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Wójtowie, Burmistrzowie
Prezydenci miast
z terenu woj. lubelskiego

Dotyczy: działań Lokalnych Partnerstw ds. Wody w realizacji zadania B.3.3.1
dostępnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Szanowni Państwo!

W związku z nasilającymi się zmianami klimatycznymi i trudnościami z dostępem do wody, 

w 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, we współpracy z Centrum Doradztwa 

Rolniczego oraz wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego, podjęło działania związane 

z racjonalną gospodarką wodą i zapoczątkowało inicjatywę Lokalnych Partnerstw ds. Wody 

(LPW). Na obszarze wybranych powiatów utworzono 18 pilotażowych LPW po jednym 

w każdym z województw (w dwóch województwach po dwa). Obecnie zadeklarowanych 

Lokalnych Partnerstw jest już ok 185. Długoterminowym celem tej inicjatywy jest 

zwiększenie roli lokalnych społeczności w rozwiązywaniu problemów dotyczących 

planowania inwestycji i zarządzania wodą na obszarach wiejskich. Istota LPW polega na 

zainicjowaniu, a następnie zacieśnieniu współpracy pomiędzy lokalnym społeczeństwem, 

a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb rolnictwa. Natomiast cele krótkoterminowe LPW 

związane są z ułatwianiem wdrażania wsparcia dla inwestycji możliwych do realizacji 

w ramach dostępnych w kraju programów, w których zlokalizowane są środki na działania 

związane z racjonalną gospodarką wodną. Jednym z takich programów jest Krajowy Plan 

Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W ramach KPO przygotowany został projekt 

w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej pn. Inwestycje w zwiększanie potencjału 

zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich (B3.3.1), na który przeznaczono 

667 mln euro. Celem projektu jest zwiększenie retencji wodnej na obszarach wiejskich, 

zwiększenie odporności rolnictwa na susze i zapobieganie powodziom w zlewniach 

rolniczych, a także poprawa racjonalnej gospodarki wodnej na terenach rolniczych poprzez 

odpowiednią regulację stosunków wodnych oraz ograniczenie odpływu wody. 

W przedmiotowym zadaniu przewidziane zostały dwa kluczowe obszary wsparcia:



1) inwestycje związane z przebudową, odbudową, rozbudową urządzeń melioracji wodnych, 

a także modernizacja niewielkich urządzeń wodnych, w szczególności ograniczających 

odpływ wody, z uwzględnieniem jej retencjonowania - beneficjentem w tym zakresie będą 

gminy;

2) drugi obszar jest dedykowany dla Lokalnych Partnerstw Wodnych na opracowanie planów 

inwestycyjnych, gdzie z uwagi na obecnie podejmowane działania w zakresie tworzenia 

LPW, beneficjentem środków będą ośrodki doradztwa rolniczego.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, jedynie inwestycje ujęte w planach inwestycyjnych 

poszczególnych LPW oraz uzasadnione pod względem potrzeb będą mogły uzyskać  

dofinasowanie w ramach KPO. Wsparcie będzie przyznawane wg kolejności składanych 

wniosków do wyczerpania puli środków.

Uwzględniając fakt, iż dobiegają końca prace związane z uruchamianiem wsparcia 

w ramach KPO, zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa jako beneficjantów wsparcia 

działania KPO B.3.3.1, z prośbą o zaangażowanie w prace LPW nad przygotowaniem planów 

inwestycyjnych oraz zgłaszanie swoich potrzeb w obszarze poprawy gospodarki wodnej.

Szczegółowe informacje na temat działania poszczególnych LPW można znaleźć na stronie 

Centrum Doradztwa Rolniczego pod adresem: https://woda.cdr.gov.pl lub kontaktując się

z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Dostrzegając pogłębiające się problemy związane z niedoborami wody w kraju, 

wyrażam przekonanie, że jedynie podejmując wspólne działania na rzecz zwiększenia retencji 

wody, jesteśmy w stanie ograniczyć to niekorzystne zjawisko.

Z up. Wojewody Lubelskiego
Dyrektor Wydziału

Środowiska i Rolnictwa
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