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Spotkanie w ramach „Pomorskich partnerstw do spraw wody” 
w powiecie bytowskim 

 
Dnia 11.03.2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach tworzenia „Pomorskich partnerstw 

do spraw wody” czyli efektywnej współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi partnerami na rzecz 
zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich w powiecie bytowskim.  

Ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie odbyło się w formie on-line. Celem spotkania 
było omówienie zastosowania podejścia terytorialnego dla łagodzenia problemów związanych z 
zarządzaniem wodą na obszarach wiejskich, stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy podmiotami, 
które mają wpływ na gospodarkę wodną na terenie powiatu i wstępne zdiagnozowanie problemów 
związanych z dostępnością wody, ale też wskazanie jej zasobów.  

W spotkaniu wzięło udział 55 osób, w tym przedstawiciele samorządu – burmistrzowie i 
wójtowie z gmin powiatu bytowskiego, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Bytowie, Nadzorów 
Wodnych w Bytowie i Miastku, Lasów Państwowych, ARiMR, Izby Rolniczej powiatu bytowskiego, 
Parku Krajobrazowego Doliny Słupi, Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Dorzecza Słupi”, 
Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”, rolnicy, właściciele stawów rybnych i  
przedstawiciele PODR w Lubaniu. 

Spotkanie otworzyła Aneta Migel - Kierownik PZDR w Bytowie, następnie swój wykład 
przedstawiła Ewa Szymańska - Z-ca dyrektora PODR w Lubaniu, temat wykładu to „Lokalne 
Partnerstwa ds. wodny - rola, planowane działania. 

W dalszej części swój wykład poprowadził Roman Jurczak - Kierownik Nadzoru Wodnego w 
Bytowie, który przedstawił temat „Struktura Wód Polskich, podstawowe zagadnienia Nadzorów 
wodnych, warunki dokonania zgłoszenia wodnoprawnego”. Kolejnym wykładowcą Tadeusz Król - 
Kierownik Nadzoru Wodnego w Miastku, który zaprezentował wykład pt. „Struktura Wód Polskich, 
podstawowe zagadnienia Nadzorów wodnych, warunki dokonania zgłoszenia wodnoprawnego”. 
Następnie Eugeniusz Dańczak - Koordynator ds. wody w PODR w Lubaniu, omówił „Rodzaje spółek 
wodnych w Polsce - podstawowe informacje”. 

W czasie spotkania przestawione zostały kolejne etapy prac w ramach tworzenia LPW, w tym 
sporządzenie ankiety diagnozującej i organizacja pokazów dotyczących uprawy roli, sprzyjającej 
zachowaniu zasobów wodnych  glebie.  

W trakcie spotkania pojawiły się pytania i sugestie od osób zainteresowanych tematem. 
Wszystkie te głosy będą wzięte pod uwagę w dalszej dyskusji przy opracowywaniu raportu końcowego 
ze spotkań powiatowych.  

Uczestnicy wyrazili zainteresowanie udziałem w tworzeniu LPW na terenie powiatu 
bytowskiego.  

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Więcej informacji można uzyskać w 
biurze Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bytowie. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


