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Pani 
Małgorzata Kaptur 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie  
/w miejscu/ 

 

Odpowiadając na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Mosinie - Pana Łukasza 

Kasprowicza z dnia 20 maja 2020 r., znak: BR.0003.338.2020 w przedmiocie analizy 

możliwości korytowego piętrzenia wody na ciekach znajdujących się na terenie gminy 

Mosina na cele rolnicze i leśne, informuję, iż uruchomiony został program krajowy 

„Retencja korytowa - Program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych”, 

realizowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  

W ramach tego programu nie ma dopłat. Inwestycje są planowane i finansowane 

z przeznaczonego na ten cel budżetu - w tym roku planowane są prace na kwotę 60 min zł. 

Pilotaż wdrażany jest w województwie zachodniopomorskim. W ciągu trzech lat program 

ma zostać zrealizowany w całej Polsce. Jego zasadniczym celem jest przywrócenie 

dwufunkcyjności urządzeń melioracyjnych, co zapewni retencję wód na użytkach rolnych 

w okresach suszy. 

W najbliższym czasie mają ruszyć prace remontowe i przebudowa istniejących małych 

urządzeń piętrzących, w celu umożliwienia retencjonowania wody na obszarze całego kraju. 

Aktualnie weryfikowane są miejsca, sprzyjające wykonaniu nowych lub odbudowie małych 

obiektów piętrzących dla uzyskania najlepszych efektów.  

Niezależnie od powyższego, informuję, iż pismem z dnia 25 maja 2020 r. znak: 

OŚ.604.54.2020.NR, skierowanym do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich 

w Poznaniu, zwrócono się o informację czy analizowano możliwości korytowego piętrzenia 

wody na ciekach znajdujących się na terenie gminy Mosina na cele rolnicze i leśne, w tym 

o wskazanie wytypowanych do programu cieków wraz z określeniem zakresu 

i przewidywanego terminu planowanych w ich obrębie prac. 

O dalszych ustaleniach w sprawie zostanie Pani poinformowana odrębnym pismem. 
Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 

Otrzymują: 
1. Adresat /w miejscu/; 

2. Sekretarz Gminy /w miejscu/; 

3. a/a. 

Do wiadomości: Pan Łukasz Kasprowicz, Radny Rady Miejskiej w Mosinie  

Sprawę prowadzi: 

Natalia Rynkowska, Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel, 618-109-567 


