Rekomendacje z
Debaty regionalnej „Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści”

Rekomendacje zostały wypracowane podczas konferencji w formie debaty pn. „Mała
retencja – duży problem, czy duże korzyści”, która odbyła się w dniu 22.10.2014 r. w
Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Celem debaty była m.in. wymiana
poglądów i informacji pomiędzy przedstawicielami samorządów, instytucji i środowisk
naukowych związanych z gospodarką wodną, organizacji ekologicznych oraz mieszkańców wsi
na temat problemów i szans wdrożenia małej retencji na poziomie lokalnym i regionalnym oraz
uwzględnienia tych działań w politykach publicznych poziomu lokalnego i regionalnego w
okresie 2014 - 2020.. Debata składała z 2 części, w pierwszej uczestnicy wysłuchali wykładów
wprowadzających nt.:
1. Rola i znaczenie małej retencji dla jakości życia i środowiska na obszarach wiejskich,
przeciwdziałanie zmianom klimatu - Małgorzata Bochyńska Fundacja Ekologiczna
"Zielona Akcja"
2. Mała retencja wodna i możliwości jej wdrożenia w świetle przepisów unijnych i
krajowych (prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski, Zakład Zasobów Wodnych Instytut
Technologiczno -Przyrodniczy, Falenty)
3. Realizacja Programu małej retencji wodnej w województwie mazowieckim (prof. dr hab.
Waldemar Mioduszewski, Zakład Zasobów Wodnych Instytut Technologiczno Przyrodniczy, Falenty)
4. Programy rolnośrodowiskowe w kontekście gospodarowania wodą na obszarach
wiejskich (Barbara Sazońska, Centrum Doradztwa Rolniczego O. Radom)
5. Dobre praktyki małej retencji na obszarach wiejskich (Andrzej Ruszlewicz, ekspert
Fundacji Ekologicznej "Zielona Akcja")
W drugiej części debaty zorganizowano 3 panele dyskusyjne związane m.in. z polityką
względem małej retencji. Na podstawie dyskusji wypracowano następujące rekomendacje:
I. Jak finansować małą retencję na poziomie lokalnym i regionalnym biorąc pod uwagę
obecne i przyszłe źródła finansowania? Jakie zadania powinny być wspierane, bardziej
kompleksowe czy bardziej lokalne?


uproszczenie procedur



ograniczenie biurokracji



zmniejszenie opłat



wsparcie finansowe projektu
"Mała Retencja - Duża Sprawa - kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich"
„Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”



prywatne źródła finansowania (w przypadku hodowli ryb- cele zarobkowe)



finansowanie z WFOŚ i GW



finansowanie ze środków UE



przygotowywanie projektów na szczeblu lokalnym



wyraźne stałe dofinansowanie gospodarki hodowlanej ryb w stawach



korzystniejsze jest funkcjonowanie większej liczby małych zbiorników kształtujących walory
przyrodnicze

II. Jak powinna wyglądać polityka względem małej retencji na poziomie regionalnym
i lokalnym? Jak ujmować małą retencję w lokalnych i regionalnych programach
i strategiach?


określenie norm społeczno - prawnych stymulujących działania w zakresie małej retencji



edukacja dla wywołania inicjatyw społecznych



nauczenie ludzi współpracy



wspieranie oddolnych inicjatyw

Polityka lokalna:


promowanie inicjatyw



współpraca władzy lokalnej



włączenie do współpracy stowarzyszeń, szkół



uświadamianie konieczności prawidłowego utrzymania lokalnych urządzeń wodnomelioracyjnych

III. W jaki sposób praktycznie wspierać małą retencję na obszarach wiejskich? Jakiego
rodzaju przedsięwzięcia w skali lokalnej, mogą przeciwdziałać zmianom klimatycznym,
zwiększyć walory przyrodnicze i krajobrazowe obszarów wiejskich.


zachęty finansowe dla rolników



propagowanie pozytywnych przykładów



zakładanie i odbudowa oczek wodnych



zachęty dla właścicieli gospodarstw, aby zakładali bądź utrzymywali miedze śródpolne



utrzymanie

naturalnego

ukształtowania

terenu

doliny

rzeczne,

miedze

(uwzględnienie w planach przestrzennych).

"Mała Retencja - Duża Sprawa - kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich"
„Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

Wnioski z dyskusji powinny być brane pod uwagę przy kształtowaniu polityki lokalnej i
regionalnej w odniesieniu do zadań związanych z małą retencją w skali województwa
mazowieckiego.
Debata zorganizowana przez Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja" i
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, w ramach projektu:
"Mała Retencja - Duża Sprawa - kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich"
Więcej informacji o projekcie na www.malaretencja.pl
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