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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 22 czerwca 2020 r., znak: BPS/043-12-356/20, przekazujące 
oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Brejzę podczas 12. Posiedzenia senatu RP w dniu 18 
czerwca 2020 r., w sprawie programu „Moja woda”, przekazuję poniżej stosowne informacje oraz 
wyjaśnienia w zakresie kompetencji Ministra Klimatu będące odpowiedzią na poniższe pytania. 

1. Czy Pan Minister posiada wiedzę, na jakim etapie znajduje się ogłoszony przez Prezydenta 
Program „Moja Woda”? Czy przygotowany został odpowiedni projekt ustawy?

2. Jaki będzie koszt realizacji tego programu, kiedy zostanie wdrożony i czy wykorzystane w nim 
zostaną założenia programu małej retencji, o którym wspominał Pan Minister w 2019 r.?

Ministerstwo Klimatu wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(zwanym dalej: „NFOŚiGW”) ogłosiło w czerwcu 2020 r. program priorytetowy pn.: „Moja woda”, w 
ramach którego będą udzielane dotacje osobom fizycznym – właścicielom domów jednorodzinnych, na 
zatrzymanie, retencjonowanie i zagospodarowanie wody deszczowej i roztopowej. Program ten 
realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 
czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. Program ma na celu ochronę zasobów wody 
poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie 
zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. 
Pragnę jednocześnie poinformować, że przedmiotowy Program cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem – od dnia rozpoczęcia naboru wniosków w dniu 1 lipca br. do dnia 3 sierpnia br. 
w ramach Programu złożono już ponad 11 500 wniosków o dofinansowanie. 

Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować co najmniej 20 tys. instalacji przydomowej retencji. 
Szacuje się, że przydomowe inwestycje spowodują zatrzymanie co najmniej 1 mln metrów sześciennych 
rocznie wody deszczowej w miejscu jej opadu, a więc na prywatnych działkach. To oznacza, że co 
najmniej milion metrów sześciennych wody odciąży kanalizację deszczową i zmniejszy ryzyko 
podtopień w wyniku deszczów nawalnych. Jednocześnie wskazana ilość wody opadowej będzie 
stanowiła bardzo cenny zasób do wykorzystania w okresach suchych. Każdy właściciel domu 
jednorodzinnego może otrzymać dotację w wysokości do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% 
kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. 

Całkowita alokacja na program wynosi 100 mln zł. Wsparcie przewidziano na zakup, montaż
i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na 



terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane do 
kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających czy też na tereny sąsiadujące z daną nieruchomością, 
w tym ulice, place itp. Otrzymane środki będzie można przeznaczyć na zakup oraz montaż przewodów 
odprowadzających wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, 
podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiorników retencyjnych podziemnych lub 
nadziemnych, budowę oczek wodnych, a także wdrożenie instalacji rozsączających lub innych 
elementów do nawadniania. 

Mała retencja i mikroretencja to zestaw wielu różnorodnych działań, takich jak budowa niewielkich 
zbiorników, oczek wodnych i czy też ogrodów deszczowych z elementami niebieskiej infrastruktury, 
których realizacja będzie wspierana z analizowanego programu, tak więc  program ten będzie jednym
z filarów rozwoju małej i mikroretencji w Polsce. 

Z poważaniem

Z up. Ministra 
Ireneusz Zyska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu
/ – podpisany cyfrowo/
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