Kutno, dnia 29.08.2017r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu przygotowany przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie dokument

„DIAGNOZY GOSPODAROWANIA WODAMI W POWIECIE KUTNOWSKIM”.
Dokument jest szerokim zbiorem informacji o środowisku w powiecie kutnowskim.
Porusza zagadnienia gospodarowania wodami w obszarze rolnictwa, leśnictwa i przemysłu
zwracając szczególną uwagę na stan środowiska, jego zasoby przyrodnicze i ich jakość, które
są wynikiem prowadzonej gospodarki rolnej i uprzemysłowienia na terenie powiatu
kutnowskiego. W dokumencie przedstawiamy zjawisko suszy i jego konsekwencje oraz
problemy związane z monitoringiem klimatycznym.
Powiat kutnowski położony jest w centrum kraju, gdzie rozciąga się pas suszy
centralnej Polski. To co wyróżnia nasz region, to ziemie o wysokiej bonitacji, ponad 85%
powierzchni powiatu to grunty rolne. Mimo, że mamy dobrze rozwijające się rolnictwo
i przemysł, to właśnie woda gwarantuje nam prawidłowe funkcjonowanie gospodarcze
i bytowe. Natomiast jej brak, jak i nadmiar niesie wiele niepożądanych konsekwencji takich
jak: ograniczenia w produkcji, zanieczyszczenie środowiska, zmiany w środowisku
przyrodniczym, poprzez eliminację jego naturalnych komponentów.
Celem diagnozy było zebranie jak najwięcej informacji o środowisku aby móc
przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom i wprowadzać działania naprawcze, które w dużej
części dotyczą retencji wodnej na terenie powiatu kutnowskiego.
Dokument był poddany konsultacjom i uzyskał akceptację od wszystkich Rad Miejskich
i Gminnych z powiatu kutnowskiego oraz z Nadleśnictwa Kutno z siedzibą w Chrośnie i Hodowli
Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR.
Poniżej przedstawiamy wnioski z przeprowadzonej diagnozy:




wyznaczyć klimatyczny bilans wodny dla okresu zimowego (tj. grudzień- marzec)
w okresie 1970-2015,
uwzględnić zimowe zasoby wodne w raportowych okresach systemu monitoringu
suszy rolniczej,
zlokalizować i utrzymywać stacje pomiarowo-obserwacyjne IMGW-PIB i IUNG-PIB
na terenie powiatu kutnowskiego,










realizować Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy na obszarze Dorzecza Wisły
i Regionu Wodnego Środkowej Wisły,
uruchomić programy pomocowe, dotacje celowe wspierające inwestycje
uwzględniające zadania retencji wodnej,
prowadzić odpowiednią agrotechnikę, dobór gatunków i odmian bardziej
tolerancyjnych na suszę, efektywniej wykorzystujących wodę oraz stosować zabiegi
przeciwerozyjne,
wdrażać program małej retencji korzystając
z dokumentów planistycznych
i programów w zakresie:
- odbudowa i budowa małej retencji,
- modyfikacji technologii użytkowania wody w gospodarstwie i na polu, poprzez
wykorzystanie wody z odpływów drenarskich, wprowadzenie oszczędnych
technik nawadniania,
zwiększyć poziom zadrzewienia i zalesienia w powiecie, z uwagi na właściwości
retencyjne i fitoremediację (oczyszczanie powietrza, wody, gleby),
rozwijać świadomość społeczną w zakresie korzystania z wody, skutków suszy
i przeciwdziałania temu niekorzystnemu zjawisku.


Decyzją Zarządu Powiatu Kutnowskiego, dokument „DIAGNOZY GOSPODAROWANIA
WODAMI W POWIECIE KUTNOWSKIM” zostanie przekazany do Instytucji:
1.
2.
3.
4.

Ministerstwo Środowiska,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie,
5. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach,
6. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
7. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi,
8. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
9. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi,
10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
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