
UCHWAŁA Nr 5903/2022 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 1 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie zadań realizowanych przez 

samorządy terytorialne z terenu województwa wielkopolskiego w 2023 roku w ramach 

programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów 

użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów 

zielonych pn. „Deszczówka”. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) w związku z uchwałą nr 5824/2022 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej 

Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

1. Ogłasza się nabór wniosków na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy 

terytorialne z terenu województwa wielkopolskiego w 2023 roku w ramach programu 

retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności 

publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów 

zielonych pn. „Deszczówka”. 

2. Zasady naboru wniosków określa regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

3. Wzór wniosku wraz z określonymi załącznikami, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 

 

 

 



Uzasadnienie  

do uchwały Nr 5903/2022 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 1 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie zadań realizowanych przez 

samorządy terytorialne z terenu województwa wielkopolskiego w 2023 roku w ramach 

programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów 

użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów 

zielonych pn. „Deszczówka”. 
 

Województwo wielkopolskie należy do najbardziej suchych obszarów kraju przy jednoczesnym 

wysoko rozwiniętym rolnictwie, a więc dbanie o każdą możliwą do pozyskania wodę jest 

szczególnie ważne. Nasz region charakteryzuje się bardzo trudnymi warunkami 

hydrologicznymi. Kluczowym problemem środowiskowym jest utrzymujący się niedobór wód 

powierzchniowych i podziemnych prowadzący do suszy. Zjawisko to powtarza się  

w Wielkopolsce cyklicznie od kilku lat. 
 

Zadaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w związku z postępującymi zmianami 

klimatycznymi, jest poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami. 

Jednym z kierunków realizacji tego celu jest właściwe gospodarowanie wodami opadowymi. 
  

Metodą sprzyjającą ograniczeniu niekorzystnych zjawisk klimatycznych może być 

zatrzymywanie wody opadowej  w okresach mokrych i jej wykorzystywanie w okresach 

suchych.  
 

Celem programu pn. „Deszczówka” jest retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych  

z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu 

nawadniania terenów zielonych, co w konsekwencji pozwoli na zatrzymanie tych wód  

w miejscu występowania oraz na ich racjonalne zagospodarowanie. 
 

Dodatkowo działania te przyczynią się do poprawy jakości wód opadowych, poprzez jej 

infiltrację i naturalne oczyszczanie, a także spowodują odciążenie systemów kanalizacji 

deszczowej.  
 

Na realizację programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów 

obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu 

nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka” - kontynuacja w projekcie budżetu 

Województwa Wielkopolskiego, WPF na rok 2023 zaplanowane zostały środki finansowe  

w kwocie 2 000 000 zł w dziale 010, rozdziale 01095, paragrafie 6300. 
 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 


