
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Dowhana 

na 14. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 sierpnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu Michała Kurtyki 

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, w nawiązaniu do stanowiska Zrzeszenia Gmin Województwa Lu-

buskiego nr 23/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r., popieram apel o podjęcie działań adaptacyjnych do zmian 

klimatu i ograniczających występowanie zjawiska suszy. 

W ostatnich latach w wielu regionach Polski występuje problem suszy meteorologicznej, ale także rolni-

czej i hydrologicznej. Trudności te, w połączeniu z mnogością zjawisk ekstremalnych (ulewne deszcze, pod-

topienia, powodzie), a także wzrostem średniej rocznej temperatury powietrza i zmianą struktury opadów 

atmosferycznych, są dowodem pogłębiającego się kryzysu klimatycznego w Polsce. Z roku na rok Polska 

zmaga się z coraz poważniejszymi konsekwencjami deficytu wody, w tym przede wszystkim z poważnymi 

stratami w rolnictwie, wzrostem cen żywności oraz rosnącą częstotliwością występowania pożarów. Pogłębia 

się problem dostępu do wody wykorzystywanej na cele bytowe ludności. 

Słusznie został stworzony dokument o nazwie „Plan przeciwdziałania skutkom suszy”. Według Rządowe-

go Centrum Bezpieczeństwa aktualnie w 9 województwach występuje susza rolnicza. Wnoszę o podjęcie 

natychmiastowych i kompleksowych, adekwatnych do skali wyzwania działań rządu, służących ochronie 

zasobów i poprawie stanu ilościowego wód w Polsce. Pełna realizacja zadań wynikających z Planu Przeciw-

działania Skutkom Suszy, nie dość, że tylko częściowo poprawi sytuację, to jeszcze może być spóźniona. 

Program „Moja woda”, odnoszący się do gromadzenia wody opadowej i pochodzącej z roztopów, nie 

rozwiąże głównych i palących problemów dotyczących braku wody, choć jest to niewątpliwie właściwy kie-

runek działań. Zmiana rytmu opadów wymusza konieczność zdecydowanej poprawy gospodarowania zaso-

bami wody na poziomie lokalnym i regionalnym. Priorytetem jest tworzenie i rozwijanie systemów retencjo-

nowania wód zarówno na obszarach wiejskich, jak i w miastach. 

W związku z tym wnoszę o podjęcie działań zmierzających w kierunku zaplanowania rozwiązań praw-

nych w zasygnalizowanym zakresie. 

Z poważaniem 

Robert Dowhan 
 


