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Obecne działania w zakresie kształtowania zasobów wodnych

Budżet zPZKW na lata 2020 – 2025 (środki własne PGW Wody Polskie) dla zadań inwestycyjnych oraz
utrzymaniowych to ok. 163 mln zł. Od roku 2020 PGW WP zakończyło działania inwestycyjne (15) i
utrzymaniowe (167) związane z małą retencją na obiektach piętrzących, dzięki którym nastąpiło zwiększenie
retencji korytowej o ok. 8 mln m3.

Działania w skali trwania zPKZW dotychczas objęły ponad
1 000 urządzeń wodnych

52 zadań o 
charakterze 

inwestycyjnym

284 zadań 
o charakterze 

utrzymaniowym

realizacja zadań 
ujętych w zPKZW 

pozwoli na 
zmagazynowanie 

dodatkowych

52 mln m3

na obszarze prawie

65 tys. ha 

w tym prawie

54 tys. ha na 
gruntach rolnych
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W ramach założeń do  PKZW oraz 
działalności statutowej PGW WP

w 2021 r. odbyło się 
ok. 500 spotkań z Interesariuszami.

Zawarto 50 porozumień finansowych 
w zakresie współpracy dotyczącej 

kształtowania zasobów wodnych, na 
łączną kwotę prawie 7 mln zł, w tym

ok. 1,5 mln zł uzyskanego wsparcia od 
Sygnatariuszy. Dokładna wartość części 
podpisanych porozumień będzie znana 

po ogłoszeniu przetargów. 

Zawarto 22 porozumienia rzeczowe 
m.in. na utrzymanie urządzeń, 

odtworzenie zabudowy regulacyjnej 
koryta, zwiększenie zdolności 

retencyjnych, prowadzenia eksploatacji 
polegającej na regulowaniu piętrzenia na 

urządzeniach oraz prowadzenie prac 
utrzymaniowych.

W ramach założeń do  PKZW oraz 
działalności statutowej PGW WP 

w 2020 r. odbyło się 
ok. 820 spotkań z Interesariuszami.

Zawarto 37 porozumień finansowych 
w zakresie współpracy dotyczącej 

kształtowania zasobów wodnych na kwotę 
ok. 3,16 mln zł. 

Zawarto 25 porozumień rzeczowych m.in. 
na utrzymanie urządzeń, nieodpłatne 

przechowywanie szandorów, opracowanie 
programu funkcjonalno-użytkowego -
zwiększenie zdolności retencyjnych, 

wykonanie dokumentacji, prowadzenia 
eksploatacji polegającej na regulowaniu 

piętrzenia na urządzeniach oraz uzyskanie 
niezbędnych decyzji administracyjnych.

Pomoc finansowa i merytoryczna dla 
dalszej działalności gminnych spółek 

wodnych - m.in. Porozumienie 
intencyjne 

dla regulowania urządzeniami 
wodnymi (jazy, zastawki) przez spółkę 
wodną przy koordynacji Wód Polskich

Zwiększenie retencji - budowa 
zbiorników retencyjnych

Rewitalizacja/przebudowa kanałów, 
rzek

Współpraca w zakresie działań 
przeciwpowodziowych

Monitoring spotkań w sprawie kształtowania zasobów wodnych i działalności statutowej
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Pozostałe 3 zadania, na łączną
kwotę ok. 14 mln zł są realizowane
na obszarze więcej niż  jednego 
województwa.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020

Realizacja zadań w ramach poddziałania 4.3 „Wsparcie na inwestycje

związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa

i leśnictwa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

• realizacja 194 zadań inwestycyjnych związanych z budową lub przebudową 

urządzeń piętrzących, mający realny wpływ na wzrost retencji korytowej;

• szacunkowa wartość zaplanowanych zadań to ok. 571 mln zł;

• zadania finansowane w ramach PROW 2014-2020 będą realizowane przy 

współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Instytucją 

Zarządzającą;

• pierwsze nabory w ramach ww. poddziałania mogą zostać ogłoszone w 

drugim kwartale 2022 r.
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Obszar pomiarów

• PGW WP Nadzór Wodny w Zduńskiej Woli;

• Długość zinwentaryzowanych rowów melioracyjnych – 163,6 km;

• Powierzchnia Nadzoru Wodnego – 200,96 km2;

• Obszar działania Nadzoru Wodnego:

Województwo łódzkie;

Powiaty - łaski, poddębicki, sieradzki, zduńskowolski; 

Gminy - Łask, Sieradz, Szadek, Warta, Zadzim, Zapolice, m. Zduńska Wola, Zduńska Wola.

Zakres zadania

• Określono koszty, czas realizacji oraz założenia technologiczne inwentaryzacji;

• Wykonano analizę porównawczą trzech technologii pomiarowych – pomiar metodą  RTK, mobilnym skanerem 
laserowym oraz dronem;

• Pozyskano dane przestrzennych na potrzeby ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych 
gruntów;

• Opracowano ortofotomapę i Numeryczny Model Terenu;

• Dokonano oceny stanu technicznego zinwentaryzowanych urządzeń;

• Wyznaczono lub zaktualizowano 484 ha obszarów, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny 
wpływ.

Pilotaż inwentaryzacji urządzeń melioracji wodnych 
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