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INTERPELACJA
Na podstawie art. 24 ust. 4. i ust. 6. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
ze zmianami, składam interpelację w sprawie potrzeby opracowania programu dotacji na budowę
systemów deszczowych, pozwalających na zatrzymanie i wykorzystywanie opadów oraz działań
edukacyjnych związanych z koniecznością oszczędzania wody z powodu suszy.
W ostatnich latach obserwujemy niepokojące zjawisko suszy, które coraz bardziej przybiera na sile,
powodując dotkliwe skutki nie tylko dla przyrody, ale również dla życia ludzi. Niestety z danych
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynika, że Polska należy do krajów
o najuboższych zasobach wodnych w Unii Europejskiej. Brak wystarczających zasobów wody pitnej
ma bezpośrednie przełożenie na rolnictwo, przemysł i funkcjonowanie gospodarstw domowych.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opracowuje właśnie Plan Przeciwdziałania
Skutkom Suszy w Polsce na lata 2021-2027. Jest to pierwszy tego rodzaju dokument, który ma
podlegać aktualizacji co 6 lat. U jego założeń leży podejmowanie przez władze państwowe,
samorządowe oraz mieszkańców naszego kraju takich działań, które pozwolą maksymalnie
oszczędzać wodę pitną i wykorzystywać wszędzie tam, gdzie jest to możliwe wody opadowe.
W założenia te wpisuje się propozycja objęta niniejszą interpelacją, polegająca na wprowadzeniu
przez Gminę Miejską Wągrowiec dotacji na budowę systemów deszczowych, pozwalających
na zatrzymanie i wykorzystywanie opadów.
Dotacja ta mogłaby przyjąć formę refundacji poniesionych kosztów na: zakup, wykonanie i montaż
elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód
opadowych i roztopowych, w tym zbiorników o pojemności nie mniejszej niż 2 metry sześcienne oraz
remont istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego sprawności.
Adresatem programu powinni być właściciele/współwłaściciele nieruchomości, położonych
na terenie miasta, zameldowani i zamieszkali na pobyt stały na jego obszarze, którzy nie mają
zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych należności.
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Wysokość dotacji powinna być dostosowana do możliwości finansowych miasta, z jednoczesnym
zobowiązaniem beneficjenta programu do utrzymania systemu deszczowego, objętego dotacją
przez okres co najmniej 5 lat, licząc od daty otrzymania dotacji.
Jest to jedno z wielu rozwiązań, które należałoby podjąć w celu ochrony zasobów wody pitnej,
pamiętając, że tego typu działania prowadzone lokalnie przez poszczególne samorządy przyniosą
z pewnością pozytywny efekt w sakli kraju.
Dodatkowo niezbędna jest edukacja społeczeństwa w zakresie potrzeby i sposobów oszczędzania
wody (np. zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, kampania
informacyjna skierowana do mieszkańców, akcje i wydarzenia edukacyjne dla dzieci i młodzieży).
Proszę o podjęcie stosownych działań i o przekazanie informacji na temat ich wdrożenia.
Z wyrazami szacunku,
Alicja Trytt
Radna Rady Miejskiej w Wągrowcu
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