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Wg rozdzielnika   

  

 W odpowiedzi na interpelację z dnia 26.02.2020 r. (data wpływu: 13.03.2020 r.) w sprawie 

działań zmierzających do zwiększenia retencji naturalnej na terenie gminy Łubniany przedstawiam 

niniejszym informacje w przedmiotowej kwestii. 

 Na wstępie należałoby wyjaśnić pojęcie retencji naturalnej w świetle obecnych przepisów 

prawnych. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) nie określa 

wprost omawianego terminu, jednak w kontekście działań samorządów odnosi się do pobierania opłat 

za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, co kwalifikuje się do szczególnego korzystania z wód.  

Według art. 34 pkt 4 ww. aktu prawnego szczególnym korzystaniem z wód jest wykonywanie na 

nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych  

z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 

70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  

w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy Prawo wodne wpływy 

z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, stanowią w 90% 

przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy. W myśl art. 274 pkt 6 ww. ustawy 

opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji różnicuje się wg następujących sposobów retencjonowania 

wód opadowych i roztopowych: 

a) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych  

z gruntem – 1,00 zł za 1m2na 1 rok, 

b) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10% 

odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,60 zł za 1m2 

na 1 rok, 

c) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 

do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 

zł za 1m2 na 1 rok, 

d) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności powyżej 

30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem –0,10 zł za 

1m2 na 1 rok. 



Z powyżej przytoczonych przepisów wynika, iż ekonomicznym rozwiązaniem dla użytkowników 

nieruchomości, których powierzchnia biologicznie czynna jest mniejsza niż 30% nieruchomości – 

najlepsze jest zastosowanie na nieruchomości urządzeń do retencjonowania wody.  

 Mając na uwadze wyżej opisane kwestie prawne w kontekście problemu zmniejszenia 

naturalnej retencji terenowej należy stwierdzić, iż tut. Urząd nie pobiera opłat wynikających z tego 

tytułu. Spowodowane jest to tym, iż właściciele nieruchomości lub przedsiębiorstwa na terenie gminy 

Łubniany nie spełniają warunków ustawy Prawo wodne zobowiązujących ich do wnoszenia opłat za 

zmniejszenie naturalnej retencji wodnej.  

 Przytoczony dokument w interpelacji Radnych Gminy Łubniany tj. „Założenia do Programu 

przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030” mówi między 

innymi o naturalnej retencji realizowanej za pomocą środków mających na celu ochronę zasobów 

wodnych przez przywracanie lub utrzymanie naturalnych ekosystemów. Na terenach gminy Łubniany 

można obecnie wyróżnić w obrębie retencji naturalnej trzy obszary: leśny, koryt rzecznych, glebowo-

gruntowy. Na obszarach leśnych za gospodarkę wodną i jej ochronę odpowiedzialne jest Państwowe 

Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, które realizuje szereg programów związanych z małą retencją 

wodną. Rzeki objęte są działaniami Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” , które jest 

w trakcie opracowywania „Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych”. Należy 

również wspomnieć, iż obecnie budżet „Wód Polskich” na utrzymanie rzek na terenie gminy Łubniany 

jest kilkukrotnie mniejszy niż w latach ubiegłych. Z wyżej wymienionych powodów nie sposób określić 

rzeczywistej możliwości renaturyzacji rzek na terenie gminy Łubniany. Ostatnim obszarem mającym 

wpływ na polepszenie retencji naturalnej są zasoby wód gruntowych. Działania  

w tym zakresie można skutecznie realizować na poziomie samorządu poprzez: 

– formułowanie odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

oraz wyznaczanie terenów, na których możliwa będzie retencja wodna tj. łąki lub torfowiska oraz 

innych form utrzymania ekosystemów poprzez ustanawianie użytków ekologicznych, 

– współpracę ze spółkami wodnymi w celu utrzymania łąk i torfowisk, 

– działania samorządów poprzez utrzymanie naturalnych form ekosystemów na terenach własnych. 

 Przykładami realizacji działań zmierzających do zwiększenia retencji naturalnej na terenie 

gminy Łubniany są: 

– zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Masów ustanowionego uchwałą 

Rady Gminy Łubniany nr XVI/113/16 z dnia 30.05.2016 r. mówiące o tym, że czyste wody opadowe  

i roztopowe można retencjonować na terenach objętych planem oraz wykorzystywać je gospodarczo, 

a z powierzchni niezanieczyszczonych można je odprowadzać do wód lub do ziemi bez ich oczyszczania, 

– ustanowienie formy ochrony przyrody w postaci użytku ekologicznego w m. Jełowa -  miejsce 

masowego występowania  kukułki szerokolistnej i kukułki krwistej, 

– współpraca z Gminną Spółką Wodną w Łubnianach przy realizacji planów utrzymaniowych 

istniejących urządzeń wodnych oraz przy prowadzeniu odbudowy i gruntowych konserwacji urządzeń 

do zatrzymywania wody na terenach łąkowych i torfowisk w m. Jełowa i Dąbrówka Łubniańska, 



– utrzymanie w  dobrym stanie lasów będących własnością Gminy Łubniany o pow. 1,948 ha według 

uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego oraz przywracanie odcinkowych zadrzewień.  

 W celu utrzymania kierunku działań na szczeblu gminnym na rzecz zwiększenia możliwości 

naturalnej retencji wodnej można ustanowić kolejne użytki ekologiczne dla ekosystemów, które 

obecnie istnieją, ale w przyszłości mogą być zagrożone przez nieodpowiednią gospodarkę rolną  

i komunalną. Kolejnym środkiem może być zwiększenie budżetu gminnego na cele związane  

z utrzymaniem form ochrony przyrody występujących na terenach własności Gminy Łubniany oraz 

poza nimi w postaci promowania możliwości otrzymania dotacji na utrzymanie użytków ekologicznych 

z innych źródeł finansowania. Ważna w tym zakresie jest również dalsza współpraca  

z Gminną Spółka Wodną w Łubnianach, która swoją działalnością  obejmuje nie tylko urządzenia wodne 

własności Gminy Łubniany, ale przede wszystkim została ona powołana do prowadzenia racjonalnej 

gospodarki wodnej na terenie jej działania i w związku z tym może również realizować prace na 

terenach prywatnych. Na uwagę zasługują także zapisy ujęte w „Założeniach do Programu 

przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030”, które przewidują 

działania informacyjne, edukacyjne i konsultacyjne skierowane m.in. do społeczeństwa mające na celu 

zwiększenie wiedzy o problematyce związanej z naturalną retencją. 

 W kwestii analizy stanu wody na terenie gminy Łubniany w kontekście deficytu i możliwości 

retencji wodnej na szczeblu gminnym należy nadmienić, iż tego typu dokumentacja analityczno-

planistyczna powinna posiadać każda gmina. Z uzyskanych informacji wynika, iż za zlecenie 

sporządzenia tego typu dokumentacji odpowiedzialna była tut. spółka wodna. Ze względu na duży 

koszt wykonania analizy i planu dla terenu całej gminy zrezygnowano z tego typu działania na rzecz 

zadań w zakresie mikroretencji wodnej realizowanych lokalnie dla mniejszych obszarów na podstawie 

wiedzy praktycznej. W ramach współpracy z Gminną Spółką Wodną w Łubnianach tut. Urząd nałoży 

większy nacisk na ponowne podjęcie tematu w omawianym zakresie i sporządzenie stosownej 

dokumentacji dla obszaru całej gminy. Warto też nadmienić, iż tut. spółka wodna kładzie obecnie 

większy nacisk na sztuczną retencję wodną między innymi w postaci retencji gruntowo-glebowej  

i pojemnościowej urządzeń wodnych. Ponadto spółki wodne mogą również obejmować swoją 

działalnością niektóre powierzone zadania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne związane  

z retencją wodną w korytach rzek. W związku z tym na terenie gminy Łubniany oprócz naturalnej 

retencji terenowej prowadzone są działania w kierunku sztucznej retencji wodnej (remont zastawek 

wodnych na rowach melioracyjnych i utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód przy gruntach 

przyległych). 

 Ujęta uwaga w interpelacji dotycząca planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz strategii 

zarządzania ryzykiem powodziowym obejmuje szereg zazębiających się działań podejmowanych przez 

różne organy i instytucje. Plany przeciwdziałania skutkom suszy zostały opracowane przez Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i główne zadania w nim przypisuje się Marszałkowi 

Województwa oraz obecnie Zarządom Zlewni Wód Polskich. Oprócz wyżej wymienionych w niniejszym 

piśmie działań tut. Urząd nie posiada rozległych kompetencji w zakresie zwiększania ogólnie pojętej 

retencji wodnej. Niemniej jednak tut. Urząd w porozumieniu z rolnikami  

z terenu gminy Łubniany podjął działania zmierzające do określenia potrzeby budowy stacji 

monitoringowej badającej warunki atmosferyczne, w tym i wielkość opadów. Tego typu stacja 

wchodziłaby w system monitoringu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG)  

w Puławach. Natomiast w stosunku do Planu zarządzania ryzykiem powodziowym podobnie jak  



w przypadku Planu przeciwdziałania skutkom suszy tut. Urząd realizuje zadania przypisane jednostkom 

samorządowym tj.: 

– opracowywanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

przestrzegających zapisów Planów zarządzania ryzykiem powodziowym i innych w tym zakresie, 

– bieżąca konserwacja urządzeń  wodnych i przepustów we współpracy z lokalną spółką wodną, 

– odbieranie zgłoszeń mieszkańców i monitowanie spraw związanych z utrzymaniem rzek  

i współpraca z kompetentnymi organami w razie zagrożenia powodziowego, 

– ujmowanie w inwestycjach gminnych rozwiązań odprowadzania wód opadowych i roztopowych 

ograniczających ryzyko lokalnych podtopień, 

– promowanie i utrzymanie naturalnych ekosystemów przyrodniczych, w tym i realizacja nasadzeń 

drzew, 

– informowanie mieszkańców o możliwości tworzenia urządzeń lub zbiorników na terenie posesji  

w celu przechwytywania wód opadowych i roztopowych oraz zachęcanie do wykorzystania tego 

rodzaju wód do różnych zastosowań w domu, a także i w ogrodzie. 

 

Otrzymują: 

1. Radni Gminy Łubniany Klubu Łubniany Czas na Zmiany; 

2. Radni Gminy Łubniany Klubu Razem dla Ekologii; 

3. Przewodniczący Rady Gminy Łubniany – Pan Ryszard Buchta; 

4. A/a. 


