
Program Mikroretencji 
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Klimatyczny Bilans Wodny - 2015; okres 1.VI-31.VIII. 



Dawne mapy pokazują nam dobitnie jak wiele obiektów mikroretencji 

utraciliśmy na przestrzeni ostatnich lat .  

Na zdjęciu mapa Opolszczyzny z roku 1828  z nieistniejącymi  obecnie 

stawami w miejscowości Bogacica i torfowiska na łąkach w Markotowie 

Dużym. 
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„Mikroretencja”  to nie „mała retencja”, której efektem jest budowanie raz 

na kilka lat jednego zbiornika retencyjnego na region.  

Konieczne  jest zatrzymywanie wody w bardzo wielu miejscach na raz.  

To podejście z powodzeniem zastosowały Lasy Państwowe budując w 

ostatnich latach ponad 4000 takich zbiorników w kraju. 
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Program Mikroretencji polegać ma na  budowie wielu małych (do 1 ha) i 

rozproszonych zbiorników, stawów i oczek wodnych, progów na rowach 

melioracyjnych i małych ciekach, oraz lokalnych systemów powiązań 

pomiędzy tymi obiektami – tworzonych jako urządzenia melioracji 

szczegółowych. 

(Zgodność z raportem NIK z dnia 5 sierpnia 2015r w sprawie ograniczania 

skutków susz i powodzi - postulat  realizacji zadań technicznych i 

nietechnicznych zmierzających do poprawy bilansu wodnego poprzez 

zwiększenie zdolności retencyjnej małych zlewni (…) z jednoczesną poprawą 

walorów przyrodniczych  środowiska naturalnego. 
.  
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Obiekty mikroterencji będą wykonywane aby:  

- gromadzić wodę do rolniczych nawodnień, 

- poprawić jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej (np.  odtworzenie pastwisk 

 dla hodowli bydła)  

- poprawiać jakość przestrzeni publicznej w obrębie miejscowości i nadawać jej 

 nowe funkcje, np. na rzecz turystyki pobytowej, wędkarstwa, 

- poprawić jakość krajobrazu i zwiększać bioróżnorodność środowiska  

- służyć ochronie przeciwpożarowej przeciwpowodziowej, w tym odciążać tych 

 systemy kanalizacji deszczowej w warunkach deszczy nawalnych.  
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Zakładane efekty Programu: 

 

a) nastąpi zwiększenie zasobów wód powierzchniowych, 

 gruntowych oraz podziemnych,  

b) zostanie wyrównany i spowolniony odpływ wód opadowych. 

c) zaistnieją  warunki do przywracania hodowli bydła zgodnej  

    z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

d) zostanie zapewnione  recyrkulowanie  wody w systemie  

    nawodnień  gruntów, 

e) zaistnieją warunki do renaturalizacji obszarów o największym 

 potencjale bioróżnorodności 

f) powstaną atrakcyjne przestrzenie do rekreacji nad wodą i 

 wędkarstwa –impuls dla programu odnowy wsi. 
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Beneficjentami Programu będą:  

- rolnicy indywidualni, grupy rolników  

   i producentów rolnych,  

- organizacje pozarządowe,  

- spółki wodne,  

- gminy i ich jednostki. 
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Wiele małych rozproszonych inwestycji pozwoli zaangażować 

w ich realizacje  samorządy czy spółki wodne a z nimi 

dziesiątki lokalnych wykonawców przez co pobudzi rozwój 

lokalnej gospodarki. 

12 



Program mikroretencji będzie obejmował działania  o pozytywnym wpływie 

na stan wód w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej, poprzez: 

 

- Ograniczenie i spowolnienie spływu wód z ciągów drenarskich  

   (odtwarzanie lub odbudowa mikro zbiorników na wylotach rur 

 drenarskich).  

- Renaturyzację mokradeł i obszarów wodno błotnych, tj.      

   odtwarzanie naturalnych warunków dla funkcjonowania wilgotnych łąk.  

- Zwiększanie retencji glebowej użytków rolnych i leśnych. 
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 Mikroretencja w wydawnictwach UMWO: 
 

1. „Program odtwarzania retencji naturalnej i mikroretencji  

 w zlewni  rzeki  Stobrawy” - mgr inż. Jarosław Chruściel;  

 UMWO 2013 

2. „Ochrona i odtwarzanie naturalnego charakteru rzek i dolin 

rzecznych na przykładzie rzeki Stobrawy; A. Jermaczek, P. 

Pawlaczyk,  J. Przybylska –UMWO 2013 r. 
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Możliwe źródła finansowania programów mikroretencji: 

 

NFOŚiGW, WFOŚ i GW,  

FOGR,  

PROW 2014-2020  

POIiŚ 2014-20120 - II oś priorytetowa (alokacja - 3 508,2 mln euro) 

- ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprawa jakości  

  środowiska miejskiego (np. redukcja zanieczyszczenia powietrza  

  i rekultywacja terenów zdegradowanych); 

- dostosowanie do zmian klimatu,  

- zarządzanie wodami opadowymi, projekty z zakresu małej retencji  

- Program LIFE ( nabór 2015): 

    - Dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu –  

    - Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami  

    - Przyroda i różnorodność biologiczna (do 7.10.2015) 

    - Projekty przygotowawcze - (30.10.2015) 

- Fundusz sołecki  

- Dotacje budżetu państwa (budżet wojewody) dla Spółek Wodnych 

- INTERREG Va Czechy-Polska – Oś priorytetowa I – Wspólne  

   zarządzanie ryzykiem 
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Postulowane zmiany na rzecz programu mikroretencji,: 

 

- Zmiana uchwały Nr 2945/2012 Zarządu Województwa Opolskiego  

z dnia 13 listopada 2012 r.  „Zasady dofinansowania dla gmin i powiatów  

ze środków budżetu Województwa Opolskiego realizacji  

zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych” 

- Zmiana uchwał Rady Nadzorczej WFOŚiGW  dotyczących priorytetów    

i zasad finansowania przez fundusz na rok 2016 ( włączenie finansowania  

    Programu Mikroretencji” 
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Dz.U. 1995 Nr 16 poz. 78 USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych tekst jednolity. Dz. U. z 2013 r. poz. 

1205, z 2014 r. poz. 40, 1101, z 2015 r. poz. 200.  

 

Art. 22c. 1. Ze środków budżetu województwa, w zakresie 

ustalonym w ustawie, finansowane są ochrona, rekultywacja i 

poprawa jakości gruntów rolnych oraz wypłata odszkodowań 

przewidzianych ustawą, w szczególności:  

1) rekultywacja na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły 

wartość użytkową wskutek działalności nieustalonych osób;  

2) rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych;  

3) użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby 

terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie;  

4) przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach 

rolnych, w tym zwrot kosztów zakupu nasion i sadzonek, utrzymanie w 

stanie sprawności technicznej urządzeń przeciwerozyjnych oraz 

odszkodowania, o których mowa w art. 15 ust. 3;  

5) budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej 

retencji;  

6) budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;  



Załącznik do uchwały Nr 2945/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z 

dnia 13 listopada 2012 r. „Zasady dofinansowania dla gmin i 

powiatów ze środków budżetu Województwa Opolskiego realizacji 

zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych” 

Ze środków budżetu Województwa Opolskiego dofinansowywane są 

zadania, określone w art.22c ust.1 ustawy, w szczególności:                                                                                                                            

1)rekultywacja na cele rolnicze gruntów położonych, w rozumieniu przepisów 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarach rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez 

nieustalone osoby, w wyniku klęsk żywiołowych, powodzi lub ruchów 

masowych ziemi oraz rolnicze zagospodarowanie gruntów 

zrekultywowanych;                                                                                                               

2)przeciwdziałanie erozji gleb na gruntach rolnych;                                                                          

3)budowa i przebudowa(modernizacja)dróg dojazdowych do gruntów rolnych;                                        

4)budowa i przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych realizowanych w zakresie zagospodarowania poscaleniowego;                                                                             

5)wykonywanie badań płodów rolnych, uzyskiwanych na 

obszarach ograniczonego użytkowania, o których mowa w 

art.16 ustawy;           
6)wykonywanie niezbędnych z zakresu ochrony gruntów rolnych 

dokumentacji i ekspertyz;     
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