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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Wnoszę o zwiększenie środków finansowych na utrzymanie i konserwację infrastruktury oraz inwestycje 

związane z melioracją i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym dla województwa lubuskiego. 
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych napotyka liczne trudności w zakresie utrzymania i kon-

serwacji urządzeń oraz finansowania ważnych dla regionu inwestycji przeciwpowodziowych. Województwo 
lubuskie jest silnie narażone na powodzie. Wobec tego faktu należy uwzględnić przeznaczenie większych 
środków finansowych na przeciwdziałanie temu zagrożeniu na lata 2012–2016. 

W województwie lubuskim wiele gmin boryka się z powodziami oraz lokalnymi podtopieniami. Są one 
zagrożeniem dla życia i mienia, powodują olbrzymie straty gospodarcze. Dzięki finansom przeznaczonym na 
regularną konserwację rzek i kanałów oraz utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń ochrony przeciwpowo-
dziowej można te straty zmniejszyć. 

Środki finansowe z rezerwy ministra rolnictwa, które otrzymał Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych na rok 2012, to 14,179 mln zł. Dla porównania podam, że w roku 2011 kwota środków wyniosła 
14,892 mln zł. Środki te przeznaczone są na utrzymanie, eksploatację i bieżące remonty 42 stacji pomp me-
lioracyjnych, konserwację kanałów i rzek, naprawę budowli, konserwację wałów przeciwpowodziowych oraz 
naprawianie śluz i przepustów wałowych. 

W tym roku środki z budżetu państwa to kwota 9,13 mln zł, w roku ubiegłym było 9,477 mln zł. Należy 
jednak nadmienić, iż łączenie środki te nie są wystarczające do tego, aby utrzymać w odpowiednim stanie 
technicznym urządzenia, którymi administruje LZMiUW. Według szacunków wykonanych na podstawie cen 
z roku 2011 kwota potrzebna na bieżące finansowanie wyżej wymienionych przedsięwzięć to ok. 45 mln zł 
na rok. 

Dlatego apeluję o zwiększenie kwoty przyznanej dla województwa lubuskiego, które posiada 4 tysiące km 
rzek i kanałów, blisko 816 km wałów przeciwpowodziowych i 42 stacje pomp. 

Z poważaniem 
Robert Dowhan 




