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CHARAKTER PRAWNY PPSS
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Art. 183

1. Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy przygotowują Wody Polskie

w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do 

spraw rozwoju wsi, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym 

do spraw żeglugi śródlądowej oraz wojewodami, uwzględniając podział kraju na 

obszary dorzeczy.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przyjmuje i aktualizuje plan 

przeciwdziałania skutkom suszy, w drodze rozporządzenia, kierując się 

koniecznością przeciwdziałania skutkom suszy.

Przeciwdziałanie skutkom suszy jest zadaniem organów administracji rządowej

i samorządowej oraz Wód Polskich

Art. 185

Art. 184 Przeciwdziałanie skutkom suszy prowadzi się zgodnie z planem przeciwdziałania 

skutkom suszy

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 r. poz. 310 z późn. zm):

Ramowa Dyrektywa Wodna  Art. 13 ust. 5

Plany gospodarowania wodami w dorzeczach mogą być uzupełniane poprzez opracowywanie bardziej 

szczegółowych programów i planów gospodarowania dla zlewni, sektora, zagadnienia lub typu wód, 
celem zajęcia się poszczególnymi aspektami gospodarki wodnej.

Charakter prawny PPSS
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CHARAKTER PRAWNY 
Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy

• Art. 13.5 RDW: Plany gospodarowania wodami w dorzeczach mogą być uzupełniane poprzez 
opracowywanie bardziej szczegółowych programów i planów gospodarowania dla zlewni, sektora, 
zagadnienia lub typu wód, celem zajęcia się poszczególnymi aspektami gospodarki wodnej. 

• Art. 184. 2. PW Plan przeciwdziałania skutkom suszy zawiera: (…)

4) katalog działań działania służące przeciwdziałaniu skutkom suszy.

• Art. 318. 1. PW Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza zawiera: (…)

7) zestaw działań z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych 
wraz z jego podsumowaniem;

• Art. 326. PZRP spójność z informacjami zawartymi w dokumentach planistycznych w tym PPSS 
oraz przeglądy PPSS przeprowadza się w sposób skoordynowany z przeglądami PGW

• Art. 396. 1.  PW Pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać: (…)

4) ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy;
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CHARAKTER PRAWNY 
Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy

• Samodzielność PPSS 

• Wykonalność / Egzekucja ustaleń PPSS 

• Skutki ujęcia działania w ustaleniach PPSS

• Ewaluacja ex post PPSS 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM SUSZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ
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Struktura dokumentu PPSS
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Struktura dokumentu 
Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy

1

2

3

4

(Dz. U. 2020 r. poz. 310 z późn. zm):
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OBSZARY ZAGROŻONE  WYSTĘPOWANIEM ZJAWISKA SUSZY

Powierzchnia obszarów dorzeczy Polski, 

jest ekstremalnie i silnie zagrożona występowaniem:

suszy rolniczej w 38,0%*

suszy hydrologicznej w 29,70% 

hydrogeologicznej  w 6,9%
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ROLNICZEJ HYDROLOGICZNEJ HYDROGEOLOGICZNEJ

Analiza możliwości powiększenia 
DYSPOZYCYJNYCH ZASOBÓW WODNYCH

Łączne zagrożenie występowania susz
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OCENA STANU DYSPOZYCYJNYCH ZASOBÓW 

WÓD POWIERZCHNIOWYCH                         WÓD PODZIEMNYCH

stopnień wykorzystania zasobów dyspozycyjnych wód 

powierzchniowych:

POLSKA

38,95% - stopień normalny - eksploatacja wód nie 

sczerpuje  całych zasobów 

dyspozycyjnych

37,50% - stopień intensywny - eksploatacja zasobów 

wodnych na poziomie maksymalnej 

dostępności zasobów wodnych

23,55% stopień bardzo intensywny - eksploatacja 

przewyższa ilość zasobów wodnych

stopnień wykorzystania zasobów 

dyspozycyjnych wód podziemnych 

wynikające tylko z poborów | łącznie z poborów i odwodnień:

POLSKA 13,4% | 20,9%
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Propozycje działań inwestycyjnych

• Działania inwestycyjne
w małą, średnią i dużą 
retencję

• Działania inwestycyjne 
odtwarzające naturalną 
retencję 

• Działania inwestycyjne 
działania 
hydrotechniczne
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Zmiany korzystania z zasobów wodnych wskazane w  PPSS

3.a.  Zmiany korzystania 

Celem zmian, ocenianych obecnie jako niezbędne, jest:
• racjonalizacja zużycia wody w różnych sektorach, 
• zmiana świadomości w zakresie ponownego wykorzystania wody, 
• zabezpieczenie dostaw wody do produkcji żywności i zaopatrzenia w wodę do picia,
• zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych.

Potrzeba WERYFIKACJI ZAKRESU FAKTYCZNEGO KORZYSTANIA, 
w rozumieniu ustawy Prawo wodne, z zasobów wodnych, dla: 
• POPRAWY WIARYGODNOŚCI BILANSU tych zasobów 
• MOŻLIWOŚCI DALSZEGO UDZIELANIA UPRAWNIEŃ do korzystania z wód 

i usług wodnych, 
• jak też RACJONALIZACJI I OPTYMALIZACJI ZAKRESU PRZYZNANYCH 

UPRAWNIEŃ.

Potrzeba ZMIAN LEGISLACYJNYCH w odniesieniu do 
przepisów, które napotykają trudności w ich stosowaniu

Potrzeba BUDOWY, PRZEBUDOWY lub ZMIANY FUNKCJI 
URZĄDZEŃ WODNYCH, celem umożliwienia kształtowania 
zasobów wodnych w sposób przeciwdziałający skutkom suszy
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Wskazany w PPSS kierunek wprowadzania zmian w zakresie 
retencji naturalnej i sztucznej

3. b. Propozycje zmian retencji naturalnej i sztucznej 
JAKI JEST ZAKRES POTRZEB TYCH ZMIAN? 

Zgodnie z wytycznymi KE należy promować działania zakładające 
naturalne metody retencji, a budowanie retencji sztucznej w postaci 
sztucznych zbiorników traktować jako działania ostatecznego wyboru, 

w sytuacji, gdy przeanalizowano wszystkie możliwe warianty, 
bardziej korzystne ze środowiskowego punktu widzenia 

(zgodność z art. 68 ustawy Prawo wodne). 

Inwestycje związane z budową sztucznych zbiorników 
zapisane są w innych niż PPSS dokumentach strategicznych. 

Zasobność wodną obszaru określa wartość średniego rocznego odpływu 
jednostkowego, która na obszarze dorzeczy Polski 
w wieloleciu 1987-2017 wynosi 8,3 dm3 s-1 km-2.

W czasie suszy hydrologicznej średni odpływ jednostkowy z obszaru 
Polski stanowi 35,2% średniego rocznego odpływu jednostkowego. 

Taki stan retencji zasobów nie zapewnia realizacji potrzeb użytkowników 
szczególnego korzystania z wód.
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KATALOG DZIAŁAŃ 
SŁUŻĄCYCH PRZECIWDZIAŁANIU SKUTKOM SUSZY
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NR
Rodzaj 

działania
Nazwa działania

1 Retencja Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych.

2 Retencja Zwiększenie retencji naturalnej i sztucznej na gruntach leśnych.

3 Retencja Retencja i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych.

4
Budowa/

Retencja
Realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania lub odtwarzania naturalnej retencji.

5
Budowa/

Retencja

Podpiętrzenie wód jezior dla

przeciwdziałania skutkom suszy,

6 Formalne Analiza możliwości zwiększania retencji w zlewniach z zastosowaniem naturalnej i sztucznej retencji.

7
Budowa/

Retencja
Realizacja działań inwestycyjnych w zakresie kształtowania zasobów wodnych poprzez zwiększanie sztucznej retencji.

8 Budowa Budowa oraz przebudowa urządzeń melioracji wodnych dla zwiększania retencji glebowej.

9
Zmiana 

korzystania
Wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw polowych.

10 Budowa
Budowa i przebudowa ujęć wód podziemnych do poboru na cele nawodnień rolniczych oraz budowa i przebudowa wodooszczędnych systemów 

nawadniania wykorzystujących zasoby wód podziemnych.
11 Formalne Uwzględnienie tematyki suszy hydrologicznej i hydrogeologicznej w ramach planów zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli.

12 Formalne Opracowanie projektu zintegrowanego systemu monitoringu suszy wraz z określeniem założeń administracyjnych i prawnych dla jego funkcjonowania.

13 Formalne
Optymalizacja zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie części odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę rolniczą oraz zawierania umów 

ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków suszy rolniczej.

ZAŁĄCZNIK NR 2 –
Tabela zawierająca katalog 26 działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy



Projekt: Opracowanie Planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy, nr projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16

KATALOG DZIAŁAŃ 
SŁUŻĄCYCH PRZECIWDZIAŁANIU SKUTKOM SUSZY

NR
Rodzaj 

działania
Nazwa działania

14 Budowa
Budowa i przebudowa  ujęć wód podziemnych oraz budowa lub przebudowa rurociągów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody do obszarów 

zagrożonych suszą hydrologiczną dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców tych obszarów.

15 Formalne Opracowanie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem suszy w zakresie czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód.

16 Formalne Czasowe ograniczenie zużycia wody z sieci wodociągowej.

17 Formalne Czasowe ograniczenie korzystania z wód.

18 Formalne
Zmiana sposobu wykonywania oraz przesunięcie terminów realizacji prac utrzymaniowych na ciekach, z uwagi na wystąpienie suszy hydrologicznej, ujętych 

w planach utrzymania wód.

19
Edukacja/

Formalne

Opracowanie i wdrożenie zmiany do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych w zakresie 

definicji suszy, przyczyn jej występowania, skutkach oraz sposobach identyfikowania i przeciwdziałania jej skutkom.

20
Edukacja

/Formalne

Opracowanie i wdrażanie programu edukacyjnego o przyczynach występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, obszarach gospodarczych, społecznych 

i środowiskowych wrażliwych na suszę oraz przeciwdziałaniu jej skutkom. 

21 Edukacja
Edukacja i kreowanie świadomości rolników w zakresie zwiększania retencji na gruntach rolnych, zwiększania materii organicznej w glebie 

oraz upowszechniania upraw mniej wrażliwych na suszę. Propagowanie ubezpieczeń rolnych.

22 Edukacja Opracowanie zbioru dobrych praktyk służących racjonalizacji zużycia wody w rolnictwie.

23
Edukacja

/Formalne
Propagowanie ponownego wykorzystania wód.

24 Formalne Przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych.

25 Formalne
Przegląd pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych na obszarach o zasobach dyspozycyjnych o intensywnym i bardzo intensywnym stopniu 

wykorzystania.

26 Formalne Opracowanie zasad finansowania działań przeciwdziałających skutkom suszy w programach operacyjnych.

ZAŁĄCZNIK NR 2 –
Tabela zawierająca katalog 26 działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy
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WDRAŻANIE USTALEŃ PPSS
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Wdrażanie działań katalogowych PPSS
- odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem suszy

– PODEJŚCIE PODMIOTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 –
Tabela zawierająca katalog 26 działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy

Wśród podmiotów tych są zarówno takie, które swój akces do PPSS opierają
o dobrowolną deklarację (zobowiązanie) realizacji określonych działań, jak i te,
w odniesieniu do których przeciwdziałanie skutkom suszy jest już przedmiotem, aspektem
lub wyznacznikiem sposobu:

1) realizacji ustawowych zadań i posiadanych kompetencji w odniesieniu do różnych
działów administracji,

2) administrowania mieniem publicznym (wody publiczne, grunty rolne, lasy),

3) świadczenia usług o charakterze ogólnym (publicznym)

4) wykonywania uprawnień i obowiązków wynikających decyzji administracyjnych
wydanych w sprawach indywidualnych, szczególnie zgód wodnoprawnych,

5) prowadzenia gospodarki finansowej.
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Wdrażanie działań katalogowych PPSS 
– PODEJŚCIE PROCESOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 –
Tabela zawierająca katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy

Wdrażanie PPSS i odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem suszy mogą być 

definiowane i konstruowane tak w ujęciu podmiotowym, jak i w ujęciu przedmiotowym. 
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Półroczne konsultacje społeczne 
projektu Planu Przeciwdziałania 

Skutkom Suszy

15 sierpnia 2019 – 15 lutego 2020

2019 r. 2020 r.      
2021 r.

2 konferencje 
ogólnopolskie

ankietyzacja

PPSS
Rozporządzenie   

ministra 

właściwego ds. 

gospodarki wodnej

Projekt PPSS

stopsuszy.plmedia filmy

informacja i promocja:

1 konferencja
ogólnopolska

ulotki i broszura

SOOŚ – Strategiczna 
Ocena Oddziaływania 
na Środowisko 

25 maja 2020 r. - 24 
czerwca 2020 r

konkurs dla dzieci 
i młodzieży

Uzgodnienia z 
wojewodami 

i ministrami –
art. 185 ust.1 ustawy 
Prawo wodne 
(Dz.U. 2018 poz. 
2268 z późn. zm.)

Opracowania analityczne 
na rzecz projektu PPSS
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www.wody.gov.p l

www.stopsuszy.p l


	Plan przeciwdziałania skutkom suszy  – opracowanie i wdrożenie
	CHARAKTER PRAWNY PPSS
	Slide 3 
	Slide 4 
	CHARAKTER PRAWNY  Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy
	Struktura dokumentu PPSS
	 Struktura dokumentu  Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy     
	Analiza możliwości powiększenia  DYSPOZYCYJNYCH ZASOBÓW WODNYCH
	Slide 9 
	Propozycje działań inwestycyjnych
	Slide 11 
	Slide 12 
	KATALOG DZIAŁAŃ  SŁUŻĄCYCH PRZECIWDZIAŁANIU SKUTKOM SUSZY
	KATALOG DZIAŁAŃ  SŁUŻĄCYCH PRZECIWDZIAŁANIU SKUTKOM SUSZY
	WDRAŻANIE USTALEŃ PPSS
	Wdrażanie działań katalogowych PPSS - odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem suszy – PODEJŚCIE PODMIOTOWE
	Wdrażanie działań katalogowych PPSS  – PODEJŚCIE PROCESOWE
	.
	Slide 19 

