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na obszarze dorzecza Odry 



Etap I -  opracowanie planu gospodarowania wodami dla każdego 

obszaru dorzecza  

(opracowany do 22.12.2009r.  

 opublikowany 27.05.2011 r. – M.P. 2011 Nr 40, poz. 451);   

  1/ charakterystyka obszaru dorzecza i identyfikacja 

 głównych problemów gospodarki wodnej 

  2/ określenie celów środowiskowych; 

  3/ określenie programu działań zmierzających do      

osiągnięcia celów środowiskowych; 

 

Etap II -  wdrożenie programów działań i proces oceny skutków 

 

 

Etap III – cykliczna aktualizacja planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza – co 6 lat (22.12.2015r., 22.12.2021r., 

22.12.2027r.) 

 

 

Wdrażanie Dyrektywy 2000/60/WE  
  tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej 

 



Zakres rzeczowy Planów został określony  

w zał. VII RDW, którego zapisy 

przetransponowano do art. 114 ustawy Prawo 

Wodne. Elementami planu są m.in.: 

- Ogólny opis cech charakterystycznych 

obszaru dorzecza, 

- Podsumowanie identyfikacji znaczących 

oddziaływań antropogenicznych i oceny ich 

wpływu na stan wód, 

- Wykaz obszarów chronionych, 

- Mapę sieci monitoringu  

- Ustalenie celów środowiskowych, 

- Podsumowanie wyników analizy 

ekonomicznej, 

- Podsumowanie działań zawartych w PWŚK, 

- Wykaz innych programów, planów wraz z 

omówieniem ich zawartości, 

- Podsumowanie działań w zakresie 

informowania i konsultacji publicznych, 

- Wykaz organów właściwych. 
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Elementy planu gospodarowania wodami  
    

Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 29 marca 2013 

roku w sprawie szczegółowego 

zakresu opracowania planów 

gospodarowania wodami na 

obszarach dorzeczy.  



JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH: 
oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, tj.: 

• jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, 

•sztuczny zbiornik wodny, 

• struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części, 

• morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe  

  lub wody przybrzeżne 

Dorzecze Odry: 

rzeki: 1735 

jeziora: 422 

przejściowe: 4 

przybrzeżne: 4 

 

Region wodny 

Warty: 

rzeki: 632 

jeziora: 284 

Ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza 

JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD 

JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD 

PODZIEMNYCH:  

określona objętość wód podziemnych 

występująca w obrębie warstwy wodonośnej 

lub zespołu warstw wodonośnych 

 

REGION WODNY WARTY: 21 JCWPOD 

 



WODY 

POWIERZCHNIOWE 

WODY PODZIEMNE 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r.  

w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. 2011 nr 258  

poz. 1549), rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych (Dz. U. 2011 nr 257 poz. 1545);  

Rozp. MŚ z dnia 22.10.2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U.2014.1482) 

 

 W aPGW ocena stanu wykonana została w oparciu o rozp. z 23.07.2008 r.  

w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu  wód podziemnych  

(DZ. U. nr 143, poz. 896). 

Identyfikacja obecnego stanu wód (ocena stanu) 

Stan chemiczny 

Stan ekologiczny 

Stan chemiczny 

Stan ilościowy 



Ocena stanu wód w regionie wodnym Warty 





Dobry stan wód powierzchniowych:  

oznacza stan JCWP, jeżeli zarówno:  

 stan chemiczny 

 wyznaczony na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 

 części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych  

 oraz 

 stan ekologiczny  

  składający się z elementów   
  - biologicznych   

  (m.in. fitoplankton, fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce bentosowe,  

  ichtiofauna), 

  - fizykochemicznych  

  (wyznaczony w powiązaniu z elementami biologicznymi), 

  - hydromorfologicznych 

  (reżim hydrologiczny: ilość i dynamika przepływu, połączenie z JCWPd, ciągłość; 

  warunki morfologiczne: głębokość, zmienność szerokości, struktura i podłoże koryta,  

  struktura strefy nadbrzeżnej, szybkość prądu)  

  

jest określony jako co najmniej „dobry”. 

 

CELE ŚRODOWISKOWE – indywidualne karty dla JCW zał. Nr 34 

 



Ocena ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu wód 



W myśl art. 4 RDW odstępstwa definiowane są jako: 

 

- odstępstwa czasowe – dobry stan może zostać osiągnięty do roku 2021 lub 

2027, 
 

- ustalenie celów mniej rygorystycznych (dla części wód znacząco zmienionych w 

skutek działalności człowieka; osiągnięcie celu z uwagi na warunki naturalne części 

wód będzie niemożliwe lub nieproporcjonalnie kosztowne), 
 

- czasowe pogorszenie stanu wód (ze względu na występujące naturalnie warunki 

ekstremalne - powodzie i długotrwałe susze - lub sytuacje wyjątkowe, których nie 

można było przewidzieć na etapie formułowania celów) – art. 38i PW, 
 

- nieosiągniecie celów ze względu na nowe zmiany właściwości fizycznych wód, 

w wyniku działań człowieka zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju  

i niezbędnych dla rozwoju  

     społeczeństwa – art. 38j PW. 

 

DEROGACJE = odstępstwa od założonych  

celów środowiskowych 

4(4) -1 derogacje czasowe - brak możliwości technicznych 

4(4) - 2  derogacje czasowe - dysproporcjonalne koszty 

4(4)  - 3 derogacje czasowe - warunki naturalne 

4(5) - 1 cele mniej rygorystyczne - brak możliwości technicznych 

4(5) - 2 cele mniej rygorystyczne - dysproporcjonalne koszty 

4(7) - 1 nowe modyfikacje - przekształcenie charakterystyk fizycznych 

4(7) - 2 nowe modyfikacje - nowy zrównoważony rozwój działalności człowieka 



DEROGACJE 



Dopuszczalne jest nieosiągnięcie dobrego  

stanu/potencjału ekologicznego części wód w wyniku: 

- nowych zmian właściwości fizycznych tych wód albo 

- pogorszenia się stanu tych wód ze stanu bardzo dobrego do dobrego w skutek  

nowych działań człowieka, zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju  

i niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa. 

 

TYLKO przy spełnieniu łącznie następujących warunków (art. 38j ust. 3 PW): 

„1) podejmowane są wszelkie działania, aby łagodzić skutki negatywnych oddziaływań 

na stan jednolitych części wód; 

2) przyczyny zmian i działań, o których mowa w ust. 1 i 2, są szczegółowo 

przedstawione w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; 

3) przyczyny zmian i działań, o których mowa w ust. 1 i 2, są uzasadnione nadrzędnym 

interesem publicznym, a pozytywne efekty dla środowiska i społeczeństwa związane z 

ochroną zdrowia, utrzymaniem bezpieczeństwa oraz zrównoważonym rozwojem 

przeważają nad korzyściami utraconymi w następstwie tych zmian i działań; 

4) zakładane korzyści wynikające ze zmian i działań, o których mowa w ust. 1—3, nie 

mogą zostać osiągnięte przy zastosowaniu innych działań, korzystniejszych z punktu 

widzenia interesów środowiska, ze względu na negatywne uwarunkowania 

wykonalności technicznej lub nieproporcjonalnie wysokie koszty w stosunku do  

      spodziewanych korzyści.” 

Dopuszczalne nieosiągnięcie dobrego stanu wód wg art. 4.7 RDW oraz art. 38j 

     ustawy Prawo wodne 



MasterPlan dla obszaru dorzecza Odry (zatwierdzony przez RM 26.08.2014 r.) 
 

 W MasterPlanach zebrano inwestycje z dwóch okresów finansowania UE:  

2007-2013 

(inwestycje zrealizowane do 31.12.2012 r. – finansowane ze środków UE; inwestycje 

w trakcie realizacji współfinansowane i niefinansowane ze środków UE); 

2014-2020  

(inwestycje planowane do realizacji).  

 

Dokonano oceny pod kątem zgodności inwestycji z RDW - czy istnieje zagrożenie, iż może 

ona spowodować nieosiągnięcie/pogorszenie  dobrego stanu/potencjału jcwp i czy należy 

rozważyć zastosowanie odstępstwa od celów środowiskowych zgodnie z RDW. Analizie 

zostały poddane inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub remoncie 

planowanych lub istniejących obiektów hydrotechnicznych oraz pozostałych inwestycji 

mających wpływ na hydromorfologię cieków wód powierzchniowych. 

 

1066 inwestycji obszar dorzecza Odry/373 inwestycje region wodny Warty  

Indywidualna ocena wpływu inwestycji pozwoliła na stworzenie: 

Lista nr 1 - Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód 

lub nie pogarszają stanu wód (870 inwestycji w dorzeczu Odry/68 RZGW Poznań); 

Lista nr 2 - Inwestycje, które mogą spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub 

pogorszenie stanu/potencjału i dla których należy rozważyć zastosowanie odstępstwa. 

Inwestycje z Listy nr 2, dla których stwierdzono spełnienie przesłanek z art. 4.7 RDW 

zostaną wpisane do aktualizacji planów gospodarowania wodami i przypisane im 

zostanie odstępstwo. (196 inwestycji/ 161 do derogacji – dorzecze Odry) 



Zał. 31 aPGW - nieosiągnięcie celu w wyniku realizacji nowej 

   inwestycji – derogacje (219 inwestycji) 

KOD NAZWA ZADANIA 

JEDNOSTKA 

ODPOWIEDZIALNA 

2_100_O 

Rewitalizacja szlaku żeglownego Kanału Bydgoskiego i Noteci dolnej 

skanalizowanej (od km 14,8 do km 176,2) do parametrów drogi wodnej II klasy  RZGW w Poznaniu 

3_1072_O 

Modernizacja koryta rzeki Warty powyżej zbiornika wodnego Poraj mająca na 

celu poprawę ochrony przed powodzią oraz ekologicznego stanu wód (ze 

szczególnym uwzględnieniem miasta Myszków i Zawiercie)  RZGW w Poznaniu  

3_1085_O Prace remontowe i odmuleniowe na Kaliskim Węźle Wodnym RZGW w Poznaniu 

3_716_O 

Zbiorniki i poldery - Zbiornik Jeziorsko - Zwiększenie przepustowości wlotu do 

zbiornika  RZGW w Poznaniu 

3_724_O Regulacja rzeki Warty w rejonie miasta Koła RZGW w Poznaniu 

3_729_O Odmulenie koryta rzeki Prosny w km 164+850-179+200 RZGW w Poznaniu 

4_24_O 

Regulacja rzeki Czernicy na odcinku od km 5,80 do 10,00 w obrębie miasta 

Czarne RZGW w Poznaniu 

4_26_O 

Roboty pogłębiarskie i naprawcze brzegów (zniszczenia pobobrowe) - Stara 

Noteć Rynarzewska na odcinku Tur - Chobielin-Nakło RZGW w Poznaniu 

A_332_O Udrożnienie rzeki Piławy, Panny, Małej Noteci RZGW w Poznaniu 

A_336_O 

Roboty utrzymaniowo-remontowe koryta rzeki Warty oraz kanału ulgi Kucelinka 

na terenie m. Częstochowy RZGW w Poznaniu 

A_337_O 

Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Warty na terenie miasta Myszków oraz miasta 

Zawiercie RZGW w Poznaniu 



aPWŚK = działania mające na celu 

osiągnięcie dobrego stanu wód 

W załącznikach: 

• Katalog działań krajowych, 

• Katalogi działań dla JCWP i JCWPd, 

• Wskaźniki stopnia realizacji działań, 

• Potencjalne źródła finansowania działań, 

• Szablony formularzy zbierania danych o postępie wdrażania działań, 

• Sprawdzian klimatyczny, 

• Baza danych aPWŚK wraz z instrukcją użytkownika aplikacji aPWŚK dla MsAccess. 



Jednostki odpowiedzialne za realizację działań  

w aPWŚK 

Jednostki odpowiedzialne za realizację działań: 
– organy administracji rządowej, 

– organy administracji samorządowej, 

– podmioty prywatne (będące użytkownikami lub właścicielami 

obiektów/gruntów). 



aPWŚK Kategorie działań dla JCWP rzecznych: 

 
• działania kontrolne (np. kontrola postępowania w zakresie gromadzenia 

i oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych  
i przedsiębiorstwa z częstotliwością raz w roku – WIOŚ, gmina), 

• gospodarka komunalna (działania wynikające z konieczności 
porządkowania systemu gospodarki ściekowej np. budowa nowej 
oczyszczalni ścieków Lubosz, gm. Kwilcz; realizacja KPOŚK), 

• działania organizacyjno-prawne i edukacyjne (np. weryfikacja zgodności 
warunków korzystania z wód zlewni …, analiza stanu zlewni  - RZGW), 

• kształtowanie stosunków wodnych oraz ochrona ekosystemów od wód 
zależnych (w tym morfologia i zachowanie ciągłości biologicznej 
cieków) np. wykonanie/budowa … przepławek dla ryb w ramach 
zadania … - użytkownik obiektu, 

• Monitoring (np. prowadzenie monitoringu operacyjnego wód dwukrotnie  
w okresie 2016 – 2021, prowadzenie monit. badawczego) - WIOŚ, 

• Rolnictwo (np. edukacja prowadzących  

 działalność rolniczą na OSN w zakresie dobrej  

 praktyki rolniczej oraz prowadzenie  

 dla nich specjalistycznego doradztwa  

 – ODR, gmina). 



Podsumowanie działań dla JCWP rzecznych 

18 

Gospodarka komunalna 

Monitoring 

Działania kontrolne 

Działania organizacyjno-
prawne i edukacyjne 

Rolnictwo 

Kształtowanie 
stosunków wodnych 

• 622 JCWP 

• 413 JCWP 

• 183 JCWP 

• 177 JCWP 

• 32 JCWP 

• 27 JCWP 



Koszty programu działań dla JCWP rzecznych 

Wynosi 3,56 mld PLN 

19 

94,57% 

0,28% 

0,24% 

1,18% 

3,73% 

5,43% 

GOSPODARKA KOMUNALNA MONITORING

DZIAŁANIA KONTROLNE DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ROLNICTWO

Działania z kategorii działania kontrolne nie generują dodatkowych kosztów. 

 



aPWŚK 

Kategorie działań dla JCWP jeziornych: 
• działania kontrolne (np. kontrola postępowania w zakresie 

gromadzenia i oczyszczania ścieków przez użytkowników 
prywatnych i przedsiębiorstwa z częstotliwością raz w roku; kontrola 
rolniczego gospodarowania przez użytkowników prywatnych  
i przedsiębiorstwa z częstotliwością raz w roku – WIOŚ, gmina), 

• działania organizacyjno-prawne i edukacyjne, 

• gospodarka komunalna (np. budowa ... km sieci kanalizacyjnej – 
gmina), 

• Monitoring (np. monitoring operacyjny wód – WIOŚ), 

• Rekultywacja (np. realizacja opracowanego programu rekultywacji – 
gmina), 

• Rolnictwo (np. budowa nowych  
i rozbudowa istniejących miejsc  
do przechowywania nawozów  
naturalnych stałych o powierzchni … m2  
– prowadzący działalność rolniczą na OSN). 



Działania specyficzne dla 
jezior: 
 

• Ustanowienie obszaru 
ochronnego zbiornika wód 
śródlądowych: 

− opracowanie dokumentacji na potrzeby 
ustanowienia obszaru ochronnego;  

− opracowanie projektu rozporządzenia;  
− wydanie rozporządzenia Dyrektora RZGW 

w sprawie ustanowienia obszaru  
ochronnego zbiornika wód śródlądowych 

   Działanie wprowadzone dla 21 (7%) JCWP 
jezior (5/5/11 jezior). 

 

• Rekultywacja: 
− wykonanie badań i opracowanie programu 

rekultywacji np. Dolskie Wielkie; 
− rekultywacja w toku np. Wolsztyńskie 
− monitoring operacyjny efektów działań 

rekultywacyjnych np. Swarzędzkie 
Działanie wprowadzone dla 58 (20%) jezior. 
 

Działania dla JCWP jeziornych  



Podsumowanie działań w aPWŚK 

Kategorie działań dla JCWPd: 

• gospodarka komunalna/przemysł  

• działania kontrolne, 

• działania organizacyjno-prawne i edukacyjne (np. przegląd i wydawanie nowych 

pozwoleń wodnoprawnych przez prezydenta miasta/starostę/marszałka /dyrektora RZGW 

uwzględniających faktyczne zapotrzebowanie na wodę a nie możliwości techniczne poboru 

wody z ujęcia - prezydent miasta/starosta/marszałek/dyrektor RZGW), 

• Monitoring (np. monitorowanie stanów i chemizmu wód podziemnych na terenach 

ekosystemów zależnych od wód podziemnych (ekosystemy o powierzchni powyżej 1 ha - 

PSH), 

• projekt badawczy (np. ocena wpływu obiektów mogących pogorszyć stan wód 

podziemnych na obszarach oddziaływujących na chronione ekosystemy zależne od wód 

podziemnych (ekosystemy o powierzchni powyżej 1 ha), 

• badanie i monitorowanie środowiska wodnego, 

• rolnictwo (Optymalizacja zużycia wody/inwentaryzacja ujęć wód podziemnych 

wykorzystywanych do nawodnień rolniczych. (dot. studni wykonanych w ramach zwykłego 

korzystania z wód) Kontrola poboru wody z tych ujęć/utworzenie bazy danych studni 

wykorzystywanych do nawodnień rolniczych. Wykonanie rocznego raportu z 

prowadzonych pomiarów dla każdego ujęcia z przekazaniem do urzędu właściwego do 

wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz RZGW w celu uwzględnienia danych w 

bilansach wodno-gospodarczych – gmina/starosta). 

 

 



Działania specyficzne dla 
JCWPd: 
 

- opracowanie dokumentacji na 
potrzeby ustanowienia obszaru 
ochronnego  zbiornika wód 
śródlądowych (GZWP)  

Działanie wprowadzone dla11 JCWPd. 

- opracowanie projektu 
rozporządzenia na potrzeby 
ustanowienia obszaru 
ochronnego  zbiornika wód 
śródlądowych (GZWP)  

Działanie wprowadzone dla 9 JCWPd. 

- wydanie rozporządzenia na 
potrzeby ustanowienia obszaru 
ochronnego  zbiornika wód 
śródlądowych (GZWP)  

Działanie wprowadzone dla 11 JCWPd. 

- przegląd pozwoleń 
wodnoprawnych związanych  
z poborem wód podziemnych  - 
przegląd i wydawanie nowych 
pozwoleń wodnoprawnych przez 
prezydenta 
miasta/starostę/marszałka 
/dyrektora RZGW uwzględniających 
faktyczne zapotrzebowanie na wodę 
a nie możliwości techniczne poboru 
wody z ujęcia  

Działanie wprowadzone dla11 JCWPd. 

 



Baza danych (aPGW zał. 35/ aPWŚk zał. 8) 

Celem ułatwienia przeglądania bazy danych została stworzona aplikacja uruchamiana w 

środowisku MS Access umożliwiająca m.in. przeglądanie, edycję, filtrowanie (zadawanie 

zapytań do bazy wg różnych kryteriów), raportowanie, eksportowanie danych, a także 

walidację wprowadzanych danych na poziomie poszczególnych pól (zgodność z typem 

pola, słownikiem, itp.).  

 



Baza danych MS Access – przerzucona 

do Excel – www.poznan.rzgw.gov.pl 

Uwaga: oficjalnym źródłem danych jest baza MS 

Access stanowiąca zał. nr 8 do projektu aPWŚK. 

Materiał Excel należy jedynie traktować poglądowo  

i pomocniczo. 



Monitorowanie realizacji aPWŚK 

Schemat zbierania informacji o realizacji Programu działań 

,za które 

ustawowo 

odpowiedzialne 

są organy 

administracji na 

szczeblu 

krajowym 



Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy 

Szczegółowe informacje nt. 

konsultowanych dokumentów 

znajdują się na stronach: 

www.apgw.kzgw.gov.pl 

www.rdw.kzgw.gov.pl 

www.kzgw.gov.pl 

www.konsultacjedlawody.pl 

www.poznan.rzgw.gov.pl 

 

  
  

www.kzgw.gov.pl 

Dokument poddawany konsultacjom 

dostępny jest w wersji drukowanej  

w sekretariacie Dyrekcji RZGW  

w Poznaniu – ul. Szewska 1,  

61-760 Poznań. 

www.apgw.kzgw.gov.pl 25.11.2014 r. – 22.06.2015 r. 

http://www.apgw.kzgw.gov.pl/
http://www.rdw.kzgw.gov.pl/
http://www.kzgw.gov.pl/
http://www.konsultacjedlawody.pl/


Wg art. 118 ustawy Prawo wodne ustalenia Planu uwzględnia się w: 

koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 

strategii rozwoju województwa 

planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

studium  uwarunkowań i kierunków zag. przestrz. gminy 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Wg art. 125 pkt 1 ustawy Prawo wodne 

– wydawane pozwolenia wodn. nie 

mogą naruszać ustaleń Planu  

 art. 132 ust. 2 pkt 4  

ustawy Prawo wodne  

ustalenia Planu uwzględnia się  

w części opisowej operatu 

Wg art. 81 ust. 3 ustawy ooś –  

organ właściwy do wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowań 

odmawia zgody na realizację 

przedsięwzięcia jeżeli narusza cele 

środowiskowe określone w Planie 

Przełożenie ustaleń aPGW 



Michał Misiewicz 

RZGW w Poznaniu 

michal.misiewicz@rzgw.poznan.pl 

Autorzy map: 

p. Tomasz Zink – kierownik ZGM RZGW w Poznaniu 

p. Hanna Gromadzińska-Graczyk – ZGM RZGW w Poznaniu 


