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Wspieranie tworzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych 
(LPW) 

Czym jest LPW:

• dobrowolne, nieformalne zrzeszenie osób/podmiotów, które są zainteresowane 
lub zaangażowane w gospodarowanie wodą na danym obszarze



Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) 

Funkcjonowanie LPW:

• teren powiatu z aktywnym udziałem Ośrodka Doradztwa Rolniczego, co nie oznacza przejmowania wszystkich 
obowiązków przez ODR,

• partnerskie zasady w ramach LPW,

• dobrowolna forma funkcjonowania LPW, zależna od lokalnych uwarunkowań (potrzeb), może być wyrażona 
np. w formie listu intencyjnego,

• LPW nie może podejmować żadnych zobowiązań w swoim imieniu lub w imieniu swoich członków, do 
reprezentowania LPW może być wyznaczony członek, który posiada osobowość prawną.



Aktualne propozycje MRiRW zmiany do projektu ustawy 
o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

• Umocowanie prawne LPW (doprecyzowanie procedury tworzenia regionalnych planów utrzymaniowych - w 

dodawanym art. 205a - dodanie ust. 7 i 8 w brzmieniu):

7. W przypadku gdy regionalne plany utrzymania dotyczą urządzeń melioracji wodnych lub zmeliorowanych 

gruntów położonych na obszarze powiatu, w którym działa dobrowolne formalne lub nieformalne 

zrzeszenie osób i podmiotów zaangażowanych w gospodarowanie wodą na danym terenie, zwane dalej 

„Lokalnym Partnerstwem Wodnym”, Wody Polskie uzgadniają zakres projektu regionalnego planu 

utrzymania z tym podmiotem. 

8. Lokalne Partnerstwa Wodne tworzy się z udziałem Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, a 

ich wykaz prowadzi i udostępnia na swojej stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego.

9. Wykaz, o którym mowa w ust. 8, zawiera:

1) oznaczenie Lokalnego Partnerstwa Wodnego, jego siedziby, adresu oraz innych danych teleadresowych

2) wskazanie osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania Lokalnego Partnerstwa Wodnego



• Wsparcie funkcjonowania LPW (w art. 240 po ust. 10 dodaje się ust. 10a-10d w brzmieniu):

10a. Wojewódzka Rada Lokalnych Partnerstw Wodnych jest organem opiniodawczo doradczym wojewody w 

zakresie planowanych inwestycji w gospodarce wodnej.

10b. W skład wojewódzkiej Rady Lokalnych Partnerstw Wodnych wchodzą osoby powołane przez Wojewodę spośród 

przedstawicieli Lokalnych Partnerstw Wodnych lub instytucji i podmiotów związanych z zakresem działania 

Lokalnych Partnerstw Wodnych na terenie województwa.

10c. Lokalne Partnerstwa Wodne oraz Wojewódzka Rada Lokalnych Partnerstw Wodnych mogą korzystać z pomocy 

finansowej państwa udzielanej w formie dotacji podmiotowej z budżetu wojewody lub z budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań, o 

których mowa w art. 205a ust. 7 oraz art. 240 ust. 10a, z wyłączeniem zadań, na realizację których została 

udzielona inna dotacja.

10d. Lokalne Partnerstwa Wodne nieposiadające osobowości prawnej, w celu realizacji zadań, o których mowa w 

art. 205a ust. 7 oraz art. 240 ust. 10a-10c, w tym związanych z rozliczeniem uzyskanej pomocy finansowej, mogą 

powierzyć realizację swoich zadań jednemu ze swoich członków posiadającemu osobowość prawną.

Zaproponowane przez MRiRW zmiany do projektu ustawy 
o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy



Finansowanie LPW

 LPW nie posiada własnego budżetu,

 działania w ramach LPW poszczególni członkowie podejmują w ramach swoich umocowań
prawnych i finansowych,

 na początkowym etapie zawiązywania się LPW zapewnione jest wsparcie ze środków Pomocy
Technicznej PROW 2014 – 2020 (środki w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na
obszarach wiejskich - SIR);

 środki na zadania związane z funkcjonowaniem LPW, w tym wypracowywaniem wspólnych
rozwiąząń i planów inwestycyjnych, organizowaniem szkoleń, angażowaniem ekspertów,
przewidziane zostały w ramach KPO (niestety brak możliwości finasowania kosztów
osobowych) alternatywnie dalsze wsparcie ze środków WPR.



Krajowy Plan Odbudowy stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z unijnego Instrumentu na rzecz 
Obudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). 
Jest to instrument doraźny, dodatkowy do innych funduszy UE i jest zarządzany przez KE. 

W ramach wsparcia dla zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich MRiRW przygotowało projekt:

B3.3.1. Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach 
wiejskich

Cel: 
- zwiększenie odporności rolnictwa na susze i zapobieganie powodziom na terenach rolniczych,
- poprawa racjonalności gospodarki wodnej poprzez odpowiednią regulację stosunków wodnych

na terenach rolniczych oraz ograniczenie odpływu wody,
- zwiększenie retencji wody.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO)



Obszar A - aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich przez ośrodki doradztwa rolniczego w 

ramach Lokalnych Partnerstw Wodnych (LPW) na rzecz działań w poprawę gospodarki wodnej,

Obszar B - przedsięwzięcia związane z budową, przebudową, odbudową, rozbudową urządzeń 

melioracji wodnych oraz niewielkich urządzeń wodnych (w szczególności ograniczających 

odpływ wody, z uwzględnieniem jej retencjonowania), realizowane przez jednostki samorządu 

terytorialnego (JST),

Obszar C - inwentaryzacja urządzeń melioracji wodnych przez Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie (PGW WP) w celu opracowania bazy danych urządzeń melioracji 

wodnych i gruntów zmeliorowanych. 

Zakres wsparcia inwestycji w ramach B3.3.1 
Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 

Odporności



Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) w KPO  
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• Zakres zadań taki jak dotychczas: 

- „zacieśnianie współpracy” na poziomie lokalnym pomiędzy zainteresowanymi podmiotami1)

- wieloletnie planowanie działań w obszarze poprawy gospodarki wodnej oraz wskazywanie potrzeb 

inwestycyjnych1)

- szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne   

• Budżet KPO – około 30 mln PLN

• Wnioskodawca – WODR

- konkurs ogłaszany przez ARiMR (po jednym naborze w 2023, 2024, 2025 r.)

- zaliczka na 80% kosztów kwalifikowanych, 20% refundacja kosztów

- VAT jest kosztem niekwalifikowalnym (trwają prace nad pokryciem tej części wydatków z budżetu państwa)

• Planowane nabory wniosków I kwartał (2023, 2024, 2025)

1) Dodatkowe punkty w KPO dla gmin uczestniczących w LPW oraz dla inwestycji wskazanych w planach LPW jako 

priorytetowe.



Inwestycje muszą być zgodne z wymogami określonymi w Wytycznych Technicznych „Nie wyrządzać znaczącej 
szkody” (2021/C58/01), a każda inwestycja mająca znaczący wpływ na stan jednolitych części wód lub 
negatywny wpływ na przyrodę powinna być wyłączona ze wsparcia.

(…) uznaje się, że dana działalność wyrządza poważne szkody zrównoważonemu wykorzystywaniu i ochronie 
zasobów wodnych i morskich, jeżeli działalność ta szkodzi dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi 
ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i wód podziemnych; lub dobremu stanowi 
środowiska wód morskich;

Obowiązek przyjęcia kryteriów wyboru naboru wniosków - Inwestycje w ramach tego projektu będą wybierane 
w ramach dedykowanych naborów, w oparciu o kryteria środowiskowe. Kryteria te będą sprzyjać stosowaniu 
opartych na przyrodzie metod i praktyk odpornych na zmiany klimatu.

Ważna będzie weryfikacja potrzeb i charakteru możliwych działań. 

Projekt ma faworyzować rozwiązania oparte na przyrodzie i długoterminowe zrównoważone zarządzanie 
zasobami wodnymi. 

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) 
działanie B3.3.1. – uwarunkowania nałożone przez KE



Kryteria MRiRW przy wyborze przedsięwzięć w ramach 
inwestycji B3.3.1 KPO

Horyzontalne dla wszystkich przedsięwzięć KPO

• zgodność z celami programu i zakresem

Szczegółowe kryteria środowiskowe

• zgodność m.in. z zasadą nie wyrządzania znaczącej szkody 

Kryteria premiujące, dodatkowe punkty za: 

• rozwiązania oparte na przyrodzie,

• powierzchni użytków rolnych w powierzchni ogółem powiatu wynosi pow. 50%

• udział jst w LPW,

• realizację przedsięwzięć wskazanych przez LPW jako ważne z punktu poprawy 

gospodarki wodnej (priorytetowe)



 Dofinansowanie dla spółek wodnych – poddziałanie 5.1. Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest
ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
- planowany dodatkowy nabór w grudniu 2022.

 Wsparcie w ramach obszaru „Zarządzanie zasobami wodnymi” ma na celu zwiększanie możliwości retencyjnych oraz
przeciwdziałanie powodzi i suszy w zlewniach rolniczych – poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem,
modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
− planowany nabór początek 2023.

 Dofinansowanie dla rolników w zakresie nawodnień – poddziałanie Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach
operacji Modernizacja gospodarstw rolnych:

- modernizacja istniejących systemów nawodnieniowych, wykonanie nowego nawodnienia lub ujęcia wodnego, zakup maszyn
i urządzeń do poboru, rozprowadzania, magazynowania, uzdatniania wody,

- planowany nabór grudzień 2022/styczeń2023.

 Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne
- w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone – promowanie racjonalnego stosowania nawozów, zapobiegające

przedostawaniu się azotu i fosforu do wód powierzchniowych i podziemnych
- w ramach Pakietu 2. Ochrona gleb i wód – wymóg utrzymywania roślinności pomiędzy dwoma plonami głównymi, co przyczynia

się do ograniczenia zanieczyszczenia wód, przeciwdziała erozji wodnej i utracie substancji organicznej

Wsparcie gospodarki wodnej związanej z rolnictwem 



Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych
- działania te wywierają istotny wpływ na ochronę zasobów wodnych na obszarach wiejskich,
- ochrona przed erozją, stepowieniem krajobrazu, powstawaniem osuwisk ziemnych, pochłanianie dwutlenku

węgla.

 Dotacja celowa z budżetu państwa dla spółek wodnych 
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,
- wsparcie z budżetu państwa w wysokości 40 mln zł rocznie.

 Program priorytetowy Ogólnopolski program środowiskowej regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie
- wparcie działań regeneracyjnych zakwaszonych gleb
- program realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Budżet na lata 2019-2023 – 300 mln zł, 
- beneficjenci – producenci rolni posiadający gospodarstwa o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha, o pH gleby 

mniejszej lub równej 5,5.

Wsparcie gospodarki wodnej związanej z rolnictwem



Dziękuję za uwagę


