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 Cel pracy 
 

Warunki korzystania z wód zlewni są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145 ze zm.) jednym z podstawowych dokumentów 
planistycznych w gospodarce wodnej i mają bezpośredni wpływ na kierunki rozwoju 
oraz sposób zagospodarowania obszaru zlewni. Świadczy o tym fakt, iż w myśl art. 125 
ww. ustawy pozwolenia wodnoprawne nie mogą naruszać ustaleń warunków 
korzystania z wód. Ponadto, ustalenia warunków mają bezpośrednie przełożenie na 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 73 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo ochrony 
środowiska). 

Przygotowanie warunków korzystania z wód jest wymagane zapisami Planu 
gospodarowania wodami (PGW) dla obszaru dorzecza Odry (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 
451). Zgodnie z PGW opracowanie warunków korzystania z wód jest jednym z wielu 
działań niezbędnych do wprowadzenia dla osiągnięcia celów środowiskowych. 

Zakres warunków korzystania z wód wskazuje art. 115 ust. 1 ustawy Prawo 
wodne. Warunki korzystania z wód zlewni określają szczegółowe wymagania w zakresie 
stanu wód zlewni, wynikające z ustalonych celów środowiskowych; priorytety w 
zaspokajaniu potrzeb wodnych w zlewni oraz ograniczenia w korzystaniu z wód na 
obszarze zlewni lub jej części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne do 
osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych. 

Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu warunków 
korzystania z wód zlewni rzeki Kłodnicy, wynika z zapisów art. 46 i  51 ust. 1 Ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zwanej w dalszej części ustawą OOŚ, 
które wskazują, że przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko wymagane jest między 
innymi dla planów lub programów w dziedzinie gospodarki wodnej.  

Do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
zobowiązany jest Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, który 
jest organem opracowującym warunki korzystania w wód zlewni rzeki Kłodnicy. 

Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko została 
przeprowadzona z uwzględnieniem zapisów ustawy OOŚ. Ponadto, w dokumencie 
prognozy odniesiono się do zapisów wskazanych w pismach otrzymanych od 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Opolskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, określających zakres i stopień szczegółowości 
informacji, jakie powinny zostać zawarte w opracowywanej prognozie.  
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 Projekt rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Kłodnicy 
 

Projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni 
Kłodnicy stanowi uszczegółowienie zapisów projektu rozporządzenia dla regionu 
wodnego Górnej Odry. W projekcie rozporządzenia zawarto: 
 
1. Przepisy ogólne: 

 informacje o zlewni, 

 cel sporządzenia warunków, 

 odwołania do załączników przedstawiających podział zlewni na JCWP I JCWPd. 

2. Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych celów 
środowiskowych: 

 wymagania dotyczące osiągania celów środowiskowych przez JCW, 

 wymogi dotyczące informacji przekazywanych do katastru wodnego. 

3. Priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych. 

4. Ograniczenia w zakresie korzystania z wód: 

 ograniczenia związane z wykorzystaniem wód podziemnych, 

 ograniczenia związane z wykorzystaniem wód powierzchniowych, 

 ograniczenia wynikające z obecności obszarów chronionych. 

5. Postanowienia końcowe. 

 
Projekt poddano konsultacjom społecznym zgodnie z wymaganiami ustawy OOŚ. Po 

uwzględnieniu otrzymanych uwag i wniosków wprowadzono odpowiednie zmiany w 
dokumencie. 
 
 
 Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 

 
Przeprowadzona procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

pozwoliła na następujące stwierdzenia: 
 

• Z uwagi, iż na analizowanym obszarze zlewni obowiązywać będą również 
warunki korzystania z wód dla regionu wodnego Górnej Odry, oceniane 
rozporządzenie dla zlewni Kłodnicy nie reguluje wszystkich aspektów 
związanych z korzystaniem z wód, a jedynie te, dla których zapisy wynikające z 
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warunków dla regionu wodnego są niewystarczające w skali lokalnej i muszą być 
uszczegółowione.  

• Przestrzeganie zapisów zawartych w projekcie rozporządzenia powinno 
przyczynić się do niepogarszania stanu wód. Wymagania obydwu rozporządzeń 
(dla regionu wodnego, jak również dla zlewni) należy traktować łącznie i przy 
bezwzględnym przestrzeganiu zapisów dokumentów powinny one umożliwić 
utrzymanie dotychczasowego odpowiedniego poziomu ilości i jakości zasobów 
wód podziemnych, czyli zachowania dobrego stanu wód, a w przypadku wód 
podziemnych o stanie ogólnym słabym, ochrony przed dalszym pogarszaniem 
tego stanu. Natomiast w odniesieniu do wód powierzchniowych tj. części wód o 
stanie/potencjalne dobrym – do jego utrzymania, a w wymiarze długofalowym 
powinny również przybliżać do osiągania dobrego stanu/potencjału przez 
jednolite części wód o stanie/potencjale poniżej dobrego.  

• Przestrzeganie zapisów projektu rozporządzenia będzie miało pozytywny  
wpływ na środowisko przyrodnicze, choć ten wpływ będzie niewielki, z uwagi iż 
stan środowiska przyrodniczego w tej zlewni w większości zależy od czynników 
innych, niż korzystanie z wód.  

• Mając na względzie specyfikę analizowanego dokumentu, który wprowadza 
ograniczenia w korzystaniu z wód odniesiono się do rozsądnych alternatyw w 
aspekcie poprawności zapisów rozporządzenia w odniesieniu do zgodności z 
założeniami innych dokumentów na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym 
oraz przepisami prawa (ustawa Prawo wodne) oraz konieczności ewentualnej 
modyfikacji, bądź stosownych uzupełnień, by zapisy rozporządzenia w większym 
zakresie były zgodne z założeniami tych dokumentów. Zapisy projektu 
rozporządzenia nie zawierają zapisów sprzecznych z założonymi celami innych 
dokumentów na poziomie krajowym i regionalnym. 

• Przeanalizowano również możliwość wskazania rozwiązań alternatywnych w 
aspekcie modyfikacji, bądź uzupełnienia zapisów projektu rozporządzenia o 
regulacje umożliwiające pełniejsze wypełnienie celów (tj. większe przybliżanie 
do osiągania wyznaczonych celów środowiskowych1

Przeprowadzone analizy nie wskazały potrzeby zastosowania rozwiązań 
alternatywnych w stosunku do zapisów projektu rozporządzenia.  

). 

•  Wprowadzone uregulowania zapisami projektu warunków korzystania z wód 
zlewni nie będą źródłem negatywnych oddziaływań o zasięgu transgranicznym. 

 
                                                      
1 Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych, podziemnych oraz obszarów chronionych ustalane są 
zgodnie z zapisami art. 4 RDW. W PGW za cele środowiskowe dla ww. części wód przyjęto, że:  
- dla naturalnych JCWP jest nim dobry stan ekologiczny i chemiczny; 
- dla silnie zmienionych i sztucznych JCPW jest nim dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny; 
- dla JCWPd jest nim dobry stan ilościowy i chemiczny. 
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 Konsultacje społeczne - zgłoszone uwagi i wnioski 

 
W trakcie konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków 
korzystania z wód zlewni Kłodnicy wraz z projektem prognozy oddziaływania na 
środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, każda 
zainteresowana strona mogła zgłaszać uwagi i wnioski, które następnie zostały 
rozpatrzone i w przypadku stwierdzenia ich zasadności, uwzględnione w dokumencie 
Prognozy oraz w projekcie rozporządzenia. Uwagi i wnioski do przedmiotowych 
dokumentów można było zgłaszać w terminie od dnia 29 września  2014 r. do dnia 19 
października 2014 r.  

W procesie konsultacji społecznych zostały zgłoszone uwagi poprzez przesłanie 
formularzy ankietowych oraz podczas zorganizowanego spotkania informacyjno - 
konsultacyjnego. Ponadto projekt rozporządzenia i prognoza oddziaływania na 
środowisko zostały przekazane w trybie art. 53 i art. 54 ust. 1  ustawy OOŚ właściwym 
organom, o których mowa w art. 57 i 58 w/w ustawy, celem uzgodnienia zakresu i 
stopnia szczegółowości oraz kolejno celem ich opiniowania. W wyniku 
przeprowadzonych uzgodnień Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach 
skierował do przedstawianych dokumentów uwagi.  
Wszystkie powyższe uwagi zostały przeanalizowane i wraz z odpowiedziami i 
wyjaśnieniami zestawione w tabeli rozbieżności, stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszego dokumentu. 
 
 Podsumowanie 

 
 Egzekwowanie zapisów projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków 
korzystania z wód zlewni Kłodnicy będzie pozytywnie oddziaływać na środowisko 
wodne i przyrodnicze.  Uregulowania rozporządzenia będą miały również pozytywny 
wpływ na inne komponenty środowiska naturalnego bezpośrednio, bądź pośrednio 
związane z jakością wód i stanem środowiska przyrodniczego (krajobraz, gleby, klimat, 
zasoby naturalne), w tym na zdrowie ludzi. 

Należy zaznaczyć, iż same zapisy rozporządzenia nie są zawsze gwarancją 
osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych, z uwagi iż osiągnięcie tych celów 
zależy także od innych czynników, jednakże Warunki wypełniają wszystkie dające się 
zidentyfikować na podstawie aktualnej wiedzy, potrzeby w tym zakresie w stosunku do 
korzystania z wód. 

Przeprowadzona zgodnie z wymaganiami ustawy OOŚ procedura strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko projektu rozporządzenia w sprawie warunków 
korzystania z wód zlewni rzeki Kłodnicy, pozwoliła na opracowanie ostatecznego 
kształtu tego dokumentu, w sposób uwzględniający opinię społeczeństwa oraz 
odpowiednich instytucji. 



Lp Imię i Nazwisko Jednostka/ firma Zakres tematyczny wniosku Treść uwagi
Stanowisko jednostki 

merytorycznej
Uzasadnienie

1 Mariusz Dyka
Starostwo Powiatowe w 
Gliwicach

warunki korzystania z wód

Propozycja zmiany priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych, tj. przeniesienie priorytetu nawadnianie upraw rolnych i les ́nych z 
poz. 6 na poz. 3, tj. wyżej aniżeli priorytety: zaopatrzenie przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, pokrycie potrzeb związanych z 
chowem i hodowlą  zwierząt, a także zaopatrzenie pozostałych gałe ̨zi przemysłu, na cele żeglugowe. 

uwaga nieuwzględniona

Produkcja roślinna uzależniona jest w pewnym stopniu od 
dostępności zasobów wodnych, jednak w obecnej sytuacji w 
kraju w tym zakresie, bardzo małe powierzchnie gruntów 
rolniczych są nawadniane, co świadczy o uzależnieniu 
produkcji roślinnej od naturalnych uwarunkowań 
pogodowych. Dlatego też nie jest zasadne podnoszenie 
priorytetu tego sposobu korzystania z wód. Inne formy 
korzystania, które obecnie znajdują się wyżej na liście 
priorytetów, są ściśle uzależnione od dostępności zasobów 
wodnych, np. przemysł. Istotne w tym zakresie jest również 
podkreślenie kosztów, jakie ponoszą użytkownicy za 
korzystanie z wód, czyli brak naliczania opłat dla rolnictwa, 
przy jednoczesnym ponoszeniu kosztów korzystania z wód 
przez przemysł.  

2 Mariusz Dyka
Starostwo Powiatowe w 
Gliwicach

warunki korzystania z wód
Uporządkowanie zapisami warunków kwestii dot. melioracji/ spółek wodnych, tj. w zakresie zobowiązania do prawidłowego 
prowadzenia gospodarki wodnej (melioracje szczegółowe).

uwaga nieuwzględniona

Z uwagi na prawne uwarunkowania, przedmiotowe 
zagadnienie nie może zostać uregulowane warunkami 
korzystania z wód. Dla poprawy sytuacji w tym zakresie 
konieczne są systemowe rozwiązania na poziomie krajowym.

3 Mariusz Dyka
Starostwo Powiatowe w 
Gliwicach

warunki korzystania z wód
Uregulowanie zapisami warunków kwestii dot. gospodarki wodami opadowymi/ roztopowymi w obszarach zabudowanych (brak miejsc 
do odprowadzania wód opadowych, wymuszone odwadnianie obszarów górniczych, problem z jakością zbiorników bezodpływowych 
wykorzystywanych przez ludność w celach rekreacyjnych, zagrożenie podtopieniami).

uwaga nieuwzględniona

Z uwagi na prawne uwarunkowania, przedmiotowe 
zagadnienie nie może zostać uregulowane warunkami 
korzystania z wód. Dla poprawy sytuacji w tym zakresie 
konieczne są systemowe rozwiązania na poziomie krajowym.

4
Przedstawiciel RZGW 
Gliwice

RZGW Gliwice warunki korzystania z wód
§ 9 ust. 1 pkt. 2 Proponuje się aby ograniczenie przeredagować w taki sposób, aby dotyczyło ewentualnego negatywnego oddziaływania
na ten obszar chroniony z powodu poboru wody.

uwaga uwzględniona

Dokonano przeredagowania zapisu, poprzez zastosowanie 
wtrącenia: ...za wyjątkiem poborów, dla których 
przeprowadzona została ocena oddziaływania na środowisko, 
która wykazała, że nie wpłyną one negatywnie …

5
Przedstawiciel RZGW 
Gliwice

RZGW Gliwice warunki korzystania z wód
Wątpliwości budzą ograniczenia dotyczące poborów wód poza obszarami chronionym, które powinny z zasady zostać tak wyznaczone
aby w pełni zabezpieczać przedmiot ochrony. 

uwaga częściowo uwzględniona

Uwaga uwzględniona w zakresie ponownego rozważenia 
rozwiązań dla konkretnych obszarów. Jednak, uwaga nie jest 
zasadna w sensie ogólnym. Obszary chronione wyznacza się w 
zasięgu obejmującym przedmiot ochrony, a nie w zasięgu 
ograniczeń wymaganych dla ochrony; stąd często dla ochrony 
obszaru chronionego są potrzebne ograniczenia w jego 
otoczeniu. Por. np. dla obszarów Natura 2000 jednolite i nie 
pozostawiające wątpliwości orzecznictwo TSUE o stosowaniu 
wymogów i ograniczeń z art. 6.3 dyrektywy siedliskowej do 
przedsięwzięć poza granicami obszaru Natura 2000. 

6
Przedstawiciel RZGW 
Gliwice

RZGW Gliwice warunki korzystania z wód
Sposób wskazania priorytetów w korzystaniu z wód - być może właściwe byłoby wskazanie tylko zmian w tym zakresie względem listy
priorytetów ujętej w warunkach korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry.

uwaga nieuwzględniona

W uzasadnieniu do rozporządzenia uzasadniono zmiany 
kolejności priorytetów w zlewni w stosunku do priorytetów w 
regionie wodnym. Zależą one przede wszystkim od ustalonych 
celów środowiskowych oraz w dalszej kolejności od 
charakteru zlewni, występujących form korzystania z wód. 
Zmiana priorytetów, nie będzie wpływać na możliwość 
korzystania z wód w przypadku dostępności zasobów 
wodnych dla wszystkich zainteresowanych. Priorytetowość 
odniesiona do konkretnej formy korzystania jest 
rozpatrywana, jeśli takie zapotrzebowanie występuje, 
względem innej obecnej formy korzystania. Wskazanie 
konkretnych wyjątków, wymagałoby okresowego przeglądu 
zapotrzebowania na zasoby w zlewni i weryfikacji zapisów 
rozporządzenia, co zresztą odbywałoby się po fakcie, 
ponieważ brak jest możliwości przewidzenia zaistnienia takiej 
zmiany. Dlatego zdecydowano się na pozostawienie 
zaproponowanego sposobu zapisu. Nadto, brak wejścia w 
życie warunków korzystania z wód dla regionu wodnego, 
uniemożliwia uzależnienie listy priorytetów dla zlewni od 
ustaleń tej listy dla regionu. Jednocześnie każda zmiana 
priorytetów w regionie wodnym, powodowałaby w 
przyszłości konieczność przeglądu i weryfikacji listy 
priorytetów dla zlewni.

7
Przedstawiciel RZGW 
Gliwice

RZGW Gliwice warunki korzystania z wód
§ 9. ust. 1 pkt. 1 Proponuje się zwrócić uwagę na fakt, że nie każdy pobór wody, nie każde zwiększenie poboru wody musi powodować
negatywne oddziaływanie. 

uwaga nieuwzględniona

Ze względu na niewielką długość odcinka cieku i cel 
środowiskowy, proponuje się ten odcinek cieku pozostawić 
do renaturyzacji; ze względu na brak dobrych praktyk w 
zakresie analizowania oddziaływań na park krajobrazowy 
proponuje się w tym przypadku wykluczyć wszystkie pobory. 
W tej konkretnej sytuacji terenowej nie powinno to być 
ograniczenie zbytnio uciążliwe. Wprowadzono wyjątek dla 
zabezpieczania zabudowań i obiektów infrastrukturalnych.

8
Przedstawiciel RZGW 
Gliwice

RZGW Gliwice warunki korzystania z wód
§ 9 ust. 1 pkt. 3 Proponuje się aby ograniczenie przeredagować w taki sposób, aby dotyczyło ewentualnego negatywnego oddziaływania
na ten obszar chroniony z powodu poboru wody.

uwaga uwzględniona

Dokonano przeredagowania zapisu, poprzez zastosowanie 
wtrącenia: ...za wyjątkiem poborów, dla których 
przeprowadzona została ocena oddziaływania na środowisko, 
która wykazała, że nie wpłyną one negatywnie …

9 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice
prognoza oddziaływania na 
środowisko

Przy wypełnianiu zapisów art. 51 ust. 2 pkt 2 lit a) i b) należy uwzględnić przede wszystkim stan jakości: wód powierzchniowych i 
podziemnych, gospodarkę wodno-ściekową, różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny.

Zakres uwzględniony w prognozie

10 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice
prognoza oddziaływania na 
środowisko

Należy scharakteryzować i ocenić istniejący sposób zagospodarowania obszaru objętego postanowieniami projektowanego dokumentu 
oraz przedstawić te informacje na załączniku kartograficznym.

Zakres uwzględniony w prognozie

11 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice
prognoza oddziaływania na 
środowisko

Przy opisie stanu środowiska oraz ocenie przewidywanych oddziaływań należy szczególnie uwzględnić formy ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ustawy o ochronie przyrody istotne z punktu widzenia opracowywanego dokumentu. Informacje te należy 
przedstawić również na załączniku mapowym.

Zakres uwzględniony w prognozie

12 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice
prognoza oddziaływania na 
środowisko

Należy dokonać oceny stopnia zgodności postanowień projektu dokumentu z aktami prawnymi dotyczącymi form ochrony przyrody, w 
szczególności w odniesieniu do obowiązujących zakazów.

Zakres uwzględniony w prognozie

Dodano taki element, aczkolwiek projektowane 
rozporządzenie jest neutralne wobec zakazów obowiązującyh 
w formach ochrony przyrody i w żadnym razie nie prowadzi 
do zwolnienia z tych zakazów.

13 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód

W projekcie rozporządzenia pominięto całkowicie kwestię pozyskiwania z koryt cieków aluwiów (żwir, piasek). W związku z tym powinny 
być wprowadzone zapisy: 1)    Zakazujące wydobywania z wód powierzchniowych rumoszu (kamienia, żwiru, piasku oraz innych 
materiałów) w ilości zagrażającej zachowaniu równowagi hydrodynamicznej cieku oraz w sposób mogący powodować pogorszenie 
stanu wód oraz ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od wód. 2)    Umożliwiające wydobywanie z wód powierzchniowych 
rumoszu (kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów) wyłącznie pod warunkiem przedstawienia analizy, która wykaże i uzasadni 
zachowanie równowagi hydrodynamicznej cieku, brak zagrożenia dla stanu wód oraz ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych 
od wód. 3)    Analiza równowagi hydrodynamicznej cieku, powinna obejmować w szczególności takie elementy, jak: a) moc strumienia, 
b) naprężenia styczne, c) transport rumowiska ( z uwzględnieniem elementów kształtujących ten transport w zlewni), d) określenie 
prognozy morfologicznych, hydraulicznych i ekologicznych skutków eksploatacji w miejscu poboru oraz powyżej i poniżej miejsca 
poboru, e) propozycje monitorowania skutków środowiskowych będących wynikiem wydobywania z rzeki kamienia, żwiru, piasku oraz 
innych materiałów. 4)    Wydobywanie z wód powierzchniowych rumoszu (kamienia, żwiru i piasku oraz innych materiałów) wymaga 
określenia sposobu prowadzenia monitoringu w zakresie objętości wydobywanego osadu, zmian morfologii koryta oraz warunków 
ekologicznych w cieku.

Uwaga została uwzględniona, 
poprzez wprowadzenie do 

projektu proponowanych zapisów

14 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód

Brak podanych uwarunkowań dotyczących urządzeń wodnych w tym sposobów zapewnienia ciągłości morfologicznej. Kwestia 
zachowania ciągłości cieków jest istotnym elementem nie tylko w przypadku ryb dwuśrodowiskowych. Pozostałe ryby także są 
zmuszone odbywać wędrówki i dlatego jest konieczne zapewnienie ciągłości morfologicznej tych cieków nie tylko na obszarach 
chronionych ze szczególnym uwzględnieniem ryb potamodromicznych. Poza parametrami tych urządzeń powinna być określona ich 
liczba w stosunku do długości cieku. Ryby nie są fizycznie w stanie pokonać pod rząd kilku znajdujących się w bliskiej odległości 
przepławek.

Uwaga częściowo uwzględniona

Uwagę uwzględniono wprowadzając zapisy wymagające 
ochrony ciągłości ekologicznej dla ryb typowych dla danej 
rzeki oraz dodatkowo z uwzględnieniem gatunków 
chronionych, a w przypadku rz. Drama dodatkowo także dla 
pstrąga potokowego.
Jednak, nie uszczegółowiono zapisów aż do wnioskowanego 
podania maksymalnej liczby przepławek, ponieważ 
zagadnienie to, niewątpliwie ważne, powinno być 
rozstrzygane wg indywidualnej oceny uwzględniającej wpływ 
skumulowany.

15 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód

W przypadku MEW turbiny wodne mogą powodować urazy ryb we wszystkich ciekach. Dlatego powinny być określone sposoby 
zabezpieczenia tej grupy zwierząt, łącznie z wprowadzeniem zakazu stosowania turbin Francisa, jako najbardziej urazowych. Większość 
gatunków ryb żyjących w zlewni Kłodnicy odbywa  tarło naturalne w podobnym okresie – od marca do maja. Wyjątkiem jest zlewnia 
Dramy, gdzie występuje pstrąg potokowy. Rozwój zarodkowy minogów trwa ok 2 tygodni, natomiast ryb ok 1 miesiąca z wyjątkiem 
pstrąga potokowego (nawet ok 4 miesięcy). Cechą charakterystyczną jest to, że po wylęgu i resorpcji woreczka żółciowego larwy 
minogów i ryb zaczynają biernie migrować w dół cieku by tam znaleźć odpowiednie warunki siedliskowe do dalszego rozwoju. Z tego 
właśnie powodu okres biernej migracji larw i narybku w dół rzeki jest newralgiczny w przedmiotowym przypadku, gdyż zassanie ryb do 
pracującej turbiny może powodować uśmiercenie znacznej ich części. Aby zminimalizować straty w tym okresie należy zaniechać pracy 
ewentualnej elektrowni, stosując przerwy w jej funkcjonowaniu w okresie spływu larw i narybku w dół rzeki.  Taka procedura pracy 
elektrowni pozwoli również na zwiększenie przeżywalności larw i narybku.
Efekt zasysania ryb próbuje się ograniczyć różnymi metodami stosując bariery mechaniczne, kurtyny dźwiękowe, pęcherzykowe i 
elektryczne. Niestety nie udało się do tej pory skonstruować i zastosować w praktyce skutecznej metody, w 100% zabezpieczającej 
przed zassaniem ryb do turbin. Dlatego skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie bezpiecznych typów turbin. Zastosowanie kurtyny 
elektrycznej może mieć pozytywne oddziaływanie, odstraszające jedynie w stosunku do ryb dużych (długich), gdyż jak wiadomo, siła 

                     

Uwaga częściowo uwzględniona

Uwagę uwzględniono wprowadzając proponowane zapisy 
dotyczące wymogu ograniczania śmiertelności ryb, ale nie 
wskazując konkretnych rozwiązań technicznych, które 
powinny być ustalane indywidualnie. Wprowadzone 
ograniczenie dotyczy korzystania z wód do produkcji energii, a 
nie tylko wykonania obiektów energetyki wodnej - dotyczy 
także dostosowania istniejących obiektów przy odnawianiu 
pozwoleń wodnoprawnych.

16 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód
Wprowadzenie ograniczenia w zabudowie cieków poprzez zakaz stosowania rozwiązań opartych na przekrojach kołowych lub 
wielootworowych, ze względu na umożliwienie pełnienia przez cieki funkcji korytarzy ekologicznych, a także w celu zmniejszenia 
prawdopodobieństwa powstania zatorów zwiększających ryzyko powodzi.

Uwaga została uwzględniona, 
poprzez wprowadzenie do 

projektu proponowanych zapisów

Załącznik nr 1
Wnioski/Uwagi dotyczące warunków korzystania z wód zlewni rzeki Kłodnicy oraz prognozy OOŚ tych warunków
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17 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice
warunki korzystania z wód, 
prognoza oddziaływania na 
środowisko

W prognozie na str. 55 znajduje się wpis, że Obszar Natura 2000 nie jest zależny od wód. Natomiast w zał. nr 3 do zarządzenia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 
dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003, jako zagrożenie potencjalne dla zachowania właściwego stanu 
ochrony nocka dużego i jego siedliska, wskazano „Zatopienie (K01.04) – Spiętrzanie się mas wody w chodnikach odwadniających, 
podtapianie komór, odcinanie fragmentów systemu. Spiętrzenie się wody między sztolnią Blachówka i Bramą Gwarków może prowadzić 
do braku możliwości swobodnego przemieszczania się nietoperzy między otworami wlotowymi”. Dlatego w zasięgu możliwego 
oddziaływania na obszar Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 należałoby wykluczyć korzystanie z wód, które 
mogłoby spowodować choćby okresowe podwyższenie zwierciadła wód podziemnych.

Uwaga została uwzględniona, 
poprzez wprowadzenie do 
projektu proponowanych 

zapisów.

18 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód

Obszar zlewni Kłodnicy obejmuje Rezerwat przyrody Ochojec o powierzchni 26 ha, utworzony dla ochrony stanowiska liczydła 
górskiego, a chroniący także ekosystemy: łęgu jesionowo - olszowego i boru bagiennego, w tym zasilanie wypływami wód podziemnych 
(źródło żelaziste). Rezerwat ten jest zagrożony przez każdą zmianę warunków wodnych. Dlatego w planowanym dokumencie należałoby 
umieścić zapis zapewniający ochronę tego rezerwatu.

Uwaga częściowo uwzględniona

Zapisy dla ochrony tego rezerwatu znajdują się już w projekcie 
tego rozporządzenia. Ograniczone jest korzystanie z wód, 
które mogłoby powodować pogłębienie cieków 
odpływających z rezerwatu, jak również pobory wód. Uwagę  
uwzględniono przez dodatkowe doszczegółowienie zapisów. 
Natomiast na terenie samego rezerwatu przyrody obowiązują 
zakazy z art. 15 ustawy o ochronie przyrody chroniące w 
sposób wystarczający i nie są konieczne dodatkowe regulacje 
w ramach warunków korzystania z wód zlewni.

19 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód
Pominięto istnienie na terenie Mikołowa Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Dolina Jamnej. W planowanym dokumencie 
należałoby umieścić zapis zapewniający ochronę tej formy ochrony przyrody.

Uwagę uwzględniono w zakresie 
ochrony zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych (także nie 
wskazanego przez RDOŚ, ale 

istniejącego ZPK Źródliska 
Kłodnicy).

Pominięto istnienie na terenie Ornontowic obszarów chronionego krajobrazu:

- Dolina potoku Leśnego,

- Dolina Potoku z Bujakowa,

- Dolina Potoku Łąkowego,

- Dolina Potoku od Solarni.

W planowanym dokumencie należałoby umieścić zapis zapewniający ochronę tej formy ochrony przyrody.

21 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód

DODATKOWA UWAGA, WYSTOSOWANA PRZEZ RDOŚ KRAKÓW ODNOŚNIE ZLEWNI PRZEMSZY I MAŁEJ WISŁY: W § 8 ust. 1 pkt 1 
proponuje się po słowach „wód powierzchniowych” dodać sformułowanie „lub podłączenia do sieci wodociągowej”.  Wydaje się, że z 
punktu ochrony wód właściwszym jest pobierania wody z wodociągu już istniejącego, który często wykorzystuje wody powierzchniowe 
niż dokonywać budowy nowego ujęcia wody lub poboru wody podziemnej na cele nie konieczne priorytetowe, a tylko z uwagi na fakt, 
ze opłata za pobór wód podziemnych będzie mniejsza niż wynosiłaby w przypadku poboru z sieci wodociągowej.

Uwaga uwzględniona w stosunku 
do rozporządzenia dla zlewni 

Kłodnicy

Ze względu na uznanie tej uwagi za słuszną, dokonano 
analogicznej zmiany w treści rozporządzenia dla zlewni 
Kłodnicy.

Uwaga uwzględniona częściowo

Przedmiotowe OChK zostały utworzone Uchwałą Nr 
XIV/87/03 Rady Gminy Ornontowice z dnia 30 października 
2003 roku w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego 
krajobrazu na terenie Gminy Ornontowice ((Dz. Urz. Woj. Śl. 
nr 3, poz. 52). Uchwała określiła dla tych OChK cel, jakim jest 
"chronienie istniejących korytarzy ekologicznych, 
wyróżniających się krajobrazowo terenów o zróżnicowanych 
ekosystemach" oraz obowiązujące zakazy. Ochrona funkcji 
cieków jako korytarzy ekologicznych przed korzystaniem z 
wód, które mogłoby tą funkcje naruszyć, jest zagwarantowana 
poprzez wymóg zapewnienia ciągłości ekologicznej dla ryb. Za 
cel ochrony tych obszarów nie wskazano innych elementów 
przyrody ani krajobrazu, które mogłyby być zagrożone przez 
korzystanie z wód. Z uchwały ustanawiającej OChK nie da się 
wywieść innych norm i celów, których osiągnięcie 
wymagałoby specyficznych dla tych obszarów ograniczeń w 
korzystaniu z wód. Niezależnie od tego, zakazy obowiązujące 
na terenie przedmiotowych OChK będą się oczywiście 
stosować także do korzystania z wód, a w przypadku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
korzystania z wód, musi ona uwzględniać oddziaływanie na te 
obszary.

RDOŚ Katowice warunki korzystania z wódRDOŚ Katowice20



Załącznik nr 1 do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu warunków korzystania 
z wód zlewni Kłodnicy 
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