STANOWISKO
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie programu zapobiegania klęsce suszy hydrologicznej

Niepokojące zmiany klimatu stanowią współcześnie jeden z kluczowych problemów
środowiskowych, społecznych i gospodarczych, coraz mocniej dostrzegalnych również w skali
regionalnej. Wieloletnie badania dowodzą, że tendencja ta jest trwała i należy ją uwzględniać
w scenariuszach rozwojowych, podejmując pilnie działania redukujące i zapobiegające skutkom
zmian klimatycznych.
Od kilku lat nasilają się zjawiska ekstremalne, zarówno susze, jak i powodzie. Obecnie istnieje
zjawisko suszy hydrologicznej. Nastąpił znaczny spadek poziomu wód gruntowych i konieczna staje
się potrzeba magazynowania-retencji wody w każdej formie (krajobrazowej, gruntowej, glebowej,
powierzchniowej), jak również racjonalne gospodarowanie jej zasobami.
Susza w szczególnie dotkliwy sposób wystąpiła na obszarze województwa kujawskopomorskiego, gdyż tu kumuluje się większość problemów związanych z gospodarką wodną dolnej
Wisły. Wynika to m.in. z faktu, że rozpoczęta w latach 60. ubiegłego wieku budowa kaskady dolnej
Wisły, ograniczona do postawienia tamy we Włocławku, nie była kontynuowana. Zaniechanie
budowy kolejnych stopni wodnych spowodowało, że dolna Wisła na odcinku od Włocławka do
Bydgoszczy, w wyniku działania przyspieszonej erozji dennej, została zdegradowana pod względem
hydrologicznym i hydrotechnicznym. Katastrofalne obniżenie dna Wisły spotęgowało procesy
obniżenia wód gruntowych, a w konsekwencji wzmożenie stepowienia Kujaw i części Wielkopolski.
Wisła zamiast stabilizować poziom wód gruntowych, w obecnych warunkach stała się dodatkowym
czynnikiem „drenującym” jej dorzecze. Paradoksem jest fakt, że dotychczasowe działania
uwzględniały prawie wyłącznie zapobieganie zjawiskom powodziowym, przy jednoczesnym
niewielkim działaniu mającym na celu zapobieganie występowania suszy hydrologicznej i jej
skutków. Obliczono, że rocznie Wisła odprowadza bezproduktywnie do Bałtyku 32 km3 wody, której
deficyt jest ciągłym problemem w naszym regionie.
Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego zwraca się z prośbą do Rządu RP, że w
istniejącej sytuacji należy:
1. Pilnie sporządzić i przyjąć interdyscyplinarny program gospodarki wodnej, w którym będą
uwzględnione i rozwiązane problemy: tzw. dużej retencji, zrównoważonego rozwoju
gospodarczego, troski o ludzkie życie i zdrowie oraz bezpieczeństwa powodziowego.
2. Niezwłocznie przystąpić do realizacji tzw. dużej retencji na dolnej Wiśle, wyrażającej się
najpierw w budowie stopnia wodnego poniżej Włocławka, a następnie kolejnych,
planowanych od kilku dziesięcioleci w programie kaskadowania dolnej Wisły.

3. Podjąć skuteczne działania w kierunku przywrócenia – w każdej formie – tzw. małej
retencji i wykorzystywania retencjonowanej wody dla celów rolniczych.
4. Przyspieszyć działania związane z powołaniem Zarządu Dorzecza Wisły z siedzibą
w Bydgoszczy w celu skoordynowania wszystkich działań.
Z powyższego wynika, że powinien zostać wykorzystany gospodarczy potencjał rzek
i zbiorników wodnych w postaci niskoemisyjnego śródlądowego transportu wodnego, nie emisyjnej
hydroenergetyki i rekreacyjnego zagospodarowania obszarów nadwodnych. Wykonanie takiego
programu przybliży racjonalne gospodarowanie regionalnym zasobem wodnym w świetle
dokonujących się zmian klimatycznych, również zgodnie z wymogami środowiskowymi i potrzebami
gospodarczymi.
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