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Funkcjonowanie Lokalnych Partnerstw ds. Wody
- LPW W związku z nasilającymi się zmianami klimatycznymi
i trudnościami z dostępem do wody w 2020 r. Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzyło Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie oraz ośrodkom doradztwa rolniczego
nowe zadanie dotyczące zainicjowania prac nad utworzeniem
Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW).
Źródło: pixabay

Prace rozpoczęto od pilotażu tworzenia LPW, w wyniku którego w 2020 r. powstało
18 pilotażowych LPW i 18 raportów powiatowych zawierających analizę zasobów wodnych,
potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych, w tym rolników na wodę oraz identyfikację
problemów i potrzeb inwestycyjnych. W każdym z raportów znalazły się też propozycje
rozwiązań i oczekiwania dotyczących funkcjonowania LPW w przyszłości. Materiały
te wykorzystano przy opracowaniu dla MRiRW raportu końcowego z przeprowadzonego
pilotażu, który miał wesprzeć działania związane z rozwijaniem LPW na terenie całego kraju.
Wszystkie raporty znajdują się na stronie:
partnerstwa-ds-wody/raporty

https://woda.cdr.gov.pl/index.php/lokalne-

Jednostki doradztwa rolniczego kontynuują prace nad tworzeniem LPW w kolejnych powiatach
i tak do lipca 2022 r. utworzono 191 partnerstw. Zgodnie z przyjętymi założeniami, ośrodki
doradztwa rolniczego do końca 2022 r. zakończą proces
wspierania podmiotów z poszczególnych powiatów w kraju, który
ma pomóc w zawiązywaniu LPW.
Planuje się utworzenie 314 partnerstw tj. w każdym powiecie
w kraju.
Źródło: pixabay

Liczba zawiązanych LPW na podstawie porozumień/deklaracji
lipiec 2022 /dane z WODR/
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Funkcjonowanie Lokalnych Partnerstw ds. Wody
- LPW -

Celem pracy jednostek doradztwa rolniczego jest stworzenie płaszczyzny współpracy różnych
partnerów publicznych, społecznych i prywatnych do rozwiązywania problemów związanych
z zarządzeniem wodą na obszarach wiejskich. Doradcy angażują do dyskusji samorządy
lokalne, spółki wodne, Lasy Państwowe, rolników indywidualnych, a przede wszystkim PGW
Wody Polskie oraz inne podmioty korzystające z zasobów wody w powiecie.
Na terenie całego kraju jest różny stopień zaawansowania działań. Tam gdzie szczególnie
widoczne są problemy wody (zarówno susze jak i podtopienia) pierwsze LPW już działają.
Dotyczy to województw takich jak wielkopolskie, kujawsko – pomorskie czy dolnośląskie.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełni rolę koordynatora działań, wspierania
tworzenia i rozwijania LPW. Centrum szkoli doradców, organizuje wspólne spotkania dla
doradców pełniących rolę wojewódzkich koordynatorów ds. LPW, a także jest łącznikiem
pomiędzy MRiRW, a ośrodkami doradztwa rolniczego. Od połowy 2020 r. odbyły się 292
spotkania w województwach, szereg szkoleń, konferencji powstały broszury, ulotki i publikacje
(41), filmy (30), ukazały się też artykuły w prasie.
Na stornie głównej CDR utworzono podstronę https://woda.cdr.gov.pl/, gdzie koncentrują się
wszystkie działania i inicjatywy CDR oraz odr związane z gospodarką wodną na terenach
wiejskich i funkcjonowaniem LPW.
Jednostki doradztwa rolniczego od roku zintensyfikowały działania edukacyjne na temat wody
w rolnictwie. Jest to szeroki zakres zagadnień począwszy od gleby i nowoczesnych technologii
zatrzymujących wodę, poprzez dobór roślin, nawodnienia, melioracje, gospodarkę wodą
i zarządzanie, a także wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych
we wszystkich tych obszarach.
Liczymy na to, że tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody wkrótce zacznie przynosić
wymierne efekty w powiatach. Przede wszystkim zapoczątkowano szeroką dyskusję na temat
wody, zadań i kompetencji instytucji, jednostek naukowych i firm korzystających z lokalnych
zasobów wody.
Ośrodki doradztwa rolniczego przygotowały wspólnie z partnerami LPW Wieloletnie plany
strategiczne w poszczególnych województwach dla powiatów. Plany znajduję się na stronach
odr, jak również na stronie: https://woda.cdr.gov.pl/index.php/lokalne-partnerstwa-dswody/mapa-lokalizacji-lpw po kliknięciu wybranego województwa.
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- LPW Na podstawie Wieloletnich planów strategicznych tworzone są listy niezbędnych inwestycji,
które powstają w wyników wspólnych dyskusji i uzgodnień pomiędzy członkami LPW
i są rzeczywistą odpowiedzią na potrzeby lokalne. Listy inwestycji będą niezbędne
po uruchomieniu KPO, w którym uwzględniono koszty na zadanie związane z inwestycjami
w małą retencję na terenach wiejskich.
Do końca 2022 r. w całym kraju będą zdiagnozowane poszczególne powiaty pod kątem
zasobów wody, stanu infrastruktury, systemu zarządzania. W bardziej zaawansowanych
partnerstwach do list inwestycyjnych przygotowuje się dokumentację i wstępne kosztorysy,
ocenia się możliwości realizacji inwestycji i rankinguje potrzeby.
Z uwagi na to, że środki na inwestycje związane z obszarami wiejskimi, głównie na małą
retencję, mogą pochodzić z różnych źródeł wydaje się niezbędne podejmowanie wspólnych,
międzyresortowych, długofalowych działań, które mogą w wymierny i skoordynowany sposób
poprawić gospodarkę wodą.
Utworzenie LPW angażuje w większym niż dotychczas stopniu środowiska lokalne, w tym odr,
do dyskusji na temat ochrony zasobów wody, zwraca uwagę na konieczność podejmowania
działań inwestycyjnych w kierunku racjonalnej gospodarki wodą.
LPW zaczynają ze sobą współpracować. W województwie kujawsko – pomorskim utworzono
Radę ds. wody przy wojewodzie, w skład której wchodzą przedstawiciele LPW z różnych
powiatów.
Działania LPW są doskonałym przykładem innowacyjnego, wielopodmiotowego
i kompleksowego podejścia do zagadnień związanych z racjonalnym gospodarowaniem
zasobami wody.
Operacja tworzenia LPW oprócz celów gospodarczych będzie realizowała również cele
społeczne i środowiskowe. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia WPR i celów
przyjętych w programie Zielony Ład, w tym przechodzenia na produkcje ekologiczną,
zaopatrzenia w wodę i ograniczania zanieczyszczeń.
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