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1. Wstęp
„Racjonalna gospodarka wodna wymaga uwzględnienia
wszystkich potrzeb mieszkańców, ze szczególnym zwróceniem uwagi na produkcję rolną, która decyduje o bezpieczeństwie żywnościowym kraju. Żeby móc zdiagnozować
stan gospodarki wodnej i podjąć działania mające na celu
wypracowanie jej racjonalnych metod, wszyscy zarządzający wodą na danym obszarze i korzystający z wód muszą
nawiązać współpracę i wspólnie działać na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej”.
W tym celu z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako partnera wiodącego został opracowany program „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds.
Wody. Zgodnie z nim na terenie kraju zostało utworzonych
16 pilotażowych partnerstw (po jednym w wybranym
powiecie z każdego województwa), których zadaniem
jest diagnoza i analiza głównych problemów związanych
z wodą we wskazanych powiatach. Do tego celu w każdym
województwie powołano Koordynatora i doradcę ds. Wody.
W województwie dolnośląskim projekt „Dolnośląskie
Partnerstwo ds. Wody (DPW)” realizowano w ramach Sieci
na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
SIR, a jego prace zostały zakończone przedmiotowym raportem. Jego inicjatywą jest zastosowanie podejścia terytorialnego w celu łagodzenia problemów związanych z zarządzaniem wodą na obszarach wiejskich.

Tabela 1. Skład DPW
Instytucja
SAMORZĄD
Jarosław Gęborys
Joanna Pałkiewicz
Starostwo Powiatowe
w Kamiennej Górze

Katarzyna Tosti
Edyta Drzewiecka
Joanna Oleksy

Miasto Kamienna Góra

Janusz Chodasewicz

Gmina miejsko-wiejska
Lubawka

Jowita Martyńska

Gmina miejsko-wiejska
Kamienna Góra

Katarzyna Mrówka
Patryk Straus

Gmina Kamienna Góra
Małgorzata Sajdak
Gmina Marciszów

Katarzyna Kaznowska

INSTYTUCJE NAUKOWE

Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu

prof. dr hab. Leszek
Kuchar
dr hab. Jacek Leśny,
prof. UPWR
Paweł Tomczyk

1.1. Skład DPW
Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody powstało przy udziale instytucji samorządowych, naukowych, publicznych
i prywatnych. Jego inicjatorem z ramienia MRiRW oraz
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie był Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Pilotażowe partnerstwo na Dolnym Śląsku utworzono na terenie powiatu kamiennogórskiego.
Skład instytucjonalny i osobowy partnerstwa określono na podstawie przedłożonych dokumentów: deklaracji współpracy oraz zbiorczego zgłoszenia do współpracy.
Ilość deklaracji do zbiorczego zgłoszenia nie jest tożsama
ze względu na stan epidemiologiczny w kraju.
Patrz tabela 1

INSTYTUCJE PUBLICZNE
Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
z siedzibą we Wrocławiu

Marek Tarnacki

Nadleśnictwo Kamienna Góra

Dariusz Gajda

PGW Wody Polskie,
Zarząd Zlewni w Lwówku
Śląskim

Edyta Wilczacka

Dolnośląski Zespół Parków
Krajobrazowych

Agnieszka Łętkowska

Spółka Wodna „Czarny Bocian”

Lucjan Komorowski
Leszek Gondek

ARiMR w Kamiennej Górze

Edyta Wyrostek

Towarzystwo Przyrodnicze
Ziemi Oleśnickiej

Marek Górecki

Dolnośląska Izba Rolnicza

Bożena Kończak

OSOBY FIZYCZNE
Osoba fizyczna

Leszek Małaszewski
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1.2. Zakres kompetencji
wszystkich instytucji mających
wpływ na gospodarkę wodną
powiatu kamiennogórskiego
Na chwilę obecną w skład DPW wchodzi 8 instytucji mających wpływ na gospodarkę wodną
w powiecie kamiennogórskim.
Poniżej wymieniono wszystkie instytucje ww.
Partnerstwa wraz z wyszczególnieniem ich kompetencji i zadań w szczególności w zakresie gospodarki wodnej oraz rolnictwa:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu

• prowadzenie szkoleń dla rolników i innych
mieszkańców obszarów wiejskich;
• prowadzenie działalności informacyjnej
wspierającej rozwój produkcji rolniczej;
• prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników
i innych mieszkańców obszarów wiejskich;
• prowadzenie analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji rynkowych w tym zakresie;
• upowszechnianie metod produkcji rolniczej
i stylu życia przyjaznych dla środowiska;
• podejmowanie działań na rzecz zachowania
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego;
• upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji
wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku;
• prowadzenie analiz przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechnianie wyników tych analiz w pracy
doradczej;
• wykonywanie usług w zakresie prowadzenia:
ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach rolnych, działalności promocyjnej gospodarstw
rolnych, kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach
przydatnych do prowadzenia działalności
rolniczej, działalności wydawniczej, poligraficznej, hotelarskiej i gastronomicznej;
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• organizowanie targów, wystaw, pokazów,
konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe
technologie produkcji i promujące produkty
i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;
• wypełnianie dokumentów niezbędnych
do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej
lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.

Starostwo Powiatowe
w Kamiennej Górze

• zapewnia obsługę w zakresie prawa budowlanego, własności lokali, planowania
przestrzennego i udostępniania informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko, jak
również zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody,
rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego,
gospodarki rolnej i leśnej oraz gospodarki
odpadami, będących w kompetencji starosty
i zarządu powiatu;
• realizuje zadania wynikające z zarządzania
kryzysowego, ochrony ludności, obrony cywilnej oraz ochrony przeciwpożarowej;
• zajmuje się problematyką związaną z promocją rozwoju gospodarczego, społecznego
i kulturalnego powiatu, inicjowaniem i koordynowaniem działań związanych z opracowywaniem strategii i programów rozwojowych powiatu, prowadzeniem public
relations Starostwa wewnątrz i na zewnątrz
oraz wnioskowaniem o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych;
• zajmuje się prowadzeniem kontroli w jednostkach wchodzących w skład powiatowej
administracji zespolonej. Kontroluje zgodność działalności z przepisami prawa oraz
procedurami wewnętrznymi, skuteczność
i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie
zasad etycznego postępowania, efektywność
i skuteczność przepływu informacji, zarządzanie ryzykiem w komórkach organizacyjnych, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz służbach, inspekcjach i strażach.

Jednostki samorządowe powiatu
kamiennogórskiego realizują następujące
zadania w zakresie rolnictwa i gospodarki
wodnej:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

utrzymanie terenów zielonych;
ochrona gruntów rolnych i leśnych;
wykonywaniu zadań z zakresu nasiennictwa;
współdziałanie z dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich w zagospodarowaniu łowieckim obszarów gminy;
realizacji obowiązków z zakresu prawa wodnego;
organizowanie opracowania programów
ochrony środowiska;
prowadzenie i udostępnianie publicznego
wykazu o środowisku i jego ochronie;
inicjowanie wykonywania i wykonywanie
zadań wynikających z programów ochrony środowiska, programów i przepisów dot.
odpadów niebezpiecznych;
opiniowanie projektów budowlanych oraz
sporządzanie decyzji środowiskowych w zakresie ich oddziaływania na środowisko;
prowadzenie gospodarki funduszami celowymi na rzecz ochrony środowiska;
opiniowanie projektów planów ochrony
przyrody, prowadzenie spraw w zakresie usuwania drzew i krzewów (w tym także stanowiących mienie gminne).

Nadleśnictwo Kamienna Góra

• prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa,
szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu
(w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony
przyrody i zagospodarowania turystycznego,
łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu
oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych,
postępu technicznego i technologicznego;
• prowadzi sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu;
• Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną
do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną
mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa.

Dolnośląski Zespół Parków
Krajobrazowych

Celem działania Zespołu Parków jest zapewnienie kompleksowej ochrony terenów podległych
parków krajobrazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przyrody i środowiska, planami ochrony parków oraz zasadami
ekorozwoju. W celu zapewnienia kompleksowej
ochrony terenów parków krajobrazowych do zadań Dyrektora Zespołu Parków w szczególności
należy:
• ochrona przyrody, walorów krajobrazowych
oraz wartości historycznych i kulturowych;
• organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej;
• współdziałanie w zakresie ochrony przyrody
z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi;
• składanie wniosków do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład Zespołu Parków;
• opiniowanie projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz projektów zmian do przyjętych planów – dla
terenów wchodzących w skład parków krajobrazowych, a w szczególności tych, które
mogą znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000;
• sporządzanie planów ochrony Parków Krajobrazowych.

Dolnośląska Izba Rolnicza
w Kamiennej Górze

• sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków
z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego;
• występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu
terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju
wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów;
• prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu
płodów rolnych i produktów rolnych;
• prowadzenie analiz kosztów i opłacalności
produkcji rolnej;
• gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie
informacji gospodarczych na potrzeby pro-

7

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

ducentów rolnych oraz innych przedsiębiorców;
doradztwo w zakresie działalności rolniczej,
wiejskiego gospodarstwa domowego oraz
uzyskiwania przez rolników dodatkowych
dochodów;
podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy
struktury agrarnej;
podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie;
prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawanie tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki
i rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej;
działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności
rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków
pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie;
współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności, inicjowanie powstawania nowych szkół
i zmian w programach nauczania oraz współorganizowanie praktyk;
kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych;
inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń
producentów rolnych i leśnych;
działanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych;
promowanie eksportu produktów rolnych;
rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych;
współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa

• zajmuje się wspieraniem rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich;
• pełni rolę akredytowanej agencji płatniczej, zajmuje się wdrażaniem instrumentów
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków
krajowych;
• jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Roz-
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woju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie
nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.
Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy
wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne;
• udziela pomocy podmiotom z sektora rybackiego;
• podejmuje działania w ramach pomocy krajowej, gdzie wparcie finansowe pochodzi ze
środków budżetu państwa, w szczególności
są to dopłaty do kredytów preferencyjnych,
inwestycyjnych i klęskowych.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Zarząd Zlewni Lwówek Śląski

• opracowywanie programów, planów wieloletnich i rocznych oraz realizacja zadań w zakresie utrzymania: wód i urządzeń wodnych,
śródlądowych dróg wodnych, budowli przeciwpowodziowych;
• określenie potrzeb finansowych dla planowanych zadań utrzymaniowych i wnioskowanie
o środki na realizację;
• ocena szkód i opracowywanie planów usuwania skutków powodzi;
• dokonywanie okresowych przeglądów urządzeń wodnych oraz wykonywanie kontroli
stanu technicznego;
• nadzór nad utrzymaniem wód oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodnych;
• eksploatacja i utrzymanie obiektów hydrotechnicznych;
• prowadzenie postępowań administracyjnych, o których mowa w szczególności Ustawie Prawo Wodne m.in. pozwoleń i zgód
wodnoprawnych i decyzji środowiskowych;
• prowadzenie ewidencji urządzeń melioracji
wodnych i zmeliorowanych gruntów;
• prowadzenie spraw związanych ze współpracą z innymi podmiotami m.in. w zakresie
współfinansowania lub partycypacji w kosztach utrzymania wód i urządzeń wodnych.

Spółka Wodna
„CZARNY BOCIAN”

• zapobieganie skutkom suszy i powodzi poprzez konserwację oraz odbudowę zbiorczych rowów melioracyjnych;
• zaspokojenie potrzeb zrzeszonych w nich
osób w dziedzinie gospodarowania wodami.

2. Charakterystyka
regionu
2.1. Lokalizacja – województwo,
powiat, gminy
Powiat kamiennogórski położony jest w południowo-zachodniej części Polski w pobliżu

granicy z Republiką Czeską. Ziemia Kamiennogórska to blisko 396 km2 przepięknych okolic, kotlin poprzecinanych gęstą siecią rzek i strumieni,
malowniczych pasm górskich, skałek, łąk i lasów
(mapa 1).
Na terenie powiatu w 2 miastach oraz 43 wsiach
zamieszkuje ponad 45 tys. mieszkańców. Powiat
kamiennogórski tworzą miasto i gmina Kamienna
Góra, gmina miejsko-wiejska Lubawka oraz gmina
wiejska Marciszów. W użytkowaniu terenu ponad
56% stanowią grunty orne, lasy to około 37% powierzchni, a pozostałe 7% stanowią obszary zurbanizowane, wody powierzchniowe i nieużytki.

Mapa 1. Mapa powiatu kamiennogórskiego
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2.2. Informacje o przynależności
do zlewni rzeki i zasobach
wodnych terenu
Powiat kamiennogórski należy do zlewni rzeki Bóbr oraz rzeki Ostrożnica (Upa),
która uchodzi do Republiki Czeskiej w m.
Okrzeszyn.
Długość cieków na terenie powiatu kamiennogórskiego w zlewni rzeki Bóbr
i Ostrożnicy (Upa) wynosi 282,6 km.
Głównymi osiami ekologicznymi i hydrograficznymi są dwa większe cieki wodne
tj. rzeki Bóbr oraz Zadrna, a dodatkowo
stosunki hydrograficzne terenów miasta
kształtują także wody powierzchniowe
i stojące np. stawy, oczka wodne, tereny
podmokłe oraz liczne drobne bezimienne
cieki wodne i rowy melioracji wodnych
o długości 707,919 km. Ponadto na terenie powiatu znajduje się zbiornik Wodny
Bukówka oraz dwa zbiorniki suche o przeznaczeniu przeciwpowodziowym, czasowo piętrzące wody w trakcie spływów
wód wezbraniowych. Z uwagi na ich konstrukcję w tym zapór czołowych nie mogą
one pełnić funkcji zbiorników retencyjnych. Na podstawie danych archiwalnych
z 31 grudnia 2016 r. (sprawozdanie RWW10) na terenie powiatu kamiennogórskiego
objętych ewidencją było 17 stawów hodowlanych o powierzchni 18,24 ha.
W rzeczywistości zbiorników jest znacznie więcej chociażby wyrobiska pożwirowe
w Sędzisławiu, zalew w Kamiennej Górze,
staw PZW tzw. But, oraz wiele oczek i stawów w kompleksach leśnych – są to obiekty nie objęte ewidencją.
Z uwagi na większą gęstość sieci cieków w górskich rejonach zlewni Bobru,
powierzchnie zlewni bilansowych tam zlokalizowanych są z reguły zdecydowanie
mniejsze niż w środkowej części zlewni
Bobru, łagodniej nachylonej, o mniejszych
wartościach sumy rocznej opadów atmosferycznych, słabszych warunkach rozwoju
źródlisk, czy młak. Na tym obszarze zlewnie bilansowe mają też największe długości
i względnie mniejsze szerokości, co potwierdzają wartości wskaźnika wydłużenia
mniejsze od 0,5.
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Rys. 1. Wybrane elementy i obiekty hydrograficzne zlewni rzeki Bóbr

Fot. DODR

Rys. 2. Podział fizycznogeograficzny zlewni Bobru
(opracowanie własne na podstawie Kondrackiego 2001)

W tabeli 2 przedstawiono podział hydrograficzny zlewni bilansowych na terenie powiatu kamiennogórskiego. Dla każdego bilansowanego cieku
opracowano tabelaryczny podział hydrograficzny,
obejmujący: nazwę profilu (początek cieku, powyżej dopływu, dopływ, poniżej dopływu, ujście

cieku), km biegu i powierzchnię zlewni w km2.
Pogrubioną czcionką wyróżniono te dopływy, dla
których opracowane zostaną szczegółowe obliczenia bilansowe.
Patrz tabela 2
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Tabela 2. Podział hydrograficzny rzeki Bóbr na terenie powiatu kamiennogórskiego
Profil

Km

A [km2]

początek rzeki

278,93

0

powyżej Ostrężnika

275,63

5,14

Ostrężnik (l)

275,63

6,73

poniżej Ostrężnika

275,63

11,87

powyżej Opawy

273,08

14,82

Opawa (l)

273,08

4,51

poniżej Opawy

273,08

19,33

powyżej Zb. Bukówka

272,41

20,1

powyżej Złotnej

271,09

24,63

Złotna (l)

271,09

24,26

poniżej Złotnej

271,09

48,89

powyżej Bąchyrzyna

270,56

49,69

Bachyrzyna (l)

270,56

5,14

poniżej Bachyrzyna

270,56

54,83

poniżej Zb. Bukówka

269,83

57,6

wod. Bukówka

269,38

57,76

powyżej Czarnuszki

265,35

66,7

Czarnuszka (p)

265,35

24,22

poniżej Czarnuszki

265,35

90,92

wod. Błażkowa

261,32

103,56

powyżej Świdnika

260,86

103,78

Świdnik (l)

260,86

37,69

poniżej Świdnika

260,86

141,47

powyżej dopływu
spod Przedwojowa

256,81

147,96

256,81

4,35

256,81

152,31

powyżej Bystrej

256,24

152,59

Bystra (l)

256,24

31,65

poniżej Bystrej

256,24

184,24

wod. Kamienna Góra

253,28

190,28

Dopływ spod Przedwojowa
(p)
poniżej dopływu
spod Przedwojowa
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powyżej Zadrny

253,08

190,35

Zadrna (p)

253,08

102,56

poniżej Zadrny

253,08

292,91

powyżej Leska

248,2

306,39

Lesk (p)

248,2

120

poniżej Leska

248,2

426,39

powyżej Bobrka

245,28

431,5

Bobrek (p)

245,28

5,81

poniżej Bobrka

245,28

437,31

powyżej Sierniawy

243,78

439,41

Sierniawa (l)

243,78

7,99

poniżej Sierniawy

243,78

447,4

powyżej Krętej

241,73

450,42

Kręta (p)

241,73

7,36

poniżej Krętej

241,73

457,78

powyżej Mienicy

241,5

457,85

Mienica (l)

241,5

10,99

poniżej Mienicy

241,5

468,84

powyżej Świdny

239,54

472,98

Świdna (p)

239,54

17,93

poniżej Świdny

239,54

490,91

powyżej Orli

236,4

495,91

Jednolite części wód podziemnych
Zgodnie z nowym podziałem na 171 jednolitych części
wód podziemnych na terenie powiatu kamiennogórskigo
w zlewni Bobru znajdują się w całości 1 jednolitej części
wód podziemnych tj.:
• JCWPd nr 107 obejmuje Górny Bóbr i odpowiada rejonowi wodnogospodarczemu W-VI A
Powiat kamiennogórski znajduje się w granicach obszaru JCWPd nr 107 (mapa 2).
Fot. DODR

Mapa 2. Położenie JCWPd nr 107
(na podstawie: Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd, PIG PSH, 2008)

Powierzchnia JCWPd wynosi 1191,4 km2.
JCWPd należy zgodnie z regionalizacją wg Atlasu
hydrogeologicznego Polski z 1995 r. do regionu sudeckiego (XVI). W granicach JCWPd znajdują się

dwa główne zbiorniki wód podziemnych: GZWP
nr 342 Niecka wewnątrzsudecka Krzeszów (Cr3)
i GZWP nr 343 Dolina kopalna rzeki Bóbr (Marciszów) (QK).

Rys. 3. Przekrój hydrogeologiczny przez JCWPd nr 107
(na podstawie: Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd, PIG PSH, 2008)
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W typowym profilu w utworach czwartorzędowych występuje jeden poziom wodonośny związany z dolinami cieków, pozostający w kontakcie hydraulicznym z poziomami podłoża. Wody
szczelinowe i porowo-szczelinowe występują
wśród osadowych utworów kredy, triasu i permu.
W utworach krystalicznych i osadowych wieku
paleozoiczno-proterozoicznego występują wody
szczelinowe do głębokości 50-200 m.

Charakterystyka jednolitych
części wód powierzchniowych
W zlewni Bobru wydzielono 111 jednolitych
części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych, pogrupowanych do 18 scalonych części wód
(SCWP). Jednolite części wód zakwalifikowano
do 10 typów, reprezentowanych przez 10 typów
wód i typ nieokreślony:
• 0 – typ nieokreślony (zbiorniki zaporowe
na Bobrze – Bukówka i Pilchowice; na Kwisie – Złotniki i Leśna, Czerwonka ze zbiornikiem Sosnówka oraz Kanał Dychowski);
• 3 – potok sudecki;
• 4 – potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym – zachodni;
• 5 – potok wyżynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym – zachodni;
• 6 – potok wyżynny węglanowy z substratem
drobnoziarnistym;
• 7 – potok wyżynny węglanowy z substratem
gruboziarnistym;
• 8 – mała rzeka wyżynna krzemianowa – zachodnia;
• 17 – potok nizinny piaszczysty;
• 18 – potok nizinny żwirowy;
• 19 – rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta;
• 20 – rzeka nizinna żwirowa.
Ponad połowa JCWP jest reprezentowana przez
rzeki górskie (5 JCWP) i wyżynne (53 JCWP i 5
JCWP o typie nieokreślonym), pozostałe to rzeki
nizinne (47 JCWP i 1 JCWP o typie nieokreślonym). Poniższa tabelka przedstawia zestawienie
jednolitych części wód powierzchniowych na terenie obszaru powiatu kamiennogórskiego.
Patrz tabela 3

Zgodnie z oceną w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (PGWO 2011)
w zlewni Bobru w powiecie kamiennogórskim 12
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JCWP jest w złym stanie, natomiast 12 są w dobrym stanie.

Charakterystyka GZWP
Na obszarze opracowania znajduje się 7 głównych zbiorników wód podziemnych [GZWP].
Dwa z nich mają charakter udokumentowany.
Cztery zbiorniki znajdują się w utworach czwartorzędowych, jeden w utworach trzeciorzędowych
oraz dwa w utworach kredowych.
Ogólną charakterystykę głównych zbiorników wód
podziemnych na obszarze zlewni Bobru prezentuje
tabela 4.

Charakterystyka hydrologiczna
i zasoby wodne
Zlewnia Bobru jest kontrolowana pod względem hydrologicznym przez aktualnie działających
25 stacji wodowskazowych sieci IMGW-PIB. Pomiary hydrometryczne wykonywane są na Bobrze
(główna rzeka bilansowa), na jego bezpośrednich
dopływach i ciekach niższego rzędu.
Wykaz wszystkich wodowskazów uwzględnionych
w obliczeniach bilansowych zestawiono
w poniższej tabeli 5.

Dla zlewni, na obszarze których znajdują się
posterunki służb hydrologicznych, zakłada się
opis ilościowy zasobów wód powierzchniowych
w postaci ciągów przepływów średnich okresowych (dekadowych lub miesięcznych, czy nawet
dobowych) zestawionych dla profilów wodowskazowych na podstawie dostępnego materiału obserwacji wieloletnich. Dane te powinny spełniać
warunek ciągłości (brak luk w obserwacjach)
i synchroniczności (taki sam krok czasowy i obserwacji dla wszystkich wodowskazów) (Hydroprojekt, 1992).
Podsumowując, zgodnie z klasyfikacją Pardego, cieki zlewni Bobru charakteryzują się typem
ustroju rzecznego określanym jako złożony śnieżno-deszczowy (górna część dorzecza Bobru) oraz
śnieżny przejściowy (dolna część dorzecza Bobru).
Głównym źródłem zasilania cieków jest woda roztopowa, chociaż maksima wezbrań roztopowych
rzadko przewyższają maksima wezbrań opadowych. Odpływ w miesiącu wiosennym (marzec
lub kwiecień) mieści się na ogół w przedziale od
130 do 180% SSQ, natomiast odpływ w miesiącu

Tabela 3. Zestawienie scalonych i jednolitych części wód powierzchniowych w zlewni Bobru na terenie powiatu
kamiennogórskiego (PGWO 2011)
Objaśnienia: SZCW – silnie zmieniona część wód; SCW – sztuczna część wód; NAT – naturalna część wód

Nazwa SCWP

Bóbr od źródła
do Zadrnej włącznie

Lesk

Bóbr od Zadrnej
do zb. Pilchowickiego
włącznie

Kod SCWP

SO0601

SO0602

SO0603

Kod JCWP

Status
JCWP

Typ JCWP

Bóbr od źródła do zb.
Bukówka

PLRW6000416113

NAT

4

Złotna

PLRW600041611529

NAT

4

Bóbr, zb. Bukówka

PLRW60000161159

SZCW

0

Bóbr od zb. Bukówka
do Zadrnej

PLRW6000416139

SZCW

4

Czarnuszka

PLRW60004161189

NAT

4

Świdnik

PLRW6000416129

NAT

4

Bystra

PLRW60004161349

NAT

4

Zadrna

PLRW6000416149

SZCW

4

Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku

PLRW60004161649

NAT

4

Lesk od Grzędzkiego
Potoku do Bobru

PLRW6000816169

NAT

8

Toczna

PLRW6000416166

NAT

4

Bóbr od Zadrnej do zb.
Pilchowice

PLRW6000816331

NAT

8

Mienica

PLRW6000416172

SZCW

4

Świdna

PLRW60007161749

NAT

7

Janówka

PLRW60004161769

NAT

4

Karpnicki Potok

PLRW60004161789

NAT

4

Radomierka

PLRW60004161929

NAT

4

Szumiąca

PLRW60004163129

NAT

4

Kamienica od źródła
do Kamieniczki

PLRW60004163249

NAT

4

Kamienica od Kamieniczki
do Bobru

PLRW6000816329

NAT

8

Młynówka

PLRW60004163252

NAT

4

Grudna

PLRW60004163269

NAT

4

Więziec

PLRW60004163289

NAT

4

Bóbr, zb. Pilchowice

PLRW6000016333

SZCW

0

Nazwa JCWP

15

Tabela 4. GZWP na obszarze zlewni Bobru
Numer i nazwa
zbiornika

Stratygrafia

Pow.
[km2]

Typ

Zasoby
dyspozycyjne
[m3/d]

Moduł
zasobów
[l/s/km2]

Udokumentowany

342 Zbiornik
Niecka wewnątrzsudecka Krzeszów

Cr3

55

porowoszczelinowy

17 000

3,57

N

343 Dolina rzeki
Bóbr (Marciszów)

QK

60

porowy

35 000

6,75

N

Tabela 5. Wykaz i wybrane charakterystyki posterunków wodowskazowych w zlewni rzeki Bóbr w powiecie kamiennogórskim

Lp.

Nazwa rzeki

Posterunek
wodowskazowy

Kilometraż
[km]

Powierzchnia
A [km2]

Typ

1

Bóbr

Bukówka

269,38

57,76

czynny

2

Bóbr

Błażkowa

261,32

103,56

czynny

3

Bóbr

Kamienna Góra

253,28

190,28

czynny

4

Złotna

Miszkowice

0,53

23,99

historyczny

5

Świdnik

Błażkowa

0,05

37,65

historyczny

6

Zadrna

Krzeszów

7,57

73,3

historyczny

7

Lesk

Jaczków

4,14

109,57

historyczny

letnim (przeważnie lipiec, sierpień) sięga od około
50% w zlewniach nizinnych (Szprotawa, Czerna
Wielka, Czerna Mała) do około 150% w zlewniach
cieków górskich (Złotna, Świdnik, Lesk). W zlewniach nizinnych obserwuje się przesunięcie okresu występowania większych opadów efektywnych
z miesięcy letnich na jesienne. W trakcie spływu
wód opadowych następuje stopniowy wzrost wielkości przepływów (odbudowa zasobów wodnych
w zlewni) zakończony zimowo-wiosennym maksimum. Różnica w tym zakresie między zlewniami
górskimi (w tym obszarze zlokalizowany jest powiat kamiennogórski) i nizinnymi wynika z większego natężenia opadów deszczu i większego kąta
nachylenia stoków w górach oraz dużego parowania terenowego, mniejszego nachylenia terenu

16

oraz większej przepuszczalności gruntów na obszarach nizinnych.
Sumy poborów i zrzutów w poszczególnych
częściach wód są bardzo zróżnicowane. Największe pobory wód powierzchniowych są w SCWP
SO0603 Bóbr od Zadrnej do zb. Pilchowickiego
włącznie (suma poborów wynosi średnio ponad
2,4 m3/s) i SP0604 Łomnica (suma poborów wynosi średnio ponad 1,0 m3/s). Największe zrzuty
są w SO0612 Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki
(suma zrzutów wynosi średnio ponad 1,2 m3/s ),
SO0603 (suma zrzutów wynosi średnio ponad 1,0
m3/s) oraz SO0601 Bóbr od źródła do Zadrnej
włącznie (suma zrzutów wynosi średnio ponad
0,9 m3/s). W siedmiu SCWP suma poborów jest
większa niż suma zrzutów, w jedenastu suma

poborów jest mniejsza od sumy zrzutów. W skali
zlewni pobory są tylko nieco większe niż zrzuty
(łączna średnia suma poborów wynosi 6,721 m3/s;
a zrzutów 6,423 m3/s), różnica między łączną sumą
zrzutów i poborów wynosi –0,295 m3/s. W trzech
SCWP (SO0603; SO0615 i SO0617) różnice te są
znacznie większe (odpowiednio –1,435; –0,490
i –0,524 m3/s). Poniższy wykres pokazuje zależności między sumami poborów i zrzutów.

ści zlewni Kwisy (poza obszarem górskim) i górnej
części zlewni Bobru. Przyczyną słabego wykorzystania rolniczego zlewni są gleby, utworzone głównie z utworów polodowcowych (gliny zwałowe,
rzadziej lessy). Obszary leśne stanowią około 45%
powierzchni zlewni. W związku z powyższymi
uwarunkowaniami, rolnictwo w zlewni Bobru ma
niewielkie oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne.

2.3. Ogólny opis obszaru, udział
lasów, obszarów przyrodniczo
chronionych (parki narodowe,
krajobrazowe, Natura 2000)
Powiat kamiennogórski obejmuje ok. 39600 ha,
z czego 54% to grunty orne, łąki, pastwiska i sady,
natomiast lasy stanowią ok. 37%. Na omawianym
terenie dominują małe gospodarstwa rolne do 5 ha
powierzchni. Jest ich ponad 60% do łącznej liczby
gospodarstw.
Poniżej przedstawiony ogólny opis dla poszczególnych gmin z terenu powiatu kamiennogórskiego.
Rys. 4. Łączne średnie pobory i zrzuty wody
w SCWP zlewni Bobru
(P- pobory, Z – zrzuty, Z-P – zróżnicowanie w poborach
i zrzutach)

Według Dynowskiej (1971), na przeważającym
obszarze zlewni bilansowej rzeki Bóbr zachodzi
równowaga w udziale zasilania powierzchniowego i podziemnego. Niewielka przewaga spływu
powierzchniowego jako składowej odpływu całkowitego (55-65%) uwidacznia się w górnej części zlewni Bobru i Kwisy, natomiast w zlewniach
dopływów odwadniających Karkonosze zaznacza
się znaczna przewaga zasilania powierzchniowego
(ponad 65%) nad podziemnym.

Gmina Miejska Kamienna Góra
Tereny leśne Kamiennej Góry stanowią lasy
ochronne i obejmują 280 ha, tj. ok. 15,8% ogólnej powierzchni miasta na której prowadzona jest
gospodarka zgodnie z ustaleniami planów urządzeniowych, które w rejonie Antonówki uwzględniają plan ochrony Rudawskiego Parku Krajobrazowego. W myśl założeń studium gospodarka
leśna powinna być prowadzona z poszanowaniem
wymogów ochrony środowiska przyrodniczego
i wartościowych komponentów miejscowego krajobrazu, w szczególności na obszarach objętych
przestrzennymi formami ochrony przyrody w granicach miasta, takimi jak istniejący Rudawski Park
Krajobrazowy czy planowany Park Krajobrazowy
Gór Kruczych.

Działalność rolnicza

Gmina Wiejska Kamienna Góra

Rolnicze wykorzystanie terenów w zlewni Bobru na tle innych rzek Polski jest korzystne. Zaledwie nieco ponad 50 procent obszaru zlewni jest
wykorzystywana rolniczo, główny obszar rolniczy
występuje w zlewni Szprotawy oraz w górnej czę-

Gmina Kamienna Góra składa się w podobnej
proporcji z użytków rolnych i lasów. Lasy leżące
w granicach gminy w przeważającej większości
stanowią własność Skarbu Państwa i są zarządzane przez Nadleśnictwa Kamienna Góra i Śnieżka.

17

Znaczna powierzchnia lasów jest położona w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Pozostałą, małą w proporcji do terenów otwartych
powierzchnię tworzą tereny zainwestowane (zabudowane, pod drogami, tereny kolei) oraz wody powierzchniowe. Znaczna część gminy położona jest
w obrębie terenów prawnie chronionych Sudetów
Zachodnich i Środkowych, istniejących i planowanych do utworzenia. Północno-zachodnia część
gminy znajduje się na terenie utworzonego w 1989
r. Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Znaczna
powierzchnia gminy znalazła się w granicach specjalnych obszarów ochrony siedlisk, powołanych
zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 21 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 229 poz. 2313):
• obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura
2000 „Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie”
(PLB020010),
• specjalny obszar ochrony siedlisk Natura
2000 „Rudawy Janowickie” (kod obszaru
PLH020011),
• specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000
„Góry Kamienne” (kod obszaru PLH020038).

Gmina Marciszów
Obszar gminy Marciszów leży w podprowincjach Sudety i Przedgórze Sudeckie. W granicach
których wyróżniono makroregiony Pogórze Zachodniosudeckie i Sudety Zachodnie oraz mezoregiony Rudawy Janowickie, Brama Lubawska
i Góry Kaczawskie. Zachodnią część gminy obejmuje swym zasięgiem Rudawski Park Krajobrazowy utworzony w 1989 r. Na terenie gminy utworzone zostały dwa obszary Natura 2000. Są to:
Rudawy Janowickie PLH020011 i Góry i Pogórze
Kaczawskie PLH020037.

Gmina Lubawka
Gmina Lubawka zajmuje obszar 138,08 km2
z których 66,62 km2 to grunty leśne i zadrzewione. Teren gminy jest zróżnicowany pod względem
glebowym, gdzie dominują górskie kwaśne gleby
brunatne. Charakter gleb determinuje sposób ich
rolniczego wykorzystania. Na terenie gminy znajdują się następujące prawne formy ochrony przyrody:
• Rezerwat przyrody „Kruczy kamień” – rezerwat geologiczno-krajoznawczy, położony
w odległości 2,5 km na południowy wschód
od Lubawki, o obszarze 10,21 ha (wg. Słownika geografii turystycznej Sudetów), obejmujący skaliste wzniesienie Kruczą Skałę
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•

•

(681 m n.p.m.). Rezerwat ten stanowi ciekawą formę intruzji porfiru w skały osadowe ze
środkowego permu, stanowiąc przykład metamorfozy kontaktowej.
Otulina Karkonoskiego Parku Narodowego, zajmuje teren leśny od Niedamirowa
do Jarkowic o powierzchni około 1400 ha.
Całość otuliny znajduje się na terenie gminy
Lubawka oraz Nadleśnictwa Kamienna Góra.
Pomniki przyrody: Kasztanowiec pospolity – Błażejów, Sosna wejmutka – Chełmsko
Śląskie, Kasztanowiec pospolity – Chełmsko
Śląskie, Klon jawor – Jarkowice, Lipa drobnolistna – Chełmsko Śląskie, Ostaniec skalny
Skała Porfirowa – Uniemyśl, Lipa drobnolistna – Błażejów, Słupy porfirowe – Okrzeszyn.

2.4. Rolnictwo i inne
dziedziny gospodarki
Na terenie powiatu kamiennogórskiego aż
56% gruntów użytkowanych jest rolniczo, w tym
21,49% to grunty orne, pozostałą cześć stanowią
łąki i pastwiska. Rolnictwo stanowi ważną gałąź
działalności gospodarczej powiatu, która ma duży
wpływ na środowisko naturalne, a przede wszystkim na jakość wód.

Gmina Miejska Kamienna Góra
Powierzchnia miasta to zaledwie 18,04 km 2. Użytki rolne stanowią 53,4%, tj. 959 ha z czego: 592 ha to
grunty orne, a 247 ha łąki, użytki leśne to 16% powierzchni gminy. 30,6% wszystkich gruntów stanowią gospodarstwa indywidualne. Główną dziedziną
działalności dużych przedsiębiorstw jest przemysł
spożywczy, maszynowy, meblowy, włókienniczy
i odzieżowy oraz budownictwo i transport.

Gmina Wiejska Kamienna Góra
Gmina Kamienna Góra o powierzchni 15803 ha
p o d wzg lędem p owierzchni wpisuje się
w średnią charakterystykę polskich gmin. W jej
zagospodarowaniu przeważający udział mają
tereny otwarte, złożone w podobnej proporcji
z użytków rolnych i lasów. Użytki rolne to ok. 9658
ha co stanowi 61% powierzchni gminy, z czego
przeważają grunty orne stanowiące ok. 4393 ha oraz
łąki 3596 ha. Lasy natomiast zajmują ok. 5116 ha,
a dominującym typem własności są grunty leśne
Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych.

Przemysł lokalny oparty jest na wydobyciu i przerobie miejscowych surowców mineralnych, takich
jak dolomity, gliny ceramiczne czy amfibolity.
Na terenie gminy działają zakłady o dużym potencjale gospodarczym, reprezentujące branże:
chemiczną i samochodową.

Gmina Marciszów
W powierzchni ogólnej gminy wynoszącej
8157 ha zasadniczy udział mają użytki rolne ok.
52%, w tym grunty orne zajmują ok. 29% a użytki zielone ok. 71% co wskazuje na rolniczy charakter gminy. Tereny rolnicze na obszarze gminy
należą do osób fizycznych tj. 88,60%. Pozostała
część terenów zagospodarowanych rolniczo jest
w posiadaniu Skarbu Państwa, Gminy, spółek
prywatnych oraz kościołów. Na terenie gminy wg.
kart podatkowych funkcjonuje 485 gospodarstw
rolnych o łącznej powierzchni 3865 ha. W tym
2 o powierzchni od 100 do 300 ha w miejscowościach Ciechanowice i Marciszów. Wskazane
gospodarstwa prowadzą produkcję roślinną, są
to głównie zboża i rośliny przemysłowe. Gmina
ma charakter rolniczy. W dość szerokim zakresie
występują tutaj surowce mineralne, głównie dla
potrzeb budownictwa. W sferze produkcji przemysłowej w gminie dominuje branża spożywcza
i elektroniczna.

Gmina Lubawka
W powierzchni ogólnej gminy wynoszącej 138,08 km2 użytki rolne stanowią ok. 45%
powierzchni, natomiast lasy i grunty leśne 48,3%.
Grunty orne skoncentrowane są na dwóch
pasmach – centralnym i wschodnim, na przemian
z pasmami terenów leśnych i zielonych, których
dwie duże enklawy pokrywają zbocza gór.
Sieć osadnicza skupiona jest również w pasie
centralnym z dwoma mniejszymi pasmami
na wschodzie i zachodzie gminy, co podyktowane
jest panującym tam ukształtowaniem terenu.
Ukształtowany wielofunkcyjny charakter miasta
i gminy stwarza możliwość harmonijnego rozwoju przemysłu i drobnej wytwórczości, rolnictwa
i leśnictwa, mieszkalnictwa i usług, turystyki i rekreacji. Znajdują się tutaj liczne przedsiębiorstwa
i zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe.
W sferze produkcji przemysłowej w gminie dominują branże związane z produkcją mebli, wyrobów z tworzyw sztucznych, przetwórstwem drewna, dziewiarstwem oraz produkcją ogniotrwałych
wyrobów termoizolacyjnych, uszczelniających
i gumowych.

Rys. 5. Struktura użytkowania gruntów w powiecie
kamiennogórskim – obszar wiejski

Rys. 6. Struktura użytkowania gruntów w powiecie
kamiennogórskim – obszar miejski

2.5. Charakterystyka rolnictwa
na danym terenie w tym: produkcja
zwierzęca, produkcja roślinna
Liczba gospodarstw rolnych na terenie powiatu
kamiennogórskiego wynosi 2413 (dane Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą
we Wrocławiu na 2020 rok). Najwięcej gospodarstw rolnych znajduje się na terenie gminy Kamienna Góra (1185), następnie gminy Lubawka
(634) i gminy Marciszów (485). Najmniej na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra (109).
W tabeli przedstawiono strukturę zasiewów
oraz średnie plony ważniejszych ziemiopłodów
na terenie powiatu kamiennogórskiego. Wynika
z nich, że najwięcej sieje się tu zbóż, w tym
pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, oraz owsa
i mieszanek zbożowych. Ponadto duży udział
ma rzepak ozimy, którego powierzchnia zasiewów wynosi 650 hektarów (dane Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą
we Wrocławiu – stan na 2020 rok).
Patrz tabela 6
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Tabela 6. Struktura zasiewów oraz średnie plony ważniejszych ziemiopłodów na terenie powiatu
Lp.

1.

Wyszczególnienie

Powierzchnia Udział
zasiana
w zasiewach
ha

%

Zboża ogółem

3980,00

84,68

Pszenica ozima

1200,00

25,53

Pszenica jara

300,00

6,38

Żyto ozime

100,00

2,12

Żyto jare

0,00

0,00

Jęczmień ozimy

100,00

2,12

Jęczmień jary

360,00

7,65

Pszenżyto ozime

700,00

14,89

Pszenżyto jare

250,00

5,31

Owies

550,00

11,70

Mieszanka
zbożowa

420,00

8,93

Hodowla – głównie bydła i trzody chlewnej
odgrywa obecnie coraz większą rolę. Oprócz
drobnych gospodarstw indywidualnych, produkcją rolniczą zajmują się większe przedsiębiorstwa
i gospodarstwa wielkoobszarowe. Hodowla w powiecie stanowi niewielki procent produkcji rolnej
(zgodnie z informacjami otrzymanymi z DODR,
PZDR w Kamiennej Górze), mimo to związane z nią obciążenia środowiska, a zwłaszcza
środowiska wodnego czy gruntowo-wodnego są
znaczące i nie należy ich lekceważyć. Niezwykle
istotną rzeczą jest również prawidłowa, zgodna
z wymogami ochrony środowiska, technika uprawy roślin a zwłaszcza stosowanie środków ochrony roślin. Edukacja i przestrzeganie przepisów
prawa w tym zakresie prowadzą do poprawy stanu
środowiska zmniejszając jednocześnie koszty zabiegów agrotechnicznych.

Gmina Miejska Kamienna Góra
Rolnicza działalność produkcyjna ze względu
na niesprzyjające warunki klimatyczne, geologiczne, glebowe jak i dotychczasowe kierunki rozwoju,
wyraźnie preferującego jego funkcję przemysłową,
ma na terenie miasta Kamienna Góra charakter raczej marginalny. Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni miasta sięga, co prawda ok. 53,6%
ale w znacznej mierze są to grunty tylko częściowo użytkowane. Tylko 383 ha (ok. 40%) z ogólnej
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2.

Rzepak

650,00

13,82

Jary

0,00

0,00

ozimy

650,00

13,82

3.

Buraki cukrowe

0,00

0,00

4.

Kukurydza

20,00

0,42

Kukurydza na
zielonkę

20,00

0,42

Kukurydza na
ziarno

0,00

0,00

5.

Gryka

50,00

1,06

6.

Rośliny
wysokobiałkowe

0,00

0,00

powierzchni 963 ha użytków rolnych należy do sektora indywidualnego, w którym dominuje uprawa
gruntów ornych (ok. 65,5%), w części wykorzystywane są łąki i pastwiska (ok. 30%). Specyficzną formą rolnictwa jest tu funkcjonowanie kilku zespołów ogródków pracowniczych, których produkcja
służy potrzebom własnym użytkowników. Kierunki
rozwoju produkcji rolnej uzależnione są od głębokiej restrukturyzacji całej bazy produkcyjnej, jaką
dysponuje miasto w dostosowaniu do nowych wymogów rynkowych. Produkcja rolnicza na jego terenach znajduje się obecnie w regresie, ze względu
na mało korzystne warunki glebowo-klimatyczne,
skomplikowane ukształtowanie terenów otwartych,
miasta oraz wysoką konkurencyjność zatrudnienia
w innych, niezwiązanych z produkcją rolną gałęziach gospodarki.

Gmina Wiejska Kamienna Góra
Położenie gminy w strefie podgórskiej, z dominującymi słabymi glebami oraz w surowych warunkach klimatycznych jest główną przyczyną stosunkowo niskich plonów, jakie udaje się osiągnąć
z hektara. Kształtują się one na poziomie średnio
23 dt/ha co w porównaniu z terenami nizinnymi
jest bardzo niskim wskaźnikiem. Przewaga użytków zielonych (łąk oraz pastwisk) wpływa na ukierunkowanie produkcji z uprawnej na hodowlaną,
głównie bydła i trzody chlewnej.

mień, owies, mieszanki zbożowe na potrzeby paszowe zwierząt.

Gmina Marciszów
Na terenie gminy Marciszów wg. kart podatkowych funkcjonuje 485 gospodarstw rolnych
o łącznej powierzchni 3865 ha. W tym 2 o powierzchni od 100 do 300 ha w miejscowościach Ciechanowice i Marciszów. Wskazane gospodarstwa
prowadzą produkcję roślinną, są to głównie zboża
i rośliny przemysłowe.

2.6. Uprawy na terenie powiatu
z podziałem na gminy
W tabeli poniżej przedstawiono główne uprawy
na terenie powiatu kamiennogórskiego w zestawieniu ogólnym.

Gmina Lubawka

Patrz tabela 7

Na terenie gminy Lubawka znaczna część gruntów to użytki zielone, stanowiące bazę pokarmową
dla chowu i hodowli bydła mlecznego. Na terenie
gminy jest ok. 1200 sztuk bydła w tym 620 sztuk
krów mlecznych. W produkcji tej przoduje wieś
Stara Białka. Uprawiana jest pszenica, żyto, jęcz-

Na terenie powiatu kamiennogórskiego dominuje uprawa zbóż. Znaczna część to pszenica, stanowiąca 37% (1500 ha) całego zasiewu. Kolejnym
zbożem jest pszenżyto – 23% (950 ha), natomiast

Tabela 7. Główne uprawy na terenie powiatu kamiennogórskiego

L.P

1

2

Plan zasiewy

Powierzchnia
uprawy skoszonej
- zebranej

Plony

Zbiory

Zbiór
w stosunku
do pow.
zasianej

ha

ha

dt/ha

ton

%

Zboża ogółem:

3980

3980

x

17035

100

pszenica ozima

1200

1200

46,25

5550

100

pszenica jara

300

300

45

1350

100

żyto ozime

100

100

42,5

425

100

jęczmień ozimy

100

100

43,5

435

100

jęczmień jary

360

360

45

1620

100

pszenżyto ozime

700

700

41,79

2925

100

pszenżyto jare

250

250

45

1125

100

owies

550

550

35

1925

100

mieszanka zbożowa

420

420

40

1680

100

Rzepak:

650

650

x

1300

100

0

0

0

0

0

650

650

20

1300

100

Wyszczególnienie

jary
ozimy

3

Buraki cukrowe

0

0

0

0

0

4

Ziemniaki

28

28

171,43

480

100

Kukurydza

20

20

x

x

100

kukurydza na zielonkę

20

20

475

950

100

kukurydza na ziarno

0

0

0

0

0

6

Gryka

50

50

10

50

100

7

Rośliny wysokobiałkowe

70

70

208,57

1460

100

5
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najmniej sieje się żyta – 2% (100 ha). Równie dużą
powierzchnię, ok. 650 ha stanowi uprawa rzepaku.
W powiecie zdecydowanie mniej uprawia się roślin takich jak ziemniaki czy kukurydza – łącznie
ok. 50 ha. Najwięcej zbóż sieje się w gminie Kamienna Góra, gdzie dominuje pszenica (900 ha)
oraz pszenżyto (630 ha). Uprawa ziemniaków jest
tu również największa (20 ha). W gminie Marciszów największa część upraw to rzepak, którym
obsiewa się ok. 500 ha i pszenica 370 ha. Teren
gminy Lubawka jest zdecydowanie zadominowany przez uprawę pszenicy i pszenżyta (450 ha).
Bardzo mała powierzchnia przeznaczona jest pod
uprawę ziemniaków i kukurydzy (4 ha, 10 ha).

2.7. Warunki glebowe
Na obszarze powiatu kamiennogórskiego zróżnicowanie typologiczne gleb jest niewielkie. Największą powierzchnię zajmują gleby brunatne –
61,54%, następnie gleby pseudobielicowe (płowe)
– 26,62% oraz mady – 10,82%. Pozostałe typy gleb
zajmują powierzchnię 1,02%, są to: czarne ziemie
właściwe, czarne ziemie zdegradowane i gleby
szare, gleby mułowo-torfowe i torfowo-mułowe,
gleby murszowo-moneralne i murszowate, gleby
torfowe i murszowo-torfowe, gleby torfowe i aluwialne.
Na wykresie przedstawiono procentowy udział
poszczególnych typów gleb na terenie powiatu kamiennogórskiego.

fosforu (75% użytków rolnych), średniej zawartości potasu (26% użytków rolnych) oraz bardzo
wysokiej zawartości magnezu (59% użytków rolnych).
Urodzajność gleb zależy również od odczynu
gleby. Kwaśny odczyn gleby obniża jej żyzność,
prowadząc do degradacji urodzajności. Ze względu
na różną reakcję roślin na odczyn gleb, przemiany
pH mają znaczenie wskaźnikowo-porównawcze.
Łatwo na tej podstawie określić potrzebę uregulowania odczynu, trudniej jednak ocenić przyczynę
i stopień degradacji gleby. Jedyną metodą, która
przynosi rezultaty jest wapnowanie gleby, które
wpływa na podwyższenie pH i poprawę przyswajalności przez rośliny makro- i mikroelementów
zawartych w glebie. Gleby powiatu kamiennogórskiego są najbardziej zakwaszonymi glebami na terenie województwa dolnośląskiego, aż 59% ma
odczyn pH poniżej 4,5. Tak więc wymagają one
podniesienia wartości odczynu, aby utrzymać ich
żyzność i urodzajność. W tym też celu należy prowadzić wapnowanie gleb użytkowanych rolniczo.
Po przeprowadzeniu analizy bonitacyjnej gruntów można stwierdzić, że powiat kamiennogórski
charakteryzuje się występowaniem gruntów średniej i słabej jakości bonitacyjnej. Nie ma w ogóle
gruntów klasy I i II. Najwięcej jest gruntów IV i V
klasy, które stanowią 52,8% ogólnej powierzchni
powiatu kamiennogórskiego. Grunty klasy III stanowią 2,3%, a grunty klasy VI - 2,1%.

2.8. Informacje o występowaniu suszy
Na podstawie danych uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika,
iż na terenie powiatu kamiennogórskiego w ubiegłych latach tj. 2018 i 2019 roku wystąpiła susza
powodująca straty w uprawach. W tabeli przedstawiono ilość złożonych wniosków oraz kwoty jakie
została wypłacona poszkodowanym rolnikom.
Patrz tabela 8

Rys. 7. Procentowy udział poszczególnych typów gleb
na terenie powiatu kamiennogórskiego

Na terenie powiatu kamiennogórskiego przeważają gleby o bardzo niskiej i niskiej zawartości
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Tabela 8. Zestawienie ilości wniosków i kwot przyznanych rolnikom na walkę z suszą
Pomoc De Minimis

Pomoc Publiczna

2018
Liczba wniosków
Kwota Pomocy

145 szt.

146 szt.

683 452,50 zł

865 447,50 zł

2019
Liczba wniosków

91 szt. + COVID-19 65 szt.

169 szt.

Kwota Pomocy

208 346,25 zł + 593 773,75 zł

964 596,72 zł

Dane z gminnych komisji suszowych:

Miasto Kamienna Góra
Według danych udostępnionych przez Instytut
Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w roku
2018 na terenie miasta Kamienna Góra nie wystąpiła susza. Jednakże po złożonych przez rolników wnioskach i dokonaniu oględzin stwierdzono
znaczne zniszczenia spowodowane wysokimi temperaturami.
W celu uniknięcia takich sytuacji najlepszym
rozwiązaniem byłby zakup stacji pomiarowo-badawczej mającej na celu monitorowanie suszy,
pod kątem warunków glebowych i opadowych
na gruntach rolnych miasta Kamienna Góra. Koszty postawienia stacji meteorologicznej uzależnione są od źródła energii, jakim będzie zasilana:
• w przypadku dostępu do energii z sieci elektrycznej koszty te wynoszą ok 45 tys. zł,

• w przypadku braku dostępu do sieci elektrycznej z sieci koszty te wynoszą ok. 55 tys.
zł.
Koszty związane z utrzymaniem stacji pokrywa
zawsze jej właściciel. Może to być gmina, Ośrodek
Doradztwa Rolniczego lub też inna instytucja. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) pokrywa
koszty przesyłu danych ze stacji meteorologicznej
na serwer oraz prowadzi bieżącą konserwację stacji (bez zakupu części zamiennych).

Gmina Kamienna Góra
Poniżej zestawiono informacje na temat szacowania strat w gospodarstwach rolnych w związku
z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na terenie gminy Kamienna Góra w latach 2018-2019.
Patrz tabela 9

Tabela 9. Straty w Gminie Kamienna Góra wywołane suszą w latach 2018-2019
Rok wystąpienia zjawiska

2018

2019

Obręby dotknięte zjawiskiem

cały teren gminy

cały teren gminy

Ilość poszkodowanych gospodarstw rolnych

171

157

Powierzchnia poszkodowanych gospodarstw rolnych ogółem
(ha)

2 500,00

2 389,19

Ilość poszkodowanych gospodarstw rolnych powyżej 30%

89

71

Ilość poszkodowanych gospodarstw poniżej 30%

82

86

Wartość strat

4 348 083,33

4 478 906,16
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Gmina Marciszów
W roku 2018 gminna komisja ds. szacowania
szkód spowodowanych suszą w rolnictwie oszacowała wielkość strat w uprawach rolnych 32 gospodarstw na kwotę 1 482 6493,52 zł. Szkody wystąpiły
w uprawach zbóż oraz użytkach zielonych. Na użytkach zielonych odnotowano bardzo słaby wzrost
traw i ich wysuszenie przez słońce, co uniemożliwiło zbiór kolejnych pokosów. W zbożach słaby
wzrost kłosów, słabe rozkrzewienie roślin, a także
płytki i nierozbudowany system korzeniowy.

W roku 2019 gminna komisja ds. szacowania
szkód spowodowanych suszą w rolnictwie oszacowała wielkość strat w uprawach rolnych 54 gospodarstw na łączną kwotę 1 653 728,71 zł.
Patrz tabela 10

Gmina Lubawka
Patrz tabela 11

Tabela 10. Straty w Gminie Marciszów wywołane suszą w latach 2018-2019
Rok wystąpienia zjawiska

2018

2019

Obręby dotknięte zjawiskiem

cały teren gminy

cały teren gminy

Ilość poszkodowanych gospodarstw rolnych

32

54

Powierzchnia poszkodowanych gospodarstw rolnych
ogółem (ha)

806,95

825,97

Ilość poszkodowanych gospodarstw rolnych powyżej
30%

30

25

Powierzchnia poszkodowanych gospodarstw rolnych
powyżej 30% (ha)

752,19

306,72

Wartość strat

1 424 614,35

601 660,76

Ilość poszkodowanych gospodarstw poniżej 30%

2

29

Powierzchnia poszkodowanych gospodarstw rolnych
poniżej 30% (ha)

54,76

519,25

Wartość strat

58 035,17

1 052 067,95

Rok wystąpienia zjawiska

2018

2019

Obręby dotknięte zjawiskiem

cały teren gminy

cały teren gminy

Ilość poszkodowanych gospodarstw rolnych

100

115

Powierzchnia poszkodowanych gospodarstw rolnych
ogółem (ha)

1 740,15

2 666,01

Ilość poszkodowanych gospodarstw rolnych powyżej
30%

57

68

Powierzchnia poszkodowanych gospodarstw rolnych
powyżej 30% (ha)

980,89

1 503,64

Wartość strat

3 707 857,05

4 263 791,75

Ilość poszkodowanych gospodarstw poniżej 30%

43

47

Powierzchnia poszkodowanych gospodarstw rolnych
poniżej 30% (ha)

759,23

1 162,37

Wartość strat

8 373 369,47

9 142 116,82

Tabela 11. Straty w Gminie Lubawka wywołane suszą w latach 2018-2019
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2.9. Dane o opadach
Klimat powiatu kamiennogórskiego kształtowany jest przez masy powietrza napływające
znad Atlantyku oraz Morza Śródziemnego i Czarnego, a także masy kontynentalne znad Europy
Wschodniej.
Stacja: PAPROTKI (1981-2010)
Średnia roczna temperatura powietrza: 6,2°C
Styczeń: -3,3°C Lipiec: 15,8°C
Absolutne minimum temperatury powietrza:
-29,6°C
Absolutne maksimum temperatury powietrza:
34,0°C
Średnia roczna suma opadów atmosferycznych
[mm]
- Bukówka – 799
- Chełmsko Śląskie – 767
- Ciechanowice – 837
- Kamienna Góra – 724
- Paczyn – 926
- Paprotki – 750
- Jarkowice – 949
- Krzeszów – 728
Pokrywa śnieżna zalega przeciętnie 75-90 dni,
a na terenach górskich powyżej 120 dni.
Tabela 12. Roczna suma opadów atmosferycznych [mm]
(1956-2019)

Stacja

Suma

Data

Paczyn

129,4

13.08.2020

Uniemyśl

124

17.06.1979

Kamienna Góra

123,5

16.07.1987

Jarkowice

121,9

13.08.2020

Jarkowice

121,2

06.07.1997

Jarkowice

121,1

01.08.1977

Paczyn

116,4

06.07.1997

Chełmsko Śląskie

112,3

17.06.1979

Paczyn

112

01.06.2013

Chełmsko Śląskie

111

13.08.1985

Ciechanowice

108,3

13.08.2020

Ciechanowice

104,5

10.08.1964

Uniemyśl

103,4

19.05.1971

Jarkowice

101,5

07.08.2006

Wystąpienie określonych zdarzeń pogodowych,
krótko- oraz długotrwałych, z punktu widzenia gospodarki rolnej niesie za sobą potencjalne
utrudnienia i zagrożenie warunków prowadzonej
działalności rolniczej, tu także na obszarze powiatu kamiennogórskiego. Przeważająca większość
wskazanych poniżej parametrów meteorologicznych jest stale monitorowana przez służby prognostyczne IMGW-PIB i z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym wydawane są i dystrybuowane
ostrzeżenia o potencjalnej możliwości ich wystąpienia.
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3. Zasoby i stan
infrastruktury wodnej
Zasoby wodne powiatu kamiennogórskiego
tworzą wody powierzchniowe i podziemne. Wody
powierzchniowe zgromadzone są w korytach rzek,
potoków, kanałów i stale prowadzących wodę rowów oraz w otwartych zbiornikach i stawach.
Zasilanie rzek odbywa się bezpośrednio z opadów
atmosferycznych, z topniejącej pokrywy śnieżnej,
z dopływu wód uwalnianych z retencji przejściowej (torfy) oraz z dopływu drogą podziemną.
Na odpływ całkowity składa się spływ powierzchniowy, podpowierzchniowy (śródpokrywowy)
i podziemny. Ze względu na duże spadki terenu
spływ powierzchniowy wód przeważa nad retencją
podziemną, co doprowadziło do powstania gęstej
sieci potoków.
Urządzenia wodne na terenie powiatu kamiennogórskiego według statutu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w znacznej części
(według uregulowań prawnych) są w administrowaniu Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim, w tym
Nadzoru Wodnego w Kamiennej Górze.
Nadzór Wodny w Kamiennej Górze obejmuje
swoim zasięgiem głównie powiat kamiennogórski,
a także część powiatu wałbrzyskiego. Całkowita
powierzchnia obszaru objęta zasięgiem Nadzoru
Wodnego Kamienna Góra wynosi 498 km².

Rys. 8. Podział administracyjny w zlewni Bobru

Patrz rys. 8

Długość cieków na terenie administrowanym
przez Nadzór Wodny Kamienna Góra w zlewni
Bobru i Ostrożnicy (Upa) wynosi 282,598 km.
Wszystkie cieki mają charakter typowo górski,
wyrażający się nagłymi wezbraniami, o śnieżno-deszczowym ustroju zasilania.

Stan budowli hydrotechnicznych
na terenie powiatu kamiennogórskiego
administrowanych przez Zarząd Zlewni
w Lwówku Śląskim:
•
•
•
•
•

wały przeciwpowodziowe o łącznej długości
5,2 km;
liczba pompowni – 1 sztuka;
Zbiornik Wodny Bukówka;
2 suche zbiorniki Krzeszów I i Krzeszów II;
jazy, stopnie, progi.
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Powiat kamiennogórski jest pozbawiony naturalnych zbiorników wodnych. Na jego obszarze
można spotkać liczne stawy, które w przeważającej mierze mają bardziej charakter rekreacyjny
niż hodowlany. Na terenie powiatu kamiennogórskiego nie ma również obszarów podmokłych
i torfowisk, z wyjątkiem niewielkich powierzchni
źródliskowych i wysięków wód gruntowych w dolinach rzecznych. W dolinie Bobru i Lesku można
spotkać ślady torfowisk nizinnych.
Powstały one w starych korytach rzek i nie
mają znaczenia gospodarczego.

•

Na terenie powiatu kamiennogórskiego realizuje się zadania związane z utrzymaniem i konserwacja budowli hydrotechnicznych i cieków poprzez:
• wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
• usuwanie roślin pływających i korzeniących
się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
• usuwanie drzew i krzewów porastających dno
oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
• usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;

•

•
•

zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz ich zabudowę biologiczną;
udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie
namułów i rumoszu;
remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wód: ubezpieczeń w obrębie
urządzeń wodnych, budowli regulacyjnych;
rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych
oraz zasypywanie nor bobrów lub innych
zwierząt w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.
Patrz tabela 13

Tabela 13. Wykaz zadań utrzymaniowych w latach 2018-2020 na terenie powiatu kamiennogórskiego przez Zarząd Zlewni
w Lwówku Śląskim

Lp.

Gmina

Nazwa zrealizowanego zadania

Wartość
wykonanych prac
[złotych brutto]

2018
Projekt remontu budynku wieży przelewów z uwzględnieniem
zmniejszania powierzchni otworów okiennych oraz przebudowy dachu
(likwidacja ogniomuru)

1

38 745,00 zł

Projekt na „Remont budynku nr 72 (budynek administracyjny)
przy zaporze czołowej zbiornika Bukówka”

38 745,00 zł

3

Wykonanie odwodnienia c drenażu przy przepompowni
Miszkowic – dokumentacja

39 360,00 zł

4

Utrzymanie czaszy zbiornika Bukówka (wykoszenie, roboty
konserwacyjne ) – siłami własnymi

2

Zbiornik Wodny
Bukówka

5

Kamienna Góra,
Marciszów

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych w zlewni rzeki Bóbr

6

Krzeszów

Utrzymanie czaszy suchych zbiorników Krzeszów I i Krzeszów II
(wykoszenie, roboty konserwacyjne) – siłami własnymi

1

Kamienna Góra,
Kamienna Góra miasto, Marciszów

2

Kamienna Góra,
miasto Kamienna
Góra oraz gm.
Lubawka, miasto
Lubawka

Utrzymanie cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku
Śląskim – rzeka Bóbr gm. Lubawka w km 270+781-271+238
oraz gm. Kamienna Góra w km 254+750-256+050 Wykoszenie porostów ze skarp i koryta rzeki, usunięcie namulisk z dna cieku, usunięcie
zakrzaczeń w m. Kamienna Góra. Wykoszenie porostów ze skarp
oraz usunięcie drzew i zakrzaczeń w m. Bukówka.

128 884,94 zł

3

Lubawka

Utrzymanie cieku Czarnuszka na dł. 1700 mb w m. Lubawka.
Wykoszenie porostów ze skarp i koryta rzeki, usunięcie namulisk
z dna cieku, usunięcie zakrzaczeń

156 073,37 zł

4

Lubawka

Usuwanie tam bobrowych i zatorów – ciek Złotna w m. Miszkowice

5

Marciszów,
Kamienna Góra,
Lubawka

58 970,84 zł

2019
Konserwacja 5,2 km wałów przeciwpowodziowych

Wycinka drzew na terenie NW Kamienna Góra.
Usunięcie złomu z rzeki Bóbr w m. Ciechanowice. Usunięcie złomu
z potoku Zadrna w m. Jawiszów. Wycięcie 7 drzew w m. Miszkowice

27 008,59 zł

1 466,25 zł

14 040,00 zł

27

Wycinka drzew i utrzymanie (odcinkowo) na urządzeniach
ZZ Lwówek Śląski 7 części: Bukówka

6

Remont budynku wieży upustów dennych z uwzględnieniem
zmniejszenia powierzchni otworów okiennych oraz przebudowy
dachu (likwidacja ogniomuru)

7
8

Zbiornik wody
Bukówka

10 260,00 zł
197 452,95 zł

Utrzymanie zbiornika Wodnego Bukówka

6 875,06 zł

9

Odbiór i utylizacja odpadów zielonych suchych i mokrych z terenu
ZW Bukówka

3 000,00 zł

10

Konserwacja urządzeń dźwigowych Zbiornika Wodnego Bukówka

13 505,40 zł

11

Utrzymanie czaszy zbiornika Bukówka (wykoszenie,
roboty konserwacyjne) – siłami własnymi

12

Utrzymanie czaszy suchych zbiorników Krzeszów I i Krzeszów II
(wykoszenie, roboty konserwacyjne) – siłami własnymi

Krzeszów
13

Bieżące utrzymanie wraz z robotami remontowymi,
udrożnieniowymi – Suchy zbiornik przeciwpowodziowy Krzeszów I

3 939,69 zł

2020
1

Kamienna Góra,
Kamienna Góra miasto, Marciszów

2

Kamienna Góra,
Kamienna Góra miasto,

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych
na terenie Nadzoru Wodnego Kamienna Góra

7 721,94 zł

Utrzymanie potoku Zadrna w m. Czadrów-Krzeszów

75 616,88 zł

3

Zaprojektuj i wybuduj - Uszczelnienie ścian galerii w zaporze czołowej zbiornika Bukówka, wykonanie instalacji wentylacyjnej galerii

444 612,43 zł

4

Utrzymanie czaszy zbiornika Bukówka (wykoszenie, roboty konserwacyjne) – siłami własnymi

5

Zbiornik Wodny
Bukówka

Utrzymanie zbiornika Wodnego Bukówka-materiały eksploatacyjne
do sprzętu, zakup sprzętu, zakup materiaów związanych z bieżącą
eksploatacją i utrzymaniem Zbiornika Wodnego Bukówka w tym usługi
serwisu sprzętu itp.

6

7

Konserwacja urządzeń dźwigowych Zbiornika Wodnego Bukówka

Krzeszów

24 000,00 zł

Utrzymanie czaszy suchych zbiorników Krzeszów I i Krzeszów II
(wykoszenie, roboty konserwacyjne) – siłami własnymi

Wykonanie prac konserwacyjnych jest konieczne do zapewnienia drożności koryta cieków oraz
rzek. Realizacja zadania wpływa na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych oraz reguluje stosunki wodne polepszając
zdolność produkcyjną gleb. Ponadto prace utrzymaniowe nie mają na celu odtworzenia stanu pierwotnego lecz bieżącą konserwacje cieków i urządzeń wodnych. Prace są prowadzone w sposób
nie zagrażający całości walorom krajobrazowym
terenu o zróżnicowanych ekosystemach. Bardzo
istotną stroną działania PGW WP jest nie pogorszenie stanu jednolitych wód jak również prowadzeni prac przy zastosowaniu „dobrych praktyk”,
co niekoniecznie spotyka się z aprobatą właścicieli
gruntów przyległych do koryt cieków.
Na terenie powiatu kamiennogórskiego
w chwili obecnej nie występuje deficyt zasobów
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17 321,00 zł

eksploatacyjnych wód. Eksploatowane są w głównej mierze wody wgłębne, które są oddzielone od
powierzchni ziemi warstwą utworów nieprzepuszczalnych. Ponadto istnieje również kilka ujęć drenażowych płytko zalegających wód infiltracyjnych
(wód podskórnych).
Podsumowując jakość podziemnych poziomów
użytkowych jest dobra w większej części powiatu.
Wymagają one jedynie prostego uzdatniania. Należy jednak zaznaczyć, że w zasobach dyspozycyjnych czwartorzędowego zbiornika Doliny Bobru,
wody powierzchniowe stanowią znaczący udział
ok. 70%. W związku z powyższym jakość wód
podziemnych pozostaje w ścisłym związku z jakością wód powierzchniowych.

4. Nawadnianie
w powiecie
kamiennogórskim

3. Gminna Spółka Wodna w Lubawce – zaprzestała
działać jeszcze przed 1989 rokiem.
4. Gminna Spółka Wodna w Kamiennej Górze
oraz Gminna Spółka Wodna w Marciszowie
wraz z Gminną Spółką Wodną w Bolkowie utworzyły w 1989 roku Rejonowy Związek Spółek
Wodnych w Kamiennej Górze, który został zlikwidowany w 2009 roku.

Na chwilę obecną Dolnośląskie Partnerstwo ds.
Wody nie posiada danych dotyczących poboru wód
do celów nawodnień grawitacyjnych czy wymuszonych. Należy nadmienić, że zgodnie z obowiązującym prawem wodnym, nie ma obowiązku zgłaszania do organu wydającego zgody wodnoprawne tj.
PGW Wody Polskie, budowy studni do głębokości
30 mb i poboru wody do 5m3 na dobę, na potrzeby
własnego gospodarstwa domowego lub rolnictwa.
W związku z powyższym brak jest jakiejkolwiek
ewidencji tych urządzeń.
Przedstawienie wybranych danych z przeprowadzonych ankiet pozyskane z CDR w Brwionowie
stanowią załącznik nr 2 do przedmiotowego Raportu.
Ze względu na fakt braku informacji od rolników
powiatu kamiennogorskiego dotyczących numerów
ewidencyjnych działek, nie było możliwe pozyskanie map glebowo-rolniczych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Kamiennej Górze, które stanowiłyby załącznik
nr 3 do raportu.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kamiennej
Górze miał za zadanie:
• prowadzenie obsługi finansowo-księgowej gminnych spółek wodnych;
• prowadzenie wspólnej administracji gminnych
spółek wodnych;
• wykonywanie zadań gospodarczych i organizacyjnych swoich członków.
Ostatnie Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki
Wodnej w Kamiennej Górze oraz Gminnej Spółki
Wodnej w Marciszowie odbyły się w marcu 2004 roku.
Zostały wybrane wówczas zarządy obu spółek. Od
roku 2005, w którym został postawiony w stan likwidacji Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kamiennej Górze, nie odbyło się już żadne Walne Zgromadzenie gminnych spółek wodnych. W styczniu 2014
roku gminne spółki wodne z terenu powiatu kamiennogórskiego zostały wykreślone z katastru wodnego
prowadzonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu.
W obecnej chwili na terenie powiatu kamiennogórskiego działa Spółka Wodna „Czarny Bocian” z siedzibą
w Jawiszowie, która powstała 9 marca 2016 r. i działa
na terenie wsi Jawiszów i Lipienica. Spółka „Czarny
Bocian” powstała w wyniku porozumienia czterech
indywidualnych rolników gospodarujących na gruntach położonych na terenie gminy Kamienna Góra
powiatu kamiennogórskiego, w obszarze wsi Jawiszów
i Lipienica.
W skład Spółki „Czarny Bocian” wchodzi 7 członków. Zasięgiem obejmuje łączną powierzchnię
355 ha, w tym 250 ha gruntów dzierżawionych od
KOWR. W administrowaniu przez Spółkę są rowy
melioracyjne o długości 12 411 mb (z tego 11 345 mb
jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie starosty
kamiennogórskiego).
Głównymi źródłami finansowania inwestycji realizowanych przez Spółkę „Czarny Bocian” są:
• składki członkowskie;
• dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Wrocławiu;
• systematyczne działania i determinacja członków.
Spółka Wodna „Czarny Bocian” poprzez swoje dotychczasowe działania przyczyniła się do poprawy gospodarki wodnej, dlatego niezwykle ważne jest tworzenie takich podmiotów oraz wspieranie ich działań.

5. Funkcjonowanie
spółek wodnych
na obszarze powiatu
kamiennogórskiego
Na terenie powiatu kamiennogórskiego zostały
utworzone trzy gminne spółki wodne:
1. Gminna Spółka Wodna w Kamiennej Górze –
powołana w 1977 roku, obejmująca swoją działalnością grunty wsi: Czadrów, Dobromyśl,
Gorzeszów, Janiszów, Jawiszów, Krzeszówek,
Krzeszów, Lipienica, Olszyny, Pisarzowice,
Przedwojów, Rędziny, Szarocin i miasta Kamienna Góra.
2. Gminna Spółka Wodna w Marciszowie – działająca od 1977 roku, obejmująca swoją działalnością grunty wsi: Ciechanowice, Marciszów,
Pastewnik, Świdnik, Wieściszowice.
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6. Potrzeby inwestycyjne
oraz zmiany organizacyjno-prawne
w celu pozyskania niezbędnej
ilości wody dla rolnictwa w powiecie kamiennogórskim
6.1. Działalność spółek wodnych
Spółka „Czarny Bocian” od chwili założenia
wykonała już prace na odcinku 1 100 mb wraz
z odbudową przepustów. Całkowita wartość prac
wykonanych w okresie od 2016 r. do 2019 r. wynosi 71 500 zł. Dalsze działania do realizacji to:
• odbudowanie około 10 km rowów;
• wykonanie drenażu na najbardziej newralgicznych gruntach będących w posiadaniu
Spółki.
Celem Spółki jest realizacja działań mających
na celu zatrzymanie wód pochodzących z okresów
mokrych, ze spływu powierzchniowego, z wód
roztopowych i opadowych w rowach melioracyjnych, a także magazynowanie jej w zbiornikach
retencyjnych. Propozycją Spółki w ramach Małej
Retencji jest budowa zbiornika na rowie nr 502
w części działek nr 481 i 482/24 w obrębie Jawiszowa. Wstępna diagnoza pozwala przewidzieć koszt
budowy wyżej wymienionego zbiornika na 150200 tys. zł. Przeszkodą w realizacji projektu jest
brak funduszy na rozpoczęcie poważniejszych inwestycji. Składki członkowskie wynoszą rocznie
4 800 zł i nie są w stanie pokryć kosztów finansowania ww. inwestycji.

Wiele zaproponowanych rozwiązań w zakresie
gospodarki wodnej oprócz magazynowania wody
opadowej może jednocześnie wpływać na system
hydrologiczny zarówno w czasie suszy jak i powodzi.
Diagnoza zagrożeń istnieje i często jest trafna –
problemem jest wdrożenie optymalnych rozwiązań formalno-prawnych (w tym finansowych)
i infrastrukturalnych.

Problemy
1. Wysoki koszt wszystkich inwestycji na terenach górskich min. ze względu na okres wegetacyjny i jakość gleb.
2. Brak programów wsparcia dla tych terenów.
3. Brak specjalistycznej wiedzy na temat klimatu, biologii, roślin, agrotechniki.
4. Niewystarczające monitorowanie zjawisk pogodowych i podejmowanie działań na temat
retencji wód na wszystkich poziomach.
5. Brak źródeł poboru wody, którą można by
wykorzystać do nawodnień.
6. Występowanie długotrwałych okresów suszy
fizjologicznej, którą można zaobserwować
zwłaszcza na ciekach terenów leśnych i polnych.

6.2. Analiza problemów i propozycje
rozwiązań w zakresie gospodarki
wodnej w powiecie kamiennogórskim
Na podstawie wielu opinii można wyciągnąć
wniosek, iż zarówno obecnie jak i w przyszłości największym problemem na terenie powiatu będzie niedobór wody. Polska jest obszarem
o wyjątkowo małych zasobach wody słodkiej.
Głównym i najprostszym sposobem zwiększenia zasobów wody jest przede wszystkim magazynowanie wody deszczowej.
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Fot. 1. Susza
Źródło: Materiały własne, (fot. M. Drużga 2019)

7. 

Niekontrolowane zrzuty ścieków bytowych
– problem ten wpływa na jakość stanu wód,
a tym samym przyczynia się do braku możliwości jej poboru np. do nawadniania terenów
rolniczych lub czerpania wody do wodopoju
zwierząt.

9. Niedostosowane systemy kanalizacji deszczowej na terenach wiejskich i miejskich.

Fot. 4. Niesprawny system kanalizacji deszczowej
Źródło: https://gazeta.pl

Fot. 2. Niekontrolowany zrzut ścieków do rzeki Bóbr
w miejscowości Bóbr m. Ciechanowice gm. Marciszów
(W tym przypadku zjawisko było spowodowane
nieprawidłową eksploatacją zbiorników bezodpływowych)

10. E
 kspansja roślin inwazyjnych w strefie brzegowej koryt cieków i rowów melioracyjnych
m.in. niecierpka gruczołowatego oraz rdestowca ostrokończystego.

Źródło: Materiały własne, (fot. M. Drużga 2019)

8. Niesprawne instalacje odprowadzające i gromadzące ścieki bytowe.

Fot. 5. Niecierpek gruczołowaty
Źródło: https://www.rolnikuj.pl

Fot. 3. Niesprawna instalacja odprowadzająca
i gromadząca ścieki bytowe

11. Zmiany klimatyczne wpływają na:
• zwiększenie presji na jednolite części
wód;
• zmiany składników bilansu wodnego
w zlewni rzecznej;
• zmiany w rozkładzie i wielkości opadów;
• wzrost opadów w okresie zimowym;
• zmniejszenie ilości opadów w okresie
wegetacyjnym (susza glebowa);
• zmiany w natężeniu opadów;
• wzrost natężenia opadów i zmiany reżimu rzecznego.
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Propozycje rozwiązań:
A. 
Rozwiązania związane z gromadzeniem
wody i zwiększeniem zasobów wodnych
• Budowa zbiorników retencyjnych na polach
(można wykorzystać odprowadzanie wody
z rowów istniejących).
• Budowa i odtworzenie urządzeń melioracyjnych na ciekach wodnych, w tym szczególności zastawek, jazów.

• U
 drożnienie rowów melioracyjnych, w tym
w szczególności tzw. śródpolnych.
• Naturalne metody retencji poprzez odtwarzanie:
-- mokradeł i torfowisk;
-- stawów śródpolnych;
-- oczek wodnych i zagłębień (np. stanowiących źródło wodopoju dla zwierząt);
-- zadrzewień śródpolnych.

Fot. 6. Budowa zastawki na cieku
Źródło: https://www.agrofakt.pl

• T
 worzenie małych oczek wodnych do 50 m2
bądź stawów ziemnych o powierzchni
do 1000 m2 i głębokości 3 m, położonych
na gruntach rolnych (uproszczone wymogi
prawne administracyjne dotyczące budowy) –
w sołectwach przy terenach urządzonych
rekreacyjnie, np. skwery, boiska, świetlice
wiejskie.
• Budowa instalacji gromadzących deszczówkę przy wykorzystaniu obiektów wielkopowierzchniowych np. przy infrastrukturze
towarzyszącej w działalnościach rolniczych
tj. zabudowaniach gospodarczych, magazynach itp.: następnie rozprowadzanie zebranej
wody na okoliczne pola zagrożone suszą.

Fot. 7. Instalacja gromadząca deszczówkę
Źródło: https://budujemydom
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Fot. 8. Naturalne metody retencji - mokradła
Źródło: https://flog.pl

• A
 nalizowanie bilansu poborów wody, odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych
np. zmiana w ustawodawstwie poprzez prowadzenie ewidencji poboru wód na potrzeby
własne nie wymagające pozwoleń wodnoprawnych.
• Uprawa międzyplonów i poplonów.
• Zadarnianie dróg spływu wód powierzchniowych.
• 
Rozwiązania technologiczne (modernizacja lub wymiana zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków).
Przedstawianie rozwiązań technicznych
w trakcie awarii, w szczególności nieszczelności instalacji. Zastosowane rozwiązania
powinny zapewnić uzyskanie parametrów
odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, ścieków bytowych i przemysłowych
(określonych w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego oraz warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzeniu do wód
lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych
do wód lub do urządzeń wodnych), nie będą
wpływać negatywnie na naturalną retencję,

a także nie spowodują zmian stosunków
wodnych na gruncie realizowanej inwestycji
oraz sąsiednich działkach.

B. 
Zachęcenie rolników do powołania spółki
wodnej obejmującej działaniem cały powiat.
C. 
Rozwiązania związane z spowolnieniem
spływu wód opadowych i roztopowych oraz
dla terenów zagrożonych powodzią poprzez:
• 
Spowolnienia spływu wód deszczowych –
więcej terenów zieleni i terenów biologicznie
czynnych, zielonych.
• Przywracanie retencji dolinnej i renaturyzacja cieków, odtwarzanie zadrzewienia śródpolnego, (miedze) jako przeciwdziałanie
skutkom suszy oraz spowolnienie odpływu
wód skumulowanych (dachy) itd.

Fot. 9. Przydomowa oczyszczalnia
ścieków – drenażowa

Przykładowe nawierzchnie
przepuszczalne

Fot. 11. Krajobraz rzeczny
Źródło: https://tmrr.pl

• N
asadzenia roślinnością terenów zalewowych i zagrożonych powodzią.
• Drenaż gruntów w celu umożliwienia okresowego zahamowania odpływu wody oraz
włączenie ich w lokalne systemy małej retencji.
D. 
Szeroka edukacja rolników, mieszkańców
i władz samorządowych.
E. Stosowanie upraw gatunków i odmian roślin
bardziej odpornych na stres wodny i termiczny.
F. Zwiększenie areałów upraw przystosowanych
do wyższych temperatur i niedoborów wody.

Fot. 10. Przykłady nawierzchni przepuszczalnych
Źródła: http://www.ogrodnik.com.pl,
http://www.fajnyplac.pl, http://www.terraway.pl

G. 
Stosowanie zabiegów agrotechnicznych
zmniejszających parowanie wody z powierzchni gleby oraz zabiegów powiększających zdolności retencyjne gleb, prawidłowa
agrotechnika, płodozmian, uregulowanie
kwasowości gleb, nawożenie zgodnie z zasobnością gleb i potrzebami roślin, odpowiednią uprawę, odpowiednie terminy i gęstości siewu itd.
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Lokalizacje zbiorników retencyjnych
zaproponowanych przez organizacje
wchodzące w skład DPW:

• utworzenie kompleksu zbiorników w Sędzisławiu na cieku wodnym Lesk (zwiększenie
retencji),
• wypełnienie wodą niecki w Starej Białce,
• wykonanie zbiornika na terenie zbiegu obrębów Ciechanowice i Wieściszowice, pomiędzy drogą powiatową a potokiem Mienica,
• wykonanie zbiornika na terenach wzdłuż
drogi wojewódzkiej na pograniczu Szarocina
i Leszczyńca,
• wypełnienie wodą niecki w Opawie pod lasem od strony Jarkowic,
• wypełnienie wodą doliny przy drodze
za Szczepanowem,
• wykonanie zbiorników w Raszowie za wiaduktem, na terenach podmokłych przy potoku Bystrek,
• wykonanie zbiornika retencyjnego na terenach podmokłych przy drodze wojewódzkiej,
pomiędzy mostem za oczyszczalnią ścieków
w Marciszowie a wiaduktem kolejowym
w Ciechanowicach na działkach o numerach
ewidencyjnych 348/4, 348/5,
• wypełnienie wodą suchych stawów położonych w Krzeszowie przy ul. Św. Anny,
• inne lokalizacje dogodne do budowy zbiorników: Świdnik (powyżej drogi wojewódzkiej),
Ciechanowice (poniżej drogi powiatowej
i osuwiska – teren byłej cegielni).

Przykłady zadań inwestycyjnych zaproponowanych przez organizacje wchodzące
w skład DPW:

trzenia i retencji w zbiorniku wodnym na terenie
Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze. Stan techniczny jest zły i uniemożliwia
dalsze sprawne funkcjonowanie oraz ujmowanie
wody. Przebudowa jazu wraz z budową niezbędnej
infrastruktury tj. brzegowego ujęcia wody, przebudowy doprowadzalnika, budowy przepławki dla
ryb, placu dojazdowego oraz ogrodzenia terenu
pozwoli zapewnić bezpieczeństwo przepuszczania
wód wezbraniowych i powodziowych, jak również
zapewni ciągłość ichtiologiczną budowli dla migracji organizmów pływających i pełzających.

Fot. 12. Widok istniejącego jazu od dolnej wody
Źródło: projekt budowlany wraz z dokumentacją projektową
dla inwestycji polegającej na przebudowie jazu stałego i ujęcia wody
z rzeki Zadrna na potrzeby funkcjonowania zbiornika wodnego
zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego
w Kamiennej Górze

Fot. 13. Widok z prawego brzegu w linii jazu
Źródło: projekt budowlany wraz z dokumentacją projektową
dla w/w inwestycji

• Przebudowa jazu piętrzącego na rzece Zadrna.

Na terenie powiatu kamiennogórskiego planuje się wykonanie jednej z kluczowych inwestycji
wpływających na bezpieczeństwo powodziowe
i gospodarkę wodną w rejonie zbiornika wodnego Zalew. Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa stałego jazu piętrzącego na rzece Zadrna,
w tym momencie powodującego zagrożenie powodziowe w postaci tzw. cofki powyżej jazu. Nowoczesny jaz powłokowy regulowany w zależności
od poziomu wody wpłynie na poprawę bezpieczeństwa powodziowego – szacowany koszt całej
inwestycji to ok. 2,5 mln złotych. Przedmiotowa
budowla stanowi podstawowy element systemu
zaopatrzenia w wodę dla potrzeb utrzymania pię-

34

Fot. 14. Istniejąca śluza ujęcia
Źródło: dokumentacja projektowa dla w/w inwestycji]

Na fioletowo oraz żółto oznaczono rowy melioracyjne na użytkach zielonych, mokradłach, gruntach ornych.
• Budowa zbiornika retencyjnego na terenie
gminy Lubawka.

Fot. 15. Istniejący korpus progu stałego jazu
i lewy mur
Źródło: dokumentacja projektowa dla w/w inwestycji

• Zadania związane z retencją dla rolnictwa
na terenie miasta Kamienna Góra.
Tereny oznaczone kolorem zielonym wskazane są do zalesienia w przyszłości i obejmują zachodnią część miasta.
Patrz mapa 3

Ustalenia dla terenu TO10-1 RT (symbol terenu otwartego zarezerwowanego pod zbiornik retencyjny w obrębie Starej Białki) o powierzchni
44,90 ha:
• przeznaczenie lub zasady zagospodarowania:
przeznaczenie podstawowe = rezerwa terenu;
teren rezerwowany dla realizacji zbiornika
retencyjnego Stara Białka;
• zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: realizacja obiektów i sieci infrastruktury technicznej tylko jako tymczasowe;
• szczególne warunki zagospodarowania: obowiązuje.

Kolorem niebieskim oznaczone są tereny polderu zalewowego do wykorzystania pod przyszłą
retencję. Jest to naturalny obszar zalewowy, który
pozwala w okresie wezbrania rzeki na rozlanie się
z koryta nadmiaru wody i jej naturalną retencję.
Obejmuje on obszar ul. Zamkowej, przy której
znaduje się oczyszczalnia ścieków.

Mapa 3. Na pomarańczowo wskazano obszary pod budowę zbiorników retencyjnych m. in. są to tereny
przy: ul. Jesionowej, za ul. Towarową, ul. Lubawska, okolica ul. Wrzosowej, w okolicy ul. Korczaka
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7. Potrzeby związane

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
Fot. 16. Teren pod realizację budowy zbiornika
retencyjnego w Starej Białce

• Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie
Marciszów.
Zaplanowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 7 km w kierunku Gminy Bolków.
Rozbudowa infrastruktury wodociągowej dotyczyć będzie wsi: Pustelnik, Domanów i Pastewnik.
Z ulepszonego zaopatrzenia w wodę będzie mogło
korzystać ok. 500 osób. Przewidywana wartość
całkowita zadania to kwota 4 000 000,00 zł. Przygotowanie dokumentacji planowane jest na lata
2022-2023. Planowany okres realizacji zadnia to
lata 2023-2027. Realizacja tego zamierzenia w dużym stopniu zabezpieczy mieszkańców przed
skutkami suszy. Poprawi bezpieczeństwo zdrowotne i higienę życia poprzez ograniczenie dostępu do zanieczyszczonych źródeł zaopatrzenia
w wodę. Zapewnienie dostępu do odpowiednich
pod względem wielkości źródeł zasobów wodnych
umożliwiających ich długofalową eksploatację
podniesie jakość i poziom zaspokojenia potrzeb
socjalno-bytowych ludności w środowisku ich zamieszkania. Rozwój sieci wodociągowej jest bardzo pozytywnym zjawiskiem z punktu widzenia
mieszkańców, przedsiębiorstw. Poprzez poprawę
stanu infrastruktury wodociągowej pobudzony
zostanie rozwój społeczno-gospodarczy oraz wyrównają się szanse rozwoju poszczególnych obszarów wiejskich.
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W celu zwiększenia świadomości mieszkańców
na temat małej retencji należałoby prowadzić cykliczne szkolenia dotyczące tego tematu. W szkołach powinno uczyć się dzieci i młodzież jak ważna
jest woda, a także uświadamiać im, że problem jej
niedoboru staje się coraz bardziej uciążliwy.
Lokalny system wdrażania dobrych praktyk
dotyczących zarządzania zasobami wodnymi
jest niezbędny dla osiągnięcia większego efektu.
W tym celu powstał projekt WATERDRIVE, którego celem jest zwiększenie potencjału, w gospodarowaniu oraz planowaniu przestrzennym zasobami wodnymi na obszarach rolniczych, zarówno
władz i społeczności lokalnych oraz publicznych
służb doradztwa rolniczego (działających w ramach wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego) w celu precyzyjnego zarządzania wodą.
Realizacja projektu zapewnia niezbędne budowanie potencjału dla działań wielopodmiotowych
m.in. poprzez współpracę przeszkolonych w ramach projektu doradców. Obszar działania doradcy ds. wody skoncentrowany jest przede wszystkim
na poziomie gospodarstw rolnych. Jego zadaniem
jest współpraca z instytucjami oraz samorządami,
zwłaszcza w zakresie mającym na celu ułatwienie
rolnikowi obsługę wypełniania wniosków oraz pomocy w pozyskaniu środków na inwestycje, związane z dostępem do wody oraz jej ochroną przed
zanieczyszczeniami.
W tym celu niezbędne jest określenie odbiorców usług doradcy (spółki wodne, grupy rolników, rolnicy indywidualni), przeszkolenie doradców w zakresie nowych kompetencji, budowanie
i dostosowanie zakresu działań doradcy ds. wody

do istniejącej sieci instytucjonalno-zarządczej
w obszarze zarządzania wodą w rolnictwie, wypracowanie instrumentów pracy dla doradców (stale
aktualizowanych w miarę potrzeby).
Dodatkowo doradca ma służyć pomocą w zakresie prawno-administracyjnym dotyczącym
zarządzania wodą w rolnictwie i na obszarach
wiejskich, a także w zakresie źródeł wsparcia zewnętrznego na działania w zakresie wody w rolnictwie.
Wdrożenie projektu WATERDRIVE przez Lokalne Partnerstwo Wodne pozwoli na wypracowanie i przetestowanie nowego obszaru działania dla
publicznego doradztwa rolniczego, przygotowanie
programu i przeprowadzenie cyklicznych szkoleń
dla doradców, wypracowanie i przetestowanie nowego modelu współpracy instytucjonalnej na poziomie powiatów oraz utworzenie funkcji zespołów
koordynatorów działań LPW w Wojewódzkich
Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, a następnie
przekazanie wyników projektu do Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dodatkowym celem projektu jest zapewnienie
narzędzi oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji (edukacyjny pakiet multimedialny) dla grup
docelowych.

7.2. Zapotrzebowanie na informację
i promocję w zakresie gospodarki
wodą, jej wykorzystania,
gospodarowania i oszczędzania
W trakcie przeprowadzonych spotkań i webinariów w ramach Dolnośląskiego Partnerstwa
ds. Wody stwierdzono, że jednym z celów Partnerstwa jest potrzeba informowania i promocji działań
dotyczących gospodarki wodą. Z uwagi na ograniczoną świadomość ludzi na temat racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi, pierwszym etapem
byłoby rozpowszechnianie informacji o tych zagadnieniach w lokalnej prasie i telewizji. W mediach społecznościowych należy stworzyć odpowiednie kanały, służące do promowania tematu
oraz wyznaczyć osoby odpowiedzialne za ich
aktywne administrowanie.
Ponadto zasadne jest stworzenie filmu edukacyjnego, promującego sposoby walki z suszą oraz
rozwiązań w zakresie małej retencji, z udziałem
lokalnych władz oraz podmiotów wchodzących
w skład Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody.

Ważne jest także zaangażowanie lokalnej społeczności powiatu kamiennogórskiego, w tym przede
wszystkim dzieci i młodzieży, w działania łagodzące skutki suszy poprzez:
A. Odtwarzanie zadrzewień śródpolnych przez
społeczności lokalne oraz późniejszą opiekę
nad sadzonkami:
• organizowanie warsztatów dla przedstawicieli władz lokalnych, rolników oraz
mieszkańców wsi w zakresie gospodarowania wodą,
• inwentaryzacja śródpolnych alei na terenie powiatu kamiennogórskiego,
• wykonanie planów ochrony i odtworzeń wybranych alei śródpolnych.

Fot. 17. Krajobraz naturalny
Źródło: https://wikipedia.pl

B. 
Edukację tj. zakładanie małych ogrodów
wiejskich przy obiektach publicznych np.
świetlicach wiejskich itp.

Fot. 18. Przykład małego ogrodu wiejskiego
Źródło: https:// budzet.krakow.pl

C. 
Organizowanie warsztatów edukacyjnych
w zakresie suszy – systematyczne, proste
zrozumiałe działania edukacyjne pokazujące dobre praktyki do wdrożenia na poziomie
lokalnym np. gromadzenie wód opadowych.
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D. Opracowanie i publikacja ulotek informacyjno-promocyjnych dotyczących przedmiotowego tematu i ich dystrybucja w lokalnych
urzędach, instytucjach oraz miejscach ogólnodostępnych.
Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody w ramach
swojej działalności podjęłoby kroki związane z realizacją pilotażowego projektu dotyczącego ochrony zasobów wodnych i zatrzymywania wód opadowych na terenie powiatu kamiennogórskiego.
Pełniłoby rolę koordynatora ww. projektu.
W ramach systemu dotacyjnego potencjalni
beneficjenci mogliby otrzymać dofinansowanie
m.in. na:
• zakup i montaż zbiorników naziemnych
do zbierania wód opadowych,
• zakup i montaż zbiorników podziemnych
do zbierania wód opadowych i roztopowych,
• wykonanie studni chłonnych, skrzynek retencyjno-rozsączających, systemów rozsączających, ogrodów deszczowych,

• budowę zbiornika odkrytego (np. oczka wodnego) wraz z systemem zbierającym wodę
opadową i roztopową z terenu nieruchomości, zasilającym ten zbiornik,
• zakup i montaż systemu doprowadzenia
wody do zbiornika, odcięcia dopływu wody
do zbiornika w momencie jego przepełnienia
oraz urządzeń umożliwiających pobór wody
ze zbiornika, w szczególności: kran, złącze
do podłączenia węża ogrodowego, pompa
podnosząca wodę itd.
Realizacja tych zadań byłaby ważnym krokiem
do zwiększenia odporności terenów rolniczych
na ekstremalne zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne. Retencjonowaną wodę można byłoby
wykorzystać np. do nawadniania pól, co pozwoliłoby zaoszczędzić wodę pitną oraz zmniejszyć
opłaty za pobór wód. Jest to uzasadnione zarówno
ekologicznie, jak i ekonomicznie.

Fot. Ewa Kutkowska
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8. Działalność
Dolnośląskiego
Partnerstwa ds. Wody
w powiecie kamiennogórskim w przyszłości
8.1. Funkcjonowanie DPW
w kolejnych latach
Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody w powiecie kamiennogórskim ma na celu wypracowanie
współpracy pomiędzy osobami fizycznymi związanymi z rolnictwem, a jednostkami organizacyjnymi (wchodzącymi w skład DPW) z terenu powiatu kamiennogórskiego. Rolą jednostek będzie
wsparcie merytoryczne zwłaszcza w procedurach
postępowań administracyjnych oraz dzielenie się
swoją wiedzą i doświadczeniem jako grupy eksperckiej (specjaliści w danych dziedzinach np.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
jako specjaliści ds. budowli hydrotechnicznej itd.).
Do zakresu DPW należałoby także: wskazywanie potencjalnym beneficjentom z jakich źródeł
mogą skorzystać przy planowaniu i realizacji np.
zadań związanych z małą retencją; wsparcie merytoryczne i finansowe m.in. przy sporządzaniu
wniosków, pozyskiwaniu funduszy na realizację
zadań wspierających małą retencję oraz w ogólnym doradztwie w zakresie gospodarowania wodą.
Starostwo powiatowe pełniłoby rolę pośrednika pomiędzy rolnikiem zgłaszającym problem, a partnerami Dolnośląskiego Partnerstwa
ds. Wody, które miałoby ten problem rozwiązać.
Rolnicy tworzący Gminne Spółki Wodne byliby
częściowo zobligowani do utrzymania w należytym stanie urządzeń hydrotechnicznych, a pozostałe jednostki do kształtowania polityki wodnej
w rejonie, poprzez gospodarowanie wodą na tych
obiektach (starania o uzyskanie stosownych pozwoleń przed realizacją działania np. pozwolenie
wodnoprawne na piętrzenie realizowane przez

jednostkę samorządową). Kolejnym celem DPW
jest zwiększenie liczby działających Spółek Wodnych w powiecie kamiennogórskim. Pozwoliłoby
to na bezpośrednie relacje pomiędzy rolnikami,
a Dolnośląskim Partnerstwem ds. Wody.
Wartością dodaną dalszego funkcjonowania DPW na powiecie kamiennogórskim byłaby
współpraca jednostek samorządów terytorialnych,
instytucji oraz rolników zainteresowanych zagadnieniami w zakresie kształtowania zasobów poprzez możliwość:
• zgłaszania potrzeb odbudowania lub odremontowania urządzeń hydrotechnicznych,
• uzyskania informacji o planowanych pracach
utrzymaniowych czy inwestycyjnych prowadzonych na obiektach hydrologicznych zlokalizowanych na ich terenie lub w pobliżu,
• uzyskania porad w szczególności na tematy
związane z m.in. funkcjonowaniem obiektów
hydrotechnicznych, pozyskiwania zgód wodnoprawnych itp.,
• rozwiązywania m.in. problemów nawodnień rolniczych i podtopień gruntów rolnych
wspólnie z ekspertami z poszczególnych jednostek wchodzących w skład DPW,
• partycypowania w kosztach odbudowy lub
odremontowania wybranych urządzeń hydrotechnicznych, co dałoby gwarancję szybszej realizacji tych inwestycji,
• przedstawiania rozwiązań projektowych,
dotyczących zwiększenia zasobów wodnych
w regionie, co pozwoli przyspieszyć realizację
inwestycji odkładanych przez lata,
• dzielenia się pracami, współfinansowania
zadań mających na celu walkę z suszą oraz
remontem urządzeń melioracji wodnych, co
w konsekwencji wpłynie na realizację dużo
większego zakresu zadań w całym powiecie,
• wykonywania melioracji wodnych gruntów
najbardziej narażonych.

8.2. Partnerzy DPW
Podmiotem nadzorującym funkcjonowanie
Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie
kamiennogórskim jest Starosta Kamiennogórski
przy wsparciu pozostałych jednostek organizacyjnych tj. Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, Dolnośląskiej
Izby Rolniczej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Nadleśnictwa Kamienna Góra
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oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląski. Jednostkami działającymi lokalnie byłyby zaś: Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marciszów
oraz Spółka Wodna „Czarny Bocian”.
Ponadto w skład DPW, ze względu na występowanie na terenie powiatu obszarów chronionych, powinny przystąpić Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska. Są one bowiem podmiotami
doradczymi w zakresie działań obszarowych i inwestycyjnych związanych z zasobami wodnymi
na terenach chronionych położonych w granicach
powiatu.
Jednocześnie do tworzeniu Partnerstwa powinny dołączyć organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, lokalne inicjatywy (w skład których wchodziliby mieszkańcy np. wsi), osoby prowadzące
działalność związaną z rolnictwem lub infrastrukturą jej towarzyszącą np. gospodarstwa agroturystyczne.

8.3. Kompetencje DPW
W ramach Dolnośląskiego Partnerstwa ds.
Wody w powiecie kamiennogórskim należy
usprawnić przepływ informacji pomiędzy podmiotami tak, by realizacja zadań przebiegała
w sposób sprawny i skuteczny. Grupa ekspertów
wchodząca w skład Partnerstwa powinna świadczyć pomoc merytoryczną (w zakresie uzyskiwania stosownych pozwoleń) oraz wiedzą techniczną
w tworzeniu koncepcji i zakresu prac m.in. przed
realizacją działań związanych z małą retencją.
DPW powinno być miejscem wymiany dotychczasowych doświadczeń związanych z szeroko
pojętymi zasobami wodnymi. Powinno uwzględniać potrzebny zainteresowanych partnerów na
poziomie lokalnym a także być miejscem omawiania i rozwiązywania problemów wodnych.
Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody powinny
stanowić organ doradczo-opiniujący, którego zadaniem będzie planowanie działań „wodnych”
w powiecie.

Przykład:

Eksperci DPW np. Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku
Śląskim wspierałoby merytorycznie swoimi statutowymi kompetencjami potencjalnych beneficjentów w procedurze pozwoleń i zgód wodnoprawych,
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poprzez uświadamianie wnioskujących o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego m.in. jak poprawnie
wykonać operat. W sytuacji, gdy konieczne jest
wprowadzenie poprawek cała procedura znacznie
się przedłuża.
Jednym z kompetencji DPW będzie dążenie
do wprowadzania zmian w działaniach administracyjnych np. na szczeblu powiatowym (dział budownictwa i planowania – zmiana w mpzp, prawie
budowlanym, prawie wodnym, prawie ochrony
środowiska), poprzez skrócenie ścieżki postępowań administracyjnych. Umożliwi to w krótszym
czasie realizację wyznaczonych zadań m.in. eksploatacji urządzeń wodnych czy rozwiązywanie
problemów związanych z zagrożeniem przeciwpowodziowym i przeciwdziałaniu skutkom suszy.
Ponadto DPW poprzez działalność Gminnych
Spółek Wodnych powinno:
• realizować przedsięwzięcia związane z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez
eksploatację zasobów wodnych oraz współdziałać w tym zakresie z właściwymi organami i podmiotami,
• planować i nadzorować wykonywanie urządzeń melioracji wodnych,
• utrzymywać i eksploatować urządzenia wodne,
• zapewniać należyty stan techniczny, obsługę
i bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych,
• projektować, wykonywać, utrzymywać urządzenia wodne.
Zadania te powinny być wspierane materialnie
i niematerialne w sposób pośredni i bezpośredni
przez pozostałe organy wchodzące w skład przedmiotowego Partnerstwa.

8.3. Źródła finansowania DPW
Główne źródła finansowania DPW powinny
stanowić źródła pozyskiwanie bezpośrednio przez
poszczególne jednostki organizacyjne stanowiące
skład ww. Partnerstwa.
Dla powiatu kamiennogórskiego planuje się pozyskanie 1 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy
oraz Nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Są to formy
dopłaty ryczałtowej w zależności od rodzaju inwestycji (zastawki, konserwacja rowów melioracyjnych, małe zbiorniki wodne, oczka wodne itp.).
Dodatkowym źródłem finansowania może być
program Modernizacji gospodarstw rolnych –

obszar nawadniania w gospodarstwie. Maksymalna kwota pomocy jaką może uzyskać rolnik
na operacje w obszarze nawadniania w gospodarstwie w całym okresie realizacji PROW 2014-2020
wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

O dofinansowanie może starać się:

• rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż
300 ha – grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane,
grunty pod stawami lub pod rowami,
• prowadzący działalność zarobkową w ramach produkcji zwierzęcej lub roślinnej,
o czym ma świadczyć wykazany przychód
w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku,
• zarejestrowany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Założenia programu:

• realizacja i odtwarzanie obiektów małej retencji i mikroretencji na terenach rolniczych,
• promowanie i wdrażanie zabiegów agrotechnicznych zwiększających retencję glebową,
• realizacja i odtwarzanie stawów hodowlanych,
• przywracanie oraz nadawanie funkcji nawadniającej systemom melioracyjnym.

Inwestycje podlegające wsparciu:

• inwestycje dotyczące ulepszenia istniejących
instalacji nawadniających lub elementu infrastruktury nawadniającej na stanie wód co
najmniej dobrym lub mniej niż dobrym,
• inwestycje w istniejącą instalację, które wpływają jedynie na efektywność energetyczną
lub polegające na utworzeniu zbiornika lub
prowadzące do wykorzystywania odzyskanej
wody, które nie wpływają na jednolitą część
wód podziemnych lub powierzchniowych,
• zarejestrowany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
• inwestycje, które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru, na stanie
wód co najmniej dobrym,
• inwestycje, które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru i są połączo-

ne z inwestycjami w istniejącą instalację nawadniającą, na stanie wód mniej niż dobrym.

Zakres wsparcia:

• wykonanie ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub zbiorników,
• zakup nowych maszyn i urządzeń, wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie,
w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz
instalacji nowych systemów nawadniających
i systemów do sterowania nawadnianiem,
• budowa, zakup lub instalacja elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakupu
i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii
ze źródeł odnawialnych,
• zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie,
• opłaty za patenty lub licencje,
• ogólne (związane np. z opracowaniem dokumentacji technicznej).

Retencja korytowa – Program kształtowania
zasobów wodnych na terenach rolniczych jest
realizowany przez Wody Polskie. W ramach tego
programu nie ma dopłat. Inwestycje są planowane
i finansowane z budżetu przeznaczonego na ten
cel w wysokości 154,7 mln zł (na okres trzech lat).
W tym roku planowane są prace na kwotę 60 mln
zł. Program jest działaniem międzyresortowym,
realizowanym wraz z ówczesnym Ministerstwem
Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z samorządami i spółkami wodnymi skupiającymi
rolników. Celem jest przywrócenie dwufunkcyjności urządzeń melioracyjnych, co zapewni retencję wód na użytkach rolnych w okresach suszy. W roku bieżącym na terenie działania PGW
WP Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim zostaną
zrealizowane dwa zadania z PKZW takie jak:
„Opracowanie dokumentacji na remont jazu
na rzece Czerna Mała w obrębie dz. Nr 823 przy
ul. Młyńskiej w Iłowej” oraz „Odtworzenie retencji korytowej – Remont zastawki w km 0+137 rzeki Garbarnia w obrębie m. Leszno Górne, gmina
Szprotawa”, a kwota przeznaczona na ich realizację wynosi 140 000,00 zł.
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Program utrzymania wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa – program realizowany przez
Wody Polskie, mający na celu m.in. utrzymanie
rzek oraz zbiorników wodnych i suchych. Podobnie jak w przypadku PKZW nie ma dopłat, a inwestycje są planowane i finansowane z budżetu
przeznaczonego na ten cel.
Potencjalnymi źródłami finansowania są także: fundusze europejskie perspektywy finansowej
2021-2027, pożyczki lub kredyty udzielone przez
międzynarodowe instytucje finansowe, budżet
państwa, budżet jednostek samorządu terytorialnego i państwowych oraz partnerstwo publiczno-prywatne.

8.5. Umocowania prawne DPW
Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody w powiecie
kamiennogórskim powinno funkcjonować jako
stowarzyszenie.
W ramach ww. funkcjonowania należałoby
stworzyć statut DPW, w którym zawarte byłby informacje:

Cele szczegółowe DPW:
• tworzenie całorocznych lub wieloletnich planów oraz sprawozdań z jego realizacji,
• edukacja i zarządzanie ryzykiem suszy,
• zwiększenie naturalnej i sztucznej retencji,
• pomoc merytoryczna i finansowa dla spółek
wodnych,
• diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa
i mieszkańców obszarów wiejskich,
• wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz
poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej
w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
• wdrażanie w praktyce nowoczesnych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej,
• prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z gospodarką wodną i koniecznością
oszczędzania wody.

Struktura organizacyjna DPW:
• Starosta Kamiennogórski – jako podmiot
nadzorujący funkcjonowanie Dolnośląskiego
Partnerstwa ds. Wody w powiecie,
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• Jednostki samorządowe: Gmina Kamienna
Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marciszów –
podmioty działające lokalnie,
• Spółki Wodne – jako podmiot wykonawczy,
• Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą we Wrocławiu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Nadleśnictwo oraz Wody Polskie, Dolnośląski Zespół
Parków Krajobrazowych, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – podmioty doradcze (wsparcie merytoryczne, finansowe).

Prawa i obowiązki członków Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody:
• aktywne uczestnictwo w pracach Partnerstwa
oraz propagowania jego celów i programu,
• uczestnictwo w przedsięwzięciach Partnerstwa,
• zapewnienie wsparcia merytorycznego dla
beneficjentów przy sporządzaniu wniosków
oraz w zakresie doradztwa wodnego,
• utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych,
• przyjmowanie zgłoszeń i wniosków dot.
spraw związanych z powodzią i suszą,
• stworzenia raportu końcowego z przeprowadzonej działalności,
• pozyskiwanie funduszy na realizację zadań
związanych z przeciwdziałaniem skutkom
suszy.

8.6. Inne uwagi dotyczące Partnerstwa
Obecne formy pomocy dla większości gospodarstw rolnych są niedostępne z powodu różnych
przeszkód administracyjnych i ograniczeń środowiskowych (pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia na budowę, mało przejrzyste zasady naliczenia
opłat wodnych), co powoduje ogólną niechęć beneficjentów).
Wody Polskie jako organ doradczy DPW będą
wspomagać realizację programu, szkoląc konsultantów wyznaczonych przez Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu.
Ułatwi to rolnikom przygotowanie dokumentacji wodno-prawnej wymaganej przy uzyskiwaniu
pozwoleń na budowę urządzeń do nawadniania
gospodarstw rolnych.

9. Podsumowanie
9.1. Wnioski z poszczególnych spotkań
Biorąc pod uwagę zaangażowanie wszystkich
Partnerów w przygotowanie niniejszego raportu należy jednoznacznie stwierdzić, że problem
z racjonalnym gospodarowaniem wody zasługuje
na uwagę. Każdy z partnerów DPW przygotował
informacje na temat lokalnych potrzeb związanych z gospodarką wodną. W ramach projektu
odbyły się spotkania DPW podczas których prowadzono rozmowy na temat problemów w zakresie gospodarowania wodą na terenie powiatu
kamiennogórskiego i możliwościach ich rozwiązania.
Przedstawiono następujące wnioski:
• Działania DPW w głównej mierze powinny
opierać się na obowiązujących przepisach
i normatywach prawnych.
• Skład instytucjonalny DPW powinien być otwarty na wszystkie zainteresowane podmioty,
a uczestnictwo w DPW powinno być dobrowolne.
• Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody powinno stanowić organ doradczo-opiniujący, którego zadaniem będzie planowanie działań
„wodnych” w powiecie.
• Działalność DPW docelowo powinna przyczynić się do realizacji planów związanych
z powiększeniem retencji na obszarach wiejskich powiatu kamiennogórskiego.
• Działania służące przystosowaniu gospodarki wodnej do przewidywanych zmian klimatu muszą być kompleksowe.
• Główny nacisk należałoby położyć na przywrócenie oraz wzmocnienie potencjału spółek wodnych, które stanowią istotny podmiot
realizujący zadania dotyczące gospodarki
wodnej na terenie obszarów wiejskich.
• Przystosowanie gospodarki wodnej do
zmian klimatu dotyczy wielu aspektów,
w tym zagrożenia powodziowego w dolinach
rzek, w obszarach górskich i podgórskich.
• Najważniejsze są rozwiązania zapewniające
zaopatrzenie rolnictwa w wodę dzięki lepszemu jej „przechowywaniu” (technicznie
lub w glebie) oraz redukcji zapotrzebowania
na wodę.

• Bardzo ważna dla rozwoju retencji na obszarach rolniczych jest priorytetyzacja działań
na podstawie której możliwe będzie szybkie
rozpoczęcie prac w terenie. Niezwykle istotne
jest kategoryzowanie robót od najprostszych
(najtańszych) do tych najbardziej kosztotwórczych.
• Bardzo ważne jest uznanie, że rolnictwo ma
do odegrania szczególną rolę w debacie o wodzie. Rolnictwo jest nie tylko konsumentem
wody, ale może także pełnić aktywną rolę
w znajdowaniu rozwiązań dotyczących jej
problemów.
• Susza jest zjawiskiem złożonym i mogącym
obejmować powierzchnię całego kraju. Jej
znaczenie jako czynnika ograniczającego
działalność człowieka rośnie.
• Bardzo istotną rolę w przeciwdziałaniu suszy
odgrywa edukacja i zwiększanie świadomości społeczeństwa.
• Na podstawie wielu opinii można wyciągnąć
wniosek, że zarówno obecnie jak i w przyszłości, większym problemem będzie niedobór
wody niż jej nadmiar. Polska jest obszarem
o wyjątkowo małych zasobach słodkiej wody.
W ostatnich latach obserwuje się wyraźne obniżenie poziomu wód gruntowych, spowodowane
zarówno małymi opadami deszczu i śniegu, jak
również wyczerpywaniem wody na skutek intensywnej eksploatacji. Woda staje się na naszych
oczach zasobem deficytowym, z czego płynie jasny
wniosek, że musi być oszczędzana. Na suszę i jej
skutki nie ma idealnego lekarstwa. Nie rozwiążą
tego problemu tradycyjnie pojmowane melioracje. Wody nie wyprodukują również urzędy. Nie
będzie więc możliwe całkowite wyeliminowanie
skutków suszy, ale można będzie wpłynąć na ich
złagodzenie poprzez przystosowanie się do zmian.
W Polsce mamy m.in. problem z bardzo dużym zanieczyszczeniem wód powierzchniowych
azotanami. Jest to związane z tym, że Polska jest
krajem o intensywnym rolnictwie. Azot kumuluje
się również w wodach podziemnych, a następnie
trafia do wód powierzchniowych.
Przedstawione problemy związane z gospodarką wodną w rolnictwie powinny być zminimalizowane przez racjonalne wykorzystanie zasobów
(m.in. glebowych lub wodnych), uwarunkowania
terenowe powiatu kamiennogórskiego, a także poprzez adekwatne dobieranie sposobów rozwiązań
do poszczególnych problemów.
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Najważniejsza jednak jest wszechstronna wiedza dotycząca zastosowania wymienionych działań na określonym obszarze, przy określonym
mikroklimacie i jakości gleb. Konieczne są lokalne
badania tych obszarów wraz ze wskazaniem optymalnych rozwiązań wspomagających zatrzymanie
wody na danym terenie. Również rolnicy potrzebują wiedzy by prowadzić działalność rolniczą
w zmieniającym się klimacie. Retencja na poziomie gospodarstwa jest jednym z podstawowych
zadań do realizacji w najbliższych latach, także
w naszym regionie. Właściwe badania, analiza
terenowa i wskazówki do realizacji działań, przy
ciągłym wsparciu instytucjonalnym to zadanie
na najbliższy okres.

9.2. Rekomendacje dla MRiRW
Rekomendacje dla działań państwowych w zakresie gospodarowania ograniczonymi zasobami
wodnymi (na potrzeby gospodarstw domowych,
rolnictwa i do innych zastosowań):
1. Kompleksowa i spójna polityka zagospodarowania zasobów wody.
2. 
Oszczędne i zrównoważone wykorzystanie
wód podziemnych.
3. Rozwój retencji powierzchniowej, odbudowa
i modernizacja urządzeń melioracyjnych.
4. Instalacje i systemy oszczędzające wodę.
5. Upowszechnianie wykorzystania „szarej wody” i drugiego obiegu wody.
6. Precyzyjne nawadnianie.
7. 
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami wodnymi w kraju na różnych szczeblach
zgodnie z zasadą pomocniczości (rozwiązania prawne i organizacyjne).
8. System monitorowania i prognozowania zasobów wodnych w różnych skalach, w ujęciu
rodzajowym, przestrzennym i czasowym,
w tym doskonalenie Monitoringu Suszy Rolniczej; objęcie monitoringiem oddziaływania obiektów małej retencji na zasoby wód
powierzchniowych i podziemnych w ujęciu
dynamicznym.
9. Ochrona i rekonstrukcja ładu przestrzennego
przyjaznego dla oszczędnego gospodarowania wodą i odbudowy jej zasobów, z uwzględnieniem retencji krajobrazowej.
10. 
Tworzenie sieci strategicznych magazynów
wody o różnej wielkości i różnej formie, dla
łagodzenia zróżnicowanej dostępności zaso-
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bów wodnych w ujęciu przestrzennym i czasowym.
11. Dbałość o gleby i ich właściwości retencyjne.
12. Stosowanie struktury upraw i doboru odmian roślin sprzyjających gospodarce wodnej.
13. Modernizacja i adaptacja praktyk rolniczych
do gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów wodnych.
14. Wykorzystanie potencjału trwałych użytków
zielonych do gromadzenia i oczyszczania
wody.
15. Zachowanie i wzmacnianie bioróżnorodności i korytarzy ekologicznych.
16. Edukacja społeczna i doradztwo w zakresie
oszczędnego i solidarnego korzystania z zasobów wodnych.
17. System upowszechniania i promocji dobrych
praktyk w zakresie gospodarowania wodą.
18. 
Zapewnienie adekwatnych, w horyzoncie
wieloletnim, środków na spójną politykę
zachowania, odbudowy i zagospodarowania
zasobów wodnych.
19. 
Wprowadzenia zmian w Prawie wodnym
dot. zgłaszania do Wód Polskich wykonania
studni do głębokości 30 mb celem objęcia ich
ewidencją.

9.2.1 Rekomendowane rozwiązania
dla powiatu kamiennogórskiego
• budowa i odtworzenie urządzeń melioracyjnych na ciekach wodnych w szczególności
zastawek i jazów,
• tworzenie małych oczek wodnych do 50 m2
bądź stawów ziemnych o powierzchni
do 1000 m2 i głębokości 3 m położonych
na gruntach rolnych,
• budowa instalacji gromadzących deszczówkę przy wykorzystaniu obiektów wielkopowierzchniowych,
• zadarnienia dróg spływu wód powierzchniowych,
• rozwiązania technologiczne (modernizacja
lub wymiana zbiorników bezodpływowych,
przydomowych oczyszczalni ścieków),
• utworzenie kompleksu zbiorników w Sędzisławiu, na cieku wodnym Lesk,
• wypełnienie wodą niecki w Starej Białce,
• wykonanie zbiornika na terenie zbiegu obrębów Ciechanowice i Wieściszowice,

• wykonanie zbiornika na terenie wzdłuż drogi wojewódzkiej na pograniczu Szarocina
i Leszczyńca,
• wypełnienie wodą niecki w Opawie od strony Jarkowic,
• wypełnienie wodą doliny przy drodze
za Szczepanowem,
• wykonanie zbiorników w Raszowie za wiaduktem na terenach podmokłych przy potoku Bystrek,
• wykonanie zbiornika retencyjnego na terenach podmokłych przy drodze wojewódzkiej pomiędzy mostem za oczyszczalnią
ścieków w Marciszowie, a wiaduktem kolejowym w Ciechanowicach na działkach
o nr ewidencyjnych 348/4, 348/5,
• przebudowa jazu piętrzącego na rzece
Zadrna.
W załączniku nr 8 do Raportu zaproponowano model matematyczny i metodologię określania
wag i cech inwestycji. Po dokładnej analizie proponowanych rozwiązań, pogrupowaniu ich według określonych parametrów oraz cech tj. klasa
jakości ekologicznej, klasa waloryzacji melioracyjnej i przydatności do retencji, klasa antropopresji, koszt zretencjonowania 1 m3; możliwa będzie ich ocena, porównanie oraz ustalenie, która
z inwestycji jest najkorzystniejsza.

9.3. Plan działań na przyszłość
A) Przedstawienie rankingu inwestycji jakie należałoby przeprowadzić na obszarze DPW
w powiecie kamiennogórskim.
Ranking ustali model matematyczny, który
będzie stanowić załącznik 8 do przedmiotowego
Raportu.
B) Propozycje zaproszeń do współpracy.
Celem DPW jest stworzenie sieci współpracy
między lokalnym społeczeństwem w zakresie gospodarki wodnej. Należy zaprosić do wspólnych
działań organizacje pozarządowe, stowarzyszenia,
lokalne inicjatywy związane z rolnictwem i gospodarką wodną oraz instytucje naukowe.
Powinniśmy dążyć do aktywizacji i integracji
środowisk lokalnych poprzez wzajemne poznanie
zakresów ich działania i potrzeb.

C) Promocja dobrych praktyk w zakresie
oszczędzania i odzyskiwania wody w gospodarstwie.

Przykładowe działania promocji dobrych
praktyk w kraju:

1. Gospodarstwo rolne Farm Frites Poland Dwa
Sp. z o.o. z Bobrownik/k Słupska.
To 2,5 tys. hektarowe gospodarstwo specjalizuje się w uprawie ziemniaków odmian
przeznaczonych do produkcji frytek. Obok
pszenicy ozimej i rzepaku stanowią one jeden
z elementów czteroletniego cyklu zmianowania. Farm Frites podlewa wyłącznie ziemniaki, korzystając z zasobów wody w pobliskich
studniach oraz z rzeki Łupawa. Od ponad
20 lat stosuje dobre praktyki rolnicze, za pomocą
których optymalizuje proces nawadniania roślin.

Krok pierwszy: utrzymanie dobrej
kondycji gleby

Proces optymalizacji zabiegu nawadniania roślin w gospodarstwie zaczyna się od pracy nad
kondycją gleby, czyli nad jej właściwymi cechami
fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi. Dzięki
tym cechom gleba zyskuje odpowiednią pojemność sorpcyjną, a co za tym idzie, zdolność do magazynowania wody w dłuższym okresie czasu. To
warunek niezbędny do efektywnego nawadniania
i generowania istotnych oszczędności w zasobach
wodnych, a także w kosztach tego zabiegu.

Krok drugi: precyzyjny pomiar wilgotności gleby

Proces decyzyjny dotyczący precyzyjnego nawadniania ziemniaków w Farm Frites Poland Dwa
opiera się głównie na komputerowym systemie
wspierania decyzji (DSS). Dzięki niemu gospodarstwo prowadzi stały monitoring bieżącej dostępności wody dla upraw na konkretnych poziomach
profilu glebowego. Posiada ono również własną
stację meteorologiczną, za pomocą której prognozuje rozwój lokalnej sytuacji hydrologicznej. Może
więc reagować na czas, adekwatną do potrzeb gleby ilością wody, unikając tym samym jej niedoborów, ale też ryzyka zalania upraw, czy wymywania
z gleby substancji odżywczych.

Krok trzeci: precyzja wykonania zabiegu

Farm Frites Poland Dwa posiada 5 deszczowni
obrotowych przęsłowych oraz 18 deszczowni szpulowych. Obsługa i funkcjonowanie tego sprzętu
w trakcie sezonu wiąże się z dużymi kosztami, ale
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nawadnianie ziemniaka jest tu konieczne dla uzyskania jego odpowiedniej jakości. Dlatego gospodarstwo stara się jak najbardziej optymalizować
ten zabieg, opierając decyzje dotyczące terminu
nawadniania oraz stosownej dawki wody o system wspierania decyzji.
Umożliwia to bardziej precyzyjne podlewanie
pól, a więc równomierną aplikację wody w dawce odpowiadającej potrzebom roślin, dostarczaną
we właściwym czasie. W ten sposób ziemniak ma
stały dostęp do wilgoci w całym okresie wegetacyjnym.
Proces optymalizacji polega tu przede wszystkim na precyzyjnej ocenie wilgotności gleby,
określeniu właściwego czasu reakcji i kontroli
wykonania zabiegu na wszystkich jego etapach.
Dzięki temu gospodarstwo unika przypadkowych decyzji, a co za tym idzie niepotrzebnego
wzrostu nakładów oraz bezrefleksyjnego zużycia
zasobów wodnych.

Fot. 19. Deszczownia obrotowa
Źródło: https://rolnictwozrownowazone.pl

2. Retencja wody w mieście – na przykładzie
wrocławskiego programu „Złap deszcz”.
W dobie zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, dużym wyzwaniem jest znaczne
uszczelnienie powierzchni, która nie przepuszcza
wody i szybko się nagrzewa. Podczas nawalnych
opadów, zabetonowany grunt powoduje szybki
odpływ wód do kanalizacji. Z takiej uszczelnionej zlewni miejskiej ponad 70-90% wody odpływa bezpowrotnie. W efekcie zwiększa się deficyt
wodny, gdyż w miastach retencja wód wynosi zaledwie kilka do kilkunastu procent. Dodatkowo,
podczas ulew, niedostosowany system kanalizacji
stanowi zagrożenie dla zabudowy i infrastruktury.
Niedrożne studzienki powodują częste podtopienia. Podstawą działań adaptacyjnych w miastach
przy prognozowanych zmianach klimatu jest –
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po pierwsze zatrzymanie wody opadowej w miejscu opadu, czyli jej retencja (w gruncie, na dachu,
w zbiornikach) oraz spowolnienie jej odpływu
– po drugie łagodzenie skutków miejskiej wyspy
ciepła. W te potrzeby wpisuje się idealnie koncepcja miasta gąbki, która zakłada rozbudowę systemu zielonej i niebieskiej infrastruktury. Odbetonowywanie centrum miast, wprowadzanie zieleni
w zwartą zabudowę, tworzenie ogrodów deszczowych w gruncie, zasilanych wodą opadową z dachów, tworzenie parków kieszonkowych to podstawowe działania adaptacyjne jakie może podjąć
każde miasto. Retencja wód opadowych i tworzenie dachów retencyjnych dodatkowo poprawia
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, co
sprzyja poprawie bioróżnorodności, jednocześnie
łagodzi skutki fal upałów. Dobrym przykładem
adaptowania się do zmian klimatu poprzez retencję wód opadowych jest miasto Wrocław. Miasto,
w sierpniu 2019 przygotowało dla mieszkańców
pilotażowy program dotacyjny „Złap Deszcz”,
który miał zachęcić do zbierania i wykorzystania
deszczówki. Najprostszym przykładem wybieranych rozwiązań gromadzenia wody była beczka,
do której podczas dziesięciominutowego deszczu
z dachu o powierzchni 120 m2 można zebrać ok.
180 litrów wody. Poza pojemnikami mieszkańcy,
za otrzymane środki zrealizowali ogrody deszczowe i studnie chłonne. Ponadto, wdrażając politykę
adaptacyjną, miasto zmodyfikowało kalendarz koszenia trawników stawiając na niekoszone i kwietne łąki oraz jesienią ograniczyło grabienie liści
w parkach, aby sprzyjać bioróżnorodności. Inną
ciekawą inicjatywą jest akcja „WROśnij we Wrocław”, w ramach której każdej wiosny sadzone
są drzewa przez rodziców nowo narodzonych
mieszkańców Wrocławia. Do tej pory posadzono
w imieniu małych mieszkańców 968 drzew m.in.:
przy Górce PaFaWagu, w Parku Młodego Wrocławianina przy ulicy Awicenny na Oporowie, przy
ulicy Maślickiej, w Parku Mamuta na Oporowie,
na Polanie Karłowickiej oraz na Zielonym Klinie
przy ul. Żmigrodzkiej. Finansowanie działań z budżetu miasta Wrocław.

Przykładowe działania promocji dobrych
praktyk za granicą

Najczęstszym spotykanym działaniem promocji
dobrych praktyk zagranicą są technologie odzysku
i ponownego wykorzystania wody oraz jego monitoringu. Odzyskana woda jest najczęściej wykorzystywana do nawadniania obszarów rolniczych.
Możliwe zastosowania nawadniania w rolnictwie

to: uprawy roślin spożywczych przetworzonych
i nieprzetworzonych komercyjnie, pastwiska dla
zwierząt mlecznych, pasza, włókno, uprawy nasienne, kwiaty ozdobne, sady, uprawy hydroponiczne, akwakultura, szklarnie, uprawa winorośli.
Potencjalne zastosowania w obszarach miejskich
można opisać jako zastosowania publiczne: czyszczenie dróg i ulic, systemy ochrony przeciwpożarowej, mycie pojazdów, spłukiwanie toalet itp.
Obecnie w całej Unii Europejskiej jest 6 krajów,
w których zasady ponownego wykorzystania są
regulowane na szczeblu krajowym – są to Cypr,
Francja, Grecja, Włochy, Portugalia i Hiszpania.
Nawadnianie parków jest jednym z dopuszczalnych zastosowań wody odzyskanej, ponieważ jest
ono uwzględnione w normach wspomnianych
wyżej państw członkowskich. Co ważne, ustawodawstwo hiszpańskie jest jedynym, które obejmuje
wykorzystanie wody odzyskanej do nawadniania
prywatnych ogrodów.
Zezwolenie na takie zastosowanie jest jednak
udzielane tylko pod warunkiem, że wdrożony zostanie oznaczony podwójny obieg, czyli system rur
wodociągowych z wydzielonymi i oddzielnymi
przewodami wody pitnej i wody z odzysku.

Hiszpania
W Hiszpani, a zwłaszcza w jej południowej części wskaźnik ponownego wykorzystania ścieków
jest na najwyższym, w stosunku do krajów Uni
Europejskiej, poziomie. Całe rolnictwo (w tym
nawadnianie pól) oraz zaopatrzenie ludzi w wodę
możliwe jest dzięki wodzie pochodzącej ze zbiorników.
Hiszpania dostarcza kilku innych zastosowań
wody odzyskanej poza nawadnianiem pól golfowych. W stolicy Hiszpanii, Madrycie, wdrożono

zakrojoną na szeroką skalę strategię wykorzystania odzyskanej wody do nawadniania parków (zastosowanie rekreacyjne) i czyszczenia
ulic (zastosowanie publiczne) – DPW proponuje
zastosowanie tego rozwiązania m.in. przy czyszczeniu placów manewrowych i postojowych przy
gospodarstwach rolnych. Nic więc dziwnego, że
w 2018 roku Hiszpania została sklasyfikowana
jako kraj o najwyższym wskaźniku ponownego
wykorzystania ścieków w Unii Europejskiej i należy w tej kategorii do pierwszej dziesiątki państw
na świecie. Zastąpienie wody pitnej używanej
dotychczas do utrzymania zieleni parków i ogrodów oraz do mycia ulic i chodników było jednym
z najważniejszych celów planu ponownego wykorzystania wody w Madrycie.
Projekt obejmował zarządzanie oczyszczalniami ścieków komunalnych w Viveros, La China,
Las Rejas, Valdebebas i La Gavia, a ponieważ
obiekty te wykorzystywały najnowocześniejsze
metody oczyszczania ścieków komunalnych,
możliwy był ich recykling. W ramach projektu rozbudowano i zmodernizowano sieć wodociągową w celu dostarczenia odzyskanej wody
do obszarów zastosowań.
Przykład ponownego wykorzystania wody
w sprzątaniu ulic w Madrycie jest konsekwencją
włączenia takiej możliwości do hiszpańskich standardów prawnych. Poza Hiszpanią, zdefiniowania
norm oczyszczania ulic za pomocą wody odzyskanej, podjęły się także Włochy i Grecja. Hiszpania,
Włochy i Grecja uwzględniły w swoich normach
krajowych również inną możliwość zastosowania
odzyskanej wody w sektorze publicznym, a mianowicie zaopatrzenie hydrantów przeciwpożarowych.
Fot. DODR
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Dania
Jednym z najbardziej znanych przykładów zastosowania przemysłowego ponownie wykorzystywanej wody jest tzw. symbioza w Kalundborg
w Danii, gdzie kilka firm wspólnie dostarcza
i przetwarza ścieki. Park Ekoprzemysłowy w Kalundborg jest pierwszym przypadkiem pełnej
realizacji symbiozy przemysłowej – wiele przedsiębiorstw przemysłowych z całkowicie różnych
sektorów wymienia odpady i zasoby między sobą
w rozbudowanej sieci rurociągów. Wśród uczestników tego systemu jest rafineria, elektrownia,
producent enzymów, producent insuliny oraz producent płyt gipsowych. Firmy te wysyłają odpady
ze swojego procesu produkcyjnego do innych firm
w systemie, które następnie mogą wykorzystać je
jako cenny element swojego procesu.
Para wodna, szlam, popiół lotny czy gorąca
woda to tylko niektóre z wymienianych zasobów.
Projekt symbiozy w Kalundborg jest realizowany
już od ponad pięćdziesięciu lat. Pierwsza wymiana
miała miejsce już w 1961 roku, a jej przyczyną był
wówczas brak dostępu do wody. Od tego czasu system wymiany był stopniowo rozszerzany. Obecnie obejmuje on 30 różnych strumieni materiałów,
wody i energii pomiędzy 13 różnymi firmami oraz
szeregiem gospodarstw rolnych i instytucji miejskich. W Kalundborg opracowano również programy ponownego wykorzystania wody
Rury Statoil dostarczają tam 700 tys. metrów
sześciennych wody chłodzącej rocznie do Asnaes (elektrowni), która oczyszcza ją i wykorzystuje
jako wodę do zasilania kotłów. Asnaes wykorzystuje również około 200 tys. metrów sześciennych
oczyszczonych ścieków Statoil rocznie do procesów czyszczenia. Ciepło resztkowe z rafinerii
o temperaturze 90°C nie jest wykorzystywane
do ogrzewania komunalnego ze względów podatkowych. Zamiast tego stosuje się pompy ciepła
z wodą ściekową o temperaturze 24°C jako zbiornik ciepła.

Grecja
Wydaje się, że największa liczba projektów ponownego wykorzystania wody jest związana z zastosowaniami rolniczymi. Na Równinie Tesalońskiej, zaliczającej się do największych obszarów
rolniczych w Grecji, prowadzony jest jeden z największych projektów nawadniania.
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Woda do nawadniania jest transportowana
na pola rozbudowanymi sieciami nawadniania
kanałowego z rzek Aksios i Aliakmon. W latach
suchych, w szczytowym okresie nawadniania
(lipiec-sierpień), przepływ dwóch rzek jest coraz
mniejszy i potrzebne są dodatkowe zasoby wody,
aby zaspokoić zapotrzebowanie.
Ścieki z oczyszczalni ścieków są alternatywnym zasobem wodnym, który został wdrożony w celu zaspokojenia popytu. W rezultacie
ścieki z oczyszczalni w Salonikach w ilości 165
tys. m3 na dobę są mieszane z wodą rzeczną
z Aksios w maksymalnym stosunku 1:5 i ponownie wykorzystywane do nawadniania około
2,5 tys. ha upraw ryżu, kukurydzy, lucerny, buraka cukrowego i bawełny. Dokładny udział procentowy ścieków w mieszaninie zależy od jakości ścieków, a w szczególności ich zasolenia, i jest
zmniejszany, jeśli zaobserwowane zostaną wyższe
niż zwykle wartości zasolenia. Za nadzór nad systemem, sprawdzanie charakterystyki jakościowej
ścieków doprowadzanych do sieci irygacyjnej oraz
możliwych skutków ich stosowania jest odpowiedzialny Instytut Rekultywacji Terenów. Przyjęto
odpowiednie praktyki zarządzania w celu wyeliminowania negatywnego wpływu na środowisko,
w tym dobór odpowiednich metod nawadniania,
praktyk uprawy gleby, odwadniania gleby oraz dobór gatunków roślin odpornych na działanie soli.
Dwie substancje wzbudzające obawy w wodzie
pochodzącej z recyklingu to azot (N) i fosfor (P)
i obie są monitorowane w przypadku Salonik.
Dodatkowe środki w ramach projektu ponownego wykorzystania w Salonikach obejmują
ograniczenie stosowania ścieków do upraw roślin spożywanych przez ludzi w stanie surowym.
W przypadku upraw ogrodniczych nawadnianie
musi się zakończyć co najmniej dwa tygodnie
przed zbiorami. Rolnicy są zachęcani do stosowania nawadniania kropelkowego w celu zminimalizowania kontaktu roślin i ludzi z wodą pochodzącą
z recyklingu, zabronione jest także stosowanie zraszaczy. Na polach nawadnianych ściekami i przy
kanałach przesyłowych ścieków (wody mieszanej)
powinny być także umieszczane odpowiednie informacje.

10. Zakończenie
Woda jest jednym z najważniejszych elementów
środowiska. Na przestrzeni ostatnich lat zauważalne są problemy zmniejszania się zasobów wodnych (zwłaszcza w rejonach górskich) oraz nieprawidłowe działania gospodarki wodno-ściekowej

wynikające z braku kompleksowego patrzenia
na wymienione wyżej problemy.
W związku z tym głównym celem i zadaniem
Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie kamiennogórskim jest wypracowanie dobrych
praktyk oraz wzajemnej współpracy z pozostałymi
organami administracji rządowej i samorządowej.

Fot. Ewa Kutkowska
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Załącznik 1

Zasoby wód podziemnych powiatu
kamiennogórskiego
Autor:
Dr hab. Jacek Leśny prof. UPWr
Opracowanie wykonano na podstawie wytycznych dla koordynatorów LPW do określenia wartości podstawowych wskaźników charakteryzujących zasoby wodne i poziom ich aktualnej eksploatacji w skali powiatu przygotowanych przez dr hab. inż. Tomasza Szymczaka, prof. ITP

Wprowadzenie
Zasoby wód podziemnych określane są w ramach specjalnie ustalanych jednostek terytorialnych (jednostki hydrogeologiczne, główne
zbiorniki wód podziemnych, obszary bilansowe,
jednolite części wód podziemnych), których granice nie pokrywają się z granicami podziału administracyjnego kraju. Wszelkie próby szacowania
zasobów wód podziemnych powinny być wykonywane z uwzględnieniem odpowiednich wydzieleń
hydrogeologicznych. W granicach administracyjnych można określać jedynie elementy bilansu klimatycznego, którego składowe stanowią wektory
o kierunku pionowym. Tylko nieliczne parametry
określające wody podziemne, mogą być wykorzystane do charakterystyki zasobów tych wód w granicach administracyjnych i to po stosunkowo pracochłonnych przekształceniach.
Na podstawie przeglądu dostępnych danych
oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z potrzeby dokonania szacunków dla obszarów
w granicach powiatów, przyjęto, że wody podziemne scharakteryzowane zostaną na podstawie
parametru WPSWGPU, jakim jest wydajność
potencjalna studni wierconej głównego poziomu
użytkowego – Q, m3 h-1.

Charakterystyka zasobów wód podziemnych na podstawie analizy wydajność
potencjalnej studni wierconej głównego
poziomu użytkowego WPSWGPU
Zasoby wód podziemnych mogą być oszacowane i scharakteryzowane dla obszaru powiatu
na podstawie analizy WPSWGPU, czyli kształto-
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wania się wartości parametru Q. Możliwe jest np.
określenie udziału αi, % sumarycznej powierzchni
obszarów w danej klasie – i wartości, zdefiniowanej granicami zmienności tego parametru Qmini ÷
Qmaxi w całkowitej powierzchni powiatu i na tej
podstawie obliczenie średniej ważonej wydajności
potencjalnej studni - Qśr. Wielkość tą można traktować jako wskaźnik o wartości skupionej potencjalnych zasobów wód podziemnych dla obszaru
powiatu. Poniżej przedstawiona zostanie metoda
wyznaczania wartości tego wskaźnika.
Rozkład przestrzenny WPSWGPU zobrazowany jest na Mapie Hydrogeologicznej Polski w skali
1:50000 opracowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny PIB. W serwisie internetowym
PIG-PIB znajduje się specjalna aplikacja służąca
między innymi do prezentowania tej mapy:
h t t p : / / g e o l o g i a . p g i . g o v. p l / a r c g i s /
apps/MapSeries/index.html?appid=8
d14826a895641e2be10385ef3005b3c
Analizę prowadzono dla 6 klas wartości parametru Q. Klasy te odpowiadają przedziałom wartości uwzględnionych na Mapie hydrogeologicznej
Polski. Są to odpowiednio: brak głównego poziomu użytkowego wód podziemnych (brak GUPW),
Q < 10, 10 < Q < 30, 30 < Q < 50, 50 < Q < 70,
70 < Q [m3h-1].
Na rysunkach od 1 do 6 pokazano kolejno
obszary o danej klasie parametru Q, a w tabelach
od 1 do 6 odczytane z map wielkości obszarów
należących do kolejnych klas.

Rysunek 1. Mapa hydrogeologiczna Polski. Uaktywnione są tylko
warstwy i podwarstwy: „Podział administracyjny” > „Powiaty”
oraz „MhP-GUPW – Mapa hydrogeologiczna Polski” > „Brak
GUPW”. Umowny indeks klasy i = 1. W powiecie kamiennogórskim
występuje sześć tego typu obszarów, które oznaczono odpowiednio
indeksami podwójnymi „1.1 ÷ 1.6”.

Tabela 1. Zestawienie powierzchni obszarów
z brakiem głównego użytkowego poziomu wodonośnego (klasa wydajności i = 1) dla powiatu kamiennogórskiego (rys. 2). N1 = 6

Rysunek 2. Mapa hydrogeologiczna Polski. Uaktywnione są tylko
warstwy i podwarstwy: „Podział administracyjny” > „Powiaty” oraz
„MhP-GUPW – Mapa hydrogeologiczna Polski” > „Wydajność potencjalna < 10” (w aplikacji PIG warstwa jest źle opisana – brakuje
„<10”). Umowny indeks klasy i = 2. W powiecie kamiennogórskim
występuje dziewięc tego typu obszarów, które oznaczono indeksem
podwójnym „2.1 – 2.9”.

Tabela 2. Zestawienie powierzchni obszarów
o wydajności potencjalnej < 10 m3h-1 (klasa wydajności i = 2) dla powiatu X (rys. 2). N2 = 9
Indeks podwójny
pola - i.j

Pole powierzchni, Ai,j, ha

Indeks podwójny
pola - i.j

Pole powierzchni, Ai,j, ha

2.1

1234.6

1.1

2598.7

2.2

1128.6

1.2

1142.1

2.3

516.9

1.3

4964.3

2.4

2349.2

1.4

1278.9

2.5

840.8

1.5

4393.9

2.6

418

1.6

5619.6

2.7

824.5

A1 = ƩA1,j

19997.5

2.8

3611.2

2.9

2265.6

A2 = ƩA2,j

13189.4
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Rysunek 3. Powiększony widok Mapy hydrogeologicznej
Polski. Uaktywnione są tylko warstwy i podwarstwy: „Podział administracyjny” > „Powiaty” oraz „MhP-GUPW –
Mapa hydrogeologiczna Polski” > „Wydajność potencjalna
10 - 30”. Umowny indeks klasy i = 3. W powiecie kamiennogórskim występuje 8 tego typu obszarów, które oznaczamy
odpowiednio indeksami podwójnymi „3.1 ÷ 3.8”.

Rysunek 4. Powiększony widok Mapy hydrogeologicznej
Polski. Uaktywnione są tylko warstwy i podwarstwy: „Podział administracyjny” > „Powiaty” oraz „MhP-GUPW –
Mapa hydrogeologiczna Polski” > „Wydajność potencjalna
30 - 50”. Umowny indeks klasy i = 4. W powiecie kamiennogórskim występuje jeden tego typu obszar, który oznaczono
indeksem podwójnym „4.1”.

Tabela 3. Zestawienie powierzchni obszarów
o wydajności potencjalnej 10 ÷ 30 m3h-1 (klasa
wydajności i = 3) dla powiatu kamiennogórskiego
(rys. 3). N3 = 5

Tabela 4. Zestawienie powierzchni obszarów
o wydajności potencjalnej 30 ÷ 50 m3h-1 (klasa
wydajności i = 3) dla powiatu kamiennogórskiego
(rys. 4). N4 = 1

Indeks podwójny
pola - i.j
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Pole powierzchni, Ai,j, ha

Indeks podwójny
pola - i.j

Pole powierzchni, Ai,j, ha

3.1

67.8

4.1

131

3.2

649.6
508.1

A4 = ƩA4,j

131

3.3
3.4

566.4

3.5

562.1

A3 = ƩA3,j

2354

Rysunek 5. Powiększony widok Mapy hydrogeologicznej
Polski. Uaktywnione są tylko warstwy i podwarstwy: „Podział administracyjny” > „Powiaty” oraz „MhP-GUPW –
Mapa hydrogeologiczna Polski” > „Wydajność potencjalna
50 - 70”. Umowny indeks klasy i = 5. W powiecie kamiennogórskim tego typu obszary nie występują.

Rysunek 6. Powiększony widok Mapy hydrogeologicznej
Polski. Uaktywnione są tylko warstwy i podwarstwy:
„Podział administracyjny” > „Powiaty” oraz „MhP-GUPW –
Mapa hydrogeologiczna Polski” > „Wydajność potencjalna
> 70”. Umowny indeks klasy i = 6. W powiecie kamiennogórskim występują dwa tego typu obszary, które oznaczono
indeksami „6.1 i 6.2”.

Tabela 5. Zestawienie powierzchni obszarów
o wydajności potencjalnej 50 ÷ 70 m3h-1 (klasa
wydajności i = 5) dla powiatu kamiennogórskiego
(rys. 5). N5 = 0

Tabela 6. Zestawienie powierzchni obszarów
o wydajności potencjalnej > 70 m3h-1 (klasa wydajności i = 6) dla powiatu kamiennogórskiego
(rys. 6). N6 =2

Indeks podwójny pola
- i.j

Pole powierzchni, Ai,j, ha

5.1

0

A5 = ƩA5,j

0

Indeks podwójny pola
- i.j

Pole powierzchni, Ai,j, ha

6.1

1178.5

6.2

2344.4

A6 = ƩA6,j

3522.9
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Wyniki końcowe
Wyniki końcowe przedstawiono w tabeli 7,
którą wypełniono wartościami odpowiadającymi
powiatowi kamiennogórskiemu, dodatkowo zilustrowano je graficznie na rysunku 7.
Są to:
Ni – liczba obszarów klasy i w granicach
powiatu,
Ai – sumaryczne pole powierzchni obszarów
w danej klasie wydajności, ha,
αi – udział procentowy klasy wydajności
w polu powierzchni powiatu, %,
Qśr – ś rednia ważona wydajności potencjalnej
studni na obszarze powiatu, m3 h-1.

Rysunek 7. Udział procentowy powierzchni obszarów
w poszczególnych klasach wydajności potencjalnej studni
wierconej w całkowitej powierzchni powiatu
kamiennogórskiego

Powyższy wskaźnik obliczany jest z zależności:

gdzie:
Qi – ś rodek przedziału zmienności w klasie i,
m3 h-1.

Tabela 7. Charakterystyka zasobów wód podziemnych na obszarze powiatu kamiennogórskiego na podstawie analizy wydajności potencjalnej studni wierconej ujmującej główny użytkowy poziom wód podziemnych. Źródło: Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 – PIG PIB, wersja elektroniczna
Udział procentowy klasy wydajności w polu
powierzchni
powiatu

Średnia ważona
wydajności
potencjalnej
studni
na obszarze
powiatu

Zakres wartości
wydajności
potencjalnej

Środek
przedziału
zmienności

Qmini ÷ Qmaxi,

Qi,,

(wg tabel 1
do 6)

Ai,

ai,

Qśr,

i

m3 h-1

m3 h-1

Ni

ha

%

m3 h-1

1

Brak GUWP

0

6

19997.5

51.0

Klasa wydajności
potencjalnej studni

2

0 ÷10

5

9

13189.4

33.7

3

10 ÷30

20

5

2354.0

6.0

4

30 ÷50

40

1

131.0

0.3

5

50 ÷70

60

0

0.0

0.0

6

> 70

80
Ʃ
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Sumaryczne
pole powierzchni obszarów
w danej klasie
wydajności

Liczba
obszarów
danej klasy
w granicach
powiatu

2

3522.9

9.0

23

39194.8

100.0

10.21

Załącznik nr 2. Informacje zebrane od rolników z przeprowadzonej ankiety
Załącznik zawiera wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rolników pilotażowego powiatu kamiennogórskiego. Ogólna liczba gospodarstw rolnych na terenie powiatu kamiennogórskiego wynosi 2413 (dane Dolnośląskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu na 2020 rok). Najwięcej Gospodarstw Rolnych znajduje się na terenie gminy Kamienna Góra (1185), następnie gminy Lubawka (634) i gminy Marciszów (485). Najmniej na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra (109). Ankiety zostały wykonane w 30 gospodarstwach rolnych. Najwięcej ankiet przeprowadzonych zostało w gminie Lubawka tj. 12 szt., następnie w gminie Marciszów
tj. 10 szt. oraz na terenie gminy Kamienna Góra – 8 szt. Na podstawie przeprowadzonych ankiet uzyskano następujące wyniki:
Czy stosują Państwo nawadnianie?

Czy w gospodarstwie jest stosowany
pomiar opadów?

Tak – 10%
Nie – 90%

Tak – 22%
Nie – 88%

Jaka jest główna bariera stosowania
nawodnienia?

Czy posiada Pan/i wiedzę dotyczącą
potrzeb nawadniania roślin?
Zapotrzebowanie na wodę
poszczególnych roślin

Tak – 23%
Nie – 77%

Fazy krytyczne rozwoju roślin wymagające
szczególnie nawodnienia

Tak – 17%
Nie – 83%

Zalecana dobowa ilość wody
na hektar uprawy

Tak – 10%
Nie – 90%

Stopnia wilgotności gleby

Tak – 27%
Nie – 73%

Wysokie koszty instalacji nawodnieniowej

Tak – 9%
Nie mam zdania – 91%

Optymalnych systemów nawadniania

Tak – 20%
Nie – 80%

Brak dostępu do źródła wody

Nie mam zdania – 100%

Mam inną wiedzę

Tak – 37%
Nie – 63%

Woda w rowach melioracyjnych nie jest
zatrzymywana

Nie mam zdania – 100%
Z jakiego zakresu chciałby Pan/i poszerzyć
wiedzę i w jakiej formie?

Z jakich źródeł czerpie Pan/i wiedzę
w zakresie nawodnienia?

Prawo wodne

Tak – 27%
Nie – 73%

Mała retencja

Tak – 3%
Nie – 97%

Od specjalistów z Wojewódzkich
Ośrodków Doradztwa Rolniczego WODR

nie korzysta –
100%

Nowoczesne systemy nawodnieniowe

Tak – 17%
Nie – 83%

Forma szkolenia – strona www

korzysta – 3%
nie korzysta –
97%

Nawadnianie precyzyjne

Tak – 13%
Nie – 87%

Od doradców z prywatnych firm doradztwa rolniczego

nie korzysta –
100%

Potrzeby wodne roślin

Tak – 37%
Nie – 63%

Od specjalistów z Instytutów naukowych
i uczelni wyższych

nie korzysta –
100%

Fazy krytyczne rozwoju rośliny
wymagające szczególnie nawodnienia

Tak – 7%
Nie – 93%

Od specjalistów z firm prywatnych
(np.: sprzedających sprzęt
do nawadniania)

korzysta – 10%
nie korzysta –
90%

Dokształcenie inne

Nie – 100%

Od specjalistów z firm produkujących
środki do produkcji (nawozy, środki
ochrony roślin, nasiona, itp.)

nie korzysta –
100%
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Z prasy i literatury branżowej

korzysta – 3%
nie korzysta –
97%

Jakie działania Pana/i zdaniem należały
podjąć aby poprawić dostępność wody
służącej do nawadniania?

Ze stron internetowych

nie korzysta –
100%

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

Tak – 30%
Nie – 70%

Z własnego doświadczenia

nie korzysta –
100%

Budowa ujęć wody – studni

Tak – 47%
Nie – 53%

Ze szkoleń grupy producenckiej

korzysta – 3%
nie korzysta –
97%

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

Tak – 27%
Nie – 73%

Od znajomych rolników

nie korzysta –
100%

Budowa zbiorników retencyjnych

Tak – 53%
Nie – 47%

Wiedza o nawadnianiu inne

nie korzysta –
100%

Siew poplonów, międzyplonów i poprawa
zawartości próchnicy w glebie

Tak – 20%
Nie – 80%

Wprowadzenie uprawek pożniwnych
ograniczających przesuszania gleby (np.:
uprawa bezorkowa, siew pasowy, inne)

Tak – 13%
Nie – 87%

Czy planuje Pan/i ubiegać się o środki
na dofinansowanie inwestycji związanych
z gospodarką wodą?

W jakiej formie chciałby Pan/i pozyskać
wiedzę?
Szkolenie stacjonarne

Tak – 60%
Nie – 40%

Modernizacja gospodarstw rolnych
w obszarze nawodnienia

Tak – 27%
Nie – 73%

Konferencja

Tak – 30%
Nie – 70%

Środki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska

Tak – 3%
Nie – 97%

Szkolenie internetowe

Tak – 7%
Nie – 93%

Kredyt lub pożyczka

Tak – 7%
Nie – 93%

Publikacje

Tak – 40%
Nie – 60%

Planuję zdobyć inne środki

Tak – 0%
Nie – 100%

Z jakich działań w zakresie zarządzania
wodą oczekiwałby Pan/i na terenie gminy
w której położone jest gospodarstwo?

Jak ocenia Pan/i utrzymanie rowów
melioracyjnych?

Budowy zbiorników retencyjnych

Tak – 33%
Nie – 67%

Budowy zastawek na ciekach wodnych

Tak – 10%
Nie – 90%

Dofinansowania do inwestycji

Tak – 60%
Nie – 40%

Opracował: Krzysztof Olszewski, DODR Wrocław

Ocena rowów

bardzo
dobrze – 7%
dobrze –
93%

Uwagi: Ankieterzy oceniali stan urządzeń melioracyjnych
przy swoich gruntach
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Załącznik nr 4. Stan ilościowy zmeliorowanych użytków rolnych
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Ze względu na brak informacji od rolników powiatu kamiennogorskiego dotyczących numerów ewidencyjnych działek, nie było możliwe pozyskanie map glebowo-rolniczych
z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kamiennej Górze, które stanowiłyby załącznik nr 3 do Raportu.

Załącznik nr 3. Mapy glebowo-rolnicze
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Kod Map
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AM
04.05.2020

AM
02.02.2020

AM
02.02.2020

AM
01.01.2020

AM
01.02.2020

AM
01.01.2020

Nr zał. /opis,
mapa/

Marciszów

Lubawka,

Lubawka, Opawa

Kamienna Góra,
Ptaszków

Kamienna Góra,
Czarnów

Kamienna Góra,
Czadrów

Lokalizacja administracyjna (gmina,
miejscowość)

młynówka

źródliska - rów
bez nazwy

rów R-K

rów R-A rów R-B

rów bez nazwy

potok ŁĘśEC

Lokalizacja
hydrologiczna
(nazwa cieku
zasilającego
lub inne źródło
wody)

-

-

-

-

-

-

stawy ybne
kompleks
>1,0 ha /
szt./

1

gm. Marciszów

3

3

gm. Lubawka

4

6

5

2004

1993

1995

1996

1984

1982

Rok budowy

gm. Kamienna Góra

wielof., rekreacyjny, p.pow.,
p.poś. itp. /szt./

Przeznaczenie zbiornika

1,31

1,7

3,1

8,4

1,28

6,1

Pow.
Zalewu /
ha/

13,1

20,4

76,06

166,5

14,2

64,3

Ogółem /
tys. m3/

w tym:
rezerwa
pow. /tys.
m3/

Pojemność zbiornika
/tyś m3/

OŚ-6223/3/04 dn.
18.03.2004

OŚ-6210/86/92 dn.
10.12.1992r

OŚ-6210/41/95 dn.
21.04.1995

OŚ - 6210/5/96 dn.
01.02.1996r.

GWOŚ- 7211/138/84
dn. 17.01.1984r

brak

Stan dok. techn.
i prawnej zbiornika
(klasa budowli, data
i nr pozw. Wodno-pr.,
instr. ekspl.)

Załącznik nr 5. Ewidencja zbiorników małej retencji wodnej (jeziora, zbiorniki wodne i stawy rybne
o pow. > 1,0 ha i poj. do 5,0 mln m3) wg stanu na 31.12.2004 r.

sprawny

sprawny

sprawny

sprawny

sprawny

sprawny

Uwagi o stanie technicznym zbiornika
(sprawny, do moderniz. itp. - ew. zakres
robót do wykonania)

Nr zał.
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mapa/

1/1

1

2

Kod MapInfo
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180500302

Bóbr, km
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jaz z zamknięciem
powłokowym
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Świdnik, km
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Rok budowy
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Światło
/m/

piętrzenie dla
małej elektr.
Wodnej

1945

gm. Marciszów

25

72

6

1,7

2

Wysokość
piętrzenia
/m/

Charakterystyka
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Marciszów
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Lokalizacja
administracyjna
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retencji
korytowej
/tys. m3/

OŚ6223/139/02 z dn.
10.12.2002

OŚ-6223/001-07/2001
z dn. 25.01.2001

Stan dok. techn.
i prawnej budowli
(data i nr pozw. wod-p, instr. ekspl.)

sprawny technicznie

Uwagi o stanie
techn. budowli
(sprawna, do remontu, zbędna
- ew. zakres robót
do wyk.)

Złącznik nr 6. Ewidencja budowli piętrzących wodę (retencja korytowa i gruntowa) na ciekach podstawowych administrowanych
przez DZM i UW we Wrocławiu (i innych) wg stanu na 31.12.2004 r.
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mapa/

Lp
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Lokalizacja
administracyjna (gmina,
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1

stawy ybne
kompleks
>1,0 ha /szt./
Rok budowy

-

gm. Marciszów, zlewnia Bóbr

1

1

1

gm. Kamienna Góra, zlewnia Bóbr

1969-1970

gm. Kamienna Góra, zlewnia Bóbr

wielof., rekreacyjny, p.pow.,
p.poś. itp. /szt./

Przeznaczenie zbiornika

6,75

Pow. Zalewu
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0,091

Ogółem /tys. m3/

w tym:
rezerwa pow.
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i prawnej zbiornika
(klasa budowli,
data i nr pozw.
Wodno-pr., instr.
ekspl.)

zbiornik wody
przemyslowej +jaz

osadniki

modernizacja
spustu wody oraz
ujęcia zasilającego
wodę

Uwagi o stanie
technicznym
zbiornika (sprawny,
do moderniz. itp.
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Załącznik nr 7. Dodatkowe obiekty małej retencji zgłoszone przez władze gmin i powiatów podczas konsultacji społecznych w ramach Programu
Małej Retencji dla Dolnego Śląska w powiecie kamiennogórskim

Załącznik nr 8. Model matematyczny inwestycji na obszarze DPW

Rekomendowane inwestycje wodne i ich wagi w powiecie kamiennogórskim
W raporcie, którego częścią jest niniejszy załącznik zaproponowano budowę kilkunastu zbiorników retencyjnych. Jednakże zbyt krótki okres tworzenia raportu, a także duża ilość pracy urzędników samorządowych spowodowała, że poza
krótkim opisem ich potencjalnej lokalizacji nie dysponujemy żadnymi dokładniejszymi danymi, jak te inwestycje mogłyby wyglądać. Dodatkowo w trakcie dyskusji na spotkaniach DPW i rozmów z ich uczestnikami wyciągnięto wnioski,
że bardzo pożądana byłyba budowa zastawek oraz przepustów piętrzących. Wspominano też o koniecznym remoncie
jazu na rzece Zadrna. Zatem różnego rodzaju inwestycji w powiecie kamiennogórskim piętrzących wodę i zwiększających retencję glebową mogłoby być nawet kilkadziesiąt.
Należy w tym miejscu przyjrzeć się efektom niewielkiego spiętrzenia wody w terenie płaskim (nizinnym) i terenie górskim. Przyjmując że przekrój cieku (rowu) jest taki sam w sytuacji, gdy jego spadek wynosi 1 promil (czyli 1 m na kilometr biegu) lub jeden procent (czyli 1 m na każde sto metrów) to spiętrzając płynącą wodę tylko o pół metra powodujemy w pierwszym przypadku wzrost poziomu wody na długości 500 m,
a w drugim tylko na 50 m. Ilość zgromadzonej wody w pierwszym przypadku będzie 10-krotnie większa.

Rys. 1 Poglądowy schemat ilości zgromadzonej wody w terenie o spadku 1 promila i 1 procent

Należy pamiętać, że wraz ze wzrostem poziomu wody w cieku wzrośnie również poziom wody gruntowej wokół cieku.
Na terenach płaskich będzie on obejmował zdecydowanie większy obszar niż na terenach o większym nachyleniu. Przyjmując, że mamy do czynienia z podobną glebą oraz taką samą jak w przypadku cieku proporcją nachylenia terenu, wzrost
ilości wody w glebie w wyniku wzrostu zwierciadła wody gruntowej, na terenie płaskim będzie stukrotnie większy niż
na terenie z większym spadkiem. W rozważaniu założono ten sam typ gleby, jednak w warunkach górskich często mamy
do czynienia ze skalnym podłożem o prawie zerowej zdolności retencyjnej, co dodatkowo pogarsza efekty.
Powyższe rozważania prowadzą do sformułowania następujących wniosków:
• szacując ilość retencjonowanej wody uwzględniamy tą gromadzoną w zbiorniku jak i tą zgromadzoną w wyniku
podniesienia się zwierciadła wody gruntowej,
• ta druga zależy od rodzaju gleby oraz od ukształtowania terenu: na terenach płaskich może jej być bardzo dużo,
w terenie górzystym dodatkowo przy skalnym podłożu może tej wody być wielokrotnie mniej,
• na terenach górskich z powodu ukształtowania terenu zwiększenie retencji glebowej w wyniku budowy np. zastawek
może wymagać wykonania wielokrotnie większej ilości inwestycji niż na terenach nizinnych.
W przypadku każdej inwestycji kluczowe są jej koszty i źródła finansowania. Poniżej, korzystając z wiedzy eksperckiej
Pana Mariana Słowika podano kilka orientacyjnych cen:
• zastawka monolityczna, budowa wraz z ubezpieczeniem wynosi 14 000-16 000 zł plus koszt wykonania operatu
wodnoprawnego oraz jeżeli są wymagane dokumenty dot. zgłoszenia lub pozwolenia na budowę dodatkowo koszty
płynne w zależności od regionu,
• przepusty z piętrzeniem o szerokości w osi rowu 6,0 mb, średnica przepustu fi 60 cm to koszt 12 500 zł, fi 100 cm
to koszt 18 000 zł, fi 120 cm to koszt 28 000 zł, natomiast modernizacja istniejących to koszt rzędu 6 000-7 000 zł.
• oczka wodne, trudne do wyceny, optymistyczna wersja przy realizacji siłami zewnętrznymi 210 zł brutto za 1 m2
czaszy oczka, realizacja siłami własnymi 87 zł brutto za 1 m2 czaszy oczka, dochodzą koszty urządzeń piętrzących
oraz pozwoleń i zgód.

Przykładowo rewitalizacja zbiornika wodnego
ujętego w Raporcie przez Spółką Wodną „Czarny Bocian” wg. oceny p. Słowika to koszt rzędu
50-80 tys. zł (łącznie z wszelką dokumentacją i
robotami wykonywanymi własnymi siłami, przy
przychylnej postawie Starostwa Powiatowego
i KOWR).
Można sformułować następujące wnioski:
• Koszty mogą być bardzo zróżnicowane jednak lokalny ekspert byłby w stanie z dużym
przybliżeniem je oszacować nie wykonując
szczegółowego kosztorysu.
• Koszty wykonania prac własnymi siłami
mogą być o wiele niższe niż zlecanie ich specjalistycznym firmom zewnętrznym.
• W przypadków rolników dysponujących
często własnym sprzętem i umiejętnościami
istniekje możliwość samodzielnego zrealizowania szeregu zadań. Należy jednak zminimalizować liczbę potrzebnej dokumentacji
i rozważyć ryczałtowe dofinansowanie tych
inwestycji.
Bardzo ważną kwestią jest wykonanie ogólnej
oceny rozważanych inwestycji i przypisanie im
wag, które pozwolą je porównać i utworzyć ranking. Rozważane powyżej dwa parametry, pozwoliłby ułożyć taki ranking, jednakże byłby on wysoce niedoskonały. Można co prawda porównać ilość
wody zgromadzonej za pomocą zastawki i ilość
wody w zbiorniku zaporowym. Jednak jest oczywiste, że pierwsze rozwiązanie to koszt kilkanastu
tysięcy złotych, a drugie (zbiornik) to koszt kilku
milionów. Słuszne zatem wydaje się zaproponowanie parametru oceny inwestycji jakim byłby
koszt zretencjonowania 1 m3 wody sumarycznie
w zbiorniku (nawet jeśli będzie to tylko spiętrzenie wody w polnym rowie) jak i w glebie w wyniku
podniesienia poziomu wody gruntowej. Właściwe
wydaje się też zaproponowanie oceny za pomocą
punktacji, gdzie inwestycja o najniższym koszcie
retencji 1m3 wody dostawałaby 10 pkt, a ta o najwyższym 1 pkt.

Punkty dla każdej z N inwestycji liczymy wówczas wg następującego wzoru:

gdzie:
Pn – punkty n’tej inwestycji,
Kn – koszty 1 m3 wody d’tej inwestycji,
KD – koszty 1 m3 wody najdroższej inwestycji,
KT – koszty 1 m3 wody najtańszej inwestycji.
W przypadku tej punktacji mamy do czynienia
z „odwrotną” skalą tzn. inwestycja o najniższej
wartości parametru otrzymuje najwięcej punktów.
Powstaje pytanie czy jest to jedyny parametr
jaki powinien być brany pod uwagę. Odpowiedzią mogą być badania jakie przeprowadził prof.
R. Juszczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w zlewni rowu Wyskoć (okolice od Dolska
do Kościana). Opublikował on szereg prac naukowych oraz doktorat „Inwentaryzacja i waloryzacja
małych zbiorników wodnych na obszarze zlewni
rowu Wyskoć”. Zbadał łącznie 641 małych zbiorników wodnych doszedł do wniosku, że należy oceniać ich jakość ekologiczną, wielkość antropopresji oraz przydatność do retencji wód drenarskich.
Wyniki tych badań pokazują, że już samo położenie zbiornika, tzn. czy znajduje się on w obszarze zabudowanym, wśród pól, łąk, w lesie, czy
też ma charakter mokradła warunkuje czy będzie
on podlegał silnej antropopresji, jaka będzie jego
jakość ekologiczna i przydatność melioracyjna.
Można zatem powiedzieć, że planując zbiornik,
spiętrzenie lub zastawkę znając ich potencjalne
położenie możemy w pewnym zakresie ocenić
na jakim poziomie będą się kształtowały wymienione cechy. Biorąc pod uwagę wspomniane badania, uwzględnianie w ocenie planowanej inwestycji jedynie kosztów retencjonowania 1 m3 byłoby
błędem.
Postanowiono zaproponować uogólnioną metodę oceny planowanej inwestycji, przy czym
zasada jest taka sama jak przy ocenie kosztów
retencjonowani. Należy ustalić ile parametrów będzie ocenianych (K) i dla ilu inwestycji (N). Wartość ocenianego parametru k może być dowolne,
ważne, aby była wyrażona liczbą. Dobrze byłoby
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aby ustalić sobie, że najmniej korzystna wartość
tego parametru była oceniana na 1 pkt, wartości
najbardziej korzystnej możemy przypisywać dowolną ilość punktów, tym wyższą im ważniejszy
jest oceniany parametr. Jeśli będzie to dziesięć to
oznacza, że dany parametr w ocenie punktowej
dla wszystkich rozpatrywanych inwestycji będzie
przyjmował wartości od 1 do 10, jeśli ustalimy
na 5 to będzie to od 1 do 5. Wzór jakim będziemy wyznaczać ile punktów otrzyma inwestycja n
za parametr k będzie miał następującą postać:

gdzie:
n– n
 umer inwestycji od 1 do N (liczba inwestycji),
k– o
 ceniany parametr, od 1 do K (liczba ocenianych parametrów),
Xn,k – 
ocena parametru k w n’tej inwestycji
(może być wartość lub kategoria),
Pn,k – punkty za parametr k w n’tej inwestycji,
Ak – 
najlepsza ocena parametru k wśród
wszystkich inwestycji,

Bk – n
ajgorsza ocena parametru k wśród
wszystkich inwestycji,
ak – punkty za najlepszą ocenę parametru k
wśród wszystkich inwestycji,
bk – 
punkty za najgorszą ocenę parametru k
wśród wszystkich inwestycji.
Sumaryczna ocena inwestycji n będzie wynosiła
wówczas:

oznaczenia jak wyżej.
Indywidulną sprawą dla każdego powiatu jest
w tym momencie wybór parametrów jakie będą
oceniane i ile punktów może maksymalnie otrzymać każdy z parametrów. Aby to zrobić trzeba dysponować wiedzą, choćby szacunkową dotyczącą
każdej inwestycji i każdego z parametru.
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