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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 Wisły (M.P. 2011 r. nr 49 poz. 

549). 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 Małej Wisły, 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 Małej Wisły. 

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 Małopolskiego 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 Małej Wisły 

 

Projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni 

Małej Wisły stanowi uszczegółowienie zapisów projektu rozporządzenia dla regionu 

wodnego Małej Wisły. 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 powierzchniowych, 

 ograniczenia związane z wykorzystaniem wód podziemnych, 

 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 Małej Wisły, oceniane 

rozporządzenie dla zlewni Małej Wisły nie reguluje wszystkich aspektów 

związanych z korzystaniem z wód, a jedynie te, dla których zapisy wynikające z 

warunków dla regionu wodnego są niewystarczające w skali lokalnej i muszą być 

uszczegółowione.  
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 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 JCWPd o 

wyznaczonym celu mniej rygorystycznym - powinno sprzyjać ochronie stanu 

ilościowego/chemicznego przed dalszym pogorszeniem. 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. Zapisy projektu rozporządzenia nie 

zawierają zapisów sprzecznych z założonymi celami innych dokumentów na 

poziomie krajowym i regionalnym. 

 Wprowadzone uregulowania zapisami projektu warunków korzystania z wód 

zlewni nie będą źródłem negatywnych oddziaływań o zasięgu transgranicznym. 

 W związku z potrzebą stworzenia lepszych warunków do osiągania celów 

środowiskowych dla obszarów chronionych w zlewni oraz uniknięcia 

niezgodności prawa polskiego w zakresie korzystania z wód zlewni z art. 6(2) 

dyrektywy 92/43 EWG (dyrektywy siedliskowej), zaproponowano uzupełnienie 

zapisów rozporządzenia o dodatkowe ograniczenia dotyczące korzystania z wód: 

 Piętrzenie wody i gospodarowanie wodą na zbiorniku Goczałkowice powinno 

uwzględniać, na ile to możliwe przy zachowaniu przeciwpowodziowej funkcji 

zbiornika i zachowaniu jakości wody w zbiorniku pobieranej do spożycia 

przez ludzi: 

– umożliwienie rozwoju szuwarów na brzegach zbiornika, 

– pozostawianie namułów w części zbiornika – w szczególności na 

fragmentach tego zbiornika obejmujących rejon ujścia Wisły, rejon 

ujścia Bajerki oraz rejon przyległy do południowego brzegu zbiornika, 

– unikanie, w okresie lęgowym ptaków, zrzutów wody mogących 

powodować zalewanie gniazd założonych przez ptaki na 

żwirowiskach nadrzecznych oraz w skarpach nadrzecznych w dolinie 

rzeki poniżej zbiornika; 

– unikanie, w okresie lęgowym ptaków, nagłego podwyższania poziomu 

wody mogącego powodować zalewanie gniazd założonych przez ptaki 

w cofce zbiornika; 

 W JCW Wisła do Dobki, piętrzenie wód zbiornika zaporowego w Wiśle-

Czarnem i pobór z niego wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do 
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celów konsumpcyjnych dopuszcza się pod warunkiem zapewnienia 

możliwości migracji pstrąga na piętrzeniu tego zbiornika. 

 

Zgodnie z decyzją Zamawiającego (RZGW Gliwice) projekt rozporządzenia 

wprowadzającego warunki korzystania z wód zlewni Małej Wisły nie został 

uzupełniony o wskazane rozwiązania alternatywne. W przypadku pierwszej z 

alternatyw dot. zb. Goczałkowice stwierdzono, iż postępowanie w zakresie 

piętrzenia wody i gospodarowania wodą na zbiorniku gwarantowane jest 

poprzez zapisy planu zadań ochronnych opracowanego dla obszaru Natura 2000 

Dolina Górnej Wisły PLB240001 i współpracę pomiędzy zarządzającym 

obszarem, a administratorem zbiornika. W odniesieniu do drugiej ze wskazanych 

alternatyw, dot. piętrzenia wód zbiornika zaporowego w Wiśle-Czarne pod 

warunkiem zapewnienia możliwości migracji pstrąga na piętrzeniu tego 

zbiornika, przeszkodą wprowadzenia alternatywy jest brak możliwości 

technicznych oraz niewspółmierne koszty wskazanego działania. 

 

 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 Małej Wisły 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. 

 

 

 



 6 

 Podsumowanie 

 

 Egzekwowanie zapisów projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków 

korzystania z wód zlewni Małej Wisły 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 gwarancją osiągnięcia 

wyznaczonych celów środowiskowych, bowiem osiągnięcie tych celów zależy także od 

innych czynników, pozostających jednak poza zakresem warunków korzystania z wód 

zlewni.  

Jednakże z uwagi na konieczność wypełnienia wymagań RDW w zakresie 

osiągania wyznaczonych celów środowiskowych oraz konieczność wypełnienia 

zobowiązań z dyrektywy siedliskowej, sugeruje się uzupełnienie zapisów projektu 

rozporządzenia o dodatkowe elementy. Zapewniłoby to zgodność z wymogiem art. 6.2 

dyrektywy 92/43 EWG (dyrektywy siedliskowej) i sprawiłoby, że dokument 

przyczyniałby się do osiągnięcia celów środowiskowych w takim zakresie, w jakim to 

możliwe w ramach delegacji ustawowej i współczesnej wiedzy przyrodniczo-

hydrologicznej. Proponowane uzupełnienie zapisów rozporządzenia o wskazane 

ograniczenia stanowi propozycję rozwiązań alternatywnych w stosunku do aktualnej 

formy zapisów projektu rozporządzenia. 

Przeprowadzona zgodnie z wymaganiami ustawy OOŚ procedura strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko projektu rozporządzenia w sprawie warunków 

korzystania z wód zlewni Małej Wisły, pozwoliła na opracowanie ostatecznego kształtu 

tego dokumentu, w sposób uwzględniający opinię społeczeństwa oraz odpowiednich 

instytucji. 
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1. Wstęp 

 

1.1. Podstawa sporządzenia prognozy 
1.1.1. Podstawa prawna i tryb postępowania 

 

Niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód 

zlewni Małej Wisły, została sporządzona na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, Gliwice, przez firmę Pectore – Eco Sp. z o.o. Al. 

Przyjaźni 7/2, Gliwice.  

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu 

„Warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły” wynika z zapisów art. 46 i  51 ust. 1 

ustawy 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.  

Niniejsza prognoza została opracowana z uwzględnieniem zapisów art. 51 oraz 

art. 52 ustawy OOŚ. Ponadto, w dokumencie prognozy odniesiono się do zapisów 

zawartych w pismach otrzymanych od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Katowicach (znak: WOOŚ.070.44.2014.BM, WOOŚ.411.202.2014.BM) oraz Śląskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (znak: NS-NZ.042.45.2014.MD) 

i Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (znak: 

NS.9022.4.317.2014),  określających zakres i stopień szczegółowości informacji, jakie 

powinny zostać zawarte w niniejszej prognozie.  

 

 

1.1.2. Przedmiot i cel prognozy 

 

Głównym celem prognozy jest: 

 ocena stopnia uwzględnienia w projekcie warunków korzystania z wód zlewni Małej 

Wisły celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu krajowym 

i międzynarodowym, 

 zidentyfikowanie oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska wynikające 

z zakresu i przedstawionych do realizacji w projekcie zapisów, 

 wskazanie działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie, bądź kompensację 

przyrodniczą negatywnych wpływów na środowisko zidentyfikowanych 

oddziaływań, a w konsekwencji, w celu weryfikacji zaproponowanych zapisów 

wskazanie monitoringu, umożliwiającego sprawdzenie efektywności 

przedstawionych zapisów, 

  rozważenie oddziaływania o zasięgu transgranicznym. 
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1.2. Cel i treść analizowanego dokumentu  
 

Warunki korzystania z wód zlewni są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145), jednym z podstawowych dokumentów planistycznych 

w gospodarce wodnej i mają bezpośredni wpływ na kierunki rozwoju oraz sposób 

zagospodarowania obszaru zlewni.  

Przygotowanie warunków korzystania z wód jest wymagane zapisami Planu 

gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły (M.P. 2011 r. nr 49 poz. 549). 

Zgodnie z PGW opracowanie warunków korzystania z wód jest jednym z wielu działań 

niezbędnych do wprowadzenia w celu osiągnięcia celów środowiskowych - ich 

zadaniem jest wspomaganie osiągnięcia tych celów.  

Zakres warunków korzystania z wód wskazuje art. 115 ust. 1 ustawy Prawo wodne. 

Warunki korzystania z wód zlewni mają charakter prawa miejscowego, ponieważ 

zgodnie z art. 120 ust. 1 ww. ustawy, są ustalane w drodze rozporządzenia przez 

dyrektora RZGW. 

Projekt Warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły był poprzedzony 

analizami stanu zasobów wodnych w zlewni, oddziaływań antropogenicznych, jak 

również sporządzeniem bilansu wodno-gospodarczego – zarówno ilościowego jak 

i jakościowego. Na podstawie wyników powyższych analiz wskazano szczegółowe 

wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych, 

priorytety w korzystaniu z wód oraz ograniczenia w korzystaniu  z wód. 

 

 

1.3. Konsultacje dokumentu  
 

W ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach przeprowadził konsultacje 

społeczne prognozy oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni 

Małej Wisły wraz z projektem rozporządzenia. Dokumenty konsultacyjne dostępne były 

w siedzibie RZGW w Gliwicach oraz na stronie internetowej www.pectore-

eco.pl/konsultacje_malawisla. 

Treść uwag i wniosków oraz sposób, w jaki zostały uwzględnione w ostatecznym 

dokumencie warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły zostaną przedstawione 

w pisemnym podsumowaniu dołączonym do przyjętego dokumentu warunków 

korzystania z wód.   

 

2. Metoda opracowania prognozy 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni  

Małej Wisły zawiera ocenę aktualnego stanu środowiska naturalnego i kulturowego, 

analizuje zgodność celów analizowanego dokumentu z celami ustanowionymi na 
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szczeblu międzynarodowym i krajowym, ocenia charakter oddziaływań wynikających 

z realizacji dokumentu, rozważa minimalizacje ewentualnych negatywnych oddziaływań 

na środowisko oraz proponuje sposób monitoringu skutków realizacji projektu 

warunków. 

Prognoza oddziaływania na środowisko ma charakter rozpoznawczy, wskazujący 

na potencjalne skutki realizacji ocenianego projektu na obszar zlewni Małej Wisły. 

Szczegółowa analiza oddziaływania poszczególnych elementów, czy zadań realizowana 

jest zawsze na etapie oceny oddziaływania na środowisko w momencie projektowania 

konkretnych inwestycji. 

W związku z tym analiza wpływu na poszczególne komponenty środowiska 

została opracowana zgodnie z poziomem szczegółowości ocenianego dokumentu.  

Sporządzając poszczególne części prognozy opierano się na dostępnych 

materiałach i raportach środowiskowych oraz materiałach przekazanych przez 

Zamawiającego. 

Opisując oddziaływania opierano się o prognozowanie poprzez analogię, biorąc 

pod uwagę charakter oddziaływań opisany w innych dostępnych dokumentach 

o  podobnym charakterze. 

 

 

3. Proponowane metody analizy realizacji dokumentu 

 

Efekt realizacji rozporządzenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły 

podlegać będzie bieżącej ocenie wpływu na środowisko, prowadzonego zgodnie 

z ustawą Prawo Wodne i aktami wykonawczymi. Nie ma potrzeby wprowadzania 

odrębnego monitoringu, bowiem prowadzony monitoring stanu wód umożliwi ocenę 

skutków wdrożenia zapisów projektu rozporządzenia. Niezbędnym elementem będzie 

natomiast monitoring rzeczywistego wdrażania zapisów zawartych w projekcie 

rozporządzenia, dotyczący przestrzegania tych ustaleń.  

 

 

4. Potencjalne oddziaływania transgraniczne 

 

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Małej 

Wisły nie będzie generował negatywnego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko. Wskazują na to również wnioski płynące z prognozy oddziaływania na 

środowisko sporządzonej dla projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Małej Wisły, które są obowiązujące na terenie analizowanej zlewni. 
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5. Uwarunkowania realizacji analizowanego 

dokumentu 

5.1. Aktualny stan środowiska  i potencjalne problemy 

istotne z punktu widzenia realizacji analizowanego 

dokumentu 
       

Wyniki aktualnej oceny stanu JCW rzecznych w zlewni Małej Wisły wskazują, iż 

na analizowanym terenie zdecydowanie dominują jednolite części wód 

o stanie/potencjale poniżej dobrego. W zlewni wyróżnić możemy: 4 JCW 

o stanie/potencjale ekologicznym poniżej dobrego, 15 JCW o stanie/potencjale 

umiarkowanym, 6 JCW o stanie/potencjale słabym, 6 JCW o stanie/potencjale złym. 

Stan/potencjał ekologiczny co najmniej dobry/dobry i powyżej dobrego osiągnęło 11 

JCW. Jedna JCW – Korzenica, posiada bardzo dobry stan ekologiczny.1 

Wyniki aktualnej oceny stanu jednolitych części wód podziemnych wskazują, iż 

na terenie zlewni Małej Wisły 3 JCWPd charakteryzują się stanem dobrym, i są to: 

PLGW2000156, PLGW2000162, PLGW2000163. Stanem słabym charakteryzują się 2 

JCWPd: PLGW2000145, PLGW2000157.2 

Znaczącym zagrożeniem dla stanu wód w zlewni Małej Wisły są zrzuty 

zanieczyszczeń oraz presje hydromorfologiczne.  

Innym znaczącym oddziaływaniem ze strony działalności człowieka są pobory 

wód. Na analizowanym terenie istotny wpływ  na stan ilościowy i jakościowy wód ma 

również działalność górnicza. 

 

 

5.2. Potencjalne zmiany aktualnego stanu środowiska w 

przypadku braku realizacji dokumentu  
  

 Poszczególne zapisy projektu rozporządzenia dla zlewni Małej Wisły mają 

zróżnicowany wpływ na elementy środowiska poddane ocenie w ramach niniejszej 

prognozy. W dokumencie prognozy zasygnalizowano potencjalne skutki realizacji 

projektu rozporządzenia, wskazując jednocześnie na najbardziej wrażliwe elementy 

środowiska, dla których w największym zakresie może być widoczny wpływ 

realizowanego dokumentu.  

 Należy jednak zwrócić uwagę, iż zapisy rozporządzenia wprowadzają ograniczenia 

w zakresie korzystania z wód, mogą więc powodować niezadowolenie ze strony 

użytkowników wód. Brak realizacji rozporządzenia pozwoliły zatem uniknąć 

ewentualnych protestów ze strony użytkowników wód, nie oznacza jednak całkowitego 

                                                      
1 „Ocena stanu wód powierzchniowych za lata 2010-2012”, GIOŚ. 
2 „Raport o stanie chemicznym oraz ilościowym jednolitych części wód podziemnych  w dorzeczach w 
podziale na 161 i 172 JCWPd, stan na rok 2012”, PIG, Warszawa, 2013 r. 
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braku konfliktów. Sytuacja taka może bowiem z kolei prowadzić do niezadowolenia 

środowisk związanych z ochroną przyrody, dla których priorytetem jest dobry stan 

ekosystemów wodnych. 

Podkreślić należy również fakt, iż wprowadzone poprzez warunki korzystania 

z wód wymagania, ograniczenia i priorytety, będą wspomagały osiągnięcie celów 

środowiskowych dla JCW, do czego bezpośrednio obligują zapisy Ustawy Prawo wodne 

oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej. Bez wprowadzenia powyższych zapisów, osiągnięcie 

wymaganych celów może być utrudnione, oddalone w czasie lub wręcz niemożliwe.  

 

  

5.3. Stan środowiska na terenach objętych oddziaływaniem 

przedsięwzięć realizowanych w ramach dokumentu 

 

5.3.1. Położenie 

 

Zlewnia Małej Wisły położona jest w południowo – zachodniej części Polski, na 

terenie dwóch województw – śląskiego i małopolskiego. Zajmuje ona powierzchnię 

1818,6 km2, z czego 96,4% przynależy do województwa śląskiego, a pozostałe 3,6% do 

województwa małopolskiego. Na terenie zlewni znajduje się 14 powiatów należących do 

województwa śląskiego oraz 1 powiat przynależny do województwa małopolskiego.  

 

5.3.2. Geologia  

Pod względem geologicznym zlewnia Małej Wisły znajduje się w zasięgu 

następujących jednostek: Monokliny Śląsko-Krakowskiej (północna część zlewni), 

Zapadliska przedkarpackiego (centralna część zlewni) oraz Karpat Zewnętrznych 

(południowa część zlewni). Monoklina Śląsko-Krakowska zbudowana jest głównie 

z utworów wieku triasowego i jurajskiego, które zalegają na starszym podłożu (karbon, 

lokalnie perm). Zapadlisko przedkarpackie jest strukturą asymetryczną, wypełnioną 

osadami molas mioceńskich w postaci sekwencji łupków mułowców i piaskowców, 

natomiast południowa część zlewni usytuowana w tektonicznej jednostce śląskiej, 

zbudowana jest z utworów wieku kredowego i paleogeńskiego, które zostały nasunięte 

na osady neogenu wypełniające zapadlisko przedkarpackie. 

 

5.3.3. Struktura użytkowania gruntów 

 

W strukturze użytkowania gruntów zlewni Małej Wisły zgodnie z informacjami 

zawartymi w opracowaniu „Charakterystyka zlewni Małej Wisły” dominują tereny rolne, 

które stanowią aż 51,27% jej powierzchni. Lasy zajmują 31,88% powierzchni zlewni, 

tereny zurbanizowane 12,77%, tereny wodne 3,97%, natomiast tereny podmokłe 

0,11%. 
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W zlewni Małej Wisły dominują gminy o niewielkim zurbanizowaniu a dużym 

udziale lasów i terenów rolnych. Jedynie w obrębie miast takich jak np. Bielsko-Biała 

tereny zurbanizowane zajmują do 35% powierzchni3. 

 

5.3.4. Gleby 

 

Na terenie zlewni Małej Wisły występują  następujące gleby: 

 brunatne kwaśne oraz wyługowane, 

 kompleks gleb płowych, brunatnych wyługowanych oraz gleb odgórnie 

oglejonych, 

 brunatne właściwe i wyługowane, 

 rędziny, 

 gleby hydromorficzne, 

 rdzawe oraz rdzawe bielicowane. 

W południowej części występują głównie gleby brunatne kwaśne i wyługowane oraz 

kompleks gleb płowych, brunatnych wyługowanych oraz gleb odgórnie oglejonych. 

Centralna część to głównie kompleks gleb płowych, brunatnych wyługowanych oraz 

gleb odgórnie oglejonych. Na północy dominują gleby rdzawe i rdzawe bielicowane4. 

 

 

5.3.5. Wody powierzchniowe 

 

Główną rzeką obszaru jest Mała Wisła, której długość wynosi 106 km. Całkowita 

długość sieci hydrograficznej w zlewni Małej Wisły wynosi ok. 1340 km i zajmuje 

powierzchnię ok. 1818,6 km2, co stanowi 46,2% obszaru regionu wodnego Małej Wisły. 

Największymi dopływami Małej Wisły są jej lewobrzeżne dopływy: Pszczynka (44,7 km) 

i Gostynia (32,6 km) oraz dopływ prawobrzeżny: Biała (30,1 km). 

Jednolita część wód (JCWP), zgodnie z definicją Ramowej Dyrektywy Wodnej to 

„oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, 

strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas 

wód przybrzeżnych”. W zlewni Małej Wisły wyznaczono 43 JCWP, w tym:  

 12 ma charakter naturalny (21,4% powierzchni),  

 28 silnie zmienionych części wód (75,2% powierzchni),  

 3 sztuczne części wód (3,4% powierzchni).  

 

Jakość wód powierzchniowych 

Zlewnię Małej Wisły tworzą 43 JCWP, w 36 przypadkach stan JCWP został 

oceniony jako zły, tylko w 7 przypadkach jako dobry. 

 

                                                      
3 Źródło: „Charakterystyka zlewni Małej Wisły”, Pectore-Eco, Gliwice, 2012 
4 Mapa glebowa Polski – European Soil Portal – Soil Data and Information Systems 
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Obszary chronione wskazane dla ochrony wód powierzchniowych jak i podziemnych 

oraz w celu zachowania siedlisk i gatunków bezpośrednio uzależnionych od wody 

W zlewni Małej Wisły znajduje się 9 JCWP przeznaczonych do poboru wody na 

potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia zgodnie z wykazem 

ZL-15 oraz 5 JCWPd zgodnie z wykazem ZL-26. Są to: 

 Kopydło- PLRW2000122111329, 

 Wisła do Dobki bez Kopydła- PLRW20001221113549, 

 Brennica- PLRW200012211149, 

 Wisła od Dobki do Bładnicy- PLRW20009211151, 

 Wisła od Bładnicy do zb. Goczałkowice- PLRW20009211159, 

 Zbiornik Goczałkowice- PLRW20000211179, 

 Jasienica- PLRW200012211269, 

 Wapienica- PLRW200012211289, 

 Biała- PLRW200012211499, 

 PLGW2000145, 

 PLGW2000156, 

 PLGW2000157, 

 PLGW2000162, 

 PLGW2000163. 

Na terenie zlewni znajduje się 16 obszarów dla których utrzymanie lub poprawa stanu 

wód jest ważnym czynnikiem w ochronie siedlisk i gatunków zależnych od wód7. 

 

5.3.6. Wody podziemne 

 

Zgodnie z podziałem regionalnym zwykłych wód podziemnych wg Paczyńskiego, 

zlewnia Małej Wisły znajduje się w obrębie regionu: śląsko-krakowskiego (XII), 

przedkarpackiego (XIII) oraz karpackiego (XIV)8.  

Według podziału A.S. Kleczkowskiego9 obszar zlewni Małej Wisły znajduje się 

w obrębie dwóch udokumentowanych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: GZWP 

nr 346 Zbiornik Pszczyna-Żory i GZWP nr 452 zbiornik Chrzanów oraz pięciu 

nieudokumentowanych: GZWP nr 347 Dolina rzeki górna Wisła, GZWP nr 348 Zbiornik 

warstw Godula (Beskid Śląski), GZWP nr 447 Zbiornik warstw Godula (Beskid Mały), 

GZWP nr 448 Dolina rzeki Biała, GZWP nr 345 Rybnik.  

                                                      
5 Wykaz części wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia 
6 Wykaz części wód podziemnych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia 
7 Wykaz obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub 
poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie -  ETAP I (poziom regionalny) 
8 Paczyński B., Atlas hydrogeologiczny Polski części Zasoby, jakość i ochrona zwykłych wód podziemnych, 
PG, Warszawa, 1995 r. 
9Kleczkowski A.S. Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce 
wymagających szczególnej ochrony 1:500 000, Kraków, 1990 r. 
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Wody podziemne w obszarze zlewni Małej Wisły występują w pięciu piętrach 

wodonośnych: czwartorzędowym, neogeńskim, kredowym, triasowym i karbońskim. 

Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych obszar zlewni Małej 

Wisły znajduje się w obrębie pięciu JCWPd tj. PLGW2000145, PLGW2000156, 

PLGW2000157, PLGW2000162, PLGW2000163. 

Sieć monitoringowa wód podziemnych zlewni rzeki Małej Wisły obejmuje 19 

punktów monitoringu chemicznego10, w tym 4 punktów monitorowanych zostało 

zaprezentowanych w Roczniku Hydrogeologicznym Państwowej Służby 

Hydrogeologicznej (rok hydrologiczny 2013)11, wśród których:  

 1 znajduje się w obrębie JCWPd nr 145; 

 1 znajduje się w obrębie JCWPd nr 156; 

 1 znajduje się w obrębie JCWPd nr 157; 

 1 znajduje się w obrębie JCWPd nr 162. 

 

5.3.1. Zasoby naturalne 

 

W oparciu o dane uzyskane z portalu MIDAS prowadzonego przez Państwowy  

Instytutu Geologiczny, w granicach zlewni Małej Wisły znajdują się złoża gazu ziemnego, 

złoża kamienia drogowego i budowlanego, złoża kruszywa naturalnego, złoża metanu 

pokładów węgli (MPW), złoża soli kamiennej, złoża surowców ilastych ceramiki 

budowlanej, złoża torfów; złoża węgla kamiennego oraz złoża wód leczniczych.  

 

5.3.8. Klimat i jakość powietrza 

 

Według regionalizacji klimatyczno – rolniczej Gumińskiego12, zlewnia Małej 

Wisły położona jest w 4 dzielnicach. Południową część zlewni stanowi dzielnica 

karpacka, która charakteryzuje się średniorocznymi temperaturami rzędu 5 – 6oC 

i krótkim okresem wegetacyjnym trwającym od 180 do 190 dni. Centralna część zlewni 

znajduje się w dzielnicy podkarpackiej, charakteryzującej się 200 – 210 – dniowym 

okresem wegetacyjnym i średnioroczną temperaturą wynoszącą 6 – 7oC.  Północno – 

zachodni teren położony jest w dzielnicy podsudeckiej, której średnie roczne 

temperatury kształtują się pomiędzy 8 a 9oC. 

Jakość powietrza 

Z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach 

wynika, że w 2013 roku odnotowano średnioroczne przekroczenia stężeń pyłu 

zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz ozonu. Za główną przyczynę 

                                                      
10 Warstwa WMS - http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/ 
11 Rocznik Hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej, rok hydrologiczny 2013, PIG, 
Warszawa, 2014 r. 
12 GUMIŃSKI R. 1951. Meteorologia i klimatologia dla rolników. Warszawa. PWRiL 
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podwyższonych stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu uważa 

się emisję: z indywidualnego ogrzewania budynków w okresie zimowym, dróg 

o intensywnym natężeniu ruchu, wtórną zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni 

odkrytych oraz niekorzystne warunki meteorologiczne13. 

 

5.3.9. Krajobraz 

 

Zlewnia Małej Wisły położona jest na obszarze czterech makroregionów: Wyżyna 

Śląska, Kotlina Oświęcimska, Podgórze Zachodniobeskidzkie oraz Beskid Zachodni. 

Obszar zlewni Małej Wisły jest obszarem bardzo zróżnicowanym pod względem 

użytkowania terenu. Dominuje tutaj krajobraz rolniczy, obejmujący 51,3% (933 km2) 

całkowitej powierzchni. Na całym obszarze zlewni występują lasy mieszane i iglaste. 

Ponadto znajdują się tutaj liczne cenne przyrodniczo obszary, kształtujące krajobraz 

analizowanego terenu. 

5.3.10. Obszary chronione, flora, fauna 

 

Obszar zlewni Małej Wisły znajduje się w obrębie grupy Obszarów Chronionych 

w Beskidzie Śląskim, grupy obszarów Cieszyńskie Źródła Tufowe, grupy obszarów 

Doliny Górnej Wisły, fragmentu Beskidu Małego, obszaru Chronionego Krajobrazu na 

terenie kompleksu stawowego Podkępie, Rezerwatu Przyrody Babczyna Dolina, 

Rezerwatu Przyrody Żubrowskiego, grupy obszarów Nadwiślańskich między zb. 

Goczałkowice a ujściem Przemszy, obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Soły PLB120004, 

Rezerwatu Przyrody Las Murckowski oraz Parku Krajobrazowego Cysterski Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich.   

Park krajobrazowy Beskidu Śląskiego obejmuje całe pasmo Beskidu Śląskiego 

z wyjątkiem zurbanizowanych dolin i zajmuje całą południową część zlewni, w tym 

obszary źródliskowe Wisły. W większości w parku krajobrazowym miejscami jednak 

wykraczając poza jego granice, zlokalizowane są 4 części składające się na obszar Natura 

2000 Beskid Śląski. Fragmenty obszaru są chronione jako rezerwaty przyrody. Wśród 

nich, rzeczny rezerwat Wisła chroni cały system źródłowy Wisły. W grupie obszarów 

chronionych w Beskidzie Śląskim wyodrębniono również Zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe (Cygański Las, Dolina Wapienicy, Gościnna Dolina). 

W zlewni Małej Wisły znajdują się trzy z czterech enklaw, składających się na 

obszar Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001 – Morzyk (Grodziec, gm. 

Jasienica, pow. bielski), Kamieniec (375 m n.p.m, między Ogrodzoną i Gułdowami, gm. 

Dębowiec, pow. cieszyński) i Skarpa Wiślicka (361,7 m n.p.m., Wiślica, gm. Skoczów, 

pow. cieszyński).  

W dużym ptasim obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Wisły, obejmującym teren 

z licznymi stawami i całość zbiornika goczałkowickiego, leży rezerwat przyrody Rotuz 
                                                      
13 Dwunasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2013 r. WIOŚ Katowice, 
2014 
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oraz trzy mniejsze siedliskowe obszary Natura 2000: Zbiornik Goczałkowicki – Ujście 

Wisły i Bajerki, Pierściec oraz – omówiona już wyżej – enklawa Skarpa Wiślicka 

z obszaru Cieszyńskie Źródła Tufowe (wraz z rezerwatem Skarpa Wiślicka).  

W zlewnię Małej Wisły wchodzi tylko niewielki, zachodni fragment grupy obszarów 

chronionych w Beskidzie Małym. Park Krajobrazowy Beskidu Małego obejmuje całe 

pasmo, ale bez przecinającej go doliny Soły. Niemal całkowicie wewnątrz Parku leży 

obszar Natura 2000 Beskid Mały PLH240023 – jednak z jego 5 enklaw wchodzi 

w zlewnię Małej Wisły.  

Obszar chronionego krajobrazu na terenie kompleksu stawowego Podkępie, 

pomimo faktu, iż chroni on ekosystemy zależne od wód, to w akcie tworzącym nie 

określono żadnych norm ani celów, które mogłyby być podstawą do regulowania 

korzystania z wód zlewni w celu ochrony tego obszaru. 

Celem ochrony rezerwatu przyrody Babczyna Dolina jest zachowanie 

naturalnych układów biocenotycznych charakterystycznych dla dolin rzecznych 

położonych w pobliżu wododziału Wisły i Odry, w zachodniej części Kotliny 

Oświęcimskiej. Dla rezerwatu opracowana jest dokumentacja do planu ochrony, 

potwierdzająca te cele. 

Rezerwat Przyrody Żubrowskiego oraz Rezerwat Przyrody Las Murckowski nie 

są zależne od wód, a tym samym nie ma podstaw do regulowania korzystania z wód 

zlewni ze względu na ochronę tego rezerwatu. 

W skład grupy obszarów Nadwiślańskich między zb. Goczałkowice a ujściem Przemszy 

wchodzi obszar Natura 200 stawy w Brzeszczach PLB120009 oraz Użytek ekologiczny 

Zapadź. Obszar specjalnej ochrony ptaków Stawy w Brzeszczach rozciąga się wzdłuż 

doliny Wisły i obejmuje pobliskie kompleksy stawów. Ogólnym celem ochrony jest 

utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony.  Natomiast użytek ekologiczny 

Zapadź został utworzony w celu ochrony torfowiska przejściowego położonego w 

bliskim sąsiedztwie rzeki Wisły, w miejscu będącym najprawdopodobniej wyrobiskiem 

po dawnych złożach gliny i iłów.  

Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Soły zasadniczo zlokalizowany jest 

w sąsiedniej zlewni Soły, ale fragmentami znajduje się w obrębie zlewni Młynówki 

Oświęcimskiej aż po fragmenty koryta tej rzeki (kompleks stawów Bagiennik 

i fragmenty doliny k. Zasola Bielańskiego). 

Z uwagi na fakt, iż Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe rud 

Wielkich, jedynie we fragmencie wchodzi w zlewnię Małej Wisły, to nie ma potrzeby 

regulowania korzystania z wód zlewni Małej Wisły w związku z ochroną tego obszaru. 

 

 

5.4. Zabytki i dobra materialne 
 

Zlewnia rzeki Małej Wisły jest zasobna w obiekty zabytkowe wpisane w rejestr 

zabytków. Wśród nich należy m.in. wymienić liczne obiekty: sakralne, w tym kościoły,  
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kaplice; oświaty, kulturowe tj. teatry, układy urbanistyczne, zabudowa mieszkaniowa 

oraz miejsca (ratusze), w tym kamienice, pałacyki, wille, domy, folwarki; oraz miejsca 

pamięci. Wśród występujących na tym terenie zabytków, należy wyszczególnić 

zabytkowe urządzenia hydrotechniczne, ściśle związane z hutnictwem. 

 

 

5.5. Charakterystyka społeczno - gospodarcza analizowanego 

obszaru 
 

 Obszar zlewni rzeki Małej Wisły zamieszkuje niespełna 884,0 tys. osób, z czego 

94,4% ludności stanowią mieszkańcy województwa śląskiego. Pozostałe 5,6% ogółu 

ludności na tym terenie stanowią mieszkańcy województwa małopolskiego. 

Największymi skupiskami ludności są miasta: Tychy, Bielsko – Biała oraz Katowice. 

Główne ośrodki przemysłu zlokalizowane są w okolicy miast Tychy, Katowice, Pszczyna 

i Bielsko – Biała. Stanowią je podmioty gospodarcze działające głównie w sektorze 

przemysłu piwowarskiego, motoryzacyjnego, górniczego, hutniczego, maszynowego, 

spożywczego, drzewnego, włókienniczego i metalurgicznego. 

 

 

5.6. Prawne uwarunkowania realizacji dokumentu 
 

 Rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły, jest 

jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami. Przy 

formułowaniu warunków korzystania z wód powinno się uwzględniać zapisy m.in.: 

planów i programów odnoszących się do gospodarki wodnej i dokumenty planistyczne 

związane z zagospodarowaniem przestrzennym. Poniżej przeprowadzono analizę 

podstaw prawnych oraz dokonano analizy zgodności celów wynikających z ww. 

dokumentów w odniesieniu do celu warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły. 

 

5.6.1. Formalno – prawne uwarunkowania realizacji dokumentu na poziomie 

krajowym i międzynarodowym 

 
 

W rozdziale tym przeanalizowano następujące dokumenty oraz akty prawne na 

poziomie krajowym i międzynarodowym: 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 

października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 

polityki wodnej, tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna; 

 Konwencja o różnorodności biologicznej, ratyfikowana w 1996 r. (Dz. U. 2002 nr 

184, poz. 1532); 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145); 
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 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1232) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647). 

 

Zapisy warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły nie zawierają zapisów 

sprzecznych z założeniami analizowanych dokumentów na poziomie krajowym 

i międzynarodowym, ale są nie w pełni z nimi spójne, szczególnie dotyczy to Konwencji 

o ochronie różnorodności biologicznej. 
 

 

5.6.8. Dokumenty na poziomie województwa 

 

W rozdziale tym przeanalizowano następujące dokumenty na poziomie województwa: 

 Strategię rozwoju dla województwa śląskiego na lata 2000 – 2020, 

 Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020, 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego, 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego, 

 Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa śląskiego 

w zakresie udrażniania rzek dla ryb dwuśrodowiskowych, 

 Program małej retencji dla województwa śląskiego, 

 Program małej retencji dla województwa małopolskiego. 

Przeprowadzona analiza wykazała brak niezgodności pomiędzy ww. dokumentami, 

a ocenianym projektem rozporządzenia. Warunki korzystania z wód zlewni Małej Wisły 

są spójne z założeniami analizowanych dokumentów.  

 

 

5.6.9. Strategie, koncepcje i programy 

 

Przeanalizowano następujące strategie, koncepcje oraz programy: 

 Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 

 Politykę  Ekologiczną Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 

2016, 

 Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły,  

 Warunki korzystania z wód regionu wodnego Małej Wisły. 

Zapisy warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły nie są sprzeczne z założeniami 

analizowanych strategii, koncepcji i programów, ale w niektórych przypadkach nie są 

w pełni z nimi spójne, szczególnie dotyczy to Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju. 
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5.6.10. Plany ochrony 

 

Dla obszarów chronionych w zlewni Małej Wisły ustanowiono: 

 dla obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001 plan zadań 

ochronnych (Zarządzenie 38/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Katowicach z 31 grudnia 2013 r., Dz. Urz. z 2014 poz. 118). 

 dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001 plan zadań 

ochronnych (Zarządzenie 37/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Katowicach z 31 grudnia 2013 Dz. Urz. z 2014 r. poz. 117). 

Dla pozostałych obszarów chronionych nie ma ustanowionych planów ochrony, planów 

zadań ochronnych ani zadań ochronnych. Dla obszarów Natura 2000: Dolina Dolnej Soły 

PLB120004 oraz Stawy w Brzeszczach PLB120009 sporządzono projekty planów zadań 

ochronnych, ale dotychczas nie ustanowiono planów. 

 

5.7. Potencjalny i rzeczywisty wpływ na środowisko w przypadku 

realizacji dokumentu 

 
5.7.1. Wpływ na środowisko przyrodnicze 

 

Przewiduje się, iż wdrożenie zapisów analizowanego projektu rozporządzenia 

w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły będzie miało pozytywny 

wpływ na środowisko przyrodnicze w stosunku do jego stanu obecnego, przede 

wszystkim zapobiegając ryzyku niekorzystnych przyrodniczo przekształceń wód 

i zapobiegając korzystaniu z wód, które takie przekształcenia mogłoby powodować. 

Poza przyrodniczymi obszarami chronionymi, warunki korzystania z wód zlewni, wraz 

z warunkami korzystania z wód regionu wodnego, tworzą ogólny system ograniczeń 

korzystnie oddziałujący na środowisko przyrodnicze.  

Jednak, warunki korzystania z wód zlewni nie poprawiają już znacząco przewidywanego 

pozytywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze w stosunku do warunków 

korzystania z wód regionu wodnego. 

 

5.7.2. Oddziaływanie na zdrowie ludzi 

 

Regulacje projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania 

z wód zlewni Małej Wisły prowadzą do zmniejszenia oddziaływań wywieranych na 

wody zarówno powierzchniowe jak i podziemne, co przełożyć się powinno  na poprawę 

stanu wód, a tym samym jakości całego środowiska naturalnego. Dzięki wprowadzonym 

zapisom możliwe będzie zwiększenie dostępu społeczeństwu do wód o odpowiedniej 
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jakości, co powinno pozytywnie wpłynąć na zdrowie ludzi zamieszkujących zlewnię 

Małej Wisły. 

Konflikty społeczne i gospodarcze 

Wprowadzanie ograniczeń możliwości poboru wód powierzchniowych 

i podziemnych, zapisanych w przedmiotowym dokumencie, może spotkać się 

z niezadowoleniem zarówno właścicieli jak i pracowników obiektów funkcjonujących na 

obszarze objętym ograniczeniem. W związku z czym, zapisy projektu mogą spotkać się 

z negatywnym odbiorem. W takiej sytuacji należy jednak wskazać konieczność 

osiągnięcia celów środowiskowych dla części wód, które są dyktowane obowiązującym 

prawem. 

5.7.3. Wpływ na środowisko wodne 

 

Ponieważ zlewnia Małej Wisły jest częścią regionu wodnego Małej Wisły, 

dokument jakim jest rozporządzenie w sprawie ustanowienia warunków korzystania 

z wód zlewni Małej Wisły należy traktować jako uzupełnienie/uszczegółowienie 

rozporządzenia w sprawie ustanowienia warunków korzystania z wód regionu 

wodnego.  

W celu oceny wpływu realizacji zapisów projektu rozporządzenia warunków 

korzystania z wód zlewni Małej Wisły na wody powierzchniowe, odniesiono się do 

zidentyfikowanych, aktualnie występujących na tym terenie oddziaływań mających 

wpływ na stan wód powierzchniowych. Ogólnym stanem dobrym charakteryzuje się 7 

JCWP, a 36 złym. Największym zagrożeniem dla stanu wód w zlewni są działania 

antropogeniczne takie jak zrzuty zanieczyszczeń, pobory wód oraz zakłócenia ciągłości 

morfologicznej. 

 
Wprowadzanie ścieków do wód 
 
Wody powierzchniowe 
 

Zapisy projektu rozporządzenia dla regionu wodnego Małej Wisły regulują 

w znacznym stopniu kwestię wprowadzania ścieków do wód, dlatego zapisy projektu 

rozporządzenia dla zlewni Małej Wisły ustalają jedynie sposób rejestrowania zrzutów. 

Zapisy mówiące o wprowadzaniu ścieków, tak by nie pogarszać żadnego elementu stanu 

wód będą prowadziły do osiągania celów środowiskowych dla JCWP. Nie ma więc 

konieczności wprowadzania kolejnych, dodatkowych zapisów w rozporządzeniu dla 

zlewni Małej Wisły. 

 
Wody podziemne 

 

Wprowadzone ograniczenia w korzystaniu z wód ujęte w projekcie 

rozporządzenia regionu wodnego Małej Wisły odnoszące się do wprowadzania ścieków 
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do wód, sprawiają, iż podobnie jak w przypadku wód powierzchniowych, nie ma 

konieczności wprowadzania w warunkach korzystania z wód dla zlewni Małej Wisły 

dodatkowych zapisów ograniczających możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych. 

Obecnie obowiązujące zapisy warunków korzystania z wód dla regionu wodnego są 

wystarczające.  

 
 
 

Pobory wód 
 
Wody powierzchniowe 
 
  Zapisy rozporządzenia dla regionu wodnego Małej Wisły wskazują, że przy 

korzystaniu z wód należy uwzględniać utrzymanie dobrego stanu JCWP, bądź uzyskanie 

tego stanu przez JCWP o stanie niższym niż dobry. Taki wymóg przybliża do osiągania 

celów środowiskowych przez JCWP, czyli wpływa pozytywnie na środowisko wodne. 

Należało jednak w rozporządzeniu dla zlewni Małej Wisły doprecyzować kwestie 

priorytetowości z uwzględnieniem wyjątków dla niektórych obszarów chronionych. 

Wyższe wymagania w zakresie poborów wód należało zastosować dla obszarów 

chronionych i takie zapisy znalazły się w projekcie rozporządzenia dla zlewni Małej 

Wisły. Zakaz poborów wód powierzchniowych z cieków na terenie obszarów 

chronionych w przytoczonych JCWP oraz na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu 

Małego wpłynie pozytywnie na środowisko wodne i będzie sprzyjało osiąganiu celów 

środowiskowych. 

 

 
Wody podziemne 
 

Zapisy rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 

w zlewni Małej Wisły są uzupełnieniem zapisów projektu rozporządzenia w sprawie 

ustalenia warunków korzystania w wód regionu wodnego Małej Wisły w zakresie 

dostosowanym do lokalnych potrzeb.  

Zakładając, że zapisy obu rozporządzeń będą bezwzględnie przestrzegane, powinny one 

umożliwić utrzymanie dotychczasowego odpowiedniego poziomu ilości i jakości 

zasobów wód podziemnych oraz ochronę stanu ilościowego przed dalszym 

pogorszeniem. 

 
Przekształcanie naturalnej hydromorfologii cieków oraz budowle wodne 
 

Zapisy projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków dla regionu 

wodnego Małej Wisły ograniczą negatywny efekt regulacji i zabudowy cieków. Zapisy 

dla zlewni Małej Wisły dotyczące zakazu zmiany hydromorfologii cieków, wydobywania 

kruszyw z wód na obszarach zlewni ograniczają presje hydromorfologiczne, w takim 

stopniu, że wraz z innymi zapisami rozporządzenia dotyczącymi poborów wód, będą 
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prowadzić do utrzymania obecnego stanu dobrego lub poprawy stanu gdy JCWP 

charakteryzuje się stanem poniżej dobrego. 

 

Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód 
 

Wprowadzone wymagania, chroniąc jakość i ilość wód powinno wspomagać 

osiąganie wyznaczonych celów środowiskowych dla JCW. 

 

 

5.7.4. Oddziaływanie na klimat i stan powietrza 

   

 Zapisy rozporządzenia nie odnoszą się bezpośrednio do zagadnień związanych 

z klimatem i stanem powietrza w zlewni Małej Wisły. Regulacje dotyczą wód 

powierzchniowych i podziemnych i nie powinny w istotny sposób wpływać na zmiany 

klimatu omawianej zlewni. 

 

5.7.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

     

 Wprowadzenie w życie zapisów projektu rozporządzenia w sprawie warunków 

korzystania z wód zlewni Małej Wisły oraz regionu wodnego Małej Wisły, dotyczących 

osiągnięcia celów środowiskowych w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

zapobiegać będzie pogorszeniu się oraz przyczyni się do osiągnięcia dobrego stanu wód 

i poprawy jakości  środowiska naturalnego, w tym także pośrednio jakości gleby dzięki 

zachowaniu prawidłowych stosunków wodnych w glebach. 

W obszarach chronionych wyższe wymagania dotyczące stanu wód znajdą 

odzwierciedlenie w poprawie, bądź utrzymaniu odpowiedniego stanu gleby. Pozytywnie 

na stan gleby w obszarze Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe wpłynie zapis 

zakazujący zrzutu ścieków do grunty, zmniejszjąc ilość zanieczyszczeń dostających się 

bezpośrednio do gleby.  Na terenie obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach oraz we 

fragmentach JCWP Wisła od ujścia Bładnicy do zbiornika Goczałkowice i JCWP Wisła od 

zbiornika Goczałkowice do ujścia Białej leżącej w granicach obszaru Natura 200 Dolina 

Górnej Wisły, zakaz wydobywania z cieków kamienia, żwiru i piasku, ograniczając 

ingerencję w cieki, wpłynie pozytywnie na gleby.    

 

5.7.6. Wpływ na krajobraz 

 

 Wdrażanie zapisów projektu rozporządzenia może prowadzić do powstawania 

obiektów np. umożliwiających zachowanie ciągłości morfologicznej cieków. Biorąc 

jednak pod uwagę postanowienia rozporządzenia nie przewiduje się by nowe obiekty 

umożliwiające migrację poszczególnych gatunków ryb stanowiły istotny negatywny 

element obecnego krajobrazu. 
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Przewiduje się, iż wdrożenie zapisów rozporządzenia dotyczących ograniczeń 

w zakresie korzystania z wód będzie pozytywnie oddziaływało na stan wód zlewni Małej 

Wisły, a tym samym na krajobraz tego obszaru. 

5.7.7. Wpływ na klimat akustyczny 

  

 Wdrożenie zapisów projektu rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego 

wpływu na zmiany klimatu akustycznego. 

  

5.7.8. Wpływ na zasoby naturalne 

 

 Projekt rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Małej 

Wisły stanowi dokument wspomagający osiąganie celów środowiskowych Ramowej 

Dyrektywy Wodnej. Z uwagi na ten fakt, nie przewiduje się znaczących oddziaływań 

warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły na stan zasobów nieodnawialnych, 

występujących w granicach omawianej zlewni, a jedynie na zasoby odnawialne, jakimi 

są wody.  

 

5.7.9. Oddziaływanie na zabytki i dobra kultury 

 

Realizacja zapisów projektu nie spowoduje istotnych negatywnych oddziaływań 

na zabytki, w tym zabytki hydrotechniki oraz dobra kultury. 

 

5.7.10. Oddziaływania skumulowane 

 

Zapisy analizowanego rozporządzenia regulują kwestie korzystania z wód zlewni 

Małej Wisły. Realizacja inwestycji związanych z korzystaniem z wód może natomiast 

wiązać się z kumulowaniem oddziaływań.  

W projekcie rozporządzenia w sprawie warunków dla zlewni Małej Wisły, 

wprowadzono dodatkowe ograniczenia związane z wyposażaniem budowli piętrzących 

w urządzenia wodne zapewniające migrację wskazanych gatunków ryb.  

Z wyżej przytoczonych zapisów wynikać może potencjalny negatywny wpływ 

prowadzonych prac budowlanych wynikający np. z konieczności budowy przepławek. 

Nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia niewielkich oddziaływań skumulowanych, 

np. w przypadku budowy kilku nowych budowli piętrzących wraz 

z przepławkami w niedalekiej odległości od siebie. Żadne przepławki nie mają 

stuprocentowej sprawności i seria kilku piętrzeń, nawet zaopatrzonych w sprawne 

przepławki, kumulacyjnie stanowić będzie barierę ekologiczną.   

Generalnie jednak, na etapie eksploatacji inwestycji, wpływ analizowanych 

zapisów rozporządzenia będzie zdecydowanie pozytywny na stan jednolitych części 

wód. Wprowadzone zapisy rozporządzenia, dotyczące wyposażenia budowli piętrzących 

w urządzenia wodne zapewniające migrację ichtiofauny, będą w aspekcie długofalowym 
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sprzyjały osiąganiu celów środowiskowych dla jednolitych części wód 

i łagodziły potencjalny efekt skumulowany, jaki mógłby wystąpić bez ich wprowadzenia. 

 
 

5.7.1. Podsumowanie oddziaływań 

 

 Wprowadzone projektem rozporządzenia uregulowania nie będą negatywnie 

wpływać na poszczególne komponenty środowiska oraz zdrowie ludzi. Przestrzeganie 

zapisów rozporządzenia ograniczać powinno niekorzystny wpływ na jakość środowiska 

a nawet sprzyjać poprawie stanu środowiska wodnego, przyrodniczego, 

a w konsekwencji pozytywnie wpływać na inne elementy środowiska naturalnego 

bezpośrednio, bądź pośrednio powiązane ze stanem wód i jakością przyrody (krajobraz, 

powierzchnia ziemi, zasoby naturalne, itd.). Zakłada się, iż wdrożenie zapisów 

analizowanego projektu rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na środowisko 

przyrodnicze w stosunku do jego stanu obecnego, przede wszystkim zapobiegając 

ryzyku niekorzystnych przyrodniczo przekształceń wód i zapobiegając korzystaniu 

z wód, które takie przekształcenia mogłoby powodować. Projekt rozporządzenia dla 

zlewni stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w projekcie rozporządzenia dla 

regionu wodnego, dlatego też nie reguluje ono wszystkich aspektów korzystania z wód, 

a jedynie te które wymagały uszczegółowienia. Zatem projekt rozporządzenia dla zlewni 

będzie zwiększał pozytywny wpływ na środowisko naturalne, wynikający już w dużej 

mierzy z regulacji wprowadzonych w rozporządzeniu dla regionu. 

 

 

6. Ocena dokumentu z uwagi na oddziaływania na 

poszczególne komponenty środowiska 

6.1. Możliwość osiągnięcia zamierzonych celów 
 

Warunki korzystania z wód zlewni tworzą, w zakresie określonym ich delegacją 

ustawową podstawę do realizacji zarówno celów ochrony dla obszarów chronionych, 

jak i celu środowiskowego dla obszarów chronionych w sensie prawa wodnego. 

Oczywiście, osiągnięcie tych celów zależy także od innych czynników, jednak Warunki 

wypełniają większość dających się zidentyfikować na podstawie aktualnej wiedzy 

przyrodniczej potrzeb w tym zakresie, dotyczących korzystania z wód. 

 Wyjątkiem może być praca zbiornika Goczałkowice. Gospodarowanie wodą na 

zbiorniku i jego utrzymywanie może wywoływać negatywne oddziaływania na obszary 

chronione, tj. może być sprzeczne z osiągnięciem celów środowiskowych dla tych 

obszarów. Ponadto, kontynuacja obecnego korzystania z wód polegającego na piętrzeniu 

wód na zbiorniku w Wiśle-Czarnem, bez zapewnienia drożności ekologicznej, jest 
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niezgodna z celem ochrony rezerwatu przyrody Wisła, wyznaczonym dla ochrony 

pstrąga potokowego. 

Warunki korzystania z wód zlewni są odpowiednim, o ile nie jedynym miejscem 

do wprowadzania ograniczeń – niezbędnych dla realizacji obowiązku z art. 6.2 

dyrektywy 92/43 EWG w stosunku do wskazanych obszarów Natura 2000. 

Przestrzeganie zapisów warunków korzystania z wód zlewni wraz z zapisami 

warunków korzystania z wód regionu wodnego powinny przyczyniać się do 

niepogarszania jakości wód, oraz w wymiarze długofalowym powinny przybliżać do 

osiągania dobrego stanu/potencjału JCWP14 o stanie/potencjale poniżej dobrego, 

a w przypadku JCWP o stanie/potencjale dobrym – utrzymaniu tego stanu. Natomiast 

w odniesieniu do JCWPd powinny prowadzić do utrzymania dobrego stanu. 

A w przypadku niektórych JCWPd posiadających cele mniej rygorystyczne –ochronę 

stanu przed dalszym pogorszeniem. 

 

 

6.2. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 

środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i 

przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 

tego obszaru 
 

Przestrzeganie zapisów projektu rozporządzenia zwiększy poziom ochrony 

środowiska, w stosunku do stanu obecnego. Realizacja dokumentu nie spowoduje 

negatywnych oddziaływań na środowisko, wymagających zapobiegania, ograniczania 

lub kompensacji przyrodniczej.  

Z uwagi, iż istotnym jest sposób egzekwowania zapisów rozporządzenia, dlatego też 

ważnym by było przeprowadzenie działań szkoleniowych w tym zakresie obejmujących 

pracowników organów administracji kontrolujących i wydających pozwolenia na 

korzystanie z wód. 

 

 

6.3. Rozwiązania alternatywne 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawą OOŚ) w dokumencie prognozy 

oddziaływania na środowisko przedstawia się możliwe rozwiązania alternatywne 

w stosunku do rozwiązań zawartych w ocenianym dokumencie. Zapisy dyrektywy 

dotyczącej strategicznych ocen (dyrektywa SEA) wskazują, iż należy przedstawić 

                                                      
14 Jednolita część wód (JCWP), zgodnie z definicją Ramowej Dyrektywy Wodnej to „oddzielny i znaczący 
element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, 
rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych”. 
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rozsądne rozwiązania alternatywne, bądź podać przyczynę, dla której nie można 

wskazać tych rozwiązań. 

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 

(PW) oraz konieczności ewentualnej modyfikacji, bądź stosownych uzupełnień, by 

zapisy rozporządzenia w większym zakresie były zgodne z założeniami tych 

dokumentów. Przeanalizowano również możliwość wskazania rozwiązań 

alternatywnych w aspekcie modyfikacji, bądź uzupełnienia zapisów projektu 

rozporządzenia o regulacje umożliwiające pełniejsze wypełnienie celów 

środowiskowych (tj. większe przybliżanie do osiągania wyznaczonych celów15). 

Z uwagi na konieczność wypełnienia wymagań RDW w zakresie osiągania 

wyznaczonych celów środowiskowych oraz konieczność wypełnienia zobowiązań 

z dyrektywy siedliskowej, sugeruje się uzupełnienie zapisów projektu rozporządzenia 

o następujące elementy: 

 

 Piętrzenie wody i gospodarowanie wodą na zbiorniku Goczałkowice powinno 

uwzględniać, na ile to możliwe przy zachowaniu przeciwpowodziowej funkcji 

zbiornika i zachowaniu jakości wody w zbiorniku pobieranej do spożycia 

przez ludzi: 

– umożliwienie rozwoju szuwarów na brzegach zbiornika, 

– pozostawianie namułów w części zbiornika – w szczególności na 

fragmentach tego zbiornika obejmujących rejon ujścia Wisły, rejon 

ujścia Bajerki oraz rejon przyległy do południowego brzegu zbiornika, 

– unikanie, w okresie lęgowym ptaków, zrzutów wody mogących 

powodować zalewanie gniazd założonych przez ptaki na 

żwirowiskach nadrzecznych oraz w skarpach nadrzecznych w dolinie 

rzeki poniżej zbiornika; 

– unikanie, w okresie lęgowym ptaków, nagłego podwyższania poziomu 

wody mogącego powodować zalewanie gniazd założonych przez ptaki 

w cofce zbiornika; 

 W JCW Wisła do Dobki, piętrzenie wód zbiornika zaporowego w Wiśle-

Czarnem i pobór z niego wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do 

celów konsumpcyjnych dopuszcza się pod warunkiem zapewnienia 

możliwości migracji pstrąga na piętrzeniu tego zbiornika. 

 

                                                      
15 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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Uzupełnienie projektu o takie ograniczenia przyczyniałoby się do osiągnięcia 

celów środowiskowych w takim zakresie, w jakim to możliwe w ramach delegacji 

ustawowej i współczesnej wiedzy przyrodniczo-hydrologicznej.  

Proponowane uzupełnienie zapisów rozporządzenia o w/w ograniczenia stanowi 

propozycję rozwiązań alternatywnych w stosunku do aktualnej formy zapisów projektu 

rozporządzenia.  

Alternatywą dla proponowanej treści warunków mogłoby być przesunięcie 

zapisów ograniczających pozyskiwanie kruszyw i wymagających zachowania drożności 

ekologicznej dla ryb, do warunków korzystania z wód regionu. Alternatywa taka byłaby 

obojętna dla skuteczności łącznego systemu aktów prawnych. 

   

 

7. Podsumowanie i wnioski 

 

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni, zgodnie z zapisami PGW16 jest 

jednym z wielu działań niezbędnych do realizacji, w celu osiągnięcia celów 

środowiskowych. 

Projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni 

Małej Wisły określa wymagania w zakresie stanu wód zlewni, wynikające z ustalonych 

celów środowiskowych; priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w zlewni oraz 

ograniczenia w korzystaniu z wód niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów 

środowiskowych. 

Z uwagi, iż na analizowanym obszarze zlewni obowiązywać będą również 

warunki korzystania z wód dla regionu wodnego Małej Wisły, oceniane rozporządzenie 

dla zlewni nie reguluje wszystkich aspektów związanych z korzystaniem z wód, 

a jedynie te, dla których zapisy wynikające z 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, bądź 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. Zapisy projektu rozporządzenia nie zawierają zapisów 

sprzecznych z założonymi celami innych dokumentów na poziomie krajowym 

                                                      
16 Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły. 
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i regionalnym. W związku z potrzebą stworzenia lepszych warunków do osiągania celów 

środowiskowych dla obszarów chronionych w zlewni oraz uniknięcia niezgodności 

prawa polskiego w zakresie korzystania z wód zlewni z art. 6(2) dyrektywy 92/43 EWG 

(dyrektywy siedliskowej), zaproponowano uzupełnienie zapisów rozporządzenia 

o dodatkowe ograniczenia dotyczące korzystania z wód (propozycja w dalszej części 

rozdziału).  

Wprowadzone uregulowania zapisami projektu warunków korzystania z wód 

zlewni nie będą źródłem negatywnych oddziaływań o zasięgu transgranicznym. 

 

Wnioski: 

 

 Przestrzeganie zapisów projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków 

korzystania z wód zlewni Małej Wisły będzie pozytywnie oddziaływać na środowisko 

wodne i przyrodnicze.  Zapisy 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 zdrowie ludzi. 

Należy zaznaczyć, iż same zapisy rozporządzenia nie są gwarancją osiągnięcia 

wyznaczonych celów środowiskowych, bowiem osiągnięcie tych celów zależy także od 

innych czynników, pozostających jednak poza zakresem warunków korzystania z wód 

zlewni.  

Jednakże z uwagi na konieczność wypełnienia wymagań RDW w zakresie osiągania 

wyznaczonych celów środowiskowych oraz konieczność wypełnienia zobowiązań 

z dyrektywy siedliskowej, sugeruje się uzupełnienie zapisów projektu rozporządzenia 

o dodatkowe elementy. Zapewniłoby to zgodność z wymogiem art. 6.2 dyrektywy 92/43 

EWG (dyrektywy siedliskowej) i sprawiłoby, że dokument przyczyniałby się do 

osiągnięcia celów środowiskowych w takim zakresie, w jakim to możliwe w ramach 

delegacji ustawowej i współczesnej wiedzy przyrodniczo-hydrologicznej. Proponowane 

uzupełnienie zapisów rozporządzenia o wskazane ograniczenia stanowi propozycję 

rozwiązań alternatywnych w stosunku do aktualnej formy zapisów projektu 

rozporządzenia: 

 

 Piętrzenie wody i gospodarowanie wodą na zbiorniku Goczałkowice powinno 

uwzględniać, na ile to możliwe przy zachowaniu przeciwpowodziowej funkcji 

zbiornika i zachowaniu jakości wody w zbiorniku pobieranej do spożycia 

przez ludzi: 

– umożliwienie rozwoju szuwarów na brzegach zbiornika, 

– pozostawianie namułów w części zbiornika – w szczególności na 

fragmentach tego zbiornika obejmujących rejon ujścia Wisły, rejon 

ujścia Bajerki oraz rejon przyległy do południowego brzegu zbiornika, 

– unikanie, w okresie lęgowym ptaków, zrzutów wody mogących 

powodować zalewanie gniazd założonych przez ptaki na 
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żwirowiskach nadrzecznych oraz w skarpach nadrzecznych w dolinie 

rzeki poniżej zbiornika; 

– unikanie, w okresie lęgowym ptaków, nagłego podwyższania poziomu 

wody mogącego powodować zalewanie gniazd założonych przez ptaki 

w cofce zbiornika; 

 W JCW Wisła do Dobki, piętrzenie wód zbiornika zaporowego w Wiśle-

Czarnem i pobór z niego wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do 

celów konsumpcyjnych dopuszcza się pod warunkiem zapewnienia 

możliwości migracji pstrąga na piętrzeniu tego zbiornika. 
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Skróty 

 

 

JCWP  jednolita część wód powierzchniowych 

JCWPd  jednolita część wód podziemnych  

OOŚ  ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z 
późn. zm.) 

OSN  obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł 
rolniczych 

OSO obszary specjalnej ochrony ptaków 

PGW plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

POŚ  Prawo ochrony środowiska 

PSH  Państwowa Służba Hydrogeologiczna 

PWŚK Program wodno – środowiskowy kraju 

RDW   Ramowa Dyrektywa Wodna 

RLM równoważna liczba mieszkańców 

RZGW   regionalny zarząd gospodarki wodnej 

SEA Strategic Environmental Assessment 

SOOŚ strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

SOO specjalne obszary ochrony siedlisk 

SCW   sztuczna część wód 

SJCW   scalona jednolita część wód powierzchniowych 

SZCW   silnie zmieniona część wód 

WIOŚ   wojewódzki inspektorat ochrony środowiska 
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1. Wstęp 

 

1.1. Podstawa sporządzenia prognozy 

 
1.1.1. Podstawa prawna i tryb postępowania 

 

Niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód 

zlewni Małej Wisły, została sporządzona na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, Gliwice, przez firmę Pectore – Eco Sp. z o.o. Al. 

Przyjaźni 7/2, Gliwice.  

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu 

„Warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły” wynika z zapisów art. 46 i  51 ust. 1 

ustawy 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 z wód zlewni Małej Wisły. 

Niniejsza prognoza została opracowana z uwzględnieniem zapisów art. 51 oraz 

art. 52 ustawy OOŚ. Ponadto, w dokumencie prognozy odniesiono się do zapisów 

zawartych w pismach otrzymanych od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Katowicach (znak: WOOŚ.070.44.2014.BM, WOOŚ.411.202.2014.BM) oraz Śląskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (znak: NS-NZ.042.45.2014.MD) 

i Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (znak: 

NS.9022.4.317.2014),  określających zakres i stopień szczegółowości informacji, jakie 

powinny zostać zawarte w niniejszej prognozie. Powyższe pisma stanowią załącznik nr 

1 do prognozy. 

 

Zgodnie z art. 51 ust. 2, art. 52 ust. 1, art. 52 ust. 2 ustawy OOŚ, dokument 

prognozy powinien: 

 zawierać informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu 

oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami; 

 zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy; 

– zawierać propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektu programu oraz częstotliwości ich przeprowadzania; 

– zawierać informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko; 

– zawierać streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

– określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany 

tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu; 

– określać, analizować i oceniać stan środowiska na obszarach objętych 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem; 
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– określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne 

z punktu widzenia realizacji projektu programu, w szczególności dotyczące 

obszarów podlegających ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.);  

– określać, analizować i oceniać cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektu 

programu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 

uwzględnione podczas opracowywania dokumentu; 

– określać, analizować i oceniać przewidywane znaczące oddziaływania, w tym 

oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 

średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, 

na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

a także na środowisko, a w szczególności na różnorodność biologiczną, ludzi, 

zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby 

naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi 

elementami środowiska i między oddziaływaniem na te elementy; 

– określać wpływ realizacji ustaleń programu na stan i funkcjonowanie obszarów 

podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.); a w szczególności na stan siedlisk 

przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz integralność i spójność 

obszarów Natura 2000, uwzględniając zarówno obszary wyznaczone 

jak i projektowane oraz potencjalne (ekosystemy, siedliska i gatunki wodne zależne 

od wody a także korytarze ekologiczne); 

– przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 

rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele 

i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 

– przedstawić rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie 

programu wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 

prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, 

w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub 

luk we współczesnej wiedzy (biorąc pod uwagę cele i zasięg geograficzny projektu 

programu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 

tego obszaru).  

W prognozie uwzględnia się informacje zawarte w prognozach oddziaływania na 

środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już dokumentów powiązanych 

z projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania (art. 52 ust. 2 ustawy 

OOŚ). 

Ponadto zgodnie z art. 51 Dyrektywy SEA2 prognoza powinna zawierać rozsądne 

rozwiązania alternatywne uwzględniające cele i geograficzny zasięg projektu. Należy 

                                                      
1 5.1. W przypadku, gdy na mocy art. 3 ust. 1 wymagana jest ocena wpływu na środowisko, przygotowuje 
się sprawozdanie, w którym zostanie zidentyfikowany, opisany i oszacowany potencjalny znaczący 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091511220
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091511220
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zwrócić uwagę, że ww. kwestie mogą być ocenione w bardziej odpowiedni sposób na 

innych szczeblach postępowania np. uzyskiwania decyzji środowiskowych.  

Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko powinny być 

opracowane właściwie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dopasowane 

do zakresu i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia 

tego dokumentu w procesie opracowania projektów dokumentów z nim powiązanych. 

Zlewnia Małej Wisły położona jest w większości na terenie województwa 

śląskiego oraz częściowo w granicach województwa małopolskiego. Zgodnie z art. 57 

ust. 3 oraz art. 58 ust. 2 ustawy OOŚ w przypadku, gdy planowana realizacja dokumentu 

obejmuje obszar dwóch województw, organem właściwym w sprawie opiniowania 

i uzgadniania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny na którego obszarze właściwości znajduje się większa część terenu, dla 

którego realizowany jest przedmiotowy dokument. Dlatego też organ opracowujący 

dokument wystąpił o zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych 

w prognozie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz 

Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. 

Opiniowanie i uzgodnienie następuje w porozumieniu z zainteresowanym państwowym 

wojewódzkim inspektorem sanitarnym i regionalnym dyrektorem ochrony środowiska 

– w tym przypadku z Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 

Sanitarnym (załącznik nr 1) i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

w Krakowie.  

Projekt warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły opracowany jest dla 

obszaru o powierzchni 1818,60 km2, administracyjnie położonego na części obszaru  

województw: śląskiego oraz małopolskiego. 

Organ opracowujący dokument poddaje opiniowaniu przez ww. organy projekt 

prognozy wraz z projektem dokumentu, który został poddany ocenie oraz zapewnia 

udział społeczeństwa w myśl zapisów Rozdziałów 1 i 3 Działu III ustawy OOŚ.  

Organ odpowiedzialny za przeprowadzenie procedury strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko zobowiązany jest do rozpatrzenia uwag i wniosków 

zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa, a także do wzięcia pod uwagę 

zarówno ustaleń wynikających z prognozy, jak i opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

Do przyjętego dokumentu zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy OOŚ załącza się pisemne 

podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu 

                                                                                                                                                                      
wpływ na środowisko wynikający z realizacji planu lub programu oraz rozsądne rozwiązania 
alternatywne uwzględniające cele i geograficzny zasięg planu lub programu (…) 
5.2. Sprawozdanie dotyczące środowiska, przygotowane zgodnie z ust. 1, zawiera informacje, które 
mogą być racjonalnie wymagane, z uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy i metod oceny, zawartości i 
poziomu szczegółowości planu lub programu, jego stadium w procesie podejmowania decyzji oraz 
zakresu, w jakim niektóre sprawy mogą zostać właściwiej ocenione na różnych etapach tego procesu, w 
celu uniknięcia powielania oceny (…) 

2 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko 
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w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki 

sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: 

 ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, 

 opinie właściwych organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 

 zgłoszone uwagi i wnioski, 

 wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

jeżeli zostało przeprowadzone, 

 propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu. 

 

Istotnym jest również fakt, iż zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy OOŚ projekt 

dokumentu nie może zostać przyjęty, jeżeli z przeprowadzonej oceny wynika, że może 

on znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, a jednocześnie nie 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody. 

 

 

1.1.2. Przedmiot i cel prognozy 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie prognozy 

oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia 

warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły. Projekt rozporządzenia określa 

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. 

Głównym celem prognozy jest: 

 ocena stopnia uwzględnienia w projekcie warunków korzystania z wód zlewni Małej 

Wisły celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu krajowym 

i międzynarodowym, 

 zidentyfikowanie oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska wynikające 

z zakresu i przedstawionych do realizacji w projekcie zapisów, 

 wskazanie działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie, bądź kompensację 

przyrodniczą negatywnych wpływów na środowisko zidentyfikowanych 

oddziaływań, a w konsekwencji, w celu weryfikacji zaproponowanych zapisów 

wskazanie monitoringu, umożliwiającego sprawdzenie efektywności 

przedstawionych zapisów, 

  rozważenie oddziaływania o zasięgu transgranicznym. 
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1.2. Cel i treść analizowanego dokumentu 
 

Warunki korzystania z wód zlewni są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145), 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 dla obszaru dorzecza Wisły (M.P. 2011 r. nr 49 poz. 549). 

Zgodnie z PGW opracowanie warunków korzystania z wód jest jednym z wielu działań 

niezbędnych do wprowadzenia w celu osiągnięcia celów środowiskowych3 - ich 

zadaniem jest wspomaganie osiągnięcia tych celów. Szczegółowe informacje 

o powiązaniach warunków korzystania z wód z innymi dokumentami przedstawiono 

również w rozdziale 5.6. 

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. 

Warunki korzystania z wód zlewni mają charakter prawa miejscowego, ponieważ 

zgodnie z art. 120 ust. 1 ww. ustawy, są ustalane w drodze rozporządzenia przez 

Dyrektora RZGW. 

                                                      
3 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. 
Ocena stanu przyjęta w PGW została oparta głównie na wartościach granicznych poszczególnych 
wskaźników fizyko-chemicznych, oraz biologicznych określających stan ekologiczny wód 
powierzchniowych oraz wskaźnikach chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, 
odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód. 
Przy czym  z powodu braku danych do oceny stanu  nie uwzględniono elementów biologicznych 
(ichtiofauny i bentosu) oraz elementów hydromorfologicznych, które w największym stopniu maja wpływ 
na  rzeczywisty stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych. 
Wartości tych wskaźników określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 
r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych 
części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2009 Nr 122 poz. 1018) - nieobowiązujące oraz rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 143 poz. 896) – nadal obowiązuje. 
W PGW  nie określono natomiast celów środowiskowych dla obszarów chronionych.  
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Projekt Warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły był poprzedzony analizami 

stanu zasobów wodnych w zlewni, oddziaływań antropogenicznych, jak również 

sporządzeniem bilansu wodno-gospodarczego – zarówno ilościowego jak 

i jakościowego. Na podstawie wyników powyższych analiz wskazano szczegółowe 

wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych, 

priorytety w korzystaniu z wód oraz ograniczenia w korzystaniu z wód. 

Wśród szczegółowych wymagań w zakresie stanu wód wskazano: 

§ 4. 1. Dla osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 38d ust. 1 ustawy wymaga się, by stan 

żadnego z elementów jakości określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 

38a ust. 3 ustawy, nie ulegał pogorszeniu, w stopniu powodującym przeklasyfikowanie 

wskaźników jakości wód do wartości odpowiadających klasie gorszej niż wskazana 

w aktualnej ocenie stanu, opracowanej w ramach państwowego monitoringu środowiska 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  

2. Dla osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 38d ust. 2 ustawy wymaga się, by stan 

żadnego z elementów jakości określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 

38a ust. 3 ustawy nie ulegał pogorszeniu, w stopniu powodującym przeklasyfikowanie 

wskaźników jakości wód do wartości odpowiadających klasie gorszej niż wskazana 

w aktualnej ocenie stanu, opracowanej w ramach państwowego monitoringu środowiska 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

3. Dla osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 38e ust. 1 ustawy wymaga się, by stan 

żadnego z elementów jakości określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 

38a ust. 1 ustawy, nie ulegał pogorszeniu, w stopniu powodującym przeklasyfikowanie 

wskaźników jakości wód do wartości odpowiadających klasie gorszej niż wskazana 

w aktualnej ocenie stanu, opracowanej w ramach państwowego monitoringu środowiska 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

§ 5. W celu osiągnięcia lub zachowania dobrego stanu ekologicznego lub dobrego 

potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz dobrego stanu 

ilościowego i dobrego stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych, planowane 

korzystanie z wód nie może powodować marnotrawstwa wody. 

§ 6. 1. W celu osiągnięcia lub zachowania dobrego stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych, obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów 

środowiska określone w pozwoleniu wodnoprawnym obejmują wskazanie:  

1) łącznej objętości pobranych w kolejnych miesiącach wód powierzchniowych, od 

początku każdego roku kalendarzowego, 

2) łącznej objętości pobranych w kolejnych miesiącach wód podziemnych, od początku 

każdego roku kalendarzowego, 

3) łącznej objętości ścieków odprowadzanych w kolejnych miesiącach, od początku 

każdego roku kalendarzowego, do wód i do ziemi, z wyłączeniem wód opadowych 

i roztopowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne. 

2. Informacja niezbędna do prowadzenia katastru wodnego określona w pozwoleniu 

wodnoprawnym obejmuje również wskazanie, w szczególności: 
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1) danych o piętrach wodonośnych, z których realizowany jest pobór wody  

i charakterystyki prowadzonych z nich poborów z oznaczeniem współrzędnych 

geograficznych ujęć, miejscowości oraz numeru ewidencyjnego działki, 

2) oznaczenia nazwy cieku lub zbiornika, nazwy JCWP i współrzędnych 

geograficznych ujęcia, 

3) oznaczenia nazwy cieku lub zbiornika określenia miejsca wprowadzania ścieków 

do ziemi, nazwy JCWP i współrzędnych geograficznych zrzutu. 

3. W pozwoleniu wodnoprawnym, należy ustalić obowiązek przekazywania przez podmiot 

korzystający z wód, danych niezbędnych do prowadzenia katastru wodnego zgodnie z 

ustępem 1 i 2 oraz ich przekazywania do katastru wodnego jeden raz do roku, za rok 

poprzedni, w terminie do końca marca, w formie zgodnej z przedstawioną w załączniku nr 

4 do rozporządzenia. 

 

W rozporządzeniu wskazano następujące priorytety w zakresie korzystania z wód: 

 

§ 7. 1. W zakresie zaspokajania potrzeb wodnych w zlewni Małej Wisły ustala się 

następujące priorytety w korzystaniu z wód powierzchniowych, z uwzględnieniem 

wyjątków wskazanych w ust. 2: 

1)  zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia oraz na pozostałe cele komunalne,  

2)   pokrycie potrzeb ekosystemów wodnych i od wód zależnych, 

3)   zaopatrzenie przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, 

4)  pokrycie potrzeb związanych z chowem i hodowlą zwierząt, a także zaopatrzenie 

pozostałych gałęzi przemysłu,  

5)  nawadnianie upraw rolnych i leśnych,  

6)  pokrycie potrzeb związanych z rekreacją,  

7) pozostałe potrzeby.  

2. Wskazane w ust. 1 priorytety w korzystaniu z wód powierzchniowych obowiązują z 

uwzględnieniem następujących odstępstw: 

1) W JCWP: Wisła od Bładnicy do zb. Goczałkowice, Knajka, Młynka 2, Bajerka, Iłownica, 

Łaziński Potok, Jasienica, Wapienica, Zbiornik Goczałkowice, Wisła od zb. Goczałkowice do 

Białej, poborowi wody na cele napełnienia stawów znajdujących się w obszarze Natura 

2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001, nadaje się priorytet wobec innych sposobów 

korzystania z wód, odpowiadający pokryciu potrzeb ekosystemów wodnych i od wód 

zależnych (…). 

2) W JCWP: Pszczynka od zb. Łąka do ujścia, Wisła od Białej do Przemszy, Łękawka, 

Dankówka, Korzenica, Gostynia od starego koryta do ujścia, Młynówka Oświęcimska.  

poborowi wody na cele napełnienia stawów znajdujących się w obszarze Natura 2000 

Stawy w Brzeszczach PLB120009, nadaje się priorytet wobec innych sposobów korzystania 

z wód, odpowiadający pokryciu potrzeb ekosystemów wodnych i od wód zależnych (…). 

3) W JCWP Młynówka Oświęcimska poborowi wody na cele napełnienia stawów kompleksu 

Bagiennik znajdujących się w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Soły PLB120004, 



„Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły” 

 
13 

nadaje się priorytet wobec innych sposobów korzystania z wód, odpowiadający 

zaspokajaniu potrzeb ekosystemów ekosystemów wodnych i od wód zależnych (…). 

3. W zakresie zaspokajania potrzeb wodnych w zlewni Małej Wisły ustala się następujące 

priorytety w korzystaniu z wód podziemnych: 

1)  zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia oraz na pozostałe cele komunalne,  

2)   pokrycie potrzeb ekosystemów wodnych i od wód zależnych, 

3)   zaopatrzenie przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, 

4)  pozostałe potrzeby.  

3. Ustalone priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych obowiązują w przypadku, gdy 

występuje zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie zasobów wodnych przez więcej 

niż jednego użytkownika. 

4. O wyższości priorytetu, określonego w ust. 1 i ust. 3, decyduje niższa pozycja liczbowa. 

 

Wprowadzone Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gliwicach ograniczenia w zakresie korzystania z wód w zlewni Małej Wisły są 

następujące: 

§ 8. 1. W zlewni Małej Wisły wprowadza się następujące ograniczenia w zakresie 

korzystania z wód podziemnych: 

1) Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w przypadku poboru na potrzeby 

inne niż: 

a) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele komunalne, 

b) do produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych; 

wydaje się pod warunkiem udowodnienia braku możliwości wykorzystania w tym celu wód 

powierzchniowych lub podłączenia do sieci wodociągowej. 

§ 9. 1. W zlewni Małej Wisły wprowadza się następujące ograniczenia w zakresie 

korzystania z wód powierzchniowych: 

1) Zakazuje się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wydobywania z wód powierzchniowych 

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) Wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru i piasku oraz innych 

materiałów jest możliwe pod warunkiem przedstawienia analizy, która wykaże i uzasadni 

zachowanie równowagi hydrodynamicznej cieku, brak zagrożenia dla stanu wód oraz 

ekosystemów lądowych zależnych od wód, analizując w szczególności takie elementy jak: 

a) moc strumienia, 

b) naprężenia styczne, 

c) transport rumowiska, z uwzględnieniem elementów kształtujących ten transport w 

zlewni, 

d) przewidywane morfologiczne, hydrauliczne i ekologiczne skutki eksploatacji w miejscu 
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poboru oraz powyżej i poniżej miejsca poboru, 

e) propozycje monitorowania skutków środowiskowych będących wynikiem wydobywania 

z rzeki osadów. 

3) Wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru i piasku oraz innych 

materiałów wymaga określenia sposobu prowadzenia monitoringu w zakresie objętości 

wydobywanego materiału, zmian morfologii koryta oraz warunków ekologicznych w 

cieku. 

4) Wprowadza się ograniczenia w zabudowie potoków poprzez zakaz stosowania 

rozwiązań opartych na przekrojach kołowych lub wielootworowych. 

5) Korzystanie z wód z wykorzystaniem budowli piętrzącej, o ile jest to uzasadnione 

potrzebami występujących tam gatunków ryb charakterystycznych dla danej krainy rybnej 

lub występujących tam gatunków ryb podlegających ochronie gatunkowej na podstawie 

przepisów o ochronie przyrody, wymaga wyposażenia tej budowli w urządzenia wodne 

zapewniające migrację charakterystycznych gatunków ryb, chyba że konstrukcja budowli 

zapewnia przy przepływie średnim niskim (SNQ) utrzymanie takiej migracji. 

6) Korzystanie z wód do celów produkcji energii wymaga zastosowania urządzeń 

ograniczających śmiertelność ryb. 

§ 10. 1. W zlewni Małej Wisły wprowadza się następujące ograniczenia wynikające 

z obecności obszarów chronionych:  

1) Wykonanie budowli piętrzącej w korycie cieków wchodzących w skład JCWP Wisła do 

Dobki, Kopydło, Wisła od Dobki do Bładnicy, Bładnica, Łaziński Potok, Jasienica, 

Wapienica, Biała, wymaga zapewnienia możliwości migracji ryb, w szczególności brzanki, 

głowacza i minoga strumieniowego, to znaczy: 

a) konstrukcja budowli zapewniająca możliwość migracji ryb, w tym 

niewymagająca pokonywnaia przez ryby różnicy poziomów >0,2m, lub 

b) wyposażenie budowli w urządzenia umożliwiajace migrację wskazanych 

gatunków ryb, tj: 

- bystrotoki, obejścia dla ryb lub rampy o spadku <1:20, gwarantujące 

przepływ co najmniej 0,1 m3/s na każdy metr ich szerokości, o prędkości 

przepływu wody <1,20 m/s i maksymalnej wysokości kaskad 0,2m 

- przepławki szczelinowe lub komorowe zapewniające przepływ >0,15 m3/s, 

dyssypację objętościową E < 150 W/m3, minimalną głębkość > 0,6m, 

minimalną długość komór 1,4m, minimalną szerokość komór 1,2 m, 

minimalną szerokość szczelin 0,20 m, maksymalną różnicę poziomów wody 

w kolejnych komorach 0,10 m, występowanie w komorach obszarów o 

prędkości przepływu <0,40m/s.; 

- inne, zapewniające analogiczne parametry przepływu wody. 

(…) 

2) W JCWP Wisła do Dobki, Kopydło, Wisła od Dobki do Bładnicy, Bładnica, Łaziński Potok, 

Jasienica, Wapienica, Biała, w granicach obszaru Natura 2000 Beskid Śląski PLH240005 

oraz Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, wyklucza się, za wyjątkiem utrzymywania 
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istniejących poborów wody na cele komunalne, korzystanie z wód, które: 

– wymagałoby piętrzenia wód, 

– powodowałoby przekształcenie morfologii dna cieków, 

– zakłócałoby zachowanie równowagi hydrodynamicznej cieku i transportowanych 

przez niego osadów (w tym procesy zapewniające ciągłość powstawania, 

transportu i odkładania się rumowiska rzecznego) (…). 

3) W JCWP Łaziński Potok, na odcinku Łazińskiego Potoku od źródeł do punktu o 

współrzędnych4 x=491761, y=214976, wyklucza się możliwość poboru wód 

powierzchniowych oraz korzystania z wód powodującego przekształcenie hydromorfologii 

potoku. (…). 

4) W JCWP Wisła od Bładnicy do zb. Goczałkowice, Iłownica, Łaziński Potok, Knajka w 

granicach obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001, wyklucza się: 

- w ramach zwykłego i szczególnego korzystania z wód pobór wód w miejscach ich 

wypływu na powierzchnię ziemi oraz w ramach szczególnego korzystania z wód pobór 

wód podziemnych, 

- odprowadzanie ścieków do gruntu,  

- przekształcanie morfologii koryt cieków, za wyjątkiem działań przewidzianych w planie 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001.(…). 

5) Wyklucza się korzystanie z wód Zbiornika Goczałkowickiego (w JCWP Wisła od 

zbiornika Goczałkowice do Białej) do celów rekreacyjnych na fragmentach tego zbiornika 

obejmujących rejon ujścia Wisły, rejon ujścia Bajerki oraz rejon przyległy do południowego 

brzegu zbiornika (…). 

6) We fragmentach JCWP Bajerka oraz Iłownica tworzących obszar ograniczony: od zach. 

rzeką Bajerka, od pn. linią kolejową Czechowice-Dziedzice, od wsch. linią łączącą punkt o 

współrzędnych x=493345 y=226315 z punktem o współrzędnych x=494140 y=223955, od 

pd. rzeką Iłownica i drogą Landek-Zabłocie, wyklucza się pobór wód podziemnych, za 

wyjątkiem poborów, dla których przeprowadzona została ocena oddziaływania na 

środowisko, która wykazała że nie wpłyną one negatywnie na rezerwat przyrody Rotuz, 

Korzystanie z wód powierzchniowych na tym obszarze nie może powodować wzmożonego 

odpływu wody z rezerwatu przyrody Rotuz, w szczególności nie może powodować 

pogłębienia dna rowów i cieków. (…). 

7) Wprowadza się ograniczenie w korzystaniu z wód polegające na zakazie, w granicach  

Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, poboru wód powierzchniowych i podziemnych na 

cele inne niż komunalne (…). 

8) W JCWP Korzenica, wyklucza się możliwość poboru wód z cieku Korzeniec, a na odcinku 

tego potoku od górnej granicy rezerwatu przyrody Babczyna Dolina do ujścia dodatkowo 

wyklucza się możliwość korzystania z wód powodującego przekształcenie hydromorfologii 

potoku. (…). 

                                                      
4 współrzędne podano w układzie współrzędnych, o którym mowa w § 3 pkt 1 ust. 4 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. 
U. poz. 1247). 
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9) W całej JCWP Wisła od Białej do Przemszy, a także we fragmentach JCWP Pszczynka, 

Młynówka Oświęcimska i Dankówka leżących w granicach obszaru Natura 2000 Stawy 

w Brzeszczach PLB120009 wprowadza się zakaz wydobywania oraz poboru z wód 

powierzchniowych kamienia, żwiru i piasku oraz innych materiałów, z wyjątkiem 

usuwania odsypisk zwiększających zagrożenie powodziowe przy ograniczeniu zasięgu 

ingerencji wyłącznie do niezbędnego dla usunięcia powstałego zagrożenia, wobec braku 

rozwiązań alternatywnych oraz pod warunkiem wsypania całości wybranego materiału 

z powrotem do koryta rzeki (…). 

10) W znajdujących się w granicach obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach 

PLB120009 fragmentach JCWP: Pszczynka od zb. Łąka do ujścia, Wisła od Białej do 

Przemszy, Łękawka, Dankówka, Korzenica, Gostynia od starego koryta do ujścia, 

Młynówka Oświęcimska wprowadza się zakaz korzystania z wód powodującego 

przekształcenie hydromorfologii cieków (…). 

11) We fragmentach JCWP Wisła od ujścia Bładnicy do zbiornika Goczałkowice oraz JCWP 

Wisła od zbiornika Goczałkowice do ujścia Białej leżących w granicach obszaru Natura 

2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001, wprowadza się zakaz wydobywania oraz poboru z 

wód powierzchniowych kamienia, żwiru i piasku oraz innych materiałów, z wyjątkiem: 

a) usuwania odsypisk zwiększających zagrożenie powodziowe przy ograniczeniu 

zasięgu ingerencji wyłącznie do niezbędnego dla usunięcia powstałego 

zagrożenia, wobec braku rozwiązań alternatywnych oraz pod warunkiem 

wsypania całości wybranego materiału z powrotem do koryta rzeki, 

b) prac wynikających z funkcjonowania zbiornika Goczałkowice (…). 

 

 

1.3. Konsultacje dokumentu 

 
W ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach przeprowadził konsultacje 

społeczne prognozy oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni 

Małej Wisły wraz z projektem rozporządzenia.  

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia warunków korzystania z wód 

zlewni zostało zamieszczone na stronie internetowej RZGW Gliwice w zakładce: 

/Konsultacje społeczne/warunki korzystania z wód zlewni Małej Wisły. W zakładce 

zamieszczone zostało przekierowanie na stronę internetową www.pectore-

eco.pl/konsultacje_malawisla na której udostępnione były do konsultacji: projekt 

rozporządzenia i projekt prognozy, a także formularz składania uwag. 

Ponadto Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach umożliwił 

zgłaszanie wniosków oraz uwag w formie: pisemnej na adres Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, osobiście 

w siedzibie RZGW w Gliwicach lub na adres e-mail: konsultacje_malawisla@pectore-

eco.pl. 
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Treść uwag i wniosków oraz sposób, w jaki zostały uwzględnione w ostatecznym 

dokumencie warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły zostaną przedstawione 

w pisemnym podsumowaniu dołączonym do przyjętego dokumentu warunków 

korzystania z wód.   
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2. Metoda opracowania prognozy 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni  

Małej Wisły zawiera ocenę aktualnego stanu środowiska naturalnego i kulturowego, 

analizuje zgodność celów analizowanego dokumentu z celami ustanowionymi na 

szczeblu międzynarodowym i krajowym, ocenia charakter oddziaływań wynikających 

z realizacji dokumentu, rozważa minimalizacje ewentualnych negatywnych oddziaływań 

na środowisko oraz proponuje sposób monitoringu skutków realizacji projektu 

warunków. 

 Powyższy zakres został wykonany poprzez realizację poniższych kroków:  

1. Zgromadzenie niezbędnych materiałów, tj. dostępne charakterystyki terenu, mapy 

umożliwiające charakterystykę aktualnego stanu środowiska objętego potencjalnym 

oddziaływaniem. 

2. Zgromadzenie dokumentów strategicznych, aktów prawa krajowego  

i wspólnotowego – umożliwiających scharakteryzowanie wyznaczonych dla 

analizowanego obszaru celów środowiskowych oraz zapisów istotnych dla realizacji 

niniejszego dokumentu. 

3. Ustalenie zakresu prognozy. 

4. Przeanalizowanie przyrodniczych aspektów, w odniesieniu do analizowanego 

obszaru. 

5. Przeanalizowanie założonych celów i zadań przedstawionych w ocenianym 

dokumencie. 

6. Przeanalizowanie, a następnie odniesienie się do poziomu zgodności celów 

środowiskowych pomiędzy analizowanym dokumentem, a celami ustanowionymi 

w dokumentach na szczeblu międzynarodowym i krajowym. 

7. Po przeprowadzonych analizach wskazanych w powyższych punktach, ustalenie 

rodzaju i skali oddziaływania na środowisko zapisów wskazanych w dokumencie 

„Warunków…” ze szczegółowością odpowiadającą charakterowi dokumentu. 

Podstawową metodą prognostyczną była analiza ustaleń dokumentu, w porównaniu 

z celami ochrony środowiska i przyrody, możliwymi do zidentyfikowania na 

obszarze zlewni Małej Wisły. Zebrano podstawowe informacje o środowisku 

w zlewni. Zestawienie to posłużyło identyfikacji, w jakim zakresie wdrożenie 

Warunków może wpłynąć na zaspokojenie potrzeb środowiska. Jednak, ze względu 

na ogólny charakter Warunków, analiza ta nie sięga do poziomu szczegółowości 

poszczególnych obiektów przyrodniczych, lecz opiera się na ogólnej identyfikacji 

oddziaływań, jakie mogą wystąpić. 

8. Po przeprowadzonych analizach sformułowano zalecenia dotyczące minimalizacji 

oddziaływań. Biorąc pod uwagę charakter dokumentu, jakim jest strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko, rozwiązania minimalizacyjne mogły być 

zaproponowane dla tych zapisów, które mogą przynieść negatywne skutki. 

9. Określenie wpływu na środowisko w przypadku braku realizacji postanowień 

zapisanych w projekcie. 
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Po przeanalizowaniu i opracowaniu powyższych punktów powstała prognoza, 

która wraz z dokumentem ocenianym zostanie poddana konsultacjom społecznym oraz 

opiniowaniu przez odpowiednie organy (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

oraz Państwowego Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego). 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko ma charakter rozpoznawczy, wskazujący 

na potencjalne skutki realizacji ocenianego projektu na obszar zlewni Małej Wisły. 

Szczegółowa analiza oddziaływania poszczególnych elementów, czy zadań realizowana 

jest zawsze na etapie oceny oddziaływania na środowisko w momencie projektowania 

konkretnych inwestycji. 

W związku z tym analiza wpływu na poszczególne komponenty środowiska 

została opracowana zgodnie z poziomem szczegółowości ocenianego dokumentu.  

Sporządzając poszczególne części prognozy opierano się na dostępnych 

materiałach i raportach środowiskowych oraz materiałach przekazanych przez 

Zamawiającego. 

Opisując oddziaływania opierano się o prognozowanie poprzez analogię, biorąc 

pod uwagę charakter oddziaływań opisany w innych dostępnych dokumentach 

o  podobnym charakterze. 

 

3.  Proponowane metody analizy skutków realizacji 

dokumentu 

 

Efekt realizacji rozporządzenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły 

podlegać będzie bieżącej ocenie wpływu na środowisko, prowadzonego zgodnie 

z ustawą Prawo Wodne i aktami wykonawczymi. Nie ma potrzeby wprowadzania 

odrębnego monitoringu, bowiem prowadzony monitoring stanu wód umożliwi ocenę 

skutków wdrożenia zapisów projektu rozporządzenia. Niezbędnym elementem będzie 

natomiast monitoring rzeczywistego wdrażania zapisów zawartych w projekcie 

rozporządzenia, dotyczący przestrzegania tych ustaleń.  

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 

listopada 2011 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych 

części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258 poz. 1550) oraz  

rozporządzeniem zmieniającym (Dz. U. 2013 poz. 1558), wykonuje się odpowiednio 

monitoring diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz dodatkowo obszarów 

chronionych dla jednolitych części wód powierzchniowych.  

Zgodnie z rozporządzeniem: 

 § 2. Monitoring jednolitych części wód powierzchniowych prowadzi się w sposób 

umożliwiający pozyskanie spójnego i całościowego obrazu stanu ekologicznego 

lub potencjału ekologicznego i stanu chemicznego w każdym dorzeczu oraz 

przypisanie jednolitym częściom wód powierzchniowych jednej z pięciu klas 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38a ust. 2 ustawy z dnia 18 
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lipca 2001 r. – Prawo wodne; ocenę stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz ilościowe ujęcie czasowej i przestrzennej zmienności 

elementów jakości i parametrów wskaźnikowych dla elementów biologicznych, 

hydromorfologicznych, fizykochemicznych i chemicznych.  

 § 3. 1. Monitoring jednolitych części wód powierzchniowych prowadzi się 

w formie programów obejmujących: pomiary objętości i poziomu lub natężenia 

przepływu wód w zakresie stosowanym dla stanu ekologicznego i chemicznego 

oraz potencjału ekologicznego; monitorowanie stanu ekologicznego jednolitych 

części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie 

zmienione i trendów jego zmian, potencjału ekologicznego sztucznych i silnie 

zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych i trendów jego zmian, 

stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i trendów jego 

zmian, spełnienia dodatkowych wymagań określonych dla obszarów 

chronionych (…), długoterminowych trendów zmian stężeń substancji 

priorytetowych (…). 

 § 9. Monitoring jednolitych części wód podziemnych prowadzi się w sposób 

umożliwiający ocenę stanu jednolitych części wód podziemnych, w tym 

określenie zasobów dostępnych; wykrycie znaczących i utrzymujących się 

trendów wzrostu stężeń zanieczyszczeń spowodowanych oddziaływaniami 

antropogenicznymi; ustalenie wpływu stanu jednolitych części wód podziemnych 

na obszary chronione bezpośrednio zależne od wód podziemnych. 

 

Monitoring rzeczywistego wdrażania zapisów zawartych w projekcie rozporządzenia, 

dotyczący przestrzegania ustaleń w nim zawartych można podzielić na monitoring 

stopnia realizacji postanowień warunków oraz monitoring skuteczności tych 

postanowień. O ile ocena stopnia realizacji postanowień warunków, z uwagi na 

charakter zapisów zawartych w tym dokumencie (brak pewności wystąpienia 

przypadków konieczności wprowadzenia zapisów warunków w życie) może być 

przedstawiona wyłącznie opisowo, często bez możliwości zwymiarowania stopnia 

realizacji, o tyle ocena skuteczności postanowień warunków w odniesieniu do części 

jego zapisów umieszczonych w Rozdziale II rozporządzenia, może być zrealizowana 

poprzez zastosowanie odpowiednich wskaźników.  

Zwymiarowanie stopnia skuteczności postanowień warunków możliwe jest dla: 

- obowiązku przekazywania do katastru wodnego przez podmiot korzystający z 

wód, danych o szczególnym korzystaniu z wód (§ 6 ust. 1), 

- obowiązku zamieszczania w treści decyzji udzielających pozwoleń 

wodnoprawnych wymaganego zakresu danych (§ 6 ust. 2).  

Wskaźniki oceny stopnia skuteczności postanowień warunków powinny zostać 

określone jako udział lub wartość procentowa zadań i obowiązków zrealizowanych 

zgodnie z zakresem przewidzianym w warunkach korzystania z wód zlewni Małej Wisły, 

w stosunku do liczby zadań i obowiązków, które powinny zostać zrealizowane.  
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4. Potencjalne oddziaływania transgraniczne 

 

 Zgodnie z zapisami Konwencji z Espoo5, oddziaływanie transgraniczne oznacza: 

jakiekolwiek oddziaływanie, nie mające wyłącznie charakteru globalnego, na terenie 

podlegającym jurysdykcji Strony, spowodowane planowaną działalnością, której fizyczna 

przyczyna jest w całości lub częściowo położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej 

Strony. W przypadku zidentyfikowania możliwego znaczącego transgranicznego 

oddziaływania na środowisko przeprowadza się postępowanie w sprawie 

transgranicznego oddziaływania na środowisko6. 

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Małej 

Wisły nie będzie generował negatywnego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko. Wskazują na to również wnioski płynące z prognozy oddziaływania na 

środowisko sporządzonej dla projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Małej Wisły, które są obowiązujące na terenie analizowanej zlewni. 

 

5. Uwarunkowania realizacji analizowanego 

dokumentu 

 

 

5.1. Aktualny stan środowiska i potencjalne problemy istotne z 

punktu widzenia realizacji analizowanego dokumentu 
 

Poniższa charakterystyka aktualnego stanu środowiska i jego potencjalnych 

zmian na terenie zlewni Małej Wisły, wykonana została w oparciu o opracowanie 

„Charakterystyka zlewni Małej Wisły”, oraz aktualne wyniki monitoringu środowiska 

prowadzonego w ramach PMŚ z lat 2010-2012. 

Wyniki aktualnej oceny stanu JCW rzecznych w zlewni Małej Wisły wskazują, iż 

na analizowanym terenie zdecydowanie dominują jednolite części wód 

o stanie/potencjale poniżej dobrego. Wśród 43 jednolitych części wód rzecznych 

w zlewni Małej Wisły, monitorowanych było 34, a 9 JCW otrzymało ocenę w wyniku 

przeniesienia z podobnej, monitorowanej części wód.  

W zlewni wyróżnić możemy: 

                                                      
5 Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonych w 

Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110)  
6 zgodnie z art. 104 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: „w 

razie stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego 

z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (…) przeprowadza się postępowanie dotyczące transgranicznego 

oddziaływania na środowisko”. 
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 4 JCW o stanie/potencjale ekologicznym poniżej dobrego (ok. 9% 

wszystkich JCW w zlewni), 

 15 JCW o stanie/potencjale umiarkowanym (ok. 35% wszystkich JCW 

w zlewni), 

 6 JCW o stanie/potencjale słabym (ok. 14% wszystkich JCW w zlewni), 

 6 JCW o stanie/potencjale złym (ok. 14% wszystkich JCW w zlewni). 

Stan/potencjał ekologiczny co najmniej dobry/dobry i powyżej dobrego osiągnęło 11 

JCW. Jedna JCW – Korzenica, posiada bardzo dobry stan ekologiczny.7 

Wyniki aktualnej oceny stanu jednolitych części wód podziemnych wskazują, iż 

na terenie zlewni Małej Wisły 3 JCWPd charakteryzują się stanem dobrym, i są to: 

PLGW2000156, PLGW2000162, PLGW2000163. Stanem słabym charakteryzują się 2 

JCWPd: PLGW2000145, PLGW2000157. 

W przypadku JCWPd o kodzie PLGW2000145, wpływ na ostateczną ocenę miał słaby 

stan ilościowy. Jako przyczynę stanu słabego, wskazano: Przekroczenie  zasobów 

odnawialnych w skali roku z powodu poboru odwodnieniowego (rejon GZW).  

W przypadku JCWPd o kodzie PLGW2000157, wpływ na ostateczną ocenę miał słaby 

stan ilościowy. Jako przyczynę stanu słabego, wskazano: Przekroczenie  zasobów 

dyspozycyjnych w skali roku z powodu poboru odwodnieniowego (rejon GZW).8 

Znaczącym zagrożeniem dla stanu wód w zlewni Małej Wisły są zrzuty 

zanieczyszczeń oraz presje hydromorfologiczne.  

Obserwuje się znaczną koncentrację punktowych źródeł zanieczyszczeń 

pochodzenia komunalnego w południowo – wschodniej części zlewni, w rejonie Bielska 

– Białej. 

W zlewni zidentyfikowano 1816 zrzutów, w tym: 

 294 zrzuty ze stawów, 

 261 zrzutów ścieków bytowych i bytowo-gospodarczych, 

 198 zrzutów wód opadowych ze ściekami poprodukcyjnymi/bytowo-

gospodarczymi, 

 59 zrzutów ścieków komunalnych, 

 30 zrzutów ścieków przemysłowych i poprodukcyjnych, 

 27 zrzutów innych rodzajów ścieków, 

 15 zrzutów wód kopalnianych, 

 7 zrzutów ścieków poprodukcyjnych/przemysłowych z bytowo-

gospodarczymi, 

 1 zrzut wody z MEW, 

 924 zrzuty wód opadowych. 

Wśród negatywnych oddziaływań na morfologię cieków najistotniejszymi są: 

zabudowa poprzeczna oraz podłużna. Na ciekach w zlewni Małej Wisły zlokalizowane są 

                                                      
7 „Ocena stanu wód powierzchniowych za lata 2010-2012”, GIOŚ. 
8 „Raport o stanie chemicznym oraz ilościowym jednolitych części wód podziemnych  w dorzeczach w 
podziale na 161 i 172 JCWPd, stan na rok 2012”, PIG, Warszawa, 2013 r. 
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1144 obiekty zabudowy poprzecznej, w tym budowle piętrzące, oraz 333 obiekty 

zabudowy podłużnej. 

Innym znaczącym oddziaływaniem ze strony działalności człowieka są pobory 

wód. W zlewni Małej Wisły zidentyfikowano 510 ujęć wód powierzchniowych oraz 139 

ujęć wód podziemnych. Zauważyć można znaczną przewagę poborów wód podziemnych 

na cele komunalne, z kolei powierzchniowych na potrzeby stawów rybnych.9 

Na analizowanym terenie istotny wpływ  na stan ilościowy i jakościowy wód ma 

również działalność górnicza. W obrębie terenu objętego opracowaniem występują 

obszary górnicze związane zarówno z podziemną eksploatacja kopalin (eksploatacją 

węgla kamiennego) oraz eksploatacją odkrywkową (przede wszystkim kruszyw 

naturalnych, kamieni drogowych). Obszary górnicze koncentrują się głównie 

w północno-wschodniej części zlewni Małej Wisły. Wydobycie kopalin metodą 

podziemną jak i odkrywkową wiąże się z licznymi oddziaływaniami na wody podziemne 

i powierzchniowe.10 

 

 

5.2.  Potencjalne zmiany aktualnego stanu środowiska 

w przypadku braku realizacji dokumentu 

 
 Poszczególne zapisy projektu rozporządzenia dla zlewni Małej Wisły mają 

zróżnicowany wpływ na elementy środowiska poddane ocenie w ramach niniejszej 

prognozy. W dokumencie prognozy zasygnalizowano potencjalne skutki realizacji 

projektu rozporządzenia, wskazując jednocześnie na najbardziej wrażliwe elementy 

środowiska, dla których w największym zakresie może być widoczny wpływ 

realizowanego dokumentu.  

 Opracowanie warunków korzystania z wód jest ważnym instrumentem 

zarządzania zasobami wodnymi i stanowi nadrzędny dokument nad pozwoleniami 

wodnymi. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne warunki 

korzystania z wód to jedne z podstawowych dokumentów planistycznych 

w gospodarowaniu wodami. Ponadto, warunki korzystania z wód są jednym z działań 

wskazanych do realizacji w Programie wodno-środowiskowym kraju i mających na celu 

wspomaganie osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej 

w wyniku realizacji polityki i działań umożliwiających poprawę lub przynajmniej 

niepogarszanie istniejącego stanu wód.  

 Brak realizacji warunków korzystania z wód, będzie przyczyną oddalania się od 

osiągania wyznaczonych celów środowiskowych i nie będzie sprzyjać poprawie stanu 

wód i komponentów z nią związanych.  

 Należy jednak zwrócić uwagę, iż zapisy rozporządzenia wprowadzają ograniczenia 

w zakresie korzystania z wód, mogą więc powodować niezadowolenie ze strony 

                                                      
9 „Charakterystyka zlewni Małej Wisły” Pectore-Eco, Gliwice 2012 r. 
10 „Charakterystyka zlewni Małej Wisły” Pectore-Eco, Gliwice 2012 r. 
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użytkowników wód. Brak realizacji rozporządzenia pozwoliły zatem uniknąć 

ewentualnych protestów ze strony użytkowników wód, nie oznacza jednak całkowitego 

braku konfliktów. Sytuacja taka może bowiem z kolei prowadzić do niezadowolenia 

środowisk związanych z ochroną przyrody, dla których priorytetem jest dobry stan 

ekosystemów wodnych. 

 Podkreślić należy również fakt, iż wprowadzone poprzez warunki korzystania 

z wód wymagania, ograniczenia i priorytety, będą wspomagały osiągnięcie celów 

środowiskowych dla JCW, do czego bezpośrednio obligują zapisy Ustawy Prawo wodne 

oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej. Bez wprowadzenia powyższych zapisów, osiągnięcie 

wymaganych celów może być utrudnione, oddalone w czasie lub wręcz niemożliwe. Cel 

środowiskowy, który zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej dotyczy 

osiągnięcia/utrzymania dobrego stanu/potencjału wód powinien zostać osiągnięty do 

2015 r. i tylko w szczególnych okolicznościach może został przedłużony do 2021 lub do 

2027 r. Szczegółowe zapisy dotyczące stosowania odstępstw od wymaganych celów, 

zostały zawarte w Ramowej Dyrektywie Wodnej oraz w wytycznych. 

 

 

5.3. Stan środowiska na terenach objętych oddziaływaniem 

przedsięwzięć realizowanych w ramach dokumentu 

 

5.3.1. Położenie 

 

Zlewnia Małej Wisły położona jest w południowo – zachodniej części Polski, na 

terenie dwóch województw – śląskiego i małopolskiego. Zajmuje ona powierzchnię 

1818,6 km2, z czego 96,4% przynależy do województwa śląskiego, a pozostałe 3,6% do 

województwa małopolskiego. Na terenie zlewni znajduje się 14 powiatów należących do 

województwa śląskiego, w tym 5 miast na prawach powiatu tj. bielski, bieruńsko – 

lędziński, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, rybnicki, wodzisławski, żywiecki 

oraz Jastrzębie – Zdrój, Katowice, Mysłowice, Bielsko-Biała, Tychy i Żory; oraz 1 powiat 

przynależny do województwa małopolskiego tj. oświęcimski. Mała Wisła stanowi górny 

odcinek rzeki Wisły, aż do ujścia rzeki Przemszy. Jej zlewnia stanowi 46,2% powierzchni 

obszaru regionu wodnego Małej Wisły11. 

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski wg Kondrackiego12, zlewnia 

Małej Wisły przynależy do czterech makroregionów. Od strony północnej zlewnia 

obejmuje Wyżynę Śląską, od wschodu i w części centralnej Kotlinę Oświęcimską oraz 

Pogórze Zachodniobeskidzkie, natomiast od południa Beskidy Zachodnie. Analizowana 

zlewnia rzeki położona jest w obrębie dziesięciu mezoregionów tj. Równiny 

Pszczyńskiej, Wyżyny Katowickiej, Pagórów Jaworznickich, Płaskowyżu Rybnickiego, 

Podgórza Wilamowickiego, Doliny Górnej Wisły, Beskidu Małego, Kotliny Żywieckiej, 

                                                      
11 „Charakterystyka zlewni Małej Wisły”, Pectore – Eco, Gliwice, 2012 r. 
12 Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa, 1998 r. 
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Pogórza Śląskiego oraz Beskidu Śląskiego. W części południowej, na obszarze 

źródliskowym (mezoregion Beskidu Śląskiego) wysokość terenu sięga ponad 1100 m 

n.p.m., a przy ujściu Przemszy do Wisły, zlokalizowanym na terenie Równiny 

Pszczyńskiej, teren obniża się do ok 230 m n.p.m. 

 

Rysunek 1. Zlewnia rzeki Małej Wisły z podziałem administracyjnym na powiaty (źródło: 
opracowanie własne). 
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5.3.2. Geologia  

 

Charakterystyka budowy geologicznej w obszarze zlewni Małej Wisły została 

opracowana w oparciu o następujące materiały: Wójcicki A., Rozpoznanie formacji 

i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem 

monitorowania, PIG, Warszawa, 2013 r.; Sowiżdżał A., Górecki W., Możliwość 

wykorzystania energii geotermalnej w rejonie Zapadliska przedkarpackiego, AGH, 2013 

r.; „Charakterystyka zlewni Małej Wisły”, Pectore – Eco, Gliwice, 2012 r. 

Pod względem geologicznym zlewnia Małej Wisły znajduje się w zasięgu 

następujących jednostek: Monokliny Śląsko-Krakowskiej (północna część zlewni), 

Zapadliska przedkarpackiego (centralna część zlewni) oraz Karpat Zewnętrznych 

(południowa część zlewni). 

Monoklina Śląsko-Krakowska  

Monoklina zbudowana jest głównie z utworów wieku triasowego i jurajskiego, które 

zalegają na starszym podłożu (karbon, lokalnie perm). Występujące w podłożu utwory 

karbonu produktywnego dzielą się na cztery serie litostratygraficzne: 

 Serię paraliczną; 

 Górnośląską serię piaskowcową; 

 Serie mułowcową; 

 Krakowską serię piaskowcową. 

Charakterystyczną cechą serii paralicznej jest cykliczne występowanie w profilu osadów 

klastycznych (piaskowce drobno- i średnioziarniste) i fitogenicznych. Miąższość 

utworów tej serii wynosi od około 200 m we wschodniej części GZW do prawie 3800 m 

w części zachodniej. W profilu serii paralicznej wyodrębniono ponad 100 pokładów 

węgla o niewielkich miąższościach. Cechą charakterystyczną górnośląskiej serii 

piaskowcowej jest przewaga w profilu  piaskowców i zlepieńców nad piaskowcami 

drobnoziarnistymi i iłowcami, jak również występowanie grubych pokładów węgla. 

Seria mułowcowa wśród utworów karbonu zajmuje największy obszar. W jej profilu 

przeważają mułowce piaszczyste, rzadziej iłowce. Występujące w niej pokłady węgla są 

liczne, lecz o niewielkiej miąższości. Krakowska seria piaskowcowa charakteryzuje się 

jednolitą budową na całym obszarze występowania i budują ją piaskowce grubo- 

i średnioziarniste, w obrębie których występują pokłady węgla kamiennego 13.  

W obrębie Małej Wisły utwory triasu wykształcone są w facji piaszczysto-ilastej pstrego 

piaskowca oraz facji dolomityczno-wapienno-marglistej wapienia muszlowego. Na 

utworach, zarówno triasu jak i krabonu, zalegają osady neogenu reprezentowane przez 

                                                      
13 Wójcicki A., Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich 
programem monitorowania, PIG, Warszawa, 2013 r. 
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iłowce przewarstwiane wkładkami piaskowców, piasków i żwirów. Natomiast osady 

czwartorzędowe, występujące na niemalże całym obszarze, budują piaski 

drobnoziarniste i żwiry, przewarstwiane glinami piaszczystymi oraz iłami.  

 

Zapadlisko przedkarpackie  

Zapadlisko przedkarpackie jest strukturą asymetryczną, wypełnioną osadami molas 

mioceńskich w postaci sekwencji łupków mułowców i piaskowców. Jego osady 

pochodzą głównie z erozji sfałdowanych osadów fliszu karpackiego. Krawędź 

nasuniętych Karpat stanowi wyraźną południową granicę Zapadliska 

przedkarpackiego14. Osady czwartorzędowe reprezentowane są tu przez holoceńskie 

utwory rzeczne – piaski, żwiry, gliny i muły rzeczne oraz plejstoceńskie utwory 

powstałe na skutek akumulacji lodowcowej – gliny i piaski z wkładkami żwirów.   

Karpaty Zewnętrzne 

Południowa część zlewni usytuowana jest w tektonicznej jednostce śląskiej. Budują ją 

utwory wieku kredowego i paleogeńskiego, które zostały nasunięte na osady neogenu 

wypełniające zapadlisko przedkarpackie. Starsze podłoże budują skały krystaliczne 

prekambru oraz utwory kambru (piaskowce), dewonu (wapienie), piaskowce kambru 

oraz karbonu (utwory węglanowe, piaskowce, łupki, mułowce). W pionowym profilu 

kredowych osadów fliszowych dominują warstwy ilasto-mułowcowo-margliste nad 

piaszczysto-żwirowymi. Utwory czwartorzędowe, reprezentowane przez mułki, piaski 

i żwiry pochodzenia rzecznego oraz lessy, piaski i żwiry pochodzenia lodowcowego,  

zalegają na osadach fliszowych jedynie w dolinach rzek.  

 

5.3.3. Struktura użytkowania gruntów 

 

W strukturze użytkowania gruntów zlewni Małej Wisły zgodnie z informacjami 

zawartymi w opracowaniu „Charakterystyka zlewni Małej Wisły” dominują tereny rolne, 

które stanowią aż 51,27% jej powierzchni. Lasy zajmują 31,88% powierzchni zlewni, 

tereny zurbanizowane 12,77%, tereny wodne 3,97%, natomiast tereny podmokłe 

0,11%. Użytkowanie gruntów na terenie zlewni Małej Wisły przedstawiono na 

poniższym rysunku. 

                                                      
14 Sowiżdżał A., Górecki W., Możliwość wykorzystania energii geotermalnej w rejonie Zapadliska 
przedkarpackiego, AGH, 2013 r.  
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Rysunek 2. Udział form użytkowania powierzchni ziemi w granicach zlewni Małej Wisły 
(Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów od Zamawiającego) 

W zlewni Małej Wisły dominują gminy o niewielkim zurbanizowaniu, a dużym 

udziale lasów i terenów rolnych. Jedynie w obrębie miast takich jak np. Bielsko-Biała 

tereny zurbanizowane zajmują do 35% powierzchni15. Użytkowanie gruntów 

w obszarze 9 wybranych gmin pokazano na Rysunku  3, a przestrzenne 

zagospodarowanie terenu w granicach zlewni Małej Wisły prezentuje Rysunek  4. 

 

Rysunek 3. Udział rodzaju użytkowania powierzchni ziemi dla 9 wybranych gmin 
w zlewni Małej Wisły (Źródło: „Charakterystyka zlewni Małej Wisły”, Pectore-Eco, Gliwice, 2012) 

                                                      
15 Źródło: „Charakterystyka zlewni Małej Wisły”, Pectore-Eco, Gliwice, 2012 
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Rysunek 4. Charakterystyka użytkowania powierzchni ziemi zlewni Małej Wisły (Źródło: 

„Charakterystyka zlewni Małej Wisły”, Pectore-Eco, Gliwice, 2012) 

 

5.3.4. Gleby 

 

Na terenie zlewni Małej Wisły występują  następujące gleby: 

 brunatne kwaśne oraz wyługowane, 

 kompleks gleb płowych, brunatnych wyługowanych oraz gleb odgórnie 

oglejonych, 

 brunatne właściwe i wyługowane, 

 rędziny, 

 gleby hydromorficzne, 

 rdzawe oraz rdzawe bielicowane. 
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W południowej części występują głównie gleby brunatne kwaśne i wyługowane oraz 

kompleks gleb płowych, brunatnych wyługowanych oraz gleb odgórnie oglejonych. 

Centralna część to głównie kompleks gleb płowych, brunatnych wyługowanych oraz 

gleb odgórnie oglejonych. Na północy dominują gleby rdzawe i rdzawe bielicowane16. 

Rozmieszczenie poszczególnych rodzajów gleb przedstawiono na poniższym rysunku. 

 

 

Rysunek 5. Mapa glebowa zlewni Małej Wisły (źródło: opracowanie własne). 

 

 

                                                      
16 Mapa glebowa Polski – European Soil Portal – Soil Data and Information Systems 
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5.3.5. Wody powierzchniowe 

 

Główną rzeką obszaru jest Mała Wisła, której długość wynosi 106 km. Całkowita 

długość sieci hydrograficznej w zlewni Małej Wisły wynosi ok. 1340 km i zajmuje 

powierzchnię ok. 1818,6 km2, co stanowi 46,2% obszaru regionu wodnego Małej Wisły. 

Największymi dopływami Małej Wisły są jej lewobrzeżne dopływy: Pszczynka (44,7 km) 

i Gostynia (32,6 km) oraz dopływ prawobrzeżny: Biała (30,1 km). 

Na terenie zlewni Małej Wisły występują sztuczne zbiorniki wodne, między 

innymi trzy największe: Zbiornik Goczałkowice (26,6 km2), Zbiornik Łąka (3,1 km2) oraz 

Zbiornik Paprocański (1,1 km2). Na obszarze zlewni znajduje się 106 zbiorników 

wodnych o powierzchni mniejszej niż 1km2, a suma ich powierzchni wynosi niecałe 6,6 

km2. 

 

 
Rysunek 6. Sieć hydrograficzna zlewni Małej Wisły (Źródło: „Charakterystyka zlewni Małej Wisły”, 

Pectore-Eco, Gliwice, 2012). 

 

 

 

 



„Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły” 

 
32 

Jednolite części wód powierzchniowych 

Jednolita część wód (JCWP), zgodnie z definicją Ramowej Dyrektywy Wodnej to 

„oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, 

strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas 

wód przybrzeżnych”. W zlewni Małej Wisły wyznaczono 43 JCWP, w tym:  

 12 ma charakter naturalny (21,4% powierzchni),  

 28 silnie zmienionych części wód (75,2% powierzchni),  

 3 sztuczne części wód (3,4% powierzchni).  

Łączna powierzchnia zlewni silnie zmienionych i sztucznych części wód wynosi 1429,4 

km2. Dla JCWP, które zostały zakwalifikowane jako silnie zmienione i sztuczne części 

wód, zidentyfikowano zmiany morfologiczne. Zostały one przedstawione w Tabeli 1. 

 

 
Rysunek 7. Podział zlewni Małej Wisły na naturalne, silnie zmienione i sztuczne części 
wód. (Źródło: „Charakterystyka zlewni Małej Wisły” Pectore-Eco Gliwice 2012). 

W zlewni Małej Wisły wyznaczono 8 typów rzek (Tabela 1): 

 Typ 0 – typ nieokreślony, 

 Typ 6 – potok wyżynny z substratem drobnoziarnistym na lessach  



„Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły” 

 
33 

i lessopodobnych, 

 Typ 9 – mała rzeka wyżynna węglanowa, 

 Typ 12 – potok fliszowy, 

 Typ 16 – potok nizinny lessowo- gliniasty, 

 Typ 17 – potok nizinny piaszczysty, 

 Typ 19 – rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta, 

 Typ 23 – potok lub strumień na obszarze będącym pod wpływem procesów 

torfotwórczych. 

 

Wykaz JCWP zestawiono w poniższej tabeli, a ich przestrzenne rozmieszczenie 

zaprezentowano na Rysunku 8. 

 

Tabela 1. Zestawienie JCWP w zlewni Małej Wisły oraz identyfikacja zmian 
morfologicznych ( Źródła: „Charakterystyka zlewni Małej Wisły” Pectore-Eco Gliwice 2012) oraz wykaz SZCW – 

przekazane przez Zamawiającego) 

Nazwa JCWP Kod JCWP 
Typ 
JCWP 

Status 
części wód 

Identyfikacja zmian 
morfologicznych 

Kopydło RW2000122111329 
12 silnie 

zmieniona 

obecność rozwiązań 
hydrotechnicznych związanych z 
ochroną przeciwpowodziową i 
zaopatrzeniem w wodę;  

Wisła do Dobki 
bez Kopydła 

RW20001221113549 
12 silnie 

zmieniona 

obecność rozwiązań 

hydrotechnicznych związanych z 

ochroną przeciwpowodziową i 

zaopatrzeniem w wodę;  

Leśnica RW2000122111469 
12 silnie 

zmieniona 

obecność rozwiązań 

hydrotechnicznych związanych z 

ochroną przeciwpowodziową i 

zaopatrzeniem w wodę;  

Brennica RW200012211149 
12 silnie 

zmieniona 

obecność rozwiązań 

hydrotechnicznych związanych z 

ochroną przeciwpowodziową i 

zaopatrzeniem w wodę;  

Wisła od Dobki 
do Bładnicy 

RW20009211151 
9 silnie 

zmieniona 

obecność rozwiązań 

hydrotechnicznych związanych z 

ochroną przeciwpowodziową i 

zaopatrzeniem w wodę;  

Młynka 2 RW200002111569 
0 

sztuczna 

sztuczna część wód (powstała w 
wyniku działalności człowieka w 
miejscu gdzie poprzednio nie było 
cieków) 

Strumień 
(Zbytkowski) 

RW200016211158 
16 

naturalna - 

Bładnica RW200062111529 
6 silnie 

zmieniona 
obecność rozwiązań 
hydrotechnicznych związanych z 
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Nazwa JCWP Kod JCWP 
Typ 
JCWP 

Status 
części wód 

Identyfikacja zmian 
morfologicznych 

ochroną przeciwpowodziową; 

Knajka RW2000621115729 
6 

naturalna - 

Wisła od 
Bładnicy do zb. 
Goczałkowice 

RW20009211159 
9 silnie 

zmieniona 

obecność rozwiązań 
hydrotechnicznych związanych z 
ochroną przeciwpowodziową i 
zaopatrzeniem w wodę; 

Zbiornik 
Goczałkowice 

RW20000211179 
0 silnie 

zmieniona 

zbiornik zaporowy, zmiany 
ilościowe (pobory); utrudnienia 
migracji organizmów;  

Młynówka 
Komorowicka 

RW20000211329 
0 

sztuczna 

sztuczna część wód (powstała w 
wyniku działalności człowieka w 
miejscu gdzie poprzednio nie było 
cieków) 

Łaziński Potok 
(Zlewaniec) 

RW20001221124 
12 silnie 

zmieniona 
uregulowanie głównej rzeki; 
utrudnienia migracji organicznej; 

Jasienica RW200012211269 
12 silnie 

zmieniona 
zmiany ilościowe (pobory); 
utrudnienia migracji organicznej;  

Rudawka RW2000122112849 
12 silnie 

zmieniona 
utrudnienia migracji organicznej; 
uregulowanie głównej rzeki;  

Wapienica RW200012211289 
12 silnie 

zmieniona 

zmiany ilościowe (pobory); 
utrudnienia migracji organicznej; 
uregulowanie głównej rzeki; 
zbiornik zaporowy 

Wisła od zb. 
Goczałkowice do 
Białej 

RW20001921139 
19 silnie 

zmieniona 

zmiany ilościowe (pobory); 
utrudnienia migracji organicznej; 
uregulowanie głównej rzeki;  

Bajerka RW20006211172 
6 silnie 

zmieniona 

zmiany ilościowe (pobory); 
utrudnienia migracji organicznej; 
uregulowanie głównej rzeki;  

Iłownica RW20006211299 
6 silnie 

zmieniona 

zmiany ilościowe (pobory); 
utrudnienia migracji organicznej; 
uregulowanie głównej rzeki;  

Zbiornik Łąka RW200002116559 
0 silnie 

zmieniona 

zbiornik zaporowy; zmiany 
ilościowe (pobory); utrudnienia 
migracji organicznej; uregulowanie 
głównej rzeki;  

Kanał Branicki RW200016211649 
16 

naturalna - 

Pszczynka do zb. 
Łąka 

RW200016211653 
16 silnie 

zmieniona 

zmiany ilościowe (pobory); 
utrudnienia migracji organicznej; 
uregulowanie głównej rzeki;  

Dokawa RW200017211669 
17 

naturalna - 

Korzenica RW200017211689 
17 

naturalna - 
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Nazwa JCWP Kod JCWP 
Typ 
JCWP 

Status 
części wód 

Identyfikacja zmian 
morfologicznych 

Pszczynka od zb. 
Łąka do ujścia 

RW20001921169 
19 silnie 

zmieniona 

zmiany ilościowe (pobory); 
utrudnienia migracji organicznej; 
uregulowanie głównej rzeki;  

Potok RW2000162118349 
16 

naturalna - 

Zgoński Potok RW200017211829 
17 silnie 

zmieniona 

utrudnienia migracji w głównej 
rzece; regulacja; liczne 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe  

Potok 
Zwakowski 

RW200017211849 
17 

naturalna - 

Gostynia do 
starego koryta 

RW200017211851 
17 silnie 

zmieniona 

utrudnienia migracji w głównej 
rzece; regulacja; liczne 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe 

Stare koryto 
Gostyni i jez. 
Paprocańskie 

RW200017211852 
17 silnie 

zmieniona 

utrudnienia migracji w głównej 
rzece; regulacje; liczne 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe 

Gostynia od 
starego koryta 
do ujścia 

RW200019211899 
19 silnie 

zmieniona 

utrudnienia migracji w głównej 
rzece; regulacje; liczne 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe 

Potok Tyski RW20006211869 
6 silnie 

zmieniona 

utrudnienia migracji w głównej 
rzece; regulacje; liczne 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe 

Pstrążnik RW200062118832 
6 

naturalna - 

Dopływ spod 
Mąkołowca 

RW20006211884 
6 

naturalna - 

Dopływ spod 
Nowej Gaci 

RW200062118866 
6 

naturalna - 

Mleczna RW20006211889 
6 silnie 

zmieniona 

utrudnienia migracji w głównej 
rzece; regulacje; liczne 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe 

Biała RW200012211499 
12 silnie 

zmieniona 

utrudnienia migracji w głównej 
rzece; regulacja; liczne 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe 

Wisła od Białej 
do Przemszy 

RW20001921199 
19 silnie 

zmieniona 

utrudnienia migracji w głównej 
rzece; regulacja; liczne 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe 

Młynówka 
Oświęcimska 

RW2000232115969 
23 

sztuczna 

sztuczna część wód (powstała w 
wyniku działalności człowieka w 
miejscu gdzie poprzednio nie było 
cieków) 

Kromparek RW20006211489 
6 silnie 

zmieniona 

utrudnienia migracji w głównej 
rzece; regulacja; liczne 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe 

Łękawka RW20006211549 
6 

naturalna - 

Dankówka RW20006211569 
6 silnie 

zmieniona 

utrudnienia migracji w głównej 
rzece; regulacja; liczne 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe 

Potok 
Goławiecki 

RW20006211949 
6 

naturalna - 
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Rysunek 8. Podział zlewni Małej Wisły na jednolite części wód powierzchniowych (Źródło: 
„Charakterystyka zlewni Małej Wisły” Pectore-Eco Gliwice 2012). 
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Jakość wód powierzchniowych 

Kryteria oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w Polsce określa 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych. Jednakże w związku z planowaną nowelizacją 

w/w rozporządzenia, podstawą wykonania oceny jednolitych części wód 

powierzchniowych za lata 2010-2012, był projekt rozporządzenia Ministra Środowiska 

o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 

oraz wytyczne opracowane przez specjalistów Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska. Zgodnie z zapisami rozporządzenia klasyfikacji podlegają elementy 

fizykochemiczne, biologiczne i hydromorfologiczne w oparciu o wskaźniki jakości wód, 

z uwzględnieniem kategorii jednolitych części wód oraz typu wód powierzchniowych.  

 Na końcową ocenę  stanu jednolitych części wód składają się: 

 stan ekologiczny (dla cieków naturalnych, jezior lub innych zbiorników 

naturalnych, wód przejściowych oraz wód przybrzeżnych) oceniany głównie na 

podstawie elementów biologicznych z uwzględnieniem elementów 

hydromorfologicznych i fizykochemicznych, 

 potencjał ekologiczny (dla sztucznych i silnie zmienionych części wód) oceniany 

głównie na podstawie elementów biologicznych z uwzględnieniem elementów 

hydromorfologicznych i fizykochemicznych, 

 stan chemiczny, oceniany na podstawie chemicznych wskaźników jakości wód. 

Podstawą wykonania oceny były wyniki monitoringu wód przeprowadzonego 

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2010, 2011 i 2012. Przy 

czym wyniki z lat 2010 i 2011 uwzględniono w ocenie, w drodze dziedziczenia, przez co 

należy rozumieć przeniesienie wyników oceny elementów biologicznych 

(z dokładnością do pojedynczego elementu biologicznego), fizykochemicznych oraz 

chemicznych na kolejny rok w przypadku, gdy nie były one objęte monitoringiem. 

Zlewnię Małej Wisły tworzą 43 JCWP, w 36 przypadkach stan JCWP został oceniony jako 

zły, tylko w 7 przypadkach jako dobry. Wykaz ocen zamieszczono w poniższej tabeli. 
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Tabela 2. Ocena stanu JCWP w zlewni Małej Wisły (Źródło: „Ocena stanu jednolitych części wód rzek i sztucznych zbiorników zaporowych w roku 2012”) 

Lp. Nazwa JCWP Kod JCWP Stan/ potencjał ekologiczny Stan chemiczny Stan JCWP 

1 Kopydło PLRW2000122111329 DOBRY I POWYŻEJ DOBREGO PSD ZŁY 

2 Wisła do Dobki bez Kopydła PLRW20001221113549 DOBRY I POWYŻEJ DOBREGO PSD ZŁY 

3 Leśnica PLRW2000122111469 CO NAJMNIEJ DOBRY PSD ZŁY 

4 Brennica PLRW200012211149 DOBRY I POWYŻEJ DOBREGO PSD ZŁY 

5 Wisła od Dobki do Bładnicy PLRW20009211151 UMIARKOWANY PSD ZŁY 

6 Młynka 2 PLRW200002111569 UMIARKOWANY PSD ZŁY 

7 Strumień (Zbytkowski) PLRW200016211158 UMIARKOWANY DOBRY ZŁY 

8 Bładnica PLRW200062111529 UMIARKOWANY PSD ZŁY 

9 Knajka PLRW2000621115729 SŁABY DOBRY ZŁY 

10 Wisła od Bładnicy do zb. Goczałkowice PLRW20009211159 UMIARKOWANY PSD ZŁY 

11 Zbiornik Goczałkowice PLRW20000211179 DOBRY I POWYŻEJ DOBREGO PSD ZŁY 

12 Młynówka Komorowicka PLRW20000211329 PONIŻEJ DOBREGO PSD ZŁY 

13 Łaziński Potok (Zlewaniec) PLRW20001221124 DOBRY I POWYŻEJ DOBREGO DOBRY DOBRY 

14 Jasienica PLRW200012211269 UMIARKOWANY DOBRY ZŁY 

15 Rudawka PLRW2000122112849 DOBRY I POWYŻEJ DOBREGO DOBRY DOBRY 

16 Wapienica PLRW200012211289 UMIARKOWANY DOBRY ZŁY 

17 Wisła od zb. Goczałkowice do Białej PLRW20001921139 SŁABY PSD ZŁY 

18 Bajerka PLRW20006211172 SŁABY PSD ZŁY 

19 Iłownica PLRW20006211299 SŁABY PSD ZŁY 

20 Zbiornik Łąka PLRW200002116559 UMIARKOWANY PSD ZŁY 

21 Kanał Branicki PLRW200016211649 UMIARKOWANY DOBRY ZŁY 

22 Pszczynka do zb. Łąka PLRW200016211653 UMIARKOWANY DOBRY ZŁY 

23 Dokawa PLRW200017211669 UMIARKOWANY DOBRY ZŁY 

24 Korzenica PLRW200017211689 BARDZO DOBRY DOBRY DOBRY 

25 Pszczynka od zb. Łąka do ujścia PLRW20001921169 UMIARKOWANY PSD ZŁY 

26 Potok PLRW2000162118349 ZŁY DOBRY ZŁY 

27 Zgoński Potok PLRW200017211829 CO NAJMNIEJ DOBRY DOBRY DOBRY 

28 Potok Zwakowski PLRW200017211849 UMIARKOWANY DOBRY ZŁY 

29 Gostynia do starego koryta PLRW200017211851 UMIARKOWANY DOBRY ZŁY 

30 Stare koryto Gostyni i jez. Paprocańskie PLRW200017211852 CO NAJMNIEJ DOBRY DOBRY DOBRY 

31 Gostynia od starego koryta do ujścia PLRW200019211899 UMIARKOWANY DOBRY ZŁY 
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Lp. Nazwa JCWP Kod JCWP Stan/ potencjał ekologiczny Stan chemiczny Stan JCWP 

32 Potok Tyski PLRW20006211869 ZŁY DOBRY ZŁY 

33 Pstrążnik PLRW200062118832 PONIŻEJ DOBREGO PSD ZŁY 

34 Dopływ spod Mąkołowca PLRW20006211884 ZŁY PSD ZŁY 

35 Dopływ spod Nowej Gaci PLRW200062118866 CO NAJMNIEJ DOBRY DOBRY DOBRY 

36 Mleczna PLRW20006211889 ZŁY PSD ZŁY 

37 Biała PLRW200012211499 ZŁY PSD ZŁY 

38 Wisła od Białej do Przemszy PLRW20001921199 ZŁY PSD ZŁY 

39 Młynówka Oświęcimska PLRW2000232115969 PONIŻEJ DOBREGO DOBRY ZŁY 

40 Kromparek PLRW20006211489 SŁABY PSD ZŁY 

41 Łękawka PLRW20006211549 CO NAJMNIEJ DOBRY DOBRY DOBRY 

42 Dankówka PLRW20006211569 PONIŻEJ DOBREGO PSD ZŁY 

43 Potok Goławiecki PLRW20006211949 SŁABY DOBRY ZŁY 
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Obszary chronione wskazane dla ochrony wód powierzchniowych jak i podziemnych 

oraz w celu zachowania siedlisk i gatunków bezpośrednio uzależnionych od wody 

Na podstawie art. 6 Ramowej Dyrektywy Wodnej, utworzono rejestr wszystkich 

obszarów wymagających szczególnej ochrony, w celu zachowania dobrego stanu 

znajdujących się tam wód powierzchniowych i podziemnych oraz dla utrzymania 

siedlisk i gatunków bezpośrednio uzależnionych od wody.  

W Polsce, zgodnie z transpozycją zapisów RDW do ustawy Prawo wodne (art. 

113, ust. 4) dla każdego obszaru dorzecza sporządza się wykazy: 

 jednolitych części wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia,  

 obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 

gospodarczym, 

 jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym 

kąpieliskowych, 

 obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł komunalnych, 

 obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych, 

 obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych 

w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód 

jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. 

W zlewni Małej Wisły znajduje się 9 JCWP przeznaczonych do poboru wody na 

potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia zgodnie z wykazem 

ZL-117 oraz 5 JCWPd zgodnie z wykazem ZL-218. Są to: 

 Kopydło- PLRW2000122111329, 

 Wisła do Dobki bez Kopydła- PLRW20001221113549, 

 Brennica- PLRW200012211149, 

 Wisła od Dobki do Bładnicy- PLRW20009211151, 

 Wisła od Bładnicy do zb. Goczałkowice- PLRW20009211159, 

 Zbiornik Goczałkowice- PLRW20000211179, 

 Jasienica- PLRW200012211269, 

 Wapienica- PLRW200012211289, 

 Biała- PLRW200012211499, 

 PLGW2000145, 

 PLGW2000156, 

 PLGW2000157, 

 PLGW2000162, 

 PLGW2000163. 

                                                      
17 Wykaz części wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia 
18 Wykaz części wód podziemnych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia 
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Na terenie zlewni znajduje się 16 obszarów dla których utrzymanie lub poprawa 

stanu wód jest ważnym czynnikiem w ochronie siedlisk i gatunków zależnych od wód19. 

Wykaz obszarów przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 3. Wykaz obszarów chronionych20 (Źródło: Wykaz obszarów przeznaczonych do ochrony 
siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie -  
ETAP I (poziom regionalny) 

Lp. Nazwa obszaru chronionego Kod JCWP Nazwa JCWP 
Obszar 
NATURA 2000 

1 Rezerwat Babczyna Dolina PLRW200017211689 Korzenica nie dotyczy 

2 
Rezerwat Dolina Łańskiego 
Potoku  

PLRW20001221124 
Łaziński Potok 
(Zlewaniec) nie dotyczy 

PLRW200012211149 Brennica 

3 Rezerwat Rotuz 

PLRW20006211299 Iłownica 

nie dotyczy 
 

PLRW20000211179 Zbiornik Goczałkowice 

PLRW20006211172 Bajerka 

4 Rezerwat Skarpa Wiślicka PLRW20009211159 
Wisła od Bładnicy do zb. 
Goczałkowice 

nie dotyczy 

5 Rezerwat Żubrowisko 

PLRW20001921169 
Pszczynka od zb. Łąka 
do ujścia 

nie dotyczy 
 PLRW200017211669 Dokawa 

PLRW200017211689 Korzenica 

6 Dolina Dolnej Soły PLRW2000232115969 Młynówka Oświęcimska PLB120004 

7 Stawy w Brzeszczach 

PLRW200017211689 Korzenica 

PLB120009 

PLRW20001921169 
Pszczynka od zb. Łąka 
do ujścia 

PLRW200019211899 
Gostynia od starego 
koryta do ujścia 

PLRW20001921199 
Wisła od Białej do 
Przemszy 

PLRW2000232115969 Młynówka Oświęcimska 

PLRW20006211569 Dankówka 

PLRW20006211549 Łękawka 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
Dolina Górnej Wisły 

PLRW2000621115729 Knajka  PLB240001 
 
 
 
 

PLRW20009211159 
Wisła od Bładnicy do zb. 
Goczałkowice 

PLRW200002111569 Młynka 2 

                                                      
19 Wykaz obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub 
poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie -  ETAP I (poziom regionalny) 
20 Obecnie prowadzone są prace nad aktualizacją w/w wykazu, a ponadto lista obszarów Natura 2000 

wciąż ulega rozszerzeniu. W niniejszej pracy posłużono się więc aktualnymi dostępnymi danymi 

dotyczącymi występowania obszarów zależnych od wód, natomiast mogą one ulegać zmianie. 
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Lp. Nazwa obszaru chronionego Kod JCWP Nazwa JCWP 
Obszar 
NATURA 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dolina Górnej Wisły 

PLRW200016211158 Strumień (Zbytkowski)  
 
 
 
PLB240001 

PLRW20000211179 Zbiornik Goczałkowice 

PLRW20001921139 
Wisła od zb. 
Goczałkowice do Białej 

PLRW20006211299 Iłownica 

PLRW200012211289 Wapienica 

PLRW200012211269 Jasienica 

PLRW20001221124 
Łaziński Potok 
(Zlewaniec) 

PLRW20000211172 Bajerka 

PLRW20001921169 
Pszczynka od zb. Łąka 
do ujścia 

PLRW200002116559 Zbiornik Łąka 

9 
 

Beskid Śląski  
 

PLRW2000122111329 Kopydło 

PLH240005 

PLRW2000122111354
9 

Wisła do Dobki bez 
Kopydła 

PLRW20009211151 
Wisła od Dobki do 
Bładnicy 

PLRW200012211149 Brennica 

PLRW2000122111469 Leśnica 

PLRW200062111529 Bładnica 

PLRW20001221124 
Łaziński Potok 
(Zlewaniec) 

PLRW200012211269 Jasienica 

PLRW2000122112849 Rudawka 

PLRW200012211289 Wapienica 

PLRW200012211499 Biała 

10 Cieszyńskie Źródła Tufowe 

PLRW2000621115729 Knajka 

PLH240001 
PLRW20009211159 

Wisła od Bładnicy do zb. 
Goczałkowice 

PLRW20006211299 Iłownica 

PLRW20001221124 
Łaziński Potok 
(Zlewaniec) 

11 Pierściec 

PLRW20009211159 
Wisła od Bładnicy do zb. 
Goczałkowice 

PLH240022 

PLRW200002111569 Młynka 2 

PLRW20006211299 Iłownica 

PLRW20001221124 
Łaziński Potok 
(Zlewaniec) 

PLRW20000211172 Bajerka 

12 
Zbiornik Goczałkowicki- Ujście 
Wisły i Bajerki 

PLRW20009211159 
Wisła od Bładnicy do zb. 
Goczałkowice 

PLH240039 
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Lp. Nazwa obszaru chronionego Kod JCWP Nazwa JCWP 
Obszar 
NATURA 2000 

PLRW200016211158 Strumień (Zbytkowski) 

PLRW20000211179 Zbiornik Goczałkowice 

PLRW20000211172 Bajerka 

13 
Otulina Parku Krajobrazowego 
Beskidu Śląskiego 

PLRW200062111529 Bładnica 

nie dotyczy 

PLRW2000122111329 Kopydło 

PLRW2000122111354
9 

Wisła do Dobki bez 
Kopydła 

PLRW20009211151 
Wisła od Dobki do 
Bładnicy 

PLRW2000122111469 Leśnica 

PLRW200012211149 Brennica 

PLRW20006211299 Iłownica 

PLRW20001221124 
Łaziński Potok 
(Zlewaniec) 

PLRW200012211269 Jasienica 

PLRW2000122112849 Rudawka 

PLRW200012211289 Wapienica 

PLRW200012211499 Biała 

14 
Park Krajobrazowy Beskidu 
Śląskiego 

PLRW2000122111329 Kopydło 

nie dotyczy 

PLRW2000122111354
9 

Wisła do Dobki bez 
Kopydła 

PLRW20009211151 
Wisła od Dobki do 
Bładnicy 

PLRW2000122111469 Leśnica 

PLRW200012211149 Brennica 

PLRW200062111529 Bładnica 

PLRW20001221124 
Łaziński Potok 
(Zlewaniec) 

PLRW200012211269 Jasienica 

PLRW2000122112849 Rudawka 

PLRW200012211289 Wapienica 

15 
Otulina Parku Krajobrazowego 
Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich 

PLRW200016211653 Pszczynka do zb. Łąka nie dotyczy 

 
16 

 
Park Krajobrazowy Cysterskie 
Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich 

PLRW200016211649 Kanał Branicki 

nie dotyczy PLRW200017211829 Zgoński Potok 

PLRW200017211851 
Gostynia do starego 
koryta 
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5.3.6. Wody podziemne 

 

Zgodnie z podziałem regionalnym zwykłych wód podziemnych wg Paczyńskiego, 

zlewnia Małej Wisły znajduje się w obrębie regionu: śląsko-krakowskiego (XII), 

przedkarpackiego (XIII) oraz karpackiego (XIV)21.  

 

Według podziału A.S. Kleczkowskiego22 obszar zlewni Małej Wisły znajduje się 

w obrębie dwóch udokumentowanych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: GZWP 

nr 346 Zbiornik Pszczyna-Żory i GZWP nr 452 zbiornik Chrzanów oraz pięciu 

nieudokumentowanych: GZWP nr 347 Dolina rzeki górna Wisła, GZWP nr 348 Zbiornik 

warstw Godula (Beskid Śląski), GZWP nr 447 Zbiornik warstw Godula (Beskid Mały), 

GZWP nr 448 Dolina rzeki Biała, GZWP nr 345 Rybnik. Zasięg granic zbiorników 

w obszarze zlewni przedstawia Rysunek 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
21 Paczyński B., Atlas hydrogeologiczny Polski części Zasoby, jakość i ochrona zwykłych wód podziemnych, 
PG, Warszawa, 1995 r. 
22Kleczkowski A.S. Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce 
wymagających szczególnej ochrony 1:500 000, Kraków, 1990 r. 
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Rysunek 9. Zasięg Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP występujących 

w granicach zlewni (źródło: opracowanie własne). 
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Wody podziemne w obszarze zlewni Małej Wisły występują w pięciu piętrach 

wodonośnych: czwartorzędowym, neogeńskim, kredowym, triasowym i karbońskim. 

 

Wody podziemne czwartorzędowego piętra wodonośnego stanowią główny 

użytkowy poziom wodonośny w centralnej części zlewni. Poziom wodonośny stanowią 

osady rzeczne wykształcone w postaci piasków i żwirów, lokalnie zaglinionych. 

Zwierciadło wody tego poziomu ma zazwyczaj charakter swobodny, lokalnie napięty. 

Głębokość występowania zwierciadła wód w warstwie wodonośnej wynosi do 5,0 

m p.p.t. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi od 10 do  15 m w dolinach rzek do 40 

m w obszarach wypiętrzeń. Zasilanie wód czwartorzędowych następuje głównie 

poprzez bezpośrednią infiltrację wód opadowych oraz wód powierzchniowych.  

 

W środkowej części zlewni Małej Wisły, poniżej poziomu czwartorzędowego występuje 

również poziom neogeńsko-kredowy o miąższości do kilkudziesięciu metrów, 

zbudowany z utworów fliszowych. Są one reprezentowane przez piaskowce 

przewarstwiane łupkami ilasto-marglistymi, bądź z margli przeławicanych pakietami 

łupkowymi oraz wapieniami. 

 

Triasowe piętro wodonośne jest słabo rozpoznane i w granicach zlewni występuje 

jedynie w północno-wschodniej jej części.  Poziom wodonośny ma charakter nieciągły 

o niewielkim zasięgu. Jego miąższość wynosi około 40 m.  

Wodonośne utwory karbońskiego piętra wodonośnego związane są 

z występowaniem piaskowców serii mułowcowej i piaskowcowej górnego karbonu, 

tworzące odrębne poziomy wodonośne i jednocześnie pozostające ze sobą w łączności 

hydraulicznej. Miąższości warstw wodonośnych piaskowców wynoszą od około 40 m do 

80 m.  Zwierciadło wód podziemnych w warstwach wodonośnych karbonu ma charakter 

napięty, a zasilanie następuje z reguły poprzez przepuszczalne utwory czwartorzędowe 

oraz miejscami na wychodniach karbońskich, poprzez system spękań i szczelin. Jako 

główny użytkowy poziom wodonośny występuje on w północnej części zlewni. Poziom 

użytkowy izolowany jest warstwą łupków karbońskich, ilastą serią neogenu oraz 

warstwą glin zwałowych czwartorzędu.  

 

Kredowe piętro wodonośne związane jest z występowaniem fliszu karpackiego, 

będącego głównym użytkowym poziomem wodonośnym, reprezentowanym przez 

średnio- i gruboławicowe piaskowce przeławicone łupkami. Posiada on słabą izolację 

o miąższości nieprzekraczającej 15 m. Miąższość warstwy wodonośnej waha się 

w granicach 10-40 m, maksymalnie dochodzi do 80 m. Zwierciadło wody ma raczej 

charakter naporowy a zasilane jest głównie poprzez bezpośrednią infiltrację opadów 
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atmosferycznych, a także poprzez infiltrację wód powierzchniowych oraz dopływ 

z podłoża23.  

Poniżej w Tabeli  4 przedstawiono ogólną charakterystykę Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych występujących w obszarze zlewni Małej Wisły. 

Tabela 4.  Ogólna charakterystyka Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w zlewni 
Małej Wisły24 

Nr 
GZWP 

Nazwa GZWP Stratygrafia 
Typ ośrodka 

wodonośnego 

Powierzchnia 
zbiornika 

Stan 
udokumentowania 

Szacunkowe 
zasoby [tys. 

m3/d]25 
(km2) 

345 RYBNIK Q 
 

plejstocen 
porowy 

72 nieudokumentowany 8 

346 PSZCZYNA Q 
 

czwartorzęd 
porowy 

69,16 
udokumentowany 

17 

347 
DOLINA RZEKI 
GÓRNA WISŁA 

Q 
 

czwartorzęd 
porowy 

99 
nieudokumentowany 

13 

348 

ZBIORNIK 
WARSTW 
GODULA                     
(BESKID 
ŚLĄSKI) 

F 

,Cr, 

Pg, 

Ng 

filsz, kreda, 
paleogen, 

neogen 

porowo-

szczelinowy 410 
nieudokumentowany 

8,5 

447 

ZBIORNIK 
WARSTW 
GODULA                     
(BESKID 
MAŁY) 

F 

,Cr, 

Pg, 

Ng 

filsz, kreda, 
paleogen, 

neogen 

porowo-

szczelinowy 256 
nieudokumentowany 

8 

448 
DOLINA RZEKI 

BIAŁA 
Q 

czwartorzęd 
porowy 

22 
nieudokumentowany 

3 

452 CHRZANÓW 

T2, 

T1 
trias środkowy 

i dolny 

szczelinowo-

krasowo-

porowy 
262,9 

udokumentowany 
82 

 

GZWP nr 345 Rybnik  

Zbiornik GZWP nr 345 został wydzielony według indywidualnych kryteriów 

wynikających z obszaru, który należy do deficytowych w pozyskiwaniu wody pitnej. 

                                                      
23 „Charakterystyka zlewni Małej Wisły” Pectore-Eco, Gliwice, 2012 r    
24 red. Paczyński B., Sadurski A., Hydrogeologia regionalna Polski, tom I, PIG, Warszawa, 2007 r. 
25 „Charakterystyka zlewni Małej Wisły” Pectore-Eco, Gliwice, 2012 r.  
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Poziom wodonośny związany jest z utworami plejstoceńskimi. Jest to zbiornik 

o porowym charakterze ośrodka wodonośnego, odkryty, o swobodnym zwierciadle 

wody zalegającym na głębokości około 10 m.  

Z uwagi na brak pokrywy izolującej od powierzchni jest on narażony na 

zanieczyszczenia. Wychodnie starszego podłoża wyznaczają granice Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych26.   

 

GZWP nr 346 Pszczyna-Żory  

Zbiornik GZWP nr 346 to czwartorzędowy zbiornik typu porowego, którego warstwę 

wodonośną budują osady piaszczysto-żwirowe. W zbiorniku dominują wody 

wodorowęglanowo – siarczanowo – wapniowo – sodowe. Zasoby dyspozycyjne wynoszą 

17 000 m³/d. Zbiornik znajduje się w centralnej części zlewni. 

 

GZWP nr 347 Dolina rzeki górna Wisła  

Warstwa wodonośna zbiornika zbudowana jest z czwartorzędowych osadów 

wypełniających kopalną dolinę rzeki Wisły. Wody zbiornika można zaliczyć do klasy Ic. 

Zasoby dyspozycyjne wynoszą 13 000 m³/d. Znajduje się on w południowej i centralnej 

części zlewni.  

 

GZWP nr 348  Zbiornik warstw Godula (Beskid Śląski) 

Główny Zbiornik Wód Podziemnych związany jest z kredowymi warstwami godulskimi 

wykształconymi w postaci gruboławicowych piaskowców średnio- i gruboziarnistych, 

z wkładkami łupków ilastych. Występowanie w nich poziomu wodonośnego jest 

związane ze stropową, spękaną częścią utworów fliszowych. Gruboławicowe piaskowce 

charakteryzują się przepuszczalnością do głębokości 60-80 m p.p.t oraz uśrednionym 

współczynnikiem filtracji wynoszącym około 1,0 m/d. Strefa przypowierzchniowa jest 

najbardziej przepuszczalna. Jej miąższość wynosi od 30 do 40 m, a współczynnik filtracji 

mieści się w przedziale od 0,1 do 2,0 m/d.  

 

GZWP nr 447 Zbiornik warstw Godula (Beskid Mały)  

Główny zbiornik wód podziemnych związany jest z występowaniem warstw godulskich 

zaliczanych do kredowych utworów fliszu. Zwierciadło wód podziemnych ma charakter 

swobodny i słabo napięty. Głębokość występowania warstw wodonośnych w zbiorniku 

wynosi kilka metrów poniżej powierzchni terenu. Wydajności dokumentowanych 

punktów hydrogeologicznych (źródeł, studni) uzyskują średnią wartość 3,1 m3/h 27. 

                                                      
26 Red. Nowicki Z., Wody podziemne miast Polski-Rybnik, PIG, Warszawa, 2009 r. 
27 Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla powiatu 
żywieckiego na lata 2010-2017, Żywiec, 2009 r. 
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GZWP nr 448 Dolina rzeki Biała  

Zbiornik ten usytuowany jest we wschodniej części zlewni. Warstwę wodonośną budują 

czwartorzędowe utwory aluwialne wykształcone w postaci otoczaków, żwirów 

i piasków z różnym stopniem zaglinienia i miąższości od kilku do 20 m. Wody zbiornika 

można zaliczyć do klasy IIa i IIb, najczęściej zanieczyszczone pod względem 

bakteriologicznym. Zasoby dyspozycyjne wynoszą 3 000 m³/d 28. 

 

GZWP nr 452 Chrzanów   

Zbiornik zlokalizowany jest w bardzo niewielkim fragmencie w północno-wschodniej 

części omawianej zlewni. Wyróżnia się on dużą wodonośnością wynikającą ze 

szczelinowo - krasowego charakteru ośrodka wodonośnego. Jego zasilanie następuje 

poprzez przepuszczalne utwory zwietrzelinowe i czwartorzędowe, jak również poprzez 

tektoniczne szczeliny uskokowe. Wody w omawianym kompleksie wodonośnym są 

wodami średniej jakości Ic, Id29. Zasoby dyspozycyjne wynoszą 82 000 m³/d. 

Jednolite części wód podziemnych 

 

Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych obszar zlewni Małej Wisły 

znajduje się w obrębie pięciu JCWPd tj. PLGW2000145, PLGW2000156, PLGW2000157, 

PLGW2000162, PLGW2000163. W oparciu o dane z Państwowej Służby 

Hydrogeologicznej, ocena stanu wód podziemnych (stan na rok 2012) poszczególnych 

jednolitych została zestawiona w Tabeli 530.  

 

Tabela 5. Ocena stanu JCWPd w zlewni Małej Wisły na rok 2012  

Nazwa 
JCWPd 

KOD JCWPd 
Stan 

chemiczny 
Stan 

ilościowy 
Ocena 
ogólna 

Ocena ryzyka 
niespełnienia celów 

środowiskowych 

145 PLGW2000145 dobry słaby słaby zagrożona 

156 PLGW2000156 dobry dobry dobry niezagrożona 

157 PLGW2000157 dobry słaby słaby zagrożona 

162 PLGW2000162 dobry dobry dobry niezagrożona 

163 PLGW2000163 dobry dobry dobry niezagrożona 

 

Jednolite części wód podziemnych JCWPd w zlewni Małej Wisły przedstawia Rysunek 6. 

                                                      
28 „Charakterystyka zlewni Małej Wisły” Pectore-Eco, Gliwice, 2012 r. 
29 Program ochrony środowiska dla Powiatu Chrzanowskiego, Chrzanów, 2005 r. 
30 Nowicki Z., Charakterystyka wód podziemnych zgodnie z zapisami załącznika II.2 Ramowej Dyrektywy 
Wodnej, PIG, Warszawa, 2013 r. 
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Rysunek 10.  Jednolite części wód podziemnych JCWPd w zlewni Małej Wisły w skali 

1:400 000  (źródło: opracowanie własne). 
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Sieć monitoringowa wód podziemnych zlewni rzeki Małej Wisły obejmuje 19 punktów 

monitoringu chemicznego31, w tym 4 z punktów monitorowanych zostało 

zaprezentowanych w Roczniku Hydrogeologicznym Państwowej Służby 

Hydrogeologicznej (rok hydrologiczny 2013)32, wśród których:  

 1 znajduje się w obrębie JCWPd nr 145; 

 1 znajduje się w obrębie JCWPd nr 156; 

 1 znajduje się w obrębie JCWPd nr 157; 

 1 znajduje się w obrębie JCWPd nr 162. 

W tabeli poniżej zestawiono dla poszczególnych punktów monitoringowych 

występujące typy hydrochemiczne wód, które zostały określone przy użyciu 

zmodyfikowanej klasyfikacji Szczukariewa - Prikłońskiego wraz z określeniem klasy 

jakości wód według Rozporządzenia Ministra Środowiska 23 lipca 2008 r. w sprawie 

kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz .U. Nr 143, poz. 896). 

Tabela 6. Typy hydrochemiczne wód w poszczególnych JCWPd w zlewni Małej Wisły33 

Kod JCWPd 

Nr punktu 
monitoring

u stanu 
chemiczneg

o 

Nazwa punktu Typ chemiczny wody*  Klasa jakości** 

PLGW2000145 2688 Lędziny SO4-HCO3–Ca IV 
wody 

niezadowalającej 
jakości 

PLGW2000156 1170 Piasek HCO3–SO4–Ca IV 

wody 
niezadowalającej 

jakości 

PLGW2000157 1167 Miedźna Cl-HCO3-SO4-Ca-Fe IV 

wody 
niezadowalającej 

jakości 

PLGW2000162 1111 Gołysz HCO3–SO4–Ca IV 

wody 
niezadowalającej 

jakości 

 

Typy hydrochemiczne wód podziemnych poszczególnych pięter wodonośnych 

wyodrębnionych w JCWPd, w obrębie których znajduje się obszar zlewni Małej Wisły, 

przedstawiono w Tabeli 7. 

 

 

 

                                                      
31 Warstwa WMS - http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/ 
32 Rocznik Hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej, rok hydrologiczny 2013, PIG, 
Warszawa, 2014 r. 
33 Nowicki Z., Charakterystyka wód podziemnych zgodnie z zapisami załącznika II.2 Ramowej Dyrektywy 
Wodnej, PIG, Warszawa, 2013 r 
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Tabela 7. Typy hydrochemiczne wód poszczególnych pięter wodonośnych w podziale na 
JCWPd w zlewni Małej Wisły34  

Nazwa 
JCWPd 

Kod JCWPd Piętro wodonośne 
Typ chemiczny wód podziemnych 

naturalny 
odbiegający od typów 

naturalnych 

145 PLGW2000145 

czwartorzędowe HCO3-Ca; 

 HCO3-SO4-Ca-Na;                         
HCO3-SO4-Cl-Ca;                                                      

SO4-Cl-Ca-Mg;                                          
Cl-SO4-HCO3-Ca-Na 

neogeńsko-
czwartorzędowe 

HCO3-Ca - 

triasowo- karbońskie - 
 HCO3-SO4-Na;                           

HCO3-Cl-Ca-Na;                                                      
Cl-SO4-HCO3-Ca-Mg-Na 

karbońskie - 

 HCO3-SO4-Ca-Mg;                         
HCO3-SO4-Ca;                                   
HCO3-SO4-Na;                                     

HCO3-Cl-Ca-Na;                                                      
Cl-SO4-HCO3-Ca-Mg-Na 

156 PLGW2000156 

czwartorzędowe HCO3-Ca; 

 HCO3-Ca-Na;                                         
HCO3-SO4-Ca;                                                            

SO4-Ca-Mg;                                             
SO4-Cl-Ca;                                            

HCO3-SO4-Cl-Ca-Na 

neogeńsko-
czwartorzędowe 

HCO3-Ca HCO3-SO4-Cl-Ca-Na 

neogeńskie HCO3-Ca HCO3-SO4-Cl-Ca-Na 

157 PLGW2000157 

czwartorzędowe 
HCO3-Ca-Mg; 

HCO3-SO4-Ca-Mg 
HCO3-Cl-Ca-Fe 

neogeńskie 
HCO3-Na;                                                                                                        

HCO3-Ca-Na-Mg; 
HCO3-SO4-Na 

Fliszowe 
(paleogeńsko-

kredowe) 

 HCO3-Ca;                                                                                                       
HCO3-Ca-Na;                                                                                                  
HCO3-Na-Ca                                                                                                   
HCO3-Ca-Mg                                                                                                    

HCO3-Ca-Na-Mg;                                                                                          
HCO3-SO4-Cl-Ca-Mg; 

karbońskie 
SO4-HCO3-Ca-Mg;                                                                                 
HCO3-SO4-Na-Mg;                                                                                             

Cl-HCO3-SO4-Ca-Mg-Na 

162 PLGW2000162 

czwartorzędowe 
HCO3-Ca;                                     

HCO3-Ca-Mg;                             
HCO3-SO4-Ca-Mg 

- 

fliszowe 
(paleogeńsko-

kredowe) 

 HCO3-Ca;                                                                                 
HCO3-Ca-Na;                                                                    
HCO3-Na-Ca                                                                            
HCO3-Ca-Mg                                                                             

HCO3-Ca-Na-Mg;                                                                         
HCO3-SO4-Cl-Ca-Mg; 

- 

163 PLGW2000163 

czwartorzędowe 
HCO3-Ca-Mg;                             

HCO3-SO4-Ca-Mg 
HCO3-Cl-Ca-Mg;                                      

fliszowe 
(paleogeńsko-

kredowe) 

 HCO3-Ca;                                                                                 
HCO3-Ca-Na;                                                                    
HCO3-Na-Ca                                                                            
HCO3-Ca-Mg                                                                             

HCO3-Ca-Na-Mg;                                                                         
HCO3-SO4-Cl-Ca-Mg; 

- 

                                                      
34 Nowicki Z., Charakterystyka wód podziemnych zgodnie z zapisami załącznika II.2 Ramowej Dyrektywy 
Wodnej, PIG, Warszawa, 2013 r. 
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5.3.7. Klimat i jakość powietrza 

 

Warunki klimatyczne panujące w zlewni Małej Wisły związane są bezpośrednio 

z ukształtowaniem terenu oraz wysokością nad poziomem morza. Największa część 

omawianego obszaru znajduje się w regionach: Beskid Śląski, Pogórze Śląskie, Dolina 

Górnej Wisły oraz Równina Pszczyńska. Według regionalizacji klimatyczno – rolniczej 

Gumińskiego35, zlewnia Małej Wisły położona jest w 4 dzielnicach. Południową część 

zlewni stanowi dzielnica karpacka, która charakteryzuje się średniorocznymi 

temperaturami rzędu 5 – 6oC i krótkim okresem wegetacyjnym trwającym od 180 do 

190 dni. Średnie roczne usłonecznienie tego obszaru wynosi 1450 – 1500 godz. 

Centralna część zlewni znajduje się w dzielnicy podkarpackiej, charakteryzującej się 

200 – 210 – dniowym okresem wegetacyjnym i średnioroczną temperaturą wynoszącą 

6 – 7oC. Średnie usłonecznienie osiąga tutaj 1450 – 1500 godz./rok. Północno – zachodni 

teren położony jest w dzielnicy podsudeckiej, której średnie roczne temperatury 

kształtują się pomiędzy 8 a 9oC. Przy średniorocznym usłonecznieniu wynoszącym ok. 

1500 h, okres wegetacyjny trwa przez 200 – 210 dni w roku. Obszar północny 

i północno – wschodni zlewni Małej Wisły stanowi dzielnica częstochowsko – kielecka. 

Region ten charakteryzuje się średnią roczną temperaturą w granicach 7 – 9oC oraz 

okresem wegetacyjnym trwającym 210 – 220 dni. Średnioroczne usłonecznienie na tym 

obszarze wynosi 1450 godz.36. 

 

Jakość powietrza 

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza są emisje antropogeniczne 

związane z źródłami punktowymi, powierzchniowymi oraz liniowymi (transport 

drogowy). Na terenie zlewni rzeki Małej Wisły znajdują się liczne stacje monitoringu 

powietrza zlokalizowane m.in. w Ustroniu, Jastrzębiu – Zdroju, Pszczynie oraz 

Tychach37. Z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach 

wynika, że w 2013 roku odnotowano średnioroczne przekroczenia stężeń pyłu 

zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz ozonu. Wartości średnioroczne dla 

badanych substancji, których odnotowano przekroczenie stężenia dopuszczalnego na 

terenie zlewni Małej Wisły położonej w granicach województwa śląskiego, wynoszą 

kolejno: PM10 – od 45 do 54g/m3 (wartość dopuszczalna: 40g/m3), PM2,5 – 31g/m3 

(wartość dopuszczalna: 26g/m3), benzo(a)piren – od 6 do 11 ng/m3 (wartość 

dopuszczalna: 1ng/m3). Za główną przyczynę podwyższonych stężeń pyłów 

zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu uważa się emisję: z indywidualnego 

ogrzewania budynków w okresie zimowym, dróg o intensywnym natężeniu ruchu, 

wtórną zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych oraz niekorzystne warunki 

                                                      
35 GUMIŃSKI R. 1951. Meteorologia i klimatologia dla rolników. Warszawa. PWRiL 
36 Numeryczna mapa długości okresu wegetacyjnego, IUNG Puławy 1998 
37 http://stacje.katowice.pios.gov.pl/monitoring/  



„Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły” 

 
54 

meteorologiczne38.  

 

Depozycja zanieczyszczeń z atmosfery 

Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do 

podłoża, prowadzone są na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Wśród licznych badanych parametrów, znajdują się m.in. fosfor ogólny i azot ogólny. 

Dla zlewni Małej Wisły roczne obciążenie powierzchniowe ładunkami fosforu ogólnego 

wynosiło 0,285 – 0,342 kg P/ha, natomiast azotu ogólnego: 9,4 – 12,17 kg N/ha39. 

 

 

5.3.8. Krajobraz 

 

Zlewnia Małej Wisły położona jest na obszarze czterech makroregionów: Wyżyny 

Śląskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Podgórza Zachodniobeskidzkiego oraz Beskidu 

Zachodniego. Północną część zlewni stanowi przede wszystkim mezoregion Równina 

Pszczyńska oraz fragmentarycznie Wyżyna Katowicka, Pagóry Jaworznickie oraz 

Płaskowyż Rybnicki, centralną Dolina Górnej Wisły, Pogórze Śląskie, zachodnią 

i południowo – zachodnią w niewielkim stopniu Podgórze Wilamowickie, Beskid Mały 

i Kotlina Żywiecka, natomiast południową Beskid Śląski (Rysunek 11). Wysokość terenu 

w południowej części zlewni, na terenie Beskidu Śląskiego waha się od 400 m n.p.m. do 

ponad 1100 m n.p.m. Teren zlewni Małej Wisły stopniowo się obniża w kierunku 

północnym, aż do ujścia Przemszy do Wisły, gdzie wysokość wynosi 230 m n.p.m.  

                                                      
38 Dwunasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2013 r. WIOŚ Katowice, 
2014 
39 http://powietrze.gios.gov.pl/ 
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Rysunek 11. Mezoregiony fizycznogeograficzne wg Kondrackiego w granicach zlewni 

Małej Wisły (źródło: opracowanie własne). 
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Obszar zlewni Małej Wisły jest obszarem bardzo zróżnicowanym pod względem 

użytkowania terenu. Dominuje tutaj krajobraz rolniczy, obejmujący 51,3% (933 km2) 

całkowitej powierzchni. Na całym obszarze zlewni występują lasy mieszane i iglaste. 

Ponadto znajdują się tutaj liczne cenne obszary, kształtujące krajobraz analizowanego 

terenu z których najbardziej atrakcyjnym obszarem jest teren Beskidu Śląskiego oraz 

Dolina Górnej Wisły. Ze względu na występowanie terenów w niewielkim stopniu 

przekształconych przez człowieka na obszarze Beskidu Śląskiego, utworzono park 

krajobrazowy, liczne rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu oraz zespoły 

przyrodniczo-krajobrazowe. Region Beskidu Śląskiego obfituje w lasy, które są wyraźnie 

zróżnicowane ze względu na wysokość nad poziomem morza. Wśród pięter klimatyczno 

– roślinnych wyróżnia się tutaj piętro pogórza, występujące do 500 m n.p.m. 

z fragmentami lasów olszowo –jesionowych, jesionowo – wiązowych oraz lipowo – 

grabowych. Ponadto występuje tutaj piętro: regla dolnego na wysokości od 500 do 1000 

m n.p.m. z wyraźnymi buczynami z domieszką świerku, jodły, jaworu jak i świerczyny 

wtórnego pochodzenia; oraz  regla górnego, na wysokości powyżej 1000 m n.p.m. 

z dobrze wykształconymi borami świerkowymi40. Stanowią one doskonałe miejsce dla 

rozwoju bioróżnorodności roślin i zwierząt. Kolejnym obszarem atrakcyjnym 

przyrodniczo jest Dolina Górnej Wisły, która obejmuje swym zasięgiem prawobrzeżne 

dopływy Wisły, Zbiornik Goczałkowice oraz przyległe akweny. Obszar ten wyróżnia się 

obecnością licznych starorzeczy oraz stawów. Ważnym elementem krajobrazu zlewni 

jest także Park Krajobrazowy Beskidu Małego, którego zadaniem jest ochrona przed 

zaburzeniem warunków wodnych, utrzymanie, odnawianie i wzbogacanie zasobów 

przyrodniczych. Pośród terenów cennych pod względem krajobrazowym należy 

wspomnieć także o występującym w obszarze zlewni fragmencie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu na terenie kompleksu stawowego Podkępie oraz marginalnie 

zlokalizowanego w granicach zlewni Parku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich. Szczegółowa charakterystyka tych obszarów została 

poruszona w rozdziale 5.3.10 niniejszego opracowania. 

 

5.3.9. Zasoby naturalne 

 

W oparciu o dane uzyskane z portalu MIDAS prowadzonego przez Państwowy  

Instytutu Geologiczny, w granicach zlewni Małej Wisły znajdują się następujące 

udokumentowane złoża kopalin: 

 złoża gazu ziemnego (Kowale, Dębowiec Śląski, Pogórz);  

 złoża kamienia drogowego i budowlanego (Brenna-Jarząbek, Jasienica-Jaworze, 

Straconka, Brenna-Beskid, Tokarzówka i Tokarzówka I, Cisowa 1, Brenna-M, 

Brenna-Leśniczówka, Beskid, Kowale, Obłaziec-Gahura, Głębiec i Głębiec I, 

Cisowa);  

                                                      

40 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego  http://www.zpk.com.pl 
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 złoża kruszywa naturalnego (Gardawice, Wola, Bijasowice, Bojszowy, 

Międzyrzecze, Kiczyce II, Suszec, Kaniów,  Bielany –Nw Wieś-p.A, Brzeszcze – 

Buczaki, Rajsko 2, Wilczkowice – pole B, Jawiszowice, Zabłocie 1 i 3, Łysina 1, 

Przecieszyn III, Stary-Suszec, Tyskie, Zabłocie 2, Branica); 

 złoża metanu pokładów węgli – MPW (Silesia Głęboka, Murcki – głębokie, Żory 1, 

Paniowy-Mikołów-Panewniki); 

 złoża soli kamiennej (Rybnik-Żory-Orzesze); 

 złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej (Wesoła, Kopciowice, Weosła II, 

Bestwina, Strumień, Wilamowice, Rybarzowice, Rybarzowice-ceg.Kubica, Łąka); 

 złoża torfów (Rudołtowice, Pawłówka A, Zabłocie i Zabłocie s i 4); 

 złoża węgla kamiennego (Brzeszcze, Czeczott-pole zachód, Silesia, Lędziny, 

Murcki, Piast, Jas-Mos, Borynia, Wesoła, Studzienice, Ćwiklice, Dankowice, 

Ziemowit, Zofiówka, Bolesław Śmiały, Łaziska, Czeczott-Wschód, Czeczott, 

Kobiór-Pszczyna, Bzie-Dębina, Pawłowice, Międzyczerze, Studzionka-Mizerów, 

Staszic, Za rowem bełckim, Pawłowice, Żory-Warszowice, Żory, Warszowice-

Pawłowice płn, Krupiński, Żory-Suszec, Mikołów, Oświęcim-Polanka, Pniówek);  

 złoża wód leczniczych (Dębowiec II, Goczałkowice-Zdrój I, Ustroń, Zabłocie-

Korona). 

 

Rozmieszczenie złóż w granicach zlewni Małej Wisły ilustruje Rysunek 12. 
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Rysunek 12. Granice złóż w zlewni Małej Wisły w skali 1:400 000 (źródło: opracowanie 
własne). 
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Obszar zlewni Małej Wisły częściowo znajduje się w obrębie Górnośląskiego Zagłębia 

Węglowego, będącego głównym zagłębiem węglowym w Polsce. Pozyskiwanie 

surowców energetycznych oraz innych surowców skoncentrowane jest, 

w przeważającej większości w południowo-zachodniej części omawianej zlewni. 

Z eksploatacją złóż węgla kamiennego, związane jest występowanie złóż metanu 

pokładów węgla, jak również złoża piasków podsadzkowych. Wydobycie złoża metanu 

pokładów węgla (MPW) prowadzone jest zarówno z uwagi na bezpieczeństwo 

prowadzenia robót górniczych, jak również z uwagi na formę jego występowania tj.  

sposób pozyskiwania gazu z niekonwencjonalnych źródeł, wymagający zastosowania 

specjalistycznej technologii. W granicach zlewni Małej Wisły znajdują się cztery złoża 

metanu pokładów węgli (MPW) – Murcki (głębokie) o wstępnie rozpoznanych zasobach 

bilansowych wynoszących 6 568,50 mln m3, Silesia Głęboka (złoże eksploatowane 

okresowo) o wstępnie rozpoznanych zasobach bilansowych wynoszących 2 791,15 mln 

m3, Paniowy-Mikołów-Panewniki o wstępnie rozpoznanych zasobach bilansowych 

wynoszących 1 394,40 mln m3 oraz Żory 1 (złoże eksploatowane).  

Obszar zlewni Małej Wisły, częściowo znajduję się na przedgórzu Karpat, gdzie 

eksploatowany gaz ziemny występuje w utworach jurajskich, kredowych i mioceńskich 

i najczęściej jest on wysokometanowy, niskoazotowy.  

W obrębię granic omawianej zlewni znajdują się również złoża torfów o minimalnej 

miąższości 1 m. Torf jest czwartorzędowym osadem organicznym powstałym wskutek 

długotrwałego procesu rozkładu szczątków roślin. W zależności od jakości torfu, 

znajduje on swoje zastosowanie w ogrodnictwie, lecznictwie oraz w rolnictwie41. 

 

W oparciu o opracowanie „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 

2013 r.”, przedstawiono wykaz zasobów wybranych złóż kopalin znajdujących się 

w obszarze zlewni Małej Wisły, w których prowadzone jest wydobycie poszczególnych 

kopalin – Tabela 8 oraz wykaz złóż kopalin wydzielonych z uwagi na stan 

zagospodarowania złoża w obszarze omawianej zlewni – Tabela 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
41 Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg  stanu na 31.XII.2013r., PIG, Warszawa, 2014 r. 
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Tabela 8. Wykaz wybranych zasobów złóż znajdujących się w granicach zlewni Małej 
Wisły 

Nazwa 

kopaliny 

Nazwa Złoża 

[powiat] 
Jednostka 

Zasoby Wydobycie 

w 2013r. bilansowe przemysłowe 

Złoża gazu 
ziemnego 

Kowale 
[bielski] 

mln m3 

90,46 34,37 2,05 

Dębowiec 
Śląski 

[cieszyński] 
12,17 2,11 1,74 

Pogórz 
[cieszyński] 

12,14 12,06 0,03 

Złoża surowców 
ilastych do 
ceramiki 

budowlanej 

Łąka 
[pszczyński] 

tys. m3 
201 - 2 

Złoża torfów 

Rudołtowice 

[pszczyński] 
tys. m3 

103,15 103,15 0,45 

Zabłocie                       
[cieszyński] 

4,61 4,13 0,66 

Złoża węgla 
kamiennego 
[Górnośląskie 

Zagłębie 
Węglowe] 

Brzeszcze 
[oświecimski]  

tys. t 

308963 109279 768 

Silesia 
[pszczyński, 

bielski] 
504273 128024 925 

Murcki 
[m.Katowice] 

511862 110852 1360 

Piast 
[bieruńsko-
lędziński, 

oświęcimski] 

947259 194219 3543 

Jas Mos 
[wodzisławski] 

213806 55852 1700 

Borynia 
[wodzisławski, 

rybnicki] 
314839 56130 1465 

Wesoła 
[m.Katowice] 

723261 103938 3076 

Ziemowit 
[bieruńsko-
lędziński, 

m.myslowice] 

909986 98552 3171 

Zofiówka            
[m. Jastrzębie-

Zdrój] 
397706 101695 1990 

Łaziska 
[mikołowski] 

199622 36355 1403 

Staszic                
[m. Katowice,] 

625269 149732 2346 

Bzie Dębina 2 

[m. Jastrzębie-

Zdrój, 

pszczyński] 
322958 51850 1 

Krupiński 

[pszczyński, 
736854 76089 2307 
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Nazwa 

kopaliny 

Nazwa Złoża 

[powiat] 
Jednostka 

Zasoby Wydobycie 

w 2013r. bilansowe przemysłowe 

mikołowski] 

Pniówek 
[pszczyński, m. 
Jastrzębie-
Zdrój] 

588496 40733 2958 

 
 

Tabela 9. Wykaz wybranych złóż kopalin wydzielonych z uwagi na stan 
zagospodarowania złoża w obszarze zlewni Małej Wisły 
 

Nazwa kopaliny 

Stan zagospodarowania złoża 

eksploatacja 

złoża 

zaniechana 

złoże 

rozpoznane 

szczegółowo 

złoże 

rozpoznane 

wstępnie 

złoże 

eksploato

wane 

okresowo 

złoże 

skreślone 

z bilansu 

zasobów 

Złoża kamienia 
drogowego i 

budowlanego 
Tokarzówka,  

Straconka, 
Brenna-

Leśniczówka,  

Jasienica-
Jaworze, 
Brenna-
Beskid,   

Brenna-
Jarząbek, 

Brenna –M, 
Głębiec  

- 

Złoża kruszywa 
naturalnego 

Międzyrzecze II, 
Suszec III, 

Kaniów II-A, 
Gardawice-G, 

Wola, Kiczyce II, 
Bielany-Nowa 
Wieś –p.A, 

Bijasowice-obszar 
A, Rajsko 2, 

Wilczkowice –
pole B, Zabłocie 1, 
Łysina 1, Stary-

Suszec, Suszec A, 
Tyskie, Gardawice 

D 

Bijasowice-
obszar B i C, 
Bojszowy i 

Bojszowy II, 
Międzyrzecze, 

Suszec, 
Jawiszowice, 

Branica 

-  -  

Złoża metanu pokładów 
węgli 

- - 

Murcki 
(głębokie), 
Paniowy-

Mikołów_Pan
ewniki 

Silesia 
Głebokie 

- 

Złoża soli kamiennej 
Rybnik-Żory-

Orzesze 
- - - - 

Złoża surowców ilastych 
ceramiki budowlanej 

Wesoła II, 
Bestwina, 
strumień, 

Wilamowice, 
Rybarzowice, 
Rybarzowice-

ceg.Kubica- 

Wesoła Kopciowice - - 

Złoża torfów Pawłówka A,  Zabłocie 4 - Zabłocie S  -  

Złoże węgla kamiennego 

Czeczott-pole 
zachód, Bolesław 
Śmiały, Czeczott, 

Żory,   

Lędziny, 
Studzienice, 
Ćwiklice, 

Dankowice, 
Czeczott-Wschód, 

Bzie-Dębina, 
Pawłowice-rej., 

Bzie-Dębina 1 i 2, 
Żory-Warszowice, 

Warszowice-

Kobiór-
Pszczyna, 

Międzyrzecze, 
Studzionka-
Mizerów, Za 

rowem 
bełckim, 

Zebrzydowice
, Oświęcim-

Polanka- 

- 
Jan Kanty 1, 

Barbara-
Chorzów 1 
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Nazwa kopaliny 

Stan zagospodarowania złoża 

eksploatacja 

złoża 

zaniechana 

złoże 

rozpoznane 

szczegółowo 

złoże 

rozpoznane 

wstępnie 

złoże 

eksploato

wane 

okresowo 

złoże 

skreślone 

z bilansu 

zasobów 

Pawlowice Płn., 
Żory-Suszec, 
Mikołów 

 

Na obszarze zlewni Małej Wisły liczącymi się zasobami naturalnymi są źródła wód 

mineralnych wydobywane w miejscowościach Dębowiec III, Goczałkowice-Zdrój I, 

Ustroń oraz Zabłocie-Korona. Ponadto w Ustroniu występują również wody termalne tj. 

wody podziemne których temperatura na wypływie z ujęcia wynosi co najmniej 20°C. 

Wszystkie wymienione złoża wód mineralnych są objęte koncesją na eksploatację. 

 

Tabela 6. Wykaz zasobów złóż wód mineralnych znajdujących się w obszarze zlewni 
Małej Wisły (wg stanu na 31.12.2013 r.) 

Nazwa złoża Typ wody 

Zasoby geologiczne bilansowe 

Pobór 

(m3/rok) 
Powiat 

Dyspozycyjne 

(m3/h) 

statyczne ** 

(tys.m3) 

Eksploatacyj

ne (m3/h) 

Dębowiec III 

wody lecznicze 
zmineralizowane 
(mineralizacja >1 

g/dm3) 

74,13 5,67 185,98 cieszyński 

Goczałkowice-
Zdrój I 

wody lecznicze 
zmineralizowane 
(mineralizacja >1 

g/dm3) 

329,80 2,34 430,50 pszczyński 

Ustroń 

LzT wody lecznicze 
zmineralizowane 
(mineralizacja <1 
g/dm3) oraz wody 

termalne 

25,00- 2,2 6202,00 cieszyński 

Zabłocie-
Korona 

wody lecznicze 
zmineralizowane 
(mineralizacja >1 

g/dm3) 

- 0,24 57,90 cieszyński 

 

 

5.3.10. Obszary chronione, flora, fauna 

 

Warunki korzystania z wód zlewni są regulacją wprowadzaną na tle innych 

regulacji, ustalających już warunki dla ochrony wód wraz z ich przyrodą, 

w szczególności wymagających osiągnięcia dobrego stanu ichtiofauny, bentosu, flory 

naczyniowej ekosystemów wodnych. Analizowany dokument określa więc tylko 

„ponadstandardowe” ograniczenia w korzystaniu z wód, natomiast inne, już istniejące 

przepisy powinny gwarantować, że korzystanie z wód realizowane będzie w sposób 
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gwarantujący podstawowy poziom ochrony stanu ekologicznego wód, a więc także 

związanej z wodami flory i fauny. Stosownie do tego uwarunkowania, elementy 

przyrodnicze całej zlewni scharakteryzowano tu bardzo pobieżnie, koncentrując się 

raczej na elementach specyficznych, koncentrujących się w obszarach wyznaczonych 

w zlewni dla ochrony przyrody. 

Flora ekosystemów wodnych i zależnych od wód w zlewni Małej Wisły Odry 

odpowiada ekologicznemu zróżnicowaniu zlewni, obejmującej cieki o różnym 

charakterze – od potoków górskich do średniej rzeki, jaka jest Wisła w momencie 

opuszczania zlewni. Generalnie jednak budowana jest przede wszystkim przez typowe 

gatunki hydrofitów i helofitów. Potoki górskie i podgórskie zwykle nie mają roślinności 

zanurzonej. W ciekach wyżynnych w zlewni dominuje zbiorowisko strzałki i jeżogłówki 

Sagittario-Sparganetum w różnych formach i facjach. Pospolicie występują przy ciekach 

skupienia gatunków szuwarowych oraz wilgotne okrajki, w tej zlewni często niestety 

opanowane przez neofity (szczególnie niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera).  

 Typową naturalną roślinność przyrzeczną stanowią łęgi, w tej zlewni znacznie 

zróżnicowane – od górskich olszynek Alnetum incanae, poprzez łęgi jesionowo-olszowe 

Fraxino-Alnetum, po łęgi wierzbowe Salicetum albae-fragilis. Dla wielu cieków 

w krajobrazie rolniczym charakterystyczne jest występowanie łegopodobnych 

zadrzewień galeriowych wzdłuż brzegów cieków, zwykle budowanych przez olszę 

czarna Alnus glutinosa, a z runem nawiązującym do nitrofilnych i nadrzecznych 

okrajków, niekiedy także do okrajkowych welonów Convolvuletalia sepium.   

 W miejscach wylesionych, w położeniach przyrzecznych występują wilgotne łąki. 

Specyfiką tej zlewni jest występowanie licznych stawów rybnych, na których 

w odsłanianych dnach mogą się rozwijać unikatowe zbiorowiska terofitów 

namuliskowych. Specyficznym elementem zlewni jest także duży Zbiornik 

Goczałkowicki, w którym wykształca się kompleks roślinności szuwarowej 

i naumuliskowej. W zbiorniku istniało ostatnie znane w Polsce stanowisko marsylii 

czterolistnej Marsilea quadrifolia, choć gatunek zanikł, to rozważana jest jego 

reintrodukcja. 

 Ichtiofauna zlewni jest zróżnicowana odpowiednio do zróżnicowania charakteru 

cieków. W zlewni nie występują ryby dwuśrodowiskowe, odbywające dalekie migracje, 

ale praktycznie wszystkie występujące gatunki ryb odbywają w ciekach zlewni migracje 

lokalne. W górnej części zlewni, Beskidzie Śląskim, charakterystycznym elementem 

ichtiofauny jest pstrąg potokowy, dla którego uznano m. in. kompleks źródłowych 

potoków Wisły za rezerwat przyrody. W górnych odcinkach cieków notuje się 

występowanie głowacza białopłetwego Cotus gobio i pręgopłetwego Cottus poecilopus. 

Z ekosystemami rzecznymi zlewni, mimo znacznego przekształcenia 

antropogenicznego, związane jest występowanie bobra Castor fiber i wydry Lutra lutra. 

Makrokorytarz ekologiczny (z punktu widzenia dużych zwierząt, w szczególności 

drapieżników) stanowi zalesione pasmo Beskidu Śląskiego i Małego. Korzystanie z wód 

nie wpływa jednak istotnie na funkcjonowanie tych korytarzy, dlatego nie będą one 

dalej analizowane. Funkcję lokalnych korytarzy ekologicznych, w szczególności dla ryb, 

pełnią praktycznie wszystkie cieki. Do zlewni nie docierają dwuśrodowiskowe gatunki 
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ryb, jednak wszystkie ryby odbywają przynajmniej lokalne migracje. Doliny cieków 

funkcjonują także jako korytarze ekologiczne dla flory i fauny środowisk przywodnych.  

Specyficzne i wymagające szczególnej ochrony elementy przyrody zlewni zostały 

ujęte w wyznaczonych dla ochrony siedlisk i gatunków obszarach chronionych 

(uwzględniono tylko obszary, dla których wody i sposób korzystania z nich mogłyby 

mieć znaczenie dla ich ochrony): 

 

 

1. GRUPA OBSZARÓW CHRONIONYCH W BESKIDZIE ŚLĄSKIM 

Park krajobrazowy Beskidu Śląskiego obejmuje całe pasmo Beskidu Śląskiego 

z wyjątkiem zurbanizowanych dolin i zajmuje całą południową część zlewni, w tym 

obszary źródliskowe Wisły. W większości w parku krajobrazowym miejscami jednak 

wykraczając poza jego granice, zlokalizowane są 4 części składające się na obszar Natura 

2000 Beskid Śląski. Fragmenty obszaru są chronione jako rezerwaty przyrody. Wśród 

nich, rzeczny rezerwat Wisła chroni cały system źródłowy Wisły.  

 

PARK KRAJOBRAZOWY BESKIDU ŚLĄSKIEGO 

Park krajobrazowy o powierzchni 38 620 ha, chroniący górski krajobraz Beskidu 

Żywieckiego, w tym leśny krajobraz górski z elementami krajobrazu kulturowego, 

w szczególności łąkami i polanami górskimi. Jako szczególny cel ochrony dotyczący wód 

wskazano tylko „Ochronę przed zakłóceniami warunków wodnych, utrzymanie 

odnawianie i wzbogacanie zasobów przyrodniczych”. Nie ma danych, które 

umożliwiłyby uszczegółowienie tego celu. 

 

OBSZAR NATURA 2000 OZW BESKID ŚLĄSKI PLH240005. 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (siedliskowy), o powierzchni 26405 ha, 

chroniący 16 typów siedlisk przyrodniczych i 22 gatunki. W części są to siedliska 

i gatunki leśne lub łąkowe, nie związane z wodami, na które korzystanie z wód nie może 

oddziaływać. Spośród siedlisk i gatunków zależnych od wód, przedmiotami ochrony 

w obszarze są: 

– ryby: głowacz białopłetwy i brzanka oraz minóg strumieniowy (występujące 

w ciekach, wymagające ciągłości ekologicznej i naturalności koryt rzecznych), 

– płazy: traszka grzebieniasta, traszka karpacka i kumak górski (drobne, także 

okresowe zbiorniczki wodne, w tym także kałuże, są miejscami ich rozrodu), 

– kamieńce z roślinnością pionierską (siedlisko 3220; ochrona zależna od 

dostawy, transportu i akumulacji rumowiska rzecznego), 

– ziołorośla górskie i nadrzeczne (siedlisko 6430; występują w strefach 

brzegowych potoków), 
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– górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk 

i mechowisk (siedlisko 7230, zależne od wypływów i wysięków wód 

podziemnych), 

– tozzia karpacka (rośnie na wilgotnych młakach), 

– biegacz urozmaicony (związany z siedliskami przypotokowymi, zależny od 

naturalnego charakteru stref przypotokowych). 

– wydra (wody są jej biotopem). 

Ogólnym celem ochrony jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochrony. W 2013 r., w ramach identyfikacji celów środowiskowych dla 

obszarów chronionych (Hobot i in. 2013), zidentyfikowano, że wg ogólnych wymagań 

odpowiednich gatunków i siedlisk: Właściwy stan ochr. chronionych w obszarze gat. ryb 

wymaga (wg. najbardziej wymagającego gat.): Ciągłości ekologicznej - braku sztucznych 

przegród wyższych niż 10 cm. Europejski Indeks rybny (EFI+) w klasie I lub II. Jakości 

hydromorfologicznej (śr. arytm. ocen elementów: geometria koryta, substrat denny, 

charakterystyka przepływu, charakter i modyfikacja brzegów, mobilność koryta, 

ciągłość cieku wg PN-EN 14614) <2,5. Właściwy stan ochr. kamieńców z rośl. pionierską 

(3220) wymaga: zachowania warunków ich powstawania i rozwoju: naturalnych 

procesów erozji bocznej (także powyżej obszaru), transportu żwirowiska (także 

powyżej obszaru), akumulacji odyspów żwirowych (w obszarze); zachowania 

istniejących kamieńców, żwirowisk i odyspów; okresowego przemodelowywania 

kamieńców i odsypów przez zbliżony do naturalnego reżim hydrologiczny z okresowym 

występowaniem stanów wysokich przemodelowujących naturalnie koryto; wykluczenie 

niszczenia i przekształcania istniejących odsypów żwirowych i kamieńców w różnych 

fazach rozwoju. --- Właściwy stan ochr. ziołorośli górskich lub nadrzecznych (6430) 

wymaga: naturalności koryt rzecznych/potoków i stref brzegowych, umożliwiających 

swobodne wykształcanie się ziołorośli. --- Właściwy stan ochr. górskich i nizinnych 

torfowisk zasadowych o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (7230) wymaga: 

poziomu wody w przedziale 10 cm ppt - 2 cm npt. Stabilnego zasilania wodami 

podziemnymi pH>7. Braku sieci rowów i kanałów melioracyjnych oraz innych 

elementów infrastruktury melioracyjnej odwadniających torfowisko bądź infrastruktury 

melioracyjnej w wystarczającym stopniu „zneutralizowanej” na skutek podjętych 

działań ochronnych (zasypywanie rowów, budowa przegród itp.). --- Właściwy stan 

ochr. borów i lasów bagiennych (91D0) wymaga: bagiennego uwodnienia. Braku 

antropogenicznego odwadniania. --- Właściwy stan ochr. łęgów wierzbowych, 

topolowych, olszowych i jesionowych (91E0) wymaga: uwodnienia (w tym, jeśli dotyczy, 

dynamika zalewów) normalnego z punktu widzenia odpowiedniego podtypu 

(zbiorowiska roślinnego). Naturalny lub zrenaturalizowany charakter i reżim hydrolog. 

cieków, jeżeli sąsiadują z łęgami. --- Właściwy stan ochr. tozzi karpackiej wymaga: 

stabilnej wilgotności siedliska. --- Właściwy stan ochr. wydry wymaga: bogatej bazy 

żerowej, pośrednio zachowania lub odtworzenia naturalnego zróżnicow. siedlisk ryb 

i płazów. --- Właściwy stan ochr. kumaka górsk. wymaga: zachow. miejsc lęgowych, 

w postaci kompleksów drobnych zbiorn. wodnych i kałuż, stałych lub okresowych. --- 

Właściwy stan ochr. traszki grzebieniastej wymaga: zachow. kompleksów drobnych 



„Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły” 

 
66 

zbiorn. wodnych o naturalnym charakterze. Braku trendu zanikania drobnych oczek 

wodnych w krajobrazie. --- Właściwy stan ochr. traszki karpackiej wymaga: zachow. 

miejsc lęgowych, w postaci kompleksów drobnych zbiorn. wodnych i kałuż, stałych lub 

okresowych. --- Właściwy stan ochr. brzanki wymaga, oprócz celu skonsolidowanego dla 

ryb: wzgl. liczebność >0,1 os./m2, obecne wszystkie kat. wiekowe (dorosłe, młodociane, 

jednoroczne), udział >5% w zespole ryb i minogów. --- Właściwy stan ochr. głowacza 

białopłetwego wymaga, oprócz celu skonsolidowanego dla ryb: Mozaiki mikrosiedlisk 

dna zawierającej kryjówki dla osobn. dorosłych, potencjalne tarliska, miejsca odrostu 

narybku. Braku zarybień w obwodzie rybackim powodujących wzrost populacji gat. 

gospodarczych zjadających głowacze. Wzgl. liczebność >0,01 os./m2, obecne wszystkie 

kat. wiekowe (dorosłe, młodociane, jednoroczne) i jednoroczne+młodociane>50%. --- 

Właściwy stan ochr. minoga strumieniowego wymaga, oprócz celu skonsolidowanego 

dla ryb: Występowanie mozaiki mikrosiedlisk potencjalnych tarłowych (odc. 

piaszczysto-żwirowe) i potenc. miejsc odrostu larw (namuły). Wzgl. liczebność >0,05 

os./m2, obecne wszystkie kategorie wiekowe spośród trzech (dorosłe, młodociane, 

jednoroczne) lub brak młodocianych. Udział >10% w zespole ryb i minogów. --- 

Właściwy stan ochr. biegacza urozmaiconego wymaga: podłoża błotnistego, naturalny 

char. potoku i strefy przypotokowej. 

Dla obszaru jak dotąd nie opracowano planu zadań ochronnych (prace nad nim 

rozpoczęto w 2014 r.)  i poza inwentaryzacją Lasów Państwowych oraz ogólnopolskim 

katalogiem mechowisk 7230 nie ma danych przestrzennych, które mogłyby obrazować 

występowanie w/w przedmiotów ochrony. Co do przedmiotów ochrony mogących 

występować w części obszaru należącej do zlewni Małej Wisły - to na podstawie 

dostępnych danych oraz wiedzy o ekologii odpowiednich siedlisk i gatunków, można 

wywieść następujące wnioski: 

– siedlisko przyrodnicze 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach 

górskich potoków, występuje w formie małych płatów na większości 

większych cieków, w niższych partiach obszaru (ochrona siedliska wymaga 

zachowania procesów erozji, transportu i akumulacji rumowiska rzecznego), 

– występowanie siedliska przyrodniczego 6430 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

jest prawdopodobne nad wszystkimi potokami, choć raczej w górnych 

partiach ich biegu; siedlisko jest potencjalnie wrażliwe na prace regulacyjne 

i pobory wód; 

– występowanie siedliska przyrodniczego 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe nie zostało zidentyfikowane 

w inwentaryzacji Lasów Państwowych, ale może mieć charakter wąskich 

pasm przy potokach, 

– rozproszone i niekompletne informacje na temat kumaka górskiego 

Bombina variegata sugerują, że gatunek występuje w całym obszarze 

wykorzystując niewielkie zbiorniczki wodne, w tym kałuże na drogach 

leśnych; 
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– tojad morawski koncentruje się w wyższych partiach masywu Baraniej Góry, 

gatunek jest związany z ziołoroślami, 

– rozmieszczenie wydry Lutra lutra, nie jest rozpoznane, lecz musi być 

związane z potokami. Jednak, nie ma żadnych przesłanek, by wymogi jej 

ochrony w tym obszarze wymagały ograniczenia warunków korzystania 

z wód w stopniu większym niż zostały już ograniczone dla regionu wodnego, 

– rozmieszczenie ryb i minogów: brzanki Barbus peloponnesius, głowacza 

białopłetwego Cottus gobio, minoga strumieniowego Lampetra planeri 

nie jest znane, lecz potencjalnie może dotyczyć wszystkich cieków; gatunki są 

wrażliwe przede wszystkim na przerwanie ciągłości. 

Co do pozostałych przedmiotów ochrony potencjalnie zależnych od wód w tym obszarze 

Natura 2000: 91D0, Tozzia carpathica, Triturus cristatus, Triturus montandoni, Carabus 

variolosus – nie ma danych o ich rozmieszczeniu. Ponieważ jednak w zlewni Małej Wisły 

leży największa część obszaru Beskid Śląski, prawdopodobne jest ich występowanie. Nie 

ma jednak przesłanek, że ich zachowanie i ochrona w tym obszarze jest zależne od 

ograniczenia korzystania z wód idącego dalej, niż ograniczenia już wprowadzone dla 

regionu wodnego. 

 

REZERWAT PRZYRODY WISŁA 

Rezerwat o powierzchni 59 ha (M. P. z 1959 r. Nr 62, poz. 321). Celem jest ochrona 

pstrąga w najbardziej naturalnych warunkach bytowania [wg wiedzy ekologicznej 

wymaga: to zachow. naturalnego char. potoków i czystości ich wód; zachow. lub 

przywróc. ciagłości ekologicznej]. Nie ma planu ochrony. 

 

REZERWAT PRZYRODY CZANTORIA 

Rezerwat leśny o powierzchni 98 ha. Występują w nim źródła i potoki, ale status 

rezerwatu wystarczająco je chroni i nie ma konieczności wprowadzania dodatkowych 

ograniczeń w korzystaniu z wód. 

 

REZERWAT PRZYRODY STOK SZYNDZIELNI 

Rezerwat leśny o pow. 58 ha. Nie jest zależny od wód. Jego ochrona nie wymaga 

ograniczania korzystania z wód zlewni. 

 

REZERWAT PRZYRODY JAWORZYNA  

Rezerwat leśny o pow. 39 ha. Nie jest zależny od wód. Jego ochrona nie wymaga 

ograniczania korzystania z wód zlewni. 

 

REZERWAT PRZYRODY DOLINA ŁAŃSKIEGO POTOKU 

Rezerwat o pow. 46,5 ha (Dz. U. z 1998 r. Nr 164, poz. 1187;  Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. Nr 

123, poz. 2457). Celem ochrony jest zachowanie ekosystemów łęgowych [wymaga 
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zachow. natur. war. wodnych i natur. charakteru potoku]. Ustanowiono plan ochrony 

(Rozp. Wojewody Śl. Nr 50/07 z 7 września 2007r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 18.09.2007r. Nr 

155 poz. 2948) powtarzający ten cel.  

 

ZESPÓŁ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY „CYGAŃSKI LAS” 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy utworzony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. 

W akcie tworzącym tę formę ochrony przyrody nie określono norm i celów, które 

mogłyby się odnosić do korzystania z wód, a nie realizowanych przez wprowadzone 

zakazy, dlatego też dla osiągnięcia celów ochrony nie jest konieczne wprowadzanie 

dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z wód.  

 

ZESPÓŁ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY „DOLINA WAPIENICY” 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy utworzony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. 

W akcie tworzącym tę formę ochrony przyrody nie określono norm i celów, które 

mogłyby się odnosić do korzystania z wód, a nie realizowanych przez wprowadzone 

zakazy, dlatego też dla osiągnięcia celów ochrony nie jest konieczne wprowadzanie 

dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z wód.  

 

ZESPÓŁ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY „GOŚCINNA DOLINA” 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy utworzony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. 

W akcie tworzącym tę formę ochrony przyrody nie określono norm i celów, które 

mogłyby się odnosić do korzystania z wód, a nie realizowanych przez wprowadzone 

zakazy, dlatego też dla osiągnięcia celów ochrony nie jest konieczne wprowadzanie 

dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z wód.  

 

 

2. GRUPA OBSZARÓW CIESZYŃSKIE ŹRÓDŁA TUFOWE  

 

W zlewni Małej Wisły znajdują się trzy z czterech enklaw, składających się na obszar 

Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001 – Morzyk (Grodziec, gm. Jasienica, 

pow. bielski), Kamieniec (375 m n.p.m, między Ogrodzoną i Gułdowami, gm. Dębowiec, 

pow. cieszyński) i Skarpa Wiślicka (361,7 m n.p.m., Wiślica, gm. Skoczów, pow. 

cieszyński).  

 

OBSZAR NATURA 2000 CIESZYŃSKIE ŹRÓDŁA TUFOWE  

Obszar mający Znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 (siedliskowy) Cieszyńskie Źródła 

Tufowe PLH240001 o łącznej powierzchni 267 ha, chroni przede wszystkim źródła 

petryfikujące (siedlisko 7220), a także łęgi jesionowe i olszowe oraz grądy i buczyny. 

W enklawie Góra Jasieniowa znajdują się źródła Grabicz 1 i Grabicz 2, a strefa 
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wypływów petryfikujących wód podziemnych rozciąga się wzdłuż bezimiennego cieku 

na długości ok. 300 m. Natomiast łęgi ciągną się pasami wzdłuż drobnych cieków. 

 Ogólnym celem ochrony jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu 

ochrony. Według ogólnych wymagań ekologicznych odpowiednich gatunków i siedlisk: 

Właściwy stan ochr. źródlisk wapiennych (7220) wymaga: stałego i równomiernego 

wypływu wód podziemnych bogatych w Ca. --- Właściwy stan ochr. łęgów wierzbowych, 

topolowych, olszowych i jesionowych (91E0) wymaga: uwodnienia (w tym, jeśli dotyczy, 

dynamika zalewów) normalnego z punktu widzenia odpowiedniego podtypu 

(zbiorowiska roślinnego). Naturalnego lub zrenaturalizowanego charakteru i reżimu 

hydrolog. cieków, jeżeli sąsiadują z łęgami. 

 

REZERWAT PRZYRODY MORZYK 

Rezerwat o pow. 10,2 ha (M. P. z 1996 r. Nr 75, poz. 686 zast. Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2003 r. 

Nr 85, poz.2283), chroniący źródło wapienne z rośl. źródliskową i stawy. Opracowano 

dokumentację i projekt planu ochrony, który nie został jednak jeszcze ustanowiony. 

Zgodnie z w/w dokumentami celem ochrony i celem środowiskowym dla rezerwatu jest 

zachowanie kompleksu ekosystemów, w szczególności akumulujących się 

źródliskowych tufów wapiennych oraz stawów [wymaga: zachow. zasilania źrodła 

wodami podziemnymi i zachow. źródliska w stanie natur.; zachowania stawów przez 

prowadzenie ekstensywnej gospodarki rybackiej, okresowego powiększania 

powierzchni lustra wody i pogłębiania stawów przez usuwanie roślinności przybrzeżnej 

po zajęciu przez nią 30% powierzchni stawów, okresowe odmulanie pogłębianie 

stawów.].  
 

REZERWAT PRZYRODY SKARPA WIŚLICKA 

Rezerwat o powierzchni 28,65 ha chroniący podgórski łęg jesionowy i buczynę na 

skarpie doliny Wisły. Nie zidentyfikowano, by realizacja celu ochrony rezerwatu 

wymagała ograniczania korzystania z wód zlewni. 

 

 

3. GRUPA OBSZARÓW DOLINY GÓRNEJ WISŁY 

 

W dużym ptasim obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Wisły, obejmujący teren 

z licznymi stawami i całość zbiornika goczałkowickiego, leży rezerwat przyrody Rotuz 

oraz trzy mniejsze siedliskowe obszary Natura 2000: Zbiornik Goczałkowicki – Ujście 

Wisły i Bajerki, Pierściec oraz – omówiona już wyżej – enklawa Skarpa Wiślicka 

z obszaru Cieszyńskie Źródła Tufowe (wraz z rezerwatem Skarpa Wiślicka).  

 

OBSZAR NATURA 20000 DOLINA GÓRNEJ WISŁY PLB240001 

Obszar specjalnej ochrony ptaków o powierzchni 24740 ha, chroniący 20 gatunków 

ptaków. Przedmiotami ochrony są: perkoz dwuczuby, zausznik, bączek, ślepowron, 

czapla purpurowa, gęgawa, krakwa, cyranka, płaskonos, głowienka, czernica, kokoszka, 
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sieweczka rzeczna, krwawodziób, mewa czarnogłowa, śmieszka, rybitwa rzeczna, 

rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, muchołówka białoszyja. Oprócz leśnej muchołówki 

białoszyjej jest to grupa ptaków związanych ze stawami, w szczególności z szuwarami 

i ze skupieniami roślinności wodnej.  

Ogólnym celem ochrony jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu 

ochrony. Wg zidentyfikowanych w 2013 r. ogólnych wymagań ekologicznych 

odpowiednich gatunków: Właściwy stan ochr. koncentracji płaskonosa wymaga: 

zachow. natur. ekosystemów wodno-błotnych. --- Właściwy stan ochr. płaskonosa 

wymaga: zachow. natur. mozaiki mokradłowego krajobrazu, zwykle z udz. bagiennych 

podmokłych, ew. zalewanych łąk, z zabagnieniami, starorzeczami, drobnymi zb. 

wodnymi itp. --- Właściwy stan ochr. cyranki wymaga: zachow. natur. mozaiki 

mokradłowego krajobrazu, zwykle z udz. bagiennych podmokłych, ew. zalewanych łąk, 

z zabagnieniami, starorzeczami, drobnymi zb. wodnymi itp. --- Właściwy stan ochr. 

krakwy wymaga: zachow. natur. mozaiki mokradłowego krajobrazu, zwykle z udz. 

różnych silnie zarośniętych zb. wodnych. --- Właściwy stan ochr. gęsi gęgawy wymaga: 

zachow. natur. mozaiki mokradłowego krajobrazu, zwykle z udz. różnych silnie 

zarośniętych zb. wodnych. --- Właściwy stan ochr. czapli purpurowej wymaga: zachow. 

ekstensywnie użytkow. stawów z trzcinowiskami. --- Właściwy stan ochr. głowienki 

wymaga: zachow. w krajobrazie zbiorników wodnych z natur. i spokojną strefą 

brzegową. --- Właściwy stan ochr. czernicy wymaga: zachow. w krajobrazie zbiorników 

wodnych z natur. i spokojną strefą brzegową. --- Właściwy stan ochr. sieweczki rzecznej 

wymaga: zachow. naturalnych łach, odsypisk okresowo odsłan. spod wody i procesów 

ich powstawania. --- Właściwy stan ochr. rybitwy białowąsej wymaga: zachow. 

aktualnych i umożliw. powstawanie potencjalnych miejsc lęgowych zwykle na 

skupieńiach rośl. pływającej; wyklucz. niepokojenia w koloniach lęg. Gdy gniazd.. na 

stawach zachow. ekstensywnej gospod. stawowej z zachow. rośl. pływającej i z ochroną 

kolonii rybitwy przed niepokojeniem. --- Właściwy stan ochr. rybitwy białowąsej 

wymaga: zachow. aktualnych i umożliw. powstawanie potencjalnych miejsc lęgowych 

zwykle na skupieńiach rośl. pływającej; wyklucz. niepokojenia w koloniach lęg. Gdy 

gniazd.. na stawach zachow. ekstensywnej gospod. stawowej z zachow. rośl. Pływającej 

i z ochroną kolonii rybitwy przed niepokojeniem. --- Właściwy stan ochr. kokoszki 

wymaga: zachow. w krajobrazie różnych zbiorników wodnych z naturalną strefą 

szuwarowo-brzegową. --- Właściwy stan ochr. bączka wymaga: zachow. podtopionych 

szuwarów. --- Właściwy stan ochr. mewy czarnogłowej wymaga: zachow. kolonii innych 

mew i rybitw, w tym wysp w nurcie rzek, wysp i skupień rośl. na ekstensywnie użytkow. 

stawach itp. --- Właściwy stan ochr. śmieszki wymaga zachow. kolonii i istn. biotop. lęg. 

(zwykle rośl. pływ. lub wyspy, na dużych rzekach łachy aluwialne). --- Właściwy stan 

ochr. ślepowrona wymaga: zachow. istn. kol. lęg i biotopów otacz., zwykle utrzymania 

ekstensywnych stawów rybnych i izolowanych spokojnych wysp na nich. --- Właściwy 

stan ochr. koncentracji perkoza duczubego wymaga: zachow. natur. ekosystemów 

wodno-błotnych. --- Właściwy stan ochr. perkoza dwuczubego wymaga: zachow. 

akwenów z dużym lustrem wody i natur. roślinnością szuwarową i pływającą. --- 

Właściwy stan ochr. zausznika wymaga: zachow. małych zbiorników wodnych na 
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bagnach lub płytkich stawów i jezior o bujnej roślinności zanurzonej i z obszarami 

roślinności wynurzonej i pływającej lub płytkich rozlewisk w dolinach dużych rzek. --- 

Właściwy stan ochr. rybitwy rzecznej wymaga: zachow. aktualnych i umożliw. 

powstawania potencjalnych miejsc lęgów (wg lok. war. obszaru: zazwyczaj łachy 

aluwialne na rzekach, piaszczyste wyniesienia na ter. zalewowych, inne biotopy 

żwirowe, niekiedy stawy, zbiorniki). --- Właściwy stan ochr. krwawodzioba wymaga: 

zachow. podmokłych łąk i pastwisk z niską rośl. będących wiosną w mozaice z płytkimi 

rozlewiskami, o stabilnym i wysokim w okr. lęgowym poz. wody. 

 

OBSZAR NATURA 2000 PIERŚCIEC PLH240022 

Obszar mający Znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 (siedliskowy) o pow. 1702 ha, 

chroni kolonię lęgową i tereny żerowiskowe nietoperzy podkowców. Nie jest zależny od 

wód. Jego ochrona nie wymaga ograniczania korzystania z wód zlewni. 

 

OBSZAR NATURA 2000 ZBIORNIK GOCZAŁKOWICKI – UJŚCIE WISŁY I BAJERKI PLH240039 

Obszar mający Znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 (siedliskowy) o pow. 1605 ha, 

chroniący siedlisko 3150 (starorzecza) oraz populację kumaka nizinnego, wydry 

i piskorza.  

 Ogólnym celem ochrony jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu 

ochrony. Wg zidentyfikowanych w 2013 r. ogólnych wymagań ekologicznych 

odpowiednich gatunków i siedlisk: Właściwy stan ochr. starorzeczy i naturalnych 

eutroficznych zbiorników wodnych (3150) wymaga: zaostrzonych parametrów 

fizykochemicznych: przezroczystość (wid. krążka Secchiego) >2,5 m (w płytszych do 

dna), niezależnie od współczyn. Schindlera; pokrycie pleustofitów <25%, a w 

starorzeczach <50% pow. wody. Braku gat. obcych i inwazyjnych z ew. wyjątk. 

dopuszczalnej moczarki kanad. pH 6,5-7,9. Przewodnictwa <600 mikroS/cm. Braku 

zakwitów sinicowych. Wykluczenia presji dopływu zanieczyszczeń ze zlewni i złych 

form gosp. rybackiej, naturalnej strefy brzegowowej i litoral. W przypadku starorzeczy: 

naturalna dynamika i reżim hydrologiczny rzeki; dające możliwości powstawania 

nowych starorzeczy i naturalnego okresowego kontaktu z wodami rzecznymi 

starorzeczy istniejących. --- Właściwy stan ochr. wydry wymaga: bogatej bazy żerowej, 

pośrednio zachowania lub odtworzenia naturalnego zróżnicow. siedlisk ryb i płazów. --- 

Właściwy stan ochr. kumaka niz. wymaga: zachow. miejsc lęgowych, w postaci (zależnie 

od specyf. obszaru) stawów lub kompleksów drobnych zbiorn. wodnych o naturalnym 

charakterze. Brak trendu zanikania drobnych oczek wodnych w krajobrazie. --- 

Właściwy stan ochr. piskorza wymaga, oprócz celu skonsolidowanego dla ryb: Gdy wyst. 

w starorzeczach, zachow. starorzeczy w stanie natur. Gdy wyst. w rowach, obecność 

namułów. Gdy wyst. w jeziorach, naturalność strefy brzeg. i litoralu. Wzgl. liczebność 

>0,01 os./m2, obecne wszystkie kat. wiekowe (dorosłe, młodociane, jednoroczne) 

i jednoroczne+młodociane>50%; udział >3% w zespole ryb i minogów. 
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REZERWAT PRZYRODY ROTUZ 

Rezerwat przyrody o pow. 40,7 ha (MP z 1966 r. Nr 10, poz. 59, zast. Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z 2004 r. Nr 4, poz. 68) chroniący torfowisko przejściowe i niskie. Celem 

ochrony jest zachowanie torfowiska przejściowego z charakterystycznymi zespołami 

roślinności bagiennej [wymaga: zachow. lub odtworz. bagiennych war. wodnych]. 
 

 

4. FRAGMENT BESKIDU MAŁEGO 

W zlewnię Małej Wisły wchodzi tylko niewielki, zachodni fragment grupy obszarów 

chronionych w Beskidzie Małym. Park Krajobrazowy Beskidu Małego obejmuje całe 

pasmo, ale bez przecinającej go doliny Soły. Niemal całkowicie wewnątrz Parku leży 

obszar Natura 2000 Beskid Mały PLH240023 – jednak z jego 5 enklaw wchodzi 

w zlewnię Małej Wisły.  

 

OBSZAR NATURA 2000 BESKID MAŁY PLH240023 

Celem ogólnym jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochrony. W 2013 r., w ramach identyfikacji celów środowiskowych dla 

obszarów chronionych (Hobot i in. 2013), zidentyfikowano, że wg ogólnych wymagań 

odpowiednich gatunków i siedlisk: Właściwy stan ochr. górskich i nizinnych torfowisk 

zasadowych o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (7230) wymaga: poziomu 

wody w przedziale 10 cm ppt - 2 cm npt. Stabilnego zasilania wodami podziemnymi 

pH>7. Braku sieci rowów i kanałów melioracyjnych oraz innych elementów 

infrastruktury melioracyjnej odwadniających torfowisko bądź infrastruktury 

melioracyjnej w wystarczającym stopniu „zneutralizowanej” na skutek podjętych 

działań ochronnych (zasypywanie rowów, budowa przegród itp.). --- Właściwy stan 

ochr. wydry wymaga: bogatej bazy żerowej, pośrednio zachowania lub odtworzenia 

naturalnego zróżnicow. siedlisk ryb i płazów. --- Właściwy stan ochr. kumaka górsk. 

wymaga: zachow. miejsc lęgowych, w postaci kompleksów drobnych zbiorn. Wodnych 

i kałuż, stałych lub okresowych. --- Właściwy stan ochr. traszki karpackiej wymaga: 

zachow. miejsc lęgowych, w postaci kompleksów drobnych zbiorn. wodnych i kałuż, 

stałych lub okresowych. 

Dla obszaru jak dotąd nie opracowano planu zadań ochronnych i poza 

inwentaryzacją Lasów Państwowych nie ma danych przestrzennych, które mogłyby 

obrazować występowanie w/w przedmiotów ochrony. Nie jest wcale pewne, czy SDF 

identyfikuje wszystkie przedmioty ochrony, które powinny być tu zidentyfikowane. 

W szczególności, dane Lasów Państwowych identyfikują liczne występowanie łęgów 

91E0, mimo że wg SDF nie są one uznane za przedmiot ochrony w obszarze (ocena D). 

Podobnie, wzdłuż Kocierzanki identyfikowano występowanie bobra. Brak informacji 

o rybach może wynikać z braku wiedzy, a nie z braku naturowych ryb. 

Co do przedmiotów ochrony mogących występować w części obszaru należącej 

do zlewni Małej Wisły, to na podstawie dostępnych danych oraz wiedzy o ekologii 

odpowiednich siedlisk i gatunków, można wywieść następujące wnioski: 
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– niekompletne dane o występowaniu kumaka górskiego Bombina variegata 

i traszki karpackiej Triturus montadoni wskazują, że gatunki te 

najprawdopodobniej występują rozproszone w całym paśmie, wykorzystując 

drobne zbiorniczki, np. na drogach leśnych; dane nie ujawniają koncentracji 

tych gatunków, które mogłyby być zależne od naturalnych elementów 

morfologii potoków, 

– rozmieszczenie wydry Lutra lutra, nie jest rozpoznane, lecz musi być 

związane z potokami. Jednak, nie ma żadnych przesłanek, by wymogi jej 

ochrony w tym obszarze wymagały ograniczenia warunków korzystania 

z wód w stopniu większym niż zostały już ograniczone dla regionu wodnego, 

– nie ma zupełnie danych o rozmieszczeniu siedliska 7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 

także ogólnopolski katalog torfowisk alkalicznych nie identyfikuje obiektów 

z tego terenu. 

 

PARK KRAJOBRAZOWY BESKIDU MAŁEGO 

Cel środowiskowy jest bardzo ogólnie określony jako „ochrona przed zakłóceniami 

warunków wodnych, utrzymanie, odnawianie i wzbogacanie zasobów przyrodniczych”.  

 

 

5. OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU NA TERENIE KOMPLEKSU STAWOWEGO PODKĘPIE 

Obszar chronionego krajobrazu o pow. 155 ha. Wprawdzie chroni ekosystemy zależne 

od wód, ale w akcie tworzącym nie określono żadnych norm ani celów, które mogłyby 

być podstawą do regulowania korzystania z wód zlewni w celu ochrony tego obszaru. 

 

6. REZERWAT PRZYRODY BABCZYNA DOLINA 

Rezerwat przyrody o pow. 77,85 ha (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2002 r. Nr 4, poz. 216; Dz. Urz. 

Woj. Śl. z 2011 r. Nr 276, poz. 4645). Celem ochrony jest Zachowanie naturalnych 

układów biocenotycznych charakterystycznych dla dolin rzecznych położonych 

w pobliżu wododziału Wisły i Odry, w zachodniej części Kotliny Oświęcimskiej 

[wymaga: zachow. doliny rzeki i jej koryta w stanie natur., wykluczenie ingerencji 

w zbior. wodnych, błotnych i olsach, zachowanie obecnych naturalnych war. 

hydrologicznych]. Dla rezerwatu opracowana jest dokumentacja do planu ochrony, 

potwierdzająca te cele. 

 

7. REZERWAT PRZYRODY ŻUBROWISKO 

Rezerwat o powierzchni 745 ha, stanowiący ośrodek hodowli żubrów. Nie jest zależny 

od wód. Nie ma podstaw do regulowania korzystania z wód zlewni ze względu na 

ochronę tego rezerwatu. 
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8. GRUPA OBSZARÓW NADWIŚLAŃSKICH MIĘDZY ZB. GOCZAŁKOWICE A UJŚCIEM PRZEMSZY 

OBSZAR NATURA 2000 STAWY W BRZESZCZACH PLB120009 

Obszar specjalnej ochrony ptaków o powierzchni 3066 ha, rozciągnięty wzdłuż doliny 

Wisły i obejmujący pobliskie kompleksy stawów. Przedmiotami ochrony było do 2014 r. 

9 gatunków ptaków: bączek, ślepowron, rybitwa rzeczna, rybitwa białowąsa, zausznik, 

krakwa, czernica, krwawodziób, mewa śmieszka. Wszystkie te gatunki (z wyjątkiem 

związanej także z rzeką rybityw rzecznej) są związane ze stawami. W 2014 r., w wyniku 

prac nad planem zadań ochronnych, listę przedmiotów ochrony rozszerzono 

o zimorodka, mewę czarnoglową, perkoza dwuczubego, perkozka, bąka, kokoszkę, 

rybitwę czarną, głowienkę - tym samym do grupy gatunków „stawowych” doszedł 

związany z doliną rzeki zimorodek. Wszystkie te gatunki występują w rozproszeniu 

w odpowiednich biotopach na terenie całej ostoi. 

Ogólnym celem ochrony jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu 

ochrony. Wg zidentyfikowanych w 2013 r. ogólnych wymagań ekologicznych 

odpowiednich gatunków: Właściwy stan ochr. zimorodka wymaga: zachow. natur. 

dynamiki rzek, w tym natur. procesów erozji bocznej, powstawania, utrzymywania 

i rozwoju skarp (wyrw) brzegowych. --- Właściwy stan ochr. krakwy wymaga: zachow. 

natur. mozaiki mokradłowego krajobrazu, zwykle z udz. różnych silnie zarośniętych zb. 

wodnych. --- Właściwy stan ochr. głowienki wymaga: zachow. w krajobrazie zbiorników 

wodnych z natur. i spokojną strefą brzegową. --- Właściwy stan ochr. czernicy wymaga: 

zachow. w krajobrazie zbiorników wodnych z natur. i spokojną strefą brzegową. --- 

Właściwy stan ochr. bąka wymaga: zachow. bagiennych, podtopionych szuwarów. --- 

Właściwy stan ochr. rybitwy białowąsej wymaga: zachow. aktualnych i umożliw. 

powstawanie potencjalnych miejsc lęgowych zwykle na skupieniach rośl. pływającej; 

wyklucz. niepokojenia w koloniach lęg. Gdy gniazd. na stawach zachow. ekstensywnej 

gospod. stawowej z zachow. rośl. pływającej i z ochroną kolonii rybitwy przed 

niepokojeniem. --- Właściwy stan ochr. rybitwy białowąsej wymaga: zachow. aktualnych 

i umożliw. powstawanie potencjalnych miejsc lęgowych zwykle na skupieniach rośl. 

pływającej; wyklucz. niepokojenia w koloniach lęg. Gdy gniazd. na stawach zachow. 

ekstensywnej gospod. stawowej z zachow. rośl. pływającej i z ochroną kolonii rybitwy 

przed niepokojeniem. --- Właściwy stan ochr. kokoszki wymaga: zachow. w krajobrazie 

różnych zbiorników wodnych z naturalną strefą szuwarowo-brzegową. --- Właściwy 

stan ochr. bączka wymaga: zachow. podtopionych szuwarów. --- Właściwy stan ochr. 

mewy czarnogłowej wymaga: zachow. kolonii innych mew i rybitw, w tym wysp 

w nurcie rzek, wysp i skupień rośl. na ekstensywnie użytkow. stawach itp. --- Właściwy 

stan ochr. śmieszki wymaga zachow. kolonii i istn. biotop. lęg. (zwykle rośl. pływ. lub 

wyspy, na dużych rzekach łachy aluwialne). --- Właściwy stan ochr. ślepowrona 

wymaga: zachow. istn. kol. lęg i biotopów otacz., zwykle utrzymania ekstensywnych 

stawów rybnych i izolowanych spokojnych wysp na nich. --- Właściwy stan ochr. 

perkoza dwuczubego wymaga: zachow. akwenów z dużym lustrem wody i natur. 
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roślinnością szuwarową i pływającą. --- Właściwy stan ochr. zausznika wymaga: zachow. 

małych zbiorników wodnych na bagnach lub płytkich stawów i jezior o bujnej 

roślinności zanurzonej i z obszarami roślinności wynurzonej i pływającej lub płytkich 

rozlewisk w dolinach dużych rzek. --- Właściwy stan ochr. rybitwy rzecznej wymaga: 

zachow. aktualnych i umożliw. powstawania potencjalnych miejsc lęgów (wg lok. war. 

obszaru: zazwyczaj łachy aluwialne na rzekach, piaszczyste wyniesienia na ter. 

zalewowych, inne biotopy żwirowe, niekiedy stawy, zbiorniki). --- Właściwy stan ochr. 

perkozka wymaga: zachow. w krajobrazie niewielkich akwenów natur. lub sztucznych 

z bogatą rośl. szuwarową. --- Właściwy stan ochr. krwawodzioba wymaga: zachow. 

podmokłych łąk i pastwisk z niską rośl. będących wiosną w mozaice z płytkimi 

rozlewiskami, o stabilnym i wysokim w okr. lęgowym poz. wody. 

 Dla obszaru opracowano plan zadań ochronnych, choć jeszcze go nie 

ustanowiono. Jako zagrożenia zidentyfikowano m. in.: 

– zaprzestanie gospodarki stawowej, 

– intensyfikację gospodarki stawowej z którą wiąże się eliminacja szuwarów, 

roślinności wynurzonej i pływającej, 

– wycinanie zadrzewień i zakrzaczeń na wyspach, groblach i wzdłuż cieków 

wodnych, likwidacja wysp na stawach, 

– intensyfikację turystyki; zwiększony ruch turystyczny może prowadzić do 

niszczenia siedlisk lęgowych ptaków lub nieumyślnego płoszenia, 

a w konsekwencji do utraty lęgów; rekreacja na zbiornikach (biwakowanie, 

kąpieliska) może prowadzić do porzucania lęgów lub przyczyniać się do 

zmniejszenia sukcesu rozrodczego ptaków, 

– wydobywanie piasku i żwiru –płoszenie ptaków w sezonie lęgowym i utrata 

siedlisk, 

– wahania poziomu wody w okresie lęgowym (nagłe wezbrania powstające 

w wyniku zrzutu wód ze zbiorników zaporowych), co może prowadzić do 

niszczenia gniazd. 

Jako działanie ochronne wskazano prowadzenie ekstensywnej (tj. przekraczającym 

1500 kg/ha przyrostu) gospodarki rybackiej. Natomiast zapewnienie właściwej 

struktury szuwarów na stawach ma być działaniem fakultatywnym, tj. wspieranym za 

pomocą płatności środowiskowych w ramach wsparcia dla gospodarki rybackiej, co 

oznacza, że ma mieć charakter dobrowolnych kontraktów, a nie może być obowiązkiem 

wynikającym z przepisów prawa.  

 Jako działania ochronne wskazano także: wykluczenie usuwania drzew wzdłuż 

rzek i cieków wodnych, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu 

ludzi oraz bezpieczeństwu mienia (z wyjątkiem sytuacji służącej utrzymaniu 

prawidłowej gospodarki rybackiej). Zgodnie z ustaleniami projektu planu, wszelkie 

prace w obrębie koryta rzek zmieniające jego geometrię (w tym prace utrzymaniowe, 

odżwirowania itp.) oraz prace zmieniające strukturę brzegów i strefy brzegowej 

(umacnianie brzegów, zasypywanie wyrw brzegowych, wycinanie drzew) powinny być 

ograniczone do minimum i poprzedzone oceną oddziaływania na obszar Natura 2000 

i uzyskaniem decyzji środowiskowej. Nie powinno mieć miejsca pozyskiwanie żwiru pod 
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pretekstem ochrony przeciwpowodziowej. Działaniem ochronnym ma być umożliwienie 

swobodnego i naturalnego powstawania wysokich skarp oraz łach piaszczysto-

żwirowych na ciekach wodnych poprzez ograniczenie remontów i konserwacji do 

niezbędnego minimum. 

 

UŻYTEK EKOLOGICZNY ZAPADŹ 

Użytek ekologiczny utworzony uchwałą Rady Gminy Miedzna, chroniący torfowisko 

przejściowe położone w bliskim sąsiedztwie rzeki Wisły, w miejscu będącym  

najprawdopodobniej wyrobiskiem po dawnych złożach gliny lub iłów. Akt tworzący 

użytek nie formułuje norm i celów, które nie byłyby realizowane przez wprowadzone 

tym aktem zakazy. Monitoring siedliska 7140 przeprowadzony w tym obiekcie w 2011 r. 

w ramach Państwowego Monitoringu Przyrodniczego wskazuje jago zagrożenie jako 

zarastanie krzewami i drzewami, ale nie wskazuje zagrożeń ze strony korzystania z wód. 

Nie ma więc potrzeby wprowadzania szczególnych ograniczeń w korzystaniu z wód 

zlewni dla osiągnięcia celów ochrony tego obiektu. 

 

9. OBSZAR NATURA 2000 DOLINA DOLNEJ SOŁY PLB120004 

Obszar specjalnej ochrony ptaków o powierzchni 4023 ha, zlokalizowanyw 

zasadzie w sąsiedniej zlewni Soły, ale wchodzący fragmentami w zlewnię Młynówki 

Oświęcimskiej aż po fragmenty koryta tej rzeki (kompleks stawów Bagiennik 

i fragmenty doliny k. Zasola Bielańskiego). 

Celem ogólnym jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochrony. W 2013 r., w ramach identyfikacji celów środowiskowych dla 

obszarów chronionych (Hobot i in. 2013), zidentyfikowano, że wg ogólnych wymagań 

odpowiednich gatunków i siedlisk: Właściwy stan ochr. zimorodka wymaga: zachow. 

natur. dynamiki rzek, w tym natur. procesów erozji bocznej, powstawania, 

utrzymywania i rozwoju skarp (wyrw) brzegowych. --- Właściwy stan ochr. cyranki 

wymaga: zachow. natur. mozaiki mokradłowego krajobrazu, zwykle z udz. bagiennych 

podmokłych, ew. zalewanych łąk, z zabagnieniami, starorzeczami, drobnymi zb. 

wodnymi itp. --- Właściwy stan ochr. krakwy wymaga: zachow. natur. mozaiki 

mokradłowego krajobrazu, zwykle z udz. różnych silnie zarośniętych zb. wodnych. --- 

Właściwy stan ochr. gęsi gęgawy wymaga: zachow. natur. mozaiki mokradłowego 

krajobrazu, zwykle z udz. różnych silnie zarośniętych zb. wodnych. --- Właściwy stan 

ochr. głowienki wymaga: zachow. w krajobrazie zbiorników wodnych z natur. i spokojną 

strefą brzegową. --- Właściwy stan ochr. czernicy wymaga: zachow. w krajobrazie 

zbiorników wodnych z natur. i spokojną strefą brzegową. --- Właściwy stan ochr. bąka 

wymaga: zachow. bagiennych, podtopionych szuwarów. --- Właściwy stan ochr. 

sieweczki rzecznej wymaga: zachow. naturalnych łach, odsypisk okresowo odsłan. spod 

wody i procesów ich powstawania. --- Właściwy stan ochr. rybitwy białowąsej wymaga: 

zachow. aktualnych i umożliw. powstawanie potencjalnych miejsc lęgowych zwykle na 

skupieńiach rośl. pływającej; wyklucz. niepokojenia w koloniach lęg. Gdy gniazd. na 

stawach zachow. ekstensywnej gospod. stawowej z zachow. rośl. pływającej i z ochroną 
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kolonii rybitwy przed niepokojeniem. --- Właściwy stan ochr. rybitwy białowąsej 

wymaga: zachow. aktualnych i umożliw. powstawanie potencjalnych miejsc lęgowych 

zwykle na skupieniach rośl. pływającej; wyklucz. niepokojenia w koloniach lęg. Gdy 

gniazd. na stawach zachow. ekstensywnej gospod. stawowej z zachow. rośl. Pływającej 

i z ochroną kolonii rybitwy przed niepokojeniem. --- Właściwy stan ochr. kokoszki 

wymaga: zachow. w krajobrazie różnych zbiorników wodnych z naturalną strefą 

szuwarowo-brzegową. --- Właściwy stan ochr. bączka wymaga: zachow. podtopionych 

szuwarów. --- Właściwy stan ochr. śmieszki wymaga zachow. kolonii i istn. biotop. lęg. 

(zwykle rośl. pływ. lub wyspy, na dużych rzekach łachy aluwialne). --- Właściwy stan 

ochr. ślepowrona wymaga: zachow. istn. kol. lęg i biotopów otacz., zwykle utrzymania 

ekstensywnych stawów rybnych i izolowanych spokojnych wysp na nich. --- Właściwy 

stan ochr. perkoza dwuczubego wymaga: zachow. akwenów z dużym lustrem wody 

i natur. roślinnością szuwarową i pływającą. --- Właściwy stan ochr. zausznika wymaga: 

zachow. małych zbiorników wodnych na bagnach lub płytkich stawów i jezior o bujnej 

roślinności zanurzonej i z obszarami roślinności wynurzonej i pływającej lub płytkich 

rozlewisk w dolinach dużych rzek. --- Właściwy stan ochr. rybitwy rzecznej wymaga: 

zachow. aktualnych i umożliw. powstawania potencjalnych miejsc lęgów (wg lok. war. 

obszaru: zazwyczaj łachy aluwialne na rzekach, piaszczyste wyniesienia na ter. 

zalewowych, inne biotopy żwirowe, niekiedy stawy, zbiorniki). --- Właściwy stan ochr. 

perkozka wymaga: zachow. w krajobrazie niewielkich akwenów natur. lub sztucznych 

z bogatą rośl. szuwarową. --- Właściwy stan ochr. krwawodzioba wymaga: zachow. 

podmokłych łąk i pastwisk z niską rośl. będących wiosną w mozaice z płytkimi 

rozlewiskami, o stabilnym i wysokim w okr. lęgowym poz. wody. 

W 2013 r., w toku trwających prac nad planem zadań ochronnych, 

identyfikowano wstępnie, że wymaga to spełnienia następujących warunków: 

Prowadzenia ekstensywnej (<1500kg/ha przyrostu) gospodarki rybackiej. 

Przywrócenia gospodarowania na stawach, gdzie jej zaprzestano. Utrzymania 

częściowego zarośnięcia szuwarami (do 30% pow. stawu). Kanalizacja presji 

turystycznej. Wykluczenia usuwania drzew wzdłuż rzek i cieków wodnych, z wyjątkiem 

sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia 

(z wyjątkiem sytuacji służącej utrzymaniu prawidłowej gospodarki rybackiej). 

Odtworzenia płatów roślinności pływającej, ochrony grzybieńczyka wodnego 

Nymphoides peltata na możliwie największej powierzchni stawów; w przypadku 

zupełnego braku płatów roślinności pływającej utworzenie tymczasowych platform 

pływających z materiału roślinnego – wiązki/maty trzcinowe. Zachowanie naturalnego 

koryta Soły (ograniczenie prac w obrębie koryta, zmieniających jego geometrię (w tym 

każda budowa lub przebudowa umocnień dennych i brzegowych, wałów 

przeciwpowodziowych). Wykluczenie pozyskiwania żwiru. Zapobieganie niszczeniu 

gniazd na skutek zrzutów wody ze zbiorników zaporowych zespołu Mała Wisła-Soła 

(z wyjątkiem naturalnych wezbrań). 

Opracowano plan zadań ochronnych, choć go jeszcze nie ustanowiono. 

Analizowano i weryfikowano wcześniejsze informacje o występowaniu ptaków i ich 
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siedlisk, w wyniku czego rozmieszczenie przedmiotów ochrony jest rozpoznane dość 

dobrze, a w każdym razie wystarczająco do planowania ochrony. W szczególności: 

– Cała grupa przedmiotów ochrony – w szczególności perkozek, perkoz dwuczuby, 

perkoz rdzawoszyi, zausznik, bąk, bączek, gęgawa, krakwa, cyranka, głowienka, 

czernica, kokoszka, sieweczka rzeczna, krwawodziób, śmieszka, rybitwa rzeczna, 

rybitwa białowąsa, rybitwa czarna – związana jest ze stawami, i warunkiem ich 

ochrony jest z jednej strony utrzymanie ekstensywnej gospodarki stawowej, 

a z drugiej strony – pewne jej modyfikacje w sposób sprzyjający ptakom, 

polegające na odpowiednim reżimie napełniania i spuszczania stawów oraz 

utrzymywania roślinności wodnej na stawach. Grupa tych gatunków występuje 

także na kompleksie stawów Bagiennik w zlewni Małej Wisły. W planie zadań 

ochronnych założono, że te proprzyrodnicze sposoby gospodarki będą wdrażane 

przez ofertę wsparcia finansowego za ich wdrażanie, w związku z czym w aktach 

prawa miejscowego muszą być ujęte jako fakultatywne a nie jako obowiązkowe. 

W związku z tym, nawet jeśli niektóre wymogi wkraczałyby w sferę korzystania 

z wód, to nie powinny być regulowane warunkami korzystania z wód zlewni;  

– sieweczka rzeczna Charadrius dubius i zimorodek Alcedo atthis rozmieszczone są 

w rozproszeniu w całym obszarze Natura 2000 w dolinach cieków. Nie ma 

rozpoznanych ich dokładnych stanowisk. Jednak, Młynówka Oświęcimska na 

odcinkach w granicach obszaru nie ma struktur żwirowiskowych, które byłyby 

dogodne dla sieweczki rzecznej, ani cech rzeki naturalnej z dogodnymi 

siedliskami zimorodka – nie stanowi optymalnego siedliska dla tych gatunków, 

choć mogą one pojedynczo występować. Są to jednak zbyt słabe podstawy do 

nakładania na tym cieku ograniczeń w korzystaniu z wód dla ochrony struktur 

rzeki nieuregulowanej, podobnych do ograniczeń koniecznych na pobliskiej Sole. 

– Choć znane są obecne główne kolonie lęgowe miejsca lęgowe ślepowrona 

Nycticorax nycticorax, zlokalizowane w zlewni Soły na wyspach stawów na 

kompleksach Maleckie i Kańczuga oraz na żwirowni k. Wilczkowic, to gatunek 

ten może gniazdować także pojedynczo w zadrzewieniach; warunkiem 

właściwego stanu ochrony gatunku jest zachowanie także potencjalnych miejsc 

lęgowych, przez zaniechanie usuwania drzew wzdłuż rzek i cieków wodnych, 

z wyjątkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi oraz 

bezpieczeństwu mienia, a także sytuacji służącej utrzymaniu prawidłowej 

gospodarki rybackiej. Jednak, wymóg ten nie przekłada się na warunki 

korzystania z wód. 

Zidentyfikowano zagrożenia: wydobywanie piasku i żwiru z koryta rzeki 

i przybrzeżnych skarp może powodować płoszenie ptaków w sezonie lęgowym i utratę 

siedlisk. Wahania poziomu wody w okresie lęgowym (nagłe wezbrania powstające 

w wyniku zrzutu wód ze zbiorników zaporowych), co może prowadzić do niszczenia 

gniazd znajdujących się w korycie rzeki. Regulacja koryt rzecznych może powodować 

eliminację lub istotne ograniczenie zachodzących naturalnie w korycie rzecznym 

procesów tworzenia się kamieńców, piaszczystych i żwirowych łach, które są 

naturalnym miejscem odbywania lęgów.  
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10. REZERWAT PRZYRODY LAS MURCKOWSKI 

Rezerwat przyrody o pow. 101 ha, chroniący zbiorowiska leśne. Nie jest zależny od wód. 

Nie ma podstaw do regulowania korzystania z wód zlewni ze względu na ochronę tego 

rezerwatu. 

 

11. PARK KRAJOBRAZOWY CYSTERSKIE KOMPOZYCJE KRAJOBRAZOWE RUD WIELKICH 

Tylko marginalnie wchodzi w zlewnię Malej Wisły. Ze względu na minimalną 

powierzchnię w tej zlewni, nie ma potrzeby regulowania korzystania z wód zlewni Małej 

Wisły w związku z ochroną tego obszaru. 
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Rysunek 13. Granice obszarów chronionych w zlewni Małej Wisły (źródło: opracowanie 
własne na podstawie przekazanych danych od Zmawiającego). 
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5.4. Zabytki i dobra materialne 
 

Dziedzictwo kulturowe stanowi istotny element życia, działalności i tożsamości 

człowieka, który należy uwzględnić przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na 

środowisko warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły. Zasoby kulturowe razem 

ze środowiskiem naturalnym stanowią cenne dobro, na którego stan realizacja planów 

i programów może mieć wpływ. Istotne jest, aby wdrażanie ww. dokumentów nie 

stanowiło zagrożenia w stosunku do istniejących dóbr kultury42. 

Podstawą prawną ochrony zabytków w Polsce jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. 

zm.). Reguluje ona zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki 

nad nimi, finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowalnych 

przy zabytkach. Ponadto określa przedmiot, zakres, formę oraz organizację ochrony 

i opieki nad nimi. Ustawa definiuje pojęcie zabytku jako nieruchomości lub rzeczy 

ruchomej, bądź ich części lub zespołu, będącej dziełem człowieka lub związanej z jego 

działalnością i stanowiącej świadectwo minionej epoki lub zdarzenia, której zachowanie 

leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną 

lub naukową. Głównymi formami ochrony zabytków, jakie wymienia ustawa są: wpis do 

rejestru zabytków, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego oraz 

ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo 

w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach 

zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 

lotniska użytku publicznego43.  

Do zabytków nieruchomych zaliczają się przede wszystkim krajobrazy 

kulturowe, układy urbanistyczne, ruralistyczne oraz zespoły budowlane. Ponadto dzieła 

architektury i budownictwa w tym również budownictwa obronnego; obiekty techniki 

(zwłaszcza kopalnie huty, elektrownie i inne zakłady przemysłowe), formy zieleni 

zaprojektowanej, w tym m.in.: cmentarze, parki, ogrody; oraz miejsca upamiętniające 

wydarzenia historyczne, działalność wybitnych osób lub instytucji.  

Zlewnia rzeki Małej Wisły jest zasobna w obiekty zabytkowe wpisane w rejestr 

zabytków. Wśród nich należy m.in. wymienić liczne obiekty: sakralne, w tym kościoły,  

kaplice; oświaty, kulturowe tj. teatry, układy urbanistyczne, zabudowa mieszkaniowa 

oraz miejsca (ratusze), w tym kamienice, pałacyki, wille, domy, folwarki; oraz miejsca 

pamięci. W poniższej tabeli zestawiono gminy w których znajdują się zabytki 

nieruchome wraz z ich ilością, na terenie zlewni Małej Wisły, według stanu na 31 marca 

2014 r.44. Wśród występujących na tym terenie zabytków, należy wyszczególnić 

zabytkowe urządzenia hydrotechniczne, ściśle związane z hutnictwem, tj.: 

                                                      
42 Hobot A. i in., Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu wodno–środowiskowego 

kraju, Kraków, 2009 r. 
43 Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. 
44 Zgodnie z wykazem zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - stan na 31 marca 
2014 r, publikowanym na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa, www.nid.pl 
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Gmina Ustroń: 

Ustroń: 

 budynek administracyjny huty „Klemens”, ul. Hutnicza 1, 1868-, nr rej.: A-

534/92 z 17.08.1992 - urządzenia hydrotechniczne, nr rej.: j.w.; 

 

Ustroń - Polana: 

 huta „Teresa”, ul. Papiernia 4-8, 1792, 1837, nr rej.: A-670/91 

z 22.11.1991: budynek produkcyjny, 4 budynki mieszkalne, 5 budynków 

gospodarczych, urządzenia hydrotechniczne. 

 

Tabela 10. Wykaz gmin wraz z ilością zabytków wpisanych w rejestr zabytków 
wchodzących w skład obszaru zlewni rzeki Małej Wisły 

Gmina 
Status 
gminy 

Powierzchnia 
gminy w 
granicach zlewni 
Małej Wisły 

Liczba 
zabytków 
w 
granicach 
zlewni 
wpisane w 
rejestr 
zabytków km2 % 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

Bojszowy W 34,58 100 1 

Czechowice-
Dziedzice 

MW 66,38 100 18 

Goczałkowice-
Zdrój 

W 47,29 100 3 

Jasienica W 91,61 100 24 

Jaworze W 21,08 100 7 

Kobiór W 48,15 100 1 

Miedźna W 50,1 100 16 

Pszczyna MW 174,48 100 69 

Skoczów MW 63,52 100 35 

Strumień MW 51,28 100 28 

Tychy M 81,53 100 8 

Wyry W 34,47 100 1 

Brenna M 95,39 99,9 8 

Wisła M 109,29 99,7 6 

Lędziny M 31,34 99,7 6 

Ustroń M 58,94 99,6 15 

Bestwina W 36,74 97 2 

Suszec W 71,76 95,7 8 

Bieruń M 38,53 94,9 4 

Bielsko-Biała M 116,09 93,4 236 
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Gmina 
Status 
gminy 

Powierzchnia 
gminy w 
granicach zlewni 
Małej Wisły 

Liczba 
zabytków 
w 
granicach 
zlewni 
wpisane w 
rejestr 
zabytków Wilkowice W 29,2 85 3 

Dębowiec W 35,96 84,5 4 

Łaziska Górne M 15,87 79,2 6 

Pawłowice W 48,06 63,6 7 

Orzesze M 49,41 59,1 3 

Wilamowice MW 33,81 59 3 

Chełm Śląski W 13 56 4 

Katowice M 60,4 36,7 1 

Jastrzębie-Zdrój M 28,06 32,9 3 

Razem w woj. śląskim 1754,5 - 530 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 

Brzeszcze MW 41,75 91,7 6 

Oświęcim M 22,29 29,8 1 

Razem w woj. małopolskim 65,08 - 7 

RAZEM z dwóch województw 1819,58 - 537 

M – gmina miejska, W – gmina wiejska, MW – gmina miejsko – wiejska 
 

 

5.5. Charakterystyka społeczno - gospodarcza analizowanego 

obszaru 
 

Obszar zlewni rzeki Małej Wisły zamieszkuje niespełna 884,0 tys. osób, z czego 

94,4% ludności stanowią mieszkańcy województwa śląskiego. Pozostałe 5,6% ogółu 

ludności na tym terenie stanowią mieszkańcy województwa małopolskiego. 

Średnia gęstość zaludnienia na obszarze zlewni Małej Wisły kształtuje się na poziomie 

486 osób przypadających na 1km2 i jest prawie czterokrotnie większa od średniej  

gęstości zaludnienia na terenie Polski (123 osoby/km2)45. Największymi skupiskami 

ludzi są miasta: Tychy, Bielsko – Biała oraz Katowice. Na terenie analizowanego obszaru 

gęstość zaludnienia nie jest równomierna i waha się od 99 osób/km2 w gminie Kobiór, 

do przeszło 1580 osób/km2 dla miasta Tychy46. 

 Pod względem użytkowania terenów zlewni Mała Wisła, dominującą formą są tereny 

rolne, które stanowią 51,3% omawianego obszaru, skupiające się w centralnej części 

zlewni. Tereny leśne obejmują 31,9% całego omawianego terenu, a strefy 

zurbanizowane – 12,8% powierzchni. Główne ośrodki przemysłu zlokalizowane są 

w okolicy miast Tychy, Katowice, Pszczyna i Bielsko – Biała. Stanowią je podmioty 

                                                      
45 http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/l_powierzchnia_i_ludnosc_przekroj_terytorialny_2013.pdf 
46 Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl 

http://www.stat.gov.pl/
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gospodarcze działające głównie w sektorze przemysłu piwowarskiego, 

motoryzacyjnego, górniczego, hutniczego, maszynowego, spożywczego, drzewnego, 

włókienniczego i metalurgicznego. 

 

5.6. Prawne uwarunkowania realizacji dokumentu 

 
 Rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły, jest 

jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami. Przy 

formułowaniu warunków korzystania z wód powinno się uwzględniać zapisy m.in.: 

planów i programów odnoszących się do gospodarki wodnej i dokumenty planistyczne 

związane z zagospodarowaniem przestrzennym. Poniżej przeprowadzono analizę 

podstaw prawnych oraz dokonano analizy zgodności celów wynikających z ww. 

dokumentów w odniesieniu do celu warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły. 

 

 

5.6.1. Formalno – prawne uwarunkowania realizacji dokumentu na poziomie 

krajowym i międzynarodowym 

 

Dyrektywy UE 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa 

Dyrektywa Wodna 

Ramowa Dyrektywa Wodna, jest najważniejszym aktem prawnym, obejmującym 

zagadnienia gospodarowania wodami, który powstał w Unii Europejskiej. Jej głównym 

celem jest osiągnięcie do 2015 roku dobrego stanu/potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego dla wód powierzchniowych oraz właściwego stanu ilościowego 

i chemicznego dla wód podziemnych lub utrzymanie dobrego stanu wód, czyli stanu jak 

najmniej zakłóconego działalnością człowieka.  

Dyrektywa ta zobowiązuje wszystkie Państwa Członkowskie do podjęcia działań na 

rzecz ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód 

przybrzeżnych oraz wód podziemnych, a w szczególności:  

 zapobieganie degradacji oraz ochronę i poprawę stanu zasobów wodnych, 

 ochronę przed pogarszaniem się stanu wód, ekosystemów wodnych oraz 

ekosystemów lądowych i terenów podmokłych, zależnych od wody, 

 promowanie zrównoważonego korzystania z wód, 

 zmniejszanie skutków powodzi i susz.  

Głównym celem RDW jest osiągnięcie do 2015 roku dobrego stanu/potencjału 

ekologicznego i stanu chemicznego dla wód powierzchniowych oraz właściwego stanu 

ilościowego i chemicznego dla wód podziemnych lub utrzymanie dobrego stanu wód. 

Zapisy RDW zostały transponowane do prawa polskiego m.in. poprzez ustawę 

Prawo wodne, która reguluje zasady opracowania warunków korzystania z wód regionu 

wodnego i zlewni.  
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 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły wynika z działań 

zaplanowanych do realizacji w ramach tzw. programu działań Programu wodno-

środowiskowego kraju. Stanowi on zbiór efektywnych i skutecznych działań, których 

wypełnienie w określonym czasie pozwoli uzyskać efekt w postaci poprawy stanu wód.  

Wprowadzenie warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły będzie sprzyjało 

osiągnięciu celów środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej, choć 

zdecydowanie nie wyczerpuje potrzeb ograniczenia korzystania z wód, jakie są 

potrzebne dla osiągnięcia celów środowiskowych dla obszarów chronionych 

w analizowanej zlewni.  

 

 

Konwencje międzynarodowe: 

Konwencja o różnorodności biologicznej, ratyfikowana w 1996 r. (Dz. U. 2002 nr 184, poz. 

1532) 

Zgodnie z treścią art. 1 powyższej konwencji jej celem  jest: „Ochrona różnorodności 

biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy 

podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych, w tym przez 

odpowiedni dostęp do zasobów genetycznych i odpowiedni transfer właściwych 

technologii, z uwzględnieniem wszystkich praw do tych zasobów i technologii, a także 

odpowiednie finansowanie.” 

Ochrona różnorodności biologicznej rozumiana jest jako ochrona ekosystemów 

i naturalnego środowiska oraz utrzymywanie i restytuowanie zdolnych do życia 

populacji gatunków w ich naturalnych środowiskach. 

Konwencja zobowiązuje m.in. do: 

 identyfikacji elementów różnorodności biologicznej istotnych dla jej ochrony 

i zrównoważonego użytkowania; identyfikacji procesów i kategorii działań, które 

mają lub mogą mieć znaczny negatywny wpływ na ochronę 

i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej, oraz monitoringu ich 

skutków (art. 7),  

 wspierania z punktu widzenia środowiska racjonalnego i zrównoważonego 

rozwoju na obszarach sąsiadujących z obszarami chronionymi, mając na uwadze 

wzmocnienie ochrony tych obszarów; odtwarzania i przywracania do stanu 

poprzedniego ekosystemy, które uległy degradacji oraz popierania restytucji 

zagrożonych gatunków, poprzez opracowanie i wprowadzanie w życie 

odpowiednich planów lub innych strategii zarządzania (art. 8), 

 włączania w proces podejmowania decyzji na szczeblu krajowym problematyki 

ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów biologicznych; w miarę 

możliwości stosowania środków dotyczących wykorzystania zasobów 

biologicznych w celu uniknięcia lub zmniejszenia negatywnego wpływu na 

różnorodność biologiczną (art. 10).   

Opracowane warunki korzystania z wód zlewni Małej Wisły uwzględniają konieczność 

ochrony naturalnego środowiska, w szczególności poprzez zapewnienie racjonalnego 
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korzystania z zasobów wodnych, a co za tym idzie – zachowanie odpowiedniej ilości 

wód powierzchniowych jak i podziemnych.  

Zapisy rozporządzenia wprowadzają również ograniczenia w korzystaniu z wód 

wynikające z obecności obszarów chronionych. Dla większości obszarów chronionych, 

wprowadzone zapisy będą sprzyjały osiągnięciu wyznaczonych dla nich celów 

środowiskowych. Jednak, analizowane warunki korzystania z wód dla zlewni nie 

uwzględniają wszystkich potrzeb ograniczenia korzystania z wód niezbędnych dla 

osiągania celów środowiskowych dla obszarów chronionych.  

 

 

Prawo krajowe 

W tym rozdziale przytoczono zapisy najważniejszych podstaw prawnych  

i organizacyjnych dotyczące gospodarowania wodami w Polsce. 

 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. -  Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145) 

Ustawa reguluje kwestie związane z ustaleniem warunków korzystania 

z wód zlewni, głównie poprzez zapisy art. 115 i art. 120 ustawy. Sporządzenie 

dokumentu warunków korzystania z wód stanowi wypełnienie obowiązków Dyrektora 

RZGW w Gliwicach wynikających z tej ustawy. 

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy warunki korzystania z wód regionu określają: 

 szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych -  w projekcie rozporządzenia kwestie te reguluje Rozdział II;  

 priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych – w projekcie rozporządzenia 

kwestie te reguluje Rozdział III;  

 ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego 

części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne do osiągnięcia 

ustalonych celów środowiskowych -  w projekcie rozporządzenia kwestie te 

reguluje Rozdział IV. 

W myśl z art.  116 ust. 2 ustawy przy sporządzaniu warunków korzystania z wód zlewni, 

podobnie jak w przypadku warunków dla regionu uwzględnia się ustalenia planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia zawarte w dokumentacjach 

hydrogeologicznych dotyczących w szczególności ustalenia zasobów wód podziemnych 

oraz określenia warunków hydrogeologicznych w związku z ustanawianiem obszarów 

ochronnych zbiorników wód podziemnych. 

Zgodnie z art. 120 pkt. 2 ustawy, dyrektor RZGW, ustalając warunki korzystania z wód 

zlewni, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym 

w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235). 

Warunki korzystania z wód zlewni ustala w drodze aktu prawa miejscowego dyrektor 

RZGW, po uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, biorąc pod 

uwagę ustalenia zawarte w przyjętym dla danego regionu planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza (art. 120 pkt. 1. ustawy Prawo wodne). 
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232) 

Zapisy tej ustawy odnoszą się do warunków korzystania z wód zlewni. Zgodnie z art. 73 

ust. 1 pkt. 3 ustawy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz 

w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bierze się pod uwagę 

między innymi ustalenia wynikające z zapisów warunków korzystania z wód zlewni. 

Ponadto w myśl art. 130 ust. 1 pkt. 2 zapisy warunków korzystania z wód zlewni mogą 

prowadzić do ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, w związku z ochroną 

zasobów środowiska.  

 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 647) 

Ustawa powyższa określa m.in. zasady kształtowania polityki przestrzennej. Nie 

znajdują się tam bezpośrednie zapisy odnoszące się do warunków korzystania z wód 

zlewni, jednak w sposób pośredni nakłada ona konieczność ich uwzględniania 

w planowaniu przestrzennym. Art. 1 ust. 2. Ustawy mówi, iż w planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza: 

1. wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, 

2. walory architektoniczne i krajobrazowe, 

3. wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony 

gruntów rolnych i leśnych (…). 

 

5.6.2. Dokumenty na poziomie województwa 
 

Strategia rozwoju dla województwa śląskiego na lata 2000 – 2020  

Strategia rozwoju województwa śląskiego ma za zadanie dostosowanie regionu do 

światowych trendów związanych z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy oraz dyfuzji 

poprzez ośrodki metropolitalne, a także ma na celu podnoszenie jakości życia, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu wymogów wynikających z zasad zrównoważonego 

rozwoju. 

W dokumencie zawarto m.in. takie cele strategiczne: 

 Województwo śląskie regionem nowej gospodarki kreującym i skutecznie 

absorbującym technologie. 

 Wysoki poziom wykształcenia i umiejętności mieszkańców. 

 Rozwinięta infrastruktura nowej gospodarki. 

 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. 

 Województwo śląskie regionem o powszechnej dostępności do regionalnych 

usług publicznych o wysokim standardzie. 

 Zdrowy i bezpieczny mieszkaniec województwa. 

 Wysoka jakość środowiska naturalnego. 

 Atrakcyjne warunki zamieszkania i wysoka jakość przestrzeni. 
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Ogólny cel realizacji projektu warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły jest 

zgodny z zapisami strategii województwa, w szczególności z celem „Wysoka jakość 

środowiska naturalnego”, który zakłada realizację zamierzeń zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, co w konsekwencji będzie miało pozytywny wpływ na 

środowisko i walory krajobrazowe. 

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 - 2020 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem 

samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki 

rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.  

W dokumencie zdefiniowano cel strategiczny dotyczący wysokiego poziom 

bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym 

i społecznym w odniesieniu do obszaru: Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne 

i społeczne.  

W ramach obszaru 6. Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne, wskazano 

działania w celu dalszej ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego. Są to 

działania dotyczące: 

 racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych, gwarantującego ochronę 

naturalnych i półnaturalnych ekosystemów leśnych, nieleśnych i wodnych, 

  zachowania w niezmienionym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, 

utrzymania stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowania 

różnorodności biologicznej, 

 zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń i innych uciążliwości, 

 wprowadzenia zrównoważonej gospodarki odpadami. 

 

Warunki korzystania z wód zlewni Małej Wisły są spójne z założeniami dokumentu 

Strategii, w zakresie dążenia do poprawy stanu środowiska i ograniczania presji 

mających wpływ na jakość tego środowiska. 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego 

Poniżej przytoczono ustalenia planu, mające znaczenie dla ochrony zasobów wodnych: 

 Cel generalny: „Kształtowanie harmonijnej struktury przestrzennej 

województwa śląskiego sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi 

województwa”. 

 Cel polityki przestrzennej „ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu 

obszarów chronionych i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych” – będzie 

realizowany poprzez działania: 

 ochrona zasobów wód – zagadnienia ochrony GZWP oraz stref 

ochronnych ujęć wód; 

 ochrona zasobów wód pitnych dla zaopatrzenia mieszkańców regionu 

obejmująca m.in. zagadnienia wykluczenia form zagospodarowania 

stwarzających zagrożenie dla pełnienia funkcji podstawowych; 
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 ochrona terenów wzdłuż cieków wodnych, obejmująca m.in. zagadnienia 

prawidłowego funkcjonowania systemów melioracyjnych w dolinach 

cieków, ochrony biologicznej i poprawy stanu sanitarnego wód 

z uwzględnieniem umożliwienia wędrówki ryb dwuśrodowiskowych, 

zakazu zabudowy naturalnych terenów zalewowych, w tym w obrębie 

dolin rzecznych oraz stopniowym wycofywaniem się z nich zabudowy 

istniejącej”. 

Projekt warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły jest zgodny z celem polityki 

przestrzennej „ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów 

chronionych i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych”, który ma prowadzić do 

ochrony zasobów wodnych zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych. 

Wspomaganie osiągnięcia dobrego stanu jakościowego i ilościowego wód jest również 

celem analizowanych warunków dla zlewni. 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego 

W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego 

przedstawiono m.in zasady oraz działania dotyczące, bezpośrednio, bądź pośrednio 

ochrony stanu środowiska wodnego. Wśród nich znajduje się szereg ściśle powiązanych 

z założeniami ocenianego dokumentu.  

Poniżej przytoczono ustalenia planu, mające znaczenie dla ochrony zasobów wodnych: 

 Cel generalny: „Harmonijne gospodarowanie przestrzenią jako podstawa 

dynamicznego  zrównoważonego rozwoju województwa”. 

 Cel strategiczny „zintegrowana ochrona zasobów wodnych przed 

zanieczyszczeniem oraz nadmiernym lub nieuzasadnionym zużyciem”: 

 Cele operacyjne: „skuteczna ochrona prawna, minimalizacja zużycia 

i przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód podziemnych; racjonalne 

kształtowanie zasobów wodnych oparte na korzystnym ekologicznie 

i gospodarczo zagospodarowaniu zlewniami rzek”. 

 Cel strategiczny: „ochrona przyrody i różnorodności biologicznej poprzez 

zachowanie, wzbogacenie i odtwarzanie zasobów przyrody”. 

 Cele operacyjne: „kształtowanie spójnej przestrzennie małopolskiej sieci 

powiązań przyrodniczych uwzględniającej istniejące i projektowane 

obszary chronione, włączone w sieć krajową, opartej o założenia 

i koncepcję europejskich sieci ekologicznych”; „tworzenie warunków 

przestrzennych dla zapewnienia ochrony prawnej unikatowych i wybitnych 

walorów przyrodniczych w tym ochrona rzek z ich otoczeniem oraz innych 

ciągów obszarowych mających znaczenie dla zachowania różnorodności 

biologicznej”. 

Założenia projektu warunków korzystania z wód zlewni są spójne z przytoczonymi 

powyżej celami w zakresie ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz 

nadmiernym lub nieuzasadnionym zużyciem. 
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Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa śląskiego w zakresie 

udrażniania rzek dla ryb dwuśrodowiskowych. 

Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa śląskiego ma na celu 

wskazanie priorytetów w zakresie udrażniania rzek, wynikających z charakterystyki 

rzek województwa śląskiego pod kątem aktualnej i wymaganej do osiągnięcia jakości 

wód oraz w odniesieniu do miejsc wędrówki i tarła ryb dwuśrodowiskowych. 

Do etapu I zakwalifikowano rzeki będące miejscem tarliskowym rzek wędrownych, 

w szczególności rzekę Wartę będącą ostoją ryb i minogów. Głównym celem jest 

udrożnienie rzeki dla gatunku Certy. 

W drugim etapie ujęto większe dopływy do głównych korytarzy rzecznych. 

Uwzględniono następujące rzeki: Pilica, Soła, Żylica, Koszarawa. Głównym celem jest 

udrożnienie rzek dla tarliska troci i umożliwienie wędrówki pstrąga potokowego. 

Do trzeciego etapu zaliczono większe dopływy do głównych korytarzy rzecznych 

o znacznym stopniu zabudowy hydrotechnicznej, występowaniem ryb łososiowatych 

oraz odznaczające się przeciętną jakością wody. Obszar działania obejmuje rzekę 

Liswartę celem udrożnienia rzeki dla certy. 

W czwartym etapie realizacji znajdują się cieki o powierzchni zlewni min. 40 km2 

i przepływach od 0,25 m3/s. Celem jest udrożnienie części obszaru rzeki Wisły 

i umożliwienie migracji pstrąga potokowego. 

Do etapu piątego zaliczono pozostałe zabudowane cieki województwa o złej jakości 

wody, braku ryb łososiowatych i w znacznym stopniu przekształcone technicznie. 

Obszar obejmuje również miejsca w górnych częściach rzek, poza zasięgiem 

występowania ryb wędrownych. Głównym celem jest umożliwienie migracji pstrąga 

potokowego na rzece Wiśle i Przemszy. 

Projekt rozporządzenia dla zlewni Małej Wisły porusza kwestie ciągłości 

morfologicznej, wprowadzając ograniczenia wynikające z obecności obszarów 

chronionych. Ograniczenia te dotyczą wyposażania nowych budowli piętrzących 

w urządzenia wodne zapewniające migrację ryb, w szczególności brzanki, głowacza 

i minoga strumieniowego. Wprowadzone ograniczenie będzie sprzyjać także ochronie 

ryb dwuśrodowiskowych. 

 

Program małej retencji dla województwa śląskiego 

Program małej retencji wodnej dla województwa śląskiego obejmuje budowę 48 

nowych zbiorników i stawów rybnych oraz modernizację 44 obiektów tego typu. 

Ustalono trzystopniową hierarchię i terminy ich realizacji, tj.: 

I. obiekty małej retencji ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego gmin (plany 

obowiązujące, uchwalone lub przygotowane do uchwalenia) i/lub inwestycje w trakcie 

wydawania wymaganych prawem decyzji i pozwoleń, przewidziane do realizacji 

w latach 2005-2010; 

II. obiekty małej retencji planowane do ujęcia w planach zagospodarowania 

przestrzennego gmin (plany w trakcie przygotowania lub brak planów), przewidziane 

do realizacji w latach 2008-2012; 
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III. obiekty małej retencji, w stosunku do których stwierdzono ryzyko zaniechania ich 

realizacji, przewidziane do realizacji od roku 2012. 

W zlewni Małej Wisły, zgodnie z analizowanym dokumentem Programu przewidziano 

realizację działań w ramach I etapu (lata 2005-2010), II etapu (lata 2008-2012) i III 

etapu (od roku 2012). W Programie wskazano, iż : „przy projektowaniu i wykonywaniu 

urządzeń wodnych należy kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju, a w 

szczególności zachowaniem dobrego stanu ekologicznego wód i charakterystycznych dla 

nich biocenoz, potrzebą zachowania istniejącej rzeźby terenu oraz biologicznych 

stosunków w środowisku wodnym i na obszarach zalewowych oraz umożliwić migracje 

ryb, o ile to jest uzasadnione lokalnymi warunkami środowiska.”  Zatem zakłada się iż 

powyższe wskazania były uwzględniane przy realizacji obiektów w analizowanej zlewni. 

 

Program małej retencji dla województwa małopolskiego 
 

Program swoim zakresem obejmuje budowę 65 zbiorników małej retencji oraz 4 

poldery. Żaden z planowanych do realizacji w ramach analizowanego programu 

zbiorników, nie jest zlokalizowany w granicach zlewni Małej Wisły, dlatego też nie 

przeprowadzono analizy zgodności dokumentu z projektem warunków korzystania 

z wód zlewni Małej Wisły.  

 

 

5.6.3. Strategie, koncepcje i programy 

 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

KPZK stanowi strategiczny dokument dotyczący kształtowania ładu przestrzennego 

kraju. Kładzie szczególny nacisk na budowanie i utrzymywanie ładu przestrzennego, 

który decyduje o warunkach życia obywateli, funkcjonowaniu gospodarki i pozwala 

wykorzystywać szanse rozwojowe. Koncepcja formułuje także zasady i działania służące 

zapobieganiu konfliktom w gospodarowaniu przestrzenią i zapewnieniu 

bezpieczeństwa, w tym powodziowego. 

Głównym celem realizacji dokumentu jest wykorzystanie przestrzeni kraju i jego 

różnych potencjałów rozwojowych w celu uzyskania konkurencyjności, zwiększenia 

zatrudnienia i sprawności państwa, ponadto spójności społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej w długim czasie.  

W nawiązaniu do zapisów koncepcji wymaga się podjęcia działań m.in. w obszarach: 

 4.4. Racjonalizacja gospodarowania ograniczonymi zasobami wód 

powierzchniowych i podziemnych kraju, w tym zapobieganie występowaniu 

deficytu wody na potrzeby ludności i rozwoju gospodarczego. 

Dla utrzymania zasobów w odpowiednim stanie jakościowym i ilościowym 

w strategicznych dokumentach planistycznych (na poziomie krajowym 

i regionalnym) zostaną wprowadzone zapisy pozwalające na koordynację działań 

wynikających z Programu wodno-środowiskowego kraju. Planowanie przestrzenne 

będzie poruszać kwestię rożnych sposobów wykorzystania zasobów wodnych, 
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regulacji czasu zatrzymania wody w środowisku, w celu zmniejszania zagrożenia 

zarówno, dla jakości i ilości tych zasobów. Planowanie na poziomie krajowym, 

regionalnym i miejscowym będzie zawierać pozostałe instrumenty planistyczne 

gospodarki wodnej, w tym wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy 

Powodziowej, w tym właśnie warunki korzystania z wód zlewni. 

 4.5. osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i związanych z nimi 

ekosystemów. 

Koncepcja określa, iż stosowane będzie zintegrowane, w obrębie jednostek 

bilansowych zlewni, zarządzanie poborem wody i odprowadzaniem ścieków. 

Ponadto w celu skutecznej ochrony głównych zbiorników wód podziemnych będą 

wprowadzane na terenie wyznaczonych stref ochronnych nakazy, zakazy 

odzwierciedlane w dokumentach planistycznych na wszystkich szczeblach. Na 

obszarach o zasięgu transgranicznym będzie kontynuowana oraz rozwijana 

dotychczasowa współpraca dotycząca zarządzania wspólnymi zasobami wodnymi, 

prowadząca do osiągnięcia dobrego stanu jakościowego i rozwoju zasobów 

wodnych.  

Dążenie do osiągania dobrego stanu i potencjału wód jest również głównym celem 

ocenianego projektu rozporządzenia. Jednak, projekt nie ogranicza korzystania z wód 

w zlewni Małej Wisły w stopniu niezbędnym do osiągnięcia celów środowiskowych 

obszarów chronionych, niektórych z obszarów. Warunki korzystania z wód w zlewni 

Małej Wisły będą jednak sprzyjały realizacji celów Koncepcji, w zakresie racjonalizacji 

gospodarowania zasobami wodnymi oraz w zakresie poprawy stanu i potencjału wód. 

 

 

Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 

Strategicznym celem, określonym w niniejszym dokumencie jest zapewnienie 

bezpieczeństwa ekologicznego państwu i społeczeństwu. Dokument ten opiera się na 

zasadzie zrównoważonego rozwoju. 

Kierunki działań, zgodnie z Polityką ekologiczną, jakie powinny być podjęte 

w najbliższych latach  to: 

 Kierunki działań systemowych, 

 Ochrona zasobów naturalnych, 

 Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, 

 Nakłady na realizację polityki ekologicznej. 

Polityka ekologiczna Państwa, w aspekcie dotyczącym racjonalnego gospodarowania 

zasobami wodnymi wyznacza następujące cele średniookresowe do 2016 r.: 

 racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych 

w sposób umożliwiający ochronę gospodarki wodnej od deficytów wody 

i zabezpieczenia przed skutkami powodzi, 

 dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe 

i konsumpcyjne, 

 zwiększenie retencji wodnej, 

 skuteczna ochrona zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. 
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Zapisy analizowanego rozporządzenia, z uwagi na racjonalizację poborów wód 

powierzchniowych i podziemnych, są zgodne z celami Polityki Ekologicznej Państwa. 

 

Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2012 r. poz. 145) - Program wodno-

środowiskowy kraju oraz Plany gospodarowania wodami są podstawowymi 

dokumentami planistycznymi, które kierunkują i wspierają proces osiągania celów 

środowiskowych we wszystkich obszarach dorzeczy w Polsce. Zgodnie z zapisami 

ustawy, Plan gospodarowania wodami zawiera: 

1) ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza,  

2) podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych  i oceny ich 

wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych; 

3) wykazy obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4, wraz z graficznym 

przedstawieniem przebiegu ich granic oraz określeniem podstaw prawnych ich 

utworzenia; 

4) mapę sieci monitoringu, wraz z prezentacją programów monitoringowych; 

5) ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych; 

6) podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód; 

7) podsumowanie działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju, 

z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych; 

8) wykaz innych szczegółowych programów i planów gospodarowania dla obszaru 

dorzecza dotyczących zlewni, sektorów gospodarki, problemów lub typów wód, wraz 

z omówieniem zawartości tych programów i planów; 

9) podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa 

i konsultacji publicznych, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie; 

10) wykaz organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru 

dorzecza; 

11) informację o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji 

źródłowej wykorzystanej do sporządzenia planu oraz informacji o spodziewanych 

wynikach realizacji planu. 

W ramach tych dokumentów wyznaczono działania mające umożliwić osiąganie 

zakładanych celów tj.: niepogarszania stanu części wód oraz osiągnięcie dobrego stanu 

wód do 2015 r. Dla wód powierzchniowych celem środowiskowym jest dobry stan 

ekologiczny i chemiczny, natomiast dla wód podziemnych - dobry stan chemiczny 

i ilościowy. Program wodno-środowiskowy kraju jest zestawieniem działań 

zaplanowanych do realizacji w celu osiągnięcia tego celu dla każdej JCW. W Programie 

wodno- środowiskowym kraju, a tym samym w Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły, zlewnia Małej Wisły została wskazana do opracowania 

warunków korzystania z wód zlewni. 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Małej Wisły 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego są dokumentem sporządzanym przez 

Dyrektora RZGW na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – ustawy 
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Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), który stanowi, że: „Warunki korzystania  z wód 

regionu wodnego oraz warunki korzystania z wód zlewni ustala, w drodze aktu prawa 

miejscowego, dyrektor regionalnego zarządu, po uzgodnieniu z Prezesem Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej, kierując się ustaleniami planu, o którym mowa w art. 113 

ust. 1 pkt 1a.”. Obowiązek sporządzenia Warunków wynika również z zapisów Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549), 

gdzie zostały wskazane jako jedno z działań organizacyjno-prawnych służących 

osiągnięciu celów środowiskowych. Celem sporządzenia warunko w jest ustalenie zasad 

wspomagających proces zarządzania zasobami wodnymi i kształtowanie sposobu ich 

użytkowania. 

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 145), warunki korzystania z wód regionu wodnego określają szczegółowe 

wymagania w zakresie stanu wód regionu wodnego, wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych, priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w regionie wodnym, 

ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla 

wskazanych jednolitych części wód, niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów 

środowiskowych. 

Dyrektor RZGW w Gliwicach przystąpił do opracowywania Warunków korzystania 

z wód regionu wodnego Małej Wisły dnia 18 października 2011 roku. W 2013 roku 

został opracowany projekt dokumentu i przeprowadzona procedura SOOŚ. Projekt 

analizowanego rozporządzenia zawiera: 

1) szczegółowe wymagania dotyczące  stanu wód wynikające z celów środowiskowych; 

2) priorytety w korzystaniu z wód, 

3)ograniczenia w  korzystaniu z wód, w szczególności zapisy związane 

z ograniczeniami w zakresie: 

 wielkości poborów wód powierzchniowych i podziemnych, 

 wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych, 

 budowli piętrzących. 

Warunki korzystania z wód zlewni mają za zadanie uszczegółowienie, bądź też 

rozszerzenie zapisów warunków dla regionu, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania 

i problemy tak, aby wspólnie z nimi doprowadzić do osiągnięcia celów środowiskowych. 

Dokumenty te będą się zatem uzupełniały, tworząc dla obszaru zlewni Małej Wisły 

zestaw ograniczeń przybliżających do osiągania celów środowiskowych w każdej JCW 

analizowanej zlewni. 

 

5.6.4. Plany ochrony  

 

Dla obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001 

ustanowiono plan zadań ochronnych (Zarządzenie 38/2013 Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Katowicach z 31 grudnia 2013 r., Dz. Urz. z 2014 poz. 118). Jako 

zagrożenie dla źródeł wskazano orurowanie i ujęcie wypływu wód, które przyczynia się 
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do zaburzenia biogeochemicznych uwarunkowań wytrącania się martwicy wapiennej. 

Stosowanie środków chemicznych i nawozów sztucznych w granicach zlewni 

bezpośredniej źródeł może przyczyniać się do zaburzenia biogeochemicznych 

uwarunkowań wytrącania się martwicy wapiennej. Odprowadzanie ścieków 

komunalnych do gruntu w granicach zlewni bezpośredniej źródeł może przyczyniać się 

do zaburzenia biogeochemicznych uwarunkowań wytrącania się martwicy wapiennej. 

Jako cel wskazano unaturalnienie wypływów wód podziemnych (w tym usunięcie 

poborów wody ze źródeł. 

 

Dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001 ustanowiono plan zadań 

ochronnych (Zarządzenie 37/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Katowicach z 31 grudnia 2013 Dz. Urz. z 2014 r. poz. 117). Plan identyfikuje 

zagrożenia: 

– zarzucanie hodowli ryb na stawach, 

– zmniejszanie się powierzchni stawów, 

– zmiana funkcji stawów i przekształcanie ich w ośrodki rekreacyjne, 

– żeglarstwo na zbiorniku goczałkowickim w szczególności w pd. części 

zbiornika na linii poniżej ujścia Wisły, 

– niszczenie zadrzewień podczas regulacji koryt rzecznych, 

– płoszenie ptaków przez wędkowanie w dolinach rzek i na brzegach jez. 

Goczałkowickiego. 

Jako odnoszące się do wód cele ochrony postawiono: utrzymanie stawów, utrzymanie 

powierzchni stawu zarośniętej roślinnością wynurzoną na niezmienionym poziomie 

przy +/- 3% tolerancji zasięgu tej powierzchni, stworzenie możliwości rozwoju 

szuwarów na Zbiorniku Goczałkowickim w miejscach wypłyceń przybrzeżnych 

i w otoczeniu zbudowanych wysp. Jako obligatoryjne działanie ochronne wskazano 

utrzymanie gospodarki na stawach. Natomiast utrzymywanie napełnienia stawów w 

okresie lęgowym ptaków oraz utrzymywanie szuwarów ma być realizowane jako 

działanie fakultatywne, tj. na podstawie płatności środowiskowych w ramach 

instrumentów wsparcia rybactwa, co znaczy że nie może ono być obowiązkiem 

prawnym, a ma być przedmiotem dobrowolnych kontraktów. W ramach działań 

ochronnych przewidziano budowę wysp na stawach i zbiorniku Goczałkowickim, co jest 

korzystaniem z wód. 

 

Dla pozostałych obszarów chronionych nie ma ustanowionych planów ochrony, planów 

zadań ochronnych ani zadań ochronnych. Dla obszarów Natura 2000: Dolina Dolnej Soły 

PLB120004 oraz Stawy w Brzeszczach PLB120009 sporządzono projekty planów zadań 

ochronnych, ale dotychczas nie ustanowiono planów. Treść tych projektów omówiona 

jest przy opisach obszarów chronionych. Podobnie, dla rezerwatu przyrody Babczyna 

Dolina, opracowana jest dokumentacja do planu ochrony rezerwatu, ale plan nie został 

dotąd ustanowiony. 
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5.7. Potencjalny i rzeczywisty wpływ na środowisko w przypadku 

realizacji dokumentu 
 

5.7.1. Wpływ na środowisko przyrodnicze 

 

Przewiduje się, iż wdrożenie zapisów analizowanego projektu rozporządzenia 

w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły będzie miało pozytywny 

wpływ na środowisko przyrodnicze w stosunku do jego stanu obecnego, przede 

wszystkim zapobiegając ryzyku niekorzystnych przyrodniczo przekształceń wód 

i zapobiegając korzystaniu z wód, które takie przekształcenia mogłoby powodować. 

 W zlewni nie zidentyfikowano przypadków, w których korzystanie 

z wód niezbędne dla środowiska przyrodniczego, byłoby ograniczane przez Warunki 

w stopniu, który mógłby generować negatywny wpływ na możliwość ochrony 

środowiska przyrodniczego. Teoretycznie, sytuacje takie mogłyby dotyczyć: 

– korzystania z wód na potrzeby hodowli stawowej ryb w obszarach Natura 2000: 

Dolina Górnej Wisły PLB240001, Stawy w Brzeszczach PLB120009, Dolina 

Dolnej Soły PLB120004. W tych obszarach realizacja ich celów ochrony wymaga 

utrzymania ekstensywnej gospodarki na stawach, ponieważ liczna grupa 

przedmiotów ochrony to ptaki związane ze środowiskiem stawów; 

– budowy wysp na stawach i na Zbiorniku Goczałkowickim w obszarze Natura 

2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001, co jest działaniem ochronnym 

wynikającym z planu zadań ochronnych tego obszaru. 

Projektowane warunki korzystania z wód zlewni nie zawierają jednak ograniczeń, które 

mogłyby wpływać na te sposoby korzystania z wód. Przeciwnie, korzystaniu z wód na 

potrzeby utrzymania w/w stawów rybnych nadano podwyższony priorytet korzystania 

z wód w porównaniu z potrzebami innych użytkowników wód, odpowiadający 

priorytetowy ochrony ekosystemów – biorąc właśnie pod uwagę, że utrzymanie stawów 

rybnych w tych obszarach to właśnie ochrona ekosystemów, a nie produkcja rolnicza. 

 

W zlewni zaproponowano wprowadzenie ogólnych ograniczeń, minimalizujących 

oddziaływanie korzystania z wód na środowisko przyrodnicze: 

1) Zakazuje się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wydobywania z wód powierzchniowych 

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) Wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru i piasku oraz innych 

materiałów jest możliwe pod warunkiem przedstawienia analizy, która wykaże i 

uzasadni zachowanie równowagi hydrodynamicznej cieku, brak zagrożenia dla 

stanu wód oraz ekosystemów lądowych zależnych od wód, analizując w 

szczególności takie elementy jak: a) moc strumienia, b) naprężenia styczne, c) 

transport rumowiska, z uwzględnieniem elementów kształtujących ten transport w 
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zlewni, d) przewidywane morfologiczne, hydrauliczne i ekologiczne skutki 

eksploatacji w miejscu poboru oraz powyżej i poniżej miejsca poboru, e) propozycje 

monitorowania skutków środowiskowych będących wynikiem wydobywania z rzeki 

osadów. 

3) Wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru i piasku oraz innych 

materiałów wymaga określenia sposobu prowadzenia monitoringu w zakresie 

objętości wydobywanego materiału, zmian morfologii koryta oraz warunków 

ekologicznych w cieku. 

4) Wprowadza się ograniczenia w zabudowie potoków poprzez zakaz stosowania 

rozwiązań opartych na przekrojach kołowych lub wielootworowych. 

5) Korzystanie z wód z wykorzystaniem budowli piętrzącej, o ile jest to uzasadnione 

potrzebami występujących tam gatunków ryb charakterystycznych dla danej 

krainy rybnej lub występujących tam gatunków ryb podlegających ochronie 

gatunkowej na podstawie przepisów o ochronie przyrody, wymaga wyposażenia tej 

budowli w urządzenia wodne zapewniające migrację charakterystycznych 

gatunków ryb, chyba że konstrukcja budowli zapewnia przy przepływie średnim 

niskim (SNQ) utrzymanie takiej migracji. 

6) Korzystanie z wód do celów produkcji energii wymaga zastosowania urządzeń 

ograniczających śmiertelność ryb. 

 

Wprowadzono ograniczenia dotyczące korzystania z wód wynikające z potrzeb 

przyrodniczych obszarów chronionych: 

 

1) Wykonanie budowli piętrzącej w korycie cieków wchodzących w skład JCWP Wisła 

do Dobki, Kopydło, Wisła od Dobki do Bładnicy, Bładnica, Łaziński Potok, Jasienica, 

Wapienica, Biała, wymaga zapewnienia możliwości migracji ryb, w szczególności 

brzanki, głowacza i minoga strumieniowego, to znaczy: 

a) konstrukcja budowli zapewniająca możliwość migracji ryb, w tym 

niewymagająca pokonywnaia przez ryby różnicy poziomów >0,2m, 

lub 

b) wyposażenie budowli w urządzenia umożliwiajace migrację 

wskazanych gatunków ryb, tj: 

- bystrotoki, obejścia dla ryb lub rampy o spadku <1:20, gwarantujące 

przepływ co najmniej 0,1 m3/s na każdy metr ich szerokości, o prędkości 

przepływu wody <1,20 m/s i maksymalnej wysokości kaskad 0,2m 

- przepławki szczelinowe lub komorowe zapewniające przepływ >0,15 m3/s, 

dyssypację objętościową E < 150 W/m3, minimalną głębkość > 0,6m, 

minimalną długość komór 1,4m, minimalną szerokość komór 1,2 m, 

minimalną szerokość szczelin 0,20 m, maksymalną różnicę poziomów wody 

w kolejnych komorach 0,10 m, występowanie w komorach obszarów o 

prędkości przepływu <0,40m/s.; 

- inne, zapewniające analogiczne parametry przepływu wody. 
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Zapis ten przyczyni się do osiągnięcia właściwego stanu ochrony w/w gatunków ryb 

będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Beskid Śląski, 

z uwaględnieniem faktu, że ciągłość ekologiczna dla tych gatunków w obszarze Natura 

2000 musi być realizowana także przez odcinki cieków poza granicami tego obszaru. 

 

2) W JCWP Wisła do Dobki, Kopydło, Wisła od Dobki do Bładnicy, Bładnica, Łaziński 

Potok, Jasienica, Wapienica, Biała, w granicach obszaru Natura 2000 Beskid Śląski 

PLH240005 oraz Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, wyklucza się, za wyjątkiem 

utrzymywania istniejących poborów wody na cele komunalne, korzystanie z wód, które: 

–  wymagałoby piętrzenia wód, 

– powodowałoby przekształcenie morfologii dna cieków, 

– zakłócałoby zachowanie równowagi hydrodynamicznej cieku 

i transportowanych przez niego osadów (w tym procesy zapewniające ciągłość 

powstawania, transportu i odkładania się rumowiska rzecznego). 

 

Zapis zapewni warunki dla dynamicznej trwałości kamieńców, będących przedmiotami 

ochrony obszaru Natura 2000. Zapis umożliwia ograniczone prace przeciwpowodziowe. 

Będzie dotyczyć tylko cieków w obszarze Natura 2000, czyli w praktyce tylko górnych 

odcinków cieków. 

 

3) W JCWP Łaziński Potok, na odcinku Łazińskiego Potoku od źródeł do punktu 

o współrzędnych47 x=491761, y=214976, wyklucza się możliwość poboru wód 

powierzchniowych oraz korzystania z wód powodującego przekształcenie 

hydromorfologii potoku. 

 

Zapis konieczny dla osiągnięcia celu środowiskowego dla rez. Dolina Łańskiego Potoku. 

 

4) W JCWP Wisła od Bładnicy do zb. Goczałkowice, Iłownica, Łaziński Potok, Knajka, w 

granicach obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źrodła Tufowe PLH240001, wyklucza 

się: 

– w ramach zwykłego i szczególnego korzystania z wód pobór wód w miejscach 

ich wypływu na powierzchnię ziemi oraz w ramach szczególnego korzystania z 

wód pobór wód podziemnych, 

– odprowadzanie ścieków do gruntu, 

– przekształcanie morfologii koryt cieków, za wyjątkiem działań przewidzianych 

w planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe 

PLH240001. 

                                                      
47 współrzędne podano w układzie współrzędnych, o którym mowa w § 3 pkt 1 ust. 4 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 
przestrzennych (Dz. U. poz. 1247). 
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Zapis zapewni ochronę obszaru Natura 2000 Cieszynskie Źródła Tufowe przed 

zagrożeniami ze strony korzystania z wód, zidentyfikowanymi w planie zadań 

ochronnych. 

 

5) Wyklucza się korzystanie z wód Zbiornika Goczałkowickiego (w JCWP Wisła od 

zbiornika Goczałkowice do Białej) do celów rekreacyjnych na fragmentach tego 

zbiornika obejmujących rejon ujścia Wisły, rejon ujścia Bajerki oraz rejon przyległy do 

południowego brzegu zbiornika.  

 

Zapis zapewni ochronę ptaków – przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Dolina 

Górnej Wisły od zagrożenia ze strony korzystania w wód do celów rekreacyjnych, 

zidentyfikowanego w planie zadań ochronnych, w kluczowej dla ptaków strefie. Zapis 

ma charakter kompromisowy, nie wyklucza udostępnienia do rekreacji części zbiornika. 

 

6) We fragmentach JCWP Bajerka oraz Iłownica tworzących obszar ograniczony: od 

zach. rzeką Bajerka, od pn. linią kolejową Czechowice-Dziedzice, od wsch. linią łączącą 

punkt o współrzędnych x=493345 y=226315 z punktem o współrzędnych x=494140 

y=223955, od pd. rzeką Iłownica i drogą Landek-Zabłocie, wyklucza się pobór wód 

podziemnych, za wyjątkiem poborów, dla których przeprowadzona została ocena 

oddziaływania na środowisko, która wykazała że nie wpłyną one negatywnie na 

rezerwat przyrody Rotuz, Korzystanie z wód powierzchniowych na tym obszarze nie 

może powodować wzmożonego odpływu wody z rezerwatu przyrody Rotuz, w 

szczególności nie może powodować pogłębienia dna rowów i cieków. 

 

Zapis zapewni, że korzystanie z wód nie naruszy ustalenia warunków wodnych 

rezerwatu Rotuz.  

 

7) Wprowadza się ograniczenie w korzystaniu z wód polegające na zakazie, 

w granicach  Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, poboru wód powierzchniowych 

i podziemnych na cele inne niż komunalne. 

 

Zapis wykluczy użytkowanie, kosztem środowiska, zasobów wodnych na cele 

gospodarcze, co jest zagrożeniem w tym obszarze i jest adekwatne do celów ochrony 

parku krajobrazowego. 

 

8) W JCWP Korzenica, wyklucza się możliwość poboru wód z cieku Korzeniec, a na 

odcinku tego potoku od górnej granicy rezerwatu przyrody Babczyna Dolina do ujścia 

dodatkowo wyklucza się możliwość korzystania z wód powodującego przekształcenie 

hydromorfologii potoku. 

 

Zapis konieczny dla osiągnięcia celu środowiskowego dla rez. Babczyna Dolina. 

Korzeniec jest 6-kilometrowym ciekiem w krajobrazie leśnym. Powinien zachować 

w pełni naturalny przepływ. 
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9) W całej JCWP Wisła od Białej do Przemszy, a także we fragmentach JCWP Pszczynka, 

Młynówka Oświęcimska i Dankówka leżących w granicach obszaru Natura 2000 Stawy 

w Brzeszczach PLB120009 wprowadza się zakaz wydobywania oraz poboru z wód 

powierzchniowych kamienia, żwiru i piasku oraz innych materiałów, z wyjątkiem 

usuwania odsypisk zwiększających zagrożenie powodziowe przy ograniczeniu zasięgu 

ingerencji wyłącznie do niezbędnego dla usunięcia powstałego zagrożenia, wobec braku 

rozwiązań alternatywnych oraz pod warunkiem wsypania całości wybranego materiału 

z powrotem do koryta rzeki. 

 

Zapis zapewni ochronę łach żwirowych stanowiących siedliska rybitwy rzecznej 

i zminimalizuje zagrożenie zidentyfikowanego w projekcie planu zadań ochronnych 

obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach. Zapisem objęto tylko JCW istotne dla 

obszaru. Zakazem należy objąć także krótki odcinek JCW Wisła powyżej granic obszaru 

Natura 2000, ponieważ pobór żwiru powyżej obszaru nasilałby zidentyfikowane 

zagrożenie braku materiału żwirowego w obszarze. Ustalenie nie wyklucza ograniczonej 

ochrony przeciwpowodziowej. 

 

10) W znajdujących się w granicach obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach 

PLB120009 fragmentach JCWP: Pszczynka od zb. Łąka do ujścia, Wisła od Białej do 

Przemszy, Łękawka, Dankówka, Korzenica, Gostynia od starego koryta do ujścia, 

Młynówka Oświęcimska wprowadza się zakaz korzystania z wód powodującego 

przekształcenie hydromorfologii cieków.   

 

Celem wprowadzenia takiego zakazu w granicach obszaru Natura 2000 jest konieczność 

ochrony struktur typowych dla rzek nieuregulowanych, jak lachy żwirowe i erozyjne 

podcięcia brzegów, kluczowych dla rybitwy rzecznej i zimorodka. Jak ustalono w planie 

zadań ochronnych, gatunki te są rozproszone na wszystkich ciekach obszaru, dlatego 

ustalenie dotyczy wszystkich JCW w obszarze. Ustalenie pozostawia możliwość 

niezbędnej ochrony przeciwpowodziowej, która pozostaje poza sferą korzystania z wód. 

 

11) We fragmentach JCWP Wisła od ujścia Bładnicy do zbiornika Goczałkowice oraz 

JCWP Wisła od zbiornika Goczałkowice do ujścia Białej leżących w granicach obszaru 

Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001 wprowadza się zakaz wydobywania oraz 

poboru z wód powierzchniowych kamienia, żwiru i piasku oraz innych materiałów, z 

wyjątkiem: 

a) usuwania odsypisk zwiększających zagrożenie powodziowe przy ograniczeniu 

zasięgu ingerencji wyłącznie do niezbędnego dla usunięcia powstałego 

zagrożenia, wobec braku rozwiązań alternatywnych oraz pod warunkiem 

wsypania całości wybranego materiału z powrotem do koryta rzeki, 

b) prac wynikających z funkcjonowania zbiornika Goczałkowice.  
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Zapis ten jest konieczny dla ochrony siedlisk sieweczki rzecznej, będacej przedmiotem 

ochrony znajdującego się tu obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001. 

Jednak, ograniczenie nie dotyczy funkcjonownia zbiornika Goczałkowice. 

Funkcjonowanie zbiornika w tym aspekcie jest wystarczająco ograniczane przez art. 33 

ustawy o ochronie przyrody. 

 

Ograniczenia te powinny przyczynić się do ochrony flory i fauny rzek w całej zlewni. 

Ograniczenie wydobywania kruszyw z rzek zapobiegnie częściowo niszczeniu flory 

i fauny rzecznej w wyniku takich prac. Przede wszystkim zaś powyższe ograniczenia 

przyczynią się do zachowania funkcji rzek jako korytarzy ekologicznych, 

w szczególności dla ichtiofauny.  

Powyższe ograniczenia zapewnią w odpowiednich częściach zlewni, że 

korzystanie z wód nie będzie przeszkadzać w zapewnieniu warunków wodnych 

niezbędnych do ochrony chronionych obszarów przyrodniczych, jak również wykluczą 

przekształcenia hydromorfologiczne, które mogłyby wpłynąć negatywnie na te obszary. 

Tym samym, zapewnią wyższy niż obecnie poziom ochrony środowiska przyrodniczego. 

 Poza przyrodniczymi obszarami chronionymi, warunki korzystania z wód zlewni, 

wraz z warunkami korzystania z wód regionu wodnego, tworzą ogólny system 

ograniczeń korzystnie oddziałujący na środowisko przyrodnicze. Jednak, warunki 

korzystania z wód zlewni nie poprawiają już znacząco przewidywanego pozytywnego 

oddziaływania na środowisko przyrodnicze w stosunku do warunków korzystania 

z wód regionu wodnego. 

Warunki korzystania z wód zlewni pozostają neutralne względem zakazów 

obowiązujących w formach ochrony przyrody. Korzystanie z wód naruszające te zakazy 

pozostaje zakazane niezależnie od zapisów w warunkach. Z drugiej strony, warunki nie 

powtarzają zakazów wynikających z przepisów odrębnych. Wprowadzane ograniczenia 

korzystania z wód wynikające z istnienia obszarów chronionych dotyczą sytuacji, 

w których konieczność danego ograniczenia jest potrzebna dla osiągnięcia celów 

obszaru chronionego, a ograniczenie nie jest wprowadzone przez obowiązujące 

w danym obszarze zakazy.  

Korzystanie z wód zlewni przynajmniej teoretycznie mogłoby oddziaływać na 

obszary chronione poniżej zlewni, np. gdyby generowało zanieczyszczenia wód, 

przenoszone w dół rzeki, albo gdyby znacząco modyfikowało reżim hydrologiczny 

w niższym biegu rzeki. Warunki nie ograniczają takich sytuacji, ponieważ wydają się one 

wystarczająco ograniczone przez inne akty prawa, w szczególności przez zapisy Prawa 

Wodnego oraz przez wymagania dotyczące środowiskowych uwarunkowań realizacji 

przedsięwzięć. Korzystanie z wód, które wywierałoby takie oddziaływanie, nie miałoby 

szansy uzyskania zgody środowiskowej. 

 

5.7.2. Oddziaływanie na zdrowie ludzi     

 

Regulacje projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania 

z wód zlewni Małej Wisły, prowadzą do zmniejszenia oddziaływań wywieranych na 
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wody zarówno powierzchniowe jak i podziemne, co przełożyć się powinno  na poprawę 

stanu wód, a tym samym jakości całego środowiska naturalnego. Dzięki wprowadzonym 

zapisom możliwe będzie zwiększenie dostępu społeczeństwa do wód o odpowiedniej 

jakości, co powinno pozytywnie wpłynąć na zdrowie ludzi zamieszkujących zlewnię 

Małej Wisły. 

Na obszarze zlewni Małej Wisły obowiązują również warunki korzystania z wód 

ustanowione dla regionu wodnego Małej Wisły. Biorąc pod uwagę ocenę wpływu na 

środowisko i na zdrowie ludzi zawartą w prognozie oddziaływania na środowisko 

warunków korzystania z wód regionu wodnego Małej Wisły można wnioskować, że 

zapisy rozporządzenia korzystnie wpłyną na uporządkowanie szeregu problemów  

związanych z gospodarką wodną i brak jest przesłanek do uznania, że będą one miały 

jakikolwiek negatywny wpływ na środowisko bądź zdrowie ludzi48. Ocena ta wynika ze 

zwiększenia poziomu wymagań dotyczących korzystania z zasobów środowiska, które 

doprowadzić powinny do poprawy stanu wód. Zakłada się, iż wprowadzenie zapisów 

obydwu dokumentów zapewni odpowiednią ilość i jakość wód do spożycia, co wpłynie 

pozytywnie na zdrowie ludzi. 

Zapisy działu projektu dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie stanu wód, 

wynikających z ustalonych celów środowiskowych, powinny przyczynić się do 

osiągnięcia lub zachowania dobrego stanu wód. W celu dostępu do maksymalnego ale 

zrównoważonego poboru przy poszanowaniu wszystkich elementów środowiska  

projekt rozporządzenia wskazuje priorytety w zakresie zaspokajania potrzeb wodnych, 

tj. z przeznaczeniem: do spożycia oraz na pozostałe cele komunalne, na zaopatrzenie 

przemysłu farmaceutycznego, spożywczego oraz pozostałych gałęzi przemysłu na 

pokrycie potrzeb związanych z chowem i hodowlą zwierząt, czy też tych związanych 

z rekreacją, a także na nawadnianie upraw rolnych i leśnych, oraz na potrzeby 

ekosystemów wodnych i zależnych od wód. Pozytywny wpływ na stan wód w zlewni, 

a tym samym pośrednio na zdrowie człowieka, powinny mieć także ograniczenia 

w zakresie korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych wprowadzone treścią 

projektu rozporządzenia.  Art. 8 wprowadza ograniczenie poboru wód podziemnych 

w sytuacjach, gdy do celu poboru nie można zastosować wód powierzchniowych, 

z wyłączeniem poborów do celów zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia oraz na 

cele komunalne lub do produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych. 

Pozytywnego oddziaływania na stan wód można także spodziewać się po wdrożeniu 

wykluczenia poborów wód powierzchniowych z cieku Korzeniec i odcinkowo w JCWP 

Łaziński Potok, ograniczenia poborów wód podziemnych we fragmentach JCWP Bajerka 

oraz Iłownica wyłącznie do poborów, dla których przeprowadzona została ocena 

oddziaływania na środowisko, która wykazała że nie wpłyną one negatywnie na 

rezerwat przyrody Rotuz, a także wykluczenia poborów wód w miejscu ich wypływu na 

powierzchnię ziemi i wykluczenia poboru wód podziemnych w granicach obszaru 

chronionego Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001 w ramach 

                                                      
48 Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona dla projektu warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Małej Wisły, PAN, Zabrze, 2012 r. 
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szczególnego korzystania z wód. Ponadto, w granicach Parku Krajobrazowego Beskidu 

Małego ograniczono pobór wyłącznie do celów zaopatrzenia w wodę na cele komunalne. 

Wdrożenie zawartych w projekcie rozporządzenia ograniczeń ma na celu zapewnienie 

ochrony naturalnych zasobów środowiska. Ograniczenie negatywnych oddziaływań na 

stan wód zlewni Małej Wisły poprzez wprowadzone uregulowania przedmiotowego 

projektu, a także dokumentu opracowanego dla regionu wodnego Małej Wisły, będzie 

w pozytywny sposób wpływać na zdrowie ludzi. 

Konflikty społeczne  

  Wdrożenie zapisów projektu rozporządzenia dotyczących ograniczeń 

w korzystaniu z wód powierzchniowych oraz podziemnych może powodować sprzeciw 

nowych, a także dotychczasowych użytkowników wód. Wprowadzenie ograniczeń 

w obszarach chronionych jest jednak niezbędne do ochrony tych obszarów. Jednakże 

ograniczenie możliwości poboru wód powierzchniowych i podziemnych może spotkać 

się ze sprzeciwem użytkowników wód. W takiej sytuacji należy wskazać konieczność 

osiągnięcia celów środowiskowych dla części wód, które są dyktowane obowiązującym 

prawem. Kontrowersje może wzbudzić również zapis dotyczący wprowadzenia 

fragmentarycznego zakazu korzystania z wód zbiornika Goczałkowickiego do celów 

rekreacyjnych. Zwrócić tutaj należy uwagę na fakt, iż jest to rozwiązanie kompromisowe 

i nie wyklucza rekreacyjnego wykorzystywania pozostałej części zbiornika do tych 

celów.  

Przytoczone powyżej zapisy, jak każde ograniczenia, mogą spotkać się 

z negatywną opinią społeczeństwa. W takim przypadku należy wskazać obowiązujące 

zapisy prawne, które wskazują konieczność osiągnięcia celów środowiskowych dla 

części wód. Cele środowiskowe, które zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

dotyczą osiągnięcia/utrzymania dobrego stanu/potencjału wód powinny zostać 

osiągnięte do 2015 r. i tylko w szczególnych okolicznościach mogą zostać przedłużone 

do 2021 lub do 2027 r. Zatem wprowadzenie zaprezentowanych ograniczeń jest 

niezbędne, by móc wspomagać osiąganie wyznaczonych celów. Ograniczenia dla nowych 

użytkowników wód, mogą wykazywać niezadowolenie, jednak nie będzie niosło to za 

sobą skutków prawnych w stosunku do wydającego rozporządzenie Dyrektora RZGW. 

Należy podkreślić, że zgodnie z zapisami Art. 125 Ustawy Prawo wodne warunki 

korzystania z wód są nadrzędne względem wydawanych pozwoleń wodnoprawnych. 

Ustalenia warunków mogą spowodować odmowę wydania, cofnięcie lub ograniczenie 

dopuszczonego pozwoleniem wodnoprawnym użytkowania wód bez odszkodowania, co 

w znacznym stopniu wyjaśnia kwestie braku możliwości zaistnienia potencjalnych 

roszczeń wynikających z wprowadzenia poszczególnych priorytetów i ograniczeń. 
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5.7.3. Wpływ na środowisko wodne 

 

Ponieważ zlewnia Małej Wisły jest częścią regionu wodnego Małej Wisły, 

dokument jakim jest rozporządzenie w sprawie ustanowienia warunków korzystania 

z wód zlewni Małej Wisły należy traktować jako uzupełnienie/uszczegółowienie 

rozporządzenia w sprawie ustanowienia warunków korzystania z wód regionu 

wodnego.  

W celu oceny wpływu realizacji zapisów projektu rozporządzenia warunków 

korzystania z wód zlewni Małej Wisły na wody powierzchniowe, odniesiono się do 

zidentyfikowanych, aktualnie występujących na tym terenie oddziaływań mających 

wpływ na stan wód powierzchniowych. Ogólnym stanem dobrym charakteryzuje się 7 

JCWP w analizowanej zlewni, a 36 JCWP – stanem złym. Największym zagrożeniem dla 

stanu wód w zlewni są działania antropogeniczne, takie jak zrzuty zanieczyszczeń, 

pobory wód oraz zakłócenia ciągłości morfologicznej. 

 
Wprowadzanie ścieków do wód 
 
Wody powierzchniowe 

 Jednym z poważnych zagrożeń dla stanu/potencjału wód w zlewni Małej Wisły są 

zrzuty ścieków, zlokalizowano ich tutaj 1816, a są to między innymi: zrzuty ścieków 

przemysłowych i komunalnych oraz wód kopalnianych, opadowych, chłodniczych i wód 

ze stawów rybnych.  

Kwestie wprowadzania ścieków do wód regulują zapisy Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U z 2006 r., Nr 137, poz. 984) wraz 

z rozporządzeniem zmieniającym (Dz. U. 2009 nr 27 poz. 169). Rozporządzenie to 

określa stężenia zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych wraz z ich wpływem na ładunek 

w odbiorniku, czyli na jakość wód odbiornika. Przy określaniu wpływu na jakość należy 

uwzględnić również wpływ wielkości przepływu w cieku. 

Ścieki wprowadzane do cieków zwiększają ładunek zanieczyszczeń w tych 

ciekach. Wzrost ładunku zanieczyszczeń w tym substancji biogennych sprzyja 

eutrofizacji oraz pogorszeniu stanu sanitarnego i ekologicznego. 

Wymagania dotyczące wprowadzania ścieków zawarto w projekcie 

rozporządzenia w sprawie korzystania z wód regionu wodnego: 

„§ 6. 1. Wprowadzanie zanieczyszczeń do wód o stanie co najmniej dobrym nie może 

pogarszać jakości elementów biologicznych, fizyko-chemicznych i chemicznych tych wód 

poniżej punktu zrzutu w stopniu pogarszającym klasyfikację danego elementu w jednolitej 

części wód (JCWP)przeprowadzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Warunki wprowadzania zanieczyszczeń do wód o stanie gorszym od dobrego powinny 

uwzględniać potrzebę poprawy oraz niepogarszania stanu wód danej JCWP i osiągnięcia 

co najmniej stanu dobrego w terminie określonym w planie gospodarowania wodami. 
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3. W przypadku wprowadzania zanieczyszczeń do płynących wód powierzchniowych, 

spełnienie warunków jakościowych określonych w ust. 1 i 2 odnosi się do przepływu 

o gwarancji występowania 90%. 

4. W przypadku braku statystycznych danych pomiarowych do określenia wielkości 

przepływu o gwarancji występowania 90%, dopuszcza się przyjęcie tej wielkości na 

poziomie iloczynu średniego rocznego przepływu (SSQ) i współczynnika W90%, 

przedstawionego w tabeli: 

Typ cieku Współczynnik W90% 

nizinny 0,387 

przejściowy i wyżynny F < 1000 km2 0,491 

przejściowy i wyżynny F > 1000 km2 0,386 

górski 0,178 

§ 15.1. Wprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód powinno się odbywać przy 

uwzględnieniu zasad osiągnięcia dobrego stanu oraz zapobieżenia jego pogorszeniu. 

2. Jakość ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych lub do ziemi musi spełniać 

wymagania zawarte w obowiązujących przepisach. 

3. Ścieki wprowadzane do wód powierzchniowych nie powinny zawierać substancji 

szczególnie szkodliwych określonych w odpowiednich przepisach. 

4. W przypadku ścieków wprowadzanych do wód powierzchniowych w zlewniach 

zbiorników zaporowych mogą być wprowadzane dodatkowe ograniczenia dotyczące 

zawartości związków azotu i fosforu. 

5. Dopuszcza się odstępstwa od ust. 2, 3 i 4 w przypadkach o których mowa w art. 38j 
ustawy Prawo Wodne.” 
 
Projekt rozporządzenia dla zlewni Małej Wisły wprowadza jedynie zapisy dotyczące 

obowiązku składania informacji o wielkości zrzutów i ich położeniu: 

 
„§ 6. 1. W celu osiągnięcia lub zachowania dobrego stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych, obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów 
środowiska określone w pozwoleniu wodnoprawnym obejmują wskazanie: 

3) łącznej objętości ścieków odprowadzanych w kolejnych miesiącach, od początku 

każdego roku kalendarzowego, do wód i do ziemi, z wyłączeniem wód opadowych 

i roztopowych,  (…). 

2. Informacja niezbędna do prowadzenia katastru wodnego określona w pozwoleniu 

wodnoprawnym obejmuje również wskazanie, w szczególności: 

3) oznaczenia nazwy cieku lub zbiornika określenia miejsca wprowadzania ścieków 

do ziemi, nazwy JCWP i współrzędnych geograficznych zrzutu. 

3. W pozwoleniu wodnoprawnym, należy ustalić obowiązek przekazywania przez podmiot 

korzystający z wód, danych niezbędnych do prowadzenia katastru wodnego zgodnie z 

ustępem 1 i 2 oraz ich przekazywania do katastru wodnego jeden raz do roku, za rok 

poprzedni, w terminie do końca marca, (…).” 
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Podsumowując: 
 

Zapisy projektu rozporządzenia dla regionu wodnego Małej Wisły regulują 

w znacznym stopniu kwestię wprowadzania ścieków do wód, dlatego zapisy projektu 

rozporządzenia dla zlewni Małej Wisły ustalają jedynie sposób rejestrowania zrzutów. 

Wprowadzone uregulowania w warunkach dla regionu wodnego będą sprzyjały 

osiąganiu celów środowiskowych dla JCWP. Nie ma więc konieczności wprowadzania 

kolejnych, dodatkowych zapisów w rozporządzeniu dla zlewni Małej Wisły. 

 

Wody podziemne 

  

Zagrożenia dla jakości wód podziemnych wynikają z oddziaływania 

różnorodnych czynników antropogenicznych o charakterze liniowym, punktowym oraz 

powierzchniowym. Naturalna podatność wód podziemnych na wpływy antropogeniczne 

stanowi główny czynnik decydujący o stopniu ich zagrożenia. Wielkość zanieczyszczenia 

w dużym stopniu zależy od głębokości występowania wód podziemnych, jej izolacji od 

powierzchni terenu, sposobu zasilania oraz samego charakteru wodonośca. Głównymi 

ogniskami zanieczyszczeń są m.in. istniejące i nieczynne składowiska odpadów, które 

nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń ograniczających ich negatywny wpływ na 

środowisko, wzmożony transport drogowy, duże skupiska ludności, stosowanie 

środków ochrony roślin, skoncentrowane ogniska zanieczyszczeń, przenikanie 

zanieczyszczeń z wód powierzchniowych kontaktujących się z wodami podziemnymi, 

przemysł wydobywczy (górnictwo) prowadzący do powstania procesów migracji 

zanieczyszczeń z powierzchni terenu, jak również  procesów ascenizacji zasolonych wód 

wgłębnych.  

 

Analizowany projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania 

z wód zlewni Małej Wisły, wprowadza następujące zapisy dotyczące wskazań 

częstotliwości rejestrowania ilości odprowadzanych ścieków:  

 

 „§ 6. 1. W celu osiągnięcia lub zachowania dobrego stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych, obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów 

środowiska określone w pozwoleniu wodnoprawnym obejmują wskazanie (…):  

3) łącznej objętości ścieków odprowadzanych w kolejnych miesiącach, od początku 

każdego roku kalendarzowego, do wód i do ziemi, z wyłączeniem wód 

opadowych i roztopowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy 

Prawo wodne.(…) 

2.Informacja niezbędna do prowadzenia katastru wodnego określona w pozwoleniu 

wodnoprawnym obejmuje również wskazanie, w szczególności(…):  

3) oznaczenia nazwy cieku lub zbiornika, określenia miejsca wprowadzania 

ścieków do ziemi,  nazwy JCWP i współrzędnych geograficznych zrzutu.” 
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Powyższy zapis, z uwagi na ochronę zasobów środowiska określonych w pozwoleniu 

wodnoprawnym, nakłada obowiązek wskazywania łącznej objętości ścieków 

(z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych) odprowadzanych w kolejnych 

miesiącach, do wód i do ziemi oraz określenia miejsca wprowadzania ścieków do ziemi. 

 

Podsumowując: 

 

Fakt możliwości przenikania zanieczyszczeń z wód powierzchniowych 

kontaktujących z wodami podziemnymi, sprawia iż zapisy rozporządzenia w sprawie 

warunków korzystania z wód regionu wodnego Małej Wisły przytoczone w punkcie 

dotyczącym wód powierzchniowych będą miały również pozytywny wpływ na 

parametry jakościowe wód podziemnych. Wprowadzone ograniczenia w korzystaniu 

z wód ujęte w projekcie rozporządzenia regionu wodnego odnoszące się do 

wprowadzania ścieków do wód dotyczą zapisów mówiących o tym iż wprowadzanie 

zanieczyszczeń do wód o stanie gorszym od dobrego powinno uwzględniać potrzebę 

poprawy stanu wód danej JCWP oraz wprowadzenie ich do wód o stanie co najmniej 

dobrym nie może pogarszać jakości elementów biologicznych, fizyko-chemicznych oraz 

chemicznych tych wód. Ponadto wprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód 

powinno uwzględniać potrzebę osiągnięcia dobrego stanu oraz zapobiegania jego 

pogorszeniu, a jakość odprowadzanych ścieków do wód powierzchniowych musi  

spełniać wymagania obowiązujących przepisów i nie powinna zawierać substancji 

szczególnie szkodliwych określonych w odpowiednich przepisach.  

W związku z powyższym, podobnie jak w przypadku wód powierzchniowych, nie ma 

konieczności wprowadzania w warunkach korzystania z wód dla zlewni Małej Wisły 

dodatkowych zapisów ograniczających możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych, 

gdyż obecnie obowiązujące zapisy warunków korzystania z wód dla regionu wodnego są 

wystarczające. 

Pobory wód 

Wody powierzchniowe 

 Znaczącym oddziaływaniem antropogeniczny mogącym mieć negatywny wpływ na 

stan wód w zlewni są pobory wód. Na terenie zlewni Małej Wisły zlokalizowano 510 

ujęć wód powierzchniowych. Przy czym aż 441 z nich to ujęcia do zaopatrzenia stawów 

rybnych w wodę. Pozostałe ujęcia dotyczą poborów wód na cele: komunalne, 

energetyczne, przemysłowe, chłodnicze, technologiczne, przeciwpożarowe. 

 Niekorzystne oddziaływanie poborów wód na stan/potencjał wód wynika ze 

zmian reżimu hydrologicznego oraz zubożenia różnorodności biologicznej przy 

zmniejszeniu przepływów w cieku. 

 Projekt rozporządzenia w sprawie warunków dla regionu wodnego Małej Wisły 

wprowadza następujące regulacje: 

„§ 4. Wielkość hydrologicznego przepływu nienaruszalnego w płynących śródlądowych 

wodach powierzchniowych, zwanych dalej „płynącymi wodami powierzchniowymi", nie 
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może być niższa od przepływu stanowiącego iloczyn współczynnika „k” zależnego od 

warunków hydrologicznych cieku i średniorocznego niskiego przepływu (SNQ). Wartości 

współczynnika „k” podano poniżej w tabeli: 

Typ hydrologiczny rzeki 
Spływ jednostkowy 
q=SSQ/A [l/(s*km2)] 

Powierzchnia zlewni [km2] Współczynnik k [-] 

nizinny q < 4,15 

< 1 000 1,00 

1 000 - 2 500 0,58 

>2 500 0,50 

przejściowy i podgórski 4,15 < q < 13,15 

< 500 1,27 

500 - 1 499 0,77 

1 500 - 2 500 0,52 

> 2 500 0,50 

górski q > 13,15 

< 300 1,52 

300 - 749 1,17 

750 - 1 499 0,76 

1 500 - 2 500 0,55 

> 2 500 0,50 

§ 11.1. Korzystanie z wód oraz regulacja i zabudowa urządzeniami wodnymi wód 

powierzchniowych nie może powodować nowego i zwiększać istniejącego zagrożenia 

nieosiągnięciem celów środowiskowych. 

2. Korzystanie z wód powinno uwzględniać obowiązek osiągnięcia dobrego stanu oraz 

zapobieżenia pogorszenia stanu części wód. 

3. Dopuszcza się odstępstwa od ust.1 i 2 w przypadkach o których mowa w art. 38j ustawy 

Prawo Wodne. 

4. Korzystanie z wód musi uwzględniać zapisy zawarte w obowiązujących 

rozporządzeniach dotyczących stref ochronnych ujęć wód oraz obszarów ochronnych o ile 

nie koliduje to z celami środowiskowymi dla JCWP i JCWPd. 

§ 13.1. Uprawnienia do poboru wód powierzchniowych przez użytkownika nie mogą 

przekraczać uzasadnionego i udokumentowanego zapotrzebowania. W uzasadnionych 

przypadkach możliwe jest zwiększenie uprawnień w stosunku do udokumentowanego 

zapotrzebowania. 

2. W przypadku poboru wód powierzchniowych ze zbiorników zaporowych nie obowiązują 

ograniczenia zawarte w ust. 1 pod warunkiem: 

1) zachowania na wypływie ze zbiornika przepływu nienaruszalnego, 

2) uwzględnienia zapisów wynikających z instrukcji gospodarowania wodą na zbiorniku. 

3. Pobory wód powierzchniowych nie mogą: 

1) obniżać przepływu w rzece poniżej przepływu nienaruszalnego, 

2) stanowić zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych 

4. Nabywanie uprawnień do korzystania z wód uwzględnia priorytety wymienione w § 9. 

5. Projektowany pobór wód powierzchniowych nie może wpływać na uprawnienia 

dotychczasowych użytkowników w zakresie korzystania z wód.” 

 
W ramach projektu rozporządzenia dla zlewni Małej Wisły wprowadzono następujące 
zapisy: 
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„§ 6. 1. W celu osiągnięcia lub zachowania dobrego stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych, obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów 

środowiska określone w pozwoleniu wodnoprawnym obejmują wskazanie: 

1) łącznej objętości pobranych w kolejnych miesiącach wód powierzchniowych, od 

początku każdego roku kalendarzowego, 

2. Informacja niezbędna do prowadzenia katastru wodnego określona w pozwoleniu 

wodnoprawnym obejmuje również wskazanie, w szczególności: 

2) oznaczenia nazwy cieku lub zbiornika określenia miejsca wprowadzania ścieków 

do ziemi, nazwy JCWP i współrzędnych geograficznych ujęcia, 

3. W pozwoleniu wodnoprawnym, należy ustalić obowiązek przekazywania przez podmiot 

korzystający z wód, danych niezbędnych do prowadzenia katastru wodnego zgodnie z 

ustępem 1 i 2 oraz ich przekazywania do katastru wodnego jeden raz do roku, za rok 

poprzedni, w terminie do końca marca, w formie zgodnej z przedstawioną w załączniku nr 

4 do rozporządzenia. 

§ 7. 1. W zakresie zaspokajania potrzeb wodnych w zlewni Małej Wisły ustala się 

następujące priorytety w korzystaniu z wód powierzchniowych, z uwzględnieniem 

wyjątków wskazanych w ust. 2: 

1)  zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia oraz na pozostałe cele komunalne,  

2)   pokrycie potrzeb ekosystemów wodnych i od wód zależnych, 

3)   zaopatrzenie przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, 

4)  pokrycie potrzeb związanych z chowem i hodowlą zwierząt, a także zaopatrzenie 

pozostałych gałęzi przemysłu,  

5)  nawadnianie upraw rolnych i leśnych,  

6)  pokrycie potrzeb związanych z rekreacją,  

7)  pozostałe potrzeby. 

2. Wskazane w ust. 1 priorytety w korzystaniu z wód powierzchniowych obowiązują 

z uwzględnieniem następujących odstępstw: 

1) W JCWP: Wisła od Bładnicy do zb. Goczałkowice, Knajka, Młynka 2, Bajerka, Iłownica, 

Łaziński Potok, Jasienica, Wapienica, Zb. Goczałkowice, Wisła od zb. Goczałkowice do 

Białej, poborowi wody na cele napełnienia stawów znajdujących się w obszarze Natura 

2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001, nadaje się priorytet wobec innych sposobów 

korzystania z wód, odpowiadający pokryciu potrzeb ekosystemów wodnych i od wód 

zależnych (…). 

2) W JCWP: Pszczynka od zb. Łąka do ujścia, Wisła od Białej do Przemszy, Łękawka, 

Dankówka, Korzenica, Gostynia od starego koryta do ujścia, Młynówka Oświęcimska.  

poborowi wody na cele napełnienia stawów znajdujących się w obszarze Natura 2000 

Stawy w Brzeszczach PLB120009, nadaje się priorytet wobec innych sposobów korzystania 

z wód, odpowiadający pokryciu potrzeb ekosystemów wodnych i od wód zależnych (…). 

3) W JCWP Młynówka Oświęcimska poborowi wody na cele napełnienia stawów kompleksu 

Bagiennik znajdujących się w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Soły PLB120004, 

nadaje się priorytet wobec innych sposobów korzystania z wód, odpowiadający 

zaspokajaniu potrzeb ekosystemów ekosystemów wodnych i od wód zależnych (…).” 
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Wprowadza również zapisy dotyczące poboru wód w obszarach objętych ochroną: 

 

„§ 10. 1. W zlewni Małej Wisły wprowadza się̨ następujące ograniczenia wynikające 

z obecności obszarów chronionych: 

3) W JCWP Łaziński Potok, na odcinku Łazińskiego Potoku od źródeł do punktu 

o współrzędnych x=491761, y=214976, wyklucza się możliwość poboru wód 

powierzchniowych oraz korzystania z wód powodującego przekształcenie hydromorfologii 

potoku (…). 

4) W JCWP Wisła od Bładnicy do zb. Goczałkowice, Iłownica, Łaziński Potok, Knajka w 

granicach obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001, wyklucza się: 

- w ramach zwykłego i szczególnego korzystania z wód pobór wód w miejscach ich 

wypływu na powierzchnię ziemi oraz w ramach szczególnego korzystania z wód pobór 

wód podziemnych, 

6) We fragmentach JCWP Bajerka oraz Iłownica tworzących obszar ograniczony: od zach. 

rzeką Bajerka, od pn. linią kolejową Czechowice-Dziedzice, od wsch. linią łączącą punkt o 

współrzędnych x=493345 y=226315 z punktem o współrzędnych x=494140 y=223955, od 

pd. rzeką Iłownica i drogą Landek-Zabłocie, wyklucza się pobór wód podziemnych, za 

wyjątkiem poborów, dla których przeprowadzona została ocena oddziaływania na 

środowisko, która wykazała że nie wpłyną one negatywnie na rezerwat przyrody Rotuz, 

Korzystanie z wód powierzchniowych na tym obszarze nie może powodować wzmożonego 

odpływu wody z rezerwatu przyrody Rotuz, w szczególności nie może powodować 

pogłębienia dna rowów i cieków. (…). 

7) Wprowadza się ograniczenie w korzystaniu z wód polegające na zakazie, w granicach  

Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, poboru wód powierzchniowych i podziemnych na 

cele inne niż komunalne (…). 

8) W JCWP Korzenica, wyklucza się możliwość poboru wód z cieku Korzeniec, a na odcinku 

tego potoku od górnej granicy rezerwatu przyrody Babczyna Dolina do ujścia dodatkowo 

wyklucza się możliwość korzystania z wód powodującego przekształcenie hydromorfologii 

potoku (…). 

 

Podsumowując: 

  Zapisy rozporządzenia dla regionu wodnego Małej Wisły wskazują, że przy 

korzystaniu z wód należy uwzględniać utrzymanie dobrego stanu JCWP, bądź uzyskanie 

tego stanu przez JCWP o stanie niższym niż dobry. Taki wymóg przybliża do osiągania 

celów środowiskowych przez JCWP, czyli wpływa pozytywnie na środowisko wodne. 

Należało jednak w rozporządzeniu dla zlewni Małej Wisły doprecyzować kwestie 

priorytetowości z uwzględnieniem wyjątków dla niektórych obszarów chronionych. 

Wyższe wymagania w zakresie poborów wód należało zastosować dla obszarów 

chronionych i takie zapisy znalazły się w projekcie rozporządzenia dla zlewni Małej 

Wisły. Zakaz poborów wód powierzchniowych z cieków na terenie obszarów 

chronionych w przytoczonych JCWP oraz na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu 

Małego wpłynie pozytywnie na środowisko wodne i będzie sprzyjało osiąganiu celów 
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środowiskowych. 

 

Wody podziemne: 

 

Projekt Rozporządzenia z 2013 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania 

z wód regionu wodnego Małej Wisły zawiera zapisy dotyczące szczegółowych wymagań 

w aspekcie stanu wód w regionie wodnym Małej Wisły, wynikające z celów 

środowiskowych: 

 

„§ 5 Pobór wód podziemnych nie może powodować zmian ilościowych polegających na 

trwałym obniżeniu poziomu statycznego zwierciadła wody w warstwach wodonośnych, 

a także pogorszeniem ich stanu chemicznego”. 

 

Ponadto w projekcie rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania 

z wód regionu wodnego Małej Wisły, zawarto następujące zapisy dotyczące ograniczeń 

w poborze wód podziemnych: 

 

„§ 12.1. Wielkość poboru wód podziemnych nie może przekraczać ustalonych zasobów 

dyspozycyjnych. 

2. Wielkość poboru wód podziemnych nie może przekraczać maksymalnej wielkości 

zasobów eksploatacyjnych ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody 

odrębnie dla każdego z pięter wodonośnych. 

3. W przypadku eksploatowanych ujęć wód podziemnych uprawnienia do ich poboru 

wydaje się w oparciu o faktyczne zużycie udokumentowane przez użytkownika (pomiar 

poboru). 

4. Uprawnienia do poboru wód podziemnych przez użytkownika nie mogą przekraczać 

udokumentowanego zapotrzebowania. 

5. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwiększenie uprawnień w stosunku do 

udokumentowanego zapotrzebowania. 

6. Pobory wód podziemnych nie mogą powodować: 

1) trwałego obniżenia statycznego zwierciadła wód w warstwach wodonośnych, 

2) zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód podziemnych 

i powierzchniowych oraz nieosiągnięcia celów środowiskowych w przypadku 

obszarów chronionych, 

3) zanieczyszczenia użytkowych warstw wodonośnych wód podziemnych. 
7. Projektowany pobór wód podziemnych nie może wpływać na istniejące ujęcia 

znajdujące się we wspólnym obszarze zasobowym w zakresie ograniczającym 

dotychczasowych użytkowników z możliwości korzystania z wód w ramach posiadanych 

uprawnień. 

8. Uzyskanie uprawnień do korzystania z wód podziemnych powinno uwzględniać 

priorytety wymienione w §9. 
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9. Zabrania się wykorzystania wód podziemnych z pięter wodonośnych starszych niż 

czwartorzędowe do nawadniania upraw rolnych i leśnych (za wyjątkiem upraw 

szklarniowych).” 

 

§12 pkt 8 projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Małej Wisły, mówi, że przy uzyskiwaniu uprawnień do korzystania 

z wód podziemnych powinno się uwzględniać priorytety wymienione w §9 w/w 

rozporządzenia. Poniżej przytacza się jego treść: 

 

„§9. W zakresie zaspokajania potrzeb ustala się następujące priorytety w korzystaniu 

z wód:  

1)  zaopatrzenie ludności w wodę do picia oraz na pozostałe cele komunalne,  

2)  zaopatrzenie przemysłu farmaceutycznego i spożywczego,  

3) pokrycie potrzeb ekosystemów wodnych i od wód zależnych, potrzeb związanych 

z chowem i hodowlą zwierząt, a także zaopatrzenie pozostałych gałęzi przemysłu,  

4)  nawadnianie upraw rolnych i leśnych,  

5)  pokrycie potrzeb związanych z rekreacją,  

6)  pozostałe potrzeby.” 

 

Analizowany projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania 

z wód zlewni Małej Wisły, wprowadza następujące zapisy dotyczące ograniczeń 

w poborze wód podziemnych: 

 

„§ 8. 1. W zlewni Małej Wisły wprowadza się następujące ograniczenia w zakresie 

korzystania z wód podziemnych: 

1) Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w przypadku poboru na potrzeby 

inne niż: 

a) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele komunalne, 

b) do produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych;   

wydaje się pod warunkiem udowodnienia braku możliwości wykorzystania w tym celu wód 

powierzchniowych lub podłączenia do sieci wodociągowej.” 

Ponadto, w omawianym projekcie rozporządzenia, zawarto następujące zapisy 

dotyczące priorytetów w korzystaniu z wód podziemnych w zakresie zaspokajaniu 

potrzeb wodnych w zlewni Małej Wisły: 

 

„§ 7. 3. W zakresie zaspokajania potrzeb wodnych w zlewni Małej Wisły ustala się 

następujące priorytety w korzystaniu z wód podziemnych: 

1)  zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia oraz na pozostałe cele komunalne,  

2)   pokrycie potrzeb ekosystemów wodnych i od wód zależnych, 

3)   zaopatrzenie przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, 

4)  pozostałe potrzeby.” 
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W projekcie rozporządzenia wprowadza się dodatkowe ograniczenia użytkowania wód 

podziemnych, wynikające z występowania w granicach zlewni Małej Wisły obszarów 

chronionych: 

 

„§ 10.1. 4) W JCWP Wisła od Bładnicy do zb. Goczałkowice, Iłownica, Łaziński Potok, 

Knajkaw granicach obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źrodła Tufowe PLH240001, 

wyklucza się: 

- w ramach zwykłego i szczególnego korzystania z wód pobór wód w miejscach ich 

wypływu na powierzchnię ziemi oraz w ramach szczególnego korzystania z wód pobór 

wód podziemnych,(…). 

6) We fragmentach JCWP Bajerka oraz Iłownica tworzących obszar ograniczony: od zach. 

rzeką Bajerka, od pn. linią kolejową Czechowice-Dziedzice, od wsch. linią łączącą punkt 

o współrzędnych x=493345 y=226315 z punktem o współrzędnych x=494140 y=223955, od 

pd. rzeką Iłownica i drogą Landek-Zabłocie, wyklucza się pobór wód podziemnych, za 

wyjątkiem poborów, dla których przeprowadzona została ocena oddziaływania na 

środowisko, która wykazała że nie wpłyną one negatywnie na rezerwat przyrody Rotuz, 

Korzystanie z wód powierzchniowych na tym obszarze nie może powodować wzmożonego 

odpływu wody z rezerwatu przyrody Rotuz, w szczególności nie może powodować 

pogłębienia dna rowów i cieków. (..) 

7) Wprowadza się ograniczenie w korzystaniu z wód polegające na zakazie, w granicach  

Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, poboru wód powierzchniowych i podziemnych na 

cele inne niż komunalne. (…)” 

 

Zapisy rozporządzenia umożliwiają również weryfikację wielkości poboru wód 

podziemnych każdego ujęcia w rozbiciu na użytkowe piętra wodonośne, o czym mówią 

zapisy § 6:  

 

„§ 6. 1. W celu osiągnięcia lub zachowania dobrego stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych, obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów 

środowiska określone w pozwoleniu wodnoprawnym obejmują wskazanie (…):  

2) łącznej objętości pobranych w kolejnych miesiącach wód podziemnych, od 

początku każdego roku kalendarzowego, (…). 

2. Informacja niezbędna do prowadzenia katastru wodnego określona w pozwoleniu 

wodnoprawnym obejmuje również wskazanie, w szczególności: 

1) danych o piętrach wodonośnych, z których realizowany jest pobór wody  

i charakterystyki prowadzonych z nich poborów z oznaczeniem współrzędnych 

geograficznych ujęć, miejscowości oraz numeru ewidencyjnego działki, (…).” 

3. W pozwoleniu wodnoprawnym, należy ustalić obowiązek przekazywania przez podmiot 

korzystający z wód, danych niezbędnych do prowadzenia katastru wodnego zgodnie z 

ustępem 1 i 2 oraz ich przekazywania do katastru wodnego jeden raz do roku, za rok 

poprzedni, w terminie do końca marca, (…)”. 
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Ponadto w projekcie rozporządzenia wprowadzono zapis mówiący o tym, iż w celu 

osiągnięcia dobrego stanu chemicznego oraz ilościowego jednolitych części wód 

podziemnych, planowane korzystanie z wód w omawianej zlewni nie może prowadzić 

do marnotrawstwa wody:  

 

„§ 5. W celu osiągnięcia lub zachowania dobrego stanu ekologicznego lub dobrego 

potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz dobrego stanu 

ilościowego i dobrego stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych, planowane 

korzystanie z wód nie może powodować marnotrawstwa wody.” 

Ograniczenia w zakresie korzystania z wód jakie zostały wprowadzane w obszarze 

zlewni Małej Wisły, dotyczą zakazu poborów wód podziemnych oraz ograniczenia 

korzystania z wód powierzchniowych we fragmentach JCWP Bajerka oraz Iłownica 

tworzących obszar ograniczony: od zach. rzeką Bajerka, od pn. linią kolejową 

Czechowice-Dziedzice, od wsch. linią łączącą punkt o współrzędnych x=493345 

y=226315 z punktem o współrzędnych x=494140 y=223955, od pd. rzeką Iłownica i 

drogą Landek-Zabłocie. Ponadto, w obrębie JCWP Wisła od Bładnicy do zb. 

Goczałkowice, Iłownica, Łaziński Potok, Knajka w granicach obszaru Natura 2000 

Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001 wprowadzono zakaz poboru wód podziemnych, 

oraz poboru wód w miejscach ich wypływu wód na powierzchnię ziemi oraz, w obrębie 

Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, wprowadzono zakaz poboru wód 

powierzchniowych i podziemnych na cele inne niż komunalne. 

Wyżej wyszczególnione wprowadzone ograniczenia w korzystaniu z wód 

wynikające z obecności obszarów ochronnych, będą w pozytywny sposób wpływały na 

ochronę zasobów wód podziemnych. 

  Ponadto, w projekcie omawianego rozporządzenia, wprowadzono dodatkowe 

ograniczenie w korzystaniu z wód podziemnych, polegające na tym, iż by uzyskać 

pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w celu innym niż do 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i cele komunalne, a także do 

produkcji artykuło w żywnos ciowych i farmaceutycznych, należy udowodnic  brak 

możliwos ci wykorzystania w tym celu wód powierzchniowych. Dodatkowo zapisy 

projektu rozporządzenia mówią również o tym, iż w celu osiągnięcia dobrego stanu  

chemicznego oraz ilościowego jednolitych części wód podziemnych, planowane 

korzystanie z wód w omawianej zlewni nie może prowadzić do marnotrawstwa wód. 

Wszystkie ww. ograniczenia, nakazy, zakazy oraz priorytety mają na celu ochronę 

zasobów wód podziemnych przed nadmiernym wykorzystaniem i ich nadmiernym 

rozdysponowaniem w zlewni.  

Obszar zlewni Małej Wisły znajduje się w obrębie pięciu jednolitych części wód 

podziemnych o numerach: 145, 156, 157, 162 i 163.  W wyniku przeprowadzonej oceny 

stanu wód podziemnych, zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym, stan 

JCWPd nr 156, 162 i 163 został oceniony jako dobry, z kolei ogólna ocena stanu JCWPd 

nr 145 i 157 została oceniona jako słaby. Celem środowiskowym dla JCWPd jest 

utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz utrzymanie dobrego stanu ilościowego, 
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natomiast w przypadku JCWPd nr 157 i 145 w zakresie stanu ilościowego wyznaczono 

cel mniej rygorystyczny (ochrona stanu ilościowego przed dalszym pogorszeniem). 

 

Podsumowując:  

Zapisy rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 

w zlewni Małej Wisły są uzupełnieniem zapisów projektu rozporządzenia w sprawie 

ustalenia warunków korzystania w wód regionu wodnego Małej Wisły w zakresie 

dostosowanym do lokalnych potrzeb. Wprowadzone ograniczenia w korzystaniu z wód 

ujęte w projekcie rozporządzenia regionu wodnego określają: dopuszczalną wielkość 

poboru wód podziemnych, która nie może przekraczać ustalonych zasobów 

dyspozycyjnych, jak również zasobów eksploatacyjnych ustalonych w dokumentacji 

hydrogeologicznej ujęcia wody odrębnie dla każdego z pięter wodonośnych; 

uprawnienia do poboru wód podziemnych przez użytkownika, nie mogące przekraczać 

udokumentowanego zapotrzebowania; określa zagrożenia do jakich nie wolno dopuścić 

przy poborze wód podziemnych; zakaz wykorzystywania wód podziemnych 

spełniających wymogi wody do spożycia do nawadniania upraw rolnych i leśnych. 

Z kolei, wprowadzone ograniczenia w korzystaniu z wód ujęte w projekcie 

rozporządzenia zlewni Małej Wisły, związane z występowaniem w jej granicach 

obszarów chronionych, określają: zakazy poboru wód powierzchniowych 

i podziemnych, w tym w szczególności poboru wód w miejscach ich wypływu wód na 

powierzchnię ziemi oraz zakaz poboru wód powierzchniowych 

i podziemnych na cele inne niż komunalne.  

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Małej 

Wisły, określa również warunek, pod jakim można uzyskać pozwolenie wodnoprawne 

na pobór wód podziemnych w celach innych niż: zaopatrzenie ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia, komunalnych, do produkcji artykuło w żywnos ciowych 

i farmaceutycznych. Ponadto zapisy projektu rozporządzenia mówią również o tym, iż 

w celu osiągnięcia dobrego stanu  chemicznego oraz ilościowego jednolitych części wód 

podziemnych, planowane korzystanie z wód w omawianej zlewni nie może prowadzić 

do marnotrawstwa wód. 

 

Zakładając, że zapisy obu rozporządzeń będą bezwzględnie przestrzegane, powinny one 

umożliwić utrzymanie dotychczasowego odpowiedniego poziomu ilości i jakości 

zasobów wód podziemnych oraz ochronę stanu ilościowego przed dalszym 

pogorszeniem. 

 
Przekształcanie naturalnej hydromorfologii cieków oraz budowle wodne 
 
Wymagania, priorytety i ograniczenia w korzystaniu wód w zakresie zagadnień 

hydromorfologicznych regulują zapisy z projektu rozporządzenia dla regionu wodnego 

Małej Wisły: 
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„§ 7. Regulacja lub zabudowa urządzeniami wodnymi śródlądowych wód 

powierzchniowych, nie wyznaczonych jako sztuczne jednolite części wód, musi 

uwzględniać ekologicznie uzasadnione wymagania: 

1) ochrony lub przywracania naturalnych warunków morfologicznych (w szczególności 

ciągłości morfologicznej) niezbędnych do skutecznego zapewnienia składu, liczebności 

i struktury wiekowej ichtiofauny na poziomie odpowiadającym dobremu stanowi lub 

potencjałowi ekologicznemu, 

2) realizacji celów środowiskowych na obszarach chronionych ustanowionych na 

podstawie przepisów odrębnych, w szczególności w przypadkach, kiedy brak ciągłości 

morfologicznej został zdefiniowany i zatwierdzony jako zagrożenie zewnętrzne 

nieosiągnięcia celów środowiskowych na danym obszarze. 

§ 11.1. Korzystanie z wód oraz regulacja i zabudowa urządzeniami wodnymi wód 

powierzchniowych nie może powodować nowego i zwiększać istniejącego zagrożenia 

nieosiągnięciem celów środowiskowych. 

2. Korzystanie z wód powinno uwzględniać obowiązek osiągnięcia dobrego stanu oraz 

zapobieżenia pogorszenia stanu części wód. 

3. Dopuszcza się odstępstwa od ust.1 i 2 w przypadkach o których mowa w art. 38j ustawy 

Prawo Wodne. 

4. Korzystanie z wód musi uwzględniać zapisy zawarte w obowiązujących 

rozporządzeniach dotyczących stref ochronnych ujęć wód oraz obszarów ochronnych o ile 

nie koliduje to z celami środowiskowymi dla JCWP i JCWPd. 

§ 14.1. Na terenach o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego i wynikający 

z tej kwalifikacji najwyższy priorytet ich ochrony powoduje że, może być ograniczone 

dodatkowo wykonywanie nowej zabudowy hydrotechnicznej oraz przebudowy, 

modernizacji lub zmiany funkcji istniejących obiektów hydrotechnicznych powodujących 

pogorszenie elementów morfologicznych cieków. 

2. Prowadzenie robót na terenach wymienionych w ust.1 wymaga zgody właściwego 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który ustala warunki prowadzenia robót. 

3. Celowość budowy nowego obiektu musi być wykazana w ocenie oddziaływania na 

środowisko.” 

 

Uszczegółowienie regulacji dotyczących obszarów objętych ochroną zostało zawarte 

w projekcie rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni 

Małej Wisły. Wprowadza się w nim zapisy dla całej zlewni oraz dodatkowe zapisy 

w odniesieniu do obszarów chronionych. Dla całej zlewni ustala się: 

1) Zakazuje się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wydobywania z wód powierzchniowych 

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) Wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru i piasku oraz innych 

materiałów jest możliwe pod warunkiem przedstawienia analizy, która wykaże i 
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uzasadni zachowanie równowagi hydrodynamicznej cieku, brak zagrożenia dla 

stanu wód oraz ekosystemów lądowych zależnych od wód, analizując w 

szczególności takie elementy jak: a) moc strumienia, b) naprężenia styczne, c) 

transport rumowiska, z uwzględnieniem elementów kształtujących ten transport w 

zlewni, d) przewidywane morfologiczne, hydrauliczne i ekologiczne skutki 

eksploatacji w miejscu poboru oraz powyżej i poniżej miejsca poboru, e) propozycje 

monitorowania skutków środowiskowych będących wynikiem wydobywania z rzeki 

osadów. 

3) Wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru i piasku oraz innych 

materiałów wymaga określenia sposobu prowadzenia monitoringu w zakresie 

objętości wydobywanego materiału, zmian morfologii koryta oraz warunków 

ekologicznych w cieku. 

4) Wprowadza się ograniczenia w zabudowie potoków poprzez zakaz stosowania 

rozwiązań opartych na przekrojach kołowych lub wielootworowych. 

5) Korzystanie z wód z wykorzystaniem budowli piętrzącej, o ile jest to uzasadnione 

potrzebami występujących tam gatunków ryb charakterystycznych dla danej 

krainy rybnej lub występujących tam gatunków ryb podlegających ochronie 

gatunkowej na podstawie przepisów o ochronie przyrody, wymaga wyposażenia tej 

budowli w urządzenia wodne zapewniające migrację charakterystycznych 

gatunków ryb, chyba że konstrukcja budowli zapewnia przy przepływie średnim 

niskim (SNQ) utrzymanie takiej migracji. 

6) Korzystanie z wód do celów produkcji energii wymaga zastosowania urządzeń 

ograniczających śmiertelność ryb. 

 

Zgodnie z wymaganiami obszarów chronionych konieczne było określenie także 

szczegółowych ograniczeń dla tych obszarów. Zawarto je w zapisach rozporządzenia dla 

zlewni Małej Wisły, brzmią one następująco: 

„§ 10. 1. W zlewni Małej Wisły wprowadza się̨ następujące ograniczenia wynikające 

z obecności obszarów chronionych: 

1) Wykonanie budowli piętrzącej w korycie cieków wchodzących w skład JCWP Wisła do 

Dobki, Kopydło, Wisła od Dobki do Bładnicy, Bładnica, Łaziński Potok, Jasienica, 

Wapienica, Biała, wymaga zapewnienia możliwości migracji ryb, w szczególności brzanki, 

głowacza i minoga strumieniowego, to znaczy: 

a) konstrukcja budowli zapewniająca możliwość migracji ryb, w tym 

niewymagająca pokonywnaia przez ryby różnicy poziomów >0,2m, lub 

b) wyposażenie budowli w urządzenia umożliwiajace migrację wskazanych 

gatunków ryb, tj: 

- bystrotoki, obejścia dla ryb lub rampy o spadku <1:20, gwarantujące 

przepływ co najmniej 0,1 m3/s na każdy metr ich szerokości, o prędkości 

przepływu wody <1,20 m/s i maksymalnej wysokości kaskad 0,2m 

- przepławki szczelinowe lub komorowe zapewniające przepływ >0,15 m3/s, 

dyssypację objętościową E < 150 W/m3, minimalną głębkość > 0,6m, 
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minimalną długość komór 1,4m, minimalną szerokość komór 1,2 m, 

minimalną szerokość szczelin 0,20 m, maksymalną różnicę poziomów wody 

w kolejnych komorach 0,10 m, występowanie w komorach obszarów 

o prędkości przepływu <0,40m/s.; 

- inne, zapewniające analogiczne parametry przepływu wody. (…). 

2) W JCWP Wisła do Dobki, Kopydło, Wisła od Dobki do Bładnicy, Bładnica, Łaziński Potok, 

Jasienica, Wapienica, Biała, w granicach obszaru Natura 2000 Beskid Śląski PLH240005 

oraz Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, wyklucza się, za wyjątkiem utrzymywania 

istniejących poborów wody na cele komunalne, korzystanie z wód, które: 

– wymagałoby piętrzenia wód, 

– powodowałoby przekształcenie morfologii dna cieków, 

– zakłócałoby zachowanie równowagi hydrodynamicznej cieku i transportowanych 

przez niego osadów (w tym procesy zapewniające ciągłość powstawania, 

transportu i odkładania się rumowiska rzecznego). (…). 

3) W JCWP Łaziński Potok, na odcinku Łazińskiego Potoku od źródeł do punktu o 

współrzędnych x=491761, y=214976, wyklucza się możliwość poboru wód 

powierzchniowych oraz korzystania z wód powodującego przekształcenie hydromorfologii 

potoku. (…). 

4) W JCWP Wisła od Bładnicy do zb. Goczałkowice, Iłownica, Łaziński Potok, Knajka w 

granicach obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źrodła Tufowe PLH240001, wyklucza się: 

- w ramach zwykłego i szczególnego korzystania z wód pobór wód w miejscach ich 

wypływu na powierzchnię ziemi oraz w ramach szczególnego korzystania z wód pobór 

wód podziemnych, 

- odprowadzanie ścieków do gruntu, 

- przekształcanie morfologii koryt cieków, za wyjątkiem działań przewidzianych w planie 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001, 

(…). 

6) We fragmentach JCWP Bajerka oraz Iłownica tworzących obszar ograniczony: od zach. 

rzeką Bajerka, od pn. linią kolejową Czechowice-Dziedzice, od wsch. linią łączącą punkt 

o współrzędnych x=493345 y=226315 z punktem o współrzędnych x=494140 y=223955, od 

pd. rzeką Iłownica i drogą Landek-Zabłocie, wyklucza się pobór wód podziemnych, za 

wyjątkiem poborów, dla których przeprowadzona została ocena oddziaływania na 

środowisko, która wykazała że nie wpłyną one negatywnie na rezerwat przyrody Rotuz, 

Korzystanie z wód powierzchniowych na tym obszarze nie może powodować wzmożonego 

odpływu wody z rezerwatu przyrody Rotuz, w szczególności nie może powodować 

pogłębienia dna rowów i cieków. (…). 

8) W JCWP Korzenica, wyklucza się możliwość poboru wód z cieku Korzeniec, a na odcinku 

tego potoku od górnej granicy rezerwatu przyrody Babczyna Dolina do ujścia dodatkowo 

wyklucza się możliwość korzystania z wód powodującego przekształcenie hydromorfologii 

potoku. (…). 

9) W całej JCWP Wisła od Białej do Przemszy, a także we fragmentach JCWP Pszczynka, 

Młynówka Oświęcimska i Dankówka leżących w granicach obszaru Natura 2000 Stawy w 

Brzeszczach PLB120009 wprowadza się zakaz wydobywania oraz poboru z wód 



„Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły” 

 
119 

powierzchniowych kamienia, żwiru i piasku oraz innych materiałów, z wyjątkiem 

usuwania odsypisk zwiększających zagrożenie powodziowe przy ograniczeniu zasięgu 

ingerencji wyłącznie do niezbędnego dla usunięcia powstałego zagrożenia, wobec braku 

rozwiązań alternatywnych oraz pod warunkiem wsypania całości wybranego materiału z 

powrotem do koryta rzeki. (…). 

10) W znajdujących się w granicach obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach 

PLB120009 fragmentach JCWP: Pszczynka od zb. Łąka do ujścia, Wisła od Białej do 

Przemszy, Łękawka, Dankówka, Korzenica, Gostynia od starego koryta do ujścia, 

Młynówka Oświęcimska wprowadza się zakaz korzystania z wód powodującego 

przekształcenie hydromorfologii cieków.  (…). 

11) We fragmentach JCWP Wisła od ujścia Bładnicy do zbiornika Goczałkowice oraz JCWP 

Wisła od zbiornika Goczałkowice do ujścia Białej leżących w granicach obszaru Natura 

2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001, wprowadza się zakaz wydobywania oraz poboru z 

wód powierzchniowych kamienia, żwiru i piasku oraz innych materiałów, z wyjątkiem: 

a) usuwania odsypisk zwiększających zagrożenie powodziowe przy ograniczeniu 

zasięgu ingerencji wyłącznie do niezbędnego dla usunięcia powstałego 

zagrożenia, wobec braku rozwiązań alternatywnych oraz pod warunkiem 

wsypania całości wybranego materiału z powrotem do koryta rzeki, 

b) prac wynikających z funkcjonowania zbiornika Goczałkowice. (…). 

 
Rozporządzenie dla regionu Małej Wisły wprowadza zapisy odnoszące się do 

regulacji i zabudowy cieków, wymagając by takie korzystanie z wód chroniło lub 

przywracało naturalne warunki morfologiczne i uwzględniało realizację celów 

środowiskowych, czyli uzyskanie bądź utrzymanie dobrego stanu przez JCWP. 

Zapisy rozporządzenia zlewni Małej Wisły w sprawie regulacji cieków 

i zabudowy cieków odnoszą się do ograniczeń w obszarach chronionych. W JCWP Wisła 

do Dobki, Kopyto, Wisła od Dobki do Bładnicy, Bładnica, Łaziński Potok, Jasienica, 

Wapienica, Biała w obszarze Natura 2000 Beskid Śląski oraz Parku Krajobrazowego 

Beskidu Śląskiego obowiązuje zakaz korzystania z wód wymagającego piętrzenia wód 

lub zmian morfologii oraz zakłócenia równowagi hydrodynamicznej za wyjątkiem 

utrzymania istniejących poborów wód na cele komunalne, co wykluczy w tych JCWP 

nowe presje hydromorfologiczne i prowadzić będzie do co najmniej utrzymania 

obecnego stanu. W tych samych JCWP, wykonanie budowli piętrzących wiąże się 

z koniecznością wykonania urządzenia wodnego zapewniającego migrację ryb, co 

ograniczy negatywny wpływ takich budowli. W granicach obszaru Natura 2000 Stawy 

w Brzeszczach oraz we fragmentach JCWP Wisła od ujścia Bładnicy do zbiornika 

Goczałkowice i JCWP Wisła od zbiornika Goczałkowice do ujścia Białej leżącej 

w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły, zakaz wydobycia z cieków 

kamienia, żwiru i piasku zapobiegnie zmianom w morfologii tych cieków. W przypadku 

JCWP Łaziński Potok, na odcinku Łazińskiego Potoku od źródeł do punktu 

o współrzędnych x=491761, y =214976, JCWP Bajerka oraz Iłownica, JCWP Korzenica na 

odcinku tego potoku od górnej granicy rezerwatu przyrody Babczyna Dolina do ujścia 

i w granicach obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009 fragmentach 



„Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły” 

 
120 

JCWP: Pszczynka od zb. Łąka do ujścia, Wisła od Białej do Przemszy, Łękawka, 

Dankówka, Korzenica, Gostynia od starego koryta do ujścia, Młynówka Oświęcimska 

zakaz przekształceń hydromorfologii cieków wpłynie pozytywnie na ich stan. 

 
Podsumowując: 
 
  Zapisy projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków dla regionu 

wodnego Małej Wisły ograniczą negatywny efekt regulacji i zabudowy cieków. Zapisy 

dla zlewni Małej Wisły dotyczące zakazu zmiany hydromorfologii cieków na obszarach 

chronionych ograniczają presje hydromorfologiczne, w takim stopniu, że wraz z innymi 

zapisami rozporządzenia dotyczącymi poborów wód, itp., będą prowadzić do 

utrzymania obecnego stanu dobrego lub poprawy stanu gdy JCWP charakteryzuje się 

stanem poniżej dobrego. 

 
Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód 
 
W projekcie rozporządzenia w sprawie zlewni Małej Wisły wprowadzono zapisy 

nakazujące co najmniej utrzymanie obecnego stanu wód lub jego poprawy.  

 

„§ 4. 1. Dla osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 38d ust. 1 ustawy wymaga się, by stan 

żadnego z elementów jakości określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 

38a ust. 3 ustawy, nie ulegał pogorszeniu, w stopniu powodującym przeklasyfikowanie 

wskaźników jakości wód do wartości odpowiadających klasie gorszej niż wskazana 

w aktualnej ocenie stanu, opracowanej w ramach państwowego monitoringu środowiska 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  

2. Dla osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 38d ust. 2 ustawy wymaga się, by stan 

żadnego z elementów jakości określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 

38a ust. 3 ustawy nie ulegał pogorszeniu, w stopniu powodującym przeklasyfikowanie 

wskaźników jakości wód do wartości odpowiadających klasie gorszej niż wskazana 

w aktualnej ocenie stanu, opracowanej w ramach państwowego monitoringu środowiska 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

3. Dla osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 38e ust. 1 ustawy wymaga się, by stan 

żadnego z elementów jakości określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 

38a ust. 1 ustawy, nie ulegał pogorszeniu, w stopniu powodującym przeklasyfikowanie 

wskaźników jakości wód do wartości odpowiadających klasie gorszej niż wskazana 

w aktualnej ocenie stanu, opracowanej w ramach państwowego monitoringu środowiska 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.” 

 

Wprowadzone wymagania, chroniąc jakość i ilość wód powinny wspomagać osiąganie 

wyznaczonych celów środowiskowych dla JCW. 
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5.7.4. Oddziaływanie na klimat i stan powietrza 

 

Zapisy rozporządzenia nie odnoszą się bezpośrednio do zagadnień związanych 

z klimatem i stanem powietrza w zlewni Małej Wisły. Regulacje dotyczą wód 

powierzchniowych i podziemnych i nie powinny w istotny sposób wpływać na zmiany 

klimatu omawianej zlewni. 

 

5.7.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

 

Wprowadzenie w życie zapisów projektu rozporządzenia w sprawie warunków 

korzystania z wód zlewni Małej Wisły oraz regionu wodnego Małej Wisły, dotyczących 

osiągnięcia celów środowiskowych w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

zapobiegać będzie pogorszeniu stanu wód oraz przyczyni się do osiągnięcia dobrego 

stanu wód i poprawy jakości  środowiska naturalnego, w tym także pośrednio jakości 

gleby dzięki zachowaniu prawidłowych stosunków wodnych w glebach. 

 Należy pamiętać o wpływie zapisów dotyczących obszarów chronionych: 

„§ 10. 1. W zlewni Małej Wisły wprowadza się̨ następujące ograniczenia wynikające 

z obecności obszarów chronionych: 

2) W JCWP Wisła do Dobki, Kopydło, Wisła od Dobki do Bładnicy, Bładnica, Łaziński Potok, 

Jasienica, Wapienica, Biała, w granicach obszaru Natura 2000 Beskid Śląski PLH240005 

oraz Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, wyklucza się, za wyjątkiem utrzymywania 

istniejących poborów wody na cele komunalne, korzystanie z wód, które: 

– wymagałoby piętrzenia wód, 

– powodowałoby przekształcenie morfologii dna cieków, 

– zakłócałoby zachowanie równowagi hydrodynamicznej cieku i transportowanych 

przez niego osadów (w tym procesy zapewniające ciągłość powstawania, 

transportu i odkładania się rumowiska rzecznego). 

3) W JCWP Łaziński Potok, na odcinku Łazińskiego Potoku od źródeł do punktu o 

współrzędnych x=491761, y=214976, wyklucza się możliwość poboru wód 

powierzchniowych oraz korzystania z wód powodującego przekształcenie hydromorfologii 

potoku. 

4) W JCWP Wisła od Bładnicy do zb. Goczałkowice, Iłownica, Łaziński Potok Knajka, w 

granicach obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001, wyklucza się: 

- w ramach zwykłego i szczególnego korzystania z wód pobór wód w miejscach ich 

wypływu na powierzchnię ziemi oraz w ramach szczególnego korzystania z wód pobór 

wód podziemnych, 

- odprowadzanie ścieków do gruntu,  

- przekształcanie morfologii koryt cieków, za wyjątkiem działań przewidzianych w planie 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001, 

6) We fragmentach JCWP Bajerka oraz Iłownica tworzących obszar ograniczony: od zach. 

rzeką Bajerka, od pn. linią kolejową Czechowice-Dziedzice, od wsch. linią łączącą punkt o 
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współrzędnych x=493345 y=226315 z punktem o współrzędnych x=494140 y=223955, od 

pd. rzeką Iłownica i drogą Landek-Zabłocie, wyklucza się pobór wód podziemnych, za 

wyjątkiem poborów, dla których przeprowadzona została ocena oddziaływania na 

środowisko, która wykazała że nie wpłyną one negatywnie na rezerwat przyrody Rotuz, 

Korzystanie z wód powierzchniowych na tym obszarze nie może powodować wzmożonego 

odpływu wody z rezerwatu przyrody Rotuz, w szczególności nie może powodować 

pogłębienia dna rowów i cieków. 

8) W JCWP Korzenica, wyklucza się możliwość poboru wód z cieku Korzeniec, a na odcinku 

tego potoku od górnej granicy rezerwatu przyrody Babczyna Dolina do ujścia dodatkowo 

wyklucza się możliwość korzystania z wód powodującego przekształcenie hydromorfologii 

potoku. 

9) W całej JCWP Wisła od Białej do Przemszy, a także we fragmentach JCWP Pszczynka, 

Młynówka Oświęcimska i Dankówka leżących w granicach obszaru Natura 2000 Stawy w 

Brzeszczach PLB120009 wprowadza się zakaz wydobywania oraz poboru z wód 

powierzchniowych kamienia, żwiru i piasku oraz innych materiałów, z wyjątkiem 

usuwania odsypisk zwiększających zagrożenie powodziowe przy ograniczeniu zasięgu 

ingerencji wyłącznie do niezbędnego dla usunięcia powstałego zagrożenia, wobec braku 

rozwiązań alternatywnych oraz pod warunkiem wsypania całości wybranego materiału z 

powrotem do koryta rzeki. 

10) W znajdujących się w granicach obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach 

PLB120009 fragmentach JCWP: Pszczynka od zb. Łąka do ujścia, Wisła od Białej do 

Przemszy, Łękawka, Dankówka, Korzenica, Gostynia od starego koryta do ujścia, 

Młynówka Oświęcimska wprowadza się zakaz korzystania z wód powodującego 

przekształcenie hydromorfologii cieków. 

11) We fragmentach JCWP Wisła od ujścia Bładnicy do zbiornika Goczałkowice oraz JCWP 

Wisła od zbiornika Goczałkowice do ujścia Białej leżących w granicach obszaru Natura 

2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001 wprowadza się zakaz wydobywania oraz poboru z 

wód powierzchniowych kamienia, żwiru i piasku oraz innych materiałów, z wyjątkiem: 

a) usuwania odsypisk zwiększających zagrożenie powodziowe przy 

ograniczeniu zasięgu ingerencji wyłącznie do niezbędnego dla usunięcia 

powstałego zagrożenia, wobec braku rozwiązań alternatywnych oraz pod 

warunkiem wsypania całości wybranego materiału z powrotem do koryta 

rzeki, 

b) prac wynikających z funkcjonowania zbiornika Goczałkowice.” 

 
We wskazanych obszarach wyższe wymagania dotyczące stanu wód znajdą 

odzwierciedlenie w poprawie, bądź utrzymaniu odpowiedniego stanu gleby. Pozytywnie 

na stan gleby w obszarze Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe wpłynie zapis 

zakazujący zrzutu ścieków do gruntu, zmniejszjąc ilość zanieczyszczeń dostających się 

bezpośrednio do gleby. Uregulowania dla obszaru zlewni, jak również na terenie 

obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach oraz we fragmentach JCWP Wisła od ujścia 

Bładnicy do zbiornika Goczałkowice i JCWP Wisła od zbiornika Goczałkowice do ujścia 

Białej leżącej w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001 
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dotyczące zakazu wydobywania z cieków kamienia, żwiru i piasku ograniczając 

ingerencję w cieki będzie pozytywnie oddziaływać na gleby. 

 

5.7.6. Wpływ na krajobraz 

 

 Wdrażanie zapisów projektu rozporządzenia może prowadzić do powstawania 

obiektów np. umożliwiających zachowanie ciągłości morfologicznej cieków, a przez to  

wiązać się może z powstawaniem dodatkowych elementów lokalnego krajobrazu oraz 

etapem budowy tych obiektów. Biorąc jednak pod uwagę postanowienia rozporządzenia 

nie przewiduje się by nowe obiekty umożliwiające migrację poszczególnych gatunków 

ryb stanowiły istotny negatywny element obecnego krajobrazu. 

  Przewiduje się, iż wdrożenie zapisów rozporządzenia dotyczących ograniczeń 

w zakresie korzystania z wód w obszarach chronionych będzie pozytywnie 

oddziaływało na stan wód zlewni Małej Wisły. Regulacje dokumentu zakazują 

korzystania z wód, które może powodować przekształcenie hydromorfologii 

następujących cieków: cieku Łaziński Potok od źródeł do punktu o współrzędnych49 

x=491761, y=214976 w JCWP Łaziński Potok, potoku Korzeniec na odcinku górnej 

granicy rezerwatu przyrody Babczyna Dolina do ujścia w JCWP Korzenica, na 

fragmentach JCWP znajdujących się w granicach obszaru Natura 2000 Stawy w 

Brzeszczach PLB120009, tj. Pszczynka od zb. Łąka do ujścia, Wisła od Białej do 

Przemszy, Łękawka, Dankówka, Korzenica, Gostynia od starego koryta do ujścia, 

Młynówka Oświęcimska, we fragmentach JCWP Wisła od ujścia Bładnicy do zbiornika 

Goczałkowice i JCWP Wisła od zbiornika Goczałkowice do ujścia Białej leżącej w 

granicach obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły, jak również w JCWP Wisła od 

Bładnicy do zb.Goczałkowice, Iłownica, Łaziński Potok, Knajka w granicach obszaru 

Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe.  Ponadto w JCWP Wisła do Dobki, Kopyto, 

Wisła od Dobki do Bładnicy, Bładnica, Łaziński Potok, Jasienica, Wapienica, Biała, w 

granicach obszaru Natura 2000 Beskid Śląski PLH240005 oraz Parku Krajobrazowego 

Beskidu Śląskiego rozporządzenie wyklucza (za wyjątkiem utrzymywania istniejących 

poborów wody na cele komunalne) korzystanie z wód, które: „wymagałoby piętrzenia 

wód, powodowałoby przekształcenie morfologii dna cieków, zakłócałoby zachowanie 

równowagi hydrodynamicznej cieku i transportowanych przez niego osadów (w tym 

procesy zapewniające ciągłość powstawania, transportu i odkładania się rumowiska 

rzecznego).” Zapisy rozporządzenia wprowadzają także ograniczenia w poborze wód 

powierzchniowych i podziemnych w granicach obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła 

Tufowe PLH240001 oraz w granicach Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. 

Dokument określa również zakaz działań powodujących pogłębienie dna rowów 

                                                      
49 współrzędne podano w układzie współrzędnych, o którym mowa w § 3 pkt 1 ust. 4 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 
przestrzennych (Dz. U. poz. 1247). 
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i cieków w granicach rezerwatu Rotuz. Dodatkowo dokument ogranicza wydobywanie 

oraz pobór z wód powierzchniowych kamienia, żwiru i piasku oraz innych materiałów 

w granicach obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009 oraz Natura 2000 

Dolina Górnej Wisły. Na ochronę elementów krajobrazu przyrodniczego zlewni 

pozytywnie wpłynąć powinno także fragmentaryczne ograniczenie w korzystaniu z wód 

dla celów rekreacyjnych Zbiornika Goczałkowickiego.  

Wszystkie przytoczone powyżej ograniczenia mają na celu zapewnienie wyższej niż 

dotychczas ochrony wód oraz fauny i flory w obszarze zlewni Małej Wisły, co powinno 

pozytywnie oddziaływać na cały krajobraz zlewni. Należy jednak zaznaczyć, iż wpływ 

zapisów przedmiotowego rozporządzenia nie będzie już znacząco poprawiać 

pozytywnego oddziaływania warunków ustanowionych dla regionu wodnego. 

 

5.7.7. Wpływ na klimat akustyczny 

 

 Wdrożenie zapisów projektu rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego 

wpływu na zmiany klimatu akustycznego.  

  

5.7.8. Wpływ na zasoby naturalne 

 

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Małej 

Wisły stanowi dokument wspomagający osiąganie celów środowiskowych Ramowej 

Dyrektywy Wodnej. Z uwagi na ten fakt, nie przewiduje się znaczących oddziaływań 

warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły na stan zasobów nieodnawialnych, 

występujących w granicach omawianej zlewni, a jedynie na zasoby, jakimi są wody.  

Realizacja wskazanych ograniczeń w projekcie rozporządzenia powinna umożliwić 

poprawę, bądź przynajmniej niepogorszenie jakości i ilości zasobów wodnych.  

Szczegółowa charakterystyka oddziaływań na zasoby wodne znajduje się 

w rozdziale 5.7.3 Wpływ na środowisko wodne.  

 

5.7.9. Oddziaływanie na zabytki i dobra kultury 

Realizacja zapisów projektu nie będzie źródłem istotnych negatywnych 

oddziaływań na zabytki, w tym zabytki hydrotechniki oraz dobra kultury. Ponadto 

dokument jest z definicji narzędziem ograniczania korzystania z wód i swoimi zapisami 

minimalizuje, bądź ogranicza negatywne oddziaływanie wynikające z  korzystania 

z wód.  
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5.7.10. Oddziaływania skumulowane 

 

Oddziaływania skumulowane, mogą wystąpić, gdy planowane do realizacji 

inwestycje będą wykonywane w obrębie jednego obszaru i będą charakteryzować się 

podobnym zakresem oddziaływania. Przy analizie oddziaływań skumulowanych należy 

uwzględnić planowane, oraz istniejące już inwestycje, a także tzw. efekt skali, który 

polega na uwzględnianiu przy dokonywanej ocenie wielkości cieku i zlewni. Takie samo 

zadanie, może w przypadku niewielkiego cieku oddziaływać znacząco na jego stan, co  

w przypadku dużych rzek może mieć znaczenie tylko lokalne. Występowanie 

oddziaływań skumulowanych zależne będzie od liczby zadań przewidzianych do 

realizacji w obrębie analizowanego obszaru. Wielkość tych oddziaływań będzie jednak 

w znacznym stopniu uzależniona od zakresu i rodzaju inwestycji.   

Zapisy analizowanego rozporządzenia regulują kwestie korzystania z wód zlewni 

Małej Wisły. Realizacja inwestycji związanych z korzystaniem z wód może natomiast 

wiązać się z kumulowaniem oddziaływań.  

W projekcie rozporządzenia w sprawie warunków dla zlewni Małej Wisły, 

wprowadzono dodatkowe ograniczenia wynikające m.in. z obecności obszarów 

chronionych.  Są to m.in. ograniczenia związane z wyposażaniem nowych budowli 

piętrzących w urządzenia wodne zapewniające migrację wskazanych gatunków ryb.  

Z wyżej przytoczonych zapisów wynikać może potencjalny negatywny wpływ 

prowadzonych prac budowlanych wynikający np. z konieczności budowy przepławek.  

 W przypadku budowy nowych obiektów piętrzących, budowa urządzeń 

zapewniających migrację ryb towarzyszyć będzie jedynie budowie nowych obiektów 

piętrzących, zatem zakres prac nie powinien generować znacznie większych 

negatywnych oddziaływań. W przypadku obiektów istniejących dla których wymagana 

będzie budowa urządzeń zapewniających migrację organizmów wodnych, 

oddziaływanie ograniczone będzie głównie do etapu budowy i nie powinno generować 

istotnych znaczących negatywnych oddziaływań. 

 Nie można jednak całkowicie wykluczyć wystąpienia niewielkich oddziaływań 

skumulowanych, np. w przypadku budowy kilku nowych budowli piętrzących wraz 

z przepławkami w niedalekiej odległości od siebie. Żadne przepławki nie mają 

stuprocentowej sprawności i seria kilku piętrzeń, nawet zaopatrzonych w sprawne 

przepławki, kumulacyjnie stanowić będzie barierę ekologiczną.   

Generalnie jednak, na etapie eksploatacji inwestycji, wpływ analizowanych 

zapisów rozporządzenia będzie zdecydowanie pozytywny na stan jednolitych części 

wód. Wprowadzone zapisy rozporządzenia, dotyczące wyposażenia budowli piętrzących 

w urządzenia wodne zapewniające migrację ichtiofauny, będą w aspekcie długofalowym 

sprzyjały osiąganiu celów środowiskowych dla jednolitych części wód i łagodziły 

potencjalny efekt skumulowany, jaki mógłby wystąpić bez ich wprowadzenia. 
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5.7.1. Podsumowanie oddziaływań 

 

 Analizowany projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania 

z wód zlewni Małej Wisły uzupełnia zapisy, uregulowania wprowadzone zapisami 

projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Małej Wisły, które 

obowiązywać będą również na terenie analizowanej zlewni. Projekt rozporządzenia dla 

zlewni zawiera ograniczenia dotyczące korzystania z wód powierzchniowych 

i podziemnych. Projekt rozporządzenia zawiera ograniczenia dotyczące konieczności 

uwzględniania przy budowlach piętrzących urządzeń wodnych zapewniających migrację 

organizmów wodnych. Etap budowy związany z realizacją tego typu obiektów, związany 

będzie z oddziaływaniami ograniczonymi do czasu trwania prac budowlanych i będzie 

mało istotny z punktu widzenia analizowanego dokumentu. Bowiem konieczność 

uwzględniania urządzeń umożliwiających migrację organizmów wodnych przy 

budowlach piętrzących, będzie elementem towarzyszącym obiektom piętrzącym 

i minimalizować będzie wpływ tych urządzeń na gatunki wodne występujące w danym 

cieku. Proponowane zapisy projektu rozporządzenia będą pozytywnie oddziaływać na 

środowisko wodne, przyrodnicze oraz powiązane z tym środowiskiem komponenty. 

Ocenę oddziaływań dokonano uwzględniając wpływ poszczególnych zapisów 

rozporządzenia na różne komponenty środowiska identyfikując rodzaj i czas trwania 

tych oddziaływań. 
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Tabela 11. Charakterystyka typów oddziaływań 

Uregulowania wprowadzone zapisami projektu 

rozporządzenia 

Fauna, 

flora, 

obszary 

chronio

ne 

Zdrowie 

ludzi* 

Wody 

(jakość i 

ilość)* 

Klimat i 

stan 

powietrza* 

Powierzchnia 

ziemi* 
Krajobraz* 

Klimat 

akustyc

zny* 

Zasoby 

naturalne 

Zabytki i 

dobra 

kultury* 

Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, 

wynikające z ustalonych celów środowiskowych 

- Dla osiągnięcia celu,  o którym mowa w art. 38d ust. 1 

ustawy  wymaga się, by stan żadnego z elementów 

jakości określonych w rozporządzeniu wydanym na 

podstawie art. 38a ust. 3 ustawy, nie ulegał pogorszeniu, 

w stopniu powodującym przeklasyfikowanie 

wskaźników jakości wód do wartości odpowiadających 

klasie gorszej niż wskazana w aktualnej ocenie stanu 

(…); 

 - Dla osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 38d ust. 2 

ustawy wymaga się, by stan żadnego z elementów 

jakości określonych w rozporządzeniu wydanym na 

podstawie art. 38a ust. 3 ustawy nie ulegał pogorszeniu, 

w stopniu powodującym przeklasyfikowanie 

wskaźników jakości wód do wartości odpowiadających 

klasie gorszej niż wskazana w aktualnej ocenie stanu 

(…); 

-Dla osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 38e ust. 1 

ustawy wymaga się, by stan żadnego z elementów 

jakości określonych w rozporządzeniu wydanym na 

podstawie art. 38a ust. 1 ustawy, nie ulegał pogorszeniu, 

w stopniu powodującym przeklasyfikowanie 

wskaźników jakości wód do wartości odpowiadających 

klasie gorszej niż wskazana w aktualnej ocenie stanu 

(…); 

- W celu osiągnięcia lub zachowania dobrego stanu 

ekologicznego lub dobrego potencjału ekologicznego 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz dobrego 

stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego 

jednolitych części wód podziemnych, planowane 

korzystanie z wód nie może powodować 

P,p/b,d P,p,d,w P,b,d ND P,p,d P,p,d,w ND P,p,d ND 
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marnotrawstwa wody; 

-W celu osiągnięcia lub zachowania dobrego stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych i 

podziemnych, obowiązki niezbędne ze względu na 

ochronę zasobów środowiska określone w pozwoleniu 

wodnoprawnym obejmują wskazanie (…); 

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

Priorytety w korzystaniu z wód powierzchniowych, z 

wyjątkiem wskazanym w dalszej części: 

1) zaopatrzenie ludnos ci w wodę̨ do spożycia oraz na 

pozostałe cele komunalne,  

2)   pokrycie potrzeb ekosystemów wodnych i od wód 

zależnych, 

3) zaopatrzenie przemysłu farmaceutycznego i 

spożywczego, 

4)  pokrycie potrzeb związanych z chowem i hodowlą 

zwierząt, a także zaopatrzenie pozostałych gałęzi 

przemysłu,  

5)  nawadnianie upraw rolnych i leśnych,  

6)  pokrycie potrzeb związanych z rekreacją,  

7) pozostałe potrzeby.  

Odstępstwa od priorytetów w korzystaniu z wód 

powierzchniowych, wskazanych powyżej: 

1) W JCWP: Wisła od Bładnicy do zb. Goczałkowice, 

Knajka, Młynka 2, Bajerka, Iłownica, Łaziński Potok, 

Jasienica, Wapienica,  Zb. Goczałkowice. Wisła od zb. 

Goczałkowice do Białej, poborowi wody na cele 

napełnienia stawów znajdujących się w obszarze Natura 

2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001, nadaje się 

priorytet wobec innych sposobów korzystania z wód, 

odpowiadający pokryciu potrzeb ekosystemów 

wodnych i od wód zależnych (…). 

2) W JCWP: Pszczynka od zb. Łąka do ujścia, Wisła od 

Białej do Przemszy, Łękawka, Dankówka, Korzenica, 

Gostynia od starego koryta do ujścia, Młynówka 

Oświęcimska.  poborowi wody na cele napełnienia 

stawów znajdujących się w obszarze Natura 2000 Stawy 

w Brzeszczach PLB120009, nadaje się priorytet wobec 

innych sposobów korzystania z wód, odpowiadający 
pokryciu potrzeb ekosystemów wodnych i od wód 

zależnych (…). 
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3) W JCWP Młynówka Oświęcimska poborowi wody na 

cele napełnienia stawów kompleksu Bagiennik 

znajdujących się w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej 

Soły PLB120004, nadaje się priorytet wobec innych 

sposobów korzystania z wód, odpowiadający 

zaspokajaniu potrzeb ekosystemów ekosystemów 

wodnych i od wód zależnych (…). 

Priorytety w korzystaniu z wód podziemnych 

1) zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia oraz na 

pozostałe cele komunalne,  

2)   pokrycie potrzeb ekosystemo w wodnych i od wo d 

zależnych, 

3) zaopatrzenie przemysłu farmaceutycznego i 

spożywczego, 

4)  pozostałe potrzeby (…). 

Ograniczenia w zakresie korzystania z wód 

- Pozwolenie wodnoprawne na pobo r wo d 

podziemnych w przypadku poboru na potrzeby inne 

niż̇: a) do zaopatrzenia ludnos ci w wodę̨ przeznaczoną 

do spożycia oraz na cele komunalne, b) do produkcji 

artykułów żywnościowych i farmaceutycznych;  

wydaje się pod warunkiem udowodnienia braku 

możliwości wykorzystania w tym celu wód 

powierzchniowych  lub podłączenia do sieci 

wodociągowej. 

P,p,d P,p,d P,b,d ND P,p,d ND ND P,p,d ND 

Ograniczenia w zakresie korzystania z wód 

 

Rozporządzenie wprowadza dla całej zlewni 

następujące ograniczenia: 

-Zakazuje się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wydobywania z 

wód powierzchniowych 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.  

-Wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, 

żwiru i piasku oraz innych materiałów jest możliwe pod 

warunkiem przedstawienia analizy, która wykaże i 

uzasadni zachowanie równowagi hydrodynamicznej 

cieku, brak zagrożenia dla stanu wód oraz ekosystemów 
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lądowych zależnych od wód, analizując w szczególności 

takie elementy jak: a) moc strumienia, b) naprężenia 

styczne, c) transport rumowiska, z uwzględnieniem 

elementów kształtujących ten transport w zlewni, d) 

przewidywane morfologiczne, hydrauliczne i 

ekologiczne skutki eksploatacji w miejscu poboru oraz 

powyżej i poniżej miejsca poboru, e) propozycje 

monitorowania skutków środowiskowych będących 

wynikiem wydobywania z rzeki osadów. 

-Wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, 

żwiru i piasku oraz innych materiałów wymaga 

określenia sposobu prowadzenia monitoringu w 

zakresie objętości wydobywanego materiału, zmian 

morfologii koryta oraz warunków ekologicznych w 

cieku. 

-Wprowadza się ograniczenia w zabudowie potoków 

poprzez zakaz stosowania rozwiązań opartych na 

przekrojach kołowych lub wielootworowych. 

-Korzystanie z wód z wykorzystaniem budowli 

piętrzącej, o ile jest to uzasadnione potrzebami 

występujących tam gatunków ryb charakterystycznych 

dla danej krainy rybnej lub występujących tam 

gatunków ryb podlegających ochronie gatunkowej na 

podstawie przepisów o ochronie przyrody, wymaga 

wyposażenia tej budowli w urządzenia wodne 

zapewniające migrację charakterystycznych gatunków 

ryb, chyba że konstrukcja budowli zapewnia przy 

przepływie średnim niskim (SNQ) utrzymanie takiej 

migracji. 

-Korzystanie z wód do celów produkcji energii wymaga 

zastosowania urządzeń ograniczających śmiertelność 

ryb. 
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W zlewni Małej Wisły wprowadza się następujące 

ograniczenia wynikające z obecności obszarów 

chronionych: 

-Wykonanie budowli piętrzącej w korycie cieków 

wchodzących w skład JCWP Wisła do Dobki, Kopydło, 

Wisła od Dobki do Bładnicy, Bładnica, Łaziński Potok, 

Jasienica, Wapienica, Biała, wymaga zapewnienia 
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50 współrzędne podano w układzie współrzędnych, o którym mowa w § 3 pkt 1 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 
przestrzennych (Dz. U. poz. 1247). 

 

możliwości migracji ryb, w szczególności brzanki, 

głowacza i minoga strumieniowego (…); 

 

- W JCWP Wisła do Dobki, Kopyto, Wisła od Dobki do 

Bładnicy, Bładnica, Łaziński Potok, Jasienica, Wapienica, 

Biała, w granicach obszaru Natura 2000 Beskid Śląski 

PLH240005 oraz Parku Krajobrazowego Beskidu 

Śląskiego, wyklucza się za wyjątkiem utrzymywania 

istniejących poborów wody na cele komunalne,  

korzystanie z wód, które: -wymagałoby piętrzenia wód, 

-powodowałoby przekształcenie morfologii dna cieków, 

-zakłócałoby zachowanie równowagi hydrodynamicznej 

cieku i transportowanych przez niego osadów (w tym 

procesy zapewniające ciągłość powstawania, transportu 

i odkładania się rumowiska rzecznego). (…). 

-W JCWP Łaziński Potok, na odcinku Łazińskiego Potoku 

od źródeł  do punktu o współrzędnych50 x=491761, 

y=214976, wyklucza się możliwość poboru wód 

powierzchniowych oraz korzystania z wód 

powodującego przekształcenie hydromorfologii potoku. 

-W JCWP Wisła od Bładnicy do zb. Goczałkowice, 

Iłownica, Łaziński Potok, Knajka w granicach obszaru 

Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001, 

wyklucza się: 

 

- w ramach zwykłego i szczególnego korzystania z wód 

pobór wód w miejscach ich wypływu na powierzchnię 

ziemi oraz w ramach szczególnego korzystania z wód 

pobór wód podziemnych, 

- odprowadzanie ścieków do gruntu,  

- przekształcanie morfologii koryt cieków, za 

wyjątkiem działań przewidzianych w planie zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Cieszyńskie 

Źródła Tufowe PLH240001, (…); 
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-Wyklucza się korzystanie z wód Zbiornika 

Goczałkowickiego (w JCWP Wisła od zbiornika 

Goczałkowice do Białej) do celów rekreacyjnych na 

fragmentach tego zbiornika obejmujących rejon ujścia 

Wisły, rejon ujścia Bajerki oraz rejon przyległy do 

południowego brzegu zbiornika.  

-We fragmentach JCWP Bajerka oraz Iłownica 

tworzących obszar ograniczony: od zach. rzeką Bajerka, 

od pn. linią kolejową Czechowice-Dziedzice, od wsch. 

linią łączącą punkt o współrzędnych x=493345 

y=226315 z punktem o współrzędnych x=494140 

y=223955, od pd. rzeką Iłownica i drogą Landek-

Zabłocie, wyklucza się pobór wód podziemnych, za 

wyjątkiem poborów, dla których przeprowadzona 

została ocena oddziaływania na środowisko, która 

wykazała że nie wpłyną one negatywnie na rezerwat 

przyrody Rotuz, Korzystanie z wód powierzchniowych 

na tym obszarze nie może powodować wzmożonego 

odpływu wody z rezerwatu przyrody Rotuz, w 

szczególności nie może powodować pogłębienia dna 

rowów i cieków. (…). 

-Wprowadza się ograniczenie w korzystaniu z wód 

polegające na zakazie, w granicach  Parku 

Krajobrazowego Beskidu Małego, poboru wód 

powierzchniowych i podziemnych na cele inne niż 

komunalne. (…). 

-W JCWP Korzenica, wyklucza się możliwość poboru 

wód z cieku Korzeniec, a na odcinku tego potoku od 

górnej granicy rezerwatu przyrody Babczyna Dolina  do 

ujścia dodatkowo wyklucza się możliwość korzystania z 

wód powodującego przekształcenie hydromorfologii 

potoku. (…). 

-W całej JCWP Wisła od Białej do Przemszy, a także we 

fragmentach JCW Pszczynka, Młynówka Oświęcimska i 

Dankówka leżących w granicach obszaru Natura 2000 

Stawy w Brzeszczach PLB120009 wprowadza się zakaz 

wydobywania oraz poboru z wód powierzchniowych 

kamienia, żwiru i piasku oraz innych materiałów, z 

wyjątkiem usuwania odsypisk zwiększających 

zagrożenie powodziowe przy ograniczeniu zasięgu 

ingerencji wyłącznie do niezbędnego dla usunięcia 
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* potencjalny negatywny wpływ wynikający z przekształcenia powierzchni ziemi i emisji zanieczyszczeń, hałasu związanych z etapem budowy ewentualnych urządzeń zapewniających migrację 
organizmów wodnych 
b- oddziaływanie bezpośrednie, p-oddziaływanie pośrednie, 
k- oddziaływanie krótkoterminowe, d- oddziaływanie długoterminowe, ś- oddziaływanie średnioterminowe, 
P-oddziaływanie pozytywne, N-oddziaływanie negatywne, P/N – oddziaływanie może być zarówno pozytywne, jak i negatywne, w-wtórne, Ne-neutralny wpływ, 
ND- nie ma bezpośredniego związku z analizowanym komponentem. 

powstałego zagrożenia, wobec braku rozwiązań 

alternatywnych oraz pod warunkiem wsypania całości 

wybranego materiału z powrotem do koryta rzeki. (…). 

-W znajdujących się w granicach obszaru Natura 2000 

Stawy w Brzeszczach PLB120009 fragmentach JCWP: 

Pszczynka od zb. Łąka do ujścia, Wisła od Białej do 

Przemszy, Łękawka, Dankówka, Korzenica, Gostynia od 

starego koryta do ujścia, Młynówka Oświęcimska 

wprowadza się zakaz korzystania z wód powodującego 

przekształcenie hydromorfologii cieków.  (…), 

- We fragmentach JCWP Wisła od ujścia Bładnicy do 

zbiornika Goczałkowice oraz JCWP Wisła od zbiornika 

Goczałkowice do ujścia Białej leżących w granicach 

obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001 

wprowadza się zakaz wydobywania oraz poboru z wód 

powierzchniowych kamienia, żwiru i piasku oraz innych 

materiałów, z wyjątkiem: usuwania odsypisk 

zwiększających zagrożenie powodziowe przy 

ograniczeniu zasięgu ingerencji wyłącznie do 

niezbędnego dla usunięcia powstałego zagrożenia, 

wobec braku rozwiązań alternatywnych oraz pod 

warunkiem wsypania całości wybranego materiału z 

powrotem do koryta rzeki, a także z wyjątkiem prac 

wynikających z funkcjonowania zbiornika 

Goczałkowice.  
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Podsumowując: Wprowadzone projektem rozporządzenia uregulowania nie będą 

negatywnie wpływać na poszczególne komponenty środowiska oraz zdrowie ludzi. 

Przestrzeganie zapisów rozporządzenia ograniczać powinno niekorzystny wpływ na 

jakość środowiska, a nawet sprzyjać poprawie stanu środowiska wodnego, 

przyrodniczego, a w konsekwencji pozytywnie wpływać na inne elementy środowiska 

naturalnego bezpośrednio, bądź pośrednio powiązane ze stanem wód i jakością 

przyrody (krajobraz, powierzchnia ziemi, zasoby naturalne, itd.). Zakłada się, iż 

wdrożenie zapisów analizowanego projektu rozporządzenia będzie miało pozytywny 

wpływ na środowisko przyrodnicze w stosunku do jego stanu obecnego, przede 

wszystkim zapobiegając ryzyku niekorzystnych przyrodniczo przekształceń wód 

i zapobiegając korzystaniu z wód, które takie przekształcenia mogłoby powodować. 

Należy zaznaczyć, iż wariant realizacji rozporządzenia, jest wariantem korzystniejszym 

dla środowiska, w stosunku do braku wdrożenia uregulowań wynikających z treści 

projektu rozporządzenia. Projekt rozporządzenia dla zlewni stanowi uzupełnienie 

regulacji zawartych w projekcie rozporządzenia dla regionu wodnego, dlatego też nie 

reguluje ono wszystkich aspektów korzystania z wód, a jedynie te które wymagały 

uszczegółowienia. Zatem projekt rozporządzenia dla zlewni będzie zwiększał 

pozytywny wpływ na środowisko naturalne, wynikający już w dużej mierzy z regulacji 

wprowadzonych w rozporządzeniu dla regionu. 

 

 

6. Ocena dokumentu z uwagi na oddziaływania na 

poszczególne komponenty środowiska 

 

6.1. Możliwość osiągnięcia zamierzonych celów 

 

Osiąganie celów środowiskowych 

Sporządzenie warunków korzystania z wód zlewni wynika z potrzeb określenia 

szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych, zwłaszcza ich ilości i jakości w celu 

osiągnięcia dobrego stanu wód. Zatem warunki korzystania z wód zlewni 

uszczegóławiają, bądź też rozszerzają zapisy warunków dla regionu, biorąc pod uwagę 

lokalne uwarunkowania i wystepujące w zlewni problemy, by wspólnie dążyć do 

osiągnia wyznaczonych celów środowiskowych. 

Warunki korzystnia z wód zlewni są narzędziem wspomagajacym wdrażanie 

polityki wodnej kraju, zwłaszcza Planu gospodarowania wodami oraz Programu wodno-

środowiskowego kraju, w ramach których określone zostały cele środowiskowe51. 

                                                      
51 źródło: Metodyka opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego i z wód zlewni”. Pro-
Woda 2008 r. 
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Zgodnie z oceną ryzyka wg PGW52, w zlewni Małej Wisły: 

 z 43 JCWP, 32 JCWP - jest zagrożonych nieosiągnięciem wyznaczonych celów 

środowiskowych; 

 z 5 JCWPd, 2 JCWPd – są zagrożone nieosiągnięciem wyznaczonych celów 

środowiskowych. 

 

Zgodnie z RDW państwa członkowskie zobligowane są do racjonalnego 

wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych. Celem wprowadzanych działań jest 

osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 r. Okres ten mógł zostać 

przedłużony, z uwagi na wskazane odstępstwa. Dla zagrożonych nieosiągnięciem celów 

środowiskowych JCWP w zlewni wyznaczono derogacje czasowe – głównie z uwagi na 

brak możliwości technicznych.  Jako uzasadnienie odstępstwa wg PGW w większości 

wskazano, wpływ działań antropogenicznych na stan JCW oraz brak możliwości 

technicznych ograniczenia wpływu tych oddziaływań, generuje konieczność przesunięcia 

w czasie osiągnięcia celów środowiskowych przez JCW. Występująca działalność 

gospodarcza człowieka związana jest ściśle z występowaniem surowców naturalnych, 

bądź przemysłowym charakterem obszaru. 

Ponieważ proces planowania zgodnie z RDW jest procesem iteracyjnym, oraz 

aktualnie prowadzone są prace nad aktualizacją PGW, przytoczone powyżej dane 

dotyczące zagrożenia JCW oraz planowanych odstępstw mogą ulec zmianie.  

Celem środowiskowym dla JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu/potencjału wód, 

bądź utrzymanie dobrego stanu/potencjału, natomiast dla JCWPd celem jest utrzymanie  

dobrego stanu. Przy czym dla niektórych JCWPd wyznaczono mniej rygorystyczne cele 

dotyczące stanu ilościowego (PLGW2000157, PLGW2000145), tj. ochrona stanu przed 

dalszym pogorszeniem. 

Warunki korzystania z wód zlewni tworzą, w zakresie określonym ich delegacją 

ustawową, podstawę do realizacji zarówno celów ochrony dla obszarów chronionych, 

jak i celu środowiskowego dla obszarów chronionych w sensie prawa wodnego. 

Oczywiście, osiągnięcie tych celów zależy także od innych czynników, jednak Warunki 

wypełniają większość dających się zidentyfikować na podstawie aktualnej wiedzy 

przyrodniczej potrzeb w tym zakresie, dotyczących korzystania z wód. 

Wyjątkiem może być praca zbiornika Goczałkowice. Korzystanie z wód tego 

zbiornika zostało ograniczone tylko w zakresie rekreacji wodnej, ale nie w zakresie 

gospodarowania wodą na zbiorniku. Gospodarowanie wodą na zbiorniku i jego 

utrzymywanie może wywoływać negatywne oddziaływania na obszary chronione, tj. 

może być sprzeczne z osiągnięciem celów środowiskowych dla tych obszarów, 

w następujących zakresach: 

– przeszkadzać w rozwoju szuwarów na brzegach zbiornika oraz lokalnym 

odkładaniu się namułów, co jest potrzebne dla osiągnięcia celów ochrony 

obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLH240001, 

                                                      

52 źródło: Cele środowiskowe (…), październik 2013 r. 
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– zrzuty wody ze zbiornika w okresie lęgowym ptaków mogą powodować 

niszczenie lęgów ptaków gnieżdżących się na żwirowiskach oraz w skarpach 

nadrzecznych w obszarze Natura 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009. 

Fakty ten zidentyfikowano w opracowanych, choć jeszcze nie ustanowionych planach 

zadań ochronnych dla wskazanych obszarów Natura 2000. Brak ograniczeń co do 

korzystania z wód w tym zakresie sprawi, że korzystanie z wód zbiornika Goczałkowice 

bez uwzględnienia w/w potrzeb pozostanie w niezgodności z wymogiem art. 6.2 

dyrektywy 92/43 EWG (dyrektywy siedliskowej). Aby  usunąć tę niezgodność, Warunki 

powinny wymagać, by gospodarowanie wodą na zbiorniku Goczałkowice uwzględniało - 

na tyle, na ile to możliwe bez uszczerbku dla podstawowych celów zbiornika – 

umożliwienie rozwoju szuwarów i odkładanie się namułów na brzegach zbiornika oraz 

unikanie, w okresie lęgowym ptaków zrzutów wody mogących powodować zalewanie 

gniazd założonych przez ptaki na żwirowiskach nadrzecznych oraz w skarpach 

nadrzecznych. To właśnie warunki korzystania z wód zlewni są odpowiednim, o ile nie 

jedynym miejscem do wprowadzania tego ograniczenia – niezbędnego dla realizacji 

obowiązku z art. 6.2 dyrektywy 92/43 EWG w stosunku do wskazanych obszarów 

Natura 2000. 

 Ponadto, kontynuacja obecnego korzystania z wód polegającego na piętrzeniu 

wód na zbiorniku w Wiśle-Czarnem, bez zapewnienia drożności ekologicznej, jest 

niezgodna z celem ochrony rezerwatu przyrody Wisła, wyznaczonym dla ochrony 

pstrąga potokowego. Zbiornik znajduje się w granicach rezerwatu i jest położony w taki 

sposób, że rozdziela rezerwat na dwie części. Mimo że pstrąg potokowy, będący tu 

przedmiotem ochrony, nie jest gatunkiem dwuśrodowiskowym i może żyć i rozmnażać 

się także na izolowanym odcinku potoku, to  zapewnienie integralności jego populacji 

w obszarze chronionym wyznaczonym specjalnie dla tego gatunku, nieuchronnie musi 

być wskazane jako cel środowiskowy dla tego obszaru. Nie ograniczając możliwości 

kontynuacji piętrzenia wód na zaporze w Wiśle, bez przywrócenia drożności 

ekologicznej, nie zapewni osiągnięcia celu środowiskowego dla tego obszaru 

chronionego. 
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Tabela 12. Ograniczenia wynikające z projektu rozporządzenia i ich wpływ na osiąganie wyznaczonych celów 

 
Zakres Ograniczenie Komentarz 

Cała zlewnia Zakazuje się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wydobywania z wód 

powierzchniowych 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.  

Wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru i piasku 

oraz innych materiałów jest możliwe pod warunkiem 

przedstawienia analizy, która wykaże i uzasadni zachowanie 

równowagi hydrodynamicznej cieku, brak zagrożenia dla stanu 

wód oraz ekosystemów lądowych zależnych od wód, analizując w 

szczególności takie elementy jak: a) moc strumienia, b) naprężenia 

styczne, c) transport rumowiska, z uwzględnieniem elementów 

kształtujących ten transport w zlewni, d) przewidywane 

morfologiczne, hydrauliczne i ekologiczne skutki eksploatacji w 

miejscu poboru oraz powyżej i poniżej miejsca poboru, e) 

propozycje monitorowania skutków środowiskowych będących 

wynikiem wydobywania z rzeki osadów. 

Wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru i piasku 

oraz innych materiałów wymaga określenia sposobu prowadzenia 

monitoringu w zakresie objętości wydobywanego materiału, 

zmian morfologii koryta oraz warunków ekologicznych w cieku. 

Korzystanie z wód do celów produkcji energii wymaga 

zastosowania urządzeń ograniczających śmiertelność ryb 

Ochrona ciągłości ekologicznej, przyczyniająca się do ochrony 

hydromorfologii rzek. 

Ograniczenie zagrożeń dla ichtiofauny, przyczyniające się do 

osiągnięcia jej dobrego stanu. 

Cała zlewnia Wprowadza się ograniczenia w zabudowie potoków poprzez 

zakaz stosowania rozwiązań opartych na przekrojach kołowych 

lub wielootworowych. 

Ograniczenie przekształceń hydromoroflogicznych, a tym samym 

negatywnego wpływu na florę i faunę 
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Zakres Ograniczenie Komentarz 

Korzystanie z wód z wykorzystaniem budowli piętrzącej, o ile jest 

to uzasadnione potrzebami występujących tam gatunków ryb 

charakterystycznych dla danej krainy rybnej lub występujących 

tam gatunków ryb podlegających ochronie gatunkowej na 

podstawie przepisów o ochronie przyrody, wymaga wyposażenia 

tej budowli w urządzenia wodne zapewniające migrację 

charakterystycznych gatunków ryb, chyba że konstrukcja budowli 

zapewnia przy przepływie średnim niskim (SNQ) utrzymanie 

takiej migracji. 

Korzystanie z wód do celów produkcji energii wymaga 

zastosowania urządzeń ograniczających śmiertelność ryb. 

JCWP Wisła do Dobki, 

Kopyto, Wisła od 

Dobki do Bładnicy, 

Bładnica, Łaziński 

Potok, Jasienica, 

Wapienica, Biała 

Wykonanie budowli piętrzącej wymaga zapewnienia możliwości 

migracji ryb, w szczególności brzanki, głowacza i minoga 

strumieniowego, to znaczy: 

a)konstrukcja budowli zapewniająca możliwość migracji ryb, w 

tym niewymagająca pokonywnaia przez ryby różnicy poziomów 

>0,2m, lub 

b)wyposażenie budowli w urządzenia umożliwiajace migrację 

wskazanych gatunków ryb, tj: 

- bystrotoki, obejścia dla ryb lub rampy o spadku <1:20, 

gwarantujące przepływ co najmniej 0,1 m3/s na każdy metr 

ich szerokości, o prędkości przepływu wody <1,20 m/s i 

maksymalnej wysokości kaskad 0,2m 

- przepławki szczelinowe lub komorowe zapewniające 

przepływ >0,15 m3/s, dyssypację objętościową E < 150 

W/m3, minimalną głębkość > 0,6m, minimalną długość komór 

1,4m, minimalną szerokość komór 1,2 m, minimalną 

szerokość szczelin 0,20 m, maksymalną różnicę poziomów 

Zapis ten przyczyni się do osiągnięcia właściwego stanu ochrony 

w/w gatunków ryb będących przedmiotami ochrony w obszarze 

Natura 2000 Beskid Śląski, z uwzględnieniem faktu, że ciągłość 

ekologiczna dla tych gatunków w obszarze Natura 2000 musi być 

realizowana także przez odcinki cieków poza granicami tego 

obszaru. 
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Zakres Ograniczenie Komentarz 

wody w kolejnych komorach 0,10 m, występowanie w 

komorach obszarów o prędkości przepływu <0,40m/s.; 

- inne, zapewniające analogiczne parametry przepływu wody. 

JCWP Wisła do Dobki, 

Kopyto, Wisła od 

Dobki do Bładnicy, 

Bładnica, Łaziński 

Potok, Jasienica, 

Wapienica, Biała, w 

granicach obszaru 

Natura 2000 Beskid 

Śląski PLH240005 oraz 

Parku Krajobrazowego 

Beskidu Śląskiego 

Wyklucza się za wyjątkiem utrzymywania istniejących poborów 

wody na cele komunalne, korzystanie z wód, które: 

– wymagałoby piętrzenia wód, 

– powodowałoby przekształcenie morfologii dna cieków, 

– zakłócałoby zachowanie równowagi hydrodynamicznej cieku 

i transportowanych przez niego osadów (w tym procesy 

zapewniające ciągłość powstawania, transportu i odkładania 

się rumowiska rzecznego). 

 

Zapis zapewni warunki dla dynamicznej trwałości kamieńców, 

będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000. Zapis 

umożliwia ograniczone prace przeciwpowodziowe. Będzie dotyczyć 

tylko cieków w obszarze Natura 2000, czyli w praktyce tylko 

górnych odcinków cieków. 

 

JCWP Łaziński Potok, 

na odcinku 

Łazińskiego Potoku od 

źródeł do punktu o 

współrzędnych53 

x=491761, y=214976 

Wyklucza się możliwość poboru wód powierzchniowych oraz 

korzystania z wód powodującego przekształcenie hydromorfologii 

potoku 

Zapis konieczny dla osiągnięcia celu środowiskowego dla rez. Dolina 

Łańskiego Potoku. 

 

JCWP Wisła od 

Bładnicy do zb. 

Goczałkowice, 

Iłownica, Łaziński 

Potok, Knajka w 

Wyklucza się: 

– w ramach zwykłego i szczególnego korzystania z wód pobór 

wód w miejscach ich wypływu na powierzchnię ziemi oraz w 

ramach szczególnego korzystania z wód pobór wód 

podziemnych, 

Zapis zapewni ochronę obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła 

Tufowe przed zagrożeniami ze strony korzystania z wód, 

zidentyfikowanymi w planie zadań ochronnych. 

 

                                                      
53 współrzędne podano w układzie współrzędnych, o którym mowa w § 3 pkt 1 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247). 
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Zakres Ograniczenie Komentarz 

granicach obszaru 

Natura 2000 

Cieszyńskie Źródła 

Tufowe PLH240001 

– odprowadzanie ścieków do gruntu, 

– przekształcanie morfologii koryt cieków, za wyjątkiem działań 

przewidzianych w planie zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001. 

Zbiornik Goczałkowice 

(w JCWP Wisła od 

zbiornika 

Goczałkowice do 

Białej) 

Wyklucza się korzystanie z wód Zbiornika Goczałkowickiego (w 

JCWP Wisła od zbiornika Goczałkowice do Białej) do celów 

rekreacyjnych na fragmentach tego zbiornika obejmujących rejon 

ujścia Wisły, rejon ujścia Bajerki oraz rejon przyległy do 

południowego brzegu zbiornika.  

 

Zapis zapewni ochronę ptaków – przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000 Dolina Górnej Wisły od zagrożenia ze strony 

korzystania w wód do celów rekreacyjnych, zidentyfikowanego w 

planie zadań ochronnych, w kluczowej dla ptaków strefie. Zapis ma 

charakter kompromisowy, nie wyklucza udostępnienia do rekreacji 

części zbiornika. 

Fragmenty zlewni 

JCWP Bajerka oraz 

Iłownica tworzące 

obszar ograniczony: od 

zach. rzeką Bajerka, od 

pn. linią kolejową 

Czechowice-Dziedzice, 

od wsch linią łączącą 

punkt o 

współrzędnych 

x=493345 y=226315 z 

punktem o 

współrzędnych 

x=494140 y=223955, 

od pd. rzeką Iłownica i 

drogą Landek-

Zabłocie, 

Wyklucza się pobór wód podziemnych, za wyjątkiem poborów, dla 

których przeprowadzona została ocena oddziaływania na 

środowisko, która wykazała że nie wpłyną one negatywnie na 

rezerwat przyrody Rotuz, Korzystanie z wód powierzchniowych 

na tym obszarze nie może powodować wzmożonego odpływu 

wody z rezerwatu przyrody Rotuz, w szczególności nie może 

powodować pogłębienia dna rowów i cieków. 

 

Zapis zapewni, że korzystanie z wód nie naruszy warunków 

wodnych rezerwatu Rotuz.  

 

Park Krajobrazowy 

Beskidu Małego 

Zakaz poboru wód powierzchniowych i podziemnych na cele inne 

niż komunalne. 

 

Zapis wykluczy użytkowanie, kosztem środowiska, zasobów 

wodnych parku krajobrazowego na cele gospodarcze, co jest 

zagrożeniem w tym obszarze i jest adekwatne do celów ochrony 
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Zakres Ograniczenie Komentarz 

parku krajobrazowego. 

 

JCWP Korzenica, ciek 

Korzeniec 

Wyklucza się możliwość poboru wód, a na odcinku tego potoku od 

od górnej granicy rezerwatu przyrody Babczyna Dolina do ujścia 
dodatkowo wyklucza się możliwość korzystania z wód 

powodującego przekształcenie hydromorfologii potoku. 

Zapis konieczny dla osiągnięcia celu środowiskowego dla rez. 
Babczyna Dolina. Korzeniec jest 6-kilometrowym ciekiem w 
krajobrazie leśnym. Powinien zachować w pełni naturalny przepływ. 
 

JCWP Wisła od Białej 

do Przemszy, a także 

fragmenty JCWP 

Pszczynka, Młynówka 

Oświęcimska i 

Dankówka leżące w 

granicach obszaru 

Natura 2000 Stawy w 

Brzeszczach 

PLB120009 

Fragmenty JCWP Wisła 

od ujścia Bładnicy do 

zbiornika 

Goczałkowice oraz  

 

JCWP Wisła od 

zbiornika 

Goczałkowice do ujścia 

Białej leżących w 

granicach obszaru 

Natura 2000 Dolina 

Górnej Wisły 

PLB240001 

Zakaz wydobywania oraz poboru z wód powierzchniowych 

kamienia, żwiru i piasku oraz innych materiałów, z wyjątkiem 

usuwania odsypisk zwiększających zagrożenie powodziowe przy 

ograniczeniu zasięgu ingerencji wyłącznie do niezbędnego dla 

usunięcia powstałego zagrożenia, wobec braku rozwiązań 

alternatywnych oraz pod warunkiem wsypania całości wybranego 

materiału z powrotem do koryta rzeki, prac wynikających z 

funkcjonowania zbiornika Goczałkowice. 

 

Zapis zapewni ochronę łach żwirowych stanowiących siedliska 
rybitwy rzecznej i zminimalizuje zagrożenie zidentyfikowanego w 
projekcie planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Stawy w 
Brzeszczach. Zapisem objęto tylko JCW istotne dla obszaru. Zakazem 
należy objąć także krótki odcinek JCW Wisła powyżej granic obszaru 
Natura 2000, ponieważ pobór żwiru powyżej obszaru nasilałby 
zidentyfikowane zagrożenie braku materiału żwirowego w obszarze. 
Ustalenie nie wyklucza ograniczonej ochrony przeciwpowodziowej. 
 

Zapis konieczny dla ochrony siedlisk sieweczki rzecznej, będącej 

przedmiotem ochrony znajdującego się tu obszaru Natura 2000 

Dolina Górnej Wisły PLB240001. Jednak, ograniczenie nie dotyczy 

funkcjonowania zbiornika Goczałkowice. Funkcjonowanie zbiornika 

w tym aspekcie jest wystarczajaco ograniczane przez art. 33 ustawy 

o ochronie przyrody.  

 

 

Znajdujące się w 

granicach obszaru 

Natura 2000 Stawy w 

Zakaz korzystania z wód powodującego przekształcenie 

hydromorfologii cieków.   

 

Celem wprowadzenia takiego zakazu w granicach obszaru Natura 
2000 jest konieczność ochrony struktur typowych dla rzek 
nieuregulowanych, jak łachy żwirowe i erozyjne podcięcia brzegów, 
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Brzeszczach 

PLB120009 fragmenty 

JCWP: Pszczynka od 

zb. Łąka do ujścia, 

Wisła od Białej do 

Przemszy, Łękawka, 

Dankówka, Korzenica, 

Gostynia od starego 

koryta do ujścia, 

Młynówka 

Oświęcimska 

kluczowych dla rybitwy rzecznej i zimorodka. Jak ustalono w planie 
zadań ochronnych, gatunki te są rozproszone na wszystkich ciekach 
obszaru, dlatego ustalenie dotyczy wszystkich JCW w obszarze. 
Ustalenie pozostawia możliwość niezbędnej ochrony 
przeciwpowodziowej, która pozostaje poza sferą korzystania z wód. 
 

Obszar zlewni Wymaganie by stan żadnego z elementów jakości określonych w 
rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 38a ust. 3 i 1 ustawy, 
nie ulegał pogorszeniu, w stopniu powodującym 
przeklasyfikowanie wskaźników jakości wód do wartości 
odpowiadających klasie gorszej niż wskazana w aktualnej ocenie 
stanu; 

Brak możliwości powodowania marnotrawstwa wody w wyniku 
planowanego korzystania z wód, w celu osiągnięcia lub 
zachowania dobrego stanu ekologicznego lub dobrego potencjału 
ekologicznego JCWP oraz dobrego stanu ilościowego i dobrego 
stanu chemicznego JCWPd;  

Wskazanie obowiązków niezbędnych ze względu na ochronę 
zasobów środowiska w ramach pozwoleń wodnoprawnych, w celu 
osiągnięcia lub zachowania dobrego stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych; 
 
Ograniczenie wydawania pozwolenia wodnoprawnego na pobór 

wód podziemnych w przypadku poboru na potrzeby inne niż 

zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia, na cele komunalne, do 

produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych. 

Zapisy projektu rozporządzenia dla zlewni Małej Wisły, 
wprowadzają uregulowania które powinny przybliżać do osiągania 
wyznaczonych celów środowiskowych dla poszczególnych części 
wód. W obszarze zlewni obowiązywać będą również warunki dla 
regionu, których zapisy należy stosować łącznie z wymaganiami, 
priorytetami i ograniczeniami w korzystaniu z wód zapisanymi w 
projekcie rozporządzenia dla zlewni Małej Wisły. Zapisy obydwu 
rozporządzeń służyć mają osiąganiu wyznaczonych celów 
środowiskowych.   
Przestrzeganie zapisów warunków korzystania z wód zlewni wraz z 

zapisami warunków korzystania z wód regionu wodnego powinny 

przyczyniać się do niepogarszania jakości wód, oraz w wymiarze 

długofalowym powinny przybliżać do osiągania dobrego 

stanu/potencjału JCWP o stanie /potencjale poniżej dobrego, a w 

przypadku JCWP o stanie/potencjale dobrym – utrzymaniu tego 

stanu. Natomiast w odniesieniu do JCWPd powinny prowadzić do 

utrzymania dobrego stanu. A w przypadku niektórych JCWPd 

posiadających cele mniej rygorystyczne –ochronę stanu przed 

dalszym pogorszeniem. 
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6.2. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 

środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 

 

Przestrzeganie zapisów projektu rozporządzenia zwiększy poziom ochrony 

środowiska, w stosunku do stanu obecnego. Realizacja dokumentu nie spowoduje 

negatywnych oddziaływań na środowisko, wymagających zapobiegania, ograniczania 

lub kompensacji przyrodniczej.  

 Tylko w sytuacjach, w których korzystanie z wód (np. piętrzenie wód, pobór wód 

na potrzeby ochrony pewnych ekosystemów) jest potrzebne do ochrony obszarów 

chronionych, można rozważać ewentualne negatywne oddziaływania generowane przez 

analizowany dokument. W zlewni Małej Wisły takie sytuacje dotyczą: 

– korzystania z wód na potrzeby hodowli stawowej ryb w obszarach Natura 2000: 

Dolina Górnej Wisły PLB240001, Stawy w Brzeszczach PLB120009, Dolina 

Dolnej Soły PLB120004. W tych obszarach realizacja ich celów ochrony wymaga 

utrzymania ekstensywnej gospodarki na stawach, ponieważ liczna grupa 

przedmiotów ochrony to ptaki związane ze środowiskiem stawów; 

– budowy wysp na stawach i na Zbiorniku Goczałkowickim w obszarze Natura 

2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001, co jest działaniem ochronnym 

wynikającym z planu zadań ochronnych tego obszaru. 

 

Nie zidentyfikowano jednak, by projektowane rozporządzenie  miało ograniczać te 

formy korzystania z wód. W przypadku gospodarki na stawach, chodzi o kontynuację 

korzystania obecnego. Dla zapobieżenia ryzyka braku wody do celów gospodarki 

stawowej, korzystaniu z wód na potrzeby utrzymania stawów rybnych w w/w 

obszarach chronionych nadano wysoki priorytet. 

 

Ważnym elementem wdrażania zapisów projektu rozporządzenia jest sposób 

egzekwowania i przestrzegania niniejszych regulacji. Dlatego przeprowadzenie szkoleń, 

bądź warsztatów obejmujących tematykę celowości wprowadzania proponowanych 

zapisów rozporządzeń, sposobu weryfikacji istniejącego i planowanego korzystania 

z wód, w aspekcie zgodności z wprowadzanymi regulacjami warunków byłoby 

elementem wspomagającym merytorycznie organy administracji, bądź podmioty 

korzystające z wód.  
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 6.3. Rozwiązania alternatywne 

  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa OOŚ) w dokumencie 

prognozy oddziaływania na środowisko przedstawia się możliwe rozwiązania 

alternatywne w stosunku do rozwiązań zawartych w ocenianym dokumencie, w tym 

przypadku do zapisów projektu rozporządzenia dla zlewni Małej Wisły. Prezentuje się 

rozsądne rozwiązania alternatywne, bądź podaje przyczynę, dla której nie można 

wskazać tych rozwiązań54. 

W odniesieniu do powyższego w niniejszej prognozie przeanalizowano 

możliwość wskazania rozwiązań alternatywnych w stosunku do rozwiązań/zapisów 

projektu rozporządzenia zlewni Małej Wisły. Mając na względzie specyfikę 

analizowanego dokumentu, rozpatrywano rozsądne alternatywy w odniesieniu do 

poprawności zapisów rozporządzenia w aspekcie zgodności z założeniami innych 

dokumentów na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym oraz przepisami prawa 

(PW) oraz konieczności ewentualnej modyfikacji, bądź stosownych uzupełnień, by 

zapisy rozporządzenia w większym zakresie były zgodne z założeniami tych 

dokumentów. Poddano analizie możliwość wskazania rozwiązań alternatywnych 

w aspekcie modyfikacji, bądź uzupełnienia zapisów projektu rozporządzenia o regulacje 

w większym stopniu przybliżające do osiągania wyznaczonych celów środowiskowych. 

 

Rozważanie rozwiązań alternatywnych z uwagi na zgodność z celami innych dokumentów 

oraz  z uwagi na zawartość analizowanego dokumentu (zgodność z PW) 

 W rozdziale 5.6. niniejszej prognozy przeprowadzono analizę zgodności zapisów 

projektu rozporządzenia z celami i założeniami wynikającymi z zapisów innych 

dokumentów na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym. Zgodnie z wnioskami 

zawartymi w prognozie zapisy warunków korzystania z wód zlewni nie zawierają 

zapisów sprzecznych z założonymi celami innych dokumentów na poziomie unijnym, 

krajowym i regionalnym, ale nie w pełni są z nimi spójne (dotyczy osiągania celów dla 

obszarów chronionych). Dlatego wskazano, w tym aspekcie potrzebę uzupełnienia 

zapisów rozporządzenia o dodatkowe ograniczenie (propozycja w dalszej części 

rozdziału).  

  

 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni stanowi wypełnienie jednego 

z działań wskazanych w Planie gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły 

oraz Programie wodno-środowiskowym kraju.  

 

Zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wód zlewni 

określają: 

 szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych -  w warunkach korzystania z wód zlewni kwestie te 

regulowane są poprzez zapisy rozdziału II;  

                                                      
54 Źródło Dyrektywa SEA. 
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 priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych – Rozdział III warunków 

korzystania z wód zlewni;  

 ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego 

części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne do osiągnięcia 

ustalonych celów środowiskowych (…)-  Rozdział IV  warunków korzystania 

z wód zlewni. 

Zatem zakres podejmowanych regulacji w projekcie rozporządzenia jest zgodny 

z ustawą Prawo wodne i nie wykazuje się potrzeby zastosowania rozwiązań 

alternatywnych w tym aspekcie.  

Przeanalizowano również poszczególne zapisy rozporządzenia, pod kątem 

zasadności, potrzeby przeformułowania, czy też uszczegółowienia zapisów. W tym 

zakresie zaproponowano uwzględnienie dodatkowych ograniczeń, wynikających 

z potrzeby osiągania celów środowiskowych dla obszarów chronionych (propozycja 

w dalszej części rozdziału). 

 

Rozważanie rozwiązań alternatywnych z uwagi na potrzebę osiągania wyznaczonych 

celów środowiskowych 

 

Zapisy rozporządzenia nie będą stanowić źródła oddziaływań o charakterze 

negatywnym. Uregulowania projektowanego dokumentu w zakresie oddziaływania na 

środowisko przyrodnicze i przyrodnicze obszary chronione, biorąc pod uwagę delegację 

ustawową do wydania rozporządzenia, tj. zakres, jaki może być nim regulowany, są 

w większości optymalne.  

Jednak, zidentyfikowano sytuację – dotyczącą piętrzenia wód na zbiorniku 

Goczałkowice  – w których zapisy rozporządzenia nie przyczyniają się odpowiednio do 

osiągnięcia celów środowiskowych dla przyrodniczych obszarów chronionych, 

dopuszczając na tym zbiorniku korzystanie z wód bez uwzględnienia tych celów, 

w wyniku czego projekt rozporządzenia analizowany łącznie z innymi  mechanizmami 

prawa polskiego, nie zapewni (dotyczy zbiornika Goczałkowice) realizacji zobowiązania 

wynikającego z art. 6(2) dyrektywy 92/43/EWG (dyrektyw siedliskowej), co utrzyma 

niezgodność prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej. 

Podobnie, piętrzenie wód na zbiorniku w Wiśle-Czarnem bez zapewnienia 

ciągłości ekologicznej dla pstrąga, nie da się pogodzić z celem środowiskowym dla 

rezerwatu przyrody Wisła, w granicach którego znajduje się ten zbiornik, a który został 

wyznaczony dla ochrony populacji pstrąga potokowego. 

Z uwagi na konieczność wypełnienia wymagań RDW w zakresie osiągania 

wyznaczonych celów środowiskowych oraz konieczność wypełnienia zobowiązań 

z dyrektywy siedliskowej, sugeruje się uzupełnienie zapisów projektu rozporządzenia 

o następujące elementy: 

 

 Piętrzenie wody i gospodarowanie wodą na zbiorniku Goczałkowice powinno 

uwzględniać, na ile to możliwe przy zachowaniu przeciwpowodziowej funkcji 
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zbiornika i zachowaniu jakości wody w zbiorniku pobieranej do spożycia 

przez ludzi: 

– umożliwienie rozwoju szuwarów na brzegach zbiornika, 

– pozostawianie namułów w części zbiornika – w szczególności na 

fragmentach tego zbiornika obejmujących rejon ujścia Wisły, rejon 

ujścia Bajerki oraz rejon przyległy do południowego brzegu zbiornika, 

– unikanie, w okresie lęgowym ptaków, zrzutów wody mogących 

powodować zalewanie gniazd założonych przez ptaki na 

żwirowiskach nadrzecznych oraz w skarpach nadrzecznych w dolinie 

rzeki poniżej zbiornika; 

– unikanie, w okresie lęgowym ptaków, nagłego podwyższania poziomu 

wody mogącego powodować zalewanie gniazd założonych przez ptaki 

w cofce zbiornika; 

 W JCWP Wisła do Dobki, piętrzenie wód zbiornika zaporowego w Wiśle-

Czarnem i pobór z niego wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do 

celów konsumpcyjnych dopuszcza się pod warunkiem zapewnienia 

możliwości migracji pstrąga na piętrzeniu tego zbiornika. 

 

Uzupełnienie projektu o takie ograniczenia zapewniłoby jego zgodność 

z wymogiem art. 6.2 dyrektywy 92/43 EWG (dyrektywy siedliskowej) i sprawiłoby, że 

przyczyniałby się on do osiągnięcia celów środowiskowych w takim zakresie, w jakim to 

możliwe w ramach delegacji ustawowej i współczesnej wiedzy przyrodniczo-

hydrologicznej. 

Proponowane uzupełnienie zapisów rozporządzenia o w/w ograniczenia stanowi 

propozycję rozwiązań alternatywnych w stosunku do aktualnej formy zapisów projektu 

rozporządzenia.  

 

Alternatywą dla proponowanej treści warunków mogłoby być przesunięcie 

zapisów ograniczających pozyskiwanie kruszyw oraz wymagających zachowania 

drożności ekologicznej dla ryb, do warunków korzystania z wód regionu. Alternatywa 

taka byłaby obojętna dla skuteczności łącznego systemu aktów prawnych. 

 

 

7. Podsumowanie i wnioski 

 

Potrzeba opracowania warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły została 

wskazana w Planie gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły (M.P. 2011 nr 

49 poz. 549). W myśl zapisów PGW warunki dla zlewni są jednym z wielu działań 

niezbędnych do realizacji, na potrzeby osiągania celów środowiskowych. Zatem celem 

warunków korzystania z wód analizowanej zlewni jest wspomaganie osiągnięcia tych 

celów.  
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Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni, wynika z potrzeby 

zidentyfikowanej w PGW dotyczącej konieczności określenia szczególnych zasad 

ochrony zasobów wodnych, w celu osiągnięcia dobrego stanu wód.  

Projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni 

Małej Wisły określa 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 niezbędne do osiągnięcia 

ustalonych celów środowiskowych. 

W obrębie zlewni obowiązywać będą warunki korzystania z wód regionu 

wodnego Małej Wisły, a projekt warunków korzystania z wód zlewni zgodnie 

z Procedurą (…)55  rozszerza, bądź uzupełnia zapisy warunków dla regionu.  Dlatego też 

analizowane rozporządzenie dla zlewni nie reguluje wszystkich aspektów związanych 

z korzystaniem z wód, a jedynie te, dla których zapisy wynikające z warunków dla 

regionu wodnego są niewystarczające w skali lokalnej i muszą być uszczegółowione. 

Analizowany projekt wprowadza zapisy dotyczące korzystania z wód, 

które powinny ograniczać negatywny wpływ na środowisko wodne, a tym samym na 

inne komponenty powiązane z jakości i ilością wód. Jednakże należy zaznaczyć, iż 

w większości kwestie korzystania z wód regulowane są już w rozporządzeniu dla 

regionu wodnego, natomiast warunki dla zlewni uszczegóławiają w głównej mierze 

regulacje na obszarach chronionych.  Dlatego wymagania, priorytety i ograniczenia 

w korzystaniu z wód określone zarówno w warunkach dla regionu, jak i zlewni należy 

stosować łącznie. 

Bezwzględne przestrzeganie zapisów obydwu rozporządzeń powinno umożliwić 

ochronę stanu wód przed dalszym pogorszeniem, utrzymanie dotychczasowego 

odpowiedniego poziomu ilości i jakości zasobów wód podziemnych. 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.  

Wdrożenie zapisów analizowanego projektu rozporządzenia będzie miało 

pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze w stosunku do jego stanu obecnego. 

Warunki korzystania z wód zlewni tworzą, w zakresie określonym ich delegacją 

ustawową, podstawę do realizacji zarówno celów ochrony dla obszarów chronionych, 

jak i celu środowiskowego dla obszarów chronionych w sensie prawa wodnego. 

Osiągnięcie tych celów zależy także od innych czynników, jednak Warunki wypełniają 

większość dających się zidentyfikować na podstawie aktualnej wiedzy przyrodniczej 

potrzeb w tym zakresie, dotyczących korzystania z wód. Istnieje jednak pewien wyjątek 

dotyczący pracy zbiornika Goczałkowice. Gospodarowanie wodą na zbiorniku i jego 

                                                      
55 Procedura ustalania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni, (Kancelaria Radców Prawnych CIC, Kraków 2010 r.): 

„Wskazać również należy, że ograniczenia, nakazy i zakazy wprowadzone w warunkach korzystania z wód zlewni winny być albo dalej 

idące niż te, które znalazły się w warunkach dla wód regionu albo takie, które w warunkach dla wód regionu nie występują. Warunki dla 

wód zlewni nie powinny powtarzać w tej materii zapisów warunków dla regionu wodnego, ale rozszerzać je lub uzupełniać.” 
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utrzymywanie może wywoływać negatywne oddziaływania na obszary chronione, co 

może być sprzeczne z osiągnięciem celów środowiskowych dla tych obszarów. Fakty ten 

zidentyfikowano w opracowanych, choć jeszcze nie ustanowionych planach zadań 

ochronnych dla wskazanych  obszarów Natura 2000. Zatem Warunki powinny wymagać, 

by gospodarowanie wodą na zbiorniku Goczałkowice uwzględniało - na tyle, na ile to 

możliwe bez uszczerbku dla podstawowych celów zbiornika – umożliwienie rozwoju 

szuwarów i odkładanie się namułów na brzegach zbiornika oraz unikanie, w okresie 

lęgowym ptaków, zrzutów wody mogących powodować zalewanie gniazd założonych 

przez ptaki na żwirowiskach nadrzecznych oraz w skarpach nadrzecznych. Warunki 

korzystania z wód zlewni są odpowiednim, o ile nie jedynym miejscem do 

wprowadzania tego ograniczenia – niezbędnego dla realizacji obowiązku z art. 6.2 

dyrektywy 92/43 EWG w stosunku do wskazanych obszarów Natura 2000. 

 Ponadto, kontynuacja obecnego korzystania z wód polegającego na piętrzeniu 

wód na zbiorniku w Wiśle-Czarnem, bez zapewnienia drożności ekologicznej, jest 

niezgodna z celem ochrony rezerwatu przyrody Wisła, wyznaczonym dla ochrony 

pstrąga potokowego. 

W związku z potrzebą stworzenia lepszych warunków do osiągania celów 

środowiskowych dla obszarów chronionych w zlewni oraz uniknięcia niezgodności 

prawa polskiego w zakresie korzystania z wód zlewni z art. 6(2) dyrektywy 92/43 EWG 

(dyrektywy siedliskowej), zaproponowano uzupełnienie zapisów rozporządzenia 

o dodatkowe ograniczenia dotyczące korzystania z wód (propozycja w dalszej części 

rozdziału).  

Należy podkreślić, iż same zapisy warunków nie stanowią źródła negatywnego 

wpływu na obszary chronione, w tym na cele i elementy ochrony obszarów Natura 

2000. 

Projekt rozporządzenia zawiera uregulowania, które będą wpływać na sposób 

korzystania z wód, które to przeważnie stanowi źródło oddziaływań. Z uwagi, iż 

rozporządzenie wprowadza pewne ograniczenia w tym korzystaniu, będzie ono 

minimalizować, bądź ograniczać potencjalne niekorzystne oddziaływanie mogące 

wynikać z różnych form korzystania z wód. Zapisy warunków dla zlewni nie zawierają 

uregulowań sprzecznych z celami innych dokumentów na poziomie krajowym 

i regionalnym. W celu uniknięcia niezgodności prawa polskiego w zakresie korzystania 

z wód zlewni z art. 6(2) dyrektywy 92/43 EWG (dyrektywy siedliskowej), 

zaproponowano uzupełnienie zapisów rozporządzenia o dodatkowe ograniczenia 

dotyczące korzystania z wód (propozycja w dalszej części rozdziału).  

Wprowadzone uregulowania projektu warunków korzystania z wód zlewni nie będą 

źródłem negatywnych oddziaływań o zasięgu transgranicznym. 

  

Wskazano również, iż przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych 

obejmujących tematykę celowości wprowadzania proponowanych zapisów 

rozporządzeń, sposobu weryfikacji istniejącego i planowanego korzystania z wód 

w aspekcie zgodności z wprowadzanymi regulacjami warunków, powinno wspomagać 
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pracowników organów administracji kontrolujących i wydających pozwolenia 

w zakresie korzystania z wód. 

   

Wnioski: 

 

 Przestrzeganie zapisów projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków 

korzystania z wód zlewni Małej Wisły będzie pozytywnie oddziaływać na środowisko 

wodne i przyrodnicze.  Zapisy 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 gwarancją osiągnięcia 

wyznaczonych celów środowiskowych, bowiem osiągnięcie tych celów zależy także od 

innych czynników, pozostających jednak poza zakresem warunków korzystania z wód 

zlewni.  

Jednakże z uwagi na konieczność wypełnienia wymagań RDW w zakresie osiągania 

wyznaczonych celów środowiskowych oraz konieczność wypełnienia zobowiązań 

z dyrektywy siedliskowej, sugeruje się uzupełnienie zapisów projektu rozporządzenia 

o dodatkowe elementy. Zapewniłoby to zgodność z wymogiem art. 6.2 dyrektywy 92/43 

EWG (dyrektywy siedliskowej) i sprawiłoby, że dokument przyczyniałby się do 

osiągnięcia celów środowiskowych w takim zakresie, w jakim to możliwe w ramach 

delegacji ustawowej i współczesnej wiedzy przyrodniczo-hydrologicznej. Proponowane 

uzupełnienie zapisów rozporządzenia o wskazane ograniczenia stanowi propozycję 

rozwiązań alternatywnych w stosunku do aktualnej formy zapisów projektu 

rozporządzenia: 

 Piętrzenie wody i gospodarowanie wodą na zbiorniku Goczałkowice powinno 

uwzględniać, na ile to możliwe przy zachowaniu przeciwpowodziowej funkcji 

zbiornika i zachowaniu jakości wody w zbiorniku pobieranej do spożycia 

przez ludzi: 

– umożliwienie rozwoju szuwarów na brzegach zbiornika, 

– pozostawianie namułów w części zbiornika – w szczególności na 

fragmentach tego zbiornika obejmujących rejon ujścia Wisły, rejon 

ujścia Bajerki oraz rejon przyległy do południowego brzegu zbiornika, 

– unikanie, w okresie lęgowym ptaków, zrzutów wody mogących 

powodować zalewanie gniazd założonych przez ptaki na 

żwirowiskach nadrzecznych oraz w skarpach nadrzecznych w dolinie 

rzeki poniżej zbiornika; 

– unikanie, w okresie lęgowym ptaków, nagłego podwyższania poziomu 

wody mogącego powodować zalewanie gniazd założonych przez ptaki 

w cofce zbiornika; 

 

 W JCWP Wisła do Dobki, piętrzenie wód zbiornika zaporowego w Wiśle-

Czarnem i pobór z niego wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do 
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celów konsumpcyjnych dopuszcza się pod warunkiem zapewnienia 

możliwości migracji pstrąga na piętrzeniu tego zbiornika. 
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Lp Imię i Nazwisko Jednostka/ firma Zakres tematyczny wniosku Treść uwagi
Stanowisko jednostki 

merytorycznej
Uzasadnienie

1

Uczestnik spotkania 

konsultacyjno- 

informacyjnego

GPW S.A. Katowice warunki korzystania z wód Istotny w zlewni Małej Wisły jest problem zagrożenia powodziowego. uwaga nieuwzględniona
Z uwagi na prawne uwarunkowania, przedmiotowe zagadnienie nie może 

zostać uregulowane warunkami korzystania z wód. 

2

Uczestnik spotkania 

konsultacyjno- 

informacyjnego

GPW S.A. Katowice warunki korzystania z wód
Wpływ obszarów Natura2000 na pogorszenie jakości wody w Zb. Goczałkowice- odprowadzanie znacznych ilości wód ze stawów 

hodowlanych jesienią, zawiarających znaczące ładunki biogenów.
uwaga nieuwzględniona

Uwaga/ zagadnienie w pełni zasadne, jednak przedstawiony problem jest 

bardzo złożony, można powiedzieć, że jest wyjątkowy w skali UE. Z jednej 

strony istnieje niepodważalna potrzeba uwzględnienia w celach 

środowiskowych dla JCWP celów dla obszarów chronionych, z drugiej strony 

obszary te wpływają na cele środowiskowe JCWP Zb. Goczałkowice poprzez 

pogarszanie jej potencjału ekologicznego. Z uwagi na obowiązujące prawne 

uwarunkowania, przedmiotowe zagadnienie nie może zostać uregulowane 

warunkami korzystania z wód. 

3
Przedstawiciel RZGW 

Gliwice
RZGW Gliwice warunki korzystania z wód

§ 9 ust. 1. pkt 4

Z analizy ortofotomap wynika, że w bezpośrednim sąsiedztwie Natura 2000 Cieszyńskie Źrodła Tufowe PLH240001 są zlokalizowane

zabudowania mieszkalne. Ujęcia wody dla tych zabudowań mogą być już zlokalizowane w granicach ww obszaru. Jeżeli ograniczenia 

w zakresie poborów wody mają być wprowadzone to trzeba zaproponować takie ich brzmienie aby możliwa była kontynuacja

poborów wody z ujęć na wskazanym obszarze wówczas gdy stanowią one podstawowe źródło wody.   

uwaga częściowo uwzględniona

Nie znaleziono potwierdzenia takich przypadków. Zawężono jednak zakres 

ograniczenia do poborów wód podziemnych w ramach korzystania 

szczególnego (dozwolone byłoby korzystanie zwykłe, o które chodzi w uwadze) 

i poborów wód w miejscach ich wypływu na powierzchnię ziemi (to koniecznie 

musi dotyczyć zarówno korzystania szczególnego, jak i zwykłego, nawet na 

własnym gruncie, ponieważ ten obszar Natura 2000 obejmuje mozaikę 

gruntów różnej własności) - takie korzystanie jest w istniejących 

dokumentacjach obszaru i w PZO wyraźnie wskazane jako zagrożenie.

4
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. 

5
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 Małej Wisły.
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.

6
Przedstawiciel RZGW 

Gliwice
RZGW Gliwice warunki korzystania z wód

§ 9 ust. 1 punkt 1 – Czy w 100% udokumentowano, że proponowane parametry urządzeń zapewniających migrację ryb sprawdzają

się w praktyce ? Jeżeli nie to proponuje się rezygnację z podawania tych parametrów.
uwaga częściowo uwzględniona

Uwaga częściowo uwzględniona przez przeredagowanie i uelastycznienie 

zapisu. Jednak, podanie konkretnych parametrów wydaje się celowe, by 

adresat rozporządzenia miał jasność, czego konkretnie się od niego oczekuje. 

Parametry są oparte na dostępnej wiedzy ichtiologicznej. 

7
Przedstawiciel RZGW 

Gliwice
RZGW Gliwice warunki korzystania z wód

Tam gdzie to wskazane, proponuje się aby ograniczenia przeredagować w taki sposób, aby dotyczyły ewentualnego negatywnego

oddziaływania na  obszar chroniony z powodu poboru wody.
uwaga uwzględniona Dokonano przeredagowania zapisów, poprzez zastosowanie wtrącenia: ...za 

wyjątkiem poborów, dla których przeprowadzona została ocena oddziaływania 

na środowisko, która wykazała, że nie wpłyną one negatywnie …

8 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice
prognoza oddziaływania na 

środowisko

Prognoza powinna szczególnie wnikliwie analizować istniejący stan środowiska oraz dotychczasowy sposób zagospodarowania i 

związane z tym problemy ochrony środowiska.

 Powinna także zawierać ocenę stanu/potencjału ekologicznego wód oraz możliwości osiągnięcia celów środowiskowych dla 

jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w tym celów środowiskowych dla obszarów chronionych. 

Ponadto, z uwagi na konieczność uwzględnienia zasad ochrony przyrody w prognozie  należy uwzględnić korytarze ekologiczne 

związane z dolinami rzecznymi oraz występowanie elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a także przedstawić w jaki sposób zostały one wzięte pod uwagę podczas opracowania 

warunków korzystania z wód zlewni Małej Wisły. 

Należy także, brać pod uwagę przewidywane znaczące oddziaływania tego projektu na środowisko, w tym na łączność ekologiczną 

oraz elementy środowiska objęte ochroną, a w szczególności na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność 

tych obszarów. 

W części prognozy dotyczącej oceny celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 

krajowym należy się odnieść miedzy innymi do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Zakres uwzględniony w prognozie

9 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
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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.

11 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 Małej Wisły odbywa  tarło naturalne w podobnym okresie – od marca do maja. 

Wyjątkiem jest 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 działania pola elektrycznego na ryby zależy od ich długości. Można, więc przypuszczać, że wylęg i narybek nie będzie 

reagował na pole elektryczne ze względu na swoje małe rozmiary oraz ze względu na to, ze nie będzie się w stanie przeciwstawić 

prądowi zasysającemu wody. Zastosowanie bariery elektrycznej nie jest w stanie całkowicie zlikwidować problemu zasysania ryb do 

turbin, a jedynie go w pewnym (nieznanym) stopniu ograniczyć.

Przyjmując, że bariera mechaniczna (kraty) oraz sprawnie działająca kurtyna elektryczna spowodują, ze do turbiny będą dostawać 

się tylko ryby niewielkich rozmiarów oraz ichtioplankton, można przypuszczać, ze straty wśród tych ryb osiągną wartość 

kilkudziesięciu procent, co będzie miało znacząco negatywny wpływ na stan populacji ryb. Nakaz stosowania turbiny bezpiecznych 

dla ryb (np. turbina Archimedesa  lub wolnoobrotowa turbina Kaplana w połączeniu z urządzeniem odstraszającym ryby i 

uniemożliwiającym się ich przedostanie do turbiny) przyczyni się z pewnością do znacznego zmniejszenia tego negatywnego 

oddziaływania MEW na wody.

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.

12 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 Małej Wisły oraz prognozy OOŚ tych warunków
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W zlewni Małej Wisły objętej planowanym dokumentem znajduje się obszar Natura 2000 Dolina Górnej Wisły. Zagrożenia dla 

przedmiotów ochrony tego obszaru określone zostały w zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 

dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 stycznia 2014 r. poz.117). Zgodnie z tym dokumentem działania polegające na likwidacji łach żwirowych, 

odsypisk i wypłyceń stanowią zagrożenie dla sieweczki rzecznej będącej przedmiotem ochrony tego obszaru Natura 2000. W 

świetle art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w 

połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. Dlatego należy 

uwzględnić te kwestię w planowanym dokumencie dla JCWP Wisła od ujścia Bładnicy do zb. Goczałkowice oraz JCWP od zb. 

Goczałkowice do ujścia Białej, poprzez analogiczne obostrzenia jakie wpisano do JCWP Wisła od Białej do Przemszy (§ 9 ust. 1 pkt 

9).  

Uwaga częściowo uwzględniona 

Uwagę uwzględniono z wyłączeniem prac wynikających z funkcjonowania 

zbiornika Goczałkowice. Art 33 ustawy o ochronie przyrody będzie się 

stosować do korzystania z wód, w tym także do funkcjonowania zbiornika 

Goczałkowice, niezależnie od treści warunków korzystania z wód zlewni.
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W wodach Małej Wisły powyżej zbiornika w Goczałkowicach znajdują się gatunki chronione ryb, łącznie z brzanką (europejski kod

2503). Występowanie tego chronionego gatunku zostało potwierdzone wynikami badań monitoringowych ichtiofauny obwodu

rybackiego rzeki Mała Wisła nr. 1 wykonanymi na zlecenie Użytkownika Rybackiego Obwodu (Maciej Wilk, Przedsiębiorstwo

Handlowo-Produkcyjne AP). Jest to bardzo liczna populacja i „czysta genetycznie”. Warunki korzystania powinny uwzględniać

wymagania środowiskowe tego gatunku ryby. 

Uwaga nieuwzględniona

Wprowadzono zapisy chroniące ciągłość ekologiczną z punktu widzenia tego 

gatunku. Nie widzimy potrzeb innych ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni. 

Przepisy o ochronie siedliska gatunku chronionego, jak również cel 

środowiskowy wymagający osiągnięcia dobrego stanu ichtiofauny, stosuje się 

niezależnie od warunków korzystania z wód i także stosuje się do korzystania z 

wód.
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Zlewnia Wisły do ujścia potoku Malinka wraz ze zlewnią tego potoku pełni funkcję rezerwatu przyrody Wisły, w którym 

przedmiotem ochrony jest pstrąg potokowy. Wykonane w 2014 r. badania przez pracownika Katedry Ichtiologii i Rybactwa 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie potwierdziła występowanie licznej populacji pstrąga w tym rezerwacie. Jest to ryba 

łososiowata, potamodromiczna wymagająca ciągłości morfologicznej cieków oraz urozmaiconego układu brzegów i dna. Dlatego 

warunki korzystania powinny uwzględnić wymagania środowiskowe pstrąga potokowego na terenie rezerwatu. 

Wskazany w uwadze zakres 

zawarty jest już w dokumencie 

prognozy.

Zagadnienie przedstawiono w Prognozie jako rozwiązanie alternatywne. 

Zakazy rezerwatu przyrody stosują się niezależnie od warunków korzystania z 

wód i powinny skutecznie chronić morfologię istniejących cieków. Ciągłość 

ekologiczna jest naruszona przez zaporę w Wiśle Czarnem, co przedstawiono w 

prognozie.
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W granicach JCWP Wisła od Zb. Goczałkowice do Białej znajdują się również stawy hodowlane, będące siedliskami przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001, dla których należało by ustanowić priorytet w korzystaniu wód 

powierzchniowych. Natomiast w § 7. ust. 2 pkt. 1 projektu rozporządzenia nie wymieniono tej JCWP. W związku z powyższym 

konieczna jest uwzględnienie priorytetu mającego na celu funkcjonowanie stawów hodowlane, będące siedliskami przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001.

Uwzględniono uwagę 

wprowadzając wnioskowany 

zapis.
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W zlewni Małej Wisły objętej planowym dokumentem znajduje się obszar Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001.

Przedmiotem ochrony tego obszaru są miedzy innymi 7 220 źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutatioraz  oraz 

91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Jednym ze wskaźników oceny stanu ochrony siedliska 7220 jest stan

uwodnienia. Właściwe warunki hydrologiczne są niezbędne do istnienia i jego rozwoju. Uwodnienie jest właściwie, jeśli wody

podziemne wypływają z niewielką, lecz stałą prędkością. Natomiast głównym czynnikiem ekologicznym, decydującym o specyfice

siedliska 91E0 są warunki wodne – w tym szczególności związane z pionowym i poziomym ruchem wód. Częstotliwość zalewów

powierzchniowych, a także ruch wód gruntowych, w tym wsiąkanie i wypływanie wód podziemnych decydują o specyfice

poszczególnych typów siedliska 91E0. Jednym ze wskaźników oceny stanu ochrony siedliska 91E0 jest odpowiedni reżim wodny.

Aby możliwa była jego ocena na poziomie właściwym (FV) dynamika zalewów i przewodnienia podłoża powinna być „normalna” z

punktu widzenia danego ekosystemu lub zbiorowiska roślinnego. Dlatego w § 7 po ustępie 3. rojektu rozporządzenia proponuję

dodać ustęp 4. i zawrzeć w nim priorytet zapewniający pokrycie potrzeb wodnych siedlisk 7220 źródlisk wapiennych i 91E0 łęgów,

przedmiotów ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001, którego 3 enklawy tj.

Mokrzyk, Las Kamieniec w granicach JCWP Łaziński Potok (Zlewaniec), Iłownica, Knajka, Wisła od Bładnicy do zb. Goczałkowice.

Uwaga nieuwzględniona

Wprowadzono wszystkie ograniczenia w korzystaniu z wód, które mogą 

przeciwdziałać niewłaściwemu uwodnieniu w/w siedlisk. Jeśli potrzeby wodne 

tych siedlisk pozostaną nie zaspokojone, to nie z powodu korzystania z wód.  

Dokument warunków korzystania z wód, zgodnie z delegacją ustawową, może 

regulować jedynie zagadnienia dot. korzystania z wód (nie reguluje korzystania 

z obszaru zlewni).

18 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód

W granicach zlewni Małej Wisły znajdują się 3 enklawy obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001 tj. enklawa 

Morzyk w granicach JCPW Łański Potok (Zlewaniec) i Iłowca, enklawa Las Kamieniec częściowo w granicach JCWP Knajka (pozostała 

część w JCWP Bobrówka w zlewni Górnej Odry), enklawa Skarpa Wiślicka w granicach JCWP Wisła od Bładnicy do zb. Goczałkowice. 

Natomiast w § 9. ust. 1. pkt. 4) brak JCWP Knajka, gdzie leży enklawa Las Kamieniec obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe 

PLH240001. Załącznik nr 11 nie uwzględnia enklawy Las Kamieniec Obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe położonego w 

gminie Dębowiec. W związku z tym należy doprowadzić zapisy do zgodności.

Uwagę uwzględniono. Dodano 

JCWP Knajka.

W PZO Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe przewidziano następujące działania:

- instalacja w korytach cieków drewnianych kłód (drzew liściastych) o średnicy od 10 do 40 cm i długości od 2 do 6 m,

spowalniających spływ wód (lokalizacja: enklawa Las Kamieniec).

- faszynowanie brzegów potoków (lokalizacja: enklawa Las Kamieniec i enklawa Morzyk).

Natomiast w § 9. ust. 1. pkt. 4) wprowadzono zapis: „wyklucza się: … inne korzystanie z wód, które powodowałyby przekształcenie

hydromorfologii cieków”, który może zablokować wykonanie kilku zadań ochronnych przewidzianych w planie zadań ochronnych

dla obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła tufowe PLH240001. Dlatego proponuje dopisanie „… z wyłączeniem działań w planie

zadań ochronnych dla tego obszaru Natura 2000”. 
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Zarządzenia Dyrektora RZGW w sprawie ustanowienia strefy ochrony ujęcia wód powierzchniowych określa obszar zbiornika, na

którym możliwe jest żeglowanie oraz obszary wykluczone z tego użytkowania. Natomiast załącznik WKzWZ nr 12 nie zawiera

obszarów, na których wykluczono rekreacyjne wykorzystanie Zb. Goczałkowickiego. W związku z tym należy doprowadzić zapisy do

zgodności. 

Uwagę uwzględniono. 

Wprowadzono taką samą regulację, jaka już istnieje, ale rozszerzając jej cel. 

Jest to więc potrzebne i zasadne z punktu widzenia techniki prawodawczej. 

Regulacja ta z uwagi na obecność obszaru chronionego powinna obowiązywać 

także wówczas, gdyby z punktu widzenia ochrony ujęcia wody przestała być 

potrzebna.

Poza ww. dwoma obszarami Natura 2000 w zlewni Małej Wisły położony jest również obszar Natura 2000 Zbiornik Goczałkowicki –

Ujście Wisły i Bajerki PLH240039. Przedmiotami ochrony tego obszaru są:

- siedlisko 3150 starorzeczy i naturalnie eutroficznych zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion;

- kumak nizinny Bobmbina bombina ;

- piskorz Misgurnus fosilis;

- wydra Lutra Lutra.

W SDF zidentyfikowano następujące dla ww. przedmiotów ochrony:

- modyfikowanie funkcji wód – ogólnie;

- wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek; 
- usuwanie osadów (mułu);
- zamulenie.

Analizowany obszar położony jest w granicach następujących JCWP: Wisła od Bładnicy do zb. Goczałkowice, Strumień, Zbiornik

Goczałkowice, Bajerka, Zbiornik Łąka (niewielki fragment). Rozporządzenie nie odnosi się natomiast do potrzeb ochrony obszaru w

związku z tym dla przedmiotowego obszaru Natura 2000 położonego w obrębie powyższych JCWP należałoby wykluczyć działania

powodujące: regulacje rzek, odcięcie starorzeczy od rzek, zasypywanie oczek wodnych i zbiorników, zanieczyszczenie i zmianę

stanu sanitarnego wód, usuwanie osadów (mułu). W celu ochrony piskorza wymagany jest Europejski Indeks Ichtiologiczny EFI+ w

klasie I lub II. Jakość hydromorfologiczna (śr. arytm… ocen elementów: geometria koryta, substrat denny, charakterystyka

przepływu, charakter i modyfikacja brzegów, mobilność koryta, ciągłość cieku wg PN-EN 14614) <2,5. Wymagania odnośnie

ciągłości: brak barier wyższych jak 10 cm wys. Na odcinku rzeki co najmniej 10 km.

22 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód
Pominięto istnienie zespołu Przyrodniczo – krajobrazowego „Cygański Las”. W planowanym dokumencie należałoby umieścić zapis

zapewniający ochronę tego obszaru.
Uwaga nieuwzględniona

Podstawą prawną tej formy ochrony przyrody jest Uchwała nr 

XXXVII/1193/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 7 grudnia 2004 roku, 

która dla tworzonego ZPK nie określa specyficznych celów ochrony, ani ustaleń 

w zakresie ochrony, których realizacja wymagałaby ograniczania korzystania z 

wód. Uchwała wprowadza na terenie ZPK zakazy, które obowiązują także 

wobec korzystania z wód, bez konieczności (a wręcz niemożności) powtarzania 

ich w warunkach korzystania z wód zlewni. Nie ma więc podstaw ani potrzeb 

do wprowadzania w warunkach korzystania z wód zlewni szczególnych 

uregulowań służących ochronie tego ZPK.

23 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód
Pominięto istnienie zespołu Przyrodniczo – krajobrazowego „Gościnna Dolina”. W planowanym dokumencie należałoby umieścić

zapis zapewniający ochronę tego obszaru.
Uwaga nieuwzględniona

Podstawą prawną tej formy ochrony przyrody jest Uchwała nr XXVI/666/2013 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 stycznia 2013 r. która dla tworzonego 

ZPK nie określa specyficznych celów ochrony, ani ustaleń w zakresie ochrony, 

których realizacja wymagałaby ograniczania korzystania z wód. Jako cel 

ochrony uchwała wskazuje tylko zachowanie terenów leśnych i nieleśnych ze 

względów krajobrazowych oraz siedlisk przyrodniczych i siedlisk flory i fauny. 

Uchwała wprowadza na terenie ZPK zakazy, które obowiązują także wobec 

korzystania z wód, bez konieczności (a wręcz niemożności) powtarzania ich w 

warunkach korzystania z wód zlewni. Nie ma więc podstaw ani potrzeb do 

wprowadzania w warunkach korzystania z wód zlewni szczególnych 

uregulowań służących ochronie tego ZPK.

24 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód
Pominięto istnienie zespołu Przyrodniczo – krajobrazowego „Dolina Wapienicy”. W planowanym dokumencie należałoby umieścić

zapis zapewniający ochronę tego obszaru.
Uwaga nieuwzględniona

Podstawą prawną tej formy ochrony przyrody jest Uchwała  nr L/755/2001 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 94/01, poz. 2714), która dla 

tworzonego ZPK nie określa specyficznych celów ochrony, ani ustaleń w 

zakresie ochrony, których realizacja wymagałaby ograniczania korzystania z 

wód. Jako cel ochrony uchwała wskazuje tylko zachowanie terenów leśnych i 

nieleśnych ze względów krajobrazowych oraz siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

flory i fauny. Uchwała wprowadza na terenie ZPK zakazy, które obowiązują 

także wobec korzystania z wód, bez konieczności  (a wręcz niemożności) 

powtarzania ich w warunkach korzystania z wód zlewni. Nie ma więc podstaw 

ani potrzeb do wprowadzania w warunkach korzystania z wód zlewni 

szczególnych uregulowań służących ochronie tego ZPK. 

W Bielsku Białej istnieje także ZPK Sarni Stok. Podstawą prawną tej formy 

ochrony przyrody jest nr LXII/954/02 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 2 lipca 

2002r. (Dz. Urz. Woj. Śl Nr.55 poz. 1846), która dla tworzonego ZPK nie określa 

specyficznych celów ochrony ani ustaleń w zakresie ochrony, których realizacja 

wymagałaby ograniczania korzystania z wód. Jako cel ochrony uchwała 

wskazuje tylko zachowanie terenów leśnych i nieleśnych ze względów 

krajobrazowych oraz siedlisk przyrodniczych i siedlisk flory i gfauny. Uchwała 

wprowadza na terenie ZPK zakazy, które obowiązują także wobec korzystania z 

wód, bez konieczności powtarzania ich w warunkach korzystania z wód zlewni. 

Ponadto, dla ZPK Rada Miejska w Bielsku-Białej ustanowiła miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia stosują się także do 

korzystania z wód. Nie ma więc podstaw ani potrzeb do wprowadzania w 

warunkach korzystania z wód zlewni szczególnych uregulowań służących 

ochronie tego ZPK.

21

Wskazany w uwadze zakres 

zawarty jest już w dokumencie 

prognozy. 

19
Uwagę uwzględniono, dodając 

proponowany zapis.

Zagadnienie zostało omówione w prognozie i przedstawione jako rozwiązanie 

alternatywne.

warunki korzystania z wódRDOŚ KatowiceRDOŚ Katowice

warunki korzystania z wódRDOŚ KatowiceRDOŚ Katowice



25 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód
Pominięto istnienie użytku ekologicznego „Zapadź”. W planowanym dokumencie należałoby umieścić zapis zapewniający ochronę

tego obszaru.
Uwaga nieuwzględniona

W użytku ekologicznym obowiązują zakazy, które stosują się także do 

korzystania z wód bez konieczności powtarzania ich w warunkach korzystania z 

wód zlewni. Z celu ochrony, aktu tworzącego formę ochrony przyrody, ani z 

innych posiadanych informacji, nie daje się wywieść potrzeba dodatkowych 

ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni, które byłyby niezbędne dla ochrony tej 

formy ochrony przyrody. 

Również PMS (obserwacja z 2011 r., Adam Stebel) nie identyfikuje w tym 

obiekcie żadnych zagrożeń ze strony korzystania z wód; jako jedyne zagrożenie 

wskazano sukcesję krzewiastą i drzewiastą.

26 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód

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 Zmieniono treść rozporządzenia. 



Załącznik nr 1 do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu warunków korzystania 

z wód zlewni Małej Wisły 
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