że zostaną wpisani do jakiejś bazy użytkowników wody i zostaną na nich
nałożone opłaty.
3. Odczucia co do spółek wodnych są bardzo ambiwalentne. Z jednej strony chcą
by ktoś się tym zajął, z drugiej uważają, że spółki nic nie robią i nie da się tego
zmienić.
4. Świadomość ekologiczno-agrotechniczna w zakresie wody jest średnia.
5. Konieczność edukacji w zakresie nawadniania i oszczędzania wody jest
ewidentna. Prawo wodne znają pobieżnie.
6. Wszyscy boją się składać wnioski o dotacje do nawodnień. Widzą ryzyko
zarejestrowania ich jako użytkowników wody i opłat z tym związanych.
7. Ankietowani narzekali na sformułowanie pytań. Uważali, ze kilkukrotnie pyta się
ich o to samo.
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5. Funkcjonowanie spółek wodnych na obszarze powiatu
Na terenie powiatu kolskiego działają pięć spółek wodnych (Rejonowy Związek
Spółek Wodnych w Kole - gm. Koło, Osiek Mały, Kościelec, Grzegorzew, Olszówka;
Gminna Spółka Wodna w Kłodawie, Gminna Spółka wodna w Dąbiu, Gminna Spółka
Wodna w Babiaku, Gminna Spółka Wodna w Chodowie).
Ww. Spółki Wodne nie zawsze działają na całym obszarze gminy. Znajdują się
obiekty drenarskie lub łąkarskie, które na wniosek rolników zostały wyłączone
z działalności Spółki Wodnej.
Dotacje z budżetu państwa dla spółek wodnych powiatu kolskiego.
Zgodnie z art. 443 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U.
z 2020 r., poz. 310 ze zm.) spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej państwa
udzielanej w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej
w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.
Możliwość otrzymywania ww. dotacji przez spółki wodne istniała również we
wcześniejszych zapisach ustawy Prawo wodne kiedy to spółki wodne mogły otrzymać
dotację podmiotową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania
melioracji wodnych szczegółowych.
Od roku 2011 oprócz dotacji z budżetu państwa zabezpieczonej w ustawie
budżetowej, spółki wodne mogą otrzymać dodatkową dotację z rezerwy celowej
budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (dawnych
melioracji szczegółowych). Dotacja z budżetu państwa oraz rezerwy celowej budżetu
państwa udzielana jest spółkom wodnym na działalność bieżącą bowiem jest to dotacja
podmiotowa.
Łączna suma dotacji, które spółki wodne województwa wielkopolskiego otrzymały
w latach 2010-2020 z budżetu państwa oraz rezerwy celowej budżetu państwa wynosi
55 417 000 zł. Szczegółowe dane o wysokości dotacji z budżetu państwa oraz rezerwy
celowej budżetu państwa udzielonej spółkom wodnym województwa wielkopolskiego
w latach 2010-2020 przedstawia poniższa tabela:
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Wartość dotacji z budżetu państwa oraz rezerwy celowej budżetu państwa
udzielonej spółkom wodnym województwa wielkopolskiego w latach 2010-2020
2010
Dotacja
z
budżetu
państwa
w zł
Dotacja
z
rezerwy
celowej
budżetu
państwa
w zł

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

RAZEM

350 000

361 000

374 000

374 000

374 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

3 839 000

0

1 404 000

4 342 000

3 914 000

3 916 000

3 690 000

3 499 000

8 876 000

7 369 000

7 284 000

7 284 000

51 578 000

55 417 000

RAZEM DOTACJE

Źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Na terenie powiatu kolskiego działają następujące spółki wodne, które otrzymały
w latach 2010-2020 dotacje z budżetu państwa oraz rezerwy celowej budżetu państwa
na realizację zadań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych i są to:

•
•
•

Gminna Spółka Wodna w Dąbiu
Gminna Spółka Wodna w Kłodawie
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kole zrzeszający 5 kolejnych spółek
wodnych:
−
−
−
−
−

Gminna Spółka Wodna Grzegorzew
Gminna Spółka Wodna Kościelec
Gminna Spółka Wodna Koło
Gminna Spółka Wodna Osiek Mały
Gminna Spółka Wodna Olszówka

Ww. spółki wodne „gospodarują” na następującym areale zmeliorowanych gruntów
i rowów śródpolnych:
82
HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy
hydroagromel@gmail.com

Raport końcowy Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w pow. kolskim, woj. wielkopolskie

w tym powierzchnia
zmeliorowanych użytków
rolnych
Nazwa spółki wodnej / związku spółek
wodnych

Lp.

powierzchnia
zmeliorowan
a ogółem (ha)

powierzchnia
gruntów
zdrenowanych
(ha)

długość
powierzchnia
rowów (km)
gruntów
zmeliorowanyc
h rowami (ha)

KOŁO
Spółki niezrzeszone
1 Gminna Spółka Wodna w Dąbiu
3 906,0
2 Gminna Spółka Wodna w Kłodawie
8 530,0
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kole
1 Gminna Spółka Wodna Grzegorzew
3 074,82
2 915,89
2 Gminna Spółka Wodna Kościelec
512,57
512,57
3 Gminna Spółka Wodna Koło
5 134,42
4 925,34
4 Gminna Spółka Wodna Osiek Mały
2 399,24
2 399,24
5 Gminna Spółka Wodna Olszówka
5 753,05
5 753,05
16 874,10
16 506,09
Razem RZSW

69,0
98,70
158,93
209,08

368,01

85,00
15,90
78,50
23,80
60,10
263,3

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kole prowadzi działalność na obszarze
16.874,10 ha gruntów zmeliorowanych i skupia 4 263 członków. Ewidencyjna długość
rowów to 263,30 km.
W rozbiciu na poszczególne spółki przedstawia się to następująco:
1)

GSW Grzegorzew: pow. zmel.- 3.074,82 ha; ob. łąkarski-158,93 ha; ob. dren
2.915,89 ha, liczba członków – 1067, ewidencyjna dł. rowów - 85 km

2)

GSW Koło: pow. zmel.- 5.134,42 ha; ob. łąkarski-209,08 ha; ob. dren. 4.925,34
ha, liczba członków – 1372, ewidencyjna dł. rowów -78,50 km

3)

GSW Kościelec: pow. zmel.- 512,57 ha ; ob. drenarski 512,57 ha, liczba
członków – 144, ewidencyjna dł. rowów - 15,90 km

4)

GSW Osiek Mały: pow. zmel.- 2.399,24 ha ; ob. drenarski 2.399,24 ha, liczba
członków – 583, ewidencyjna dł. rowów – 23,80 km

5)

GSW Olszówka: pow. zmel.- 5.753,05 ha ; ob. drenarski 5.753,05 ha, liczba
członków – 1097, ewidencyjna dł. rowów – 60,10 km

Według dokumentacji byłego Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Poznaniu na terenie Gminy Grzegorzew jest 45 szt. budowli piętrzących
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i obszar nawadniany to 225 ha. W związku z częściowym zawieszeniem obiektu
nawadnianego, konserwacją objęto obszar 158,93 ha.
Na terenie gminy Koło jest 5 szt. budowli piętrzących, a obszar nawadniany to 274
ha. Podobnie jak w gminie Grzegorzew nastąpiło zawieszenie działalności na części
obszaru tj. na 64,92 ha.
Na terenie gminy Kościelec zawieszona została działalność na obiekcie łąkarskim
w całości. Konserwacją objęty jest jedynie doprowadzalnik A, który stanowi również
odpływ dla obiektu drenarskiego. Według dokumentacji na obiekcie nawadnianym
o obszarze 546 ha jest zlokalizowanych 42 szt. budowli piętrzących.
Budowle w większości wymagają generalnych remontów i wykonania dokumentacji
technicznej. Obecnie środki gromadzone w ramach corocznie uchwalanych składek
członkowskich nie wystarczają na bieżącą konserwację rowów i sieci drenarskiej.
Urządzenia drenarskie wykonane zostały w latach 60-tych i 70-tych oraz
funkcjonujące do dzisiaj z okresu 1929- 1945. Dawno zostały zdekapitalizowane
i wymagają gruntownej renowacji. Wobec powyższego koszty prawidłowego ich
funkcjonowania też z roku na rok wzrastają.
Spółki wodne z terenu powiatu kolskiego otrzymały w latach 2010- 2020 dotacje
na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych w łącznej
wysokości 1 957 642 zł (z czego: 1 828 358 zł z dotacji z rezerwy celowej budżetu
państwa oraz 129 284 zł z dotacji z budżetu państwa), co stanowi 3,5 % wszystkich
dotacji udzielonych spółkom wodnym województwa wielkopolskiego z budżetu państwa
(w tym z rezerwy celowej budżetu państwa) w latach 2010-2020.
Środki otrzymane z dotacji z budżetu państwa oraz rezerwy celowej budżetu
państwa pozwoliły na przeprowadzenie na terenie powiatu kolskiego w latach 2010 –
2019 dodatkowej

konserwacji 192.752,55 mb rowów oraz usunięcie dodatkowych

3 awarii drenarskich.
Szczegółowy podział dotacji udzielonej w latach 2010-2020 spółkom wodnym
z terenu powiatu kolskiego wraz z zakresem rzeczowym robót wykonanych za środki
z dotacji przedstawia poniższa tabela: Źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu
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Podział dotacji z budżetu państwa oraz rezerwy celowej budżetu państwa w latach 2010- 2020 dla spółek wodnych
z terenu powiatu kolskiego.
2011 rok

2012 rok
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2013 rok
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
2020 rok
rozmiar
rozmiar
rozmiar
rozmiar
rozmiar
rozmiar
rozmiar
rozmiar
rozmiar usuwanie
rozmiar usuwanie
rozmiar
Nazwa spółki wodnej
rzeczowy dotacja w rzeczowy dotacja w rzeczowy
rzeczowy
rzeczowy
rzeczowy awarii
dotacja w rzeczowy dotacja w rzeczowy
dotacja w rzeczowy dotacja w rzeczowy
dotacja w rzeczowy awarii
dotacja w zł
dotacja w zł
dotacja w zł
dotacja w zł
utrzymania zł
utrzymania
utrzymania zł
utrzymania zł
utrzymania
utrzymania
utrzymania
utrzymania drenarskich zł
utrzymania drenarskich zł
utrzymania
zł utrzymania
zł
rowów w mb
rowów w mb
rowów w mb
rowów w mb
rowów w mb szt.
rowów w mb szt.
rowów w mb
rowów w mb
rowów w mb
rowów w mb
rowów w mb
Lp.
Gminna Spółka Wodna
w Kłodawie
budżet
0,00
0,00
0,00
0,00 4 247,00 1 213,43 4 469,00 1 676,14 1 083,00
300,00
0,00
0,00 1 102,00
275,50 954,00
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
w trakcie
0,00
0,00 6 281,00 2 093,70 46 334,00 13 238,28 44 691,00 11 173,00 11 695,00 2 924,00 14 778,00 3 695,00 14 085,00 3 521,00 23 418,00 3 810,00
0,00 40 633,00 7 116,00
0,00 37 434,00 9 595,00 24 221,00 rozlicznia
1. rezerwa celowa
Gminna Spółka Wodna
w Dąbiu
w trakcie
budżet
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 765,00 rozlicznia
w trakcie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 11 196,00 2 025,00 15 414,00 rozlicznia
2. rezerwa celowa
Rejonowy Związek
Spółek Wodnych w
Kole
w trakcie
budżet
10 365,00 1 350,00 10 512,00 1 610,00 9 406,00 1 079,00 10 631,00 1 380,00 6 999,00
960,00 11 709,00 1 286,00 9 168,00 1 030,00 11 928,00 1 050,00
2,00 10 649,00 1 140,00
0,00 7 372,00
800,00 17 925,00 rozlicznia
w trakcie
1,00 152 722,00 14 200,00 324 179,00 rozlicznia
0,00
0,00 25 584,00 2 520,00 105 710,00 11 235,50 109 830,00 13 340,00 109 810,00 12 908,00 127 906,00 14 548,00 100 099,00 9 360,00 268 658,00 23 030,00
213 680,00 17 050,00
3. rezerwa celowa
w trakcie
2,00 264 962,00 25 306,00
1,00 208 724,00 26 620,00 382 504,00 rozlicznia
RAZEM 10 365,00 1 350,00 42 377,00 6 223,70 165 697,00 26 766,21 169 621,00 27 569,14 129 587,00 17 092,00 154 393,00 19 529,00 124 454,00 14 186,50 304 958,00 28 110,00
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Wielkość składek i ich ściągalność przedstawia poniższa tabela: Źródło: Wielkopolski
Urząd Wojewódzki w Poznaniu

SKŁADKI I ŚCIĄGALNOŚĆ POWIAT KOLSKI
lp.

nazwa spółki/
związku

wysokość
uchwalonej na
2020 r. składki
członkowskiej z
1 ha
zmeliorowanych
gruntów w zł

procent
ściągalności
składek
członkowskich
za rok 2019

wartość robót
konserwacyjnych
zrealizowanych w
roku 2019 ze
składek członków
spółki w zł

wartość
wykonanych w
2019 roku
remontów i robot
konserwacyjnych
istniejących
urządzeń wodnych
służących retencji
i nawadnianiu

Spółki niezrzeszone
1

Gminna Spółka
Wodna w Dąbiu

28,00

78,00

37 022,85

0,00

2

Gminna Spółka
Wodna w
Kłodawie

25,00

94,00

54 386,00

0,00

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kole
1

2
3

4

5

Gminna Spółka
Wodna
Grzegorzew
Gminna Spółka
Wodna Koło
Gminna Spółka
Wodna
Kościelec
Gminna Spółka
Wodna
Olszówka
Gminna Spółka
Wodna Osiek
Mały
Ogółem
(średnie składki
i
% ściągalności)

28,00

89,54

127 821,17

10 856,00

28,04

87,05

203 229,66

23 320,00

32,00

98,79

32 687,24

9 447,00

28,00

80,44

165 137,69

19 494,00

28,00

86,84

94 006,40

15 195,00

28,15

87,81

714 291,01

78 312,00
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6. Ocena potrzeb inwestycyjnych oraz zmian organizacyjnoprawnych w celu pozyskania niezbędnych ilości wody dla
rolnictwa (w skali powiatu), w tym:
6.1 dotyczących działalności spółek wodnych;
1. Aktualne źródło finansowania dotacji dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń
wodnych obejmuje kwotę zaplanowaną w ustawie budżetowej oraz kwotę z rezerwy
celowej budżetu państwa. Dotacja może być przeznaczona jedynie na działalność bieżącą
(jest to dotacja podmiotowa). W sytuacji wprowadzenia do ustawy możliwości udzielania
spółkom wodnym z budżetu państwa dotacji celowych umożliwiłoby to udzielanie dotacji
na zadania inwestycyjne co pozwoliłoby zwiększyć retencję wody na terenie powiatu
kolskiego poprzez stworzenie możliwość finansowania budowy np. zastawek ze środków
dotacji budżetu państwa.
2. Nawodnienia i retencja wód na obszarze objętym działalnością RZSW Koło prowadzone
są w ograniczonym wymiarze. Dotyczy to obiektów łąkarskich w gminie Grzegorzew
i Koło oraz niektórych rowów stanowiących odpływ dla wód z sieci drenarskiej. Powodem
tego jest niedobór środków finansowych i brak możliwości piętrzenia- brak budowli
piętrzących.
3. Budowle w większości wymagają generalnych remontów i wykonania dokumentacji
technicznej. Obecnie środki gromadzone w ramach corocznie uchwalanych składek
członkowskich nie wystarczają na bieżącą konserwację rowów i sieci drenarskiej.
4. Urządzenia drenarskie wykonane zostały w latach 60-tych i 70-tych oraz funkcjonujące do
dzisiaj z okresu 1929- 1945. Dawno zostały zdekapitalizowane i wymagają gruntownej
renowacji. Wobec powyższego koszty prawidłowego ich funkcjonowania też z roku na rok
wzrastają.

6.2 analiza problemów i propozycje rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej
w powiecie.
1. Potrzeby inwestycyjne w zakresie melioracji wodnych oraz budowli piętrzących są bardzo
duże.
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2. Przeprowadzenie prac inwestycyjnych wymaga uzyskania zgód i decyzji, prace
remontowe nie potrzebują dodatkowych dokumentacji projektowych,
3. Największym problemem jest wysoki stan wyeksploatowania urządzeń wodnych
zlokalizowanych na rowach oraz samych rowów śródpolnych,
4. na terenach wiejskich należy wprowadzać ograniczenia w utwardzaniu powierzchni
biologicznie czynnych – ustalenie procentowego udziału powierzchni utwardzonych do
powierzchni do biologicznie czynnych które powinny być zawarte w pozwoleniu na
budowę.
5. objęcie konserwacją jak największej ilości rowów
6. odbudowa zastawek i urządzeń piętrzących
7. budowa stawów, oczek wodnych i zbiorników wodnych do 1 ha

7. Oszacowanie potrzeb związanych z wiedzą i informacją na
temat racjonalnej gospodarki wodą i doradztwem „wodnym” w
celu zwiększenia świadomości i kompetencji rolników,
mieszkańców obszarów wiejskich, w tym dzieci i młodzieży.
7.1 zapotrzebowanie na usługi doradcze (zakres doradztwa i forma);
1. wypełnianie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji związanych z małą retencją
i/lub nawodnieniowych – warsztaty, usługi doradcze;
2. usługi doradców ds. wody z zakresie agrotechnik sprzyjających retencjonowaniu wody,
rozwiązań przystosowawczych w gospodarstwach rolnych, uprawy gatunków odpornych
na suszę;
3. racjonalna gospodarka wodna na obszarach wiejskich – szkolenia/konferencja;
4. racjonalna gospodarka wodna na obszarach wiejskich w celu zwiększenia świadomości –
konkursy dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich;
5. racjonalna gospodarka wodna na obszarach wiejskich w celu zwiększenia świadomości
dzieci i młodzieży – konkursy dla dzieci i młodzieży szkół na obszarów wiejskich;
6. gospodarka wodna na obszarach wiejskich - informacje (aktualności) na stronie
internetowej;
7. racjonalna gospodarka wodna na obszarach wiejskich – ulotki/ publikacje
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8. mała retencja na obszarach wiejskich – inwentaryzacja.

7.2 zapotrzebowanie na informację i promocję w zakresie gospodarki wodą, jej
wykorzystania, gospodarowania, oszczędzania.
1. Wprowadzenie

do

szkół

podstawowych

oraz

rolniczych

zajęć

o

tematyce

gospodarowania wodą, jej wykorzystania, oszczędzania.
2. Szkolenia organizowane przez instytucje związane z rolnictwem skierowane dla rolników
na temat racjonalnej gospodarki wodą, metod retencji, wodooszczędnej produkcji
rolniczej itd.
3. Biuletyny informacyjne.
4. Prowadzenie

„pogadanek”,

udzielenia

informacji

rolnikom

o

konieczności

retencjonowania wody w rowach, tworzenia małych zbiorników wodnych, aby dotrzeć do
jak największej liczny rolników takie spotkania należało by prowadzić przy okazji innych
wydarzeń np. zebrań członków spółek wodnych.
5. Szkolenia rolników w ramach „Transferu wiedzy” z zakresu Prawa wodnego.

8. Działalność Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w przyszłości w
tym:
8.1 jak widzimy funkcjonowanie LPW w kolejnych latach;
1. Funkcjonowanie LPW jako organu doradczo- opiniującego, którego zadaniem będzie
planowanie kierunków działań wodnych w powiecie oraz indywidualnych rozwiązań dla
poszczególnych obszarów.
2. Funkcjonowanie LPW w kolejnych latach powinno odbywać się na zasadzie kwartalnych
spotkań, na których omawiane i rozwiązywane byłyby aktualne problemy związane
z gospodarowaniem wodą. Na bieżąco omawiany byłby zakres inwestycyjno- remontowy
planowanych obiektów w zakresie kształtowania zasobów wodnych na kolejny rokwynikający z bilansu potrzeb i stwierdzonych problemów.
3. jak również przegląd nowych technologii retencjonowania wody.
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4. Tworzenie sieci LPW odbywać się winno na zasadach określonych w odpowiednim
Rozporządzeniu MRiRW;
5. Członkowie

LPW

podpisywaliby

wspólne

porozumienie

(przez

umocowanych

przedstawicieli) o zawiązaniu LPW w danym powiecie. Z zawartego porozumienia
wynikałyby prawa i obowiązki stron np. uczestniczenia min. 3 razy w roku w zebraniach,
czynny udział w pracach, zatwierdzanie planu rocznego finansowo- rzeczowego itd.;

8.2 kto powinien tworzyć partnerstwo;
1. skład instytucjonalny LPW otwarty na wszystkie zainteresowane podmioty (również
np. na gospodarstwa demonstracyjne);
2. Partnerstwo powinny tworzyć szczególnie instytucje związane z gospodarką wodną na
terenie powiatu wraz z instytucjami związanymi z rolnictwem, mającymi wpływ na tą
dziedzinę gospodarki.
3. Partnerstwo to powinny tworzyć instytucje tj. Rejonowe Związki Spółek Wodnych,
Gminne Spółki Wodne, ODR, Wody Polskie, przedstawiciele samorządu powiatowego
i gminnego, straży pożarnych (odpowiedzialnych za akcje ochrony przeciwpowodziowej),
, specjaliści z dziedziny hydrologii, melioracji, przedstawiciele lokalnych społeczności, Izb
rolniczych, większych producentów rolnych (rolnicy indywidualni będą mogli wziąć udział
poprzez swoich przedstawicieli tj. izby rolnicze albo spółki wodne).

8.3 jakie kompetencje powinno mieć LPW;
1. LPW powinno być organem doradczym, opiniującym i zatwierdzającym lokalny plan
gospodarki wodnej na terenie każdej zlewni. LPW powinno również pełnić funkcję
informacyjno-szkoleniową.
2. LPW powinno mieć kompetencje opiniodawczo – doradcze.
3. Kompetencje opracowywania planów rocznych będących warunkiem otrzymywania
środków PROW. Plan zatwierdzany byłby większością głosów (może być głosowanie
zdalne) w terminie do końca lutego każdego roku
4. Opracowywania również planu 5-cio letniego ze wskazaniem kierunków działań;
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8.4 jakie powinny być źródła finansowania LPW;
1. LPW jako organ opiniująco- doradczy składać się będzie z delegowanych przedstawicieli
instytucji, to one powinny pokryć koszty udziału. Za obsługę administracyjną
odpowiedzialne byłyby Starostwa powiatowe, gdzie znajduje się siedziba LPW.
2. Realizacja zadań własnych LPW winna odbywać się ze środków SIR lub PROW.
3. Realizacja zadań remontowo- inwestycyjnych na terenie LPW winna odbywać się ze
środków PROW.
4. Niewykorzystane przez beneficjentów LPW w danym roku zaplanowane środki PROW
przepadałyby z końcem roku i przesuwane byłyby do innych LPW w danym
województwie;
5. Realizacja planu rocznego rzeczowo- finansowego podlegałaby kontroli wstępnej przez
właściwe LPW oraz kontroli wynikającej z przepisów PROW,
6. Natomiast, działania w zakresie gospodarki wodnej na rzekach powinny być finansowane
z budżetu państwa lub środków unijnych (dotyczące tzw. dużej retencji w związku z jej
kosztownością), natomiast tzw. „mała retencja” może być również finansowana ze
środków prywatnych przy wsparciu środków państwowych, funduszy ochrony
środowiska lub środków unijnych.

8.5 umocowania prawne LPW;
1. tworzenie sieci LPW odbywać się winno na zasadach określonych w odpowiednim
Rozporządzeniu MRiRW;
2. Członkowie LPW podpisywaliby wspólne porozumienie (przez umocowanych
przedstawicieli) o zawiązaniu LPW w danym powiecie.
3. Z zawartego porozumienia wynikałyby prawa i obowiązki stron np. uczestniczenia min.
3 razy w roku w zebraniach, czynny udział w pracach, zatwierdzanie planu rocznego
finansowo- rzeczowego itd.;
4. Z zawartego porozumienia wynikałyby również kompetencje stron.
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8.6 inne uwagi dotyczące partnerstwa.
Konieczne jest uproszczenie przepisów, tak aby w zakresie poszczególnych działań
remontowo-inwestycyjnych realizowanych na polach związanych z retencjonowaniem wód, za
wydanie decyzji był odpowiedzialny jeden organ ze ściśle określonymi kompetencjami w tym
zakresie np. starostwo powiatowe. LPW na terenie całego kraju powinny wspólnie wypracować
stosowne rozwiązania doprowadzające do uproszczenia tych przepisów i zawnioskować o ich
zmianę.

9. Podsumowanie
9.1 wnioski z poszczególnych spotkań;
Pierwsze spotkanie LPW odbyło się dnia 09 lipca 2020r. w Zespole Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

gm. Koło. W spotkaniu wzięło udział 20 osób,

tj. przedstawiciele takich jednostek jak: Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Kole, Urzędów
Miejskich w Kole i Dąbiu, Nadleśnictwa Koło, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarządu Zlewni w Kole, Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole, Gminnej Spółki
Wodnej w Dąbiu, Wielkopolskiej Izby Rolniczej o/ Koło, Komendy Państwowej Straży Pożarnej o/
Koło oraz Poseł na Sejm RP Pan Leszek Galemba. Otwarcia dokonała Pani Wiesława Nowak
Dyrektor WODR w Poznaniu, następnie przedstawiono prezentację dot. celu powstania LPW.
Osiągniętym celem pierwszego spotkania była wymiana dotychczasowych doświadczeń
związanych z zarządzaniem zasobami wody, budowanie sieci współpracy oraz poszukiwanie
możliwości przyszłej kooperacji na rzecz poprawy stosunków wodnych w rolnictwie. Spotkanie
przebiegało w dobrej i koncyliacyjnej atmosferze. Zebrani przedstawili w indywidualnych
wystąpieniach zakres swoich działań związanych z wodą oraz wyrazili duże zainteresowanie
i akcept do idei utworzenia lokalnych Partnerstw ds. Wody.
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Drugie spotkanie LPW odbyło się dnia 22 września 2020r. w Starostwie Powiatowym w Kole.
W spotkaniu wzięło udział 14 osób, tj. przedstawiciele takich jednostek jak: Wielkopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa
Powiatowego w Kole, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni
w Kole, Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole, Gminnej Spółki Wodnej w Dąbiu,
Wielkopolskiej Izby Rolniczej o/ Koło, Komendy Państwowej Straży Pożarnej o/ Koło oraz
przedstawiciele firmy „Pietrucha sp. z o.o.”.
Otwarcia dokonał i spotkanie prowadził Pan Michał Sosiński WODR w Poznaniu, następnie
przedstawiono prezentację dot. metod i możliwości retencjonowania wody w rowach za pomocą
gotowych rozwiązań wykonywanych przez firmę „Pietrucha sp. z o.o. (zaproszony gość).
Następnie przeprowadzono dyskusję dot. stwierdzonych problemów w zakresie zwiększania
retencyjności obszarów wiejskich oraz przyszłego działania LPW. Efektem przeprowadzonej
dyskusji są następujące wnioski:
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1. Projekt nowelizacji ustawy Prawo Wodne – brak oddolnych konsultacji zwłaszcza ze
spółkami wodnymi i gminami.
2. Niezbędnym jest stworzenie podstaw prawnych działania LPW, umocowania w przepisach,
określenie mechanizmów wsparcia finansowego, planistycznego itd.
3. Podstawą działań LPW winny być spółki wodne- wiedza i doświadczenie o systemach
wodnych śródpolnych na danym terenie. Należy zrobić wszystko, aby wzmocnić spółki
funkcjonujące, albo reaktywować nowe tam gdzie ich nie ma.
4. LPW winno docelowo przyczynić się do konsekwentnego działania (realizacji planów)
w zakresie zwiększania retencji . Nie ma to być akcyjność. Będzie to dawało konkretne
wyniki rzeczowe w perspektywie kilkuletniej np. 5-10 letniej.
5. Propozycja rozwiązania systemowego tworzenia dofinansowania LPW w planie wieloletnim
tj. inwestycji na retencjonowanie wód na obszarach wiejskich – np. część % ze starostwa,
% gmin i parę % z podatku rolnego na WIR oraz dofinansowanie BP (przez wojewodę) lub
inne.
6. Istnieje w terenie duża potrzeba tworzenia nowych urządzeń piętrzących śródpolnych,
konserwacja istniejących, odtwarzanie zdekapitalizowanych zastawek, budowy małych
zbiorniczków śródpolnych itp.
7. Wskazano na istotne znaczenie uświadamiania rolnikom działań związanych z gospodarką
wodną, również przedstawienie wymiernych korzyści w tym ekonomicznych
z konkretnych działań w tym zakresie (stabilizacja plonowania, ograniczenie strat
suszowych). Istotne jest nie tylko gromadzenie wody, ale też jej odpowiednie
rozprowadzanie- jej rozbiór. Działania inwestycyjne winny być w pierwszej kolejności
realizowane pod konkretne potrzeby i możliwości (priorytetyzacja).
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9.2 rekomendacje dla MRiRW;
1. działania LPW winny opierać się o obowiązujące przepisy i normatywy prawneidentyczne dla wszystkich LPW,
2. LPW winny być oparte o politykę planowo- finansową, a ich działalność i funkcjonowanie
zaplanowane jako docelowe,
3. LPW winny funkcjonować w strukturach powiatów,
4. główny nacisk powinno położyć się na wzmocnienie potencjału, kondycji i ilości Spółek
Wodnych- jako istotnego podmiotu realizującego zadania „pakietu retencyjnego” na
terenach wiejskich,
5. dla osiągnięcia zamierzonego celu jakim jest rozwój retencji obszarów rolniczych należy
wprowadzić

priorytetyzację

zakresu

rzeczowego

działań,

warunkującą

szybkie

rozpoczęcie prac w terenie wg. zasady od robót najprostszych (najtańszych) do tych
najbardziej kosztotwórczych o ograniczonym oddziaływaniu w terenie (ale również
kosztownych w późniejszej eksploatacji czy użytkowaniu),
6. udzielenie dofinansowania ze środków PROW na „rolniczy pakiet retencyjny” winno być
uwarunkowane ujęciem danej inwestycji/

działań modernizacyjnych/ remontowych

w planie rocznym zatwierdzonym przez LPW,
7. algorytm podziału środków (plan finansowy) dla danego LPW opracowywany winien być
z uwzględnieniem m.in. areału gruntów rolnych (orne + TUZ-y), ilości urządzeń melioracji
wodnych,

areału gruntów zdrenowanych, ilości występowania okresów zjawisk suszy

(IUNG) itp.,
8. środki PROW udzielane byłyby jako dotacja przedmiotowa - ryczałtowa - na konkretne
obiekty w terenie, np. % wartości robót

9.3 plan działań na przyszłość np:
9.3.1 przedstawienie rankingu inwestycji jakie należałoby przeprowadzić na
obszarze LPW,
Proponowana priorytetyzacja zakresu robót (np. w woj. wielkopolskie):
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• budowa, modernizacja lub remont zastawek, progów, budowli piętrzących na rowach
śródpolnych w systemach melioracji wodnych prawidłowo utrzymanych (rowy
o zachowanym przekroju, kinecie dna),
• budowa, modernizacja lub remont zastawek, progów, budowli piętrzących na rowach
śródpolnych w systemach melioracji wodnych zdegradowanych lub wadliwie
utrzymanych wraz z odbudową tych rowów, systemów rowów śródpolnych,
• budowa, modernizacja lub remont studzienek drenarskich poprzez zastosowanie
wewnętrznych zamknięć szandorowych umożliwiających regulację odpływów z sieci
drenarskich,
• budowa, modernizacja lub remont wylotów z sieci drenarskich poprzez zastosowanie
rozwiązań umożliwiających regulację odpływów z tych sieci,
• budowa, modernizacja lub remont przepustów pod drogami rolniczymi- śródpolnymi
poprzez zastosowanie piętrzeń szandorowych na tych przepustach np. piętrzenie do
1 m,
• odbudowa systemów nawodnień zalewowych- kwaterowych na TUZ,
• budowa, odbudowa i modernizacja małych zbiorników śródpolnych do 1 ha.
• budowa lub modernizacja budowli piętrzących na rzekach będących w gestii PGW
WP, pod warunkiem faktycznego wykorzystania uzyskanych piętrzeń na rzecz
rolnictwa (korzyści dla użytków rolnych leżących powyżej tego piętrzenia).

Powyższa priorytetyzacja umożliwi:

• efektywne i racjonalne wykorzystanie środków,
• szybkie rozpoczęcie prac w terenie wg. zasady od robót najprostszych (najtańszych)
do tych najbardziej kosztotwórczych o ograniczonym oddziaływaniu w terenie (ale
również kosztownych w późniejszej eksploatacji czy użytkowaniu),
• w pierwszej kolejności osiągnięcie zakładanego efektu rzeczowego jakim jest
spowolnienie odpływu wód opadowych z terenów rolniczych (zwiększenie retencji
glebowej, w rowach) wg. zasady „tu i teraz”, umożliwi to zagospodarowanie każdej
kropli wody w miejscu wystąpienia opadu czyli na polu rolnika,
• progres realizacji planów rzeczowo- finansowych w kolejnych latach. Prawo skali np.
tylko wybudowanie, wyremontowanie min. 10 zastawek, małych budowli piętrzących
98
HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy
hydroagromel@gmail.com

Raport końcowy Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w pow. kolskim, woj. wielkopolskie

na rowach śródpolnych- na terenie gminy x 226 gmin w woj. wlkp.= 2 260 szt/ rok
x 10 lat = 22 600 szt.
• skierowanie środków na tereny rolnicze (spółki wodne) najbardziej zagrożone coraz
częstszymi zjawiskami suszy.

9.3.2 propozycje zaproszenia do współpracy innych interesariuszy, mających do
zaoferowania ciekawe pomysły i rozwiązania w dziedzinie gospodarki
wodnej na terenie LPW,
Do uczestnictwa w LPW należałoby zaprosić PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy (Zarząd
Zlewni w Inowrocławiu) który administruje na przewarzającej części gminy Babiak oraz
Zarząd Zlewni w Sieradzu administruje częściowo na gm. Dąbie.
LPW mógłby również zaprosić parlamentarzystów z danego terenu, przedstawicieli
praktyków, przedstawicieli uczelni wyższych, specjalistów w dziedzinie hydrologii, melioracji
oraz dużych producentów rolnych.

9.3.3 promocja dobrych praktyk w zakresie oszczędzania i odzyskiwania wody
w gospodarstwie ( przede wszystkim na terenie powiatu ale również
w innych miejscach w kraju i za granicą),
1. upowszechnienie dobrych praktyk związanych z korzystaniem z wody,
gromadzeniem i jej oszczędzaniem,
2. dofinansowania przy budowie stawów i oczek wodnych na terenach rolniczych,
3. dofinansowanie zagospodarowania wód opadowych,
4. zaktywizowanie społeczności lokalnych do podejmowania wspólnych działań na rzecz
zrównoważonej gospodarki wodą i ograniczenia zanieczyszczeń wody,
5. upowszechnienie problemu zrównoważonej gospodarki wodą wśród rolników
i mieszkańców obszarów wiejskich z uwzględnieniem oszczędnego gospodarowania
i poprawy jakości wód.

9.3.4 edukacja (ulotki, spotkania z młodzieżą itp.)
1. wprowadzanie programów edukacyjnych finansowanych z NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW
na terenie gmin i powiatu,
2. konkursy gminne na najlepszy pomysł w gospodarowaniu wodą,
3. konkursy na najlepszy film amatorski poświęcony temu zagadnieniu,
4. spotkania w szkołach wiejskich z młodzieżą z ramach zajęć lekcyjnych,
5. plakaty, ulotki, banery, zachęcające do gospodarowania wodą.
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10.

Załączniki do raportu:

10.1.1 Załącznik nr 1- Zasoby wód na terenie powiatu (dane zebrane i opracowane
na podstawie wytycznych prof. Tomasza Szymczaka);
10.1.2 Załącznik nr 2 - Informacje zebrane od rolników z przeprowadzonej ankiety;
(analiza w tekście raportu)
10.1.3 Załącznik nr 3 - Mapy glebowo-rolnicze. (płyta CD Starostwo Powiatowe
w Kole -PODGiK)
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Załącznik nr 1- Zasoby wód na terenie powiatu (dane zebrane i opracowane na
podstawie wytycznych prof. Tomasza Szymczaka);

Klasa
wydajności
potencjalnej
studni

1
2
3
4
5
6

Zakres wartości
wydajności
potencjalnej w
danej klasie

Środek
przedziału
zmienności

Liczba
obszarów
przedziału
danej klasy

0
5
20
40
60
80

4
1
9
6
10
14

BRAK GUWP
0÷10
10÷30
30÷50
50÷70
>70
RAZEM

Sumaryczne
pole
powierzchni
obszarów w
danej klasie
wydajności

Udział
procentowy
klasy
wydajności
w polu
powierzchni
powiatu

984,10
118,20
12 923,70
40 123,60
22 826,90
24 123,50
101 100,00

1%
0%
13,00%
40%
22%
24%
100%

Średnia
ważona
wydajności
potencjalnej
studni na
obszarze
powiatu Q śr

48,79

Udział procentowy powierzchni obszarów
w poszczególnych klasach wydajności potencjalnej studni
wierconej

0%
13%
1%
24%
BRAK GUWP
0÷10
10÷30

22%

30÷50

40%

50÷70
>70
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