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PROJEKT 

Programu małej retencji dla województwa śląskiego 
Katowice – wrzesień 2005 

 

I. Wstęp 
Sztuczne zbiorniki retencyjne są jednym ze źródeł zaopatrzenia w wodę ludności i przemysłu, 
ważnym elementem ochrony przeciwpowodziowej, odgrywają istotną rolę w wyrównywaniu 
przepływów, co ma szczególne znaczenie w okresach suszy.  
Wszelkie działania związane z gospodarką wodą i zarządzaniem zasobami wodnymi (ilościowymi 
i jakościowymi) ściśle powiązanymi z szeroko rozumianymi aspektami środowiskowymi 
wymagają rozwiązań odpowiadających współczesnej strategii zrównoważonego rozwoju i 
zgodnej z nią polityki kształtowania stosunków wodnych.  

Planowanie, projektowanie oraz realizacja obiektów małej retencji powinny być tak 
zorganizowane, aby uwzględniało zarówno różnorodne cechy i walory środowiska, jak i 

wielorakość funkcji, które obiekty te mają spełniać, a przebieg procesu inwestycyjnego musi być 
dostosowany do specyfiki i indywidualnych potrzeb. 

 
PODSTAWA, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA  
W wyniku porozumienia zawartego w dniu 21 grudnia 1995 r., pomiędzy Ministrem Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej oraz Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa, podjęto we wszystkich województwach prace nad sporządzaniem programów małej 
retencji.  
Programy te mają służyć intensyfikacji działań na rzecz poprawy stanu, odbudowy oraz 
powiększenia zasobów wodnych w kraju, w tym realizację inwestycji zwiększających zasoby wód 
pod względem ilościowym, jak też inwestycji dotyczących poprawy jakości tych wód, a także 
elementy ochrony przeciwpowodziowej.  
Jako priorytetowe kierunki działań z zakresu małej retencji przyjęto:  
- odbudowę, modernizację i budowę urządzeń piętrzących w celu wykorzystania wody do 
nawodnień, spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych,  
- uzupełnienie i modernizację obiektów melioracyjnych pod kątem zachowania równowagi 
ekologicznej biotopów, 
- odbudowę, modernizację i budowę budowli piętrzących i stopni przeciwerozyjnych dla 
podniesienia poziomu wody gruntowej na obszarach przyległych,  
- odbudowę, modernizację i budowę nowych sztucznych zbiorników wodnych o pojemności do 
5mln m na rzekach i potokach,  
- odbudowę, modernizację i budowę nowych stawów rybnych,  
- piętrzenie istniejących małych jezior i magazynowanie dodatkowych zasobów wody z 
jednoczesnym podniesieniem walorów krajobrazowych i estetycznych środowiska 
przyrodniczego.  
 
Podstawą opracowania niniejszego programu było porozumienie z dnia 11 kwietnia 2002 r. w 
sprawie współpracy na rzecz zwiększenia rozwoju małej retencji wodnej oraz upowszechniania i 
wdrażania proekologicznych metod retencjonowania wody, zawarte pomiędzy: Wiceprezesem 
Rady Ministrów, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrem Środowiska, Prezesem Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 
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Do pożądanych działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej zalicza się:  
- zalesianie górnych partii zlewni, 
- budowa małych zbiorników retencyjnych,  
- odtwarzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, 
- melioracje nawadniające,  
- sterowanie przepływami i retencją zbiorników wodnych, -  
 
utrzymanie we właściwym stanie międzywala, dla możliwości przepuszczania wód 
wezbraniowych, w tym prowadzenie przerostów drzew i krzewów w trasie wody brzegowej.  
 
Przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy uwzględniać 
występowanie obszarów bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia  

Przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy uwzględniać 

występowanie obszarówbezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią, wyznaczonych w 

sposób określony w ustawie Prawo wodne oraz wszelkich innych terenów narażonych na 

występowanie zjawisk powodziowych.  
 
 
Ograniczenia wynikające z wyznaczenia stref ochronnych  
 
Wokół zbiorników retencjonujących wodę wyznaczane są obszary ochronne. Na obszarze takim 
mogą być wprowadzone zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie korzystania ze znajdujących się 
w sąsiedztwie nieruchomości a zwłaszcza użytkowania gruntów i korzystania z wód. 
Ograniczenia mogą dotyczyć wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania robót lub 
innych czynności, które mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w 
szczególności lokalizowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

Zgodnie z zapisami art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 

1229 z późniejszymi zmianami) obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych będą 

ustanawiane przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w drodze aktu prawa 

miejscowego, na podstawie planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Natomiast 

strefy ochronne ujęć wody ustanawiane są zgodnie z zapisami art. 52 ww. ustawy, na wniosek i 

koszt właściciela ujęcia. Strefę ochronną ujęcia wody (w przypadku, gdy obejmuje ona teren 

ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej) ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego, 

dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Natomiast strefę ochronną obejmującą 

wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia, w drodze decyzji, organ właściwy do wydania 

pozwolenia wodnoprawnego.  

Zgodnie zzapisami art. 59 ustawyz dnia 18 lipca 2001 roku–Prawowodne(Dz.U. Nr 115, poz. 

1229zpóźniejszymi zmianami) obszary ochronnezbiorników wód śródlądowych będą ustanawiane 

przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w drodze aktu prawa miejscowego,na 

podstawie planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Natomiast strefyochronne ujęć 

wody ustanawiane sązgodnie z zapisami art. 52 ww. ustawy, na wniosek i koszt właściciela 

ujęcia. Strefę ochronną ujęcia wody(w przypadku, gdyobejmuje ona teren ochronybezpośredniej i 
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terenochronypośredniej)ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej. Natomiast strefę ochronnąobejmującą wyłącznie teren 

ochronybezpośredniej ustanawia, w drodze decyzji, organ właściwy do wydania pozwolenia 

wodnoprawnego.  

 
 

POWIĄZANIE OPRACOWANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI  
Program małej retencji dla województwa śląskiego został opracowany w wyniku porozumienia w 
sprawie współpracy na rzecz zwiększenia rozwoju małej retencji wodnej oraz 
upowszechniania i wdrażania proekologicznych metod retencjonowania wody, zawartego w 
dniu 11 kwietnia 2002 r. pomiędzy: Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, Ministrem Środowiska, Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem 
Programu jest dążenie do zwiększenia zasobów wodnych na terenie całego województwa. Jego 
realizacja przebiegać będzie w oparciu o obowiązujące dyrektywy unijne, ustawy i 
rozporządzenia, a także plany i programy opracowane na poziomie kraju i województwa.  

 

Wychodząc od zasad wynikających z polityki unijnej należy zaznaczyć, iż celem Dyrektywy 

2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady – tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej z dnia 23 

października 2000 roku, ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 

wodnej, jest m.in. propagowanie zrównoważonego korzystania z wody, opartego na 

długoterminowej ochronie dostępnych zasobów wodnych oraz dążenie do zmniejszenia skutków 

powodzi i suszy – art. 1 dyrektywy.  

W art. 4 ust. 3 – Cele środowiskowe, wymienia się działalność, do celów której woda jest 

magazynowana, taką jak zaopatrzenie w wodę do picia, wytwarzanie energii elektrycznej lub 

nawadnianie; regulację wód, zapobieganie powodzi.  

 
Przechodząc do polskiego ustawodawstwa należy podkreślić, iż ustawa z dnia 
18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) 
reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w 
szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie 
zasobami wodnymi (art. 1 ust. 1) m.in. w oparciu o realizację założeń małej retencji. 
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Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach 
Nr 9 - Suchy zbiornik Rudnik Mały, gm. Starcza 
 

 
 



 5

 
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach 
http://www.silesia-region.pl/pmr/nr_1_9.pdf 
 
Nr 9 - Suchy zbiornik Rudnik Mały, gm. Starcza 
 
 

 


