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Dotyczy: Lokalnych Partnerstw Widnych 

 

W imieniu Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania – Federacji Regionalnych Sieci LGD składam 

propozycję, aby sprawowanie funkcji Lokalnych Partnerstw Wodnych umożliwione zostało 

Lokalnym Grupom Działania. Lokalne Grupy Działania, oraz Lokalne Grupy Rybackie 

funkcjonują już od 10- 15 lat. Jest ich w Polsce ok. 330, a więc mniej więcej tyle ile jest powiatów. 

Są partnerstwami lokalnymi na wsiach, które łączą interesy mieszkańców, w tym rolników, 

przedsiębiorców, władz samorządów szczebla gminnego i powiatowego, spółki wodne, 

stowarzyszenia itp. W swojej dotychczasowej działalności wykonały one wiele projektów 

dotyczących małej retencji, udrożnienia rowów, przepustów wodnych i mostków, oraz 

zrównoważonej gospodarki wodnej. 

Lokalne Grupy Działania, jako stowarzyszenia specjalne posiadają rejestrację sądową w KRS, 

a nadzór nad nimi sprawują samorządy województw. Wypełniają one te same cele szczegółowe,  

jakie stawiane są wobec Lokalnych Partnerstw Wodnych: 

1. Aktywizacja i integracja środowisk lokalnych poprzez wzajemne poznawanie zakresów 

działania i potrzeb 

2. Diagnoza sytuacji w zakresie gospodarki wodnej obszaru 

3. Wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy gospodarki wodnej w rolnictwie 

i na obszarach wiejskich 

Lokalne Grupy Działania aktywizują społeczności lokalne do podejmowania wspólnych prac  na 

rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej i ograniczania zanieczyszczeń. Prowadzą szkolenia 

tematyczne dotyczące wszelkich działań na rzecz środowiska naturalnego, bazę dobrych praktyk 

oraz  upowszechniają zasady pozyskiwania środków finansowych zgodnie z ustawą o  rozwoju 

lokalnym  kierowanym  przez społeczność. 

Przekazanie zadań planowanych do realizacji przez lokalne partnerstwa wodne lokalnym grupom 

działania przyspieszy proces przygotowania inwestycji związanych z przeciwdziałaniem klęskom 

suszy w rolnictwie i na obszarach wiejskich, pozwoli wykorzystać olbrzymi potencjał społeczny 

który jest już zaangażowany w zarządach LGD,  radach decyzyjnych, biurach, liczący dzisiaj kilka 

tysięcy osób do realizacji zadań priorytetowych na wsiach ze względu na trwające i pogłębiające 

się zmiany klimatyczne. 

 


