Projekt z dnia 19.07.2022 r.
UCHWAŁA NR …
RADY MINISTRÓW
z dnia …………..
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą
„Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce”
Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.1)) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się program wieloletni pod nazwą „Gospodarowanie zasobami wodnymi
w Polsce”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Okres realizacji Programu ustala się na lata 2023–2031.
§ 3. 1. Wykonawcą Programu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
2. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej.
§ 4. 1. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa.
2. Ogólna kwota środków z budżetu państwa w całym okresie realizacji Programu
wyniesie 6 249,35 mln zł.
3. Środki z budżetu państwa, o których mowa w ust. 2, w poszczególnych latach wyniosą:
1) w 2023 r. – 81,6 mln zł;
2) w 2024 r. – 452,23 mln zł;
3) w 2025 r. – 431,35 mln zł;
4) w 2026 r. – 964,06 mln zł;
5) w 2027 r. – 1219,29 mln zł;
6) w 2028 r. – 1243,12 mln zł;
7) w 2029 r. – 710,70 mln zł;
8) w 2030 r. – 636,7 mln zł;
9) w 2031 r. – 510,30 mln zł.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773,
1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.
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4. Przed podjęciem działań dokonywanych w ramach realizacji Programu, w wyniku
których może nastąpić przekroczenie kwot, o których mowa w ust. 3, konieczne jest dokonanie
zmiany Programu w drodze uchwały Rady Ministrów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

za zgodność pod względem legislacyjnym, prawnym i redakcyjnym
Bartosz Szczurowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego
w Ministerstwie Infrastruktury
/podpisano elektronicznie/
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) programy wieloletnie są ustanawiane przez Radę
Ministrów w celu realizacji strategii przyjętych przez Radę Ministrów, w tym w zakresie
obronności i bezpieczeństwa państwa. Rada Ministrów, ustanawiając program, wskazuje jego
wykonawcę.
Stan obecny
Polska należy do krajów o niewielkich zasobach wodnych. Określa się je między innymi
za pomocą współczynnika dostępności wody – dla Polski wynosi on około 1 600 m³
na mieszkańca/rok. Wartość ta, w porównaniu do średniej europejskiej, jest niska. Średni
współczynnik dostępności wody przypadający na Europejczyka wynosi około 4 500 m³, a dla
całego świata średnio prawie 6 000 m3 na mieszkańca.
Duże zbiorniki retencyjne w Polsce posiadają sumaryczną pojemność trzykrotnie niższą
od uznawanej w Europie za wystarczającą dla bezpiecznego zaopatrzenia w wodę
i zapewniającą wystarczający poziom ochrony przeciwpowodziowej. Niedostateczna retencja
nie pozwala na znaczące wyrównanie odpływów. Jest także zbyt mała dla istotnego
ograniczenia zagrożenia powodziowego kraju. Sytuacja hydrologiczna (m.in. zmiany
w charakterystyce opadów) powiązana z brakiem możliwości gospodarowania odpływem
rzecznym jest także jednym z czynników ograniczających efektywny transport wodny.
Cele projektowanych regulacji – projektu uchwały
Podstawowym celem projektowanej uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
Programu jest zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego oraz uzyskanie korzystnego bilansu
wodnego (ochrona przed suszą i retencja wodna).
Realizacja celu głównego wpłynie również na osiągnięcie celów szczegółowych, które
zakładają realizację projektów inwestycyjnych zmierzających do wzmocnienia ochrony
przeciwpowodziowej, przeciwdziałania skutkom suszy oraz zwiększenia produkcji „zielonej
energii”.
W Programie uwzględniono listę inwestycji do realizacji, które zostały podzielone
na 2 priorytety:


Priorytet 1 - budowa i odbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej;



Priorytet 2 – budowa zbiorników wodnych.

Przewidywane efekty realizacji Programu
Program jest odpowiedzią na konieczność łagodzenia wystąpienia ryzyka klęsk żywiołowych,
jakimi są zagrożenie powodzią oraz niedobór wody spowodowany suszą, a realizacja zadań
programu przyczyni się do przeciwdziałania zmianom klimatu.
W przewidzianym zakresie interwencji planuje się m. in. budowę lub przebudowę
20 zbiorników wodnych, a także polepszenie parametrów eksploatacyjnych dla pracy
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lodołamaczy w celu swobodnego prowadzenia akcji lodołamania.
Efektem strategicznym realizacji projektu Programu będzie wpływ na wypełnienie wskaźnika
retencji określonego w Programie przeciwdziałania niedoborowi wody, tj. zwiększenia
wskaźnika retencji do 15% średniego rocznego odpływu.
Projekt zakłada finansowanie Programu w wysokości 6 249,35 mln. zł. Nakłady z budżetu
państwa na realizację Programu w poszczególnych latach wyniosą:
1) w 2023 r. – 81,6 mln zł;
2) w 2024 r. – 452,23 mln zł;
3) w 2025 r. – 431,35 mln zł;
4) w 2026 r. – 964,06 mln zł;
5) w 2027 r. – 1219,29 mln zł;
6) w 2028 r. – 1243,12 mln zł;
7) w 2029 r. – 710,7 mln zł;
8) w 2030 r. – 636,7 mln zł;
9) w 2031 r. – 510,30 mln zł.
Wykonawcą Programu będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Nadzór nad
realizacją Programu zostanie powierzony ministrowi właściwemu do spraw gospodarki
wodnej.
Projekt uchwały przewiduje, iż wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Projektowana uchwała będzie mieć pozytywny wpływ na mikroprzedsiębiorstwa i małe
przedsiębiorstwa w związku z możliwością rozwoju ich działalności o charakterze
budowlanym lub transportowym. Przyjęcie projektu uchwały pozwoli na rozwój usług
z obszaru hydrotechniki oraz transportu świadczonych przez polskie przedsiębiorstwa.
Projektowana uchwała nie ma wpływu na sytuację osób niepełnosprawnych oraz osób
starszych.
Nie jest możliwe osiągnięcie celów za pomocą innych środków, ze względu na wynikającą
z przepisów prawa obligatoryjność wydania uchwały.
Projekt uchwały nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), i w związku z tym nie
podlega notyfikacji.
Projekt uchwały nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. Projekt uchwały nie
wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu
Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo
uzgodnienia. W szczególności, zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady z dnia 29 czerwca 1998 r.
w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym
w sprawie projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. WE L 189 z 03.07.1998, str. 42 –
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Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 446), projekt uchwały nie podlega
konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym.
Projekt uchwały został wprowadzony do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady
Ministrów pod nr ID227.

