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WSTĘP   

KB Pretendent na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przeprowadził badanie 

opinii społecznej na temat projektu dokumentu dotyczącego problemów gospodarki wodnej  

w kontekście „Katalogu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”. 

Konsultacje społeczne trwały od 1 września 2011 roku do 30 marca 2012 roku. Poniższy raport 

przedstawia wyniki z badań przeprowadzonych z mieszkańcami Polski. 

METODOLOGIA  

Badania ilościowe zostały przeprowadzone przy użyciu techniki telefonicznych wywiadów 

kwestionariuszowych za pomocą programu CATI Support 2.5. 

 CATI to technika stosowana przy realizacji badań ilościowych, polegająca na prowadzeniu 

wywiadów telefonicznych z wykorzystaniem komputera. Ponadto technika CATI daje pełne 

możliwości śledzenia przebiegu badania oraz kontroli jakości pracy ankieterów.  

Badania ilościowe stanowią zespół metod i technik badawczych, które opisują rzeczywistość 

w kategoriach ilościowych. Na ich podstawie można formułować wnioski dotyczące częstości 

występowania zjawisk, ich natężenia, zależności pomiędzy nimi. Stosowane metody doboru próby 

pozwalają statystycznie generalizować wyniki badań na całą populację.  

CELE  

 Ocena stopnia znajomości istotnych problemów gospodarki wodnej w poszczególnych 

dorzeczach oraz obszarach działania RZGW.  

 Ocena istotnych problemów gospodarki wodnej na terenie danego dorzecza oraz obszarach 

działania RZGW.  

 Identyfikacja i hierarchizacja najistotniejszych problemów w oparciu o „Katalog istotnych 

problemów gospodarki wodnej”. 

 Deklaracja działań na rzecz poprawy stanu wód i środowiska wodnego.  

 Stopień świadomości w zakresie jakości okolicznych wód (rzeki, potoki, jeziora etc.) oraz wody 

używanej w celach konsumpcyjnych i produkcyjnych.  

 



„KONSULTACJE SPOŁECZNE 1 września 2011 r. – 29 lutego 2012 r.” 
 

 4 

PRÓBA BADANIA  

Badanie zostało przeprowadzone ze szczególną dbałością o zachowanie reprezentatywnego 

podziału próby, odpowiadającego faktycznym ilościom występującym obecnie w całości 

społeczeństwa polskiego. W celu lepszej kontroli poprawności przeprowadzenia tego procesu próba 

ustalana była w podziale nie tylko na płeć, wiek, miejsce zamieszkania i pozostałe wymienione 

poniżej dane społeczno-demograficzne, ale także w rozbiciu na poszczególne powiaty (N=379; min. 6 

osób w ramach powiatu, z wyłączeniem obszaru RZGW Warszawy gdzie powiat reprezentowany był 

na poziomie min. 3 osób).  

Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie 4200 osób. 

Spośród wszystkich badanych 53% mieszka w mieście a 47% na wsi. 

 

Rysunek 1 Struktura próby ze względu na miejsce zamieszkania.  

 

Ze względu na wiek próba rozkładała się w następujący sposób. Osoby w wieku 18-29 lat 

stanowiły 23%, w wieku 30-39 lat - 18%, w wieku 40-49 lat - 16%, w wieku 50-59 lat - 19%, w wieku 

60-69 lat - 12% oraz powyżej 70 roku życia -12%, co stanowi odwzorowanie faktycznego podziału 

społeczeństwa polskiego ze względu na wiek. 
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Rysunek 2 Struktura próby ze względu na wiek.  

Kobiety stanowiły 53% badanych, a mężczyźni 47%. 

 

Rysunek 3 Struktura próby ze względu na płeć.  

 

Osób z wykształceniem podstawowym, które poddały się badaniu było 9%, z zasadniczym 

zawodowym 22%, średnim 43% a wyższym 26%. 

 

Rysunek 4 Struktura próby ze względu na wykształcenie.  
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Podział ze względu na grupy społeczno zawodowe, wyglądał następująco. Właściciele 

prywatnej firmy – 11%, specjaliści z wyższym wykształceniem, menadżerowie, osoby na stanowiskach 

kierowniczych – 3%, pracownicy administracyjno biurowi – 8%, urzędnicy – 6%, robotnicy 

niewykwalifikowani – 2%, robotnicy wykwalifikowani – 7%, rolnicy – 6%, przedstawiciele wolnych 

zawodów – 2%, osoby zajmujące się dziećmi i domem – 9%, sprzedawcy, pracownicy usług – 3%, 

uczniowie i studenci – 7% oraz emeryci i renciści – 30%. 

 

Rysunek 5 Struktura próby ze względu na grupę społeczno – zawodową 

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne były pytane dodatkowo o jego areał. Gospodarstwa  

o powierzchni do 1ha stanowiły 2%, do 10ha - 37%, do 50ha – 19%, do 100ha 10% i powyżej 100ha 

3%. 

 

Rysunek 6 Struktura próby ze względu na wielkość gospodarstwa rolnego w hektarach.  
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Ze względu na miejsce zamieszkania, podział próby kształtował się następująco. Mieszkańcy 

wsi – 47%, miast do 5tys. mieszkańców - 4%, do 10tys. mieszkańców – 6%, do 20tys. mieszkańców  

– 11%, do 50tys. mieszkańców – 13%, do 100tys. mieszkańców – 8%, do 500tys. mieszkańców – 9%  

i powyżej 500tys. mieszkańców – 2%.  

 

Rysunek 7 Struktura próby ze względu na miejsce zamieszkania.  

Ze względu na ilość osób w gospodarstwie domowym próba dzieliła się w następujący 

sposób. Gospodarstwa jednoosobowe stanowiły 9%, dwuosobowe - 22%, do 5 osób - 58% i powyżej  

5 osób - 11%. 

 

Rysunek 8Struktura próby ze względu na ilość osób w gospodarstwie domowym.  
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Ze względu na typ zabudowy zajmowanej przez respondenta, próba dzieliła się następująco: 

mieszkańcy domów wolnostojących – 59%, mieszkańcy bloków – 34%, mieszkańcy kamienic – 7%  

i inne – 1%.  

 

Rysunek 9 Struktura próby ze względu na tym zabudowy miejsca zamieszkania.  

 

Respondenci zostali poproszeni o ocenę swojej sytuacji społeczno-ekonomicznej. 3% 

badanych określiło ją bardzo dobrze, 26% - raczej dobrze, 56% - średnio, raczej źle – 11% i bardzo źle 

– 4%. 

 

Rysunek 10 Struktura próby ze względu na ocenę własnego status społeczno – ekonomicznego.  
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50% respondentów mieszka w dorzeczu Odry, 46% w dorzeczu Wisły oraz 1% w dorzeczu 

Niemna i 3% w dorzeczu Pregoły. 

 

Rysunek 11 Struktura próby ze względu na dorzecze? 
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WYNIKI BADANIA  

Zapytaliśmy respondentów, w jakim dorzeczu znajduje się ich miejsce zamieszkania. Wśród 

odpowiedzi najczęściej pojawiało się dorzecze Wisły (43%), następnie dorzecze Odry (33%), 17% nie 

potrafiło odpowiedzieć na to pytanie, a 7% wskazało inne dorzecze. Takie wyniki świadczą o niskiej 

świadomości Polaków na ten temat. 

 

Rysunek 12 W Polsce posiadamy główne dwa dorzecza tj. Odry i Wisły, czy wie Pan/i w jakim dorzeczu mieszka? 

7% respondentów, na pytanie o to, w jakim dorzeczu mieszkają, udzieliło odpowiedzi „inne 

dorzecze”. Osoby te zostały poproszone o doprecyzowanie swoich odpowiedzi. Odpowiedzi te były 

udzielane spontanicznie. Dokładny spis tych odpowiedzi oraz ilość wskazań na poszczególne dorzecza 

przedstawia poniższa tabela. Najczęściej wymienianymi dorzeczami były dorzecza Warty, Parsęty  

i Sanu.  

Tabela 1 W jakim dorzeczu Pan(i) mieszka? 

 LICZBA WSKAZAŃ 

Warta 82 

Parsęta 15 

San 12 

Narew 9 

Słupia 9 

Noteć 7 

Pilica 6 

Wieprz 6 

Wieprza 6 

Łyna 5 

Pregoły 5 

33%

43%

17%
7%

Tak Odry

Tak Wisły

Nie wiem

Inne dorzecze
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Wisłoka 5 

Biebrza 4 

Brda 4 

Bug 4 

Niemen 4 

Przemsza 4 

Wisła 4 

wpływa do morza bezpośrednio 4 

Bóbr 3 

Brynica 3 

Dunaj 3 

Dunajec 3 

Łeba 3 

Nysa 3 

Raba 3 

Dobrzyca 2 

Kłodnica 2 

Łaba 2 

Nida 2 

Nysa Łużycka 2 

Odra 2 

Prosna 2 

Rawa 2 

Rega 2 

Wisłok 2 

Baryczyn 1 

Biała 1 

Biała Przemsza 1 

Bytomka 1 

Bzura 1 

Czarna Hańcza 1 

Czarna Przemsza 1 

Dniestr 1 

Głomia 1 

Goczałkowickie 1 

Grabia 1 

Grabowa 1 

Guber 1 
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Kamienna 1 

Krosna 1 

Kwisa Nysa Łużycka 1 

Mała Panew 1 

Nysa Kłodzkiej 1 

Obra 1 

Odra - Wisła 1 

Opa 1 

Orla 1 

Pasłęka 1 

Pełcznica 1 

Przemsza Biała 1 

Reda 1 

Rospuda 1 

Rozoga 1 

Strwiążyk 1 

Ścinawka 1 

Świna 1 

Tyśmienica 1 

Warta - Odra 1 

Wełna 1 

Widawa 1 

 

Analiza pytania, uwzględniająca dorzecze, w jakim mieszka respondent, pokazuje przede 

wszystkim niski poziom wiedzy badanych na ten temat. Od 16%  do 41%respondentów nie potrafiło 

odpowiedzieć, w jakim dorzeczu mieszka a kolejnych 11% do 25% wskazywało błędne odpowiedzi. 
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Rysunek 13 W Polsce posiadamy główne dwa dorzecza tj. Odry i Wisły, czy wie Pan/i w jakim dorzeczu mieszka? Ze 
względu na dorzecza.  

 

Dekompozycja pytania w rozbiciu na poszczególne obszary RZGW pokazała, że największe 

problemy z odpowiedzią mieli mieszkańcy z RZGW Gliwice oraz Warszawy, najmniejsze z RZGW 

Wrocławia i Krakowa. 

 

Rysunek 14 W Polsce posiadamy główne dwa dorzecza tj. Odry i Wisły, czy wie Pan/i w jakim dorzeczu mieszka? Ze 
względu na obszar RZGW. 

Kolejne pytanie miało na celu zbadanie spontanicznej znajomości problemów związanych  

z gospodarką wodną. Ponad połowa respondentów (66%) odpowiedziała, że nie dostrzega takich 

problemów. 21% wskazało na różnego rodzaju aspekty występujące w ich okolicy, a 13% nie potrafiło 

się wypowiedzieć w tej kwestii. 
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Rysunek 15 W naszym kraju występują liczne problemy związane z jakością i ilością wody (np. zaśmiecenie rzek, ścieki, 
braki wody, itp.) Czy w Pana(i) okolicy występują jakieś problemy związane z gospodarką wodną? 

 

Analiza pytania pod kątem dorzeczy nie wykazała znaczących różnic. Co prawda amplituda 

odpowiedzi pozytywnych wyniosła 5%, to jednak biorąc pod uwagę także ilość odpowiedzi 

neutralnych, wynoszących średnio 12%, to nie należy interpretować takich różnic, jako istotne. 

 

Rysunek 16 W naszym kraju występują liczne problemy związane z jakością i ilością wody (np. zaśmiecenie rzek, ścieki, 
braki wody, itp.)Czy w Pana(i) okolicy występują jakieś problemy związane z gospodarką wodną? Ze względu na dorzecza.  

Większość reprezentantów poszczególnych RZGW udzielała zbliżonych odpowiedzi. Jedyne 

wyraźne odstępstwo widać w RZGW Kraków, w którym odsetek wskazań na istnienie problemów  

z jakością i ilością wody był o ok. 10 p.p. wyższy niż w pozostałych RZGW.  
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Rysunek 17 W naszym kraju występują liczne problemy związane z jakością i ilością wody (np. zaśmiecenie rzek, ścieki, 
braki wody, itp.)Czy w Pana(i) okolicy występują jakieś problemy związane z gospodarką wodną? Ze względu na obszar 
RZGW.  

Opracowanie pytań, dotyczące wyników krzyżowych, pokazujących zależności między 

skategoryzowanymi problemami oraz przyczynami wymienianymi przez badanych, a grupami 

badanymi oraz obszarami RZGW, zostały przedstawione na dwa sposoby: w pierwszej kolejności 

został pokazany wykres – przedstawia on ogólną tendencję, natomiast w drugiej kolejności tabele 

uwzględniające szczegółowo wszystkie wyniki uzyskane przez poszczególne grupy badane.  

Większość respondentów nie wymieniła spontanicznie żadnych problemów związanych  

z jakością i ilością wody. Jednak część, która samodzielnie uznała, że zna takie problemy została 

poproszona o ich wymienienie oraz podanie przyczyn takiego stanu rzeczy. Najczęściej wymienianymi 

problemami, po ich odpowiednim skategoryzowaniu (załącznik 1) zgodnie z Katalogiem Istotnych 

Problemów Gospodarki Wodnej, były: „zanieczyszczenie wód powierzchniowych” wskazywane  

w 29%, „zła jakość wody” wskazywana w 19%, „powódź, stany podtopienia” w 16% oraz „brak wody” 

w 15%. Pozostałe problemy nie przekroczyły 5% wskazań. 

 

Gliwice 

Szczecin 

Warszawa 

Wrocław 

Gdańsk 

Poznań 

Kraków 

20%

22%

21%

19%

19%

19%

30%

65%

66%

69%

68%

72%

68%

57%

15%

13%

10%

13%

9%

13%

14%

Tak Nie Nie wiem, trudno powiedzieć



„KONSULTACJE SPOŁECZNE 1 września 2011 r. – 29 lutego 2012 r.” 
 

 16 

 

Rysunek 18 Proszę powiedzieć, jakie są to według Pana(i) problemy?  
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Dekompozycja spontanicznie wymienianych problemów związanych z jakością i ilością wody 

ze wyglądu na dorzecze, wykazała pierwsze istotne zróżnicowanie. „Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych” było wskazywane najczęściej przez respondentów mieszkających na terenie 

dorzecza Pregoły – 46,9% wskazań, a najrzadziej Niemna – 11,8%. Ilość wskazań wśród respondentów 

z dorzecza Odry i Wisły były niemal identyczne – 29,1% i 29,8%. „Zła jakość wody” uzyskała 

najbardziej zróżnicowaną ilość wskazań – 21,5% w dorzeczu Pregoły, 15,3% Wisły, 21,5% Odry 

i 41,2% Niemna. Opinie na temat powodzi i podtopień rozkładała się odwrotnie do „zanieczyszczeń 

wód powierzchniowych” to jest – 6,3% w dorzeczu Pregoły, 11,8% Niemna i po 16,1% Odry i Wisły. 

Podobnie „brak wody” wskazywany był przez 6,3% ankietowanych z dorzecza Pregoły, 11,8% 

Niemna, 13,0% Odry i 17,2% Wisły. Jak widać różnice w tym przypadku są zauważalne, jednak należy 

podkreślić, że dotyczą one dwóch najmniejszych dorzeczy – Pregoły i Niemna.  
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Rysunek 19 Proszę powiedzieć, jakie są to według Pana(i) problemy? Ze względu na dorzecza.  
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Poniższa tabela przedstawia dokładne zestawienie wszystkich wymienionych spontanicznie i skategoryzowanych zgodnie z Katalogiem Istotnych 

Problemów Gospodarki Wodnej, problemów wskazywanych przez respondentów z poszczególnych dorzeczy.  

Tabela 2 Proszę powiedzieć, jakie są to według Pana(i) problemy? Ze względu na dorzecze. 
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Odra 2,0% 0,4% 29,1% 0,2% 0,2% 1,2% 13,0% 21,5% 0,6% 0,8% 0,2% 5,1% 1,4% 2,8% 3,9% 16,1% 1,4% 
Wisła 1,0% 0,8% 29,8% 0,2% 0,2% 1,5% 17,2% 15,3% 0,8% 1,0% 0,0% 5,0% 1,7% 5,4% 1,4% 16,1% 2,7% 

Niemen 0,0% 5,9% 11,8% 0,0% 0,0% 5,9% 11,8% 41,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,8% 11,8% 0,0% 
Pregoła 3,1% 0,0% 46,9% 0,0% 0,0% 9,4% 6,3% 12,5% 0,0% 3,1% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 3,1% 6,3% 3,1% 
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Dekompozycja wymienianych problemów, związanych z jakością i ilością wody ze względu na RZGW, w przeciwieństwie do wcześniejszej, nie 

wykazała istotnych różnic. Średnio różnice wynosiły 6 p.p.  

Tabela 3 Proszę powiedzieć, jakie są to według Pana(i) problemy? Ze względu na obszar RZGW. 
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Poniższa tabela przedstawia dokładne zestawienie wszystkich wymienionych spontanicznie i skategoryzowanych zgodnie z Katalogiem Istotnych Problemów 

Gospodarki Wodnej, problemów wymienianych przez respondentów z poszczególnych obszarów RZGW.  

Tabela 4 Proszę powiedzieć jakie są to według Pana(i) problemy? Ze względu na obszar RZGW. 
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Gliwice 1% 0% 36% 1% 0% 0% 10% 25% 1% 0% 0% 2% 3% 1% 13% 6% 0% 

Szczecin 1% 0% 29% 0% 0% 1% 10% 21% 1% 1% 5% 1% 5% 8% 16% 1% 0% 

Warszawa 1% 1% 32% 0% 0% 6% 13% 21% 1% 1% 5% 3% 3% 2% 9% 4% 0% 

Wrocław 1% 1% 28% 0% 1% 3% 15% 20% 0% 2% 3% 1% 3% 3% 19% 1% 1% 

Gdańsk 1% 2% 25% 0% 0% 1% 13% 20% 2% 2% 7% 0% 5% 3% 16% 2% 0% 
Poznań 5% 1% 28% 0% 0% 0% 15% 21% 0% 0% 10% 3% 1% 1% 15% 0% 0% 

Kraków 1% 0% 29% 0% 0% 1% 21% 11% 0% 1% 5% 1% 7% 1% 19% 1% 0% 
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Poprosiliśmy także respondentów o podanie przyczyn wymienianych przez nich problemów. 

Najczęściej wskazywanymi przyczynami były: „zanieczyszczenie odpadami zbiorników wodnych oraz 

koryt rzek i potoków” – 18% wskazań, niewystarczający stopień oczyszczenia wód, słaba jakość wód 

uzdatnionych” – 16% wskazań oraz „niewłaściwa regulacja cieków, brak regulacji koryta rzeki” -7,4% 

wskazań.  

 

Rysunek 20 Proszę powiedzieć, jakie są przyczyny tych problemów? 
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Pozostałe przyczyny otrzymały jednostkowe wskazanie. Zostały one ujęte w poniższej tabeli. 

Tabela 5 Proszę powiedzieć jakie są przyczyny tych problemów? (liczba wskazań poniżej 1%) 

LICZBA 
WSKAZAŃ 

PRZYCZYNA 

4 inne przyczyny złej jakości wody 

3 

inne przyczyny obniżenia zwierciadła wód podziemnych (w tym warunki 
meteorologiczne) 
regulacje rzek i potoków, budowa wałów 
Przyspieszenie odpływu wód ze zlewni przez jej uszczelnienie i zmianę reżimu 
hydrologicznego spowodowanego obecnością obiektów hydrotechnicznych i 
regulacja cieków 
brak ramowych założeń do polityki wodnej państwa opartej na strategii 
długofalowej 
konieczność zmian niektórych zapisów Prawa wodnego 
nieadekwatność wysokości kar dla podmiotów zanieczyszczających wodę ze 
stratami środowiskowymi 
niewłaściwe regulacje spółek wodnych, brak środków na finansowanie kontroli 
użytkowania wód 
mała akceptacja społeczna dla programu kanalizacji ze wzgl. na koszty 
zabudowa i niewłaściwa regulacja cieków 

2 

zmniejszenie naturalnej retencji zlewni 
odprowadzanie zasolonych wód kopalnianych 
budowa urządzeń piętrzących wodę 
brak programu umożliwiającego pozyskanie środków na dofinansowanie 
uszczelnienia szamba, przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 
traktowanie melioracji jako dziedziny wybitnie niekorzystnie oddziałującej na 
środowisko przyrodnicze 
niska świadomość ekologiczna wśród przedsiębiorców 

1 

nadmierny pobór wód podziemnych 
zanieczyszczenia z chowu i hodowli ryb 
nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych i terenów rekreacyjnych 
odcieki z niezabezpieczonych składowisk odpadów 
zanieczyszczenia w wyniku wadliwego działania infrastruktury technicznej lub 
aktywności przemysłowej 
problemy z edukacją ekologiczną wśród starszego pokolenia 
brak świadomości o wpływie nieszczelnego szamba na zanieczyszczenie wód  
i gleby 
prace melioracyjne 
budowa zapór i stopni wodnych 
nadmierny pobór wód powierzchniowych 
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Ze względu na dorzecza, największe różnice wystąpiły w przypadku „zanieczyszczenie 

odpadami zbiorników wodnych oraz koryt rzek i potoków” pomiędzy dorzeczem Pregoły (31% 

wskazań) a Niemna, 11% wskazań. W przypadku przyczyny - „niewystarczający stopień oczyszczenia 

wód, słaba jakość wód uzdatnionych, uszkodzona instalacja wodociągowa” najniższa ilość wskazań 

pojawiła się w dorzeczu Pregoły (10% wskazań) a największa Niemna (28%). W dorzeczu Odry na ten 

problem wskazało 19% respondentów a Wisły 13%.  

Tabela 6 Proszę powiedzieć, jakie są przyczyny tych problemów? Ze względu na dorzecze.  

PRZYCZYNY DORZECZE PROCENT WSKAZAŃ 

nadmierny pobór wód podziemnych 

Odra 0,00% 
Wisła 0,20% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

eksploatacja górnicza - występowanie lejów depresji na 
znacznych obszarach 

Odra 1,77% 
Wisła 0,20% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 3,45% 

inne przyczyny obniżenia zwierciadła wód podziemnych (w 
tym warunki meteorologiczne) 

Odra 0,22% 
Wisła 0,41% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

nadmierny pobór wód powierzchniowych 

Odra 0,00% 
Wisła 0,20% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

zmniejszenie naturalnej retencji zlewni 

Odra 0,00% 
Wisła 0,41% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych 

Odra 0,67% 
Wisła 1,63% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 3,45% 

nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych i terenów 
rekreacyjnych 

Odra 4,21% 
Wisła 3,25% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 3,45% 

zbyt duży ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do 
odbiorników z oczyszczalni ścieków komunalnych i 

przemysłowych 

Odra 0,89% 
Wisła 0,81% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

zanieczyszczenia z chowu i hodowli ryb 
Odra 0,22% 
Wisła 0,00% 

Niemen 0,00% 
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Pregoła 0,00% 

odcieki ze składowisk odpadów (w tym odcieki z hałd 
przemysłowych, zanieczyszczenia przemysłu, nieoczyszczone 

ścieki) 

Odra 4,88% 
Wisła 3,05% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 6,90% 

zanieczyszczenie odpadami zbiorników wodnych oraz koryt 
rzek i potoków 

Odra 15,74% 
Wisła 19,51% 

Niemen 11,11% 
Pregoła 31,03% 

inne przyczyny zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

Odra 0,89% 
Wisła 1,42% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

odprowadzanie zasolonych wód kopalnianych 

Odra 0,22% 
Wisła 0,20% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych i terenów 
rekreacyjnych 

Odra 0,00% 
Wisła 0,20% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

odcieki z niezabezpieczonych składowisk odpadów 

Odra 0,22% 
Wisła 0,00% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

zanieczyszczenia w wyniku wadliwego działania infrastruktury 
technicznej lub aktywności przemysłowej 

Odra 0,22% 
Wisła 0,00% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

regulacje rzek i potoków, budowa wałów 

Odra 0,44% 
Wisła 0,00% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 3,45% 

budowa urządzeń piętrzących wodę 

Odra 0,00% 
Wisła 0,41% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

skutki działalności bobrów 

Odra 1,11% 
Wisła 1,22% 

Niemen 5,56% 
Pregoła 6,90% 

niewłaściwe proporcje w zakresie wielkości odpływu w 
stosunku do możliwości retencyjnych zlewni, w tym 
zaniechanie budowy obiektów hydrotechnicznych 

magazynujących znaczne ilości wody 

Odra 0,67% 
Wisła 0,41% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

zbyt mały zakres działań podjętych w związku z programami 
małej retencji 

Odra 0,67% 
Wisła 0,20% 

Niemen 0,00% 
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Pregoła 3,45% 

przyspieszenie odpływu wód ze zlewni poprzez jej 
uszczelnienie oraz zmianę reżimu hydrologicznego 

spowodowanego obecnością obiektów hydrotechnicznych i 
regulacją cieków 

Odra 0,22% 
Wisła 0,41% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

inne przyczyny braku wody (w tym warunki meteorologiczne, 
przede wszystkim susze) 

Odra 5,54% 
Wisła 9,55% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

niewystarczająca liczba ujęć wody, źle działające wodociągi, 
wadliwie zaprojektowana infrastruktura, problemy z dostawą 

wody 

Odra 6,43% 
Wisła 6,30% 

Niemen 11,11% 
Pregoła 3,45% 

odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków opadowych z 
terenów zabudowanych, zwłaszcza z ciągów komunikacyjnych 

Odra 1,77% 
Wisła 0,61% 

Niemen 11,11% 
Pregoła 0,00% 

niedostateczna sanitacja wsi i obszarów miejskich 

Odra 1,55% 
Wisła 2,44% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

niedostateczna sanitacja wsi i obszarów miejskich 

Odra 0,22% 
Wisła 0,81% 

Niemen 5,56% 
Pregoła 0,00% 

niewystarczający stopień oczyszczenia wód, słaba jakość wód 
uzdatnionych, niesprawna(uszkodzona)  instalacja 

wodociągowa, twarda woda, ujęcie wody niskiej jakości, 
skażone wody 

Odra 19,07% 
Wisła 12,60% 

Niemen 27,78% 
Pregoła 10,34% 

inne przyczyny złej jakości wody 

Odra 0,00% 
Wisła 0,61% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 3,45% 

brak ramowych założeń do polityki wodnej państwa opartej na 
strategii długofalowej 

Odra 0,22% 
Wisła 0,20% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

konieczność zmian niektórych zapisów Prawa wodnego 

Odra 0,00% 
Wisła 0,20% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

nieadekwatność wysokości kar dla podmiotów 
zanieczyszczających wodę ze stratami środowiskowymi 

Odra 0,22% 
Wisła 0,41% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

brak odpowiedniego gospodarowania wodami 
Odra 0,22% 
Wisła 0,81% 
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Niemen 0,00% 
Pregoła 3,45% 

niedostateczne nakłady na eksploatację urządzeń wodnych już 
istniejących oraz na utrzymanie właściwego stanu wód 

Odra 0,89% 
Wisła 0,81% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 3,45% 

brak programu umożliwiającego pozyskanie środków na 
dofinans. uszczelnienia szamba, przyłączenie do sieci 

kanalizacyjnej 

Odra 0,44% 
Wisła 0,00% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

zaniedbania i zaległości w zakresie melioracji podstawowych i 
szczegółowych 

Odra 3,99% 
Wisła 4,07% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 3,45% 

niewłaściwe regulacje spółek wodnych, brak środków na 
finansowanie kontroli użytkowania wód 

Odra 0,22% 
Wisła 0,41% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

traktowanie melioracji jako dziedziny wybitnie niekorzystnie 
oddziałującej na środowisko przyrodnicze 

Odra 0,00% 
Wisła 0,41% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

problemy z edukacją ekologiczną wśród starszego pokolenia 

Odra 0,22% 
Wisła 0,00% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

niska świadomość ekologiczna wśród przedsiębiorców 

Odra 0,00% 
Wisła 0,41% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

traktowanie rowów melioracyjnych jako odbiornika ścieków 
bytowo gospodarczych, jak i opadowych 

Odra 0,89% 
Wisła 0,81% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

trudności finansowe wynikające z potrzeby wydatkowania 
znacznej puli pieniędzy przez administrację samorządową 

Odra 0,89% 
Wisła 3,46% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

mała akceptacja społeczna dla programu kanalizacji ze wzgl. 
na koszty 

Odra 0,44% 
Wisła 0,61% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

inne 

Odra 3,55% 
Wisła 1,42% 

Niemen 11,11% 
Pregoła 3,45% 

spowodowane czynnikami meteorologicznymi (opad, wiatr, 
niskie temperatury zatory lodowe) 

Odra 2,66% 
Wisła 4,47% 
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Niemen 5,56% 
Pregoła 0,00% 

niewłaściwa regulacja cieków, brak regulacji koryta 
nieudrożnione 

Odra 7,98% 
Wisła 7,11% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 6,90% 

brak środków na finansowanie ochrony przeciwpowodziowej 

Odra 0,89% 
Wisła 1,42% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

zła ochrona przeciwpowodziowa 

Odra 3,10% 
Wisła 1,83% 

Niemen 5,56% 
Pregoła 0,00% 

wysoki poziom wód gruntowych 

Odra 2,22% 
Wisła 1,22% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

wysokie koszty korzystania z wody, narzucone wysokie opłaty 

Odra 1,55% 
Wisła 2,44% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

Odra 0,22% 
Wisła 0,00% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

istnienie urzędów i instytucji, których kompetencje zachodzą 
na siebie lub nawet się powielają 

Odra 0,22% 
Wisła 0,20% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

brak specjalistów z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem 
gotowych dokonać oceny bilansu wodnego poszczególnych 

zlewni 

Odra 0,22% 
Wisła 0,00% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

brak świadomości o wpływie nieszczelnego szamba na 
zanieczyszczenie wód i gleby 

Odra 0,22% 
Wisła 0,00% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

prace melioracyjne 

Odra 0,22% 
Wisła 0,00% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

budowa zapór i stopni wodnych 

Odra 0,22% 
Wisła 0,00% 

Niemen 0,00% 
Pregoła 0,00% 

zabudowa i niewłaściwa regulacja cieków 
Odra 0,22% 
Wisła 0,20% 
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Niemen 5,56% 
Pregoła 0,00% 

 
Różnice w odpowiedziach dotyczących przyczyn występowania problemów w gospodarce wodnej 

uwzględniające odpowiedzi poszczególnych RZGW są najbardziej widoczne w następujących 

kategoriach: „niewystarczająca liczba ujęć wody, źle działające wodociągi, wadliwie zaprojektowana 

infrastruktura, problemy z dostawą wody”, (Gliwice 4%, Szczecin 18%, Warszawa 8%, Wrocław 0%, 

Gdańsk, Poznań po 6%, Kraków 5%), „odcieki ze składowisk odpadów (w tym odcieki z hałd 

przemysłowych, zanieczyszczenia przemysłu, nieoczyszczone ścieki)” -(Gliwice 4%, Szczecin 5%, 

Warszawa, Poznań po 0%, Wrocław 12%, Gdańsk 6%, Kraków 3%), „zanieczyszczenie odpadami 

zbiorników wodnych oraz koryt rzek i potoków”- Gdańsk 13%, Gliwice 9%, Szczecin 5%, Warszawa 

4%, Wrocław 8%, Poznań 0%, Kraków 3%. Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawia tabela 

poniżej. 

 
Tabela 7 Proszę powiedzieć, jakie są przyczyny tych problemów? Ze względu na obszar RZGW. 

PRZYCZYNY OBSZAR RZGW PROCENT  

eksploatacja górnicza - występowanie lejów depresji na 
znacznych obszarach 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 4,17% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 0,00% 
Poznań 0,00% 
Kraków 0,00% 

prace melioracyjne 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 0,00% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 0,00% 
Poznań 6,25% 
Kraków 0,00% 

budowa zapór i stopni wodnych 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 0,00% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 0,00% 
Poznań 6,25% 
Kraków 0,00% 

zabudowa i niewłaściwa regulacja cieków 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 4,17% 
Wrocław 3,85% 
Gdańsk 3,23% 
Poznań 0,00% 
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Kraków 0,00% 

zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych 

Gliwice 4,35% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 4,17% 
Wrocław 7,69% 
Gdańsk 0,00% 
Poznań 0,00% 
Kraków 2,56% 

nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych i terenów 
rekreacyjnych 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 4,55% 

Warszawa 4,17% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 3,23% 
Poznań 0,00% 
Kraków 7,69% 

odcieki ze składowisk odpadów (w tym odcieki z hałd 
przemysłowych, zanieczyszczenia przemysłu, nieoczyszczone 

ścieki) 

Gliwice 4,35% 
Szczecin 4,55% 

Warszawa 0,00% 
Wrocław 11,54% 
Gdańsk 6,45% 
Poznań 0,00% 
Kraków 2,56% 

zanieczyszczenie odpadami zbiorników wodnych oraz koryt rzek i 
potoków 

Gliwice 8,70% 
Szczecin 4,55% 

Warszawa 4,17% 
Wrocław 7,69% 
Gdańsk 12,90% 
Poznań 0,00% 
Kraków 2,56% 

budowa urządzeń piętrzących wodę 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 0,00% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 0,00% 
Poznań 0,00% 
Kraków 2,56% 

skutki działalności bobrów 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 4,55% 

Warszawa 8,33% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 3,23% 
Poznań 0,00% 
Kraków 0,00% 

niewłaściwe proporcje w zakresie wielkości odpływu w stosunku 
do możliwości retencyjnych zlewni, w tym zaniechanie budowy 

obiektów hydrotechnicznych magazynujących znaczne ilości wody 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 0,00% 
Wrocław 3,85% 
Gdańsk 0,00% 
Poznań 0,00% 
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Kraków 0,00% 

zbyt mały zakres działań podjętych w związku z programami małej 
retencji 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 4,17% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 0,00% 
Poznań 0,00% 
Kraków 0,00% 

inne przyczyny braku wody (w tym warunki meteorologiczne, 
przede wszystkim susze) 

Gliwice 4,35% 
Szczecin 9,09% 

Warszawa 4,17% 
Wrocław 3,85% 
Gdańsk 6,45% 
Poznań 0,00% 
Kraków 7,69% 

niewystarczająca liczba ujęć wody, źle działające wodociągi, 
wadliwie zaprojektowana infrastruktura, problemy z dostawą 

wody 

Gliwice 4,35% 
Szczecin 18,18% 

Warszawa 8,33% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 6,45% 
Poznań 6,25% 
Kraków 5,13% 

odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków opadowych z terenów 
zabudowanych, zwłaszcza z ciągów komunikacyjnych 

Gliwice 8,70% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 4,17% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 0,00% 
Poznań 0,00% 
Kraków 0,00% 

niedostateczna sanitacja wsi i obszarów miejskich 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 4,55% 

Warszawa 0,00% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 3,23% 
Poznań 6,25% 
Kraków 7,69% 

niedostateczna sanitacja wsi i obszarów miejskich 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 0,00% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 3,23% 
Poznań 0,00% 
Kraków 2,56% 

niewystarczający stopień oczyszczenia wód, słaba jakość wód 
uzdatnionych, niesprawna(uszkodzona)  instalacja wodociągowa, 

twarda woda, ujęcie wody niskiej jakości, skażone wody 
 

Gliwice 26,09% 
Szczecin 22,73% 

Warszawa 8,33% 
Wrocław 26,92% 
Gdańsk 19,35% 
Poznań 37,50% 
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Kraków 7,69% 

inne przyczyny złej jakości wody 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 4,17% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 0,00% 
Poznań 0,00% 
Kraków 0,00% 

brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Gliwice 4,35% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 0,00% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 0,00% 
Poznań 0,00% 
Kraków 0,00% 

istnienie urzędów i instytucji, których kompetencje zachodzą na 
siebie lub nawet się powielają 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 0,00% 
Wrocław 3,85% 
Gdańsk 3,23% 
Poznań 0,00% 
Kraków 0,00% 

brak odpowiedniego gospodarowania wodami 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 4,17% 
Wrocław 3,85% 
Gdańsk 0,00% 
Poznań 0,00% 
Kraków 5,13% 

brak specjalistów z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem 
gotowych dokonać oceny bilansu wodnego poszczególnych zlewni 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 0,00% 
Wrocław 3,85% 
Gdańsk 0,00% 
Poznań 0,00% 
Kraków 0,00% 

niedostateczne nakłady na eksploatację urządzeń wodnych już 
istniejących oraz na utrzymanie właściwego stanu wód 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 0,00% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 9,68% 
Poznań 6,25% 
Kraków 2,56% 

brak programu umożliwiającego pozyskanie środków na 
dofinansowanie uszczelnienia szamba, przyłączenie do sieci 

kanalizacyjnej 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 4,55% 

Warszawa 0,00% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 0,00% 
Poznań 0,00% 
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Kraków 0,00% 

zaniedbania i zaległości w zakresie melioracji podstawowych i 
szczegółowych 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 4,55% 

Warszawa 0,00% 
Wrocław 3,85% 
Gdańsk 6,45% 
Poznań 6,25% 
Kraków 12,82% 

niewłaściwe regulacje spółek wodnych, brak środków na 
finansowanie kontroli użytkowania wód 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 0,00% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 0,00% 
Poznań 6,25% 
Kraków 2,56% 

traktowanie melioracji jako dziedziny wybitnie niekorzystnie 
oddziałującej na środowisko przyrodnicze 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 4,17% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 0,00% 
Poznań 6,25% 
Kraków 0,00% 

niska świadomość ekologiczna wśród przedsiębiorców 

Gliwice 4,35% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 0,00% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 0,00% 
Poznań 0,00% 
Kraków 0,00% 

traktowanie rowów melioracyjnych jako odbiornika ścieków 
bytowo gospodarczych, jak i opadowych 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 4,55% 

Warszawa 4,17% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 0,00% 
Poznań 0,00% 
Kraków 0,00% 

trudności finansowe wynikające z potrzeby wydatkowania 
znacznej puli pieniędzy przez administrację samorządową 

Gliwice 4,35% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 0,00% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 0,00% 
Poznań 0,00% 
Kraków 7,69% 

inne 

Gliwice 4,35% 
Szczecin 4,55% 

Warszawa 4,17% 
Wrocław 11,54% 
Gdańsk 3,23% 
Poznań 0,00% 
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Kraków 2,56% 

spowodowane czynnikami meteorologicznymi (opad, wiatr, niskie 
temperatury zatory lodowe) 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 8,33% 
Wrocław 3,85% 
Gdańsk 0,00% 
Poznań 6,25% 
Kraków 2,56% 

niewłaściwa regulacja cieków, brak regulacji koryta nieudrożnione 

Gliwice 4,35% 
Szczecin 4,55% 

Warszawa 0,00% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 3,23% 
Poznań 6,25% 
Kraków 7,69% 

brak środków na finansowanie ochrony przeciwpowodziowej 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 0,00% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 0,00% 
Poznań 0,00% 
Kraków 5,13% 

zła ochrona przeciwpowodziowa 

Gliwice 4,35% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 4,17% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 0,00% 
Poznań 0,00% 
Kraków 0,00% 

wysoki poziom wód gruntowych 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 0,00% 
Wrocław 3,85% 
Gdańsk 3,23% 
Poznań 0,00% 
Kraków 0,00% 

wysokie koszty korzystania z wody, narzucone wysokie opłaty 

Gliwice 8,70% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 8,33% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 3,23% 
Poznań 0,00% 
Kraków 2,56% 

przyspieszenie odpływu wód ze zlewni poprzez jej uszczelnienie 
oraz zmianę reżimu hydrologicznego spowodowanego obecnością 

obiektów hydrotechnicznych i regulacją cieków 
 

Gliwice 0,00% 
Szczecin 4,55% 

Warszawa 0,00% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 0,00% 
Poznań 0,00% 
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Kraków 0,00% 

brak świadomości o wpływie nieszczelnego szamba na 
zanieczyszczenie wód i gleby 

Gliwice 4,35% 
Szczecin 0,00% 

Warszawa 0,00% 
Wrocław 0,00% 
Gdańsk 0,00% 
Poznań 0,00% 
Kraków 0,00% 

 

Zapytaliśmy badane osoby, które z wymienionych problemów najbardziej dotyczą ich gospodarstwa. 

Najczęściej wskazywaną, było zanieczyszczenie wód powierzchniowych (34%), zła jakość wody (22%), 

powódź, podtopienia (19%), brak wody (17%) jak również niskie nakłady finansowe na politykę 

wodną (6%) i brak skanalizowania niektórych miejscowości (4%). 
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Rysunek 21 Proszę powiedzieć, które z wymienionych problemów dotyczą najbardziej Pana/Pani gospodarstwa 
domowego? 

 

Problemy te, najczęściej wymieniane są również przez mieszkańców wszystkich dorzeczy, z czego 

osoby zamieszkujące dorzecze Niemna najczęściej wymieniali złą jakość wody (36%), w porównaniu 

do mieszkańców dorzecza Pregoły - o 22% rzadziej. Ci najczęściej wskazywali na zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych (50%), podobnie jak mieszkańcy z dorzecza Wisły (28%) i Odry (30%). Szczegółowe 

wyniki przedstawia poniższy rysunek i tabela. 
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Rysunek 22 Proszę powiedzieć, które z wymienionych problemów dotyczą najbardziej Pana/Pani gospodarstwa domowego? Ze względu na dorzecza. 
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Tabela 8 Proszę powiedzieć, które z wymienionych problemów dotyczą najbardziej Pana/Pani gospodarstwa domowego? Ze względu na dorzecza. 
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Odra 2% 0% 30% 0% 0% 1% 13% 21% 0% 0% 5% 2% 2% 4% 17% 2% 0% 

Wisła 1% 1% 28% 0% 0% 2% 17% 16% 1% 1% 5% 4% 5% 1% 16% 2% 0% 

Niemen 0% 0% 14% 0% 0% 7% 21% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 14% 0% 0% 

Pregoła 0% 0% 50% 0% 0% 11% 4% 14% 0% 4% 7% 0% 0% 4% 7% 0% 0% 

 

Ze względu na badany obszar RZGW, wyniki są następujące: na problem powodzi i podtopień najczęściej wskazywali mieszkańcy z obszaru RZGW Wrocław 

(21%), najrzadziej zaś RZGW Gliwice (13%).  Na złą jakość wody najrzadziej wskazywali respondenci z obszaru RZGW Kraków (10) czyli ok. 8-15% rzadziej niż 
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pozostali). Badani z Obszaru RZGW Kraków najczęściej wskazywali na problem z brakiem wody (23%), natomiast z RZGW Gliwice na problem  

z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych. 

 

Rysunek 23 Proszę powiedzieć, które z wymienionych problemów dotyczą najbardziej Pana/Pani gospodarstwa domowego? Ze względu na obszar RZGW. 
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Tabela 9 Proszę powiedzieć, które z wymienionych problemów dotyczą najbardziej Pana/Pani gospodarstwa domowego? Ze względu na obszar RZGW. 
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Gliwice 2% 0% 37% 2% 0% 0% 10% 25% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 2% 13% 6% 

Szczecin 1% 0% 30% 0% 0% 1% 11% 21% 1% 0% 0% 5% 1% 5% 7% 17% 1% 

Warszawa 0% 0% 33% 0% 0% 6% 12% 21% 1% 1% 0% 5% 3% 3% 2% 11% 2% 

Wrocław 2% 1% 28% 0% 1% 3% 15% 21% 0% 2% 1% 3% 1% 1% 3% 21% 1% 

Gdańsk 1% 2% 24% 0% 0% 2% 13% 22% 2% 2% 0% 8% 0% 5% 2% 17% 2% 

Poznań 4% 1% 29% 0% 0% 0% 16% 18% 0% 0% 0% 10% 4% 1% 1% 17% 0% 

Kraków 1% 1% 28% 0% 1% 1% 23% 10% 0% 0% 0% 5% 2% 7% 2% 19% 2% 
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Respondentom odczytano listę problemów, utworzoną na podstawie Katalogu Istotnych 

Problemów Gospodarki Wodnej i poproszono ich o wskazanie, które pośród wymienionych 

występują w ich najbliższej okolicy. Najczęściej wskazywanymi problemami były: „zaśmiecanie rzek  

i potoków” – 61% wskazań, „wzrost cen za wodę” – 60,7% wskazań oraz „zakwit glonów w rzekach, 

zbiornikach, jeziorach / zarastanie i starzenie się zbiorników” – 44,7% wskazań. Najrzadziej wybierano 

„zatrucia pokarmowe po spożyciu wody ze studni, wody z wodociągu” – 3,9%, „brak pokrywy lodowej 

na ciekach, jeziorach i zbiornikach wodnych pomimo występowania długotrwałych mrozów” – 9% 

oraz „fragmentacja lub zanik gatunków organizmów migrujących” – 10,5% wskazań. Warto także 

przyjrzeć się odpowiedziom „nie wiem, trudno powiedzieć”. Ankietowanie wybierali taką odpowiedź 

najczęściej w przypadku „fragmentacja lub zanik gatunków organizmów migrujących (np. ryby 

dwuśrodowiskowe - rzeczne i morskie)” – 49,4% wskazań, „wyrównanie struktury dna / koryta cieku 

rzeki, potoku” – 43,4% oraz „ubożenie/zanik ekosystemów zależnych od okresowych 

zalewów/zmniejszenie bioróżnorodności” – 42%. Takie wyniki wskazują na to, że Polacy mają 

najmniejszą wiedzę dotyczącą właśnie tych zagadnień.  

Tabela 10 Odczytam Panu/Pani listę problemów związanych z gospodarką wodną. Proszę powiedzieć, które według 
Pana/pani występują w Pana/Pani miejscu zamieszkania/najbliższej okolicy?  

PROBLEM 
 

PROCENT 

brak wody w studni / braki w dostawie 
wody wodociągowej / niskie ciśnienie wody 

wodociągowej 

Występuje 19% 

Nie występuje 77% 

Nie wiem 4% 

wysychanie rzek, małych zbiorników 
wodnych, jezior oraz terenów 

bezpośrednio przylegających / niskie stany 
wody w rzece, zbiorniku, jeziorze 

Występuje 21% 

Nie występuje 68% 

Nie wiem 11% 

duże wahania poziomu wody w rzekach i 
potokach 

Występuje 41% 

Nie występuje 45% 

Nie wiem 14% 

zwiększone zagrożenie pożarami w 
okresach letnich 

Występuje 41% 

Nie występuje 53% 

Nie wiem 6% 

zmniejszenie przydatności gleby do celów 
rolniczych / niższa produkcja z pól 

uprawnych 

Występuje 31% 

Nie występuje 36% 

Nie wiem 33% 
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wzmożona erozja gleby (w okresie opadów 
deszcz szybko i łatwo wypłukuje ziemię, 

która jest przesuszona) 

Występuje 28% 

Nie występuje 41% 

Nie wiem 32% 

wzrost nieużytków rolniczych i 
przyrodniczych 

Występuje 34% 

Nie występuje 39% 

Nie wiem 27% 

wzrost stężenia zanieczyszczenia w rzece w 
okresach letnich (np. bardziej nieprzyjemny 

zapach, więcej śniętych ryb) 

Występuje 39% 

Nie występuje 43% 

Nie wiem 17% 

ubożenie / zmiana składu gatunkowego / 
zmniejszenie lub degradacja ekosystemów 

wodnych oraz lądowych bezpośrednio 
zależnych od wód (np. mokradeł) 

Występuje 20% 

Nie występuje 40% 

Nie wiem 40% 

osiadanie i przesuwanie się powierzchni 
terenu 

Występuje 17% 

Nie występuje 65% 

Nie wiem 18% 

zakwit glonów w rzekach, zbiornikach, 
jeziorach / zarastanie i starzenie się 

zbiorników 

Występuje 45% 

Nie występuje 34% 

Nie wiem 21% 

nieprzyjemny gnilny zapach wody w rzece, 
zbiorniku 

Występuje 36% 

Nie występuje 53% 

Nie wiem 11% 

nieprzyjemny fekalny zapach wody w 
rzece, zbiorniku 

Występuje 23% 

Nie występuje 65% 

Nie wiem 12% 

nieprzyjemny smak lub zapach wody w 
studni / pogorszenie jakości wody 

wodociągowej 

Występuje 20% 

Nie występuje 75% 

Nie wiem 5% 

nieprzydatność wody ze studni do picia / 
nieprzydatność wody wodociągowej do 

picia (np. zamknięcie ujęcia, zakaz 
korzystania z wody wodociągowej) 

Występuje 12% 

Nie występuje 83% 

Nie wiem 5% 

zatrucia pokarmowe po spożyciu wody ze 
studni, wody z wodociągu 

Występuje 4% 

Nie występuje 91% 
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Nie wiem 5% 

wzrost cen za wodę (w wyniku 
konieczności zastosowania bardziej 

skomplikowanej technologii uzdatniania 
wody) 

Występuje 61% 

Nie występuje 25% 

Nie wiem 15% 

śnięcie ryb / zanikanie innych gatunków, 
ekosystemów zależnych od wody 

Występuje 16% 

Nie występuje 57% 

Nie wiem 28% 

nieprzydatność rzek, jezior, zbiorników do 
kąpieli (np. zakaz kąpieli, wysypka na 

skórze po kąpieli) 

Występuje 37% 

Nie występuje 51% 

Nie wiem 12% 

zaśmiecanie rzek i potoków (śmieci w 
rzekach, zbiornikach, jeziorach) 

Występuje 61% 

Nie występuje 29% 

Nie wiem 10% 

korozja rur wodociągowych (zmiany barwy 
wody) 

Występuje 33% 

Nie występuje 55% 

Nie wiem 12% 

zanik okresowych wylewów 

Występuje 14% 

Nie występuje 61% 

Nie wiem 25% 

ubożenie / zanik ekosystemów zależnych 
od okresowych zalewów / zmniejszenie 

bioróżnorodności 

Występuje 11% 

Nie występuje 47% 

Nie wiem 42% 

fragmentacja lub zanik gatunków 
organizmów migrujących (np. ryby 

dwuśrodowiskowe; rzeczne i morskie) 

Występuje 10% 

Nie występuje 40% 

Nie wiem 49% 

zmniejszenie powierzchni naturalnych 
terenów nadrzecznych oraz w 

bezpośredniej bliskości jezior  (w wyniku 
zabudowy obszarów) 

Występuje 27% 

Nie występuje 53% 

Nie wiem 21% 

częstsze okresy suszy glebowej 

Występuje 45% 

Nie występuje 38% 

Nie wiem 17% 

zwiększony spływ powierzchniowy (po Występuje 47% 
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kilkuminutowym deszczu duże ilości wody 
płyną po terenie, ulicach, nie mieszczą się 

w rowach) 

Nie występuje 44% 

Nie wiem 9% 

bardzo szybkie (zwiększone) przybieranie 
wody w rzece w trakcie opadu 

Występuje 37% 

Nie występuje 48% 

Nie wiem 15% 

zwiększenie zagrożenia powodziowego (np. 
częstsze powodzie, o większym zasięgu, 

większe zniszczenia powodziowe) 

Występuje 29% 

Nie występuje 67% 

Nie wiem 4% 

większa erozja gleby 

Występuje 19% 

Nie występuje 47% 

Nie wiem 34% 

zniszczenie koryta rzeki, potoku (większa 
erozja wgłębna (pogłębienie koryta),  
większa erozja brzegów (oberwanie 

brzegów)) 

Występuje 24% 

Nie występuje 53% 

Nie wiem 23% 

wyrównanie struktury dna / koryta cieku 
rzeki, potoku 

Występuje 13% 

Nie występuje 44% 

Nie wiem 43% 

zmniejszenie walorów rekreacyjnych, 
turystycznych 

Występuje 20% 

Nie występuje 67% 

Nie wiem 13% 

oleiste plamy lub wyczuwalny zapach 
paliwa na ciekach odwadniających szlaki 

komunikacyjne 

Występuje 12% 

Nie występuje 75% 

Nie wiem 13% 

zanik drzew i krzewów rosnących w 
bezpośredniej bliskości cieków 

Występuje 12% 

Nie występuje 73% 

Nie wiem 15% 

brak pokrywy lodowej na ciekach, jeziorach 
i zbiornikach wodnych pomimo 

występowania długotrwałych mrozów 

Występuje 9% 

Nie występuje 77% 

Nie wiem 14% 
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Poniższa tabela przedstawia wyniki w dekompozycji na poszczególne dorzecza. Jak widać 

różnice w odpowiedziach udzielanych przez reprezentantów poszczególnych dorzeczy nie odbiegają 

w istotny sposób od średniej. Odpowiedzi udzielane przez respondentów z dorzecza Niemna zdają się 

wykazywać największe różnice.  

Tabela 11 Odczytam panu/Pani listę problemów związanych z gospodarką wodną. Proszę powiedzieć, które według 
Pana/pani występują w pana/.Pani miejscu zamieszkania/najbliższej okolicy? Ze względu na dorzecze. 
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brak wody w studni / braki w 
dostawie wody wodociągowej 

/ niskie ciśnienie wody 
wodociągowej 

18% 77% 5% 19% 77% 4% 22% 73% 5% 23% 71% 7% 

wysychanie rzek, małych 
zbiorników wodnych, jezior 
oraz terenów bezpośrednio 
przylegających / niskie stany 

wody w rzece, zbiorniku, 
jeziorze 

20% 68% 12% 22% 68% 10% 18% 70% 12% 17% 74% 9% 

duże wahania poziomu wody 
w rzekach i potokach 

41% 44% 15% 42% 45% 13% 28% 67% 5% 28% 63% 8% 

zwiększone zagrożenie 
pożarami w okresach letnich 

41% 53% 6% 41% 54% 5% 48% 43% 8% 57% 38% 5% 

zmniejszenie przydatności 
gleby do celów rolniczych / 

niższa produkcja z pól 
uprawnych 

28% 36% 36% 35% 35% 30% 28% 48% 23% 33% 39% 28% 

wzmożona erozja gleby (w 
okresie opadów deszcz szybko 

i łatwo wypłukuje ziemię, 
która jest przesuszona) 

25% 41% 35% 31% 40% 29% 33% 40% 27% 28% 39% 33% 

wzrost nieużytków rolniczych i 
przyrodniczych 

30% 40% 30% 39% 37% 24% 30% 37% 33% 37% 43% 20% 

wzrost stężenia 
zanieczyszczenia w rzece w 

okresach letnich (np. bardziej 
nieprzyjemny zapach, więcej 

śniętych ryb) 

37% 44% 19% 43% 41% 16% 25% 67% 8% 37% 53% 10% 

ubożenie / zmiana składu 
gatunkowego / zmniejszenie 
lub degradacja ekosystemów 

19% 41% 41% 22% 38% 40% 15% 48% 37% 17% 47% 37% 
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wodnych oraz lądowych 
bezpośrednio zależnych od 

wód (np. mokradeł) 
osiadanie i przesuwanie się 

powierzchni terenu 
14% 67% 19% 22% 62% 16% 10% 72% 18% 8% 77% 15% 

zakwit glonów w rzekach, 
zbiornikach, jeziorach / 

zarastanie i starzenie się 
zbiorników 

45% 34% 21% 44% 35% 22% 47% 32% 22% 55% 30% 15% 

nieprzyjemny gnilny zapach 
wody w rzece, zbiorniku 

36% 53% 11% 35% 54% 11% 28% 63% 8% 42% 52% 7% 

nieprzyjemny gnilny zapach 
wody w rzece, zbiorniku 

23% 65% 12% 23% 64% 13% 23% 67% 10% 24% 70% 6% 

nieprzyjemny smak lub zapach 
wody w studni / pogorszenie 
jakości wody wodociągowej 

19% 75% 6% 21% 74% 5% 12% 87% 2% 18% 78% 5% 

nieprzydatność wody ze 
studni do picia / 

nieprzydatność wody 
wodociągowej do picia (np. 

zamknięcie ujęcia, zakaz 
korzystania z wody 

wodociągowej) 

12% 83% 5% 12% 83% 5% 5% 92% 3% 11% 84% 5% 

zatrucia pokarmowe po 
spożyciu wody ze studni, 

wody z wodociągu 
4% 90% 6% 4% 91% 5% 3% 97% 0% 3% 94% 3% 

wzrost cen za wodę (w wyniku 
konieczności zastosowania 
bardziej skomplikowanej 

technologii uzdatniania wody) 

62% 24% 14% 60% 26% 15% 45% 30% 25% 60% 26% 14% 

śnięcie ryb / zanikanie innych 
gatunków, ekosystemów 

zależnych od wody 
15% 56% 29% 16% 57% 27% 13% 65% 22% 17% 55% 28% 

nieprzydatność rzek, jezior, 
zbiorników do kąpieli (np. 
zakaz kąpieli, wysypka na 

skórze po kąpieli) 

35% 52% 13% 39% 48% 13% 28% 68% 3% 29% 64% 7% 

zaśmiecanie rzek i potoków 
(śmieci w rzekach, 

zbiornikach, jeziorach) 
60% 30% 10% 62% 29% 9% 53% 37% 10% 61% 32% 8% 

korozja rur wodociągowych 
(zmiany barwy wody) 

35% 54% 11% 32% 55% 13% 20% 67% 13% 29% 62% 9% 

zanik okresowych wylewów 14% 60% 26% 15% 61% 23% 10% 72% 18% 10% 69% 21% 
ubożenie / zanik 

ekosystemów zależnych od 
okresowych zalewów / 

zmniejszenie 
bioróżnorodności 

10% 48% 42% 13% 45% 42% 10% 58% 32% 6% 49% 45% 
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fragmentacja lub zanik 
gatunków organizmów 
migrujących (np. ryby 

dwuśrodowiskowe; rzeczne i 
morskie) 

10% 40% 50% 11% 39% 49% 12% 40% 48% 8% 49% 43% 

zmniejszenie powierzchni 
naturalnych terenów 
nadrzecznych oraz w 

bezpośredniej bliskości jezior  
(w wyniku zabudowy 

obszarów) 

24% 53% 22% 30% 51% 19% 23% 53% 23% 28% 55% 18% 

częstsze okresy suszy 
glebowej 

42% 40% 18% 47% 37% 16% 48% 40% 12% 48% 38% 14% 

zwiększony spływ 
powierzchniowy (po 

kilkuminutowym deszczu duże 
ilości wody płyną po terenie, 

ulicach, nie mieszczą się w 
rowach,) 

44% 45% 10% 49% 43% 8% 47% 47% 7% 45% 49% 6% 

bardzo szybkie (zwiększone) 
przybieranie wody w rzece w 

trakcie opadu 
35% 49% 16% 41% 45% 14% 23% 70% 7% 26% 64% 10% 

zwiększenie zagrożenia 
powodziowego (np. częstsze 

powodzie, o większym 
zasięgu, większe zniszczenia 

powodziowe) 

28% 67% 5% 32% 66% 3% 5% 93% 2% 7% 92% 2% 

większa erozja gleby 17% 48% 35% 22% 45% 33% 13% 60% 27% 15% 48% 37% 

zniszczenie koryta rzeki, 
potoku (większa erozja 

wgłębna (pogłębienie koryta),  
większa erozja brzegów 

(oberwanie brzegów) 

20% 55% 25% 29% 50% 21% 12% 65% 23% 19% 64% 17% 

wyrównanie struktury dna / 
koryta cieku rzeki, potoku 

11% 43% 46% 15% 44% 41% 20% 45% 35% 7% 50% 43% 

zmniejszenie walorów 
rekreacyjnych, turystycznych 

19% 67% 14% 21% 66% 13% 18% 73% 8% 20% 72% 8% 

oleiste plamy lub wyczuwalny 
zapach paliwa na ciekach 

odwadniających szlaki 
komunikacyjne 

11% 75% 14% 12% 76% 12% 15% 77% 8% 11% 75% 14% 

zanik drzew i krzewów 
rosnących w bezpośredniej 

bliskości cieków 
11% 72% 17% 13% 73% 14% 12% 78% 10% 13% 73% 13% 

brak pokrywy lodowej na 
ciekach, jeziorach i 

zbiornikach wodnych pomimo 
występowania długotrwałych 

mrozów 

10% 75% 15% 8% 78% 14% 7% 85% 8% 5% 88% 7% 
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Analiza rozkładu opinii z uwzględnieniem poszczególnych RZGW nie przynosi zaskakujących 

wyników. Różnice w opiniach pomiędzy poszczególnymi obszarami są nieznaczne i nie przebiegają 

zgodnie z żadnymi wyraźnymi tendencjami. Należy więc uznać, że podobnie jak w przypadku 

dekompozycji na dorzecza, obszar nie ma istotnego wpływu na dostrzegane przez respondentów 

problemy. 
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Tabela 12 Odczytam panu/Pani listę problemów związanych z gospodarką wodną. Proszę powiedzieć, które według Pana/pani występują w pana/.Pani miejscu zamieszkania/najbliższej 
okolicy? Ze względu na obszar RZGW. 

 
Gliwice Szczecin Warszawa Wrocław Gdańsk Poznań Kraków 
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brak wody w studni / braki w 
dostawie wody wodociągowej / 

niskie ciśnienie wody 
wodociągowej 

18% 78% 5% 18% 77% 4% 18% 77% 5% 18% 78% 5% 16% 81% 4% 19% 77% 4% 25% 71% 4% 

wysychanie rzek, małych 
zbiorników wodnych, jezior oraz 

terenów bezpośrednio 
przylegających / niskie stany 

wody w rzece, zbiorniku, 
jeziorze 

14% 70% 17% 17% 73% 10% 23% 69% 8% 19% 69% 12% 18% 73% 9% 27% 62% 11% 29% 61% 10% 

duże wahania poziomu wody w 
rzekach i potokach 

31% 52% 17% 46% 42% 13% 38% 50% 12% 46% 40% 14% 36% 52% 13% 37% 46% 18% 53% 36% 11% 

zwiększone zagrożenie pożarami 
w okresach letnich 

35% 60% 6% 46% 47% 7% 50% 46% 5% 35% 58% 7% 43% 52% 5% 45% 50% 5% 37% 59% 5% 

zmniejszenie przydatności gleby 
do celów rolniczych / niższa 
produkcja z pól uprawnych 

29% 35% 36% 26% 37% 37% 38% 34% 28% 23% 39% 38% 30% 39% 31% 35% 33% 32% 39% 33% 28% 

wzmożona erozja gleby (w 
okresie opadów deszcz szybko i 
łatwo wypłukuje ziemię, która 

jest przesuszona) 

28% 41% 32% 24% 40% 37% 32% 41% 28% 20% 41% 39% 30% 42% 29% 29% 42% 30% 33% 39% 29% 

wzrost nieużytków rolniczych i 31% 41% 28% 33% 34% 33% 36% 39% 25% 25% 43% 32% 28% 44% 28% 32% 43% 25% 55% 27% 19% 
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przyrodniczych 
wzrost stężenia zanieczyszczenia 
w rzece w okresach letnich (np. 
bardziej nieprzyjemny zapach, 

więcej śniętych ryb) 

47% 34% 19% 37% 48% 15% 41% 45% 15% 33% 44% 23% 40% 45% 15% 36% 45% 19% 42% 42% 16% 

ubożenie / zmiana składu 
gatunkowego / zmniejszenie lub 

degradacja ekosystemów 
wodnych oraz lądowych 

bezpośrednio zależnych od wód 
(np. mokradeł) 

22% 36% 42% 21% 40% 39% 21% 41% 38% 14% 41% 44% 21% 41% 39% 20% 42% 38% 21% 38% 41% 

osiadanie i przesuwanie się 
powierzchni terenu 

34% 52% 15% 12% 70% 19% 10% 75% 16% 11% 64% 25% 13% 67% 20% 12% 73% 16% 32% 55% 14% 

zakwit glonów w rzekach, 
zbiornikach, jeziorach / 

zarastanie i starzenie się 
zbiorników 

37% 36% 27% 53% 30% 17% 50% 31% 20% 39% 40% 21% 52% 30% 18% 46% 31% 23% 36% 40% 24% 

nieprzyjemny gnilny zapach 
wody w rzece, zbiorniku 

37% 47% 16% 36% 54% 9% 37% 53% 10% 34% 55% 11% 36% 55% 9% 38% 52% 10% 32% 56% 12% 

nieprzyjemny gnilny zapach 
wody w rzece, zbiorniku 

28% 56% 15% 22% 67% 11% 24% 66% 10% 20% 67% 13% 21% 68% 11% 23% 66% 11% 21% 64% 15% 

nieprzyjemny smak lub zapach 
wody w studni / pogorszenie 
jakości wody wodociągowej 

24% 71% 5% 17% 79% 4% 18% 76% 6% 19% 73% 9% 19% 77% 4% 19% 77% 4% 23% 71% 6% 

nieprzydatność wody ze studni 
do picia / nieprzydatność wody 

wodociągowej do picia (np. 
zamknięcie ujęcia, zakaz 

korzystania z wody 
wodociągowej) 

13% 81% 6% 13% 84% 3% 10% 85% 5% 12% 79% 8% 9% 86% 5% 10% 88% 2% 17% 79% 4% 

zatrucia pokarmowe po spożyciu 
wody ze studni, wody z 

wodociągu 
4% 89% 7% 5% 91% 4% 3% 93% 3% 4% 89% 8% 5% 90% 6% 2% 93% 5% 4% 92% 4% 
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wzrost cen za wodę (w wyniku 
konieczności zastosowania 
bardziej skomplikowanej 

technologii uzdatniania wody) 

67% 19% 14% 63% 24% 13% 59% 26% 16% 55% 25% 20% 60% 26% 14% 66% 24% 11% 56% 28% 17% 

śnięcie ryb / zanikanie innych 
gatunków, ekosystemów 

zależnych od wody 
16% 49% 35% 16% 60% 25% 16% 59% 25% 13% 56% 31% 15% 60% 24% 15% 58% 27% 18% 56% 27% 

nieprzydatność rzek, jezior, 
zbiorników do kąpieli (np. zakaz 

kąpieli, wysypka na skórze po 
kąpieli,&#8230;) 

41% 42% 17% 33% 57% 10% 38% 53% 9% 32% 52% 17% 36% 55% 10% 37% 53% 10% 39% 46% 15% 

zaśmiecanie rzek i potoków 
(śmieci w rzekach, zbiornikach, 

jeziorach) 
63% 26% 11% 60% 32% 8% 64% 27% 9% 60% 29% 12% 57% 34% 9% 57% 32% 11% 66% 27% 8% 

korozja rur wodociągowych 
(zmiany barwy wody) 

43% 48% 9% 32% 57% 11% 30% 59% 11% 34% 53% 13% 28% 59% 13% 35% 55% 11% 30% 54% 16% 

zanik okresowych wylewów 9% 58% 33% 16% 61% 23% 15% 66% 19% 12% 58% 31% 14% 62% 24% 19% 60% 21% 16% 63% 21% 
ubożenie / zanik ekosystemów 

zależnych od okresowych 
zalewów / zmniejszenie 

bioróżnorodności 

10% 45% 46% 11% 48% 42% 11% 49% 40% 8% 49% 42% 12% 48% 41% 11% 50% 39% 15% 41% 45% 

fragmentacja lub zanik 
gatunków organizmów 
migrujących (np. ryby 

dwuśrodowiskowe; rzeczne i 
morskie) 

9% 37% 55% 12% 38% 51% 12% 43% 45% 8% 42% 51% 10% 42% 49% 11% 44% 46% 13% 37% 50% 

zmniejszenie powierzchni 
naturalnych terenów 
nadrzecznych oraz w 

bezpośredniej bliskości jezior  (w 
wyniku zabudowy obszarów) 

27% 51% 22% 24% 57% 19% 30% 53% 17% 22% 50% 28% 31% 51% 18% 26% 53% 21% 28% 53% 20% 

częstsze okresy suszy glebowej 34% 43% 23% 38% 45% 18% 50% 35% 15% 40% 40% 20% 47% 37% 16% 54% 33% 13% 52% 35% 14% 
zwiększony spływ 51% 41% 8% 48% 44% 9% 47% 46% 7% 37% 47% 16% 42% 50% 8% 45% 48% 8% 56% 37% 8% 
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powierzchniowy (po 
kilkuminutowym deszczu duże 
ilości wody płyną po terenie, 

ulicach, nie mieszczą się w 
rowach,) 

bardzo szybkie (zwiększone) 
przybieranie wody w rzece w 

trakcie opadu 
37% 44% 19% 35% 52% 13% 32% 56% 13% 41% 44% 15% 31% 55% 14% 30% 51% 19% 56% 33% 11% 

zwiększenie zagrożenia 
powodziowego (np. częstsze 

powodzie, o większym zasięgu, 
większe zniszczenia 

powodziowe) 

30% 66% 4% 26% 70% 4% 19% 79% 3% 37% 56% 8% 22% 75% 3% 25% 73% 3% 45% 53% 3% 

większa erozja gleby 21% 46% 34% 15% 49% 36% 20% 49% 31% 15% 46% 39% 19% 50% 32% 20% 49% 31% 26% 39% 35% 
zniszczenie koryta rzeki, potoku 

(większa erozja wgłębna 
(pogłębienie koryta),  większa 

erozja brzegów (oberwanie 
brzegów)) 

22% 51% 27% 21% 55% 24% 20% 60% 20% 21% 53% 27% 21% 56% 24% 19% 58% 24% 46% 38% 17% 

wyrównanie struktury dna / 
koryta cieku rzeki, potoku 

13% 41% 46% 12% 42% 47% 12% 45% 43% 11% 44% 46% 12% 49% 39% 11% 46% 43% 19% 41% 41% 

zmniejszenie walorów 
rekreacyjnych, turystycznych 

25% 63% 12% 18% 69% 13% 21% 68% 12% 17% 65% 18% 16% 72% 12% 19% 69% 12% 22% 64% 14% 

oleiste plamy lub wyczuwalny 
zapach paliwa na ciekach 

odwadniających szlaki 
komunikacyjne 

16% 70% 14% 10% 79% 12% 12% 77% 12% 9% 73% 18% 12% 76% 12% 12% 76% 13% 11% 76% 13% 

zanik drzew i krzewów 
rosnących w bezpośredniej 

bliskości cieków 
12% 73% 15% 10% 75% 15% 12% 74% 14% 11% 70% 20% 11% 74% 15% 12% 73% 15% 15% 71% 14% 

brak pokrywy lodowej na 
ciekach, jeziorach i zbiornikach 

wodnych pomimo 
11% 71% 18% 12% 75% 13% 7% 82% 11% 10% 72% 18% 8% 81% 12% 7% 80% 13% 8% 76% 16% 
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występowania długotrwałych 
mrozów 
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W ramach wymienianych problemów z gospodarką wodna, w pierwszej kolejności w opinii 

respondentów powinny być rozwiązane: zaśmiecanie rzek i potoków (24%), wzrost cen za wodę 

(19%), oraz zwiększony spływ powierzchniowy (8%). 

 

Rysunek 24 Proszę się zastanowić, jakie problemy związane z gospodarką wodną wymienione wcześniej powinny być w 
Pana(i) okolicy najszybciej rozwiązane? 

 

zaśmiecanie rzek i potoków (śmieci w …

wzrost cen za wodę (w wyniku konieczności zastosowania …

zwiększony spływ powierzchniowy (po kilkuminutowym …

zwiększone zagrożenie pożarami w okresach letnich

wzrost stężenia zanieczyszczenia w rzece w okresach …

zakwit glonów w rzekach, zbiornikach, jeziorach / …

zwiększenie zagrożenia powodziowego (np. częstsze …

brak wody w studni / braki w dostawie wody …

korozja rur wodociągowych (zmiany barwy wody)

duże wahania poziomu wody w rzekach i potokach

nieprzyjemny gnilny zapach wody w rzece, zbiorniku

nieprzyjemny smak lub zapach wody w studni / …

nieprzydatność rzek, jezior, zbiorników do kąpieli (np. …

bardzo szybkie (zwiększone) przybieranie wody w rzece w …

zniszczenie koryta rzeki, potoku (większa erozja wgłębna …

wzrost nieużytków rolniczych i przyrodniczych

częstsze okresy suszy glebowej

wysychanie rzek, małych zbiorników wodnych, jezior oraz …

zmniejszenie przydatności gleby do celów rolniczych / …

wzmożona erozja gleby (w okresie opadów deszcz szybko i …

nieprzyjemny fekalny zapach wody w rzece, zbiorniku

nieprzydatność wody ze studni do picia / nieprzydatność …

wyrównanie struktury dna / koryta cieku rzeki, potoku

ubożenie / zmiana składu gatunkowego / zmniejszenie lub …

osiadanie i przesuwanie się powierzchni terenu

śnięcie ryb / zanikanie innych gatunków, ekosystemów …

zmniejszenie powierzchni naturalnych terenów …

zmniejszenie walorów rekreacyjnych, turystycznych

oleiste plamy lub wyczuwalny zapach paliwa na ciekach …

zanik drzew i krzewów rosnących w bezpośredniej …
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Analiza najczęściej wymienianych problemów, które powinny być zdaniem respondenta, 

najszybciej rozwiązane w rozbiciu na dorzecza, ujawniła umiarkowane zróżnicowanie. W przypadku 

najczęściej wskazywanego problemu – „zaśmiecanie rzek i potoków (śmieci w rzekach, zbiornikach, 

jeziorach)”, widać różnicę w ilości wskazań pomiędzy dorzeczem Odry i Pregoły wynoszącą 6%, oraz  

w przypadku problemu „wzrost cen za wodę (w wyniku konieczności zastosowania bardziej 

skomplikowanej technologii uzdatniania wody)” 13% pomiędzy dorzeczem Niemna i Pregoły. 

Szczególnie druga różnica wydaje się być interesująca. Może ona wynikać z faktu, że dorzecza Niemna 

i Pregoły należały do najmniejszych grup i dlatego różnice w opiniach mogły w tym przypadku być 

wyraźniejsze niż w pozostałych RZGW.  

Tabela 13 Proszę się zastanowić, jakie problemy związane z gospodarką wodną wymienione wcześniej powinny być  
w Pana(i) okolicy najszybciej rozwiązane? Ze względu na dorzecze. 

PROBLEM  DORZECZE % 

brak wody w studni / braki w dostawie wody 
wodociągowej / niskie ciśnienie wody wodociągowej 

Odra 6% 
Wisła 6% 

Niemen 7% 
Pregoła 4% 

wysychanie rzek, małych zbiorników wodnych, jezior oraz 
terenów bezpośrednio przylegających / niskie stany wody 

w rzece, zbiorniku, jeziorze 

Odra 3% 
Wisła 2% 

Niemen 5% 
Pregoła 2% 

duże wahania poziomu wody w rzekach i potokach 

Odra 6% 
Wisła 5% 

Niemen 3% 
Pregoła 3% 

zwiększone zagrożenie pożarami w okresach letnich 

Odra 7% 
Wisła 6% 

Niemen 17% 
Pregoła 8% 

zmniejszenie przydatności gleby do celów rolniczych / 
niższa produkcja z pól uprawnych 

Odra 2% 
Wisła 2% 

Niemen 0% 
Pregoła 3% 

wzmożona erozja gleby (w okresie opadów deszcz szybko i 
łatwo wypłukuje ziemię, która jest przesuszona) 

Odra 1% 
Wisła 2% 

Niemen 8% 
Pregoła 3% 

wzrost nieużytków rolniczych i przyrodniczych 

Odra 3% 
Wisła 3% 

Niemen 3% 
Pregoła 3% 

wzrost stężenia zanieczyszczenia w rzece w okresach 
letnich (np. bardziej nieprzyjemny zapach, więcej śniętych 

Odra 6% 
Wisła 8% 
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ryb) Niemen 7% 
Pregoła 5% 

ubożenie / zmiana składu gatunkowego / zmniejszenie lub 
degradacja ekosystemów wodnych oraz lądowych 

bezpośrednio zależnych od wód (np. mokradeł) 

Odra 1% 
Wisła 1% 

Niemen 0% 
Pregoła 0% 

osiadanie i przesuwanie się powierzchni terenu 

Odra 1% 
Wisła 2% 

Niemen 2% 
Pregoła 0% 

zakwit glonów w rzekach, zbiornikach, jeziorach / 
zarastanie i starzenie się zbiorników 

Odra 7% 
Wisła 7% 

Niemen 7% 
Pregoła 5% 

nieprzyjemny gnilny zapach wody w rzece, zbiorniku 

Odra 5% 
Wisła 4% 

Niemen 0% 
Pregoła 3% 

nieprzyjemny fekalny zapach wody w rzece, zbiorniku 

Odra 2% 
Wisła 2% 

Niemen 2% 
Pregoła 3% 

nieprzyjemny smak lub zapach wody w studni / 
pogorszenie jakości wody wodociągowej 

Odra 5% 
Wisła 5% 

Niemen 0% 
Pregoła 8% 

nieprzydatność wody ze studni do picia / nieprzydatność 
wody wodociągowej do picia (np. zamknięcie ujęcia, zakaz 

korzystania z wody 

Odra 2% 
Wisła 2% 

Niemen 2% 
Pregoła 3% 

zatrucia pokarmowe po spożyciu wody ze studni, wody z 
wodociągu 

Odra 0% 
Wisła 0% 

Niemen 2% 
Pregoła 0% 

wzrost cen za wodę (w wyniku konieczności zastosowania 
bardziej skomplikowanej technologii uzdatniania wody) 

Odra 20% 
Wisła 18% 

Niemen 13% 
Pregoła 26% 

śnięcie ryb / zanikanie innych gatunków, ekosystemów 
zależnych od wody 

Odra 1% 
Wisła 1% 

Niemen 0% 
Pregoła 2% 

nieprzydatność rzek, jezior, zbiorników do kąpieli (np. 
zakaz kąpieli, wysypka na skórze po kąpieli) 

Odra 5% 
Wisła 4% 

Niemen 5% 
Pregoła 4% 

zaśmiecanie rzek i potoków (śmieci w rzekach, Odra 23% 
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zbiornikach, jeziorach) Wisła 25% 
Niemen 25% 
Pregoła 29% 

korozja rur wodociągowych (zmiany barwy wody) 

Odra 7% 
Wisła 6% 

Niemen 3% 
Pregoła 4% 

zanik okresowych wylewów 

Odra 0% 
Wisła 0% 

Niemen 2% 
Pregoła 0% 

ubożenie / zanik ekosystemów zależnych od okresowych 
zalewów / zmniejszenie bioróżnorodności 

Odra 0% 
Wisła 0% 

Niemen 0% 
Pregoła 1% 

fragmentacja lub zanik gatunków organizmów migrujących 
(np. ryby dwuśrodowiskowe; rzeczne i morskie) 

Odra 0% 
Wisła 0% 

Niemen 0% 
Pregoła 0% 

zmniejszenie powierzchni naturalnych terenów 
nadrzecznych oraz w bezpośredniej bliskości jezior  (w 

wyniku zabudowy obszarów) 

Odra 1% 
Wisła 1% 

Niemen 5% 
Pregoła 2% 

częstsze okresy suszy glebowej 

Odra 3% 
Wisła 3% 

Niemen 7% 
Pregoła 6% 

zwiększony spływ powierzchniowy (po kilkuminutowym 
deszczu duże ilości wody płyną po terenie, ulicach, nie 

mieszczą się w rowach, 

Odra 8% 
Wisła 8% 

Niemen 8% 
Pregoła 7% 

bardzo szybkie (zwiększone) przybieranie wody w rzece w 
trakcie opadu 

Odra 3% 
Wisła 4% 

Niemen 2% 
Pregoła 0% 

zwiększenie zagrożenia powodziowego (np. częstsze 
powodzie, o większym zasięgu, większe zniszczenia 

powodziowe) 

Odra 7% 
Wisła 8% 

Niemen 2% 
Pregoła 1% 

większa erozja gleby 

Odra 0% 
Wisła 0% 

Niemen 0% 
Pregoła 0% 

zniszczenie koryta rzeki, potoku (większa erozja wgłębna 
(pogłębienie koryta),  większa erozja brzegów (oberwanie 

brzegów)) 

Odra 4% 
Wisła 4% 

Niemen 0% 
Pregoła 3% 
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wyrównanie struktury dna / koryta cieku rzeki, potoku 

Odra 1% 
Wisła 2% 

Niemen 2% 
Pregoła 1% 

zmniejszenie walorów rekreacyjnych, turystycznych 

Odra 1% 
Wisła 1% 

Niemen 2% 
Pregoła 3% 

oleiste plamy lub wyczuwalny zapach paliwa na ciekach 
odwadniających szlaki komunikacyjne 

Odra 1% 
Wisła 1% 

Niemen 0% 
Pregoła 1% 

zanik drzew i krzewów rosnących w bezpośredniej 
bliskości cieków 

Odra 1% 
Wisła 1% 

Niemen 0% 
Pregoła 1% 

brak pokrywy lodowej na ciekach, jeziorach i zbiornikach 
wodnych pomimo występowania długotrwałych mrozów 

Odra 0% 
Wisła 0% 

Niemen 2% 
Pregoła 0% 

 

Analiza wskazanych problemów, w dekompozycji na poszczególne RZGW, ponownie wykazała 

jedynie niewielkie różnice. W przypadku problemu z zaśmiecaniem rzek i potoków wyniki RZGW 

Kraków i RZGW Warszawa były wyższe od średniej o ok. 4% a w przypadku wzrostu cen za wodę,  

w RZGW Gliwice przekroczyły średnią o 5%.  Pozostałych przypadkach poziom odchylenia od średniej 

był minimalny i nieistotny statystycznie. Potwierdza się więc teza o minimalnym wpływie obszaru na 

dostrzegane przez respondentów problemy. 

Tabela 14 Proszę się zastanowić, jakie problemy związane z gospodarką wodną wymienione wcześniej powinny być  
w Pana(i) okolicy najszybciej rozwiązane? Ze względu na obszar RZGW. 

PROBLEM  OBSZAR RZGW % 

brak wody w studni / braki w dostawie wody 
wodociągowej / niskie ciśnienie wody 

wodociągowej 

Gliwice 4% 
Szczecin 6% 

Warszawa 5% 
Wrocław 6% 
Gdańsk 5% 
Poznań 5% 
Kraków 9% 

wysychanie rzek, małych zbiorników wodnych, 
jezior oraz terenów bezpośrednio przylegających / 

niskie stany wody w rzece, zbiorniku, jeziorze 

Gliwice 0% 
Szczecin 2% 

Warszawa 2% 
Wrocław 3% 
Gdańsk 3% 
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Poznań 5% 
Kraków 3% 

duże wahania poziomu wody w rzekach i potokach 

Gliwice 3% 
Szczecin 7% 

Warszawa 5% 
Wrocław 8% 
Gdańsk 4% 
Poznań 4% 
Kraków 7% 

zwiększone zagrożenie pożarami w okresach letnich 

Gliwice 5% 
Szczecin 9% 

Warszawa 8% 
Wrocław 4% 
Gdańsk 8% 
Poznań 9% 
Kraków 4% 

zmniejszenie przydatności gleby do celów rolniczych 
/ niższa produkcja z pól uprawnych 

Gliwice 0% 
Szczecin 2% 

Warszawa 2% 
Wrocław 2% 
Gdańsk 3% 
Poznań 4% 
Kraków 2% 

wzmożona erozja gleby (w okresie opadów deszcz 
szybko i łatwo wypłukuje ziemię, która jest 

przesuszona) 

Gliwice 1% 
Szczecin 1% 

Warszawa 2% 
Wrocław 2% 
Gdańsk 3% 
Poznań 1% 
Kraków 1% 

wzrost nieużytków rolniczych i przyrodniczych 

Gliwice 2% 
Szczecin 3% 

Warszawa 4% 
Wrocław 2% 
Gdańsk 2% 
Poznań 3% 
Kraków 6% 

wzrost stężenia zanieczyszczenia w rzece w 
okresach letnich (np. bardziej nieprzyjemny zapach, 

więcej śniętych ryb) 

Gliwice 8% 
Szczecin 6% 

Warszawa 6% 
Wrocław 6% 
Gdańsk 7% 
Poznań 6% 
Kraków 9% 

ubożenie / zmiana składu gatunkowego / 
zmniejszenie lub degradacja ekosystemów wodnych 
oraz lądowych bezpośrednio zależnych od wód (np. 

Gliwice 1% 
Szczecin 1% 

Warszawa 1% 



„KONSULTACJE SPOŁECZNE 1 września 2011 r. – 29 lutego 2012 r.” 
 

 60 

mokradeł) Wrocław 0% 
Gdańsk 1% 
Poznań 1% 
Kraków 1% 

osiadanie i przesuwanie się powierzchni terenu 

Gliwice 3% 
Szczecin 1% 

Warszawa 1% 
Wrocław 1% 
Gdańsk 0% 
Poznań 1% 
Kraków 2% 

zakwit glonów w rzekach, zbiornikach, jeziorach / 
zarastanie i starzenie się zbiorników 

Gliwice 4% 
Szczecin 8% 

Warszawa 7% 
Wrocław 7% 
Gdańsk 10% 
Poznań 8% 
Kraków 4% 

nieprzyjemny gnilny zapach wody w rzece, zbiorniku 

Gliwice 6% 
Szczecin 6% 

Warszawa 4% 
Wrocław 4% 
Gdańsk 4% 
Poznań 5% 
Kraków 4% 

nieprzyjemny fekalny zapach wody w rzece, 
zbiorniku 

Gliwice 3% 
Szczecin 3% 

Warszawa 3% 
Wrocław 2% 
Gdańsk 2% 
Poznań 2% 
Kraków 1% 

nieprzyjemny smak lub zapach wody w studni / 
pogorszenie jakości wody wodociągowej 

Gliwice 7% 
Szczecin 3% 

Warszawa 7% 
Wrocław 5% 
Gdańsk 5% 
Poznań 7% 
Kraków 4% 

nieprzydatność wody ze studni do picia / 
nieprzydatność wody wodociągowej do picia (np. 

zamknięcie ujęcia, zakaz korzystania z wody 

Gliwice 2% 
Szczecin 2% 

Warszawa 2% 
Wrocław 3% 
Gdańsk 2% 
Poznań 2% 
Kraków 3% 

zatrucia pokarmowe po spożyciu wody ze studni, Gliwice 1% 
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wody z wodociągu Szczecin 1% 
Warszawa 1% 
Wrocław 1% 
Gdańsk 0% 
Poznań 0% 
Kraków 0% 

wzrost cen za wodę (w wyniku konieczności 
zastosowania bardziej skomplikowanej technologii 

uzdatniania wody) 

Gliwice 24% 
Szczecin 21% 

Warszawa 19% 
Wrocław 18% 
Gdańsk 17% 
Poznań 20% 
Kraków 17% 

śnięcie ryb / zanikanie innych gatunków, 
ekosystemów zależnych od wody 

Gliwice 0% 
Szczecin 1% 

Warszawa 1% 
Wrocław 1% 
Gdańsk 1% 
Poznań 1% 
Kraków 1% 

nieprzydatność rzek, jezior, zbiorników do kąpieli 
(np. zakaz kąpieli, wysypka na skórze po kąpieli) 

Gliwice 4% 
Szczecin 5% 

Warszawa 4% 
Wrocław 4% 
Gdańsk 6% 
Poznań 6% 
Kraków 3% 

zaśmiecanie rzek i potoków (śmieci w rzekach, 
zbiornikach, jeziorach) 

Gliwice 23% 
Szczecin 24% 

Warszawa 28% 
Wrocław 22% 
Gdańsk 22% 
Poznań 23% 
Kraków 27% 

korozja rur wodociągowych (zmiany barwy wody) 

Gliwice 11% 
Szczecin 4% 

Warszawa 5% 
Wrocław 9% 
Gdańsk 7% 
Poznań 5% 
Kraków 4% 

zanik okresowych wylewów 

Gliwice 0% 
Szczecin 1% 

Warszawa 0% 
Wrocław 1% 
Gdańsk 1% 
Poznań 0% 
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Kraków 0% 

ubożenie / zanik ekosystemów zależnych od 
okresowych zalewów / zmniejszenie 

bioróżnorodności 

Gliwice 0% 
Szczecin 0% 

Warszawa 0% 
Wrocław 0% 
Gdańsk 0% 
Poznań 0% 
Kraków 0% 

fragmentacja lub zanik gatunków organizmów 
migrujących (np. ryby dwuśrodowiskowe; rzeczne i 

morskie) 

Gliwice 0% 
Szczecin 0% 

Warszawa 0% 
Wrocław 0% 
Gdańsk 1% 
Poznań 0% 
Kraków 0% 

zmniejszenie powierzchni naturalnych terenów 
nadrzecznych oraz w bezpośredniej bliskości jezior  

(w wyniku zabudowy obszarów) 

Gliwice 1% 
Szczecin 1% 

Warszawa 2% 
Wrocław 1% 
Gdańsk 2% 
Poznań 1% 
Kraków 0% 

częstsze okresy suszy glebowej 

Gliwice 1% 
Szczecin 3% 

Warszawa 5% 
Wrocław 4% 
Gdańsk 5% 
Poznań 4% 
Kraków 2% 

zwiększony spływ powierzchniowy (po 
kilkuminutowym deszczu duże ilości wody płyną po 

terenie, ulicach, nie mieszczą się w rowach, 

Gliwice 8% 
Szczecin 8% 

Warszawa 8% 
Wrocław 7% 
Gdańsk 8% 
Poznań 9% 
Kraków 8% 

bardzo szybkie (zwiększone) przybieranie wody w 
rzece w trakcie opadu 

Gliwice 2% 
Szczecin 2% 

Warszawa 3% 
Wrocław 7% 
Gdańsk 3% 
Poznań 2% 
Kraków 7% 

zwiększenie zagrożenia powodziowego (np. częstsze 
powodzie, o większym zasięgu, większe zniszczenia 

powodziowe) 

Gliwice 8% 
Szczecin 5% 

Warszawa 5% 
Wrocław 11% 
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Gdańsk 5% 
Poznań 5% 
Kraków 13% 

większa erozja gleby 

Gliwice 0% 
Szczecin 0% 

Warszawa 0% 
Wrocław 1% 
Gdańsk 1% 
Poznań 1% 
Kraków 0% 

zniszczenie koryta rzeki, potoku (większa erozja 
wgłębna (pogłębienie koryta),  większa erozja 

brzegów (oberwanie brzegów)) 

Gliwice 4% 
Szczecin 3% 

Warszawa 2% 
Wrocław 4% 
Gdańsk 3% 
Poznań 5% 
Kraków 6% 

wyrównanie struktury dna / koryta cieku rzeki, 
potoku 

Gliwice 2% 
Szczecin 1% 

Warszawa 2% 
Wrocław 1% 
Gdańsk 2% 
Poznań 2% 
Kraków 2% 

zmniejszenie walorów rekreacyjnych, turystycznych 

Gliwice 2% 
Szczecin 1% 

Warszawa 3% 
Wrocław 2% 
Gdańsk 1% 
Poznań 1% 
Kraków 1% 

oleiste plamy lub wyczuwalny zapach paliwa na 
ciekach odwadniających szlaki komunikacyjne 

Gliwice 1% 
Szczecin 1% 

Warszawa 1% 
Wrocław 1% 
Gdańsk 2% 
Poznań 2% 
Kraków 1% 

zanik drzew i krzewów rosnących w bezpośredniej 
bliskości cieków 

Gliwice 1% 
Szczecin 1% 

Warszawa 1% 
Wrocław 1% 
Gdańsk 1% 
Poznań 1% 
Kraków 0% 

brak pokrywy lodowej na ciekach, jeziorach i 
zbiornikach wodnych pomimo występowania 

Gliwice 1% 
Szczecin 0% 
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długotrwałych mrozów Warszawa 0% 
Wrocław 0% 
Gdańsk 0% 
Poznań 0% 
Kraków 0% 

 

Większość respondentów uznała, że mieszkańcy mają wpływ na gospodarkę wodną prowadzoną  

w naszym kraju. Skumulowany procent wskazań odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” 

wyniósł 51%. Przeciwnego zdania było 32% badanych a 17% nie potrafiło udzielić jednoznacznej 

odpowiedzi. To pozytywny wynik świadczący o tym, ze Polacy wierzą w skuteczność swoich działań  

w kreowaniu państwowej gospodarki wodnej.  

 

Rysunek 25 Czy Pana(i) zdaniem mieszkańcy mają wpływ na gospodarkę wodną prowadzoną w naszym kraju? 

Najwięcej negatywnych stwierdzeń mówiących o braku wpływu na gospodarkę wodną deklarowały 

osoby zamieszkujące dorzecze Odry (34% wskazań), następnie dorzecze Wisły (31%). Co trzeci 

mieszkaniec w dorzeczu Niemna nie umiał wskazać odpowiedzi na to pytanie.  
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Rysunek 26 Czy Pana(i) zdaniem mieszkańcy mają wpływ na gospodarkę wodną prowadzoną w naszym kraju? Ze względu 
na dorzecze.  

We względu na obszar RZGW, widać, iż poczucie wpływu w największym stopniu maja mieszkańcy 

RZGW Gdańsk, (łącznie 55%), najmniejsze zaś RZGW Gliwic (46%). 

 

Rysunek 27 Czy Pana(i) zdaniem mieszkańcy mają wpływ na gospodarkę wodną prowadzoną w naszym kraju? Ze względu 
na obszar RZGW.  

 

70% badanych uznało wpływ mieszkańców na gospodarkę wodną za istotny. Przeciwnego zdania było 

15% i również 15% nie potrafiło się wypowiedzieć. Takie wyniki wpisują się w obraz wyłaniający się  

z danych wynikających z poprzedniego pytania i potwierdzają tezę o wierze mieszkańców Polski w ich 

wpływ na gospodarkę wodną oraz istotność tego wpływu.  
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Rysunek 28 Czy Pana(i) zdaniem wpływ mieszkańców na gospodarkę wodną prowadzoną w naszym kraju jest istotny? 

Ze względu na dorzecze, wpływ mieszkańców na gospodarkę wodną prowadzoną w naszym kraju jest 

istotny dla 70% respondentów z dorzecza Pregoły, Odry oraz Wisły, i dla 53% badanych z dorzecza 

Niemna. 

 

Rysunek 29 Czy Pana(i) zdaniem wpływ mieszkańców na gospodarkę wodną prowadzoną w naszym kraju jest istotny? Ze 
względu na dorzecze. 

Największą wagę do istotności powyższego stwierdzenia przykładają badani z obszaru RZGW Gdańsk 

(74%), obszaru RZGW Szczecin i Gliwice (72%) oraz RZGW Poznań (70%). 
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Rysunek 30 Czy Pana(i) zdaniem wpływ mieszkańców na gospodarkę wodną prowadzoną w naszym kraju jest istotny? Ze 
względu na obszar RZGW. 

 

Zapytaliśmy respondentów, czy zgodziliby się na zaproponowane przez nas rozwiązania, jeżeli 

gwarantowałyby poprawę środowiska wodnego. Największe poparcie zostało zadeklarowane dla 

„zmniejszenia zużycia wody w domu/w gospodarstwie poprzez powtórne wykorzystanie wody lub 

oszczędne z niej korzystanie”, które wybrało 73% badanych (suma wskazań „zdecydowanie bym się 

zgodził/a” i „raczej bym się zgodziła”), następnie, „udział w programach edukacyjnych i akcjach 

informacyjnych dot. problematyki ochrony wód” wybrane przez 63% badanych. Trzecim 

rozwiązaniem wybranym przez 45% badanych był „udział społeczny w pracach organizacji 

proekologicznej”. Najmniejszym poparciem cieszyło się „wprowadzenie niewielkiego podatku na 

rzecz ochrony środowiska”, na które zgodziłoby się już tylko 25% badanych.  
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Rysunek 31 Proszę powiedzieć czy zgodziłby się Pan/i na następujące rozwiązania jeżeli gwarantowałyby 
poprawę środowiska wodnego w Pana/i regionie zamieszkania? 

Ze względu na dorzecza, z których pochodzili badani, tendencje pozytywne i negatywne rysują się 

bardzo podobnie. Jedyne różnice miedzy poszczególnymi grupami można zauważyć w udziale 

procentowym przypadającym na odpowiedzi o wydźwięku pozytywnym – raczej bym się zgodził oraz 

zdecydowanie bym się zgodził. W ramach działania dotyczącego oszczędzania wody, badani  

z dorzecza Pregoły wskazywali na odpowiedź „raczej” w 16% w porównaniu do 8% z obszaru Niemna. 

Podobnie w przypadku udziału w pracach organizacji proekologicznych, respondenci z obszaru 

Niemna częściej wybierali odpowiedź zdecydowanie niż raczej, jak w przypadku respondentów  

z terenu Pregoły.   
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Rysunek 32 Proszę powiedzieć czy zgodziłby się Pan/i na następujące rozwiązania jeżeli gwarantowałyby 
poprawę środowiska wodnego w Pana/i regionie zamieszkania? Ze względu na dorzecze.
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Działanie zyskujące największą aprobatę badanych – zmniejszenie zużycia wody – zróżnicował badanych ze względu na obszary RZGW w następujący sposób: 

odpowiadający najbardziej przychylni temu działaniu pochodzili z obszaru RZGW Poznań, z kolei działanie -  udział w programach edukacyjnych wskazywali 

najczęściej badani z obszaru RZGW Szczecin. Wprowadzenie podatku najmniej przychylnie ocenili odpowiadający z terenu RZGW Wrocław.  
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Rysunek 33 Proszę powiedzieć czy zgodziłby się Pan/i na następujące rozwiązania jeżeli gwarantowałyby poprawę środowiska wodnego w Pana/i regionie zamieszkania? 
Ze względu na obszar RZGW. 
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Jakość wody na cele użytkowe przez 67% respondentów została oceniona dobrze, 17% uważa, iż jest 

bardzo dobra. 

 

Rysunek 34 Jak ocenia Pan(i) jakość wody na cele użytkowe w miejscu zamieszkania? 

Ze względu na obszar dorzeczy, najlepiej jej jakość (wody na cele użytkowe) ocenili 

respondenci z terenu Niemna – 90% wskazań pozytywnych. W pozostałych przypadkach nie 

zauważa się zdecydowanych różnic między grupami.  

 

 

Rysunek 35 Jak ocenia Pan(i) jakość wody na cele użytkowe w miejscu zamieszkania? Ze względu na dorzecze.  

Ponadto, jakość wody na cele użytkowe oceniona została najlepiej przez badanych z terenu RZGW 

Warszawy – 22% wskazań na odpowiedź „bardzo dobrze” oraz 63% na „dobrze”, jednakże w tej 

grupie badanych najwięcej odpowiedzi padło na stwierdzenie „nie mam zdania”. Najwięcej 

negatywów wskazywali mieszkańcy z terenu RZGW Gliwice – 16% odpowiedzi negatywnych (łącznie 

źle i bardzo źle). 
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Rysunek 36 Jak ocenia Pan(i) jakość wody na cele użytkowe w miejscu zamieszkania? Ze względu na obszar RZGW. 

Respondenci ocenili jakość rzek i jezior w miejscu swojego zamieszkania jako dobrą – 51% wskazań 

oraz jako bardzo dobrą – 4% wskazań, jednakże opinia 28% (łącznie odpowiedzi udzielonych na źle 

oraz bardzo źle) badanych na ten aspekt jest negatywna. 17% odpowiadających zaznaczyło „nie 

wiem, nie mam zdania”. 

 

Rysunek 37 Jak ocenia Pan(i) jakość rzek, jezior w miejscu zamieszkania? 

W dekompozycji na dorzecze można zauważyć następujące różnice: badani z dorzecza Wisły oraz 

Odry, ocenili jakość rzek i jezior w miejscu swojego zamieszkania gorzej o ponad 10 p.p.  

w porównaniu do mieszkańców z terenów dorzecza Pregoły i Niemna. Jednakże ogólne oceny bez 

względu na region zamieszkania są w każdym wypadku pozytywne.  
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Rysunek 38 Jak ocenia Pan(i) jakość rzek, jezior w miejscu zamieszkania? Ze względu na dorzecze.  

Z kolei różnice ze względu na obszar RZGW wskazują, iż najgorzej rzeki i jeziora ocenili badani  

z obszarów RZGW Gliwice oraz Wrocław – odpowiednio negatywnych wskazań 37 i 32%. Najlepiej ich 

jakość opiniują respondenci z obszarów RZGW  Szczecin 68% (łącznie pozytywnych odpowiedzi) oraz 

RZGW Gdańsk 65%.  

 

 

Rysunek 39 Jak ocenia Pan(i) jakość rzek, jezior w miejscu zamieszkania? Ze względu na obszar RZGW. 
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PODSUMOWANIE  

Wyniki badania opinii społecznej, dotyczące stosunku różnych grup do problemów gospodarki 

wodnej, prowadzonego na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 4200 osób,  pozwalają wyciągnąć 

następujące wnioski: 

• Ogólny poziom wiedzy społeczeństwa polskiego, na tematy związane z gospodarką wodną  

i powiązanymi z nią problemami jest niewielki. 

• Polacy dostrzegają przede wszystkim problemy mające bezpośredni i doraźny wpływ na ich 

życie. Nie są to zazwyczaj problemy ważne z globalnej czy chociażby ogólnopolskiej 

perspektywy, ale takie, które są uciążliwe za sprawą swojej bezpośredniości i natężenia. 

• Ogólny poziom świadomości ekologicznej Polaków jest dość wysoki, choć niepogłębiony  

i wyraźnie skorelowany z głośnymi akcjami społecznymi mającymi na celu przybliżenie 

Polakom problematyki ekologicznej. 

• Polacy widzą potrzebę podejmowania kroków mających na celu poprawę stanu gospodarki 

wodnej i deklarują gotowość współudziału w takich działaniach. Wyrażają jednak większą 

akceptację dla procesów wymagających ich zaangażowanie lub zmiany dotychczasowych 

przyzwyczajeń niż tych, które wiązałyby się z bezpośrednimi kosztami finansowymi.  

• Społeczna percepcja problemów gospodarki wodnej jest niezróżnicowana pod względem 

RZGW i dorzeczy.  

PROBLEMY, NAJCZEŚCIEJ WYMIENIANE PRZEZ BADANYCH, ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ:  

Spontanicznie wymieniane przez respondentów problemy pokrywają się z Katalogiem Istotnych 

Problemów Gospodarki Wodnej.  

• Zanieczyszczenie wód powierzchniowych  

• Zła jakość wody  

• Powódź, stany podtopienia  

• Brak wody 

PRZYCZYNY, NAJCZEŚCIEJ WYMIENIANE PRZEZ BADANYCH, ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ:  

Najczęściej wskazywanym przyczynami były:  

• Zanieczyszczenie odpadami zbiorników wodnych oraz koryt rzek i potoków. 

• Niewystarczający stopień oczyszczenia wód, słaba jakość wód uzdatnionych. 

• Niewłaściwa regulacja cieków, brak regulacji koryta rzeki. 
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Załączniki – kategoryzacja problemów  

 

PROBLEM PRZYCZYNA 

1) obniżanie zwierciadła 

wód podziemnych 

1) nadmierny pobór wód podziemnych 
2) eksploatacja górnicza - występowanie lejów depresji na 

znacznych obszarach 
3) eksploatacja kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych 
4) zmniejszenie naturalnej retencji zlewni 
5) prace melioracyjne 
6) inne (w tym warunki meteorologiczne) 
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2) zmiana naturalnego 

reżimu hydrologicznego 

wód powierzchniowych 

7) nadmierny pobór wód powierzchniowych 
8) nadmierny pobór wód podziemnych 
9) eksploatacja górnicza powodująca występowanie lejów 

depresji 
10) budowa zapór i stopni wodnych 
11) szczytowa praca elektrowni wodnych 
12) zmniejszenie naturalnej retencji zlewni 
13) zabudowa i niewłaściwa regulacja cieków 
14) eksploatacja kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych 
15) niewłaściwa gospodarka na stawach rybnych 

3) zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych 

16) zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych 
17) nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych i terenów 

rekreacyjnych 
18) zbyt duży ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do 

odbiorników z oczyszczalni ścieków komunalnych i 
przemysłowych 

19) zanieczyszczenia z chowu i hodowli ryb 
20) odcieki ze składowisk odpadów (rozszerzone o odcieki z hałd 

przemysłowych, rozszerzone o zanieczyszczenia z przemysłu, 
nieoczyszczone ścieki przemysłowe) 

21) zanieczyszczenie odpadami zbiorników wodnych oraz koryt 
rzek i potoków 

22) odprowadzanie wód chłodniczych 
23) budowa zapór i stopni wodnych 
24) inne 

4) zasolenie wód 

powierzchniowych 
25) odprowadzanie zasolonych wód kopalnianych 

5) zanieczyszczenia wód 

podziemnych 

26) zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych 
27) nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych i terenów 

rekreacyjnych 
28) nieprawidłowe utrzymanie istniejących studni i terenów wokół 

nich oraz brak obowiązku likwidacji nieczynnych studni 
29) odcieki z niezabezpieczonych składowisk odpadów 
30) zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego w otoczeniu 

mogilników 
31) niewłaściwe zagospodarowanie osadów ściekowych 
32) zanieczyszczenia w wyniku wadliwego działania infrastruktury 

technicznej lub aktywności przemysłowej 
6) zasolenie wód 

podziemnych 
33) nadmierny pobór wód 

7) zmiana naturalnych 

warunków 

morfologicznych 

34) regulacje rzek i potoków, budowa wałów 
35) eksploatacja kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych 
36) mała i duża retencja 
37) budowa urządzeń piętrzących wodę 
38) skutki działalności bobrów 

8) brak wody 
39) zaniechania w zakresie melioracji nawadniających 

40) niewłaściwe proporcje w zakresie wielkości odpływu w 
stosunku do możliwości retencyjnych zlewni, w tym 
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zaniechanie budowy obiektów hydrotechnicznych 
magazynujących znaczne ilości wody 

41) zbyt mały zakres działań podjętych w związku z programami 
małej retencji 

42) przyspieszenie odpływu wód ze zlewni poprzez jej 
uszczelnienie oraz zmianę reżimu hydrologicznego 
spowodowanego obecnością obiektów hydrotechnicznych i 
regulacją cieków 

43) niewykorzystanie wód opadowych 

44) inne (w tym warunki meteorologiczne, przede wszystkim 

susze) 

45) niewystarczająca liczba ujęć wody, źle działające wodociągi, 

wadliwie zaprojektowana infrastruktura, problemy z dostawą 

wody 

9) zła jakość wody 

 

46) odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków opadowych z 
terenów zabudowanych, zwłaszcza z ciągów komunikacyjnych 

47) niedostateczna sanitacja wsi i obszarów miejskich – przyjęcie 
wskaźnika 120 mieszkańców na 1 km jako uzasadnienia do 
budowy sieci kanalizacyjnej powoduje zaszeregowanie wielu 
miejscowości do grupy niewymagającej skanalizowania 

48) eutrofizacja spowodowana przez brak kompleksowego 
systemu oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, 
niewłaściwe zabiegi agrotechniczne oraz przez meliorację 
terenów podmokłych, gdzie na skutek przekształcenia torfów 
następuje znaczna emisja dużych ilości azotu, fosforu i potasu 
do środowiska 

49) konieczność rozcieńczania ścieków wodą czystą z powodu 

„przeprojektowania” systemów kanalizacyjnych większych 

aglomeracji i ośrodków przemysłowych 

50) niewystarczający stopień oczyszczenia wód, słaba jakość wód 

uzdatnionych, niesprawna(uszkodzona)  instalacja 

wodociągowa, twarda woda, ujęcie wody niskiej jakości, 

skażone wody 

51) inne 

10) niedoskonałe prawo 
wodne/regulacje prawne 

 

52) brak ramowych założeń do polityki wodnej państwa opartej na 
strategii długofalowej 

53) konieczność zmian niektórych zapisów Prawa wodnego 

54) brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
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co uniemożliwia planowania racjonalnej gospodarki wodno-
ściekowej. 

55) konieczność bezwzględnego przestrzegania ograniczeń 
wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego 
uwzględniających położenie w strefach zagrożenia 
powodziowego. 

56) przeciągające się i skomplikowane postępowanie przetargowe 
na inwestycje w zakresie gospodarki wodnej 

57) brak komplementarności planu gospodarowania wodami z 
planami dotyczącymi innych działów gospodarki np. leśnej 

58) nie adekwatność wysokości kar dla podmiotów 
zanieczyszczających wodę ze stratami środowiskowymi 

11) nakładające się 
kompetencje i 
niekorzystny podział 
administracyjny wśród 
instytucji sprawujących 
kontrolę nad gospodarką 
wodną: 

59) istnienie urzędów i instytucji, których kompetencje zachodzą 
na siebie lub nawet się powielają 

60) rozdzielenie roli RZGW jako gospodarza od roli eksploatatora 
zasobów wodnych 

61) polityka wodna realizowana w ramach administracyjnych – 
brak podejścia zlewniowego 

62) słaba pozycja kompetencyjna RZGW 

63) brak odpowiedniego gospodarowania wodami 

12) brak bilansu wodnego 

 

64) brak specjalistów z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem 
gotowych dokonać oceny bilansu wodnego poszczególnych 
zlewni 

65) brak spójnej metodyki jego opracowywania 

66) obawa wynikająca z faktu istnienia opracowań wskazujących 
niekorzystny bilans wodny danego obszaru, jako podstawy do 
odmowy udzielania pozwolenia wodno-prawnego, 
powodujących zahamowanie rozwoju regionu 

67) brak aktualizacji pozwoleń wodno-prawnych według stanu 
faktycznego, co może skutkowad pojawieniem się dodatkowej 
puli zasobów wody do wykorzystania przez inne podmioty. 

13) niskie nakłady 
finansowe na politykę 
wodną 

 

68) niedostateczne nakłady na eksploatację urządzeń wodnych już 
istniejących oraz na utrzymanie właściwego stanu wód 

69) redukcja środków przeznaczonych na Krajowy Program 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

70) brak programu umożliwiającego pozyskanie środków na 
dofinansowanie uszczelnienia szamba lub przyłączenie się do 
sieci kanalizacyjnej 

71) zaniedbania dotyczące prawidłowego funkcjonowania dróg 
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wodnych 

72) zaniedbania i zaległości w zakresie melioracji podstawowych i 
szczegółowych 

73) niewłaściwe regulacje spółek wodnych, brak środków na 
finansowanie kontroli użytkowania wód 

14) mała świadomość 
ekologiczna Polaków 

 

74) traktowanie melioracji jako dziedziny wybitnie niekorzystnie 
oddziałującej na środowisko przyrodnicze 

75) ograniczenie ilości przedmiotów kierunkowych oraz poziomu 
kształcenia na kierunkach związanych z gospodarką wodną 

76) bezzasadne blokowanie procesu inwestycyjnego przez 
organizacje i stowarzyszenia „pseudoekologiczne” 

77) problemy z edukacją ekologiczną wśród starszego pokolenia 

78) niska świadomość ekologiczna wśród przedsiębiorców 

79) traktowanie rowów melioracyjnych jako odbiornika ścieków 
bytowo gospodarczych, jak i opadowych 

80) brak świadomości o wpływie nieszczelnego szamba na 
zanieczyszczenie wód i gleby 

15) brak skanalizowania 
niektórych miejscowości 

81) trudności finansowe wynikające z potrzeby wydatkowania 
znacznej puli pieniędzy przez administrację samorządową 

82) mała akceptacja społeczna dla programu kanalizacji wynikająca 
ze znacznego wzrostu kosztów odprowadzania ścieków 
ponoszonych przez gospodarstwo domowe 

83) ewidencja częstości wywozu nieczystości od gospodarstw 
posiadających indywidualne szamba 

17) inne 84) inne 

18) powódź, stany 

podtopienia, zalewy 

85) spowodowane czynnikami meteorologicznymi (opad, wiatr, 
niskie temperatury zatory lodowe) 

86) niewłaściwa regulacja cieków, brak regulacji koryta 
nieudrożnione 

87) brak środków na finansowanie ochrony przeciwpowodziowej 
88) zła ochrona przeciwpowodziowa 
89) wysoki poziom wód gruntowych 

19) koszty korzystania z 

wody 
90) wysokie koszty korzystania z wody, narzucone wysokie opłaty 
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Załącznik kwestionariusz ankiety  

Dzień dobry. Jestem pracownikiem firmy badawczej, która na zlecenie KZGW realizuje badania 

dotyczące stosunku różnych grup społecznych do problemów gospodarki wodnej. Badanie jest 

całkowicie anonimowe, a Pana(i) numer telefonu został wylosowany z bazy numerów. Czy może mi 

Pan(i) poświecić kilka minut?  

1.  Płeć Zgodnie z próbą 
2.  Wiek Zgodnie z próbą 
3.  Miejsce zamieszkania 1. Gmina Miejska 

2. Gmina Wiejska 
Kontrola struktury w próbie 

4.  Powiat zamieszkania Lista powiatów dla danego obszaru działania 
RZGW. 
Kontrola minimalnej liczby wywiadów w 
danym powiecie 

5.  W Polsce posiadamy główne dwa dorzecza tj. Odry i Wisły, czy 
wie Pan/i w jakim dorzeczu mieszka? 

1. Tak – Odry 
2. Tak – Wisły 
3. Nie wiem 
4. Inne dorzecze 

6.  Jeżeli w poprzednim pytaniu wskazano 4. 
W jakim dorzeczu Pan(i) mieszka? 

1. Pregoły 
2. Niemna 
3. Nie wiem, nie pamiętam 

7.  W naszym kraju występują liczne problemy związane z jakością 
i ilością wody (np. zaśmiecenie rzek, ścieki, braki wody, itp.) 
Czy w Pana(i) okolicy występują jakieś problemy związane z 
gospodarką wodną?  

1. Tak 
2. Nie przejdź do pytania 10 
3. Nie wiem, trudno powiedzieć przejdź 

do pytania 10 
8.  Proszę powiedzieć jakie i krótko wyjaśnić, jaka jest Pana(i) 

zdaniem ich przyczyna?  
Może Pan(i) wymienić maksymalnie 5 najważniejszych. 
 
 
Problemy i przyczyny powinny być opracowane w formie 
kafeterii po badaniach jakościowych FGI. Pytanie powinno 
zachować charakter pytania logicznie otwartego ale 
formalnie będzie domknięte opracowaną kafeterią.  

Problem:  Przyczyna: 
1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

9.  A które z tych problemów dotyczą najbardziej Pana(i) 
gospodarstwa domowego? 
 
Pytanie należy formalnie domknąć opracowaną kafeterią w 
czasie badań jakościowych. 
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10.  Odczytam Panu(i) listę problemów związanych z gospodarką wodną. Proszę powiedzieć, które według Pana(i) 
występują w Pana(i) miejscu zamieszkania / w najbliższej okolicy?  
 
Proszę ustosunkować się do każdego problemu 

Problem Występuje Nie 
występuje 

Nie wiem 

1. brak wody w studni / braki w dostawie wody wodociągowej / niskie ciśnienie 
wody wodociągowej 1 2 96 

2. wysychanie rzek, małych zbiorników wodnych, jezior oraz terenów 
bezpośrednio przylegających / niskie stany wody w rzece, zbiorniku, jeziorze 1 2 96 

3. duże wahania poziomu wody w rzekach i potokach 
1 2 96 

4. zwiększone zagrożenie pożarami w okresach letnich 
1 2 96 

5. zmniejszenie przydatności gleby do celów rolniczych / niższa produkcja z pól 
uprawnych 1 2 96 

6. wzmożona erozja gleby (w okresie opadów deszcz szybko i łatwo wypłukuje 
ziemię, która jest przesuszona) 1 2 96 

7. wzrost nieużytków rolniczych i przyrodniczych 
1 2 96 

8. wzrost stężenia zanieczyszczenia w rzece w okresach letnich (np. bardziej 
nieprzyjemny zapach, więcej śniętych ryb) 1 2 96 

9. ubożenie / zmiana składu gatunkowego / zmniejszenie lub degradacja 
ekosystemów wodnych oraz lądowych bezpośrednio zależnych od wód (np. 
mokradeł) 

1 2 96 

10. osiadanie i przesuwanie się powierzchni terenu 
1 2 96 

11. zakwit glonów w rzekach, zbiornikach, jeziorach / zarastanie i starzenie się 
zbiorników 1 2 96 

12. nieprzyjemny gnilny zapach wody w rzece, zbiorniku 
1 2 96 

13. nieprzyjemny fekalny zapach wody w rzece, zbiorniku 
1 2 96 

14. nieprzyjemny smak lub zapach wody w studni / pogorszenie jakości wody 
wodociągowej 1 2 96 

15. nieprzydatność wody ze studni do picia / nieprzydatność wody 
wodociągowej do picia (np. zamknięcie ujęcia, zakaz korzystania z wody 
wodociągowej) 

1 2 96 

16. zatrucia pokarmowe po spożyciu wody ze studni, wody z wodociągu 
1 2 96 

17. wzrost cen za wodę (w wyniku konieczności zastosowania bardziej 
skomplikowanej technologii uzdatniania wody) 1 2 96 

18. śnięcie ryb / zanikanie innych gatunków, ekosystemów zależnych od wody 
1 2 96 

19. nieprzydatność rzek, jezior, zbiorników do kąpieli (np. zakaz kąpieli, wysypka 
na skórze po kąpieli,…) 1 2 96 
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20. zaśmiecanie rzek i potoków (śmieci w rzekach, zbiornikach, jeziorach,…) 
1 2 96 

21. korozja rur wodociągowych (zmiany barwy wody) 
1 2 96 

22. zanik okresowych wylewów 
1 2 96 

23. ubożenie / zanik ekosystemów zależnych od okresowych zalewów / 
zmniejszenie bioróżnorodności 1 2 96 

24. fragmentacja lub zanik gatunków organizmów migrujących (np. ryby 
dwuśrodowiskowe – rzeczne i morskie) 1 2 96 

25. zmniejszenie powierzchni naturalnych terenów nadrzecznych oraz w 
bezpośredniej bliskości jezior  (w wyniku zabudowy obszarów) 1 2 96 

26. częstsze okresy suszy glebowej 
1 2 96 

27. zwiększony spływ powierzchniowy (po kilkuminutowym deszczu duże ilości 
wody płyną po terenie, ulicach, nie mieszczą się w rowach, …) 1 2 96 

28. bardzo szybkie (zwiększone) przybieranie wody w rzece w trakcie opadu 
1 2 96 

29. zwiększenie zagrożenia powodziowego (np. częstsze powodzie, o większym 
zasięgu, większe zniszczenia powodziowe) 

1 2 96 

30. większa erozja gleby 
1 2 96 

31. zniszczenie koryta rzeki, potoku (większa erozja wgłębna (pogłębienie 
koryta),  większa erozja brzegów (oberwanie brzegów)) 1 2 96 

32. wyrównanie struktury dna / koryta cieku rzeki, potoku 
1 2 96 

33. zmniejszenie walorów rekreacyjnych, turystycznych 

1 2 96 

 34. (14) oleiste plamy lub wyczuwalny zapach paliwa na ciekach odwadniających 
szlaki komunikacyjne 1 2 96 

 35. (24) zanik drzew i krzewów rosnących w bezpośredniej bliskości cieków 

1 2 96 

 36. (20) brak pokrywy lodowej na ciekach, jeziorach i zbiornikach wodnych 
pomimo występowania długotrwałych mrozów 1 2 96 

11.  Proszę się zastanowić, jakie problemy związane z gospodarką wodną 
wymienione wcześniej powinny być w Pana(i) okolicy najszybciej 
rozwiązane? 
Proszę wskazać maksymalnie dwa problemy. 

Kafeteria na podstawie punktów 1-33 
z pytania nr 10, które wcześniej 
respondent określił jako występujące 

12.  Czy Pana(i) zdaniem mieszkańcy mają wpływ na gospodarkę wodną 
prowadzoną w naszym kraju? 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 
5. Nie wiem / trudno powiedzieć 

13.  Czy Pana(i) zdaniem wpływ mieszkańców na gospodarkę wodną 
prowadzoną w naszym kraju jest istotny? 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
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3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 
5. Nie wiem / trudno powiedzieć 

  



„KONSULTACJE SPOŁECZNE 1 września 2011 r. – 29 lutego 2012 r.” 
 

 87 

14.  Proszę powiedzieć czy zgodziłby się Pan/i na następujące rozwiązania 
jeżeli gwarantowałyby poprawę środowiska wodnego w Pana/i 
regionie zamieszkania? 

Opinię proszę wyrazić na skali, gdzie 1 
– zdecydowanie bym się nie zgodził(a), 
a 5 – całkowicie bym się zgodził(a) 

1. Wprowadzenie niewielkiego podatku na rzecz ochrony środowiska 1  2  3  4  5  

2. Udział społeczny w pracach organizacji proekologicznej 1  2  3  4  5  

3. Zmniejszenie zużycia wody w domu/w gospodarstwie poprzez 
powtórne wykorzystanie wody lub oszczędne z niej korzystanie 1  2  3  4  5  

4. Udział w programach edukacyjnych i akcjach informacyjnych dot. 
problematyki ochrony wód 1  2  3  4  5  

15.  Jak ocenia Pan(i) jakość wody na cele użytkowe w miejscu 
zamieszkania? 

1. Bardzo źle 
2. Źle 
3. Dobrze 
4. Bardzo dobrze 
5. Nie wiem, nie mam zdania 

16.  Jak ocenia Pan(i) jakość rzek, jezior w miejscu zamieszkania? 1. Bardzo źle 
2. Źle 
3. Dobrze 
4. Bardzo dobrze 
5. Nie wiem, nie mam zdania 
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Metryczka 
M1.  Proszę powiedzieć, jakie jest Pana(i) 

wykształcenie? 
1. Podstawowe 
2. Zawodowe 
3. Średnie  
4. Wyższe 

M2.  Proszę powiedzieć do jakiej grupy 
społeczno zawodowej Pan(i) należy? 

1. właściciel prywatnej firmy (działalność gosp) 
2. kierownicze stanowisko, menadżer, specjalista z 

wyższym wykształceniem 
3. pracownik administracyjno-biurowy  
4. urzędnik państwowy (nauczyciel, służba zdrowia) 
5. robotnik niewykwalifikowany 
6. robotnik wykwalifikowany 
7. rolnik, własne gospodarstwo rolne, łowieckie, rybne 

etc. 
8. wolny zawód (artyści, etc.) 
9. zajmuję się dziećmi i domem 
10. sprzedawca, pracownik usług 
11. uczniowie i studenci 
12. emeryt lub rencista 
13. Inna grupa społeczno-zawodowa 

M3.  Jeżeli powyżej pojawiła się 
odpowiedź 7 – rolnik – dopytaj: 
Jaka jest wielkość gospodarstwa 
rolnego w hektarach? 

 

M4.  Miejsce zamieszkania 1. Wieś 
2. Miasto do 5 tysięcy 
3. Miasto 5-10 tysięcy 
4. Miasto 10-20 tysięcy 
5. Miasto 20-50 tysięcy 
6. Miasto 50-100 tysięcy 
7. Miasto 100-500 tysięcy 
8. Miasto 500 tysięcy + 

M5.  Ile osób (łącznie z Panem/nią) liczy 
Pana(i) gospodarstwo domowe? 

 

M6.  Rodzaj lokalu, w którym mieszka 
respondent 

1. Dom 
2. Mieszkanie w bloku 
3. Mieszkanie w kamienicy 
4. Inne  

M7.  Jak Pan(i) ocenia własną (swojej 
rodziny) sytuację materialną? 

1. Powodzi mi się bardzo dobrze 
2. Powodzi mi się raczej dobrze 
3. Powodzi mi się znośnie, średnio 
4. Powodzi mi się raczej źle 
5. Powodzi mi się bardzo źle, jestem w ciężkiej sytuacji 

materialnej 
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WSTĘP   

KB Pretendent na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przeprowadził badanie 

opinii społecznej na temat projektu dokumentów „Harmonogramu i programu prac związanych  

z aktualizacją planów gospodarowania wodami” oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki 

wodnej dla obszarów dorzeczy”. Konsultacje społeczne dotyczące tych dokumentów trwały od  

1 września 2011 roku do 29 lutego 2012 roku.  

METODOLOGIA  

Badania ilościowe zostały przeprowadzone przy użyciu techniki telefonicznych wywiadów 

kwestionariuszowych za pomocą programu CATI Support 2.5. 

CATI to technika stosowana przy realizacji badań ilościowych, polegająca na prowadzeniu wywiadów 

telefonicznych z wykorzystaniem komputera. Ponadto technika CATI daje pełne możliwości śledzenia 

przebiegu badania oraz kontroli jakości pracy ankieterów.  

Badania ilościowe stanowią zespół metod i technik badawczych, które opisują rzeczywistość 

w kategoriach ilościowych. Na ich podstawie można formułować wnioski dotyczące częstości 

występowania zjawisk, ich natężenia, zależności pomiędzy nimi. Stosowane metody doboru próby 

pozwalają statystycznie generalizować wyniki badań na całą populację.  

CELE  

 Ocena stopnia znajomości istotnych problemów gospodarki wodnej w poszczególnych 

dorzeczach oraz obszarach działania RZGW.  

 Ocena istotnych problemów gospodarki wodnej na terenie danego dorzecza oraz obszarach 

działania RZGW.  

 Ocena harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania 

wodami.  

 Identyfikacja i hierarchizacja najistotniejszych problemów w oparciu o „Katalog istotnych 

problemów gospodarki wodnej”.  

 Deklaracja działań na rzecz poprawy stanu wód i środowiska wodnego.  

 Stopień świadomości w zakresie jakości okolicznych wód (rzeki, potoki, jeziora etc.) oraz wody 

używanej w celach konsumpcyjnych i produkcyjnych.  
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PRÓBA BADANIA  

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy rozkład próby badawczej ze względu na dwie kategorie  

– poziomo ze względu na podział Polski na terytoria poszczególnych RZGW: Gdańsk, Warszawa, 

Kraków, Gliwice, Wrocław, Poznań, Szczecin – po 110 wywiadów oraz pionowo ze względu na grupę 

docelową: administracja rządowa i samorządowa – 350 wywiadów, przedstawiciele przemysłu – 175 

wywiadów, rolnictwo, rybactwo, turystyka i rekreacja – 175 wywiadów, organizacje ekologiczne NGO 

– 35 wywiadów, Instytuty naukowo badawcze, szkoły wyższe, IMGW oraz stowarzyszenia naukowe – 

35 wywiadów. Łącznie przebadanych zostało 770 respondentów. 

TABELA 1 ROZKŁAD BADANEJ PRÓBY  

RZGW 

Rodzaj grupy docelowej 
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Gdańsk 50 25 25 5 5 110 

Warszawa 50 25 25 5 5 110 

Kraków 50 25 25 5 5 110 

Gliwice 50 25 25 5 5 110 

Wrocław 50 25 25 5 5 110 

Poznań 50 25 25 5 5 110 

Szczecin 50 25 25 5 5 110 

Suma 350 175 175 35 35 770 

 

Najwięcej spośród wszystkich badanych znajdowało się w instytucjach oraz organizacjach 

zatrudniających od 10 do 49 pracowników – stanowili oni 40% badanej populacji. Kolejną 
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najliczniejszą grupą byli przedstawiciele instytucji/organizacji zatrudniających powyżej 200 osób – 

19%.  

 

RYSUNEK 1 STRUKTURA BADANYCH ZE WZGLĘDU NA ILOŚĆ ZATRUDNIONYCH OSÓB W DANEJ 

INSTYTUCJI/ORGANIZACJI  

Uczestnicy badania to w blisko w 1/3 reprezentanci miast o liczbie mieszkańców od 100 do 500 tys., 

w następnej kolejności miast powyżej 500 tys. mieszkańców oraz wsi – 16% spośród ogółu badanych 

dla obu tych grup. Najmniej licznie były reprezentowane małe miejscowości – do 5 tys. oraz od 5 do 

10 tys. mieszkańców – odpowiednio 4 i 5%.  

 

 

16%

40%13%

12%

19%

do 9 osób od 10 do 49 osób od 50 do 99 osób od 100 do 199 osób 200 osób i więcej
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RYSUNEK 2 STRUKTURA OSÓB BADANYCH ZE WZGLEDU NA MIEJSCE POŁOŻENIA DANEJ 

INSTYTUCJI/OGRANIZACJI  

Grupa ekspertów biorących udział w badaniu to osoby, które najczęściej (36% wskazań) mają 

doświadczenie na obecnym stanowisku w wymiarze od 1 roku do 5 lat. Na doświadczenie od 6 do 10 

lat wskazuje co piąty respondent. 13 i 14% deklaracji to reprezentanci osób zatrudnionych na 

obecnych stanowiskach od 11 do 15 lat oraz od 16 do 20 lat. Odpowiadających, pracujący od 21 do 

25, od 26 do 30 oraz powyżej 31 lat było po 5-6%.  

 

RYSUNEK 3 DEKLAROWANA LICZBA PRZEPRACOWANYCH LAT NA OBECNYM STANOWISKU  

 

16% 4%
5%

11%

12%7%

29%

16%

Wieś Miasto do 5 tysięcy Miasto 5-10 tysięcy

Miasto 10-20 tysięcy Miasto 20-50 tysięcy Miasto 50-100 tysięcy

Miasto 100-500 tysięcy Miasto 500 tysięcy +

36%

21%

14%

13%

5%

6%

5%

od1 do5 lat

od 6 do10 lat

od 11 do 15 lat

od 16 do 20 lat

od 21 do 25 lat

od 26 do 30 lat

powyżej 31 lat
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WYNIKI 

Wśród wszystkich respondentów 48% zwróciło uwagę, na występujące w ich okolicy 

problemy związane z gospodarką wodną. 6% badanych wskazało, iż nie wie, bądź trudno im 

odpowiedzieć, czy w ich okolicy występują takie  problemy.  

 

RYSUNEK 4 CZY W PANA(I) OKOLICY WYSTĘPUJĄ JAKIEŚ PROBLEMY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ 

WODNĄ?  

Ze względu na grupę interesariuszy, najczęściej na występowanie problemów wskazywali 

przedstawiciele ekologicznych organizacji pozarządowych (NGO) – 83% oraz rolnictwa i rybactwa – 

59%. Grupą, która wskazała najrzadziej na występowanie tych kwestii byli przedsiębiorcy – 31%.  

 

RYSUNEK 5 CZY W PANA(I) OKOLICY WYSTĘPUJĄ JAKIEŚ PROBLEMY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ 

WODNĄ? – ZE WZGLĘDU NA GRUPĘ INTERESARIUSZY 

48% 46%

6%

Tak Nie Nie wiem, trudno powiedzieć

Administracja rządowa i samorządowa

Przedsiębiorcy

Rolnictwo i Rybactwo

Ekologiczne organizacje pozarządowe (NGO)

Uniwersytety i Instytuty

46%

31%

59%

83%

54%

46%

63%

36%

14%

34%

7%

5%

5%

3%

11%

Tak Nie Nie wiem, trudno powiedzieć
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Problemy związane z jakością i ilością wody wskazane zostały przez 44% badanych z obszaru dorzecza 

Odry oraz przez 52% respondentów z obszaru dorzecza Wisły – o 8 p. p. więcej. 

 

RYSUNEK 6 CZY W PANA(I) OKOLICY WYSTĘPUJĄ JAKIEŚ PROBLEMY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ 

WODNĄ? – ZE WZGLĘDU NA DORZECZE 

Najczęściej problemy związane z gospodarką wodną wskazywali badani na obszarze działania RZGW: 

Warszawy (54%), Krakowa (53%), Gdańska (51%) oraz Gliwic (50%). Połowa przedstawicieli z obszaru 

RZGW Szczecina (51%) i Poznania (50%) nie zauważa takich problemów.  

 

RYSUNEK 7 CZY W PANA(I) OKOLICY WYSTĘPUJĄ JAKIEŚ PROBLEMY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ 

WODNĄ? – ZE WZGLĘDU NA OBSZAR RZGW 

 

Dorzecze Odry

Dorzecze Wisły

44%

52%

47%

45%

9%

3%

Tak

Nie

Nie wiem, trudno powiedzieć

Gdańsk

Warszawa

Kraków

Gliwice

Wrocław

Poznań

Szczecin

51%

54%

53%

50%

45%

40%

44%

45%

44%

45%

42%

45%

50%

51%

5%

3%

3%

8%

10%

10%

5%

Tak

Nie

Nie wiem, trudno powiedzieć



 „KONSULTACJE SPOŁECZNE 1 września 2011 r. – 29 lutego 2012 r.” 

 9 

Główny problem, na który wskazywali badani – zła jakość wody ujmuje w sobie zagadnienia związane 

z zanieczyszczeniami zarówno wód powierzchniowych , jaki i podziemnych bez wyraźnego wskazania  

na konkretny problem/problemy. Jest to spowodowane zastosowaniem pytania otwartego  

i pojawiających się w związku z tym nieprecyzyjnych odpowiedzi wśród respondentów. 

Badani, którzy wskazali na występowanie problemów związanych z gospodarką wodną wyszczególnili 

ich wiele. Zostały one poddane kategoryzacji (szczegółowy zakres kategoryzacji znajduje się  

w załączniku 1) i podzielone na 18 grup problematycznych według Katalogu Istotnych Problemów. 

Poniższy wykres przedstawia pogrupowane odpowiedzi 48% respondentów. Jak wynika z analizy, 

najczęściej wskazywanymi zagadnieniami były: zła jakość wody – 33%, zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych –  19% oraz brak wody – 10%. Badani nie wymienili problemu zasolenia wód 

podziemnych. Do kategorii „inne” zostały zakwalifikowane trudne do sklasyfikowania odpowiedzi 

m.in. działalność bobrów, anomalia pogodowe.  

 

RYSUNEK 8 PROBLEMY ZWIĄZANE Z GOSPODARKA WODNĄ WSKAZANE PRZEZ RESPONDENTÓW 

33%

19%

10%

6%

5%

5%

3%

3%

2%

2%

2%

3%

2%

1%

0,8%

0,4%

0,0%

zła jakość wody

zanieczyszczenia wód powierzchniowych

brak wody

powódź,podtopienia

niskie nakłady finansowe na politykę wodną

zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód …

mała świadomość ekologiczna Polaków

niedoskonałe prawo wodne/regulacje prawne

zmiana naturalnych warunków morfologicznych

brak skanalizowania niektórych miejscowości

inne

obniżanie zwierciadła wód podziemnych

nakładające się kompetencje, niekorzystny podział …

zanieczyszczenia wód podziemnych

brak bilansu wodnego

zasolenie wód powierzchniowych

zasolenie wód podziemnych
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Opracowanie pytań, dotyczące wyników krzyżowych, pokazujących zależności między 

skategoryzowanymi problemami oraz przyczynami wymienianymi przez badanych, a grupami 

badanymi oraz obszarami RZGW, zostały przedstawione na dwa sposoby: w pierwszej kolejności 

został pokazany wykres – przedstawia on ogólną tendencję, natomiast w drugiej kolejności tabele 

uwzględniające szczegółowo wszystkie wyniki uzyskane przez poszczególne grupy badane.  

Poniżej znajduje się wykres ukazujący odpowiedzi respondentów w podziale na badane 

grupy. Zła jakość wody to najczęściej wskazywany problem. Wśród wszystkich badanych, 

przedstawiciele rolnictwa i rybactwa w największym odsetku wskazywali na niego – 32%. Pozostałe 

grupy: administracja rządowa i samorządowa, przedstawiciele przemysłu, organizacje ekologiczne 

(NGO), instytuty naukowo badawcze, szkoły wyższe, IMGW oraz stowarzyszenia naukowe 

wskazywały na ten problem z częstotliwością od 25 do 31%. Drugi w kolejności problem,  

wskazywany najczęściej przez badanych, to zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Odpowiedziało 

tak 29% przedstawicieli instytutów oraz uczelni wyższych, oraz 23% przedstawicieli administracji 

rządowej i samorządowej. Szczegółowe wyniki poszczególnych grup badanych zostały 

zaprezentowane poniżej na rysunku nr 9 oraz w tabeli nr 1. 
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RYSUNEK 9 PROBLEMY ZWIĄZANE Z GOSPODARKA WODNĄ WSKAZANE PRZEZ RESPONDENTÓW ZE WZGLĘDU NA POSZCZEGÓLNE GRUPY BADANE 

(WYNIKI NIE SUMUJA SIĘ DO 100%, RESPONDENT MÓGŁ UDZIELIĆ WIECEJ NIŻ JEDNEJ ODPOWIEDZI)  

23%

9%

27%

7%

21%

16%

27%

9%

21%

11%

32%

8%

17%

10%

25%

3%

29%

12%

31%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

obniżanie zwierciadła wód podziemnych

zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych

zanieczyszczenia wód powierzchniowych

zasolenie wód powierzchniowych

zanieczyszczenia wód podziemnych

zmiana naturalnych warunków morfologicznych

brak wody

zła jakość wody

niedoskonałe prawo wodne/regulacje prawne

nakładające się kompetencje, niekorzystny podział administracyjny wśród …

brak bilansu wodnego

niskie nakłady finansowe na politykę wodną

mała świadomość ekologiczna Polaków

brak skanalizowania niektórych miejscowości

inne

powódź, podtopienia

Administracja rządowa i samorządowa Przedsiębiorcy Rolnictwo i Rybactwo Ekologiczne organizacje pozarządowe (NGO) Uniwersytety i Instytuty
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TABELA 1 PROBLEMY ZWIĄZANE Z GOSPODARKA WODNĄ WSKAZANE PRZEZ RESPONDENTÓW - ZE WZGLĘDU NA POSZCZEGÓLNE GRUPY BADANE 

GRUPA BADANA 
 
 

PROBLEMY  

Administracja 
rządowa i 

samorządowa 
Przedsiębiorcy 

Rolnictwo 
i 

Rybactwo 

Ekologiczne 
organizacje 

pozarządowe 
(NGO) 

Uniwersytety 
i Instytuty 

obniżanie zwierciadła wód podziemnych 3% 2% 3% 0% 0% 

zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych 6% 2% 3% 13% 2% 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych 23% 21% 21% 17% 29% 

zasolenie wód powierzchniowych 0% 1% 1% 0% 2% 

zanieczyszczenia wód podziemnych 2% 3% 0% 0% 2% 

zmiana naturalnych warunków morfologicznych 1% 1% 4% 6% 2% 

brak wody 9% 16% 11% 10% 12% 

zła jakość wody 27% 27% 32% 25% 31% 

niedoskonałe prawo wodne/regulacje prawne 2% 4% 2% 10% 0% 

nakładające się kompetencje, niekorzystny podział administracyjny wśród 
instytucji kontrolujących gospodarkę wodną 

2% 2% 2% 0% 2% 

brak bilansu wodnego 1% 0% 1% 5% 0% 

niskie nakłady finansowe na politykę wodną 9% 4% 1% 5% 2% 

mała świadomość ekologiczna Polaków 2% 6% 3% 5% 2% 

brak skanalizowania niektórych miejscowości 3% 1% 4% 0% 0% 

inne 2% 2% 4% 2% 2% 

powódź, podtopienia 7% 9% 8% 3% 10% 

 



  

 

obniżanie zwierciadła wód podziemnych

zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód 
powierzchniowych

zanieczyszczenia wód powierzchniowych

zasolenie wód powierzchniowych

zanieczyszczenia wód podziemnych

zmiana naturalnych warunków morfologicznych

brak wody

zła jakość wody

niedoskonałe prawo wodne/regulacje prawne

nakładające się kompetencje, niekorzystny podział 
administracyjny wśród instytucji kontrolujących gospodarkę …

brak bilansu wodnego

niskie nakłady finansowe na politykę wodną

mała świadomość ekologiczna Polaków

brak skanalizowania niektórych miejscowości

inne

powódź, podtopienia

2%

3%

24%

0%

2%

2%

7%

34%

4%

1%

1%

4%

2%

3%

3%

7%

3%

7%

20%

1%

1%

3%

14%

23%

3%

2%

1%

6%

5%

2%

2%

8%

Dorzecze Wisły Dorzecze Odry

Analizując korelacje miedzy wynikami uzyskanymi z obszaru dorzecza Odry oraz dorzecza Wisły, 

można zauważyć znaczące różnice zachodzące między tymi grupami, w ramach 3 najczęściej 

wymienianych problemów. Kwestia złej jakości wody została wskazana przez 34% badanych z obszaru 

dorzecza Odry - o 11 p. p. więcej niż przez badanych z obszaru dorzecza Wisły - 23% wskazań na ten 

czynnik. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych, to kolejny problem wskazywany częściej o 4 p. p 

przez badanych z terenu dorzecza Odry (24%), w porównaniu do badanych z terenu dorzecza Wisły 

(20%). Brak wody z większa częstotliwością wskazywały osoby z obszaru dorzecza Wisły – 14% 

wskazań w porównaniu do 7% badanych z obszaru dorzecza Odry.  

 

RYSUNEK 10 PRBLEMY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ WSKAZANE PRZEZ RESPONDENTÓW – 

ZE WZGLĘDU NA DORZECZE 
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Odpowiedzi uzyskane z uwzględnieniem poszczególnych obszarów RZGW przedstawiają się 

następująco: na problemy związane ze złą jakością wody wskazało, 46% respondentów z obszaru 

RZGW Szczecin, 40% z RZGW Wrocław, 37% z RZGW Gdańsk, 22% z RZGW Poznań, 19% z RZGW 

Kraków, 11% z RZGW Warszawa oraz 10% z RZGW Gliwice. Na zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych najczęściej wskazywali przedstawiciele badanych z obszaru RZGW Gliwice (30%). 

W pozostałych grupach odpowiedzi rozłożyły się następująco: RZGW Poznań (29%), RZGW Szczecin  

i RZGW Kraków (po 23%), RZGW Wrocław i RZGW Gdańsk (po 19%) oraz RZGW Warszawa (16%). 

Brak wody jako problem jest w największym stopniu wskazywany przez respondentów z RZGW 

Kraków (21%), następnie przez RZGW Gliwice (18%), RZGW Warszawa (14%) i RZGW Poznań (13%). 

Niskie nakłady finansowe na politykę wodną w największym stopniu stanowią problem dla 

respondentów z obszaru RZGW Warszawa (13%), RZGW Gliwice (10%) i Szczecin (17%). Warto 

zaznaczyć, iż znaczny odsetek badanych z RZGW Gdańsk wskazało na zmiany naturalnego reżimu 

hydrologicznego wód powierzchniowych (11%).  
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RYSUNEK 11 PROBLEMY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ WSKAZANE PRZEZ RESPONDENTÓW – ZE WZGLĘDU NA OBSZAR RZGW 

19%
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40%
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13%
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niskie nakłady finansowe na politykę wodną
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brak skanalizowania niektórych miejscowości

inne

powódź,podtopienia

Wrocław Gdańsk Kraków Gliwice Warszawa Szczecin Poznań
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TABELA 2 PROBLEMY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ WSKAZANE PRZEZ RESPONDENTÓW – ZE WZGLĘDU NA OBSZAR RZGW 
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Wrocław 1% 2% 19% 0% 1% 1% 7% 40% 3% 3% 1% 3% 3% 4% 3% 9% 

Gdańsk 2% 11% 19% 0% 1% 1% 8% 37% 2% 2% 1% 3% 3% 1% 2% 7% 

Kraków 5% 0% 23% 3% 1% 4% 21% 19% 1% 0% 0% 3% 6% 1% 2% 11% 

Gliwice 4% 6% 30% 1% 1% 1% 18% 10% 5% 3% 0% 10% 1% 4% 1% 5% 

Warszawa 1% 8% 16% 0% 2% 6% 14% 11% 4% 4% 2% 13% 6% 2% 1% 10% 

Szczecin 3% 2% 23% 0% 3% 2% 1% 46% 1% 1% 1% 7% 0% 2% 4% 4% 

Poznań 5% 5% 29% 0% 1% 3% 13% 22% 7% 0% 1% 0% 3% 3% 2% 6% 
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Badanych, którzy wskazali problemy związane z gospodarką wodną, zapytaliśmy o ich przyczynę. 

Podobnie jak w przypadku problemów, zostały one poddane kategoryzacji (załącznik 1). W ramach 

wymienianych przez respondentów przyczyn problemów gospodarki wodnej najczęściej pojawiały 

się: eksploatacja kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych – 19%, nadmierny pobór wód podziemnych – 

9%, eksploatacja górnicza powodująca występowanie lejów depresji – 6% oraz zbyt duży ładunek 

zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników z oczyszczalni ścieków komunalnych  

i przemysłowych 6%.  

Niektóre z przyczyn zostały przyporządkowane do kilku problemów, co wynika z niemożności ich 

jednoznacznego skategoryzowania. Jest to bezpośrednia konsekwencja złożoności problemów i ich 

wielowątkowego charakteru. Dlatego też przy ich szczegółowym zestawieniu pojawia się adnotacja  

w ramach jakiego problemu określona przyczyna była wskazywana. 
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RYSUNEK 12 PRZYCZYNY WYMIENIONYCH PROBLEMÓW   

 
Uwzględniając podział na poszczególne grupy respondentów, możemy zauważyć, iż najwyższy 

odsetek wskazań wśród przedstawicieli wszystkich badanych grup respondentów padał na problem 

dotyczący eksploatacji kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych, z czego najwięcej, bo 50% w grupie 

reprezentującej uniwersytety i instytuty, następnie wśród przedstawicieli przemysłu i administracji 

(po 31%), rolnictwa i rybactwa (26%) oraz NGO (22%). Nadmierny pobór wód podziemnych to 

najczęściej wskazywana przyczyna (w kolejności od najwyższej liczby wskazań) przez takie grupy jak: 

eksploatacja kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych 

nadmierny pobór wód podziemnych

eksploatacja górnicza powodująca występowanie lejów depresji 
(w ramach problemu: zmiana naturalnego reżimu 

hydrologicznego wód powierzchniowych)

zbyt duży ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do 
odbiorników z oczyszczalni ścieków komunalnych i 

przemysłowych

zabudowa i niewłaściwa regulacja cieków

eksploatacja górnicza - występowanie lejów depresji na 
znacznych obszarach (w ramach problemu: obniżanie zwierciadła 

wód podziemnych)

nadmierny pobór wód powierzchniowych

niewłaściwa gospodarka na stawach rybnych

nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych i terenów 
rekreacyjnych

budowa zapór i stopni wodnych

prace melioracyjne

szczytowa praca elektrowni wodnych

zmniejszenie naturalnej retencji zlewni

zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych

19%

9%

6%

6%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

0,9%

0,7%

0,4%
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przemysł (19%), uniwersytety i instytuty (17%), rolnictwo i rybactwo (16%), administrację rządową  

i samorządową (12%) oraz organizacje pozarządowe (8%). NGO częściej niż pozostałe grupy (11%  

w stosunku do 6% wśród rybaków i rolników a także 2% wśród administracji oraz braku wskazań 

przez pozostałe grupy), zwracały uwagę na nadmierny pobór wód powierzchniowych. 
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RYSUNEK 13 PRZYCZYNY WYMIENIONYCH PROBLEMÓW  ZE WZGLĘDU NA GRUPY BADANE 
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TABELA 3 PRZYCZYNY WYMIENIONYCH PROBLEMÓW  ZE WZGLĘDU NA GRUPY BADANE 

GRUPA BADANA 
 
 

 
PRZYCZYNY 

Administracja 
rządowa i 

samorządowa 
Przedsiębiorcy 

Rolnictwo i 
Rybactwo 

Ekologiczne 
organizacje 

pozarządowe 
(NGO) 

Uniwersytety i 
Instytuty 

nadmierny pobór wód podziemnych (w ramach problemu: 
obniżanie zwierciadła wód podziemnych) 

3% 0% 3% 0% 0% 

eksploatacja górnicza - występowanie lejów depresji na znacznych 
obszarach (w ramach problemu: obniżanie zwierciadła wód 

podziemnych) 
6% 3% 4% 11% 4% 

eksploatacja kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych (w ramach 
problemu: obniżanie zwierciadła wód podziemnych) 

31% 31% 26% 22% 50% 

zmniejszenie naturalnej retencji zlewni (w ramach problemu: 
obniżanie zwierciadła wód podziemnych) 

0% 2% 1% 0% 0% 

prace melioracyjne 3% 2% 0% 0% 4% 

nadmierny pobór wód powierzchniowych 2% 0% 6% 11% 0% 

nadmierny pobór wód podziemnych (w ramach problemu: zmiana 
naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych) 

12% 19% 16% 8% 17% 

eksploatacja górnicza powodująca występowanie lejów depresji 
(w ramach problemu: zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego 

wód powierzchniowych) 
10% 12% 15% 19% 4% 

budowa zapór i stopni wodnych 2% 0% 2% 6% 0% 

szczytowa praca elektrowni wodnych 2% 2% 2% 0% 4% 

zmniejszenie naturalnej retencji zlewni (w ramach problemu: 
zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód 

1% 0% 1% 3% 0% 
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powierzchniowych) 

zabudowa i niewłaściwa regulacja cieków 10% 3% 2% 6% 4% 

eksploatacja kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych (w ramach 
problemu zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód 

powierzchniowych) 
3% 7% 2% 8% 0% 

niewłaściwa gospodarka na stawach rybnych 3% 2% 4% 0% 0% 

zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych 1% 2% 1% 0% 0% 

nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych i terenów 
rekreacyjnych 

3% 0% 3% 0% 0% 

zbyt duży ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do 
odbiorników z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych 

9% 16% 12% 6% 13% 
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W przypadku analizy pod kątem dorzeczy, znaczne różnice w odpowiedziach badanych dotyczących 

przyczyny problemów związanych z gospodarka wodną, zauważyć można w dwóch przypadkach. Po 

pierwsze problemy związane z eksploatacją kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych – 37% wskazań 

badanych z obszaru dorzecza Odry, w porównaniu do 24% wskazań badanych z obszaru dobrze Wisły 

(13 p. p. różnicy), oraz problemy związane z nadmiernym poborem wód podziemnych – w tym 

przypadku 17% wskazań respondentów z obszaru dorzecza Wisły w porównaniu do 9% badanych  

z dorzecza Odry (8 p. p. różnicy). Pozostałe wskazania badanych z wyżej opisanych obszarów nie 

różniły się znacząco.  

 
 

RYSUNEK 14 PRZYCZYNY WYMIENIONYCH PROBLEMÓW  ZE WZGLĘDU NA DORZECZE 
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szczytowa praca elektrowni wodnych
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niewłaściwa gospodarka na stawach rybnych
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Uwzględniając podział na poszczególne RZGW, możemy zauważyć, iż najwyższy odsetek wskazań 

przyczyn przedstawianych wcześniej problemów, wśród przedstawicieli wszystkich badanych grup 

respondentów, był na eksploatację kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych. Przyczynę taką najczęściej 

wyznaczali respondenci z obszaru RZGW Szczecin - 43% wskazań, 36% RZGW Poznań i 35%  

RZGW Gliwice, następnie 31% RZGW Wrocław, 29% RZGW Gdański oraz 22% RZGW Kraków i 20% 

RZGW Warszawa. Była ona dominującą w opinii przedstawicieli z obszaru wszystkich RZGW. Kolejną 

kwestią była eksploatacja górnicza – powodująca występowanie lejów depresyjnych. Na nią 

najczęściej wskazywali badani z obszaru RZGW Kraków – 18%, RZGW Szczecin - 15%, a następnie 

RZGW Wrocław – 13%, RZGW Gdańsk 12%, RZGW Poznań 9%, najrzadziej zaś RZGW Gliwice i RZGW 

Warszawa po 8%. Trzecią w kolejności był nadmierny pobór wód podziemnych. Wskazywali na nią 

przede wszystkim przedstawiciele z obszaru RZGW Kraków (21% wskazań) i RZGW Poznań oraz RZGW 

Gliwice (po 16% wskazań), RZGW Gdańsk (14% wskazań), RZGW Warszawa (12% wskazań) i RZGW 

Wrocław (11% wskazań). Przyczyna ta nie została przedstawiona przez badanych z obszaru RZGW 

Szczecin. Oprócz tych wymienionych na obszarach poszczególnych RZGW pojawiały się pojedyncze 

przyczyny, które były wskazywane przez przedstawicieli tylko niektórych obszarów. Na terenie RZGW 

Wrocław był zbyt duży ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników z oczyszczalni 

ścieków komunalnych i przemysłowych, na który wskazało 21% badanych, na obszarze RZGW Gdańsk 

eksploatacja górnicza – występowanie lejów depresyjnych na znacznych obszarach z 17% wskazań 

natomiast 13% reprezentantów obszaru RZGW Warszawa i Szczecin oraz 8% RZGW Gliwice na 

zabudowę i niewłaściwą regulację cieków, na którą wskazało. 
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RYSUNEK 15 PRZYCZYNY WYMIENIONYCH PROBLEMÓW  ZE WZGLĘDU NA OBSZAR RZGW 
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TABELA 4 PRZYCZYNY WYMIENIONYCH PROBLEMÓW  ZE WZGLĘDU NA OBSZAR RZGW 
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Wrocław 2% 0% 31% 0% 0% 2% 11% 13% 0% 2% 0% 4% 6% 6% 0% 2% 21% 

Gdańsk 0% 17% 29% 0% 2% 0% 14% 12% 3% 3% 0% 3% 3% 0% 0% 5% 9% 

Kraków 7% 0% 22% 2% 1% 4% 21% 18% 1% 0% 0% 1% 6% 1% 0% 3% 13% 

Gliwice 1% 6% 35% 2% 2% 2% 16% 8% 2% 2% 0% 8% 2% 5% 3% 0% 6% 

Warszawa 3% 8% 20% 0% 3% 6% 12% 8% 3% 3% 3% 13% 4% 3% 0% 1% 10% 

Szczecin 0% 2% 43% 0% 2% 4% 0% 15% 0% 2% 2% 13% 0% 2% 2% 4% 9% 

Poznań 4% 5% 36% 0% 4% 5% 16% 9% 4% 0% 0% 0% 4% 4% 0% 2% 7% 
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Badani zostali poproszeni o wskazanie tych problemów, które dotyczą najbardziej ich rejonu. Wśród 

nich najczęściej pojawiały się: zanieczyszczenie wód powierzchniowych – 17% wskazań, brak wody – 

8% wskazań, zła jakość wody – 7% wskazań oraz powódź, podtopienia – 6%.  

 

RYSUNEK 16 KTÓRE Z TYCH PROBLEMÓW DOTYCZĄ NAJBARDZIEJ PANA(I) REGIONU?  
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Według odpowiadających z obszaru dorzecza Odry problemami, które dotyczą najbardziej tego  

regionu  są: zanieczyszczenie wód powierzchniowych – 31% wskazań, powódź, stany podtopienia 

oraz zła jakość wody – po 12% wskazań. Podobnie jak w przypadku obszaru dorzecza Odry, badani z 

obszaru dorzecza Wisły wskazali jako najczęściej występujący problem związany z zanieczyszczeniem 

wód powierzchniowych, jednakże ten problem w porównaniu z wyżej opisanej grupy był rzadziej 

wskazywany – 21%, następnie brak wody – 18% oraz zła jakość wody również jak w przypadku 

dorzecza Odry – 12%.  

 

 
 
 

RYSUNEK 17 KTÓRE Z TYCH PROBLEMÓW DOTYCZĄ NAJBARDZIEJ PANA (I) REGIONU? - ZE 

WZGLĘDU NA DORZECZE 
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Ze względu na obszar działalności poszczególnych RZGW możemy zauważyć następujące różnice: 

zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych to problem, który był 

zaznaczany głównie przez badanych z obszaru RZGW Gdańsk – 21% z kolei zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych, najczęściej przez badanych z obszaru RZGW Szczecin – 43%. Brak wody, mimo iż 

to jeden z 5 najczęściej wskazywanych problemów ogółem, dla badanych z obszaru RZGW Szczecin 

nie jest on istotny – 0% wskazań. Zła jakość wody jako problem częściej był wymieniany przez 

badanych z obszaru RZGW we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku oraz Szczecinie rzadziej przez badanych 

z obszaru RZGW Warszawa i Gliwice. Na aspekty jakimi są niskie nakłady finansowe na politykę 

wodną przeważnie wskazali respondenci z obszaru RZGW Warszawa oraz Szczecin – 13%, natomiast 

powódź i podtopienia to zagadnienia problematyczne przede wszystkim dla badanych z obszaru 

RZGW Wrocław, Kraków oraz Warszawa. Respondenci z terenu RZGW Poznań najczęściej wymieniali 

problemy związane zanieczyszczeniem wód powierzchniowych, brakiem wody oraz złą jej jakością. 
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RYSUNEK 18 KTÓRE Z TYCH PROBLEMÓW DOTYCZĄ NAJBARDZIEJ PANA(I) REGIONU? – ZE WZGLĘDU NA OBSZAR RZGW 
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TABELA 5 KTÓRE Z TYCH PROBLEMÓW DOTYCZĄ NAJBARDZIEJ PANA(I) REGIONU? – ZE WZGLĘDU NA OBSZAR RZGW 
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Wrocław 2% 0% 31% 0% 0% 2% 12% 13% 0% 2% 0% 4% 6% 6% 2% 21% 

Gdańsk 0% 17% 29% 0% 2% 0% 14% 12% 3% 3% 0% 3% 3% 0% 5% 8% 

Kraków 6% 0% 22% 1% 1% 4% 22% 18% 1% 0% 0% 1% 6% 1% 3% 13% 

Gliwice 5% 6% 35% 2% 2% 2% 16% 8% 2% 2% 0% 8% 2% 5% 0% 6% 

Warszawa 1% 8% 20% 0% 3% 7% 13% 8% 3% 3% 3% 13% 4% 3% 1% 11% 

Szczecin 2% 2% 43% 0% 2% 4% 0% 15% 0% 2% 2% 13% 0% 2% 4% 9% 

Poznań 4% 5% 36% 0% 4% 5% 16% 9% 4% 0% 0% 0% 4% 4% 2% 7% 
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Spośród wszystkich badanych, 50% instytucji/organizacji/firm mieści się, jak deklarują 

odpowiadający, w dorzeczu Wisły, a 41% w dorzeczu Odry. 1% to osoby, które wskazały inne 

dorzecze, natomiast 8% respondentów „nie wie”, w jakim dorzeczu mieści się ich 

instytucja/firma/organizacja.  

 

 

RYSUNEK 19 W POLSCE POSIADAMY GŁÓWNE DWA DORZECZA TJ. ODRY I WISŁY, CZY WIE PAN(I) W 

JAKIM DORZECZU ZNAJDUJE SIĘ PANA(I) FIRMA/URZĄD? 

 

36% reprezentantów poszczególnych instytucji/organizacji/firm wskazało, iż zna dokument „Przegląd 

Istotnych Problemów Gospodarki Wodnej”.  

 

RYSUNEK 20 CZY ZNANY JEST PANU(I) PRZEGLĄD ISTOTNYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI WODNEJ?  

 

41%

50%

0,3%

0,3%

0,3%

0,1%

8%

Odry

Wisły

Pregoły

Dunaju

Łaby

Ücker

Nie wiem

36%

64%

Tak Nie



 „KONSULTACJE SPOŁECZNE 1 września 2011 r. – 29 lutego 2012 r.” 

 33 

Ten jest dokument, częściej jest znany badanym z terenu dorzecza Wisły - 38%, w porównaniu do 

33% respondentów z obszaru dorzecza Odry.  

 

RYSUNEK 21 CZY ZNANY JEST PANU(I) PRZEGLĄD ISTOTNYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI WODNEJ? 

ZE WZGLĘDU NA DORZECZE 

Zdecydowania większość badanych, bez względu na obszar RZGW przyznaje, iż nie zna Przeglądu 

Istotnych Problemów Gospodarki Wodnej. Największy odsetek wskazań wśród respondentów, 

mówiących o znajomości tego dokumentu jest na obszarze RZGW Krakowa (43%), następnie Gdańska 

(39%). Najmniej badanych z obszaru RZGW Wrocławia i Gliwic (po 32%) wskazało na znajomość 

„Przeglądu…” 

 

RYSUNEK 22 CZY ZNANY JEST PANU(I) PRZEGLĄD ISTOTNYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI WODNEJ? 

ZE WZGLĘDU NA OBSZAR RZGW 
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Dorzecze Wisły

33%

38%

67%

62%

Tak

Nie
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35%
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66%

65%
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Ekologiczne organizacje pozarządowe częściej niż pozostałe grupy badane wskazują na znajomość 

dokumentu, jakim jest „Przegląd…”– 54% wskazań.  Przedsiębiorcy najrzadziej deklarowali znajomość 

przeglądu– 26%. 

 

RYSUNEK 23 CZY ZNANY JEST PANU(I) PRZEGLĄD ISTOTNYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI WODNEJ? 

– ZE WZGLĘDU NA GRUPĘ BADANĄ 

Spośród osób znających Przegląd Istotnych Problemów Gospodarki Wodnej blisko 30% uważa, iż jest 

on czytelny i zrozumiały (zdecydowanie tak –  10,6% oraz raczej tak – 19% wskazań). Niecałe 2% 

respondentów nie było w stanie ocenić wymienionego dokumentu.  

 

RYSUNEK 24 CZY TEN DOKUMENT JEST CZYTELNY, ZROZUMIAŁY (PRZEGLĄD ISTOTNYCH 

PROBLEMÓW GOSPODARKI WODNEJ)?  

39%

26%

35%

54%

40%

61%

74%

65%

46%

60%

Administracja rządowa i samorządowa
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Tak Nie
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19%

3,2%
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Badani, którzy znają „Przegląd…” bez względu na obszar dorzecza ocenili go jako dokument czytelny  

i zrozumiały. Jako zdecydowanie czytelny i zrozumiały  określiło go 32% badanych z dorzecza Wisły 

oraz 28% respondentów z dorzecza Odry, jako raczej czytelny i zrozumiały odpowiednio (z dorzecza 

Wisły i Odry) 55% i 54% badanych.  

 

RYSUNEK 25 CZY TEN DOKUMENT JEST CZYTELNY, ZROZUMIAŁY (PRZEGLĄD ISTOTNYCH 

PROBLEMÓW GOSPODARKI WODNEJ)? ZE WZGLĘDU NA DORZECZE 

Wśród osób, które znają „Przegląd…” najlepiej oceniają jako czytelny i zrozumiały osoby z obszaru 

RZGW Gliwic (92% wskazań łącznie na odpowiedź „zdecydowanie” oraz „raczej tak”) oraz z obszaru 

RZGW Poznania (87% wskazań łącznie na odpowiedź „zdecydowanie” oraz „raczej tak”). Największy 

odsetek badanych z obszaru RZGW Szczecina, wskazywało na zdecydowaną nieczytelność oraz 

niezrozumiałość tego dokumentu (5%). 

Dorzecze Odry

Dorzecze Wisły

28%

32%

54%

55%

11%

7%
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1%

5%

5%
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RYSUNEK 26 CZY TEN DOKUMENT JEST CZYTELNY, ZROZUMIAŁY (PRZEGLĄD ISTOTNYCH 

PROBLEMÓW GOSPODARKI WODNEJ)? ZE WZGLĘDU NA OBSZAR RZGW 

Ze względu na badanych, w podziale na grupy, nie ma dużych różnic. Zdecydowana większość  

z każdej z nich ocenia „Przegląd…”, jako czytelny i zrozumiały. Najbardziej sceptyczni byli 

przedstawiciele rolnictwa i rybactwa.  
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14%
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RYSUNEK 27 CZY TEN DOKUMENT JEST CZYTELNY, ZROZUMIAŁY (PRZEGLĄD ISTOTNYCH 

PROBLEMÓW GOSPODARKI WODNEJ)? – ZE WZGLĘDU NA GRUPĘ BADANĄ 

Większość badanych (łącznie 28%) pozytywnie ustosunkowała się do merytoryczności Przeglądu 

Istotnych Problemów. Niecałe 5% badanych wstrzymało się od oceny.  

 

RYSUNEK 28 A CZY JEST ODPOWIEDNI MERYTORYCZNIE (PRZEGLĄD ISTOTNYCH PROBLEMÓW 

GOSPODARKI WODNEJ)? 
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0%

14%

1%

0%

3%

0%

0%

3%

7%

5%

16%

7%

Administracja rządowa i samorządowa

Przedsiębiorcy

Rolnictwo i Rybactwo

Ekologiczne organizacje pozarządowe (NGO)

Uniwersytety i Instytuty
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Ze względu na badane grupy najsłabiej dokument ten został oceniony przez przedstawicieli uczelni 

wyższych i instytutów.  

 

RYSUNEK 29 A CZY JEST ODPOWIEDNI MERYTORYCZNIE (PRZEGLĄD ISTOTNYCH PROBLEMÓW 

GOSPODARKI WODNEJ)? – ZE WZGLĘDU NA GRUPĘ BADANĄ 

Również, bez względu na dorzecze „Przegląd …” został oceniony „zdecydowanie …”  jako odpowiedni 

merytorycznie –przez 32% z dorzecza Wisły i 25% z dorzecza Odry, oraz „raczej …”  przez 49 i 48% 

badanych z obu dorzeczy (adekwatnie Wisły i Odry).  

 

RYSUNEK 30 A CZY JEST ODPOWIEDNI MERYTORYCZNIE (PRZEGLĄD ISTOTNYCH PROBLEMÓW 

GOSPODARKI WODNEJ)? ZE WZGLĘDU NA DORZECZE 
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Merytoryka dokumentu została oceniona jako zdecydowanie dobra, przez największy odsetek 

przedstawicieli badanych respondentów z obszarów RZGW Gliwic i Poznania (po 43%). 

 

RYSUNEK 31 A CZY JEST ODPOWIEDNI MERYTORYCZNIE (PRZEGLĄD ISTOTNYCH PROBLEMÓW 

GOSPODARKI WODNEJ)? ZE WZGLĘDU NA OBSZAR RZGW 

29% respondentów zna „Harmonogram i program prac związanych z aktualizacją planów 

gospodarowania wodami”.  

 

RYSUNEK 32 A CZY ZNANY JEST PANU(I) HARMONOGRAM I PROGRAM PRAC ZWIĄZANYCH  

Z AKTUALIZACJĄ PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI?  
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47%
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9%

6%

8%

13%

0%

0%
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10%
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Ze względu na grupy badane „Harmonogram…” podobnie jak „Przegląd…” jest znany najczęściej 

organizacjom pozarządowym – 34%, najrzadziej zaś przedsiębiorcom – 22%.  

 

RYSUNEK 33 A CZY ZNANY JEST PANU(I) HARMONOGRAM I PROGRAM PRAC ZWIĄZANYCH  

Z AKTUALIZACJĄ PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI? – ZE WZGLĘDU NA GRUPĘ BADANĄ  

30% badanych z dorzecza Wisły oraz 28% respondentów z dorzecza Odry deklaruje, iż zna 

Harmonogram i program prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami.  

 

RYSUNEK 34 A CZY ZNANY JEST PANU(I) HARMONOGRAM I PROGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z 

AKTUALIZACJĄ PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI? ZE WZGLĘDU NA DORZECZE 

32%

22%

28%

34%

29%

68%

78%

72%

66%
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Rolnictwo i Rybactwo
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W przypadku „Harmonogramu….” Znajomość tego dokumentu najczęściej wskazywali respondenci  

z obszaru RZGW Gdańska (34%), Szczecina (33%) oraz Wrocławia (32%). Najrzadziej z Krakowa  

i Poznania (po 25%). 

 

RYSUNEK 35A CZY ZNANY JEST PANU(I) HARMONOGRAM I PROGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z 

AKTUALIZACJĄ PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI? ZE WZGLĘDU NA OBSZAR RZGW 

Harmonogram i program prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami został 

oceniony, jako czytelny i zrozumiały (w kategorii odpowiedzi „zadecydowanie tak” oraz „raczej tak” 

wskazywało średnio 25,1% respondentów ze wszystkich badanych grup). 

 

RYSUNEK 36 CZY TEN DOKUMENT JEST CZYTELNY, ZROZUMIAŁY (HARMONOGRAM I PROGRAM 

PRAC ZWIĄZANYCH Z AKTUALIZACJĄ PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI)?  
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Ze względu na grupę interesariuszy „zdecydowanie” najlepiej „Harmonogram…” oceniły NGO – 50% 

wskazań oraz 33% na „raczej tak”. W grupie przedsiębiorców 51% odpowiedzi na „raczej tak” i 33% 

na „zdecydowanie tak”.  

 

RYSUNEK 37 CZY TEN DOKUMENT JEST CZYTELNY, ZROZUMIAŁY (HARMONOGRAM I PROGRAM 

PRAC ZWIĄZANYCH Z AKTUALIZACJĄ PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI)? – ZE WZGLĘDU NA 

GRUPĘ BADANĄ
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Badani, oceniają wyżej opisywany dokument jako czytelny z zrozumiały łącznie (zsumowane 

odpowiedzi zdecydowanie tak oraz raczej tak) 88% wskazań respondentów z obszaru dorzecza Odry 

oraz 86% wskazań badanych z dorzecza Wisły.  

 

RYSUNEK 38 CZY TEN DOKUMENT JEST CZYTELNY, ZROZUMIAŁY (HARMONOGRAM I PROGRAM 

PRAC ZWIĄZANYCH Z AKTUALIZACJĄ PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI)? ZE WZGLĘDU NA 

DORZECZE 

Dokument pod względem czytelności i rzetelności najlepiej został oceniony przez przedstawicieli firm 

i instytucji z obszaru działania RZGW Gliwic (59% wskazało na „zdecydowanie tak”). Najwięcej 

wskazań przeciwnych było wśród przedstawicieli z obszaru RZGW Wrocław (6%). 
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Raczej nie

Zdecydowanie nie

Nie wiem, trudno 
powiedzieć



 „KONSULTACJE SPOŁECZNE 1 września 2011 r. – 29 lutego 2012 r.” 

 44 

 

RYSUNEK 39 CZY TEN DOKUMENT JEST CZYTELNY, ZROZUMIAŁY (HARMONOGRAM I PROGRAM 

PRAC ZWIĄZANYCH Z AKTUALIZACJĄ PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI)? ZE WZGLĘDU NA 

OBSZAR RZGW 

 

Badanym została odczytana lista 36 problemów związanych z gospodarką wodną. Każda z osób 

odpowiadających została poproszona o wskazanie czy dany problem występuje w rejonie działania 

ich instytucji/firmy/organizacji. Respondenci mieli również możliwość wskazania na odpowiedź „nie 

wiem”. Najczęściej wymienianymi problemami w ramach zaproponowanych były: zaśmiecanie rzek  

i potoków (problem wskazywany, jako najczęściej występujący przez wszystkie grupy badane) od 69 

do 89%, wzrost cen za wodę (problem wskazywany, jako najczęściej występujący przez wszystkie 

grupy badane) od 64 do 74% zaznaczeń, zakwit glonów w rzekach, zbiornikach, jeziorach  

/ zarastanie i starzenie się zbiorników (problem wskazywany, jako najczęściej występujący przez 

wszystkie grupy badane) od 49 do 66%, duże wahania poziomu wody w rzekach i potokach 

(problem wskazywany, jako najczęściej występujący przez trzy grupy: administracja, rolnictwo  

i rybactwo, uniwersytety i instytuty) od 58 do 66% oraz zwiększenie zagrożenia powodziowego 

(problem wskazywany, jako najczęściej występujący przez dwie grupy: przedsiębiorcy, uniwersytety  

i instytuty) od 53 do 57%.  Należy również zwrócić uwagę, iż grupą, która zadeklarowała  

w największym stopniu występowanie problemów związanych z gospodarką wodną były ekologiczne 

Gdańsk

Warszawa

Kraków

Gliwice

Wrocław

Poznań

Szczecin

46%

33%

43%

59%

40%

39%

36%

35%

43%

50%

34%

43%

57%

50%

8%

7%

4%

0%

6%

4%

14%

0%

0%

0%

3%

6%

0%

0%

11%

17%

4%

3%

6%

0%

0%

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Nie wiem, trudno 
powiedzieć



 „KONSULTACJE SPOŁECZNE 1 września 2011 r. – 29 lutego 2012 r.” 

 45 

organizacje pozarządowe, następnie uniwersytety i instytuty, oraz po równo administracja  

i rolnictwo/rybactwo, najrzadziej zaś przedstawiciele przemysłu. Badani nie zwrócili znaczącej uwagi 

na dwa problemy: zatrucia pokarmowe po spożyciu wody ze studni, wody z wodociągu oraz brak 

pokrywy lodowej na ciekach, jeziorach i zbiornikach wodnych pomimo występowania 

długotrwałych mrozów.  
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TABELA 2 ODCZYTAM PANU(I) LISTĘ PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ WODNĄ. PROSZĘ POWIEDZIEĆ, KTÓRE WEDŁUG PANA(I) WYSTĘPUJĄ  

W PANA(I) REGIONIE?  

LP.  

GRUPA BADANA  

Administracja 
rządowa i 

samorządowa 
Przedsiębiorcy 

Rolnictwo  
i Rybactwo 

Ekologiczne 
organizacje 

pozarządowe 
(NGO) 

Uniwersytety  
i Instytuty 

LISTA PROBLEMÓW 
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1 
brak wody w studni / braki w dostawie wody wodociągowej / 

niskie ciśnienie wody wodociągowej 
25% 66% 9% 14% 81% 6% 29% 65% 6% 40% 51% 9% 23% 71% 6% 

2 
wysychanie rzek, małych zbiorników wodnych, jezior oraz 

terenów bezpośrednio przylegających / niskie stany wody w 
rzece, zbiorniku, jeziorze 

34% 59% 7% 24% 64% 12% 38% 56% 6% 57% 34% 9% 31% 57% 11% 

3 duże wahania poziomu wody w rzekach i potokach 58% 32% 9% 39% 48% 13% 64% 32% 4% 57% 37% 6% 66% 23% 11% 
4 zwiększone zagrożenie pożarami w okresach letnich 56% 33% 11% 43% 49% 7% 47% 44% 9% 63% 34% 3% 51% 31% 17% 

5 
zmniejszenie przydatności gleby do celów rolniczych / niższa 

produkcja z pól uprawnych 
34% 40% 26% 15% 51% 33% 32% 36% 31% 40% 40% 20% 26% 34% 40% 

6 
wzmożona erozja gleby (w okresie opadów deszcz szybko i 

łatwo wypłukuje ziemię, która jest przesuszona) 
28% 47% 26% 18% 49% 34% 31% 51% 18% 43% 40% 17% 43% 29% 29% 

7 wzrost nieużytków rolniczych i przyrodniczych 30% 42% 28% 21% 46% 33% 36% 45% 19% 31% 40% 29% 31% 34% 34% 

8 
wzrost stężenia zanieczyszczenia w rzece w okresach letnich 

(np. bardziej nieprzyjemny zapach, więcej śniętych ryb) 
42% 36% 21% 35% 46% 19% 45% 38% 17% 63% 34% 3% 49% 34% 17% 

9 
ubożenie / zmiana składu gatunkowego / zmniejszenie lub 

degradacja ekosystemów wodnych oraz lądowych 
bezpośrednio zależnych od wód (np. mokradeł) 

26% 42% 32% 23% 47% 30% 32% 43% 26% 63% 11% 26% 37% 37% 26% 

10 osiadanie i przesuwanie się powierzchni terenu 23% 57% 21% 20% 61% 19% 14% 68% 18% 43% 37% 20% 29% 57% 14% 

11 
zakwit glonów w rzekach, zbiornikach, jeziorach / zarastanie 

i starzenie się zbiorników 
56% 30% 14% 49% 37% 14% 53% 35% 13% 66% 29% 6% 60% 29% 11% 
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12 nieprzyjemny gnilny zapach wody w rzece, zbiorniku 40% 48% 11% 31% 59% 9% 35% 54% 11% 60% 40% 0% 37% 49% 14% 
13 nieprzyjemny fekalny zapach wody w rzece, zbiorniku 29% 60% 11% 19% 69% 13% 21% 69% 10% 34% 57% 9% 29% 46% 26% 

14 
nieprzyjemny smak lub zapach wody w studni / pogorszenie 

jakości wody wodociągowej 
21% 67% 11% 17% 77% 6% 17% 73% 10% 34% 57% 9% 26% 63% 11% 

15 
nieprzydatność wody ze studni do picia / nieprzydatność wody 

wodociągowej do picia (np. zamknięcie ujęcia, zakaz 
korzystania z wody wodociągowej) 

18% 70% 12% 14% 78% 7% 15% 78% 7% 23% 69% 9% 23% 96% 9% 

16 
zatrucia pokarmowe po spożyciu wody ze studni, wody z 

wodociągu 
4% 79% 17% 4% 86% 10% 4% 86% 10% 9% 83% 9% 3% 77% 20% 

17 
wzrost cen za wodę (w wyniku konieczności zastosowania 
bardziej skomplikowanej technologii uzdatniania wody) 

70% 19% 11% 74% 16% 10% 64% 27% 9% 66% 17% 17% 74% 20% 6% 

18 
śnięcie ryb / zanikanie innych gatunków, ekosystemów 

zależnych od wody 
26% 54% 20% 18% 62% 21% 28% 54% 18% 57% 31% 11% 31% 51% 17% 

19 
nieprzydatność rzek, jezior, zbiorników do kąpieli (np. zakaz 

kąpieli, wysypka na skórze po kąpieli, 
42% 49% 9% 42% 45% 13% 44% 42% 14% 71% 29% 0% 54% 29% 17% 

20 
zaśmiecanie rzek i potoków (śmieci w rzekach, zbiornikach, 

jeziorach 
71% 23% 5% 69% 24% 7% 73% 21% 6% 89% 11% 0% 80% 9% 11% 

21 korozja rur wodociągowych (zmiany barwy wody) 30% 42% 29% 37% 51% 12% 34% 44% 23% 46% 29% 26% 31% 46% 23% 
22 zanik okresowych wylewów 17% 56% 27% 11% 65% 25% 19% 63% 18% 37% 34% 29% 11% 56% 34% 

23 
ubożenie / zanik ekosystemów zależnych od okresowych 

zalewów / zmniejszenie bioróżnorodności 
15% 51% 34% 13% 55% 33% 20% 57% 23% 46% 26% 29% 20% 43% 37% 

24 
fragmentacja lub zanik gatunków organizmów migrujących 

(np. ryby dwuśrodowiskowe rzeczne i morskie) 
15% 40% 45% 10% 46% 44% 22% 44% 34% 43% 23% 34% 17% 40% 43% 

25 
zmniejszenie powierzchni naturalnych terenów nadrzecznych 

oraz w bezpośredniej bliskości jezior  (w wyniku zabudowy 
obszarów) 

30% 50% 19% 36% 44% 20% 34% 50% 16% 69% 23% 9% 46% 40% 14% 

26 częstsze okresy suszy glebowej 53% 31% 17% 39% 35% 25% 60% 26% 15% 54% 23% 23% 46% 34% 20% 

27 
zwiększony spływ powierzchniowy (po kilkuminutowym 
deszczu duże ilości wody płyną po terenie, ulicach, nie 

mieszczą się w rowach) 
51% 33% 15% 47% 37% 16% 51% 39% 10% 51% 29% 20% 54% 34% 11% 

28 
bardzo szybkie (zwiększone) przybieranie wody w rzece w 

trakcie opadu 
48% 39% 14% 43% 43% 13% 48% 41% 11% 46% 49% 6% 54% 31% 14% 
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29 
zwiększenie zagrożenia powodziowego (np. częstsze 
powodzie, o większym zasięgu, większe zniszczenia 

powodziowe) 
52% 41% 7% 53% 41% 7% 44% 52% 4% 49% 40% 11% 57% 34% 9% 

30 większa erozja gleby 26% 48% 27% 15% 52% 33% 30% 51% 19% 40% 31% 29% 31% 40% 29% 

31 
zniszczenie koryta rzeki, potoku (większa erozja wgłębna 
(pogłębienie koryta),  większa erozja brzegów (oberwanie 

brzegów) 
38% 45% 17% 28% 55% 17% 34% 53% 13% 43% 37% 20% 40% 43% 17% 

32 wyrównanie struktury dna / koryta cieku rzeki, potoku 21% 41% 38% 11% 47% 41% 21% 48% 31% 43% 23% 34% 17% 40% 43% 
33 zmniejszenie walorów rekreacyjnych, turystycznych 20% 68% 12% 21% 61% 18% 21% 66% 13% 54% 37% 9% 23% 60% 17% 

34 
oleiste plamy lub wyczuwalny zapach paliwa na ciekach 

odwadniających szlaki komunikacyjne 
13% 70% 17% 14% 68% 18% 10% 76% 14% 34% 54% 11% 29% 49% 23% 

35 
zanik drzew i krzewów rosnących w bezpośredniej bliskości 

cieków 
15% 70% 16% 9% 70% 21% 13% 72% 16% 46% 49% 6% 23% 60% 17% 

36 
brak pokrywy lodowej na ciekach, jeziorach i zbiornikach 
wodnych pomimo występowania długotrwałych mrozów 

9% 76% 15% 10% 76% 14% 8% 81% 11% 23% 71% 6% 14% 77% 9% 

 

LEGENDA:  

 5 najczęściej wskazywanych problemów  

 5 najczęściej wskazywanych problemów przez Administrację rządową i samorządowa 

 5 najczęściej wskazywanych problemów przez Przedsiębiorców 

 5 najczęściej wskazywanych problemów przez Rolnictwo i Rybactwo 

 5 najczęściej wskazywanych problemów przez Ekologiczne organizacje pozarządowe (NGO) 

 5 najczęściej wskazywanych problemów przez Uniwersytety i Instytuty 

 Problemy wskazywane jako te występujące najrzadziej  
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Wśród respondentów zarówno z dorzecza Odry jak i dorzecza Wisły, najczęściej pojawiającym się 

problemem z gospodarką wodną było zaśmiecanie rzek i potoków - 70% wskazań w dorzeczu Odry  

i 74% w dorzeczu Wisły, wzrost cen za wodę - 69% wskazań w dorzeczu Odry i 70% w dorzeczu Wisły 

oraz zakwit glonów w rzekach, zbiornikach, jeziorach / zarastanie i starzenie się zbiorników oraz duże 

wahania poziomu wody w rzekach i potokach - po 55% zaznaczeń w dorzeczu Odry i 56% oraz 53%  

w dorzeczu Wisły. Wyniki takie świadczą o tym, że niezależnie od dorzecza, dla interesariuszy 

najbardziej uciążliwe są te same problemy. 

Z kolei najrzadziej wskazywane były zatrucia pokarmowe po spożyciu wody ze studni, wody  

z wodociągu, 4% wskazań w dorzeczu Odry i tyle samo w dorzeczu Wisły, brak pokrywy lodowej na 

ciekach, jeziorach i zbiornikach wodnych pomimo występowania długotrwałych mrozów 9% wskazań 

w dorzeczu Odry i 10% w dorzeczu Wisły oraz nieprzydatność wody ze studni do picia/nieprzydatność 

wody wodociągowej do picia 16% wskazań w dorzeczu Odry i 18% w dorzeczu Wisły. Najważniejsze 

wyniki zostały wyróżnione kolorystycznie na poniższej tabeli nr 3.  

TABELA 3 ODCZYTAM PANU(I) LISTĘ PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ WODNĄ. PROSZĘ 

POWIEDZIEĆ, KTÓRE WEDŁUG PANA(I) WYSTĘPUJĄ W PANA(I) REGIONIE?- ZE WZGLĘDU NA 

DORZECZA 

Lp. 

OBSZAR DORZECZA Dorzecze Odry Dorzecze Wisły 

LISTA PROBLEMÓW  
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1 
brak wody w studni / braki w dostawie wody wodociągowej / 

niskie ciśnienie wody wodociągowej 
21% 71% 8% 27% 67% 7% 

2 
wysychanie rzek, małych zbiorników wodnych, jezior oraz 

terenów bezpośrednio przylegających / niskie stany wody w 
rzece, zbiorniku, jeziorze 

33% 60% 7% 34% 57% 8% 

3 duże wahania poziomu wody w rzekach i potokach 55% 37% 8% 56% 35% 9% 
4 zwiększone zagrożenie pożarami w okresach letnich 49% 43% 8% 53% 36% 11% 

5 
zmniejszenie przydatności gleby do celów rolniczych / niższa 

produkcja z pól uprawnych 
28% 46% 26% 29% 38% 33% 

6 
wzmożona erozja gleby (w okresie opadów deszcz szybko i 

łatwo wypłukuje ziemię, która jest przesuszona) 
26% 50% 24% 29% 45% 26% 

7 wzrost nieużytków rolniczych i przyrodniczych 23% 53% 24% 36% 35% 29% 

8 
wzrost stężenia zanieczyszczenia w rzece w okresach letnich 

(np. bardziej nieprzyjemny zapach, więcej śniętych ryb) 
40% 46% 14% 45% 32% 23% 

9 
ubożenie / zmiana składu gatunkowego / zmniejszenie lub 

degradacja ekosystemów wodnych oraz lądowych bezpośrednio 
zależnych od wód (np. mokradeł) 

24% 50% 26% 33% 35% 32% 

10 osiadanie i przesuwanie się powierzchni terenu 15% 69% 16% 28% 50% 22% 

11 
zakwit glonów w rzekach, zbiornikach, jeziorach / zarastanie i 

starzenie się zbiorników 
55% 36% 9% 53% 31% 16% 
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12 nieprzyjemny gnilny zapach wody w rzece, zbiorniku 41% 52% 7% 35% 52% 13% 
13 nieprzyjemny fekalny zapach wody w rzece, zbiorniku 23% 65% 12% 27% 62% 11% 

14 
nieprzyjemny smak lub zapach wody w studni / pogorszenie 

jakości wody wodociągowej 
18% 74% 8% 22% 66% 12% 

15 
nieprzydatność wody ze studni do picia / nieprzydatność wody 

wodociągowej do picia (np. zamknięcie ujęcia, zakaz 
korzystania z wody wodociągowej) 

16% 77% 7% 18% 70% 12% 

16 
zatrucia pokarmowe po spożyciu wody ze studni, wody z 

wodociągu 
4% 85% 11% 4% 80% 16% 

17 
wzrost cen za wodę (w wyniku konieczności zastosowania 
bardziej skomplikowanej technologii uzdatniania wody) 

69% 21% 10% 70% 20% 11% 

18 
śnięcie ryb / zanikanie innych gatunków, ekosystemów 

zależnych od wody 
22% 62% 16% 31% 47% 22% 

19 
nieprzydatność rzek, jezior, zbiorników do kąpieli (np. zakaz 

kąpieli, wysypka na skórze po kąpieli, 
43% 49% 8% 46% 40% 14% 

20 
zaśmiecanie rzek i potoków (śmieci w rzekach, zbiornikach, 

jeziorach 
70% 25% 6% 74% 19% 6% 

21 korozja rur wodociągowych (zmiany barwy wody) 32% 47% 21% 33% 42% 25% 
22 zanik okresowych wylewów 13% 64% 23% 20% 54% 26% 

23 
ubożenie / zanik ekosystemów zależnych od okresowych 

zalewów / zmniejszenie bioróżnorodności 
13% 58% 29% 21% 47% 33% 

24 
fragmentacja lub zanik gatunków organizmów migrujących (np. 

ryby dwuśrodowiskowe rzeczne i morskie) 
14% 49% 37% 19% 35% 45% 

25 
zmniejszenie powierzchni naturalnych terenów nadrzecznych 

oraz w bezpośredniej bliskości jezior  (w wyniku zabudowy 
obszarów) 

34% 51% 15% 36% 44% 20% 

26 częstsze okresy suszy glebowej 48% 34% 18% 54% 27% 19% 

27 
zwiększony spływ powierzchniowy (po kilkuminutowym deszczu 

duże ilości wody płyną po terenie, ulicach, nie mieszczą się w 
rowach) 

49% 39% 12% 52% 32% 16% 

28 
bardzo szybkie (zwiększone) przybieranie wody w rzece w 

trakcie opadu 
44% 44% 12% 50% 37% 13% 

29 
zwiększenie zagrożenia powodziowego (np. częstsze 
powodzie, o większym zasięgu, większe zniszczenia 

powodziowe) 
50% 45% 4% 51% 40% 9% 

30 większa erozja gleby 23% 54% 23% 28% 43% 29% 

31 
zniszczenie koryta rzeki, potoku (większa erozja wgłębna 
(pogłębienie koryta),  większa erozja brzegów (oberwanie 

brzegów) 
26% 57% 17% 43% 42% 15% 

32 wyrównanie struktury dna / koryta cieku rzeki, potoku 15% 51% 34% 24% 37% 40% 
33 zmniejszenie walorów rekreacyjnych, turystycznych 20% 68% 12% 24% 61% 15% 

34 
oleiste plamy lub wyczuwalny zapach paliwa na ciekach 

odwadniających szlaki komunikacyjne 
13% 74% 12% 15% 65% 20% 

35 
zanik drzew i krzewów rosnących w bezpośredniej bliskości 

cieków 
12% 73% 15% 17% 65% 17% 

36 
brak pokrywy lodowej na ciekach, jeziorach i zbiornikach 
wodnych pomimo występowania długotrwałych mrozów 

9% 79% 12% 10% 76% 14% 

 

Najczęściej wskazywanym problemem, pojawiającym się wśród respondentów ze wszystkich RZGW 

były: zaśmiecanie rzek i potoków (ilość wskazań od 66% w RZGW Kraków do 79% w RZGW Poznań), 

wzrost cen za wodę (ilość wskazań od 59% w RZGW Gliwice do 77% w RZGW Gdańsk) i zakwit glonów 

(ilość wskazań od 54% w RZGW Warszawa do 64% w RZGW Szczecin), choć problem ten nie był już 
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wskazywany przez wszystkie grupy. Poza wymienionymi powyżej, największą ilość wskazań  

w niektórych RZGW miały także następujące problemy – zwiększenie zagrożenia powodziowego - 

71% w RZGW Kraków, duże wahania poziomu wody w rzekach i potokach (70% wskazań w RZGW 

Wrocław), zwiększone zagrożenie pożarami w okresach letnich (55% w RZGW Gliwice) i zwiększony 

spływ powierzchniowy (55% również w RZGW Gliwice). 
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TABELA 4 ODCZYTAM PANU(I) LISTĘ PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ WODNĄ. PROSZĘ POWIEDZIEĆ, KTÓRE WEDŁUG PANA(I) WYSTĘPUJĄ  

W PANA(I) REGIONIE?- ZE WZGLĘDU NA OBSZAR RZGW 

Lp. 

OBSZAR RZGW Gdańsk Warszawa Kraków Gliwice Wrocław Poznań Szczecin 

LISTA PROBLEMÓW 
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1 

brak wody w studni / braki 
w dostawie wody 

wodociągowej / niskie 
ciśnienie wody 
wodociągowej 

15% 77% 7% 30% 65% 5% 34% 57% 9% 26% 66% 7% 25% 65% 10% 21% 71% 8% 15% 78% 6% 

2 

wysychanie rzek, małych 
zbiorników wodnych, jezior 
oraz terenów bezpośrednio 
przylegających / niskie stany 

wody w rzece, zbiorniku, 
jeziorze 

29% 65% 6% 38% 55% 6% 40% 50% 10% 33% 56% 11% 31% 61% 8% 40% 51% 9% 25% 70% 5% 

3 
duże wahania poziomu 

wody w rzekach i potokach 
55% 37% 7% 55% 36% 8% 61% 27% 12% 52% 38% 10% 70% 24% 6% 53% 39% 8% 43% 48% 9% 

4 
zwiększone zagrożenie 
pożarami w okresach 

letnich 
57% 35% 8% 55% 33% 13% 49% 43% 8% 55% 31% 15% 47% 46% 6% 55% 35% 9% 39% 52% 9% 

5 

zmniejszenie przydatności 
gleby do celów rolniczych / 

niższa produkcja z pól 
uprawnych 

23% 45% 32% 26% 40% 34% 35% 30% 35% 36% 35% 28% 24% 47% 29% 36% 40% 24% 24% 54% 23% 
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6 

wzmożona erozja gleby (w 
okresie opadów deszcz 

szybko i łatwo wypłukuje 
ziemię, która jest 

przesuszona) 

23% 49% 28% 31% 50% 19% 35% 36% 28% 23% 46% 31% 27% 49% 24% 29% 45% 26% 25% 54% 22% 

7 
wzrost nieużytków 

rolniczych i przyrodniczych 
27% 43% 30% 35% 39% 26% 41% 29% 30% 39% 29% 32% 22% 52% 26% 23% 50% 27% 19% 63% 18% 

8 

wzrost stężenia 
zanieczyszczenia w rzece w 

okresach letnich (np. 
bardziej nieprzyjemny 

zapach, więcej śniętych ryb) 

39% 35% 25% 41% 37% 22% 52% 25% 23% 48% 33% 19% 40% 45% 15% 45% 41% 15% 33% 54% 14% 

9 

ubożenie / zmiana składu 
gatunkowego / 

zmniejszenie lub degradacja 
ekosystemów wodnych oraz 

lądowych bezpośrednio 
zależnych od wód (np. 

mokradeł) 

32% 35% 34% 35% 35% 30% 35% 32% 34% 32% 35% 34% 23% 53% 25% 23% 44% 34% 26% 55% 18% 

10 
osiadanie i przesuwanie się 

powierzchni terenu 
19% 60% 21% 16% 60% 24% 43% 36% 21% 35% 47% 17% 14% 65% 22% 9% 74% 17% 13% 74% 14% 

11 

zakwit glonów w rzekach, 
zbiornikach, jeziorach / 
zarastanie i starzenie się 

zbiorników 

59% 29% 12% 64% 24% 13% 38% 39% 23% 55% 27% 18% 51% 42% 7% 59% 31% 10% 54% 37% 9% 

12 
nieprzyjemny gnilny zapach 

wody w rzece, zbiorniku 
32% 59% 9% 29% 59% 12% 35% 47% 17% 52% 36% 12% 43% 50% 7% 47% 44% 9% 27% 67% 5% 

13 
nieprzyjemny fekalny 
zapach wody w rzece, 

zbiorniku 
20% 70% 10% 18% 73% 9% 31% 54% 15% 41% 45% 14% 20% 67% 13% 24% 61% 15% 21% 73% 6% 

14 
nieprzyjemny smak lub 
zapach wody w studni / 

pogorszenie jakości wody 
21% 69% 10% 20% 71% 9% 23% 64% 14% 22% 64% 15% 20% 71% 9% 19% 74% 7% 16% 78% 5% 
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wodociągowej 

15 

nieprzydatność wody ze 
studni do picia / 

nieprzydatność wody 
wodociągowej do picia (np. 

zamknięcie ujęcia, zakaz 
korzystania z wody 

wodociągowej) 

19% 73% 8% 15% 71% 15% 22% 67% 11% 13% 75% 13% 22% 72% 6% 12% 81% 7% 17% 76% 6% 

16 
zatrucia pokarmowe po 

spożyciu wody ze studni, 
wody z wodociągu 

5% 79% 15% 3% 82% 15% 5% 79% 16% 4% 83% 14% 5% 82% 14% 5% 82% 14% 4% 89% 7% 

17 

wzrost cen za wodę (w 
wyniku konieczności 

zastosowania bardziej 
skomplikowanej 

technologii uzdatniania 
wody) 

77% 15% 7% 65% 25% 10% 73% 15% 12% 59% 28% 13% 72% 18% 10% 68% 18% 14% 71% 21% 8% 

18 

śnięcie ryb / zanikanie 
innych gatunków, 

ekosystemów zależnych od 
wody 

31% 52% 17% 31% 45% 24% 29% 44% 27% 29% 50% 21% 24% 65% 11% 19% 61% 20% 22% 65% 14% 

19 

nieprzydatność rzek, jezior, 
zbiorników do kąpieli (np. 
zakaz kąpieli, wysypka na 

skórze po kąpieli, 

36% 47% 16% 51% 39% 10% 47% 35% 17% 51% 36% 13% 43% 50% 7% 47% 45% 8% 35% 58% 6% 

20 
zaśmiecanie rzek i potoków 

(śmieci w rzekach, 
zbiornikach, jeziorach 

71% 25% 5% 70% 23% 7% 79% 14% 7% 78% 17% 5% 74% 24% 3% 66% 25% 8% 68% 25% 7% 

21 
korozja rur wodociągowych 

(zmiany barwy wody) 
21% 47% 32% 29% 48% 23% 48% 34% 18% 38% 33% 29% 30% 46% 24% 30% 47% 23% 35% 51% 15% 

22 zanik okresowych wylewów 20% 48% 32% 24% 57% 19% 20% 56% 24% 13% 56% 31% 17% 55% 28% 17% 57% 25% 6% 78% 15% 

23 
ubożenie / zanik 

ekosystemów zależnych od 
18% 54% 28% 22% 51% 27% 23% 39% 38% 16% 44% 40% 15% 55% 30% 16% 52% 32% 9% 68% 23% 
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okresowych zalewów / 
zmniejszenie 

bioróżnorodności 

24 

fragmentacja lub zanik 
gatunków organizmów 
migrujących (np. ryby 

dwuśrodowiskowe rzeczne i 
morskie) 

25% 42% 33% 16% 35% 49% 18% 29% 53% 13% 34% 54% 15% 52% 33% 15% 41% 44% 13% 60% 27% 

25 

zmniejszenie powierzchni 
naturalnych terenów 
nadrzecznych oraz w 

bezpośredniej bliskości 
jezior  (w wyniku zabudowy 

obszarów) 

33% 48% 19% 38% 45% 16% 38% 36% 25% 31% 51% 18% 35% 46% 18% 38% 42% 20% 30% 61% 9% 

26 
częstsze okresy suszy 

glebowej 
48% 35% 17% 57% 25% 18% 58% 22% 20% 51% 25% 24% 55% 32% 13% 53% 27% 20% 35% 47% 18% 

27 

zwiększony spływ 
powierzchniowy (po 

kilkuminutowym deszczu 
duże ilości wody płyną po 

terenie, ulicach, nie 
mieszczą się w rowach) 

44% 40% 16% 53% 34% 14% 57% 25% 18% 55% 30% 15% 55% 36% 8% 43% 45% 13% 45% 38% 16% 

28 
bardzo szybkie (zwiększone) 
przybieranie wody w rzece 

w trakcie opadu 
38% 51% 11% 45% 44% 12% 68% 20% 12% 52% 30% 18% 57% 35% 7% 34% 51% 15% 35% 53% 13% 

29 

zwiększenie zagrożenia 
powodziowego (np. 
częstsze powodzie, o 

większym zasięgu, większe 
zniszczenia powodziowe) 

35% 54% 11% 47% 45% 7% 71% 21% 8% 47% 47% 5% 67% 29% 4% 36% 58% 5% 48% 46% 5% 

30 większa erozja gleby 21% 49% 30% 27% 53% 20% 39% 30% 31% 22% 39% 39% 25% 53% 22% 25% 50% 25% 18% 64% 18% 

31 
zniszczenie koryta rzeki, 
potoku (większa erozja 

37% 47% 15% 33% 51% 16% 58% 28% 14% 45% 38% 16% 30% 56% 14% 22% 54% 25% 20% 66% 14% 
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wgłębna (pogłębienie 
koryta),  większa erozja 

brzegów (oberwanie 
brzegów) 

32 
wyrównanie struktury dna / 
koryta cieku rzeki, potoku 

16% 44% 40% 26% 41% 33% 30% 23% 47% 17% 41% 42% 19% 47% 34% 17% 45% 38% 11% 63% 26% 

33 
zmniejszenie walorów 

rekreacyjnych, 
turystycznych 

24% 64% 13% 24% 65% 12% 25% 54% 22% 22% 63% 15% 23% 65% 13% 22% 65% 14% 17% 75% 8% 

34 

oleiste plamy lub 
wyczuwalny zapach paliwa 
na ciekach odwadniających 

szlaki komunikacyjne 

16% 67% 16% 14% 65% 21% 15% 62% 23% 16% 66% 17% 18% 67% 15% 15% 72% 14% 5% 86% 9% 

35 
zanik drzew i krzewów 

rosnących w bezpośredniej 
bliskości cieków 

18% 68% 14% 18% 68% 14% 17% 60% 23% 11% 67% 22% 13% 74% 14% 12% 72% 16% 14% 72% 15% 

36 

brak pokrywy lodowej na 
ciekach, jeziorach i 

zbiornikach wodnych 
pomimo występowania 
długotrwałych mrozów 

13% 78% 9% 8% 78% 14% 9% 74% 17% 15% 69% 15% 15% 75% 11% 5% 80% 15% 4% 85% 11% 
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Spośród wszystkich wymienionych problemów, respondenci wskazali te, które w ich opinii powinny 

zostać najszybciej rozwiązane w ich regionie. Są to: zaśmiecanie rzek i potoków (śmieci w rzekach, 

zbiornikach, jeziorach), zwiększenie zagrożenia powodziowego (np. częstsze powodzie, o większym zasięgu, 

większe zniszczenia powodziowe), duże wahania poziomu wody w rzekach i potokach, wzrost cen za wodę 

(w wyniku konieczności zastosowania bardziej skomplikowanej technologii uzdatniania wody).  

TABELA 5 PROSZĘ SIĘ ZASTANOWIĆ, JAKIE PROBLEMY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ 

POWINNY BYĆ W PANA(I) OKOLICY NAJSZYBCIEJ ROZWIĄZANE? PROSZĘ WSKAZAĆ MAKSYMALNIE 

DWA PROBLEMY 

LP. LISTA PROBLEMÓW 
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WYMIENIONO 

1 
brak wody w studni / braki w dostawie wody 

wodociągowej / niskie ciśnienie wody 
wodociągowej 

3% 3% 5% 3% 3% 

2 

wysychanie rzek, małych zbiorników 
wodnych, jezior oraz terenów bezpośrednio 
przylegających / niskie stany wody w rzece, 

zbiorniku, jeziorze 

5% 3% 3% 0% 6% 

3 
duże wahania poziomu wody w rzekach i 

potokach 
11% 13% 13% 6% 14% 

4 
zwiększone zagrożenie pożarami w okresach 

letnich 
5% 2% 1% 0% 0% 

5 
zmniejszenie przydatności gleby do celów 

rolniczych / niższa produkcja z pól uprawnych 
1% 2% 4% 3% 0% 

6 
wzmożona erozja gleby (w okresie opadów 

deszcz szybko i łatwo wypłukuje ziemię, która 
jest przesuszona) 

3% 1% 1% 3% 3% 

7 wzrost nieużytków rolniczych i przyrodniczych 1% 1% 3% 0% 0% 

8 
wzrost stężenia zanieczyszczenia w rzece w 
okresach letnich (np. bardziej nieprzyjemny 

zapach, więcej śniętych ryb) 
6% 10% 10% 3% 9% 

9 

ubożenie / zmiana składu gatunkowego / 
zmniejszenie lub degradacja ekosystemów 

wodnych oraz lądowych bezpośrednio 
zależnych od wód (np. mokradeł) 

1% 0% 2% 11% 0% 

10 
osiadanie i przesuwanie się powierzchni 

terenu 
1% 2% 2% 0% 0% 

11 
zakwit glonów w rzekach, zbiornikach, 

jeziorach / zarastanie i starzenie się 
zbiorników 

5% 6% 7% 9% 9% 

12 
nieprzyjemny gnilny zapach wody w rzece, 

zbiorniku 
3% 5% 2% 3% 0% 

13 nieprzyjemny fekalny zapach wody w rzece, 4% 3% 2% 6% 3% 
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zbiorniku 

14 
nieprzyjemny smak lub zapach wody w studni 

/ pogorszenie jakości wody wodociągowej 
4% 2% 1% 6% 6% 

15 

nieprzydatność wody ze studni do picia / 
nieprzydatność wody wodociągowej do picia 

(np. zamknięcie ujęcia, zakaz korzystania z 
wody wodociągowej) 

2% 3% 2% 3% 3% 

16 
zatrucia pokarmowe po spożyciu wody ze 

studni, wody z wodociągu 
0% 0% 0% 0% 0% 

17 
wzrost cen za wodę (w wyniku konieczności 

zastosowania bardziej skomplikowanej 
technologii uzdatniania wody) 

10% 12% 7% 17% 11% 

18 
śnięcie ryb / zanikanie innych gatunków, 

ekosystemów zależnych od wody 
1% 1% 1% 6% 3% 

19 
nieprzydatność rzek, jezior, zbiorników do 

kąpieli (np. zakaz kąpieli, wysypka na skórze 
po kąpieli) 

1% 7% 2% 3% 3% 

20 
zaśmiecanie rzek i potoków (śmieci w 

rzekach, zbiornikach, jeziorach 
27% 26% 22% 34% 26% 

21 
korozja rur wodociągowych (zmiany barwy 

wody) 
3% 4% 2% 0% 3% 

22 zanik okresowych wylewów 1% 0% 0% 0% 0% 

23 
ubożenie / zanik ekosystemów zależnych od 

okresowych zalewów / zmniejszenie 
bioróżnorodności 

0% 0% 1% 0% 0% 

24 
fragmentacja lub zanik gatunków organizmów 

migrujących (np. ryby dwuśrodowiskowe; 
rzeczne i morskie) 

1% 1% 0% 3% 0% 

25 

zmniejszenie powierzchni naturalnych 
terenów nadrzecznych oraz w bezpośredniej 

bliskości jezior  (w wyniku zabudowy 
obszarów) 

2% 2% 1% 11% 6% 

26 częstsze okresy suszy glebowej 5% 3% 6% 9% 6% 

27 

zwiększony spływ powierzchniowy (po 
kilkuminutowym deszczu duże ilości wody 

płyną po terenie, ulicach, nie mieszczą się w 
rowach) 

4% 5% 7% 3% 11% 

28 
bardzo szybkie (zwiększone) przybieranie 

wody w rzece w trakcie opadu 
2% 2% 3% 0% 0% 

29 
zwiększenie zagrożenia powodziowego (np. 

częstsze powodzie, o większym zasięgu, 
większe zniszczenia powodziowe) 

17% 10% 15% 6% 14% 

30 większa erozja gleby 1% 1% 0% 0% 3% 

31 
zniszczenie koryta rzeki, potoku (większa 

erozja wgłębna (pogłębienie koryta),  większa 
erozja brzegów (oberwanie brzegów) 

5% 1% 4% 3% 0% 

32 
wyrównanie struktury dna / koryta cieku 

rzeki, potoku 
1% 1% 1% 6% 0% 

33 
zmniejszenie walorów rekreacyjnych, 

turystycznych 
0% 2% 2% 3% 0% 

34 
oleiste plamy lub wyczuwalny zapach paliwa 

na ciekach odwadniających szlaki 
komunikacyjne 

1% 2% 1% 3% 3% 

35 
zanik drzew i krzewów rosnących w 

bezpośredniej bliskości cieków 
1% 0% 1% 3% 3% 
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36 
brak pokrywy lodowej na ciekach, jeziorach i 
zbiornikach wodnych pomimo występowania 

długotrwałych mrozów 
0% 0% 0% 0% 0% 

 

Ze względu na dorzecza zostały wybrane te same problemy jako te najważniejsze. Zaśmiecanie rzek  

i potoków 22% wskazań w dorzeczu Odry i 29% w dorzeczu Wisły, zwiększenie zagrożenia 

powodziowego 15% wskazań w dorzeczu Odry i 14% w dorzeczu Wisły oraz duże wahania poziomu 

wody w rzekach i potokach 12% wskazań w dorzeczu Odry i 11% w dorzeczu Wisły.   

TABELA 6 PROSZĘ SIĘ ZASTANOWIĆ, JAKIE PROBLEMY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ 

POWINNY BYĆ W PANA(I) OKOLICY NAJSZYBCIEJ ROZWIĄZANE? PROSZĘ WSKAZAĆ MAKSYMALNIE 

DWA PROBLEMY- ZE WZGLĘDU NA DORZECZA 

Lp. OBSZAR DORZECZA 

D
or

ze
cz

e 
O

dr
y 

D
or

ze
cz

e 
W

is
ły

 

LISTA PROBLEMÓW WYMIENIONO 

1 
brak wody w studni / braki w dostawie wody wodociągowej / niskie ciśnienie 

wody wodociągowej 
4% 3% 

2 
wysychanie rzek, małych zbiorników wodnych, jezior oraz terenów bezpośrednio 

przylegających / niskie stany wody w rzece, zbiorniku, jeziorze 
5% 4% 

3 duże wahania poziomu wody w rzekach i potokach 12% 11% 
4 zwiększone zagrożenie pożarami w okresach letnich 3% 3% 

5 
zmniejszenie przydatności gleby do celów rolniczych / niższa produkcja z pól 

uprawnych 
2% 1% 

6 
wzmożona erozja gleby (w okresie opadów deszcz szybko i łatwo wypłukuje 

ziemię, która jest przesuszona) 
2% 1% 

7 wzrost nieużytków rolniczych i przyrodniczych 1% 2% 

8 
wzrost stężenia zanieczyszczenia w rzece w okresach letnich (np. bardziej 

nieprzyjemny zapach, więcej śniętych ryb) 
8% 8% 

9 
ubożenie / zmiana składu gatunkowego / zmniejszenie lub degradacja 

ekosystemów wodnych oraz lądowych bezpośrednio zależnych od wód (np. 
mokradeł) 

1% 2% 

10 osiadanie i przesuwanie się powierzchni terenu 1% 2% 

11 
zakwit glonów w rzekach, zbiornikach, jeziorach / zarastanie i starzenie się 

zbiorników 
8% 4% 

12 nieprzyjemny gnilny zapach wody w rzece, zbiorniku 3% 3% 
13 nieprzyjemny fekalny zapach wody w rzece, zbiorniku 2% 5% 

14 
nieprzyjemny smak lub zapach wody w studni / pogorszenie jakości wody 

wodociągowej 
3% 2% 

15 
nieprzydatność wody ze studni do picia / nieprzydatność wody wodociągowej do 

picia (np. zamknięcie ujęcia, zakaz korzystania z wody wodociągowej) 
3% 2% 

16 zatrucia pokarmowe po spożyciu wody ze studni, wody z wodociągu 0% 0% 

17 
wzrost cen za wodę (w wyniku konieczności zastosowania bardziej 

skomplikowanej technologii uzdatniania wody) 
11% 9% 

18 śnięcie ryb / zanikanie innych gatunków, ekosystemów zależnych od wody 1% 2% 

19 
nieprzydatność rzek, jezior, zbiorników do kąpieli (np. zakaz kąpieli, wysypka na 

skórze po kąpieli, 
3% 3% 

20 zaśmiecanie rzek i potoków (śmieci w rzekach, zbiornikach, jeziorach 22% 29% 
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21 korozja rur wodociągowych (zmiany barwy wody) 3% 3% 
22 zanik okresowych wylewów 1% 0% 

23 
ubożenie / zanik ekosystemów zależnych od okresowych zalewów / zmniejszenie 

bioróżnorodności 
0% 1% 

24 
fragmentacja lub zanik gatunków organizmów migrujących (np. ryby 

dwuśrodowiskowe rzeczne i morskie) 
0% 1% 

25 
zmniejszenie powierzchni naturalnych terenów nadrzecznych oraz w 

bezpośredniej bliskości jezior  (w wyniku zabudowy obszarów) 
2% 2% 

26 częstsze okresy suszy glebowej 6% 4% 

27 
zwiększony spływ powierzchniowy (po kilkuminutowym deszczu duże ilości wody 

płyną po terenie, ulicach, nie mieszczą się w rowach) 
5% 5% 

28 bardzo szybkie (zwiększone) przybieranie wody w rzece w trakcie opadu 2% 2% 

29 
zwiększenie zagrożenia powodziowego (np. częstsze powodzie, o większym 

zasięgu, większe zniszczenia powodziowe) 
15% 14% 

30 większa erozja gleby 1% 1% 

31 
zniszczenie koryta rzeki, potoku (większa erozja wgłębna (pogłębienie koryta),  

większa erozja brzegów (oberwanie brzegów) 1% 5% 
32 wyrównanie struktury dna / koryta cieku rzeki, potoku 1% 2% 
33 zmniejszenie walorów rekreacyjnych, turystycznych 2% 1% 

34 
oleiste plamy lub wyczuwalny zapach paliwa na ciekach odwadniających szlaki 

komunikacyjne 
1% 1% 

35 zanik drzew i krzewów rosnących w bezpośredniej bliskości cieków 1% 0% 

36 
brak pokrywy lodowej na ciekach, jeziorach i zbiornikach wodnych pomimo 

występowania długotrwałych mrozów 
0% 0% 

 

Wśród problemów związanych z gospodarka wodna, wskazanych jako te, które winny być rozwiązane 

najszybciej, ze względu na obszar RZGW, najczęściej były wymieniane następujące: zaśmiecanie rzek 

 i potoków (ilość wskazań od 20% w RZGW Wrocław do 35% w RZGW Gliwice), zagrożenie 

powodziowe (od 7% w RZGW Gdańsk do 24% w RZGW Kraków), duże wahania poziomu wody  

w rzekach i potokach (od 5% w RZGW Poznań do 15% w RZGW Gdańsk i Szczecin). Poza 

wymienionymi powyżej, największą ilość wskazań w niektórych RZGW miały także następujące 

problemy – wzrost cen za wodę (13% w RZGW Poznań i 15% w RZGW Gdańsk), zakwit glonów  

w rzekach, zbiornikach, jeziorach / zarastanie i starzenie się zbiorników (8% w RZGW Warszawa i 12% 

w RZGW Poznań). Taki rozkład wyników potwierdza, że o ile istnieją wahania pomiędzy opiniami co 

do istotności różnych problemów, wśród przedstawicieli poszczególnych RZGW, to jednak bardzo 

wyraźne są te same tendencje – generalnie dla wszystkich respondentów, niezależnie od RZGW te 

same problemy wydają się być ważne i takie same są przez nich niezauważane. 
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TABELA 7 PROSZĘ SIĘ ZASTANOWIĆ, JAKIE PROBLEMY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ POWINNY BYĆ W PANA(I) OKOLICY NAJSZYBCIEJ 

ROZWIĄZANE? PROSZĘ WSKAZAĆ MAKSYMALNIE DWA PROBLEMY – ZE WZGLĘDU NA OBSZAR RZGW 
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LISTA PROBLEMÓW WYMIENIONO 

1 brak wody w studni / braki w dostawie wody wodociągowej / niskie ciśnienie wody wodociągowej 5% 1% 5% 1% 5% 4% 3% 

2 
wysychanie rzek, małych zbiorników wodnych, jezior oraz terenów bezpośrednio przylegających / niskie 

stany wody w rzece, zbiorniku, jeziorze 
1% 3% 1% 5% 6% 6% 2% 

3 duże wahania poziomu wody w rzekach i potokach 15% 8% 12% 12% 14% 5% 15% 
4 zwiększone zagrożenie pożarami w okresach letnich 4% 4% 4% 3% 2% 2% 5% 
5 zmniejszenie przydatności gleby do celów rolniczych / niższa produkcja z pól uprawnych 1% 2% 1% 4% 0% 3% 2% 
6 wzmożona erozja gleby (w okresie opadów deszcz szybko i łatwo wypłukuje ziemię, która jest przesuszona) 1% 3% 1% 1% 2% 2% 4% 
7 wzrost nieużytków rolniczych i przyrodniczych 2% 3% 2% 1% 0% 0% 3% 

8 
wzrost stężenia zanieczyszczenia w rzece w okresach letnich (np. bardziej nieprzyjemny zapach, więcej 

śniętych ryb) 
8% 6% 8% 6% 5% 11% 9% 

9 
ubożenie / zmiana składu gatunkowego / zmniejszenie lub degradacja ekosystemów wodnych oraz lądowych 

bezpośrednio zależnych od wód (np. mokradeł) 
1% 5% 2% 0% 0% 1% 3% 

10 osiadanie i przesuwanie się powierzchni terenu 3% 0% 3% 1% 1% 1% 1% 
11 zakwit glonów w rzekach, zbiornikach, jeziorach / zarastanie i starzenie się zbiorników 5% 8% 2% 5% 6% 12% 4% 
12 nieprzyjemny gnilny zapach wody w rzece, zbiorniku 4% 2% 0% 5% 2% 4% 3% 
13 nieprzyjemny fekalny zapach wody w rzece, zbiorniku 2% 3% 5% 8% 3% 2% 2% 
14 nieprzyjemny smak lub zapach wody w studni / pogorszenie jakości wody wodociągowej 2% 2% 3% 3% 3% 4% 5% 

15 
nieprzydatność wody ze studni do picia / nieprzydatność wody wodociągowej do picia (np. zamknięcie 

ujęcia, zakaz korzystania z wody wodociągowej) 
4% 3% 2% 0% 3% 3% 4% 

16 zatrucia pokarmowe po spożyciu wody ze studni, wody z wodociągu 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 
17 wzrost cen za wodę (w wyniku konieczności zastosowania bardziej skomplikowanej technologii 15% 5% 6% 9% 12% 13% 11% 
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uzdatniania wody) 
18 śnięcie ryb / zanikanie innych gatunków, ekosystemów zależnych od wody 2% 3% 0% 3% 0% 2% 1% 
19 nieprzydatność rzek, jezior, zbiorników do kąpieli (np. zakaz kąpieli, wysypka na skórze po kąpieli, 1% 3% 3% 5% 2% 5% 3% 
20 zaśmiecanie rzek i potoków (śmieci w rzekach, zbiornikach, jeziorach 27% 26% 28% 35% 20% 21% 23% 
21 korozja rur wodociągowych (zmiany barwy wody) 3% 4% 2% 2% 1% 4% 5% 
22 zanik okresowych wylewów 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 
23 ubożenie / zanik ekosystemów zależnych od okresowych zalewów / zmniejszenie bioróżnorodności 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 
24 fragmentacja lub zanik gatunków organizmów migrujących (np. ryby dwuśrodowiskowe rzeczne i morskie) 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 

25 
zmniejszenie powierzchni naturalnych terenów nadrzecznych oraz w bezpośredniej bliskości jezior  (w 

wyniku zabudowy obszarów) 
3% 3% 1% 2% 2% 3% 3% 

26 częstsze okresy suszy glebowej 5% 5% 3% 3% 4% 9% 5% 

27 
zwiększony spływ powierzchniowy (po kilkuminutowym deszczu duże ilości wody płyną po terenie, ulicach, 

nie mieszczą się w rowach) 
5% 6% 3% 6% 8% 5% 2% 

28 bardzo szybkie (zwiększone) przybieranie wody w rzece w trakcie opadu 2% 3% 3% 3% 3% 2% 0% 

29 
zwiększenie zagrożenia powodziowego (np. częstsze powodzie, o większym zasięgu, większe zniszczenia 

powodziowe) 
7% 12% 24% 14% 22% 9% 13% 

30 większa erozja gleby 2% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 

31 
zniszczenie koryta rzeki, potoku (większa erozja wgłębna (pogłębienie koryta),  większa erozja brzegów 

(oberwanie brzegów) 
2% 4% 8% 6% 1% 0% 3% 

32 wyrównanie struktury dna / koryta cieku rzeki, potoku 2% 2% 2% 0% 1% 1% 1% 
33 zmniejszenie walorów rekreacyjnych, turystycznych 0% 2% 0% 0% 2% 4% 0% 
34 oleiste plamy lub wyczuwalny zapach paliwa na ciekach odwadniających szlaki komunikacyjne 1% 2% 0% 0% 3% 1% 1% 
35 zanik drzew i krzewów rosnących w bezpośredniej bliskości cieków 0% 0% 1% 0% 0% 2% 2% 

36 
brak pokrywy lodowej na ciekach, jeziorach i zbiornikach wodnych pomimo występowania długotrwałych 

mrozów 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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66% badanych deklaruje, iż instytucja/organizacja/firma, którą reprezentują podejmuje działania na 

rzecz poprawy stanu wód i środowiska wodnego.  

 

RYSUNEK 40 CZY PANA(I) URZĄD / INSTYTUCJA / FIRMA PODEJMUJE JAKIEŚ  DZIAŁANIA NA RZECZ 

POPRAWY STANU WÓD I ŚRODOWISKA WODNEGO?  

Działania na rzecz poprawy stanu wód i środowiska wodnego najczęściej podejmują uniwersytety  

i instytucje – 74% odpowiedzi na „tak”. Najrzadziej takie działania podejmują przedsiębiorcy – 54% 

wskazań.  

 

RYSUNEK 41 CZY PANA(I) URZĄD / INSTYTUCJA / FIRMA PODEJMUJE JAKIEŚ  DZIAŁANIA NA RZECZ 

POPRAWY STANU WÓD I ŚRODOWISKA WODNEGO? – ZE WZGLĘDU NA GRUPĘ BADANĄ 

 

66%

28%

6%
Tak

Nie

Nie wiem / trudno 
powiedzieć

70%

54%

69%

66%

74%

23%

40%

26%

26%

26%

7%

6%

5%

9%

0%

Administracja rządowa i samorządowa

Przedsiębiorcy

Rolnictwo i Rybactwo

Ekologiczne organizacje pozarządowe 
(NGO)

Uniwersytety i Instytuty

Tak Nie Nie wiem / trudno powiedzieć
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Ze względu na obszar dorzecza, nie zauważa się istotnych statystycznie różnic między grupami. 65% 

badanych z dorzecza Odry oraz 67% badanych z dorzecza Wisły wskazało, iż instytucja/organizacja, 

którą reprezentują pojmuje działania na rzecz poprawy stanu wód i środowiska wodnego.  

 

RYSUNEK 42 CZY PANA(I) URZĄD / INSTYTUCJA / FIRMA PODEJMUJE JAKIEŚ  DZIAŁANIA NA RZECZ 

POPRAWY STANU WÓD I ŚRODOWISKA WODNEGO? ZE WZGLĘDU NA DORZECZE 

Badani z obszarów RZGW odpowiadający na pytanie „Czy Pana(i) urząd / instytucja / firma podejmuje 

działania na rzecz poprawy stanu wód i środowiska wodnego?” w większości wskazywali, iż angażują 

się w takie akcje. Respondenci z obszaru RZGW Gdańska w 73% potwierdzili takie działania, z obszaru 

RZGW Warszawy w 70%, z obszaru RZGW Krakowa w 62%, z obszaru RZGW Gliwic w 66%, z obszaru 

RZGW Wrocławia w 63%, a z obszarów RZGW Poznania i Szczecina w 65%.  

 

RYSUNEK 43 CZY PANA(I) URZĄD / INSTYTUCJA / FIRMA PODEJMUJE JAKIEŚ  DZIAŁANIA NA RZECZ 

POPRAWY STANU WÓD I ŚRODOWISKA WODNEGO? ZE WZGLĘDU NA OBSZAR RZGW 

Dorzecze Odry
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Tak
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33%
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5%
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5%

7%

5%
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Poniższa tabela przedstawia wszystkie wymienione przez respondentów działania na rzecz poprawy 

stanu wód i środowiska wodnego. Wśród najczęściej wymienianych znalazły się: monitoring jakości 

wody, budowy oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji czy działania edukacyjne/szkolenia. 

TABELA 8 JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE PANI/PANA FIRMA NA RZECZ POPRAWY STANU WOD  

I SRODOWISKA WODNEGO? 

Rodzaj działania 
liczba 

wskazań 
monitoring jakości wody 45 

budowy oczyszczalni ścieków 41 
budowa kanalizacji 38 

działania edukacyjne/szkolenia 33 
kontrole podmiotów gospodarczych, wędkarzy, użytkowników środowiska 24 

melioracja 23 
akcje społeczne (sprzątanie rzek, jezior) 18 

hodowla ryb/ochrona ryb/zarybianie 13 
dofinansowywanie inwestycji mających na celu poprawę jakości środowiska 12 

badania stanu i kontrola odprowadzanych zanieczyszczeń do wód powierzchniowych 11 
budowa zbiorników retencyjnych 9 

separatory 9 
zgłaszanie zidentyfikowanych problemów do odpowiednich instytucji 9 

konserwacja cieków 8 
konferencje na temat melioracji, narady z administracją, konsultacje społeczne 
dotyczące jakości i stanu wód, zgłaszanie uwag, ocenianie raportów, nakładanie 

określonych warunków na konkretne przedsięwzięcia związane z gospodarką wodną 
7 

projekt gospodarki wodno ściekowej 7 
kary za zanieczyszczanie 6 

odnowienie małej retencji wodnej w lasach, nawadnianie, odwadnianie, użytki 
ekologiczne, działania mające na celu poprawę środowiska ptactwa wodnego 

6 

budowa oczyszczalni wód deszczowych 5 
budowa przepławek dla ryb 5 
minimalizacja poboru wód 5 

pisma interwencyjne, decyzje o poprawie jakości wody 5 
program małej retencji 5 

stacje uzdatniania wody 5 
wydawanie pozwoleń wodno-prawnych 5 

zwiększanie bioróżnorodności 5 
odprowadzanie wód z kopalń dla zminimalizowania zagrożenia powodziowego- 

budowa systemu retencyjno dozującego słonych wód kopalnianych 
4 

programy rolno-środowiskowe 4 
analiza gleb dla rolników 3 

budowa wału przeciwpowodziowego 3 
działania reklamowe i informacyjne 3 

kontrola odprowadzania ścieków, retencjonowanie wody 3 
monitoring ekosystemu, zabezpieczenia - bariery absorbenty, zapobiegające awariom 

zalaniom rzeki olejami 
3 

oczyszczanie wody opadowej z jezdni 3 
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opiniujemy instalacje sanitarne, oczyszczalnie ścieków, opiniowanie dokumentów 
pozwoleń wodno- prawnych, opinie na temat regulowania rzek, ścieków 

3 

pogłębianie rowów, zapory na tamie 3 
projekt przywracający funkcjonowania koryta rzek, budowa sztucznego tarliska 3 

realizacja programu małej retencji górskiej 3 
walka z kłusownikami 3 

współpraca z samorządami i naukowymi stowarzyszeniami 3 
zapobieganie erozji wodnej 3 

zastawki na ciekach 3 
badania z zakresu eksploatacji studni głębinowych, dezynfekcja wody pitnej 2 

dbałość o  czystość otoczenia 2 
gospodarowanie wodami na stawach, mała retencja, podnoszenie stanu wód 

gruntowych podwyższenie poziomu wód gruntowych, 
2 

modernizacja oczyszczalni 2 
montaż łapaczy tzw. awasy - wykrywacze substancji ropopodobnych 2 

oceny obszarowe wód, sugerowanie zmian dla gmin i administratorów wody 2 
ochrona akwenów wodnych 2 

oczyszczanie rzeki 2 
oczyszczanie stawów 2 

regulacja brzegów 2 
segregacja śmieci, recykling 2 

strefy ochronne wód głębinowych 2 
ścisła współpraca z RZGW 2 

tworzenie programu ochrony środowiska 2 
utrzymanie i konserwacja, walka z zaśmiecaniem, plamami oleistymi 2 

walka o graniczenia dla trucicieli, starania o drożność rzek 2 
wnioski do odpowiednich organów o środki pieniężne na budowę infrastruktury 

wodnej 
2 

współdziałanie z zarządem melioracji, zezwolenia, sprawdzanie, czy nie ma dzikich 
lokatorów, którzy wywożą śmieci 

2 

wymiana sprzętu który możne powodować wzrost zanieczyszczenia. 2 
absorbowanie biogenów z wody do stawów rybnych, a następnie zatrzymywanie 

biogenów w stawach i oddawanie czystej wody 
1 

administracyjne,  informacja społeczeństwa, zmuszanie zarządców do naprawy złego 
stan 

1 

analiza pod katem obowiązujących praw 1 
badania nad rekultywacją jezior 1 

bezodpływowe odprowadzanie ścieków 1 
budowa parku 1 

budowa systemów obiegów wtórnych 1 
budowa wodociągów 1 

budowanie nowych ujęć wód 1 
dbałość o instalacje, wykorzystywanie funduszy europejskich na cele modernizacyjne, 1 

dbałość o ujęcia własne wody 1 
dokumenty planistyczne, na podstawie których potem rozwiązywane są problemy 1 

działania dążące do oczyszczenia kanału portowego 1 
działania hydrologiczne, zagospodarowanie terenu 1 

działania na rzecz rozbudowania sieci sanitarnej i wodociągowej 1 



 „KONSULTACJE SPOŁECZNE 1 września 2011 r. – 29 lutego 2012 r.” 

 67 

działania na rzecz stowarzyszenia ziemi dobrzyńskiej 1 
eksploatacja naturalnego zbiornika wodnego 1 

inwentaryzacja szlaków wodnych, poprawa gospodarki wodnej i szlaków 
turystycznych 

1 

jako jednostka naukowa wskazują problemy i podmioty (ich) je wykonują 1 
koncepcje zagospodarowania dorzeczy lokalnych, w ramach współpracy z innymi 

instytucjami, ekspertyzy odwodnień, funkcjonowania itd. 
1 

konserwacja i budowa zbiorników ze stagnującą wodą celem poprawienia sytuacji 
płazów gadów oraz fauny wodnej 

1 

konserwacja rzeki przepływającej przez teren zakładu 1 
lasy mają znaczenie przeciwpowodziowe, utrzymywanie tego, oczyszczanie rzek, 

powiększanie powierzchni lasów 
1 

likwidacja trzech ujęć wody, budowa jednego ujęcia wody, budowa nowej sieci 1 
modernizacja przejść przez rzeki 1 

modernizacja SUW 1 
modernizacja systemów pomiarowych, ostrzegania, przed zagrożeniem, stanie wód 1 

monitoring i sprawdzanie użytkowanie terenów znajdujących sie przy jeziorach 1 
naprawa szkód górniczych 1 

naukowo badawcza sfera czyli opracowywanie założeń czy też planów poprawy w 
oparciu o modelowanie matematyczne planów prognozowanie zmian następnie 

określanie jakie działania trzeba podjąć 
1 

nierealizowanie przedsięwzięć, które mogą w negatywny sposób wpłynąć na jakość 
wód 

1 

obserwacja zmian ekosystemów związanych ze środowiskiem wodnym (rzeki jeziora 
stawy), monitorowanie tych zmian, 

1 

ocena realizacji planów związanych z inwestycjami pod kątem ochrony gospodarki 
wodnej 

1 

ocenianie przydatność wody dla ludności 1 
ochrona gleb i wód 1 

ochrona Morza Bałtyckiego 1 
ochrona przyrodniczych siedlisk 1 

ochrona wód podziemnych - bariera wschodnia i centralna odciąga zasolone wody i 
zawraca do ścieków po produkcyjnych 

1 

oczyszczalnia biologiczno - chemiczna 1 
oczyszczanie wód, usuwanie skorodowanych rur 1 

oczyszczenie, stawianie zapór, badania wody 1 
odpowiedni system oczyszczania wód 1 

odtwarzanie naturalnych rozlewisk i mokradeł 1 
odtwarzanie terenów zalewowych, przywracanie drożności ekologicznej rzeki, 

poprawa jakości wód, rewitalizacja terenów nadrzecznych, mokradeł, odtwarzanie  
równowagi ekologicznej rzek, odtwarzanie różnorodności biologicznej kory rzek 

1 

odtwarzanie torfowisk 1 
odtworzenie właściwego systemu hydrologicznego, którego działanie sprzyjałoby 

stworzeniu warunków  ptakom wodno-błotnym 
1 

ograniczenia ilości ścieków - wody powierzchniowe oczyszczanie ścieków 1 
ograniczenie zrzutu wody oczyszczonej do kanałów portowych poprzez instalacje 1 

opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych stref ochronnych głównych 
zbiorników wód podziemnych, monitoring składowiska odpadów z elektrociepłowni, 

mapy wrażliwości i jakości na zanieczyszczenie, mapy geośrodowiskowe, 
1 
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oszczędzanie wody, energooszczędność 1 
pisma w sprawie bobrów, bo ich tamy powodują powodzie 1 

płyta obornikowa 1 
podejmowanie działań w przypadku nielegalnych samowolnych 'konserwacji', 

uzgadnianie działań zarządu melioracji dot. np. umocnień, opiniowanie w jakim 
okresie dokonywać działań (np. uwzględniając okresy tarła ryb, ptasich godów itp.) 

1 

podstawowe badania hydrobiologiczne, w sensie zgrupowań zwierząt w rzekach 1 
pomoc przy ciekach które należą do spółki wodnej 1 

poprawa kąpielisk, zalecenia dla zarządcy kąpieliska 1 
postępowania administracyjne wobec właścicieli wodociągów 1 

prace przy ciekach wodnych 1 
pracując na zlecenia innych firm 1 
profilaktyka przeciwpowodziowa 1 

program- badania wód powierzchniowych 1 
program dla Odry 1 

program na budowę przydomowych oczyszczalni 1 
program retencji nizinnej i retencji górnej 1 

projekt małej retencji wody, odbudowywanie starych zbiorników wodnych 1 
proponujemy rolnikom działania zapobiegające wędrowaniu biogennych substancji do 

wód 
1 

proponujemy rozwiązania, które są przyjmowane przez organy administracji 1 
przebudowa zbiornika nyskiego 1 

przeciwdziałanie zanikowi siedlisk związanych z brzegami wód powierzchniowych. 1 
przegrody na rzekach, oczyszczanie ścieków 1 

przeprowadzane inspekcje statków 1 
przygotowuje wnioski o pozwolenia wodno-prawne aby firmy spełniały normy i 

wartości wskaźników dopuszczalności ustanowionych w polskim prawie 
1 

realizacja projektów mających za zdanie przeciwdziałanie powodzi i suszy 1 
rekultywacja jezior, zwalczanie nielegalnej urbanizacji i zabudowy brzegów jezior, 1 

rekultywacja terenów zdegradowany, odprowadzenie i w rezultacie wyeliminowanie 
wód zasolonych 

1 

remont kanalizacji burzowej, instalacja urządzenia techniczne, oczyszczające cieki 1 
respektowanie przepisów o ustawie ochrony przyrody 1 

retencja glebowa, nadmierne odpływy-utrzymanie na poziomie, utrzymać migrację 
ryb 

1 

retencja, gospodarka odpadami 1 
retencja, przepływ wody, napowietrzanie, natlenianie 1 

rewitalizacja stawów 1 
rozprawy wodno-prawne, przeciwdziałania niekorzystnym zmianom 

środowiska(elektrownie wodne),nie prostować rzek 
1 

rozprowadzanie wodociągów 1 
stosowanie się do obowiązujących przepisów, w ramach dzierżawy fragmentu Wisły; 

zarybienie, wędkowanie czy zgodne z prawem 
1 

strefy ochrony, budowa kanalizacji, żeby zlikwidować nieszczelne szamba. racjonalna 
gospodarka wodą podziemną, ochrona jakościowa i ilościowa wód podziemnych 

1 

ścieki staramy się żeby nie były o dużej zawartości bezetów i azetów, używamy coraz 
mniej wody 

1 

uczestnictwo w spotkaniach dotyczących zapobieganiu powodziom, konserwacji koryt 
w miejscach chronionych natura 2000 

1 
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udział w projektach związanych z udrażnianiem Czarnej Orawy, instytucja która 
opiniuje i uzgadnia różnego typu przedsięwzięcia(pośrednie działania), starania w 

zapobieganiu pogorszeniu stanu środowiska wodnego 
1 

udział we wdrażaniu Dyrektywy azotanowej 1 
utrzymanie ciągłości lasów na terenach wodochronnych 1 

utrzymanie międzywali 1 
utrzymanie rzek, kanałów, konserwacja 1 

uzgadnianie dokumentacji, zezwolenia na prace w korytach rzecznych 1 
w moim gospodarstwie są strefy ciszy na basenach 1 

w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia wody/gleby podmiot odpowiedzialny 
zobowiązany jest do podjęcia działań naprawczych oraz uzgodnienia ich z naszą 

instytucją 
1 

walka o odszkodowania z tytułu zanieczyszczenia wód 1 
walka ze wszystkim instytucjami na rzecz zainteresowanie ich tym co należy do 
zakresu działań każdej z tej instytucji- próba wyłuszczenia do tego co należy na 

przykład do zakresu działań starostwa, gminy itd. 
1 

wdrażanie 5 programu ochrony ekosystemów również wodnych,  projekt małej 
retencja wodnej  na terenach leśnych 

1 

wdrożone ISO, spełnianie norm 1 
własne ujęcie i dbanie o przepustowość rzeki Przepławki, usuwanie naniesionych 

konarów drzew aby nie było zamulania rzeki 
1 

wodociągowanie gmin, kanalizowanie gmin, przepustowość dla całej gminy 1 
wprowadzanie oczyszczonego ścieku do rzeki i poprawienie stanu wody 1 

współpraca w państwową strażą rybacką i policją, partole, 1 
współpraca z instytucją, która przygotowuje transport sprzętu pływającego 1 

współpraca z województwami dotycząca rewitalizacji dróg wodnych, turystyczne jej 
wykorzystanie. 

1 

wystąpienie od odmulenia koryta rzeki 1 
występowanie w postępowaniach wodno-prawnych, uwagi na korzyść środowiska-

zgody na działania, zakazy jeśli działania są wbrew środowisko 
1 

wzbogacenie ekosystemu wodnego, monitorowanie środowisko wodne, awariach  
i kryzysach, 

1 

zabezpieczone środki na otworzenie stawów, 1 
zagospodarowanie wód dołowych 1 

zapobieganie zanieczyszczeniom statków oraz jednostek pływających, 1 
zapory, badania 1 

zastawki na odpływach jezior - wyrównywanie poziomu. 1 
zatrzymanie wody na terenach leśnych, brak używania środków chemicznych na 

rośliny w celu nie szkodzenia stanu wody 
1 

zbieramy odpady niebezpieczne dla środowiska 1 
zminimalizowanie wypuszczanych ścieków, nieprzekraczanie norm, przestrzeganie 

przepisów 
1 

zmniejszenie produkcji ryb karpiowatych 1 
zmniejszenie wpływu wód kopalnianych na środowisko 1 

zwiększamy efektywność utrzymania ścieków 1 
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W kolejnym pytaniu respondenci mieli się ustosunkować do jakości wody na cele użytkowe w miejscu 

zamieszkania. W zdecydowanej większości, (łącznie 89%) ocenili ją pozytywnie, jako dobrą i bardzo 

dobrą. 9% badanych uważa, jakość wody za złą lub bardzo złą.  

 

RYSUNEK 44 JAK OCENIA PAN(I) JAKOŚĆ  WODY NA CELE UŻYTKOWE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA?  

Podział ze względu na badane grupy daje zbliżone wyniki. Przedsiębiorcy oraz organizacje ekologiczne 

częściej niż pozostali są sceptyczni, co do jakości wody na cele użytkowe, jednakże nie jest to duży 

udział procentowy – odpowiednio 13 i 15% wskazań (łącznie na odpowiedzi „źle” i „bardzo źle”) 

 

RYSUNEK 45 JAK OCENIA PAN(I) JAKOŚĆ WODY NA CELE UŻYTKOWE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA?  

 - ZE WZGLĘDU NA GRUPĘ BADANĄ 
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Analizując wyniki w porównaniu na grupy dorzeczy (Odry i Wisły) otrzymujemy zbliżone wyniki. 

Ocena jakości wody na cele użytkowe w miejscu zamieszkania – jako bardzo dobra, zyskała wskazania 

23% badanych dorzecza Odry oraz 26% dorzecza Wisły. Dobra ocena dotyczy 68% badanych obszaru 

Odry oraz 63% obszaru Wisły.  

 

RYSUNEK 46 JAK OCENIA PAN(I) JAKOŚĆ  WODY NA CELE UŻYTKOWE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA? 

ZE WZGLĘDU NA DORZECZE 

Respondenci oceniający jakość wody na cele użytkowe w miejscu zamieszkania ze względu na obszar 

RZGW w zdecydowanej większości uważają, iż jest ona dobrej lub bardzo dobrej jakości. 

Przedstawiciele obszaru RZGW Gdańska oceniają ją w taki sposób w 68%, obszaru RZGW Warszawy  

w 67%, obszaru RZGW Krakowa i Gliwic w 75%, obszaru RZGW Poznania w 76%, oraz obszaru RZGW 

Szczecina w 74%.  
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RYSUNEK 47 JAK OCENIA PAN(I) JAKOŚĆ  WODY NA CELE UŻYTKOWE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA? 

ZE WZGLĘDU NA OBSZAR RZGW 

Jakość rzek i jezior w miejscu zamieszkania została oceniona zdecydowanie gorzej niż woda na cele 

użytkowe. 62% respondentów uważa ją za dobrą i bardzo dobrą jakościowo, natomiast blisko 1/3 

badanych uważa, iż jakość rzek i jezior jest zła lub bardzo zła. 10% odpowiadających wstrzymało się 

od oceny.  

 

RYSUNEK 48 JAK OCENIA PAN(I) JAKOŚĆ RZEK, JEZIOR W MIEJSCU ZAMIESZKANIA? 
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Organizacje ekologiczne w większości uważają, iż jakość rzek i jezior jest zła lub bardzo zła – łącznie 

57%. Najlepiej, jakość ocenili respondenci z grupy rolnictwo i rybactwo – 67% odpowiedzi łącznie 

wskazywanych na „dobrze” i „bardzo dobrze”.     

 

RYSUNEK 49 JAK OCENIA PAN(I) JAKOŚĆ RZEK, JEZIOR W MIEJSCU ZAMIESZKANIA? - ZE WZGLĘDU 

NA GRUPĘ BADANĄ  

Również ocena jakości rzek i jezior jest w przypadku porównywania odpowiedzi badanych  

z poszczególnych dorzeczy prawie identyczna. Bardzo dobrze oceniło ją 5% respondentów z dorzecza 

Odry oraz 4% z dorzecza Wisły, jako dobrą 56% badanych z dorzecza Odry oraz 58% z dorzecza Wisły.  

 

RYSUNEK 50 JAK OCENIA PAN(I) JAKOŚĆ RZEK, JEZIOR W MIEJSCU ZAMIESZKANIA? ZE WZGLĘDU 

NA DORZECZE 
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Jakość rzek i jezior została określona jako „bardzo dobra”, bądź „dobra” przez badanych 

przedstawicieli firm oraz instytucji znajdujących się na obszarze działania RZGW w następujących 

procentach: RZGW Gdańska (73%), Warszawy (68%), Krakowa (52%), Gliwic (53%), Wrocławia (69%), 

Poznania (55%), oraz Szczecina (63%). Odpowiedzi „bardzo źle”, oraz „źle” pojawiały się 

zdecydowanie rzadziej. Przedstawiciele obszaru RZGW Gdańska uważają iż rzeki i jeziora w ich okolicy 

są złej, bądź bardzo złej jakości w 18%, RZGW Warszawy w 23%, RZGW Krakowa, oraz Gliwic w 38%, 

RZGW Wrocławia w 24%, RZGW Poznania w 34%, oraz RZGW Szczecina w 28%.  

 

RYSUNEK 51 JAK OCENIA PAN(I) JAKOŚĆ RZEK, JEZIOR W MIEJSCU ZAMIESZKANIA? ZE WZGLĘDU 

NA OBSZAR RZGW 

Badani zostali poproszeni o wyrażenie opinii dotyczącej rozwiązań, które mogłyby wpłynąć na 

poprawę środowiska wodnego w regionie zamieszkania. Blisko 80% badanych zgodziłoby się na udział 

w programach edukacyjnych i akcjach informacyjnych dot. problematyki ochrony wód, jak również na 

zmniejszenie zużycia wody w domu/w gospodarstwie domowym poprzez powtórne wykorzystanie 

wody lub oszczędne z niej korzystanie. O 20% mniej badanych zgodziłoby się na udział społeczny  

w pracach organizacji proekologicznych. Z brakiem akceptacji respondenta spotkała się jedynie 

propozycja wprowadzenia niewielkiego podatku na rzecz ochrony środowiska. Sprzeciw wobec takich 

działań wyraziło 58% respondentów a jedynie 25% zgodziłoby się na takie rozwiązanie. Taki rozkład 

opinii wyraźnie wskazuje na to, że o ile większość respondentów chętnie podjęłaby się działań 

mających na celu poprawę środowiska wodnego w regionie ich zamieszkania, to byłaby gotowa 
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poświęcić swój wolny czas lub wykazać się większą dyscypliną, ale nie chciałaby ponosić 

bezpośrednio kosztów finansowych.  

 

RYSUNEK 52 PROSZĘ POWIEDZIEĆ CZY ZGODZIŁBY SIĘ PAN/I NA NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA 

JEŻELI GWARANTOWAŁYBY POPRAWĘ ŚRODOWISKA WODNEGO W PANA/I REGIONIE 

ZAMIESZKANIA 
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Organizacje ekologiczne to grupa badanych, która na tle pozostałych, najczęściej zdecydowanie 

podjęłaby wszystkie z zaproponowanych działań. Udział w programach edukacyjnych i akcjach 

informacyjnych dotyczących problematyki ochrony wód - 77% wskazań na odpowiedź „zdecydowanie 

bym się zgodził” w porównaniu do pozostałych, którzy średnio wskazywali 56% na tą samą 

odpowiedź. Propozycja zmniejszenia zużycia wody w domu/w gospodarstwie domowym poprzez 

powtórne wykorzystanie wody lub oszczędne z niej korzystanie - 71% wskazań na odpowiedź 

„zdecydowanie bym się zgodził” przez organizacje ekologiczne w porównaniu do 59% średniej liczby 

wskazań przez pozostałe grupy badane. Udział społeczny w pracach organizacji proekologicznych to 

kolejne działanie najchętniej aprobowane przez organizacje pozarządowe – 71% na „zdecydowanie 

bym się zgodził” w porównaniu do 34% średnio przypadających odpowiedzi na ten punkt w kafeterii 

przez pozostałych badanych. Najniżej ocenioną przez wszystkich propozycją było wprowadzenie 

niewielkiego podatku na rzecz ochrony środowiska, jednakże i w tym miejscu blisko połowa 

przedstawicieli NGO „zdecydowanie” lub „raczej by się zgodziła”. Na to samo pytanie odpowiedzi 

reprezentantów uczelni wyższych i instytutów naukowo badawczych wyniosły – 12% (łącznie), zaś 

administracji – 24%.  
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RYSUNEK 53 PROSZĘ POWIEDZIEĆ CZY ZGODZIŁBY SIĘ PAN/I NA NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA JEŻELI GWARANTOWAŁYBY POPRAWĘ ŚRODOWISKA 

WODNEGO W PANA/I REGIONIE ZAMIESZKANIA? - ZE WZGLĘDU NA GRUPĘ BADANĄ
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Poniższy wykres przedstawia stosunek badanych do rozwiązań, które gwarantowałyby poprawę 

środowiska wodnego, ze względu na wskazania badanych z poszczególnych dorzeczy – Odry  

i Wisły. Największą różnicę można zauważyć w ocenie rozwiązania dotyczącego zmniejszenia 

zużycia wody w domu/w gospodarstwie, poprzez powtórne wykorzystanie wody lub 

oszczędne z niej korzystanie, badani z obszaru dorzecza Odry o 10 p. p. częściej byliby 

zdecydowanie przeciwni takiemu przedsięwzięciu w porównaniu do badanych z obszaru 

dorzecza Wisły – odpowiednio 64 do 54% wskazań. Pozostałe różnice między grupami 

znajdują się poniżej 5 p. p..  

 

RYSUNEK 54 PROSZĘ POWIEDZIEĆ CZY ZGODZIŁBY SIĘ PAN/I NA NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA 

JEŻELI GWARANTOWAŁYBY POPRAWĘ ŚRODOWISKA WODNEGO W PANA/I REGIONIE 

ZAMIESZKANIA? - ZE WZGLĘDU NA DORZECZE 
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Kolejny wykres przedstawia rozkład opinii respondentów na temat różnych rozwiązań mających na 

celu poprawę środowiska wodnego w regionie zamieszka respondenta w rozbiciu na poszczególne 

obszary RZGW. Jak widać różnice w poziomie akceptacji poszczególnych rozwiązań są niewielkie,  

i w przypadku wszystkich propozycji dokładnie widać, że zachowane są te same tendencje, tzn. że 

jeśli jedno rozwiązanie cieszy się wysokim poziomem akceptacji w jednym RZGW, to poziom jego 

akceptacji w innych jest podobny. Dokładnie tak samo kosztuje się rozkład opinii negatywnych.  

Propozycja wprowadzenia niewielkiego podatku na rzecz ochrony środowiska spotkała się  

z najmniejszą akceptacją. Odsetek respondentów, którzy zadeklarowali poparcie dla takiego 

rozwiązania we wszystkich RZGW był bardzo podobny i różnica między najwyższym wynikiem (31% 

łącznie odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”) w RZGW Warszawa a najniższym (21%)  

w RZGW Gdańsk i RZGW Gliwice wyniósł 10 p.p. Udział społeczny w pracach organizacji 

proekologicznej spotkał się z większą akceptacją. Wynosiła ona od 50% w RZGW Kraków do 60%  

w RZGW Warszawa i RZGW Szczecin a różnica pomiędzy najwyższym a najniższym współczynnikiem 

wyniosła 10 p.p. Opinie na temat zmniejszenia zużycia wody w domu/gospodarstwie poprzez 

powtórne wykorzystanie wody lub oszczędne z niej korzystanie, okazały się być najbardziej 

zróżnicowane. Pomiędzy najwyższym wynikiem (86% odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”  

w RZGW Poznań) a najniższym (68% w RZGW Gdańsk) wyniosła 18 p.p. To dość duża różnica, 

szczególnie gdy porównamy ją z różnicami jakie pojawiły się w poprzednich odpowiedziach. 

Rozbieżności w poziomie akceptacji dla rozwiązania polegającego na udziale respondentów  

w programach edukacyjnych i akcjach informacyjnych dot. problematyki ochrony wód, znów był 

niewielki. Wyniósł dokładnie 11 p.p. (od 87% w RZGW Gliwice do 76% w RZGW Gdańsk).  
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RYSUNEK 55 PROSZĘ POWIEDZIEĆ CZY ZGODZIŁBY SIĘ PAN/I NA NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA 

JEŻELI GWARANTOWAŁYBY POPRAWĘ ŚRODOWISKA WODNEGO W PANA/I REGIONIE 

ZAMIESZKANIA? - ZE WZGLĘDU NA OBSZAR RZGW
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PODSUMOWANIE 

W wyniku prowadzonych badań na próbie 770 osób rekrutujących się spośród grup docelowych tj. 

administracja rządowa i samorządowa, przedstawiciele przemysłu (w tym energetyka wodna), 

rolnictwo, rybactwo, rybołówstwo, turystyka i rekreacja, organizacje ekologiczne NGO i inni (instytuty 

naukowo badawcze, szkoły wyższe, IMGW oraz stowarzyszenia naukowe), otrzymano wyniki, 

pozwalające na stwierdzenia: 

• blisko połowa badanych nie dostrzega w swoim najbliższym otoczeniu problemów 

związanych z gospodarką wodną, przy czym najwięcej takich odpowiedzi udzielono w grupie 

przedsiębiorców. Wśród wszystkich badanych grup największą znajomość problemów 

wykazywali przedstawiciele NGO, 

• na istnienie problemów z zakresu gospodarki wodnej w 52% wskazywali ankietowani  

z dorzecza Wisły, w dorzeczu Odry podobnej odpowiedzi udzieliło 44% respondentów. Osób, 

które nie dostrzegają takich problemów było więcej w dorzeczu Odry (47%) niż w dorzeczu 

Wisły (45%), 

• najczęściej na istnienie problemów w gospodarce wodnej wskazywali przedstawiciele 

podmiotów działających na terenie administrowania RZGW w Warszawie, Krakowie  

i Gdańsku, 

• badani z obszaru RZGW w Szczecinie i Poznaniu najczęściej wskazywali na brak problemów 

powiązanych z gospodarką wodną (odpowiednio 51 i 50%), 

 

PROBLEMY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ WYMIENIANE PRZEZ BADANYCH  

 

• podczas badań ankietowani wskazali na szereg ważnych dla nich problemów i wywołujących 

je przyczyn, które nie znalazły się w Katalogu Istotnych Problemów Gospodarki Wodnej. 

Wśród nich znalazły się m.in. zła jakość wody, niedoskonałe regulacje prawne, nakładające 

się kompetencje i niekorzystny podział administracyjny wśród instytucji sprawujących 

kontrolę nad gospodarką wodną, mała świadomość ekologiczna Polaków, powódź, 

podtopienia itp. Szczegółowe zestawienie znajduje się w zał. 1 niniejszego opracowania, 

• z Katalogu Istotnych Problemów Gospodarki Wodnej dwa najczęściej wymieniane problemy 

należą do grupy problemów jakościowych i są to: zła jakość wody i zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych. Na trzeciej pozycji sklasyfikowano problem ilościowy – brak wody, 
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• na podstawowy problem, za jaki uznano złą jakość wody, najczęściej wskazywali 

przedstawiciele rolnictwa i rybactwa oraz uniwersytetów i instytutów, najrzadziej -

przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

• na drugim miejscu pod względem częstości odpowiedzi znalazł się problem związany  

z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych. Dominował on wśród przedstawicieli 

instytutów naukowo-badawczych oraz administracji rządowej i samorządowej. Najrzadziej 

wskazywany był przez przedstawicieli NGO, 

• brak wody to problem o największym znaczeniu dla przedsiębiorców oraz uczelni wyższych  

i instytutów, najmniejszym zaś dla administracji i organizacji pozarządowych, 

• z badań wynika, że powódź we wszystkich grupach postrzegana jest mniej więcej na tym 

samym poziomie ważności, za wyjątkiem przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy 

jedynie w 3% odpowiedzi uznali fakt występowania tego zjawiska za problemowy, 

• przedstawiciele administracji rządowej i pozarządowej wyraźnie wskazywali na niskie 

nakłady finansowe na politykę wodną, co nie znajdowało potwierdzenia w innych grupach, 

• wśród przedstawicieli NGO często był wskazywany problem związany ze zmianą naturalnego 

reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych (13%), który przez przedstawicieli 

pozostałych grup raczej nie był zauważany, 

• istotny odsetek wskazań ankietowanych na problemy inne niż przedstawione w Przeglądzie 

Istotnych Problemów Gospodarki Wodnej, potwierdził słuszność rozszerzenia listy o pozycje 

dodatkowe np. powódź, podtopienia (6%), niskie nakłady finansowe na politykę wodną 

(5%), mała świadomość ekologiczna Polaków (3%) itp., 

• trzy główne problemy gospodarki wodnej dominowały także w podziale na dorzecza, przy 

czym zła jakość wody przeważała w dorzeczu Odry (34% odpowiedzi) względem dorzecza 

Wisły (23%). Podobna tendencja zachodzi przy analizie wskazań na problem zdefiniowany 

jako zanieczyszczenia wód powierzchniowych, chociaż w tym przypadku dysproporcja 

wskazań nie jest tak wielka i wynosi 4%, 

• brak wody, jako trzeci z głównych problemów gospodarki wodnej, w odróżnieniu od 

wcześniejszych, szczególnie zaznacza się w dorzeczu Wisły, gdzie wskazało na niego 14% 

respondentów, przy 7% w dorzeczu Odry, 

• powódź i podtopienia to problem zauważalny mniej więcej z taką samą częstością wśród 

przedstawicieli obydwu obszarów dorzeczy (7% dorzecze Odry, 8% - Wisły), 

• największe różnice procentowe występują wobec problemu związanego ze zmianą 

naturalnego reżimu hydrologicznego wód, który szczególnie zaznaczył się w dorzeczu Wisły 
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(7%) przy mniejszym udziale w dorzeczu Odry (3%) oraz dla problemu zdefiniowanego jako 

mała świadomość ekologiczna Polaków – odpowiednio 5% dla dorzecza Wisły i 2% dla Odry, 

• przy pozostałych problemach udział procentowy w ujęciu dorzeczy rozkłada się podobnie,  

a różnice zazwyczaj nie przekraczają 1-2%, 

• analizując problemy pod kątem ich obecności w regionach administrowanych przez 

poszczególne RZGW można zauważyć, że zła jakość wody szczególnie akcentowana jest 

wśród respondentów z obszaru RZGW w Szczecinie, Wrocławiu i Gdańsku, najrzadziej 

wskazują na nią ankietowani z RZGW w Warszawie i Gliwicach; brak wody – najczęściej 

Kraków i Gliwice, najrzadziej Szczecin, Wrocław i Gdańsk; zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych – najczęściej Gliwice i Poznań, najrzadziej – Warszawa; powódź, 

podtopienia – Kraków, Warszawa, Wrocław, najrzadziej – Szczecin i Gliwice; zmiana 

naturalnego reżimu hydrologicznego – Gdańsk, Warszawa przy zerowej ilości wskazań dla 

RZGW w Krakowie i dwuprocentowej dla Wrocławia i Szczecina;  

• niektóre problemy zaznaczyły się szczególnie dobitnie na tle pozostałych regionów 

administrowania RZGW m.in. obniżenie zwierciadła wód podziemnych - Kraków i Poznań, 

zasolenie wód powierzchniowych - Kraków, zmiana naturalnych warunków 

morfologicznych – Warszawa i Kraków, niedoskonałe regulacje prawne – Poznań i Gliwice, 

nakładające się kompetencje wśród administrujących wodami – Warszawa, Gliwice  

i Wrocław, brak bilansu wodnego – Warszawa, niskie nakłady na politykę wodną państwa – 

Warszawa i Gliwice, brak kanalizacji w miejscowościach – Warszawa i Wrocław, 

 

PRZYCZYNY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ WYMIENIANE PRZEZ BADANYCH 

 

• za podstawową przyczynę problemów w gospodarce wodnej ankietowani uznali eksploatację 

kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych, co praktycznie nie dotyczy problemów wskazanych 

jako najistotniejsze, 

• 10% mniej osób wytypowało nadmierny pobór wód podziemnych, jako przyczynę 

problemów gospodarki wodnej. Znajduje to odzwierciedlenie w wysokiej pozycji na liście 

takich problemów jak: brak wody oraz zła jakość wody, 

• zauważono niski udział wskazań na przyczyny problemów, które powszechnie uznawano za 

bardzo istotne np. prace melioracyjne (zaledwie 1 %), budowa zapór i stopni wodnych (1%), 

zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych (0,4%), 

• zmniejszenie naturalnej retencji zlewni było wskazywane podczas badań dosyć rzadko, co 

może sugerować niedostateczną znajomość tej problematyki wśród ankietowanych, 
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• grupy docelowe wskazują we wszystkich przypadkach na główne przyczyny tj. eksploatacja 

kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych, nadmierny pobór wód podziemnych, eksploatacja 

górnicza powodująca występowanie lejów depresji oraz na zbyt duży ładunek 

zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników z oczyszczalni ścieków komunalnych  

i przemysłowych, 

• dla przedstawicieli administracji równie istotną przyczynę stanowi zabudowa i niewłaściwa 

regulacja cieków, dla rolnictwa i rybactwa oraz organizacji ekologicznych do listy 

podstawowych przyczyn dochodzi nadmierny pobór wód powierzchniowych, 

• w podziale na dorzecza szczególnie uwidacznia się eksploatacja kruszywa z koryt rzek i dolin 

rzecznych, która w dorzeczu Odry zyskała 13% wskazań więcej niż w dorzeczu Wisły. 

Podobna przewaga dorzecza Odry, chociaż ze znacznie mniejszą różnicą procentową, ujawnia 

się także w przyczynach opisanych jako zbyt duży ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych 

do odbiorników z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych oraz niewłaściwa 

gospodarka na stawach rybnych, 

• przyczyny: nadmierny pobór wód podziemnych, występowanie lejów depresji wskutek 

działalności górniczej, zabudowa i niewłaściwa regulacja cieków przeważają w dorzeczu 

Wisły, pozostałe posiadają podobny udział procentowy w obydwu dorzeczach, 

• w odniesieniu do rejonów administrowanych przez poszczególne RZGW na uwagę zwraca 

szczególna rola eksploatacji kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych jako przyczyny 

problemów na obszarze działania zarządów w Szczecinie i Poznaniu, która to przyczyna jest 

najsłabiej postrzegana w Warszawie i Krakowie. Nadmierny pobór wód podziemnych 

zaznacza się zwłaszcza w regionie administrowanym przez RZGW w Krakowie, przy zerowym 

wskazaniu w Szczecinie. Eksploatacja górnicza powodująca występowanie lejów depresji 

posiada istotną ilość wskazań wśród ankietowanych z obszaru zarządu w Krakowie, 

zabudowa i niewłaściwa regulacja cieków wskazywana była głównie na obszarze podległym 

administracji RZGW w Warszawie i Szczecinie, zbyt duży ładunek zanieczyszczeń 

odprowadzanych do odbiorników z oczyszczalni ścieków, niewłaściwa gospodarka na 

stawach rybnych – RZGW Wrocław, 
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PROBLEMY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ WYMIENIANE PRZEZ BADANYCH W ODNIESIENIU 

DO REGIONU FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI – ORGANIZACJI - PRZEDSIĘBIORSTWA 

REPREZENTOWANEGO PRZEZ RESPONDENTA 

 

• we wskazaniach na problem, który bezpośrednio dotyczy rejonu skąd pochodzili ankietowani 

wykazano kolejno na zanieczyszczenia wód powierzchniowych, brak wody i złą jakość wody, 

• problem powodzi jest słabiej akcentowany niż te, które wiążą się z bezpośrednim brakiem 

wody lub jej niedostateczną jakością, 

• w rozbiciu na regiony administrowane przez poszczególne RZGW: w Warszawie wskazano na 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych, brak wody i niskie nakłady na politykę wodną 

państwa jako podstawowe problemy gospodarki wodnej; w Poznaniu, Krakowie i Gdańsku na 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych, brak wody i złą jej jakość; w Szczecinie na 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych (43% - najwięcej spośród regionów), złą jakość  

i niskie nakłady finansowe; w Gliwicach na zanieczyszczenia wód powierzchniowych i brak 

wody, 

• na tym tle wyróżnia się obszar administrowania RZGW we Wrocławiu, gdzie do głównych 

problemów dotyczących regionu zaliczono zanieczyszczenia wód powierzchniowych, a zaraz 

potem powódź (21%, przy 7-13% dla innych rejonów Polski), 

• w tym samym badaniu przy zastosowaniu podziału na dorzecza zaznacza się duża przewaga 

wskazań na problem zanieczyszczenia wód powierzchniowych w dorzeczu Odry (31%) przy 

21% w zlewni Wisły. Poza tym problemem przewaga istnieje także we wskazaniach 

dotyczących powodzi i podtopień – 12% dla dorzecza Odry przy 10% dla Wisły, zasolenia 

wód powierzchniowych – 6% dla Odry przy 4% dla Wisły oraz brak skanalizowania 

miejscowości - 4% dla Odry przy 2% dla Wisły, 

• procentowy udział dla pozostałych problemów jest zbliżony w dwóch dorzeczach i nie 

wykazuje odchyleń większych niż 1-2%, 

 

WSKAZANIA DOTYCZĄCE ZAMKNIĘTEJ LISTY PROBLEMÓW GOSPODARKI WODNEJ W OGÓLNYM 

ODNIESIENIU 

 

• w ankietach związanych z zamkniętą listą 36 problemów związanych z gospodarką wodną, 

administracja wskazywała na zaśmiecanie rzek i potoków oraz wzrost cen za wodę, a jako 

problem wymagający pilnego rozwiązania w regionie przedstawiciele tej grupy wskazali 

zaśmiecanie rzek i przeciwdziałanie zwiększonemu zagrożeniu powodziowego, 
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• przedsiębiorcy wskazywali w większości na wzrost cen za wodę oraz zaśmiecanie rzek  

i potoków, a jako problem wymagający pilnego rozwiązania w regionie przedstawiciele tej 

grupy wskazali zaśmiecanie rzek, 

• przedstawiciele rolnictwa akcent kładli zwłaszcza na zaśmiecanie rzek i potoków, wzrost cen 

za wodę i duże wahania poziomu wody w rzekach i potokach, a za problem wymagający 

pilnego rozwiązania w regionie uznano zaśmiecanie rzek i potoków, 

• organizacje ekologiczne wskazywały na zaśmiecanie rzek i potoków oraz na nieprzydatność 

rzek, jezior, zbiorników do kąpieli - jako te do rozwiązania w pierwszej kolejności uznali 

zaśmiecanie rzek i wzrost cen za wodę, 

• można domniemać, że ankietowani mylnie skojarzyli problem wahań poziomu wody  

w rzekach i potokach z pojawianiem się nagłych wezbrań będących przyczyną powodzi. 

Tymczasem w Przeglądzie Istotnych Problemów Gospodarki Wodnej problem ten został 

powiązany z regulacją przepływu wskutek pracy obiektów gospodarki wodnej, 

• badane grupy respondentów uznały problem związany z zatruciem pokarmowym po 

spożyciu wody ze studni/wodociągu za nieistotny. 81% przedsiębiorców wskazało, iż nie 

miało problemów z dostawą wody z wodociągu lub z jej niewłaściwym ciśnieniem. Taki 

układ może sugerować duży poziom zaufania, jakim darzy się zakłady wodociągowe pod 

względem pewności dostaw wody w aspekcie ilościowym i jakościowym, 

• brak pokrywy lodowej pomimo występowania długotrwałych mrozów także został 

sklasyfikowany na podrzędnym miejscu wśród problemów przedstawionych na liście, co 

świadczy o marginalnym znaczeniu występowania wód chłodniczych, 

• w dorzeczu Wisły najczęściej wskazywano na problemy: zaśmiecanie rzek i potoków, wzrost 

cen za wodę oraz duże wahania poziomu wody w rzekach i potokach, w dorzeczu Odry 

należy do poprzednich dodać zakwit glonów w rzekach, zbiornikach, jeziorach / zarastanie  

i starzenie się zbiorników, 

• największa przewaga w procentowym udziale poszczególnych problemów pomiędzy 

dorzeczem Wisły a dorzeczem Odry dotyczy: zniszczenia koryta rzeki, potoku (większa erozja 

wgłębna (pogłębienie koryta), większa erozja brzegów (oberwanie brzegów) - 17% różnicy, 

wzrostu nieużytków rolniczych i przyrodniczych (13% różnicy), osiadania i przesuwania się 

powierzchni terenu (13%), śnięcia ryb / zanikania innych gatunków, ekosystemów 

zależnych od wody (9%). Pozostałe problemy są notowane mniej więcej równorzędnie  

w obydwóch dorzeczach, 

• pod względem regionalizacji występowania poszczególnych problemów brak wody w studni 

/ braki w dostawie wody wodociągowej / niskie ciśnienie wody wodociągowej oraz 
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ubożenie / zmiana składu gatunkowego / zmniejszenie lub degradacja ekosystemów 

wodnych oraz lądowych bezpośrednio zależnych od wód zaznacza się na obszarze RZGW  

w Krakowie i Warszawie; wysychanie rzek, małych zbiorników wodnych, jezior – RZGW 

Kraków i Poznań, duże wahania poziomu wody w rzekach i potokach, zwiększenie 

zagrożenia powodziowego – RZGW Kraków i Wrocław, zwiększone zagrożenie pożarami  

w okresach letnich – RZGW Gdańsk, Gliwice i Poznań, zmniejszenie przydatności gleby do 

celów rolniczych / niższa produkcja z pól uprawnych – RZGW Gliwice i Poznań, wzmożona 

erozja gleby – RZGW Kraków i Warszawa, wzrost nieużytków rolniczych i przyrodniczych, 

wzrost stężenia zanieczyszczenia w rzece w okresach letnich, osiadanie i przesuwanie się 

powierzchni terenu, zaśmiecanie rzek i potoków – RZGW Kraków i Gliwice, zakwit glonów  

w rzekach, zbiornikach, jeziorach - Warszawa, Gdańsk i Poznań, nieprzyjemny gnilny zapach 

wody w rzece, zbiorniku – RZGW Gliwice i Poznań, wzrost cen za wodę – RZGW Gdańsk  

i Kraków. Szczegółowe zestawienie zawiera tab.4.  

• w dorzeczu Wisły najczęściej wskazywano na problem zaśmiecanie rzek i potoków oraz 

zwiększenie zagrożenia powodziowego, jako te, który powinny zostać zdaniem 

ankietowanych najszybciej rozwiązane w regionie. W dorzeczu Odry wskazania były 

identyczne, 

• problemy te zostały także uznane za najpilniejsze do rozwiązania, jeśli za kryterium 

różnicujące potraktować obszar administrowany przez określone RZGW, 

• zanik okresowych wylewów został uznany za najpilniejszy do rozwiązania zaledwie przez 1% 

ankietowanych rekrutujących się spośród przedstawicieli administracji, podobnie jak problem 

ubożenie / zanik ekosystemów zależnych od okresowych zalewów / zmniejszenie 

bioróżnorodności uwzględnione przez 1% przedstawicieli rolnictwa i rybactwa, 

• w ujęciu dorzeczy można stwierdzić przewagę częstości typowania najpilniejszych 

problemów w zlewni Wisły tj. zaśmiecanie rzek i potoków (29% wobec 22% w dorzeczu 

Odry), nieprzyjemny fekalny zapach wody w rzece, zbiorniku (5% w stosunku do 2% dla 

dorzecza Odry) oraz przy problemie opisanym jako zniszczenie koryta rzeki, potoku (większa 

erozja wgłębna (pogłębienie koryta), większa erozja brzegów (oberwanie brzegów) – 5% 

wobec 1% dla Odry, 

• problemy uznane za te, które powinny być możliwie najszybciej rozwiązane w dorzeczu Odry 

i ich przewaga nad dorzeczem Wisły dotyczą głównie zakwitu glonów w rzekach, 

zbiornikach, jeziorach / zarastania i starzenia się zbiorników (8% w dorzeczu Odry wobec 

4% w zlewni Wisły) oraz częstszych okresów suszy glebowej (6% w dorzeczu Odry wobec 4% 

w zlewni Wisły), 
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AKTYWNOŚĆ BADANYCH NA RZECZ POPRAWY STANU JAKOŚCI WÓD I ŚRODOWISKA WODNEGO 

 

• ankietowani zadeklarowali dużą aktywność w działaniach na rzecz poprawy stanu wód  

i środowiska wodnego. Aż 67% badanych z dorzecza Wisły i 65% z dorzecza Odry potwierdza 

działania w tym zakresie. Najwięcej takich podmiotów mieści się na obszarze RZGW  

w Gdańsku i Szczecinie, najmniej w Krakowie i Wrocławiu, 

• największym odsetkiem takich działań szczycą się instytucje naukowo-badawcze oraz 

administracja, najmniejszą – przedsiębiorcy,  

• wśród działań służących poprawie stanu wód i środowiska wodnego najczęściej wymieniano 

monitoring jakości wody, budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji, działania edukacyjne  

i szkolenia, 

 

OCENA JAKOŚCI WODY NA CELE UŻYTKOWE ORAZ WODY W RZEKACH I JEZIORACH  

 

• jakość wody w miejscu zamieszkania wykorzystywanej na cele użytkowe zyskała pozytywną 

ocenę blisko 90% badanych. Analizując wyniki pod kątem dorzeczy można stwierdzić o dużym 

podobieństwie wskazań: dobrze i bardzo dobrze jakość wody oceniło ponad 90% 

ankietowanych. Najlepiej oceniającą grupę stanowili przedstawiciele rolnictwa i rybactwa, 

zwłaszcza z obszarów RZGW we Wrocławiu i Poznaniu, najwięcej negatywnych ocen pochodzi 

od przedstawicieli NGO, 

• jakość wody w rzekach i jeziorach w miejscu zamieszkania, dobrze i bardzo dobrze, ocenia 

62% badanych (najlepiej rolnictwo i rybactwo oraz administracja, najgorzej organizacje 

ekologiczne), 

• jakość wody w rzekach oceniania wg przynależności do dorzeczy oceniana jest prawie 

identycznie - „dobrze” i „bardzo dobrze” przede wszystkim na obszarze RZGW w Gdańsku  

i Wrocławiu. Najwięcej wskazań negatywnych dotyczy RZGW w Krakowie i Gliwicach (38% 

odpowiedzi „źle” i „bardzo źle”), 

• spośród grup docelowych najwyższe noty za jakość wody w rzekach i jeziorach w miejscu 

zamieszkania wystawili przedstawiciele rolnictwa i rybactwa oraz administracji, najniższe 

notowania pochodzą od NGO i uczelni oraz instytutów,  

• dobra ocena jakości wody użytkowej w miejscu zamieszkania oraz wody w rzekach i jeziorach 

stoi w sprzeczności z głównym problem gospodarki wodnej, za który ankietowani uznali złą 

jakość wody. Można to tłumaczyć ogólnym faktem istnienia w głębokiej świadomości 
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społecznej problemu związanego z zanieczyszczeniem wód, który jednak w odniesieniu do 

własnego otoczenia okazuje się być mało istotny – ankietowani dostrzegają, że jakość wody 

w kranie czy okolicznej rzece poprawiła się , aczkolwiek zdają sobie sprawę, że problem 

jakości wody jest wciąż aktualny i w wielu wymiarach nadal nierozwiązany, 

• spośród działań mających na celu poprawę stanu środowiska w rejonie zamieszkania, 

większość ankietowanych zgodziłaby się na zmniejszenie zużycia wody w domu oraz udział  

w programach edukacyjnych. Zdecydowanie negatywne oceny w każdej grupie badawczej 

otrzymała propozycja związana z nałożeniem niewielkiego obciążenia podatkowego na rzecz 

ochrony środowiska, 

• udział w programach edukacyjnych i akcjach informacyjnych dotyczących problematyki 

ochrony wód rozkłada się równomiernie w dorzeczu Odry i Wisły. O 10 procent więcej 

ankietowanych w dorzeczu Odry odpowiedziało „zdecydowanie tak” dla propozycji 

zmniejszenia zużycia wody w domu/w gospodarstwie domowym poprzez powtórne 

wykorzystanie wody lub oszczędne z niej korzystanie. W kwestii udziału społecznego  

w pracach organizacji proekologicznych oraz propozycję wprowadzenia niewielkiego podatku 

na rzecz ochrony środowiska rozkład odpowiedzi w każdym z dorzeczy był bardzo zbliżony, 

 

ZNAJOMOŚĆ I OCENA PRZEGLĄDU ISTOTNYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI WODNEJ  

 

• z badań wynika, iż większość ankietowanych nie zapoznało się z Przeglądem Istotnych 

Problemów Gospodarki Wodnej,  

• odsetek osób znających Przegląd jest nieznacznie większa wśród ankietowanych z dorzecza 

Wisły. Pod względem przynależności do określonego obszaru RZGW najwięcej respondentów 

deklarujących znajomość wywodzi się z terenu RZGW w Krakowie i Gdańsku, najmniej  

z RZGW w Gliwicach i Wrocławiu, 

• największy stopień znajomości wykazują organizacje ekologiczne oraz uniwersytety  

i instytuty, najmniejszą zaś przedsiębiorcy, rolnictwo i rybactwo, 

• należy podkreślić wysokie uznanie dla czytelności i zawartości merytorycznej tego 

dokumentu wśród osób z nim zaznajomionych, szczególnie pochodzących z grup docelowych 

tj. uczelnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze oraz pozarządowe organizacje ekologiczne; 

zdecydowanie najsłabiej oceniającą grupą byli przedsiębiorcy i rolnictwo, 

 

 

 



 „KONSULTACJE SPOŁECZNE 1 września 2011 r. – 29 lutego 2012 r.” 

 90 

 

ZNAJOMOŚĆ I OCENA HARMONOGRAMU I PRZEGLĄDU PRAC ZWIĄZANYCH Z AKTUALIZACJĄ 

PLANÓW GOSPODAROWANIE WODAMI 

 

• Harmonogram i przegląd prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami jest 

dokumentem mniej upowszechnionym, a rozkład znajomości z podziałem na grupy docelowe 

układa się podobnie jak w przypadku Przeglądu Istotnych Problemów Gospodarki Wodnej, 

• znajomość Harmonogramu jest o 2% większa wśród ankietowanych z dorzecza Odry. Pod 

względem przynależności do określonego obszaru RZGW najwięcej respondentów 

deklarujących znajomość wywodzi się z terenu RZGW w Gdańsku i Szczecinie, najmniej  

z RZGW w Krakowie i Poznaniu, 

• ten dokument także zyskał uznanie, jako merytoryczny i czytelny dla większości spośród 

zaznajomionych z nich osób ankietowanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 „KONSULTACJE SPOŁECZNE 1 września 2011 r. – 29 lutego 2012 r.” 

 91 

SPIS ILUSTRACJI I TABEL  

Rysunek 1 Struktura badanych ze względu na ilość zatrudnionych osób w danej instytucji/organizacji 5 

Rysunek 2 Struktura osób badanych ze wzgledu na miejsce położenia danej instytucji/ogranizacji ..... 6 

Rysunek 3 Deklarowana liczba przepracowanych lat na obecnym stanowisku ...................................... 6 

Rysunek 4 Czy w Pana(i) okolicy występują jakieś problemy związane z gospodarką wodną? .............. 7 

Rysunek 5 Czy w Pana(i) okolicy występują jakieś problemy związane z gospodarką wodną? – ZE 

WZGLĘDU NA GRUPĘ INTERESARIUSZY .................................................................................................. 7 

Rysunek 6 Czy w Pana(i) okolicy występują jakieś problemy związane z gospodarką wodną? – ZE 

WZGLĘDU NA Dorzecze ........................................................................................................................... 8 

Rysunek 7 Czy w Pana(i) okolicy występują jakieś problemy związane z gospodarką wodną? – ZE 

WZGLĘDU NA Obszar rzgw ...................................................................................................................... 8 

Rysunek 8 PROBLEMY ZWIĄZANE Z GOSPODARKA WODNĄ WSKAZANE PRZEZ RESPONDENTÓW ....... 9 

Rysunek 9 Problemy związane z gospodarka wodną wskazane przez respondentów ze względu na 

poszczególne grupy badane (wyniki nie sumuja się do 100%, respondent mógł udzielić wiecej niż 

jednej odpowiedzi) ................................................................................................................................ 11 

Rysunek 10 PRBLEMY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ WSKAZANE PRZEZ RESPONDENTÓW – ZE 

WZGLĘDU NA DORZECZE ....................................................................................................................... 13 

Rysunek 11 PROBLEMY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ WSKAZANE PRZEZ RESPONDENTÓW – ZE 

WZGLĘDU NA OBSZAR RZGW ................................................................................................................ 15 

Rysunek 12 Przyczyny wymienionych problemów ................................................................................ 18 

Rysunek 13 Przyczyny wymienionych problemów  ze względu na grupy badane ................................ 20 

Rysunek 14 PRZYCZYNY WYMIENIONYCH PROBLEMÓW  ZE WZGLĘDU NA DORZECZe ....................... 23 

Rysunek 15 PRZYCZYNY WYMIENIONYCH PROBLEMÓW  ZE WZGLĘDU NA OBSZAR RZGW ................ 25 

Rysunek 16 Które z tych problemów dotyczą najbardziej Pana(i) regionu? ......................................... 27 

Rysunek 17 Które z tych problemów dotyczą najbardziej pana (i) regionu? - ze względu na dorzecze 28 

Rysunek 18 KTÓRE Z TYCH PROBLEMÓW DOTYCZĄ NAJBARDZIEJ PANA(I) REGIONU? – ze względu na 

Obszar rzgw ........................................................................................................................................... 30 

Rysunek 19 W Polsce posiadamy główne dwa dorzecza tj. Odry i Wisły, czy wie Pan(i) w jakim 

dorzeczu znajduje się Pana(i) firma/urząd? .......................................................................................... 32 

Rysunek 20 Czy znany jest Panu(i) Przegląd Istotnych Problemów Gospodarki Wodnej? ................... 32 

Rysunek 21 CZY ZNANY JEST PANU(I) PRZEGLĄD ISTOTNYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI WODNEJ? ze 

względu na dorzecze ............................................................................................................................. 33 

Rysunek 22 CZY ZNANY JEST PANU(I) PRZEGLĄD ISTOTNYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI WODNEJ? ZE 

WZGLĘDU NA obszar rzgw .................................................................................................................... 33 



 „KONSULTACJE SPOŁECZNE 1 września 2011 r. – 29 lutego 2012 r.” 

 92 

Rysunek 23 Czy znany jest Panu(i) Przegląd Istotnych Problemów Gospodarki Wodnej? – ZE 

WZGLĘDU NA GRUPĘ BADANĄ ............................................................................................................. 34 

Rysunek 24 Czy ten dokument jest czytelny, zrozumiały (Przegląd Istotnych Problemów Gospodarki 

Wodnej)? ............................................................................................................................................... 34 

Rysunek 25 CZY TEN DOKUMENT JEST CZYTELNY, ZROZUMIAŁY (PRZEGLĄD ISTOTNYCH PROBLEMÓW 

GOSPODARKI WODNEJ)? ze względu na dorzecze ................................................................................ 35 

Rysunek 26 CZY TEN DOKUMENT JEST CZYTELNY, ZROZUMIAŁY (PRZEGLĄD ISTOTNYCH PROBLEMÓW 

GOSPODARKI WODNEJ)? Ze względu na obszar rzgw ........................................................................... 36 

Rysunek 27 Czy ten dokument jest czytelny, zrozumiały (Przegląd Istotnych Problemów Gospodarki 

Wodnej)? – ZE WZGLĘDU NA GRUPĘ BADANĄ ..................................................................................... 37 

Rysunek 28 A czy jest odpowiedni merytorycznie (Przegląd Istotnych Problemów Gospodarki 

Wodnej)? ............................................................................................................................................... 37 

Rysunek 29 A czy jest odpowiedni merytorycznie (Przegląd Istotnych Problemów Gospodarki 

Wodnej)? – ZE WZGLĘDU NA GRUPĘ BADANĄ ..................................................................................... 38 

Rysunek 30 A CZY JEST ODPOWIEDNI MERYTORYCZNIE (PRZEGLĄD ISTOTNYCH PROBLEMÓW 

GOSPODARKI WODNEJ)? ze względu na dorzecze ................................................................................ 38 

Rysunek 31 A CZY JEST ODPOWIEDNI MERYTORYCZNIE (PRZEGLĄD ISTOTNYCH PROBLEMÓW 

GOSPODARKI WODNEJ)? ZE WZGLĘDU NA obszar rzgw ....................................................................... 39 

Rysunek 32 A czy znany jest Panu(i) Harmonogram i program prac związanych  z aktualizacją planów 

gospodarowania wodami? .................................................................................................................... 39 

Rysunek 33 A czy znany jest Panu(i) Harmonogram i program prac związanych  z aktualizacją planów 

gospodarowania wodami? – ZE WZGLĘDU NA GRUPĘ BADANĄ .......................................................... 40 

Rysunek 34 A CZY ZNANY JEST PANU(I) HARMONOGRAM I PROGRAM PRAC ZWIĄZANYCH z 

aktualizacją planów gospodarowania wodami? ze względu na dorzeczE ............................................. 40 

Rysunek 35A CZY ZNANY JEST PANU(I) HARMONOGRAM I PROGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z 

AKTUALIZACJĄ PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI? ZE WZGLĘDU NA obszar rzgw ................... 41 

Rysunek 36 Czy ten dokument jest czytelny, zrozumiały (Harmonogram i program prac związanych z 

aktualizacją planów gospodarowania wodami)? .................................................................................. 41 

Rysunek 37 Czy ten dokument jest czytelny, zrozumiały (Harmonogram i program prac związanych z 

aktualizacją planów gospodarowania wodami)? – ZE WZGLĘDU NA GRUPĘ BADANĄ ........................ 42 

Rysunek 38 CZY TEN DOKUMENT JEST CZYTELNY, ZROZUMIAŁY (HARMONOGRAM I PROGRAM PRAC 

ZWIĄZANYCH Z AKTUALIZACJĄ PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI)? ze względu na dorzeczE .. 43 

Rysunek 39 CZY TEN DOKUMENT JEST CZYTELNY, ZROZUMIAŁY (HARMONOGRAM I PROGRAM PRAC 

ZWIĄZANYCH Z AKTUALIZACJĄ PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI)? ze względu na obszar rzgw

 ............................................................................................................................................................... 44 



 „KONSULTACJE SPOŁECZNE 1 września 2011 r. – 29 lutego 2012 r.” 

 93 

Rysunek 40 Czy Pana(i) urząd / instytucja / firma podejmuje jakieś  działania na rzecz poprawy stanu 

wód i środowiska wodnego? ................................................................................................................. 63 

Rysunek 41 Czy Pana(i) urząd / instytucja / firma podejmuje jakieś  działania na rzecz poprawy stanu 

wód i środowiska wodnego? – ZE WZGLĘDU NA GRUPĘ BADANĄ ....................................................... 63 

Rysunek 42 CZY PANA(I) URZĄD / INSTYTUCJA / FIRMA PODEJMUJE JAKIEŚ  DZIAŁANIA NA RZECZ 

POPRAWY STANU WÓD I ŚRODOWISKA WODNEGO? ZE WZGLĘDU NA DORZECZE ............................ 64 

Rysunek 43 CZY PANA(I) URZĄD / INSTYTUCJA / FIRMA PODEJMUJE JAKIEŚ  DZIAŁANIA NA RZECZ 

POPRAWY STANU WÓD I ŚRODOWISKA WODNEGO? ZE WZGLĘDU NA OBSZAR RZGW ..................... 64 

Rysunek 44 Jak ocenia Pan(i) jakość  wody na cele użytkowe w miejscu zamieszkania? ..................... 70 

Rysunek 45 Jak ocenia Pan(i) jakość wody na cele użytkowe w miejscu zamieszkania?  - ZE WZGLĘDU 

NA GRUPĘ BADANĄ ............................................................................................................................... 70 

Rysunek 46 JAK OCENIA PAN(I) JAKOŚĆ  WODY NA CELE UŻYTKOWE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA? ZE 

WZGLĘDU NA DORZECZE ....................................................................................................................... 71 

Rysunek 47 JAK OCENIA PAN(I) JAKOŚĆ  WODY NA CELE UŻYTKOWE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA? ZE 

WZGLĘDU NA OBSZAR RZGW ................................................................................................................ 72 

Rysunek 48 Jak ocenia Pan(i) jakość rzek, jezior w miejscu zamieszkania? .......................................... 72 

Rysunek 49 Jak ocenia Pan(i) jakość rzek, jezior w miejscu zamieszkania? - ZE WZGLĘDU NA GRUPĘ 

BADANĄ ................................................................................................................................................. 73 

Rysunek 50 JAK OCENIA PAN(I) JAKOŚĆ RZEK, JEZIOR W MIEJSCU ZAMIESZKANIA? ZE WZGLĘDU NA 

DORZECZE .............................................................................................................................................. 73 

Rysunek 51 JAK OCENIA PAN(I) JAKOŚĆ RZEK, JEZIOR W MIEJSCU ZAMIESZKANIA? ZE WZGLĘDU NA 

OBSZAR RZGW ....................................................................................................................................... 74 

Rysunek 52 Proszę powiedzieć czy zgodziłby się Pan/i na następujące rozwiązania jeżeli 

gwarantowałyby poprawę środowiska wodnego w Pana/i regionie zamieszkania .............................. 75 

Rysunek 53 Proszę powiedzieć czy zgodziłby się Pan/i na następujące rozwiązania jeżeli 

gwarantowałyby poprawę środowiska wodnego w Pana/i regionie zamieszkania? - ZE WZGLĘDU NA 

GRUPĘ BADANĄ ..................................................................................................................................... 77 

Rysunek 54 Proszę powiedzieć czy zgodziłby się Pan/i na następujące rozwiązania jeżeli 

gwarantowałyby poprawę środowiska wodnego w Pana/i regionie zamieszkania? - ZE WZGLĘDU NA 

dorzecze ................................................................................................................................................ 78 

Rysunek 55 Proszę powiedzieć czy zgodziłby się Pan/i na następujące rozwiązania jeżeli 

gwarantowałyby poprawę środowiska wodnego w Pana/i regionie zamieszkania? - ZE WZGLĘDU NA 

obszar RZGW ......................................................................................................................................... 80 

 



 „KONSULTACJE SPOŁECZNE 1 września 2011 r. – 29 lutego 2012 r.” 

 94 

Tabela 1 Rozkład badanej próby ............................................................................................................. 4 

Tabela 2 Odczytam Panu(i) listę problemów związanych z gospodarką wodną. Proszę powiedzieć, 

które według Pana(i) występują  w Pana(i) regionie? ........................................................................... 46 

Tabela 3 Odczytam Panu(i) listę problemów związanych z gospodarką wodną. Proszę powiedzieć, 

które według Pana(i) występują w Pana(i) regionie?- ze względu na dorzecza .................................... 49 

Tabela 4 Odczytam Panu(i) listę problemów związanych z gospodarką wodną. Proszę powiedzieć, 

które według Pana(i) występują  w Pana(i) regionie?- ze względu na obszar RZGW............................ 52 

Tabela 5 Proszę się zastanowić, jakie problemy związane z gospodarką wodną powinny być w Pana(i) 

okolicy najszybciej rozwiązane? Proszę wskazać maksymalnie dwa problemy .................................... 57 

Tabela 6 Proszę się zastanowić, jakie problemy związane z gospodarką wodną powinny być w Pana(i) 

okolicy najszybciej rozwiązane? Proszę wskazać maksymalnie dwa problemy- ze względu na dorzecza

 ............................................................................................................................................................... 59 

Tabela 7 Proszę się zastanowić, jakie problemy związane z gospodarką wodną powinny być w Pana(i) 

okolicy najszybciej rozwiązane? Proszę wskazać maksymalnie dwa problemy – ze względu na obszar 

rzgw ....................................................................................................................................................... 61 

Tabela 8 Jakie działania podejmuje Pani/Pana firma na rzecz poprawy stanu wod  i srodowiska 

wodnego? .............................................................................................................................................. 65 

ZAŁĄCZNIK 1 - KATEGORYZACJA 

PROBLEM PRZYCZYNA 

1) obniżanie zwierciadła 

wód podziemnych 

1) nadmierny pobór wód podziemnych 
2) eksploatacja górnicza - występowanie lejów depresji na 

znacznych obszarach 
3) eksploatacja kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych 
4) zmniejszenie naturalnej retencji zlewni 
5)  prace melioracyjne 
6) inne (w tym warunki meteorologiczne) 

2) zmiana naturalnego 

reżimu hydrologicznego 

wód powierzchniowych 

7) nadmierny pobór wód powierzchniowych 
8) nadmierny pobór wód podziemnych 
9) eksploatacja górnicza powodująca występowanie lejów 

depresji 
10) budowa zapór i stopni wodnych 
11) szczytowa praca elektrowni wodnych 
12) zmniejszenie naturalnej retencji zlewni 
13) zabudowa i niewłaściwa regulacja cieków 
14) eksploatacja kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych 
15) niewłaściwa gospodarka na stawach rybnych 

3) zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych 

16) zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych 
17) nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych i terenów 

rekreacyjnych 
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18)  zbyt duży ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do 
odbiorników z oczyszczalni ścieków komunalnych i 
przemysłowych 

19) zanieczyszczenia z chowu i hodowli ryb 
20) odcieki ze składowisk odpadów (rozszerzone o odcieki z hałd 

przemysłowych) 
21) zanieczyszczenie odpadami zbiorników wodnych oraz koryt 

rzek i potoków 
22) odprowadzanie wód chłodniczych 
23) budowa zapór i stopni wodnych 
24)  inne 

4) zasolenie wód 

powierzchniowych 

25) odprowadzanie zasolonych wód kopalnianych 

5) zanieczyszczenia wód 

podziemnych 

26) zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych 
27) nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych i terenów 

rekreacyjnych 
28) nieprawidłowe utrzymanie istniejących studni i terenów wokół 

nich oraz brak obowiązku likwidacji nieczynnych studni 
29) odcieki z niezabezpieczonych składowisk odpadów 
30) zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego w otoczeniu 

mogilników 
31) niewłaściwe zagospodarowanie osadów ściekowych 
32) zanieczyszczenia w wyniku wadliwego działania infrastruktury 

technicznej lub aktywności przemysłowej 
6) zasolenie wód 

podziemnych 

33) nadmierny pobór wód 

7) zmiana naturalnych 

warunków 

morfologicznych 

34) regulacje rzek i potoków, budowa wałów 
35) eksploatacja kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych 
36) mała i duża retencja 
37) budowa urządzeń piętrzących wodę 
38) skutki działalności bobrów 

8) brak wody 

39) zaniechania w zakresie melioracji nawadniających  
40) niewłaściwe proporcje w zakresie wielkości odpływu w 

stosunku do możliwości retencyjnych zlewni, w tym 
zaniechanie budowy obiektów hydrotechnicznych 
magazynujących znaczne ilości wody  

41) zbyt mały zakres działań podjętych w związku z programami 
małej retencji  

42) przyspieszenie odpływu wód ze zlewni poprzez jej 
uszczelnienie oraz zmianę reżimu hydrologicznego 
spowodowanego obecnością obiektów hydrotechnicznych i 
regulacją cieków  

43) niewykorzystanie wód opadowych 
44) inne (w tym warunki meteorologiczne, przede wszystkim 

susze) 
45) niewystarczająca liczba ujęć wody, źle działające wodociągi, 

wadliwie zaprojektowana infrastruktura, problemy z dostawą 
wody 
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9) zła jakość wody 
 

46) odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków opadowych z 
terenów zabudowanych, zwłaszcza z ciągów komunikacyjnych  

47) niedostateczna sanitacja wsi i obszarów miejskich – przyjęcie 
wskaźnika 120 mieszkańców na 1 km jako uzasadnienia do 
budowy sieci kanalizacyjnej powoduje zaszeregowanie wielu 
miejscowości do grupy niewymagającej skanalizowania  

48) eutrofizacja spowodowana przez brak kompleksowego 
systemu oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, 
niewłaściwe zabiegi agrotechniczne oraz przez meliorację 
terenów podmokłych, gdzie na skutek przekształcenia torfów 
następuje znaczna emisja dużych ilości azotu, fosforu i potasu 
do środowiska  

49) konieczność rozcieńczania ścieków wodą czystą z powodu 
„przeprojektowania” systemów kanalizacyjnych większych 
aglomeracji i ośrodków przemysłowych 

50) niewystarczający stopień oczyszczenia wód, słaba jakość wód 
uzdatnionych 

51) inne 

10) niedoskonałe prawo 
wodne/regulacje prawne 

 

52) brak ramowych założeń do polityki wodnej państwa opartej na 
strategii długofalowej  

53) konieczność zmian niektórych zapisów Prawa wodnego 
54) brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

co uniemożliwia planowania racjonalnej gospodarki wodno-
ściekowej.  

55) konieczność bezwzględnego przestrzegania ograniczeń 
wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego 
uwzględniających położenie w strefach zagrożenia 
powodziowego.  

56) przeciągające się i skomplikowane postępowanie przetargowe 
na inwestycje w zakresie gospodarki wodnej  

57) brak komplementarności planu gospodarowania wodami z 
planami dotyczącymi innych działów gospodarki np. leśnej  

58) nie adekwatność wysokości kar dla podmiotów 
zanieczyszczających wodę ze stratami środowiskowymi  

11) nakładające się 
kompetencje i 

niekorzystny podział 
administracyjny wśród 
instytucji sprawujących 

kontrolę nad gospodarką 
wodną: 

59) istnienie urzędów i instytucji, których kompetencje zachodzą 
na siebie lub nawet się powielają  

60) rozdzielenie roli RZGW jako gospodarza od roli eksploatatora 
zasobów wodnych  

61) polityka wodna realizowana w ramach administracyjnych – 
brak podejścia zlewniowego 

62) słaba pozycja kompetencyjna RZGW 
63) brak odpowiedniego gospodarowania wodami 

12) brak bilansu wodnego 
 

64) brak specjalistów z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem 
gotowych dokonać oceny bilansu wodnego poszczególnych 
zlewni  

65) brak spójnej metodyki jego opracowywania  
66) obawa wynikająca z faktu istnienia opracowań wskazujących 

niekorzystny bilans wodny danego obszaru, jako podstawy do 
odmowy udzielania pozwolenia wodno-prawnego, 
powodujących zahamowanie rozwoju regionu  

67) brak aktualizacji pozwoleń wodno-prawnych według stanu 
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faktycznego, co może skutkować pojawieniem się dodatkowej 
puli zasobów wody do wykorzystania przez inne podmioty. 

13) niskie nakłady 
finansowe na politykę 

wodną 
 

68) niedostateczne nakłady na eksploatację urządzeń wodnych już 
istniejących oraz na utrzymanie właściwego stanu wód  

69) redukcja środków przeznaczonych na Krajowy Program 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych  

70) brak programu umożliwiającego pozyskanie środków na 
dofinansowanie uszczelnienia szamba lub przyłączenie się do 
sieci kanalizacyjnej  

71) zaniedbania dotyczące prawidłowego funkcjonowania dróg 
wodnych  

72) zaniedbania i zaległości w zakresie melioracji podstawowych i 
szczegółowych 

73)  niewłaściwe regulacje spółek wodnych, brak środków na 
finansowanie kontroli użytkowania wód 

14) mała świadomość 
ekologiczna Polaków 

 

74) traktowanie melioracji jako dziedziny wybitnie niekorzystnie 
oddziałującej na środowisko przyrodnicze  

75) ograniczenie ilości przedmiotów kierunkowych oraz poziomu 
kształcenia na kierunkach związanych z gospodarką wodną  

76) bezzasadne blokowanie procesu inwestycyjnego przez 
organizacje i stowarzyszenia „pseudoekologiczne”  

77) problemy z edukacją ekologiczną wśród starszego pokolenia  
78) niska świadomość ekologiczna wśród przedsiębiorców  
79) traktowanie rowów melioracyjnych jako odbiornika ścieków 

bytowo gospodarczych, jak i opadowych  
80) brak świadomości o wpływie nieszczelnego szamba na 

zanieczyszczenie wód i gleby 

15) brak skanalizowania 
niektórych miejscowości 

81) trudności finansowe wynikające z potrzeby wydatkowania 
znacznej puli pieniędzy przez administrację samorządową  

82) mała akceptacja społeczna dla programu kanalizacji wynikająca 
ze znacznego wzrostu kosztów odprowadzania ścieków 
ponoszonych przez gospodarstwo domowe  

83) ewidencja częstości wywozu nieczystości od gospodarstw 
posiadających indywidualne szamba  

17) inne 84) inne  

18) powódź, podtopienia 

 

85) spowodowane czynnikami meteorologicznymi (opad, wiatr - 
cofki, niskie temperatury - zatory lodowe)  

86) niewłaściwa regulacja cieków, brak regulacji koryta 
nieudrożnione 

87) brak środków na finansowanie ochrony przeciwpowodziowej 
88) zła ochrona przeciwpowodziowa 
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ZAŁĄCZNIKI 2 – KWESTIORNARIUSZ ANKIETY 

Dzień dobry. Jestem pracownikiem firmy badawczej, która na zlecenie KZGW realizuje 

badania dotyczące stosunku różnych grup społecznych do problemów gospodarki wodnej. 

Państwa instytucja / firma / urząd została wylosowana z bazy numerów. Chciałbym 

rozmawiać z osobą, która bezpośrednio zajmuje kwestiami zawartymi w problemach 

gospodarowania wodami i posiada minimum roczne doświadczenie.  

Czy może mi Pan(i) poświecić kilka minut? 

1.  Proszę powiedzieć, czy zajmuje się 
Pan(i) bezpośrednio kwestiami 
zawartymi w problemach 
gospodarowania wodami ? 

1. Tak 
2. Nie zakończ wywiad i dopytaj o inną 

osobę w firmie/ urzędzie 

2.  Proszę powiedzieć jak długo pracuje 
Pan(i) na obecnym stanowisku? 

96. Mniej niż rok zakończ wywiad i 
dopytaj o inną osobę w firmie/ urzędzie 
 
 
Proszę podać liczbę lat: 

3.  Ankieter: Zaznacz do jakiej grupy 
należy firma/urząd, której 
przedstawicielem jest 
respondent(ka).  

1. Administracja rządowa i samorządowa 
2. Użytkownicy wód, przemysł 
3. Użytkownicy wód, rolnictwo, hodowla 

itp.  
4. Organizacje typu NGO  
5. Instytuty badawcze 
6. Szkoły wyższe 
7. Stowarzyszenia naukowe 

Zgodnie z próbą 
4.  W naszym kraju występują liczne 

problemy związane z jakością i ilością 
wody (np. zaśmiecenie rzek, ścieki, 
braki wody, itp.) 
Czy w Pana(i) okolicy występują 
jakieś problemy związane z 
gospodarką wodną?  

1. Tak 
2. Nie przejdź do pytania 7 
3. Nie wiem, trudno powiedzieć przejdź 

do pytania 7 

5.  Proszę powiedzieć jakie i krótko 
wyjaśnić, jaka jest Pana(i) zdaniem 
ich przyczyna?  
Może Pan(i) wymienić maksymalnie 5 
najważniejszych.  
 
 
Problemy i przyczyny powinny być 
opracowane w formie kafeterii po 

Problem:  Przyczyna: 
1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  
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badaniach jakościowych FGI. 
Pytanie powinno zachować 
charakter pytania logicznie 
otwartego ale formalnie będzie 
domknięte opracowaną kafeterią. 

6.  A które z tych problemów dotyczą 
najbardziej Pana(i) regionu? 
 
Pytanie należy formalnie domknąć 
opracowaną kafeterią w czasie 
badań jakościowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  W Polsce posiadamy główne dwa 
dorzecza tj. Odry i Wisły, czy wie 
Pan(i) w jakim dorzeczu znajduje się 
Pana(i) firma/urząd? 

1. Tak – Odry 
2. Tak – Wisły 
3. Nie wiem 
4. Inne dorzecze 

8.  Jeżeli w poprzednim pytaniu 
wskazano 4. 
W jakim dorzeczu mieści się Pana(i) 
firma/urząd? 

1. Pregoły 
2. Niemna 
3. Nie wiem, nie pamiętam 

9.  Czy znany jest Panu(i) Przegląd 
Istotnych Problemów Gospodarki 
Wodnej? 

1. Tak  
2. Nie.  przejdź do pyt. 12 

10.  Czy ten dokument jest czytelny, 
zrozumiały? 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie  
4. Zdecydowanie nie 
5. Nie wiem, trudno powiedzieć 

11.  A czy jest odpowiedni merytorycznie? 1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie  
4. Zdecydowanie nie 
5. Nie wiem, trudno powiedzieć 

12.  A czy znany jest Panu(i) 
„Harmonogram i program prac 
związanych z aktualizacją planów 
gospodarowania wodami”? 

1. Tak 
2. Nie  przejdź do pyt. 14 

13.  Czy ten dokument jest czytelny, 
zrozumiały? 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie  
4. Zdecydowanie nie 
5. Nie wiem, trudno powiedzieć 
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14.  Odczytam Panu(i) listę problemów związanych z gospodarką wodną. Proszę powiedzieć, 
które według Pana(i) występują w Pana(i) regionie?  
 
Proszę ustosunkować się do każdego problemu 

Problem Występuje Nie 
występuje 

Nie 

wiem 

1. brak wody w studni / braki w dostawie wody 
wodociągowej / niskie ciśnienie wody 
wodociągowej 

1 2 96 

2. wysychanie rzek, małych zbiorników wodnych, 
jezior oraz terenów bezpośrednio przylegających 
/ niskie stany wody w rzece, zbiorniku, jeziorze 

1 2 96 

3. duże wahania poziomu wody w rzekach i 
potokach 1 2 96 

4. zwiększone zagrożenie pożarami w okresach 
letnich 1 2 96 

5. zmniejszenie przydatności gleby do celów 
rolniczych / niższa produkcja z pól uprawnych 1 2 96 

6. wzmożona erozja gleby (w okresie opadów 
deszcz szybko i łatwo wypłukuje ziemię, która 
jest przesuszona) 

1 2 96 

7. wzrost nieużytków rolniczych i przyrodniczych 1 2 96 

8. wzrost stężenia zanieczyszczenia w rzece w 
okresach letnich (np. bardziej nieprzyjemny 
zapach, więcej śniętych ryb) 

1 2 96 

9. ubożenie / zmiana składu gatunkowego / 
zmniejszenie lub degradacja ekosystemów 
wodnych oraz lądowych bezpośrednio zależnych 
od wód (np. mokradeł) 

1 2 96 

10. osiadanie i przesuwanie się powierzchni terenu 1 2 96 

11. zakwit glonów w rzekach, zbiornikach, jeziorach 
/ zarastanie i starzenie się zbiorników 1 2 96 

12. nieprzyjemny gnilny zapach wody w rzece, 1 2 96 
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zbiorniku 

13. nieprzyjemny fekalny zapach wody w rzece, 
zbiorniku 1 2 96 

14. nieprzyjemny smak lub zapach wody w studni / 
pogorszenie jakości wody wodociągowej 1 2 96 

15. nieprzydatność wody ze studni do picia / 
nieprzydatność wody wodociągowej do picia (np. 
zamknięcie ujęcia, zakaz korzystania z wody 
wodociągowej) 

1 2 96 

16. zatrucia pokarmowe po spożyciu wody ze studni, 
wody z wodociągu 1 2 96 

17. wzrost cen za wodę (w wyniku konieczności 
zastosowania bardziej skomplikowanej 
technologii uzdatniania wody) 

1 2 96 

18. śnięcie ryb / zanikanie innych gatunków, 
ekosystemów zależnych od wody 1 2 96 

19. nieprzydatność rzek, jezior, zbiorników do kąpieli 
(np. zakaz kąpieli, wysypka na skórze po 
kąpieli,…) 

1 2 96 

20. zaśmiecanie rzek i potoków (śmieci w rzekach, 
zbiornikach, jeziorach,…) 1 2 96 

21. korozja rur wodociągowych (zmiany barwy 
wody) 1 2 96 

22. zanik okresowych wylewów  1 2 96 

23. ubożenie / zanik ekosystemów zależnych od 
okresowych zalewów / zmniejszenie 
bioróżnorodności 

1 2 96 

24. fragmentacja lub zanik gatunków organizmów 
migrujących (np. ryby dwuśrodowiskowe – 
rzeczne i morskie) 

1 2 96 

25. zmniejszenie powierzchni naturalnych terenów 
nadrzecznych oraz w bezpośredniej bliskości 

1 2 96 
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jezior  (w wyniku zabudowy obszarów) 

26. częstsze okresy suszy glebowej 1 2 96 

27. zwiększony spływ powierzchniowy (po 
kilkuminutowym deszczu duże ilości wody płyną 
po terenie, ulicach, nie mieszczą się w rowach, 
…) 

1 2 96 

28. bardzo szybkie (zwiększone) przybieranie wody 
w rzece w trakcie opadu 1 2 96 

29. zwiększenie zagrożenia powodziowego (np. 
częstsze powodzie, o większym zasięgu, większe 
zniszczenia powodziowe) 

1 2 96 

30. większa erozja gleby 1 2 96 

31. zniszczenie koryta rzeki, potoku (większa erozja 
wgłębna (pogłębienie koryta),  większa erozja 
brzegów (oberwanie brzegów)) 

1 2 96 

32. wyrównanie struktury dna / koryta cieku rzeki, 
potoku 1 2 96 

33. zmniejszenie walorów rekreacyjnych, 
turystycznych 1 2 96 

 

34. oleiste plamy lub wyczuwalny zapach paliwa na ciekach 
odwadniających szlaki komunikacyjne 1 2 96 

35. zanik drzew i krzewów rosnących w bezpośredniej 
bliskości cieków 1 2 96 

36. brak pokrywy lodowej na ciekach, jeziorach i zbiornikach 
wodnych pomimo występowania długotrwałych mrozów 1 2 96 

 

15.  Proszę się zastanowić, jakie problemy związane z 
gospodarką wodną powinny być w Pana(i) okolicy 
najszybciej rozwiązane? 
Proszę wskazać maksymalnie dwa problemy. 

Kafeteria na podstawie 
punktów 1-33 z pytania nr 
10, które wcześniej 
respondent określił jako 
występujące 
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16.  Czy Pana(i) urząd / instytucja / firma podejmuje jakieś  
działania na rzecz poprawy stanu wód i środowiska 
wodnego? 
 

1. Tak  
2. Nie  przejdź do pyt. 18 
3. Nie wiem / trudno 

powiedzieć  przejdź do 
pyt. 18 

17.  Jakie to działania?  
 

18.  Jak ocenia Pan(i) jakość wody na cele użytkowe w miejscu 
zamieszkania? 

1. Bardzo źle 
2. Źle 
3. Dobrze 
4. Bardzo dobrze 
5. Nie wiem, nie mam 

zdania 
19.  Jak ocenia Pan(i) jakość rzek, jezior w miejscu 

zamieszkania? 
1. Bardzo źle 
2. Źle 
3. Dobrze 
4. Bardzo dobrze 
5. Nie wiem, nie mam 

zdania 
20.  Proszę powiedzieć czy zgodziłby się Pan/i na następujące 

rozwiązania jeżeli gwarantowałyby poprawę środowiska 
wodnego w Pana/i regionie zamieszkania? 

Opinię proszę wyrazić na 
skali, gdzie 1 – 
zdecydowanie bym się nie 
zgodził(a), a 5 – całkowicie 
bym się zgodził(a) 

1. Wprowadzenie niewielkiego podatku na rzecz 
ochrony środowiska 

1  2  3  4  5  

2. Udział społeczny w pracach organizacji 
proekologicznej 

1  2  3  4  5  

3. Zmniejszenie zużycia wody w domu/w 
gospodarstwie poprzez powtórne wykorzystanie 
wody lub oszczędne z niej korzystanie 

1  2  3  4  5  

4. Udział w programach edukacyjnych i akcjach 
informacyjnych dot. problematyki ochrony wód 1  2  3  4  5  

 
 
 
 

Metryczka 
M1.  Stanowisko zajmowane przez resopondenta  
M2.  Wielkość firmy / instytucji (liczba zatrudnionych) 1. do 9 osób 

2. od 10 do 49 osób 
3. od 50 do 99 osób 
4. od 100 do 199 osób 
5. 200 osób i więcej 

M3.  Miejscowość firmy/ urzędu 1. Wieś 
2. Miasto do 5 tysięcy 
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3. Miasto 5-10 tysięcy 
4. Miasto 10-20 tysięcy 
5. Miasto 20-50 tysięcy 
6. Miasto 50-100 tysięcy 
7. Miasto 100-500 tysięcy 
8. Miasto 500 tysięcy + 

M4.  Powiat firmy/ urzędu  
 

 

 

 

 



B A D A N I E  O P I N I I  S P O Ł E C Z N E J  N A  
T E M A T  P R O J E K T Ó W  

„ H A R M O N O G R A M U  I  P R O G R AM U  P R A C  
Z W I Ą Z A N Y C H  Z  A K T U A L I Z A C J Ą  

P L A N Ó W  G O S P O D AR O W A N I A  
W O D A M I ”  O R A Z  „ P R Z E G L Ą D U  

I S T O T N Y C H  P R O B L E M Ó W  
G O S P O D AR K I  W O D N E J  D L A  

O B S Z A R Ó W  D O R Z E C Z Y ”  W R A Z  
Z  A N A L I Z Ą  W Y N I K Ó W  B A D A N I A  

RAPORT  Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH 
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WSTĘP  

KB Pretendent na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przeprowadził 

badanie opinii społecznej na temat projektu dokumentów „Harmonogramu i programu prac 

związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami” oraz „Przeglądu istotnych 

problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”. Konsultacje społeczne dotyczące tych 

dokumentów trwały od 1 września 2011 roku do 29 lutego 2012 roku. 

CELE  

 Rozpoznanie najważniejszych problemów gospodarki wodnej regionu. 

 Konfrontacja z „Przeglądem istotnych problemów gospodarki wodnej” - krótkie omówienie 

każdej pozycji katalogu. 

 Konfrontacja z „Harmonogramem i programem prac związanych z aktualizacją planów 

gospodarowania wodami”. 

 Pomoc w zweryfikowaniu narzędzi do badań ilościowych (ankiety). 

METODOLOGIA  

TECHNIKI I METODY  

Konsultacje społeczne były realizowane za pomocą metod jakościowych oraz ilościowych. 

Poniższe opracowanie przedstawia wyniki konsultacji społecznych realizowanych za pomocą 

badań jakościowych. 

Badania realizowane metodami jakościowymi odpowiadają na pytania:, co? jak? dlaczego?  

Nie jest to metoda mówiąca o natężeniu danej cechy, ale o powodach takiej a nie innej oceny. 

Wyników badań jakościowych nie generalizuje się na populację. Badania realizowane metodą 

jakościową mają przede wszystkim charakter eksploracyjny – poszukiwane informacje 

przyjmują zazwyczaj postać pytań problemowych: jak? dlaczego?  

Zastosowaną techniką w badaniach jakościowych były mini-grupy dyskusyjne FGI (focus group 

interviews) prowadzone w grupach 5-6 osobowych, złożonych z osób reprezentujących 

instytucje i organizacje zaliczane do adresatów badania. Mini-grupy dyskusyjne FGI były 

prowadzone zgodnie ze scenariuszem dyskusji grupowej, przez wykwalifikowanego 

moderatora. Wszystkie spotkania mini-grup dyskusyjnych były rejestrowane przez moderatora, 

z których w następnej kolejności zostały zrobione transkrypcje. 
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PRÓBA BADANIA  

 

RZGW 

Rodzaj grupy docelowej 

Administracja 
rządowa  

i 
samorządowa 

Użytkownicy wód 

Organizacje 
ekologiczne 

NGO 

Inni 

Instytuty 
naukowo 

badawcze, 
Szkoły Wyższe, 

IMGW oraz 
stowarzyszenia 

naukowe 

Przedstawiciel
e przemysłu  

(w tym 
również 

energetyka 
wodna) 

Rolnictwo, 
rybactwo, 

rybołówstwo, 
turystyka  
i rekreacja 

Gdańsk 1 1 1 1 1 

Warszawa 1 1 1 1 1 

Kraków 1 1 1 1 1 

Gliwice 1 1 1 1 1 

Wrocław 1 1 1 1 1 

Poznań 1 1 1 1 1 

Szczecin 1 1 1 1 1 

Razem 35 
grup 

7 7 7 7 7 

TABELA 1 ROZKŁAD PRÓBY BADANIA  
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WYNIKI  

Poniższe tabele przedstawiają wybrane cytaty spośród wszystkich wypowiedzi 

zebranych podczas przeprowadzonych badań przy użyciu techniki mini-grup fokusowych. 

Dobór poszczególnych wypowiedzi uwzględniał kompleksowe lub prawie całościowe ujęcie 

problemu. W przypadku, gdy wypowiedzi przedstawicieli z badanych obszarów były tożsame 

lub zbliżone, w tabeli umieściliśmy te, które szerzej opisywały uwagę- problem, a obszar,  

z którego została wniesiona uwaga zapisaliśmy po przecinku.  Ze względu na charakter badań - 

(badania jakościowe), wypowiedzi respondentów nie są redagowane, aby nie zmieniać sensu  

i merytoryki wypowiedzi. Brak przyporządkowania poszczególnych wypowiedzi do 

reprezentantów Instytucji pozwala zachować anonimowość respondentów.  

Badanie w mini grupach  przeprowadzone było według scenariusza, który został 

dołączony jako załącznik na końcu raportu. Scenariusz ten oparty był na 7 etapach  

o następującej tematyce: 

• Wprowadzenie 

• Gospodarka wodna  

• Problemy gospodarki wodnej na obszarze działania RZGW 

• Problemy gospodarki wodnej w regionie – rozwiązania 

• Katalog IP – komentarz  

• Harmonogram i konsultacje społeczne  

• Zakończenie. 

W tej kolejności również prowadzone były dyskusje w grupach. W opracowanych tabelach, może 

zdarzyć się sytuacja, że np. odpowiedzi odnoszące się do „Przeglądu Istotnych Problemów…” 

znajdują się w innych uwagach. Wynika to z kwestii, iż respondenci w danym bloku 

tematycznym wracali do problemów, które odnosiły się do poprzednich zagadnień, jak również 

to, iż podawane inne uwagi nie były kojarzone przez respondentów bezpośrednio z obszarem 

dotyczącym "Harmonogramu..." lub "Przeglądu...". W związku z powyższym cytaty, aby nie 

ingerować w metodologię badań zostały przyporządkowane w zaproponowanej przez poniższy 

raport kolejności. 
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ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA  

DEFINICJA POJĘCIA GOSPODARKA WODNA 

Lp. Definicja pojęcia „gospodarka wodna” 

Obszar, na 
którym mieści się 

Instytucja 
definiująca 

1.  Gospodarka wodna, to jest takie działanie człowieka, które zapewnia odpowiednią ilość i jakość wody. Działania człowieka, 
zapewniające człowiekowi i środowisku odpowiednią ilość i jakość. Jakość to są te wszystkie działania ekologiczne, a ilość 
to jest po prostu zapewnienie wody dla różnych podmiotów gospodarczych, czyli: podmiotów czy działań gospodarczych 
takich jak zaopatrzenie w wodę przemysłu, rolnictwa, aglomeracji, energetyka wodna, jak rybołówstwo, jak żegluga 
śródlądowa. 

RZGW Wrocław              

2.  System zarządzania zasobami wodnymi i dystrybuowania tego, co posiadamy na wszystkie możliwe, potrzebne dziedziny 
życia. 

RZGW Wrocław  

3.  Umiejętność kontroli przepływu wody w ramach systemu, jakim jest dorzecze. RZGW Wrocław              
4.  Z pozycji inspekcji środowiska jest to zarządzanie ilością i jakością, ale także kontrola przestrzegania przepisów prawa 

ochrony środowiska w zakresie tych, którzy użytkują te zasoby. Z jednej strony jest to przemysł, jest to gospodarka, są to 
samorządy i władze, a z drugiej strony kontrola tego, co mamy, na jakim jest to poziomie, jaki jest stan, jakie są przyczyny 
zmian – czy jest dobry, czy też nie, czy osiągniemy zamierzone cele. 

RZGW Wrocław              

5.  Gospodarka wodna jest to takie gospodarowanie wodami, które zapewni nam bezpieczeństwo i pozwoli uniknąć katastrof 
wodnych, jednocześnie zapewniając nam stały, niewyczerpany dostęp do zasobów wodnych. Na dzień dzisiejszy nie 
prowadzimy polityki gospodarki wodnej, nie prowadzimy racjonalnej polityki gospodarki wodnej w naszym kraju. 

RZGW Warszawa              

6.  Cały system działań, na który składają się instrumenty prawne, instrumenty ekonomiczne, instrumenty planowania.  RZGW Szczecin 
7.  Można powiedzieć, że jest to gałąź gospodarki narodowej, która powinna obejmować kwestię zapewnienia odpowiedniej 

ilości i jakości wody. Powinna obejmować kwestie związane z ochroną przeciwpowodziową, kwestie związane z ochroną 
wód przed zanieczyszczeniami. 

RZGW Poznań  

8.  To nie tylko ochrona, ale także właściwe gospodarowanie wodą w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie różnych 
gospodarek. Czy to rolnej, czy to przemysłowej, czy to transportowej. 

RZGW Poznań  

9.  Zasoby, jakość i rozdysponowanie wody (ilość, jej czystość i zużycie przez poszczególnych odbiorców). RZGW Kraków 
10.  Zapewnienie właściwych stosunków wodnych w rolnictwie i szeroko rozumiana ochrona przed powodziami.  RZGW Kraków 
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11.  Pozyskiwanie, wykorzystanie i później oddawanie naturze, to, co potrzeba. Jeszcze też sposób pozyskania. Woda to nie 
tylko wody płynące, tylko są różne rodzaje wody, wody podziemne. 

RZGW Kraków 

12.  Korzystanie z zasobów wodnych dla naszych, jako społeczeństwa, różnych potrzeb, czyli woda pitna, woda dla przemysłu 
itd. I kształtowanie tego środowiska według tych potrzeb, często dla żeglugi, dla energetyki wodnej, dla zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 
Przeciwdziałanie złemu gospodarowaniu, tzn. ingerencji w środowisko, szczególnie urbanizacji, jeżeli chodzi o miasto  
i jego wpływ na wodę. 

RZGW Kraków 

13.  To jest takie obchodzenie się z tym dobrem, które pozwoli zaspokoić te potrzeby, które widzimy i pozwoli jeszcze 
zachować coś dla potomnych, dla następnych. Racjonalne działanie ludzkie w oparciu o istniejące zasoby, aby ich nie 
zniszczyć. 

RZGW Gdańsk  

14.  Jest to dbanie o ilość i o jakość posiadanych zasobów. RZGW Gdańsk  
15.  Gospodarowanie w ogóle to jest wszelkie działania człowieka, w tym również i procesy decyzyjne, ale także  

i wszelkie inne oszczędności człowieka w stosunku do czegoś.  
RZGW Gdańsk  

 

UWAGI DOTYCZĄCE HARMONOGRAMU I PROGRAMU PRAC ZWIĄZANYCH Z AKTUALIZACJĄ PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI  

Lp. 

Obszar, na 
którym mieści 
się Instytucja 

zgłaszająca 
uwagi 

Treść uwagi 

1.  RZGW Wrocław Na trzech forach wodnych przedstawialiśmy swoje postulaty, które jak widać z tego dokumentu żadne nie zostały ujęte, 
nigdy. 

2.  RZGW Wrocław To jest chyba największy problem, że Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej nie słucha i nie bierze pod uwagę tych uwag 
innych, niż uwagi ekologów i środowiska przyrodników. Inne głosy nie są słyszane, albo kompletnie nie są brane pod 
uwagę. To jest konsekwencja braku centralnego planu gospodarowania wodnego. 

3.  RZGW Warszawa Na konsultacjach powinni być obecni twórcy harmonogramu, osobiście. Jest to niezbędne w celu skonfrontowania punktów 
widzenia. 

4.  RZGW Poznań  Moje obawy czy pewien dyskomfort wprowadzają punkty jedenaście, dwanaście. Ale nie tyle treść tych punktów, co czas. 
Wydaje się, że zadania związane z gospodarką wodną wymagają działań ciągłych i, w związku z tym, trochę może pytanie, 
czy taka uwaga, dlaczego zakładamy do końca drugiego kwartału ocenę stanu wód powierzchniowych i potem ocenę 
ryzyka? Czy nie warto byłoby tego potraktować, jako działania ciągłe? Tym bardziej, że rzeczywiście my teraz jesteśmy na 
etapie czasowym w roku 2015, ale po roku 2015 nie przestanie istnieć problem pod tytułem gospodarka wodna i wdrażanie 
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Ramowej Dyrektywy Wodnej, czy realizacja tej Dyrektywy Wodnej. 
5.  RZGW Kraków  Rozszerzyć zakres, – kto będzie uczestniczył. 

 

UWAGI ZGŁOSZONE DO PRZEGLĄDU ISTOTNYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI WODNEJ 

Lp. 

Obszar, na którym 
mieści się 
Instytucja 

zgłaszająca uwagi 

Treść uwagi 

1.  RZGW Wrocław Trzy podstawowe zadania – zagadnienia ilościowe, jakościowe i morfologiczne są zbyt małe. Dla mnie to 
gospodarowanie wodami. Jeszcze jeden powinien tutaj być rozdział: gospodarowanie. 

2.  RZGW Wrocław Zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych.  
3.  RZGW Wrocław Zapisany, jako istotny problem: zmiana naturalnych warunków morfologicznych, to dla mnie to nie jest problem, tylko 

to jest zagadnienie. 
4.  RZGW Wrocław Urządzenia piętrzące, zbiorniki, eksploatacja zmieniają warunki morfologiczne naturalne, ale to nie jest problem.  
5.  RZGW Wrocław Mógłby ten dokument ewentualnie być, tylko wszędzie wykreślić gospodarkę wodną i napisać problemy środowiskowe. 
6.  RZGW Wrocław Zmiana naturalnego reżimu będzie wtedy, gdy będą powstawały potężne budowle hydrotechniczne, które nie powstają. 
7.  RZGW Warszawa Dobrze wykonane melioracje na pewno nie przyczyniają się do obniżenia wód podziemnych.” 
8.  RZGW Kraków Problem braku kanalizacji, oczyszczalni ścieków jest elementem, który powoduje zanieczyszczenie wód.  Przydomowa 

oczyszczalnia nie jest tu jednak alternatywą dla Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
9.  RZGW Kraków  Nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych i terenów rekreacyjnych. 
10.  RZGW Warszawa W dokumentacji warto uwzględnić zanieczyszczenia komunikacyjne, pochodzące z terenów utwardzonych, 

obszarowych, terenów miast. 
11.  RZGW Warszawa Niska świadomość społeczna zwiększająca zanieczyszczenia. 
12.  RZGW Warszawa Zanieczyszczenie pochodzące ze źródeł rolniczych, w rozumieniu spływy z nawozów, to jest mit, to nie jest tak, że 

polskie rolnictwo zanieczyszcza cieki tak bardzo.  
13.  RZGW Kraków Retencja nie powinna być pokazywana tylko, jako minus. 
14.  RZGW Warszawa Retencja - Jeżeli Polska ma jedno z najniższych zasobów wodnych w Europie to każde zatrzymanie odpływu 

bezproduktywnego do morza jest ekologicznie cenne. Oczywiście w granicach rozsądku. 
15.  RZGW Kraków Zasolenie wód powodowane między innymi działalnością kopalni. 
16.  RZGW Warszawa Strona internetowa powinna powstać.  
17.  RZGW Kraków Podczas tworzenia dokumentów powinna być możliwość konsultacji, komunikowania się/dyskutowania  
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z autorami dokumentów. A nie tylko ocenienie i odnoszenie się do gotowego harmonogramu. 
18.  RZGW Szczecin To zostało zrobione głównie pod kątem ochrony wód, natomiast nie ma tu żadnych problemów, które by wypływały od 

instytucji i podmiotów, które z kolei z tych wód chciałyby korzystać.  
19.  RZGW Szczecin Kompletna ignorancja jezior. Nasza kraina, nasze RZGW mają największą jeziorność w Polsce. Nie ma żadnych 

problemów, które są związane z gospodarką jezior. 
20.  RZGW Szczecin Jest bardzo modna rekultywacja jezior. Rekultywacja jezior, która się odbywa bez żadnych zasad.  
21.  RZGW Szczecin Tak samo nadmierna rozbudowa naszego wybrzeża i eksploatacja turystyczna. To jest już może nie do jezior, ale do wód 

przybrzeżnych.  
22.  RZGW Szczecin Nadmierną eksploatację turystyczną obszarów zlewni jezior.  
23.  RZGW Szczecin Właściwie tutaj nie ma takich specyficznych problemów dla wód przejściowych i przybrzeżnych. Albo by trzeba było, 

przynajmniej dla wód przybrzeżnych, odnieść się do Dyrektywy Morskiej, która jest bardzo podobna do Dyrektywy 
Ramowej, tylko odnosi się do obszarów morskich, że tam pewne sprawy będą załatwione, albo do innego dokumentu np. 
plan działań bałtyckich czy jakaś strategia, która dla morza Bałtyckiego też jest tworzona w ramach Ramowej 
Dyrektywy Morskiej z kolei.  

24.  RZGW Szczecin Nie ma tutaj w ogóle ani słowa na temat finansów. Ja myślę, że gospodarka wodna, dlatego jest w takim stanie, ·w jakim 
jest, bo po prostu latami nie były środki kierowane w tę stronę. 

25.  RZGW Poznań  Moja propozycja jest taka, żeby w tej rubryce „Istotne problemy gospodarki wodnej” dla poziomu obniżenia zwierciadła 
wód podziemnych i zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych, po stronie przyczyn 
bezpośrednich wykazać niewłaściwą gospodarkę przestrzenną.  Natomiast w przypadku,  
w przypadku istotnego problem gospodarki wodnej o „nazwie zasolenie wód podziemnych”, wydaje mi się, to może nie 
jest problem taki istotny jak wody kopalniane. Wydaje mi się, że warto byłoby wykazać i przez to zwrócić uwagę, może 
też prawodawcy na to, że w wielu samorządach niestety niewłaściwie gospodaruje się wodami roztopowymi. Istnieją 
dzisiaj, czy powinny istnieć place, na których się wody roztopowe, czy zwały śniegu po zimie zrzuca. Po stronie tego 
zasolenia wód podziemnych warto również wypisać pojęcie niewłaściwej gospodarki wodami roztopowymi. 

26.  RZGW Poznań  Jako meliorant nie mogę zgodzić z tym hasłem, że „przyczyną bezpośrednią obniżenia zwierciadła wód podziemnych są 
prace melioracyjne” 

27.  RZGW Poznań  Brakuje mi uściślenia w dalszej kolejności na stronie trzynastej. Problem odpowiedniego rekultywowania  
i zamykania składowisk wpisać już nie tyle w tabeli, bo tam jest ogólnie zapisane, ale potem. 

28.  RZGW Poznań  Myślałam o tym żeby dołożyć może, mimo wszystko, taką zmienność klimatu polskiego.  
29.  RZGW Kraków  Postulat uwzględnienia braku wyedukowania decydentów, którzy mówią o tym jak powinno wyglądać finansowanie 

oraz tworzą plany, jako bezpośrednia przyczyna wielu niekorzystnych zjawisk w gospodarce wodnej. Brak współpracy 
z naukowcami. 

30.  RZGW Kraków  Zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych, zmniejszenie naturalnej retencji plus zmiana 
sposobu zagospodarowania terenu - są to zagadnienia pochodne. 
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31.  RZGW Kraków  Nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych i terenów rekreacyjnych oraz zbyt duży ładunek zanieczyszczeń 
odprowadzanych do odbiorników z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych.  Zagadnienia te są niejasne. 
Opis (s. 12) mówiący o tym, że rozporządzenie określa, że uzależnia odprowadzanie ścieków z oczyszczalni od 
przepływu wody. Jest to kwestia zmiany rozporządzenia, a nie bezpośrednia przyczyna zanieczyszczeń. 

32.  RZGW Kraków  Szczytowa praca elektrowni wodnych podana jest, jako bezpośrednia przyczyna zanieczyszczeń, przy jednoczesnej 
bardzo małej ich ilości w Polsce. 

33.  RZGW Gliwice Nie są poruszane sprawy finansowania. 
34.  RZGW Gliwice Nie uwzględnia istotnych problemów wód przybrzeżnych i wód przejściowych. 
 

INNE UWAGI ZGŁOSZONE W RAMACH PRZESPROWADZONYCH KOSNULTACJI  

Lp. 

Obszar, na 
którym mieści 
się Instytucja 

zgłaszająca 
uwagi 

Treść uwagi 

1.  RZGW Wrocław Brak funduszy, które pozwoliłyby dobrze zarządzać. 
2.  RZGW Wrocław Przez brak skanalizowanych obszarów wiejskich dochodzi do bardzo dużej eutrofizacji – zanieczyszczeń wód  

i przez to ich zaczyna coraz więcej brakować. To chyba wiąże się z małą wiedzą, która nie jest w tym zakresie dość mocno 
promowana na obszarach wiejskich, gdzie ogólnie jest niska świadomość ludzi.  

3.  RZGW Wrocław Brak odpowiednich zabezpieczeń i urządzeń do ochrony przed powodzią. 
4.  RZGW Wrocław Jeżeli chodzi, o planowanie przestrzenne, brakuje całości. Te tereny są tak rozczłonkowane, tak rozbite, tak podzielone. 

Rzeka + jakiś obszar techniczny powinien należeć do państwa, bo wtedy można łatwo koordynować robić różne rzeczy. 
Teraz jest różnie – jest gmina, są prywatni właściciele, jest tak rozczłonkowane, że tym ciężko zarządzać. 

5.  RZGW Wrocław Gospodarka wodna jest rozbita w strukturach różnych ministerstw. Każdy trochę ciągnie w swoją stronę. Dlatego się teraz 
dyskutuje na temat nowego prawa, nowego schematu organizacyjnego, bo zarówno wiodący jest pion rolnictwa, jest 
minister środowiska, jest w infrastrukturze ochrona przeciwpowodziowa w MSWiA i tu jest też to powiązanie i wzajemne 
korelacje, że inne to planowanie przestrzenne. Każdy wójt, burmistrz dąży do tego, że jeśli uchwalił plan, to on się trochę 
broni przed tymi terenami, bo ogranicza jemu dochody właśnie niestety. 

6.  RZGW Warszawa Działania, które dotychczas były podejmowane w zakresie gospodarowania wodami, nie doprowadziły do rzeczywistego 
gospodarowania wodami, ponieważ i planowanie, i programowanie, i dysponowanie zasobami wodnymi jak i inwestycji w 
zakresie i utrzymania zasobów wodnych nie odbywa się w układzie zlewniowym, tak jak to nam określa dyrektywa 
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wodna, tylko odbywa się to w układzie administracyjnym kraju. 
7.  RZGW Warszawa, 

Szczecin 
Głównym problemem jest brak skutecznej i zatwierdzonej polityki wodnej państwa. 

8.  RZGW Warszawa Prawo wodne jest złe. 
9.  RZGW Warszawa Brak inwestycji w gospodarkę wodną. 
10.  RZGW Warszawa Należy utrzymać w dobrym stanie już istniejące urządzenia gospodarki wodnej.  Na utrzymanie wód z budżetu państwa 

nie są przeznaczane wystarczające środki finansowe.  
11.  RZGW Warszawa Potrzeby w zakresie utrzymaniem wód/ urządzeń melioracyjnych są zaspokajane na poziomie 20-30% 
12.  RZGW Warszawa, 

Szczecin 
Kadry są coraz słabsze, może być to wina niewłaściwego kształcenia na uczelniach wyższych.  

13.  RZGW Warszawa Jest problem z pozyskaniem pracowników z uprawnieniami np. budowlanymi.  
  

14.  RZGW Warszawa Ekolodzy stanowią przeszkodę dla gospodarki wodnej próbując blokować projekty.  
15.  RZGW Szczecin Jest tylko koniecznie wszystko, co urzędnik ma zrobić, musi być zapisane w prawie. I to prawo się rozłazi tak, że my nie 

wiemy jak się w tym poruszać, co dopiero zwykli obywatele. 
16.  RZGW Szczecin Zaczyna się to po prostu rozłazić. Po to powołano RZGW, żeby to wszystko przejąć, ale jednocześnie część wyszła spod 

RZGW i zaczęły się kompetencje mieszać. I to jest po prostu trudne potem dla całości. Jednak ktoś powinien nad tą całością 
czuwać.  

17.  RZGW Szczecin W tym systemie prawnym, który teraz jest bardzo łatwo popełnić dużo błędów. W tej chwili coraz częściej musimy 
patrzeć, żeby nie za dużo napisać w decyzji, bo to może po prostu potem utrudnić całkowicie wykonanie tej inwestycji.  

18.  RZGW Szczecin Proszę popatrzeć, już te pięć sektorów, z których każdy ma swoje właściwe sobie prawa, ustawy  
i rozporządzenia, które często są tak skomplikowane, tak zapisane, gdzie nie mamy możliwości my, jako urzędnicy nawet, 
rozwikłania w szybkim czasie, co komu przynależy. Wprowadzić zasadę integracji przeglądu prawa dotyczącego 
gospodarki wodnej. Ramowa Dyrektywa mówi o integracji w wielu aspektach. W bardzo wielu aspektach. Tam jest tyle 
aspektów integracji, a w naszym prawie tej integracji po prostu nie ma. 

19.  RZGW Poznań  Kwestia ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Wiadomo, że są zanieczyszczenia różne: rolnicze, bytowe, ludzkie, 
przemysłowe i tak dalej. Natomiast do tej pory prawo nie precyzuje dokładnie, kto jest za to odpowiedzialny. 

20.  RZGW Poznań  Prawo wodne nie jest precyzyjne w wielu sytuacjach i wszystko byłoby dobrze gdyby nie niewłaściwe środki skierowane 
na gospodarkę wodną. A ponieważ są niewłaściwe środki i wszystkie instytucje borykają się  
z brakiem tych środków no to kompetencje są przerzucane. 

21.  RZGW Poznań  Prawo wodne daje pewne możliwości i różne interpretacje, bo nie jest precyzyjne. 
22.  RZGW Poznań  Brakuje nam takich narzędzi, jak obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią. Prawo wodne określa zakazy na takich 

obszarach, ale jeżeli nie jest wyznaczony taki obszar, to te zakazy nie obowiązują. 



 KONSULTACJE SPOŁECZNE 1 września 2011 r. – 29 lutego 2012 r.” 
 

 13 

23.  RZGW Poznań  Prawo musi być jasno określone.  Przydałyby się takie przepisy, które dotyczą terenów potencjalnie zagrożonych. 
24.  RZGW Poznań  Złe planowane przestrzenne albo brak planowania przestrzennego prowadzi do tego, że są dzisiaj zabudowywane obszary 

podmokłe.  
25.  RZGW Kraków Zabudowa dolin rzecznych, zabieranie przestrzeni rzekom. Dlatego, że od 2004 roku przestał istnieć miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. Wystarczy mieć decyzję o warunkach zabudowy, żeby się wybudować nad rzeką.  
Brak odpowiednich ustaw. Nie ma przepisu, który by obligatoryjnie nakładał na władze gminy ustanowienie tego  
w określonym czasie.   

26.  RZGW Kraków Nie mamy strategii, ostatnia, która była przyjęta przez rząd, to była z 2005 roku i do tej pory nie mamy narodowej 
strategii gospodarowania wodami. Śledzę ten wątek. Skończyło się na projektach i do tej pory nie mamy.  

27.  RZGW Kraków Jeżeli nawet te strategie są, to co w tych strategiach jest? Nie ma nic. Jakość tych dokumentów planistycznych, 
strategicznych. To są ogólniki i nic poza tym.  

28.  RZGW Kraków, 
Szczecin 

Ogromne rozbicie kompetencji pomiędzy organy gospodarki wodnej.  

29.  RZGW Kraków, 
Gliwice, Gdańsk  

Nie ma zapewnienia pieniędzy – stabilności. 

30.  RZGW Kraków Wszyscy wiemy, że inwestycje wodne, to są inwestycje trudne do wykonania, wieloletnie, dlatego, żeby cokolwiek zrobić, 
muszą być odpowiednie warunki pogodowe. I tu nawet zachwianie wykonaniem robót jest dość często rzeczą. Mamy 
nasze przepisy takie, a nie inne, gdzie inwestycje wodne muszą się zamknąć rokiem budżetowym i w tym roku 
budżetowym musi się zmieścić pozyskanie środków, zrobienie wszystkiego, przetargów, decyzji etc. Jeszcze wykonanie 
robót w terenie, odebranie, rozliczenie. To, o czym my mówimy?  

31.  RZGW Gliwice, 
Gdańsk 

Brak świadomości społecznej. To jest nagminne, ale też kwestie ekonomiczne, bo na przykład my tak budujemy 
kanalizację wodną, ale mieszkańcy nie chcą się podłączyć, no, bo to kosztuje. 

32.  RZGW Gdańsk Jakość wód-mimo wybudowania oczyszczalni ścieków, jakość wód nie uległa znaczącej poprawie. 
33.  RZGW Gdańsk Istniejące prawo nie jest egzekwowane 
34.  RZGW Gdańsk Nieszczelne szamba 
35.  RZGW Gdańsk W planach powinno się przewidywać budowę wodociągów i kanalizacji jednocześnie. 
36.  RZGW Gdańsk Jakość wody- wiele lokalnych ujęć gminnych jest po prostu decyzją sanepidu zmuszane do zamykania do modernizacji 

ujęć. 
37.  RZGW Gdańsk Zagrożeniem osuwiskami 
38.  RZGW Gdańsk Kwaśne deszcze i zbyt wysokie koszty neutralizacji ich skutków 
39.  RZGW Gdańsk Brak kompletnych planów zagospodarowania przestrzennego 
 



 KONSULTACJE SPOŁECZNE 1 września 2011 r. – 29 lutego 2012 r.” 
 

 14 

 

PRZEDSTAWICIELE PRZEMYSŁU   

DEFINICJA POJĘCIA „GOSPODARKA WODNA” 

L p. Definicja pojęcia „gospodarka wodna” 

Obszar, na którym 
mieści się 
Instytucja 

definiująca 

1.  

Dbałość o stan cieków wodnych, czyli o przeprowadzaniu wód powierzchniowych od źródła aż do morza. Gospodarka 
wodna dotyczy na pewno wód podziemnych. Gospodarka wodna będzie się wiązała z utrzymywaniem dobrej jakości 
wód, czyli dbałością o zanieczyszczenia zarówno chemiczne jak i zanieczyszczenia stałe. Później gospodarka wodna 
będzie polegała na tym jak korzystamy z wody. Chodzi mi tu głównie o tzw. pobór wody, gdzie ona w jakiś sposób jest 
przekształcana, zanieczyszczana i później ponownie musi być oczyszczona, żeby wróciła na swoje miejsce, czyli do tego 
cieku. Czyli tu też jest pewien rodzaj gospodarki wodnej.  

RZGW Wrocław  

2.  Sposób zarządzania ze wskazaniem na to, jakie cele są priorytetowe, albo w sensie wykorzystania wody  
i na czym najbardziej się skupiamy w momencie odprowadzania z kolei wód do rzeki. RZGW Wrocław  

3.  Sposób zarządzania, czyli to, że ktoś kontroluje, czy decyduje o tym, że kolejni np. użytkownicy rzeki dostają 
pozwolenia wodno-prawne na odpowiednie ilości.  RZGW Wrocław  

4.  

Wtedy można powiedzieć, że to natura sama reguluje sprawy gospodarki wodnej, natomiast tam, gdzie jest teren  
w jakiś sposób zurbanizowany i gdzie ręka ludzka tknęła, no to już mamy w jakiś sposób sterowanie tą wodą, czyli 
zużywanie, kierowanie tej wody do cieków, do różnych spływów i to już jest gospodarka wodna. Tak samo melioracja 
to jest gospodarka wodna, bo się reguluje poziom wód gruntowych. Pewne tereny się osusza, inne nawadnia, a więc się 
tą wodą manipuluje. To jest gospodarka świadoma. 

RZGW Wrocław  

5.  Ja myślę, że to jest po prostu ingerencja w te trzy takie dyscypliny naukowe, te trzy dyscypliny życia tak na dobrą 
sprawę, czyli ingerencja w te wody gruntowe, wody płynące i w opady. RZGW Wrocław  

6.  
Gospodarka wodna to przede wszystkim powinno być zdefiniowanie problemu, próba znalezienia optymalnego 
rozwiązania, w sposób nie jednostronny. Czyli nie, żeby to nie była rozwiązanie promujące jedną grupę interesów,  
a druga grupa interesów w ogóle pominięta. 

RZGW Gdańsk 

7.  Podejmowanie odpowiednich decyzji na poziomie prawnym. RZGW Gdańsk 

8.  Ustalenie wszystkich posiadanych zasobów wodnych i jednocześnie właściwe rozdysponowanie tych zasobów tak, 
żeby było to w zgodzie z ochroną środowiska, ze zrównoważonym rozwojem. RZGW Gdańsk 
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9.  
Jest to jeden z podstawowych czynników energetycznych, który jest niezbędny dla pracy tego zakładu. Dla nas 
gospodarowanie wodą to jest wykorzystanie wody do procesów technologicznych oraz wykorzystanie wody  
w procesach energetycznych do chłodzenia urządzeń.  

RZGW Kraków  

10.  

Woda jest to surowiec, który służy, po odpowiednich procesach technologicznych, do zaspokojenia wszystkich potrzeb 
mieszkańców naszych miast, z naszego regionu. I później, po odpowiednim oczyszczeniu, wraca do źródła. (…)  
W następnym etapie jest oczywiście odbiór ścieków, oczyszczanie ścieków i oczywiście na końcu jest jakiś odbiornik, 
bo zwykle to jest rzeka.  

RZGW Kraków  

11.  Myślę, że gospodarka wodna jest to źródło generowania kosztów. Kosztów związanych z pozyskaniem, uzdatnieniem  
i potem z wykorzystaniem wody.  RZGW Kraków  

12.  Dla nas woda jest kosztem, którym trzeba odpowiednio zarządzać i przeliczyć, jaki to jest koszt wyprodukowania 
energii elektrycznej.  RZGW Kraków  

13.  Właściwa eksploatacja zasobów. Właściwe, czyli przestrzeganie wszystkich decyzji.  RZGW Gliwice  

14.  Zarządzanie obiegiem wody. Musimy rozumieć skąd, na czym polega zjawisko, skąd ta woda się bierze, gdzie ją 
przetracamy. RZGW Gliwice  

15.  Zrównoważone zarządzanie zasobami. RZGW Warszawa 
16.  Gospodarka wodna to jest system funkcjonowania zlewni na obszarze danego państwa. RZGW Warszawa 

17.  „Jest to system, bo nie możemy mówić tylko o tej wodzie, którą widzimy na powierzchni. Musimy również się zająć tą 
wodą, która jest pod ziemią i głębiej jeszcze, czyli wody głębinowe.” RZGW Warszawa 

18.  
Rozpoznawanie zasobów, określanie ilości, jakości, planowanie, gospodarowanie wodą, czyli planowanie przerzutów, 
wykorzystanie wód dla różnych rodzajów potrzeb gospodarki komunalnej, dla przemysłu, dla energetyki, zabudowa 
cieków czy zbiorników wodnych w skali makro. Zarządzanie wodą obejmuje wiele aspektów.  

RZGW Warszawa 

19.  Zarządzanie dobrem naturalnym w kierunku zrównoważonego, optymalnego korzystania z niego, bo mi mimo 
wszystko ono jest dla nas stworzone i trzeba korzystać. 

RZGW Warszawa, 
Gliwice, Poznań 

20.  Użytkować środowisko, ale tak, żeby mu nie zrobić krzywdy, a równocześnie zadowolić się, produkcję, żeby 
wyprodukowała tyle ile musi, żeby taki stan równowagi złapać.  RZGW Warszawa 

21.  Dla kopalń odkrywkowych jest to bardzo ważny dział przede wszystkim, bo ona decyduje o eksploatacji  
i bezpieczeństwie pracy ludzi i maszyn. RZGW Poznań 

22.  To są sprawy związane bezpośrednio z produkcją, bo bez tego nie ma produkcji w przypadku kopalń odkrywkowych. 
Jest to dziedzina, która daje szanse rozwoju produkcji energii elektrycznej. RZGW Poznań 
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UWAGI DOTYCZĄCE HARMONOGRAMU I PROGRAMU PRAC ZWIĄZANYCH Z AKTUALIZACJĄ PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI 

Lp. Obszar, na którym 
mieści się Instytucja 

zgłaszająca uwagi 

Treść uwagi 

1.  RZGW Wrocław To, co podsumujemy w 2016, to już może być dawno nieaktualne, żeby to realizować. Podsumować te wszystkie 
problemy, maksymalnie do przyszłego roku. 

2.  RZGW Gdańsk  Dlaczego tu jest dwadzieścia dwa punkty? Nie mogą być cztery? Te dwadzieścia dwa są nieczytelne, to jest dla mnie 
właśnie rozmydlenie wszystko, tu jest więcej wody niż treści. 

3.  RZGW Krakowie Do tego katalogu i harmonogramu my oczekujemy jasnego oszacowania takich zmian prawa, które nie powinny nas 
nic kosztować, ani złotówki. Tylko potem ile nas będzie kosztować budowa zbiorników retencyjnych, ile nas będzie 
kosztować odnowa sieci wodociągowych i tego wszystkiego. Chcemy brać udział w konsultacjach społecznych tylko 
nie na zasadzie spotkania, żebyśmy się wygadali, tylko konkretnych ustaleń.  

4.  RZGW Gliwice Strona graficzna bardzo fajna, w stosunku do biuletynu. 
5.  RZGW Gliwice Ja mam taką uwagę: są broszurki, są spotkania, tylko żeby to nie było odhaczenie punktu, że wykorzystaliśmy 

pieniądze unijne 
6.  RZGW Gliwice Harmonogram jest spójny, tylko prowadzi do tego, że jak go zakończymy, to dokładnie będziemy w tym samym 

miejscu, w którym zaczęliśmy. 
7.  RZGW Gliwice Nigdy nie ruszymy z inwestycjami. 
8.  RZGW Gliwice Powinny być zabezpieczone środki finansowe, a później zrobić Krajowe Forum. 
9.  RZGW Szczecinie Jeżeli chodzi o kolejność działań, to wydaje mi się, że jest prawidłowa.  
10.  RZGW Szczecinie Ja tak patrzę na to i właściwie od początku do końca w tym Harmonogramie jest przegląd, aktualizacja, przegląd, 

analizy, opracowania, oceny, oceny, opracowania, opracowania ostatecznej wersji, opracowania  
i zatwierdzenie ostatecznej wersji, publikacja, opracowanie, przekazanie. I tak właściwie przez pięć lat, do 2015 roku. 
Treść dyrektywy wodnej brzmi mniej więcej w ten sposób, aby nie ocenić i zanalizować wody, tylko, aby doprowadzić 
wody powierzchniowe do dobrego stanu w 2015 roku. To jest cel, a nie ocena stanu. Więc, powiem szczerze, ja tego 
nie rozumiem.  

11.  RZGW Szczecinie  12 punkt jest równie niebezpieczny: ocena ryzyka nieosiągnięcia przez jednolite części wód celów środowiskowych 
oraz wskazanie… To jest bardzo niebezpieczne.  

12.  RZGW Szczecinie Ale jakimi środkami, to będziemy wiedzieli, jeżeli będzie opracowany punkt 14 i 13. I dlatego też mówię, że jeżeli 
byśmy mieli cokolwiek ingerować, to oczywiście, jeżeli będziemy mieli analizy ekonomiczne korzystania z wód, ocenę 
stanu wód powierzchniowych i podziemnych czy przegląd i aktualizację charakterystyk obszarów dorzeczy.  

13.  RZGW Szczecinie Nie możemy wywracać Harmonogramu, który jest. Trzeba podejść konstruktywnie. Poszukać w ramach tego 
Harmonogramu możliwości do zrealizowania tego, na czym nam zależy. W związku z powyższym ja rozumiem, że my 
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byśmy chcieli mieć możliwość wglądu od razu po utworzeniu tych dokumentów źródłowych, które będą podstawą do 
opracowania tych aktualizacji planów w szczególności dotyczących naszych dorzeczy. I druga prośba jest taka, żeby 
przed rozpoczęciem opracowania tychże planów ktoś się pochylił nad tymi naszymi ewentualnymi uwagami. Jakby to 
było spełnione, to myślę, że wszyscy by tu byli usatysfakcjonowani.  

14.  RZGW Poznań Sądzę, że przecież te instytucje, które uczestniczą w spotkaniach grup fokusowych powinny być zapraszane  
z automatu na forum. 

15.  RZGW Poznań Mnie się wydaje, że tutaj jest zawsze ważny termin tych konsultacji, że długość trwania konsultacji, jest dużo czasu, że 
w końcu się gdzieś tam na te informacje natrafi, że i to nie jest tak, że już się właśnie skończyły. Mnie się wydaje, że to 
jest dobry kierunek, już tak patrzę na przykład dla mnie.  

 

UWAGI ZGŁOSZONE DO PRZEGLĄDU ISTOTNYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI WODNEJ 

Lp. 
Obszar, na którym 

mieści się Instytucja 
zgłaszająca uwagi 

Treść uwagi 

1.  RZGW Wrocław Ja tu widzę, że dziecko zanieczyszcza detergentami wodę. 
2.  RZGW Wrocław W zakresie ilościowym i jakościowym ten tekst jest identyczny.  
3.  RZGW Wrocław Jeżeli jest to dla osób, które się nie zajmują bezpośrednio wodą to powinno być skrócone. 
4.  RZGW Wrocław Jeżeli mówi się tutaj o śmieciach, o zanieczyszczaniu wód no to mogłoby tu być zdjęcie. Jeżeli to ma być rzeczywiście 

jakiś materiał dla konsultacji społecznych, to on powinien być bardziej obrazowo pokazany, nie wiem – więcej 
piktogramów. 

5.  RZGW Wrocław Jeżeli normalny Kowalski weźmie to, co on ma z tym zrobić? To jest dla osoby technicznej tekst, która rozumie, co 
czyta. Bo przysłowiowy humanista tego nawet nie przejrzy. 

6.  RZGW Wrocław Temat tu jest taki: Budowa zapór i stopni wodnych. Też w moim pojęciu jest przejaskrawiony. Bo tu się mówi  
o dwóch aspektach, tą szkodliwość oddziaływania: Naturalny ciek wodny jak funkcjonuje bez żadnych tam przeszkód 
to ta woda jest zmienna w przepływach. Przepływy są naturalne, raz większe, raz mniejsze, raz malutkie, raz 
powodziowe, powodują szkody. No a hydrolodzy, hydrotechnicy mówią generalnie, że naturalny przepływ jest tzw. 
koryto twórczy, bo on w jednym momencie powiedzmy płucze koryto, w innym nanosi itd. I ten proces od góry do 
morza postępuje. I teraz każde wybudowanie stopnia wodnego, czy to jazu piętrzącego, czy zapór, zakłóca ten 
naturalny cykl. Zakłócają to w ten sposób, ze jak się buduje jaz piętrzący no to już ten naturalny cykl zostaje 
zakłócony. No nie do końca. 

7.  RZGW Wrocław Ja nie rozumiem tego, obniżenia zwierciadła wód podziemnych, problemu. Bo z jednej strony słyszę, że rzeczywiście 
jest obniżenie zwierciadła wód podziemnych i to wiele osób obserwuje. A z drugiej strony czytam w gazecie, że 
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lotniska we Wrocławiu nie można było cos tam zrobić, bo się znacznie zwiększył poziom wód gruntowych. 
8.  RZGW Wrocław A prace melioracyjne w ogóle nas nie interesują. 
9.  RZGW Wrocław Jeśli mieszkamy w rejonie, gdzie nie ma powodzi to dla nas to nie jest istotne. Jeśli mieszkamy – to wtedy zaczyna to 

być problem. Poprzez rozmycia, chociażby cmentarzy, oczyszczalnie, składowiska zanieczyszczeń. 
10.  RZGW Wrocław Dużo się mówi ostatnio o wydobyciu łupkowym, gazu. Na ile to będzie miało wpływ na wodę, czy to powinno być 

zaznaczone, czy nie. 
11.  RZGW Gdańsk „Do punktu dwa jeden: nadmierny pobór wód podziemnych. Nie zgodziłabym się, że absorbujemy nadmierny pobór 

wód podziemnych, bo w kontekście wodociągów właśnie spadł poboru wód poziemnych powierzchniowych.” 
12.  RZGW Gdańsk Zasolenie wód powierzchniowych. Brak jest mi tutaj jakiegoś odniesienia się do kontroli przedostawania się wód 

morskich do wód powierzchniowych. 
13.  RZGW Gdańsk Brakuje jeszcze tych haseł pod tytułem ‘’powódź’’ i ‘’susza’’ w tym katalogu. Co zrobić, żeby zapobiegać powodziom, 

co zrobić, żeby zapobiegać suszom?  
14.  RZGW Gdańsk Usunąć słowa zbyt duży ze zwrotu ‘’zbyt duży ładunek’’. 
15.  RZGW Kraków  Katalog jest dobry, tylko, co z tego? Stworzymy katalog. Nawet jak on uzyska akceptację. Moim zdaniem tutaj brakuje 

jakiegoś elementu wykonawczego, czyli kto, za co powinien być odpowiedzialny.  
16.  RZGW Kraków  Mnie się wydaje, że to są skutki pewnych działań. Skatalogowane skutki pewnych działań i pokazanie, powiedzmy, 

czubka góry lodowej.  
17.  RZGW Kraków  Ten katalog jest już od kilku lat przedstawiany do konsultacji społecznych i dalej jest taki, jaki jest, czyli jest to samo. 

Zgadzam się jak najbardziej, jeżeli chodzi o te istotne problemy, które są zdefiniowane. One obejmują systemowo te 
zagadnienia. Natomiast przyczyny bezpośrednie jeszcze można by było uzupełnić, ale to jest jakby wtórna rzecz. Na 
przykład, jeżeli chodzi o obniżenie zwierciadła wód podziemnych. Nie są wpisane susze.  Tutaj nikt nic nie pisze na 
temat przyczyn bezpośrednich, związanych z suszą.  

18.  RZGW Kraków  Myślę, że ten katalog stworzyli bardzo dobrze specjaliści bez naszego udziału, bez konsultacji.  
19.  RZGW Gliwice To jest za chude i wygląda na zwykłą broszurę. 
20.  RZGW Gliwice Treść jest bardzo naukowa, powinna być prosta. 
21.  RZGW Gliwice Bardziej graficzne przedstawienie problemu powinno być. 
22.  RZGW Gliwice Można zmienić troszeczkę zdanie „zmiana naturalnego reżimu” jakoś uprościć je bardziej. 
23.  RZGW Gliwice Brakuje polityki gospodarki wodami deszczowymi.  
24.  RZGW Gliwice Odcieki z niebezpiecznych składowisk odpadów – to jest problem, ale sama gospodarka odpadami jest niewłaściwa, 

sama w sobie jest problemem. 
25.  RZGW Gliwice Tutaj też są takie błędy: „przyczyna problemu: budowa stopni i zapór stopni wodnych”. Przecież mówimy  

o tych zbiornikach retencyjnych i zaporach. Jak tu może być przyczyna, jak to jest jedno z rozwiązań? Tutaj są takie 
błędy merytoryczne. 
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26.  RZGW Gliwice Trzeba by było zhierarchizować problemy. Jeśli chodzi o zakłócenie naturalnego reżimu hydrologicznego wód 
powierzchniowych, to lokalnie tak, ale w skali całego kraju oczywiście nadmierny pobór wód. 

27.  RZGW Warszawa Bardzo niefortunnie to zostało zapisane tutaj tej rubryce zanieczyszczenia, że jest to przyczyna bezpośrednia 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Jakże budowa stopni i zapór wodnych może być przyczyną bezpośrednią 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Nie jest.  

28.  RZGW Warszawa Jest zrozumiały i dobrze napisany 
29.  RZGW Warszawa  Zawiera trochę elementów nowomowy, np. zrównoważony rozwój. Pod to można włożyć wszystko. Nie wiadomo, co 

się pod tym kryje.  
30.  RZGW Szczecinie Według mnie, jeżeli mielibyśmy poruszać tę kwestię wód opadowych. 
31.  RZGW Szczecinie Jeszcze powinien być taki punkt, że wprowadzanie do odbiorników nieoczyszczonych wód opadowych  

z terenów mocno zurbanizowanych. Bo tak, nie wszystkie trafiają do oczyszczalni.  
32.  RZGW Szczecinie Myślę, że w jakiejś mierze wyczerpuje tematykę. My tutaj podawaliśmy jeszcze pewne dodatkowe elementy, które 

byśmy chcieli, żeby się znalazły, albo były uwypuklone. Ale samo ułożenie tematów, jakościowe, ilościowe, 
morfologiczne, jest według mnie prawidłowe.  

33.  RZGW Poznań Bardzo to sprytnie jest zapisane tak, jakbyśmy wyłącznie my, prowadząc eksploatację górniczą  
i odprowadzając wody do cieków powierzchniowych, nie korzystając z niej tak naprawdę w ogóle, byli sprawcami 
tego, że tą wodę gdzieś bardzo przetracamy.  

34.  RZGW Poznań W kwestii dotyczącej budowy zapór i stopni wodnych. Chciałam zwrócić uwagę, że to jest, tutaj napisane tak bardzo 
ogólnikowo, jest bardzo duża generalizacja. Te przeszkody, te zagrożenia, które wiążą się z budową stopni wodnych, 
które są wypisane, dotyczą tylko i wyłącznie stopni wodnych, gdzie są zbiorniki wodne. Czyli tutaj w ogóle te 
problemy, które są tutaj opisane, one dotyczą tylko jakiejś tam, jakiegoś ułamka tego problemu z zaporami. A tutaj w 
ogóle z tego tekstu to nie wynika. 

35.  RZGW Poznań Do tego katalogu istotnych problemów punktem wyjścia powinno być określenie naturalnego stanu wód 
podziemnych i powierzchniowych. 

36.  RZGW Poznań W tym dokumencie w ogóle nie ma mowy o żadnych środkach zaradczych. 
37.  RZGW Poznań Jest hasło pod tytułem zasolenie wód powierzchniowych poprzez odprowadzanie zasolonych wód kopalnianych. Jeśli 

chodzi o górnictwo odkrywkowe, to z problemem zagadnienia zasolenia w ogóle nie mamy do czynienia. Zabrakło 
rozróżnienia górnictwa odkrywkowego i górnictwa podziemnego. 
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INNE UWAGI ZGŁOSZONE W RAMACH PRZESPROWADZONYCH KOSNULTACJI  

Lp. 
Obszar, na którym 

mieści się Instytucja 
zgłaszająca uwagi 

Treść uwagi 

1.  RZGW Wrocław Generalnie to zanieczyszczenie wód wg mnie i niedobór wód o odpowiedniej jakości. To chyba jest taki główny 
problem. Okresowo też nadmiar wód i oczywiście tez nieprzewidziane nadmiary. 

2.  RZGW Wrocław, 
Gdańsk 

Jeszcze ewentualnie kontrola istniejących pozwoleń wodno-prawnych, czy są spełnione. 

3.  RZGW Wrocław, 
Kraków, Szczecin 

Ja myślę, że głównym problemem to jest tak naprawdę sposób zarządzania. Ten sposób zarządzania nie skupia się  
w jednej organizacji, w jednym aparacie. On jest rozłożony na kilka urzędów, które nie pracują ze sobą. Kompetencje 
urzędów są różne, bo tak wynika to z prawa, czyli niektóre pozwolenia wodno-prawne wydają starostwa, niektóre 
wydają urzędy wojewódzkie, w zależności od tego, o czym rozmawiamy, i nie jest to w jakikolwiek sposób 
skoordynowane. Gospodarka wodna jest sterowana przez szereg czynników, przez szereg urzędów, które tak 
naprawdę finalnie lądują w różnych ministerstwach no i zaczyna się bałagan. 

4.  RZGW Wrocław Z poziomu zwykłego użytkownika wody uważam, że woda jest marnotrawiona przez zwykłego Jana Kowalskiego. 
Nie oszczędza się wody, czyli brak świadomości. Duże znaczenie ma też edukacja ludności, bo ludność jest też dużym 
źródłem w zasadzie zanieczyszczenia wód i tu praktycznie istotny jest także nadzór i ten nadzór w zasadzie sprawuje 
gmina, bo te instytucje kontrolne nie mogą wejść na teren prywatnej posesji, a tutaj z tym bywa różnie, bo ten sam 
wójt jest też uwikłany w jakieś stosunki koleżeńskie.  

5.  RZGW Gdańsk, 
Kraków, Warszawa 

Jakość i zasolenie wody pitnej i wód powierzchniowych 

6.  RZGW Gdańsk Brak dostatecznej kontroli i monitoringu jakości wód 
7.  RZGW Gdańsk Zanieczyszczanie wód przez przemysł, rybactwo i rolnictwo 
8.  RZGW Gdańsk Źle funkcjonujące oczyszczalnie. 
9.  RZGW Gdańsk, Gliwice, 

Szczecin, Warszawa 
Brak respektowania ustaleń planu zagospodarowania 

10.  RZGW Kraków   Nie ma jakiegoś takiego myślenia do przodu, myślenia strategicznego. Może nie aż takiej wielkiej strategii, natomiast 
np., co będzie za parę miesięcy. Chociażby teraz mamy przykład jesiennego okresu suszy. Pewne działania się toczą, 
ale nikt sobie zawczasu nie myśli, co się stanie jak w pewnym momencie te rzeki np. nam nagle zaczną się kurczyć  
i zacznie tej wody brakować. Przecież wiadomą rzeczą jest, że jak jest miasto, to musi mieć zaopatrzenie w wodę. To 
jest tak. Firmę jeszcze można zamknąć. Może to nie jest takie proste, ale na podstawie jakiejś decyzji 
administracyjnej można zamknąć firmę. Ale trudno zamknąć miasto 300 tys., 500tys., czy 800 tys.  

11.  RZGW Gliwice Niedobór wody, to jest podstawa. Dostęp do wody dobrej jakości. 
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12.  RZGW Gliwice, 
Warszawa, Poznań  

Cena wody rośnie niebotycznie.  

13.  RZGW Gliwice Brak modelu finansowania gospodarki wodnej w skali kraju. 
14.  RZGW Gliwice Mamy za mało zbiorników retencyjnych. Nie retencjonujemy wody, a później przychodzą okresy suszy i są kłopoty,  

z jakością wody. Teraz przez dwadzieścia ponad lat nie wybudowano ani jednego zbiornika retencyjnego. Może tam, 
jeden oddany. 

15.  RZGW Warszawa  Dostępność i ilość samej wody- najważniejszy problem. 
16.  RZGW Warszawa  Wiek i stan techniczny urządzeń do ujmowania wody. Naturalne procesy starzenia, które występują  

i wpływają, na jakość i na wielkość poboru.  
17.  RZGW Warszawa  Sprawa zrzutu ścieków. 
18.  RZGW Warszawa  Mieszkańcy niemogący uporządkować swojej gospodarki ściekowej, np. stare przeciekające szamba, których 

właściciele nie uszczelniają z różnych powodów np. braku środków. 
19.  RZGW Warszawa  Potrzebne są środki finansowe na uporządkowanie czy przeciwdziałanie eutrofizacji. 
20.  RZGW Warszawa  Mieszanie się wód z różnych poziomów w wyniku niewłaściwej eksploatacji zasobów wodnych.  
21.  RZGW Warszawa  Błędne decyzje administracji rządowej dotyczące wydawania pozwoleń na budowy budowę w strefie ochronnej.  
22.  RZGW Szczecin Z jednej strony ingerencja dzików, z drugiej strony bobry, z trzeciej strony jeszcze ochrona drzew i tutaj jeszcze 

działalność ekologów, którzy są świadomi swoich praw, ale zarazem mogą dosyć utrudniać i utrudniają pewne 
działania związane z prowadzeniem normalnej eksploatacji wałów przeciwpowodziowych, co powoduje zagrożenie, 
czasem stwarza pewne sytuacje zagrożenia. Mieszkańcy czują się zagrożeni. Te osoby właśnie zgłaszały często taką 
sytuację, że czują, że bóbr jest bardziej chroniony czy drzewo jakiegoś gatunku jest o wiele więcej warte, objęte 
przepisami, niż bezpieczeństwo osób, które zamieszkują te tereny. 

23.  RZGW Szczecin Należałoby się zastanowić nad skróceniem i usprawnieniem procesu składania ewentualnych zarzutów, protestów. 
Żeby to miało ręce i nogi. Oczywiście nie ograniczając prawa do dostępu, do protestu czy też do składania 
wątpliwości, uzyskiwania wyjaśnień na wątpliwości. Ale przyśpieszyć proces decyzyjny związany z uzyskaniem 
prawomocnych i ostatecznych decyzji administracyjnych, które umożliwiają określone typy działalności.(…) Należy 
skrócić procedurę odwoławczą w sensie długości trwania takiej procedury, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy 
budując spalarnię musimy prowadzić półtoraroczne czy dwuletnie batalie na różnych etapach administracyjnych  
i sądowych. 

24.  RZGW Szczecin W terenach zurbanizowanych nie ma źródła dochodu, które by tak realnie pokrywało, zgodnie z przepisami prawa, 
funkcjonowanie systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych. Oczywiście są pewne zapisy, które 
umożliwiają wprowadzanie jakichś opłat od powierzchni utwardzonych, ale jest to niezbyt prawidłowo 
uregulowane, mało jasne, w wielu miejscach jest kwestionowane przez organy administracyjne  
w ogóle wprowadzenie takiej opłaty. To powoduje, że na terenach zurbanizowanych infrastruktura niezbędna do 
odprowadzania wód deszczowych jest w dużej mierze zdewastowana. 
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25.  RZGW Szczecin Uprościć prawo. 
26.  RZGW Szczecin Wody morskie mają łatwiej żeby się wedrzeć bardziej w głąb lądu. I u nas się pojawia zasolenie. My korzystamy  

z wód powierzchniowych i to od razu nam się przekłada na koszty działalności.  
27.  RZGW Szczecin A drugi problem roztapiania się lodowców też jest istotny. Bo wzrost zasolonej wody ze względu na wzrost poziomu 

będzie ten strumień coraz głębiej w ląd wchodził, w rzekę się wdzierał. Jak podnosi się poziom wód morskich, to są 
zasolone i idą w głąb.  

28.  RZGW Poznań Dostępność wody oraz jej jakość. Te dwa elementy, ilość i jakość, w pewnym momencie się łączą, bo jak jest rok 
suchy, tych wód jest mniej i jakość tych wód się pogarsza. To wpływa na naszą ekonomikę, na cenę przerobienia  
i uzdatnienia tej wody do naszej produkcji. 
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ROLNICTWO, RYBACTWO, RYBOŁÓWSTWO, TURYSTYKA I REKREACJA  

DEFINICJA POJĘCIA „GOSPODARKA WODNA” 

Lp. Definicja pojęcia „gospodarka wodna” 
Obszar, na którym 
mieści się Instytucja 
definiująca 

1.  Wykorzystywanie wody, zaopatrzenie.  RZGW Wrocław 
2.  Wszelaki wpływ na zmiany naturalnego obiegu wody w przyrodzie. To wszystko, co człowiek robi poza naturalnymi 

procesami jest już gospodarowaniem wody, np. każdy z nas gospodaruje wodę we własnym organizmie a jak to 
każdy wie. 

RZGW Wrocław 

3.  Działania związane z małą retencją, utrzymywanie poziomu wód gruntowych RZGW Kraków 
4.  Gospodarka wodna skupia się na dwóch celach. Pierwszy to cel statutowy, czyli zapewnienie odpowiedniego 

rybostanu wędkarzom, a drugi cel to ochrona środowiska dla tych ryb, ochrona warunków naturalnych na stawie.  RZGW Kraków 

5.  Ochrona wód i retencja. RZGW Kraków 
6.  Woda to podstawa produkcji czy zwierzęcej czy roślinnej i to, co na naszym terenie obserwujemy. RZGW Gliwice 
7.  Woda to życie, a bez wody nie ma gospodarki wodnej. RZGW Gliwice 
8.  Utrzymanie i zagospodarowanie rzek, jezior, stawów. Dostosowanie rzek, które są żeglowne, do uprawiania żeglugi. 

Oprócz tego dochodzi jeszcze rekreacja, ścieki, zanieczyszczenia. Degradacja środowiska naturalnego, czyli 
obszarów położonych nad rzekami. Zabudowa w miejscach, gdzie nie powinno się budować. Brak utrzymania 
wałów przeciwpowodziowych itd.  

RZGW Gdańsk 

9.  Dla mnie gospodarka wodna to jest przede wszystkim odpowiedzialność żeby gospodarować wodami  
w ramach właśnie tej odpowiedzialności, żeby te złoża, zasoby nie wyczerpały się nam i służyły wszystkim 
pokoleniom. Potrzebne jest mądre zarządzanie tymi zasobami. Tutaj pojawia się już odpowiedzialność 
poszczególnych grup, zawodów, czyli użytkowników.  

RZGW Gdańsk 

10.  To jest gospodarka naturalnymi zasobami wód. Prowadzenie różnego rodzaju działalności w ramach środowiska, 
jakim jest środowisko wodne. Czyli zarządzanie, umiejętne gospodarowanie, oszczędne. RZGW Poznań 

11.  Nie tylko, jako czerpanie korzyści, ale również opieka nad ekosystemami, ich rewitalizacja, przywracanie  
i zabezpieczanie przed degradacją.  RZGW Poznań 
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12.  Gospodarka wodna polega na regulacji stosunków wodnych RZGW Poznań 
13.  No dla nas, wędkarzy, woda to jest środowisko, w którym żyją, że tak powiem, organizmy te, a konkretnie ryby, 

których my się zajmujemy hodowlą i który jest w ramach i nie tylko gospodarki rybackiej produkcją żywności,  
z którego korzysta właśnie społeczeństwo poprzez właśnie produkcję i wykorzystanie tego elementu wody. 

RZGW Szczecin 

14.  Dla nas służy właśnie gospodarki rybackiej do produkcji ryb, żeby później ludzie albo korzystali z tego  
w ramach tak zwanego hobby, albo no dla celów tych gospodarki żywnościowej. No oczywiście przy okazji,  
w związku z tym, żeby ta produkcja była taka, jak trzeba, to musimy się zajmować również innymi sprawami, 
takimi, jak ochrona środowiska, zanieczyszczenie i tym się cały czas zajmujemy. Dla nas jest bardzo ważna mała  
i duża retencja wód, budowa urządzeń piętrzących na tych ciekach. 

RZGW Szczecin 

15.  Gospodarka wodna w zasadzie sprowadza się u nas, generalnie mówię w Europie czy na świecie nawet, do 
bilansowania zasobów wodnych pod względem jakościowym i przede wszystkim ilościowym, potem jakościowym 
prawda. Dla celów gospodarczych, dla celów, co zyskuje, jak gdyby na znaczeniu w tej chwili, w miarę starzenia się 
społeczeństwa, też i rekreacyjno, że tak powiem, wypoczynkowej. 

RZGW Szczecin 

16.  Jest to zarządzanie zasobami wodnymi w różnym aspekcie. RZGW Warszawa  
17.  Wykorzystanie zasobów wodnych przez społeczeństwo przy zachowaniu pewnych kryteriów stabilności tej 

gospodarki wodnej, w ogóle stosunków wodnych w Polsce. RZGW Warszawa 
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UWAGI DOTYCZĄCE HARMONOGRAMU I PROGRAMU PRAC ZWIĄZANYCH Z AKTUALIZACJĄ PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI 

Lp. 

Obszar, na 
którym mieści się 

Instytucja 
zgłaszająca uwagi 

Treść uwagi 

1.   RZGW Wrocław Konsultacje są zbyt rozległe w czasie - 2016 jest przekazanie raportu do Komisji Europejskiej, nie wiem czy tu zbyt dużo 
zmian nie nastąpi. Wszystko, co zostało tu zaplanowane to powinno być robione w ciągu roku, a nie w ciągu 5 lat. Tutaj 
się administracja kłania, to wszystko są błędy administracji, zarządzania. Takie konsultacje to powinny być 
błyskawicznie przeprowadzone. 

2.   RZGW Wrocław Zielony kolor sprawia wrażenie, że te punkty zostały już zrealizowane. 
3.   RZGW Kraków  W dużej grupie zanim ktoś się wypowie, to czas ucieka. Potem powinno być spotkanie wszystkich tych grup razem. 
4.   RZGW Kraków  Postulat mniejsze uleganie niektórym organizacjom ekologicznym.  
5.   RZGW Gliwice Brak konsultacji ze zwykłym Kowalskim, kampanii informującej. 
6.   RZGW Gliwice Więcej konsultacji, spotkań, o których zainteresowane osoby będą dowiadywać się z większym wyprzedzeniem 

czasowym. 
7.   RZGW Gliwice W dwóch momentach chcielibyśmy włączać się w realizację i wdrożenie harmonogramu: na początku, kiedy zgłaszamy 

wszystkie swoje uwagi oraz popracowaniu, sprawdzać, czy to, co mówiliśmy ma rzeczywiście odzwierciedlenie. 
8.   RZGW Gliwice Konsultacje w formie spotkań grupami, np. rolnictwo i leśnictwo, aby każda grupa społeczna czy gospodarcza mogła 

dołożyć swoje uwagi. 
9.   RZGW Gdańsk Chyba w większej grupie pada więcej problemów i jak się zna problemy drugiej strony można się ewentualnie albo  

z nimi zgadzać, albo przed nimi bronić.  
10.   RZGW Gdańsk Najlepsza forma. Newsletter, który atakuje nasze skrzynki. Na pewno lepsza od wszelkich drukowanych.  
11.   RZGW Gdańsk Bardzo mi się podoba. Przyznam się szczerze, że po zapoznaniu się z tymi dokumentami i z rozpisanym 

harmonogramem muszę powiedzieć, że taką pracę powinno się też zrobić dla leśnictwa, jako systemów leśnych w Polsce, 
bo tego też nie ma, tego brakuje.  

12.   RZGW Warszawa Krotki czas realizacji. 
13.   RZGW Warszawa Chyba za mało obrazów, mało zrozumiały. 
14.   RZGW Warszawa W punkcie 17 ocena oddziaływania na środowisko. Tutaj zaplanowano dwa kwartały. Nie wiem czy to nie jest za krótki 

czas. 
 



 KONSULTACJE SPOŁECZNE 1 września 2011 r. – 29 lutego 2012 r.” 
 

 26 

UWAGI ZGŁOSZONE DO PRZEGLĄDU ISTOTNYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI WODNEJ 

Lp. 

Obszar, na którym 
mieści się 
Instytucja 
zgłaszająca uwagi 

Treść uwagi 

1.   RZGW Wrocław Brakuje tego, jaka gospodarka wodna jest ważna, potrzebna – nie ma definicji. 
2.   RZGW Wrocław Powinna się pojawić melioracja wodna. Na stronie dziesiątej jest jednokierunkowa melioracja wodna. 
3.   RZGW Wrocław Ładny wygląd, estetyczny dokument. 
4.   RZGW Wrocław Każdy z tych natłuszczonych tematów, to są zagadnienia zasygnalizowane, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, to są 

tylko szczątkowe sprawy zasygnalizowane lub podają nieprawdę. 
5.   RZGW Wrocław On nawet nie wart tego, co ten papier kosztował, no oczywiście, bo jeśli wprowadza treści, które nie do końca są prawdą, 

to on właściwie robi dezinformacje niż informacje, bo jakby ktoś miał sobie na jej podstawie wyrobić zdanie…  
6.   RZGW Wrocław Przypomina jedną z koncepcji prawa wodnego, które miało preambułę, że woda służy do mycia, picia  

i gotowania. 
7.   RZGW Wrocław, 

Warszawa 
Nie ma tu tematu, który powinien być przed tym wszystkim: brak spójnego zarządzania odgórnego. 

8.   RZGW Kraków  Istotny problem elektrowni szczytowo-pompowych – przerysowany, zbyt mała liczba takich elektrowni. 
9.   RZGW Kraków Brak zagadnień jakościowych (zanieczyszczenia z chowu i hodowli ryb). 
10.   RZGW Kraków Brakuje problemu drzew, jako systemów retencji. Jest problem Regulacja rzek i potoków, w ramach, której jest m.in. 

prowadzona czasem wycinka i usuwanie drzew. Ale nie ma problemu odlesiania. 
11.   RZGW Kraków Zostawienie ptaków pod ścisłą ochroną i bez kontroli populacji nie niestety obojętne dla wód – zanieczyszczenia 

powodowane ich odchodami. 
12.   RZGW Kraków  Postulat przyjęcia kryteriów, co jest małą, co średnią, a co dużą retencją.  Biuletyn sprawia wrażenie, że jest napisany dla 

ekologów. 
13.   RZGW Kraków  Istotna kwestia zanieczyszczeń powodowanych potężnym rozwojem komunikacji – problem nie został uwzględniony. 
14.   RZGW Gliwice Jeżeli chodzi o inwentaryzację wylotów, tego nie ma w żadnym dokumencie. 
15.   RZGW Gliwice Mało zachęcające do tego, aby pogłębić problem. 
16.   RZGW Gliwice Byłby bardziej przemawiający, jeśli mamy eksploatacje górniczą lejów depresyjnych, to trzeba by było dać jakąś taką 

charakterystyczną fotkę każdego tematu. 
17.   RZGW Gliwice Na pewno nie jest to dokument, który mówi o bardzo dużej szczegółowości. Jest to taki dokument, który zwraca uwagę, 

co jest, natomiast nie jest to rozpracowane w szczegółach. 
18.   RZGW Gliwice Na pierwszej stronie wystarczy napisać, że jeśli to się nie zmieni, to będziesz płacił 3 razy więcej za wodę, gwarantuję, że 

wszyscy przeczytają. 
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19.   RZGW Gliwice Tu jest tylko odniesienie do samej wody. Brakuje tego, tej całej otoczki, która kieruje, jest problem, jak go rozwiązujemy, 
to już czysto techniczne zagadnienia. Brakuje tego społecznego, ekonomicznego elementu. 

20.   RZGW Gliwice Dwie rzeczy mi się nie podobają. Pierwsze zanieczyszczenia jakościowe, na pierwszym miejscu zanieczyszczenia 
pochodzące ze źródeł rolniczych. Jeśli coś jest na początku, wydaje się, że jest najważniejsze. Akurat to jest najmniej 
istotne. 

21.   RZGW Gliwice Nie podoba mi się sformułowanie „zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych” to jest, nie chcę 
powiedzieć bełkot, ale tak się nie mówi po polsku i to naprawdę nic nie znaczy. 

22.   RZGW Gdańsk Zmiana naturalnych warunków morfologicznych, podpunkt: Eksploatacja kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych.” Czy to 
ma być, jako ‘tak’ czy jako ‘nie’? Dla nas jest to zagrożenie dla wód. Czy eksploatacja, jako udrażnianie rzek jest 
pozytywem czy jest szkodliwe? Jak należy to rozumieć?  

23.   RZGW Gdańsk Ja bym tu dopisał jeszcze kwestie dotyczące wylesiania, bo to jest bardzo istotny element. W tych zagadnieniach brakuje 
mi też zagadnień leśnych.  

24.   RZGW Gdańsk   Ja bym tu bardziej tak uwypuklił, że nieprzemyślane zbyt nadmierne budowanie tych piętrzeń, bo budowa urządzeń 
piętrzących wodę nieraz jest jak gdyby potrzebna. Ja tu widzę problem meliorantów, taki z lat 50-tych, by jak najszybciej 
pozbyć się wody, żeby nie było powodzi. Czyli odprowadzenie tej wody szybko, w miarę bezpiecznie do Bałtyku, do 
morza. A dzisiaj są okresy susz, zmienia się klimat i my musimy pod kątem tego klimatu również spojrzeć na 
gromadzenie tej wody, nie tylko jej pozbywanie się. Myślę, że powinniście Państwo w tym katalogu gdzieś to uwypuklić.  

25.   RZGW Gdańsk Odtwarzanie pradolin, mokradeł, gdzie ta retencja powoduje, że woda zatrzymuje się na okres suszy. Nie 
odprowadzenie, ale przytrzymanie tej wody.  

26.   RZGW Gdańsk Tu są zagadnienia ilościowe, jakościowe, morfologiczne. Ja bym dodał jakieś zagadnienie biologiczne, składy gatunkowe, 
łańcuchy pokarmowe, bioróżnorodność właśnie. Jako dodatkowe zagadnienie.  

27.   RZGW Poznań Ale co to jest w ogóle niewłaściwa gospodarka na stawach rybnych? To nie jest istotny problem. 
28.   RZGW Poznań Ograniczyć, oczywiście w ramach pewnej logiki i racjonalności, takie ekspansywne inwestowanie  

w rekreację w ramach bezpośredniej zlewni. Tego tutaj nie ma. Są nieoczyszczone ścieki z terenów rekreacyjnych, ale to są 
skutki. 

29.   RZGW Poznań Egzekucja prawa. 
30.   RZGW Szczecin  Wszystko jest hasłowo podane, natomiast w opisie, tu są rzeczy, o których ja mówiłem. Tu się wskazuje na 

nieprawidłowości, o których ja mówiłem. Hasłowo, widać, że on jest z głową opracowany.  
31.   RZGW Szczecin  One są już powiedzmy pisane z punktu widzenia ochrony środowiska, powiedziałbym.  Z punktu widzenia 

ekologicznego, natomiast nie z punktu widzenia gospodarczego korzystania z wód. 
32.   RZGW Warszawa Mapka mogłaby być większa, trochę bardziej czytelna.  
33.   RZGW Warszawa Nie ma żadnych zdjęć. Tu są wolne miejsca takie duże. Dobra była by fotka np. zabudowa niewłaściwa. 
34.   RZGW Warszawa Nie uwzględniono użytkowania rybackiego wód publicznych, które jest najbardziej powszechne w Polsce, które nie 

wymaga uzyskiwania pozwoleń wodno-prawnych.  
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35.   RZGW Warszawa Należy ukazać obraz gospodarki wodnej w przekroju finansowym i instytucjonalnym.  
 

INNE UWAGI ZGŁOSZONE W RAMACH PRZESPROWADZONYCH KOSNULTACJI  

Lp. 

Obszar, na którym 
mieści się 
Instytucja 
zgłaszająca uwagi 

Treść uwagi 

1.   RZGW Wrocław Brak świadomości na każdym szczeblu. 
2.   RZGW Wrocław Z melioracjami jest problem. 
3.   RZGW Wrocław Niech Pan zwróci uwagę, że żegluga śródlądowa powinna już być dawno zastosowana, dostosowana do dróg 

europejskich i co? I nie jest dostosowana. Niech Pan spróbuje Naturę 2000 nie dostosować do unii europejskich, do norm 
Unii Europejskiej, a drogi wodne śródlądowe nie są dostosowane i nikomu to nie przeszkadza.   

4.   RZGW Wrocław Nie ma wspólnego działania, powiem na przykładzie gospodarki na zbiornikach zaporowych, gdzie woda  
w okresie tarła ryb jest spuszczana.  

5.   RZGW Wrocław Górnicy, hutnicy wszyscy maja jakiś tam centralny urząd, czyli maja grupę interesów, która pilnuje żeby te nitki były 
powiązane. Gospodarka wodna została rozproszona i teraz w KZGW problemem jest to, że KZGW jeszcze nie połapało 
tych wszystkich nitek, a wątpię żeby połapało. 

6.   RZGW Wrocław Brak spójności w działaniu, dlatego że każde starostwo prowadzi sobie własna politykę i wydaje decyzje wedle siebie, 
lokalnie. 

7.   RZGW Wrocław Spółka wodna jest na zasadzie dobrowolności, grupa mieszkańców-rolników robi zebranie, powstaje spółka wodna, 
każdy na to odprowadza część kasy, reaktywuje ją. Na zebraniu ustalono tak reaktywujemy spółkę wodną i na tym się 
skończyło, upłynie rok, dwa i nadal nic nie będzie. To powinno być nakazowo, odgórnie. 

8.   RZGW Wrocław Problem taki, że brak jakby kompetentnych osób, które odpowiadają za tą gospodarkę wodną. 
9.   RZGW Kraków Abstrahując od skutków, strat i szkód. Mamy ubytek wody. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać takiej wody dla siebie, dla 

potrzeb własnej gospodarki.  
10.   RZGW Kraków Dla mnie największym problemem w gospodarce wodnej jest polityka. W sytuacji, kiedy mamy konflikt interesów. Są 

właściciele gruntów, jest jakiś inwestor, są samorządy.   
11.   RZGW Kraków Myślę, że brakuje nam bilansu wodnego. Nikt nie wymagał od nikogo, że jak robi obiekt wielkoprzemysłowy, to ile on 

tych ścieków, tej wody deszczowej będzie odprowadzał. To musi być w jakiś sposób zbilansowane.  
12.   RZGW Kraków Brak konserwacji. Wszystkie rowy były wyczyszczone. Były spółki wodne. W momencie jak przyszły kwestie podatkowe 

i te inne, efekt jest taki, że w moim powiecie jest trzydzieści pięć spółek wodnych papierowych, żadna nie działa. To było 
świetnie wszystko zmeliorowane. Wszystko leży. Kolejna sprawa: w tej chwili urbanizujemy tereny rolne. Dajemy 
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pozwolenia na tereny budowlane, a później są takie efekty. Znam z autopsji. Totalnie legła kwestia melioracji do 
konserwacji. Nie ma w ogóle na to pieniędzy. Pieniądze są w zarządach melioracji na grube roboty. Na te drobne 
przewiduje się, planuje w ministerstwie jakieś tam pieniądze w tej chwili w tym nowym rozdaniu, zobaczymy.  
W województwie małopolskim z tego, co wiem, to parę spółek jeszcze coś tam próbuje robić. A tak generalnie, to nic nie 
ma w tej kwestii, bo nie ma środków finansowych na to. W ogóle zaniechano poboru nawet od tych ludzi, bo było do tej 
pory, że się pobierało. To jest totalny krach.  

13.   RZGW Kraków Najważniejszy problem w gospodarce wodnej: to jest zagospodarowanie przestrzenne. To stąd się biorą te wszystkie 
pozostałe problemy. W momencie jak my wchodzimy z infrastrukturą do dolin rzecznych, gdzie potoki górskie, gdzie jest 
zagrożenie erozją. Część terenów się przekwalifikuje, nie biorąc pod uwagę tych ciągów melioracyjnych. Tam są tereny 
zagrożone powodziami. Teraz mamy cały większy program, w którym się przewiduje częściowo wykupienie, wręcz 
wysiedlanie ludzi, bo błędy z przeszłości doprowadziły do tego, że oni zasiedlili tereny zalewowe. To jest problem.  

14.   RZGW Gliwice Jest wiele podmiotów, które zajmują się wodą, dlatego bałagan stąd się bierze, są kraje gdzie jest jeden podmiot 
odpowiadający za wodę i wszystko funkcjonuje. Brak kadry z wykształceniem. 

15.   RZGW Gliwice Nie segreguje się tej wody, zezwala się na głębinowe pobieranie wody do celów produkcyjnych np. fermach 
przemysłowych, tuczu do mycia, do spłukiwania, gdzie woda w zasięgu jest gorszej, jakości technologiczna.  

16.   RZGW Gdańsk Podstawowe problemy, jakie są nad polskimi wodami to grodzenie rzek.  
17.   RZGW Gdańsk Problem z brakiem nakładów finansowych.  
18.   RZGW Gdańsk Podział kompetencji jest mało logiczny, niekonsekwentny, gdzieś tam oczywiście wynikający, mający przełożenie też na 

kwestie finansowe.  
19.   RZGW Gdańsk Absurdem jest to, że Polska, która na mapie ma bardzo dużo rzek i jezior, ma mniej wody niż pustynny Egipt na jednego 

mieszkańca. Jeśli się doprowadza do osuszenia właśnie tych starorzeczy, tych miejsc, w których woda się zbierała  
i dzięki tej retencji lasy mogły się utrzymywać, a melioranci wszystko osuszyli pięknie, ładnie to wygląda, to jest chyba 
nie tylko błąd czy jakaś niekompetencja, to jest działanie na szkodę przyrody.  

20.   RZGW Poznań Za łatwo pozwala się odpłynąć tej wodzie. Nie ma systemu tej drugiej części melioracji, przytrzymywania wody. 
Potrzebne jest retencjonowanie wód, melioracje, ale dwukierunkowe, nie jednokierunkowe – odwadniające. 

21.   RZGW Poznań Nie ma planu zwiększenia zasobów wodnych, bo czegoś takiego się nie stosuje. 
22.   RZGW Poznań Wody podziemne powinny być uzupełniane poprzez małą retencję, przez gromadzenie wody w zbiornikach w okresie, 

kiedy jest jej za dużo, po to żeby ją przytrzymać na dłuższy okres, żeby mogła zasilić wody gruntowe. 
23.   RZGW Poznań Plan nie ma instrumentów, które umożliwiają pełny nadzór nad jego realizacją.  
24.   RZGW Poznań Często mamy właśnie zanieczyszczenie wód gruntowych poprzez odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków wprost do 

gruntów. Rolnicy mają nieszczelne szamba, dzikie odprowadzanie do rowów. 
25.   RZGW Poznań Oczyszczalnie przydomowe rolników, aczkolwiek przez nikogo niezaakceptowane- tu problemem jest wskazanie 

jednostki kontrolującej. 
26.   RZGW Poznań WIOŚ źle funkcjonuje. 
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27.   RZGW Poznań Brak edukacji. 
28.   RZGW Poznań Konieczne jest, aby jak najszybciej powstały plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zlewniowych. 
29.   RZGW Poznań Niewłaściwe zagospodarowanie przestrzenne na terenach cennych przyrodniczo i terenach rekreacyjnych.  
30.   RZGW Poznań Zbyt mała świadomość społeczeństwa na problemy gospodarki wodnej.  
31.   RZGW Szczecin  Więc teraz przybywa nam gwałtownie terenów utwardzonych. Nie ma tych, tych, tak jak tutaj było wszędzie, jakieś 

zagłębienia terenu, jakieś stawy, miały większy albo mniejszy poziom wody, w zależności od tego, jakie były opady. Nie 
ma tego systemu małej retencji. 

32.   RZGW Szczecin  Niemcy potem jak woda spadła, to te worki wytrzepali, prawda, ten piach poszedł na wał, a oni worki zabrali sobie  
i schowali, zmagazynowali do następnego użycia. U nas te worki będą gniły przez dwieście lat, prawda, i tego nikt nie 
ruszy, a oni. 

33.   RZGW Szczecin  Z naszego punktu widzenia naturyzacja cieków wodnych, rewitalizacja i tak dalej i tak dalej, powrót do tej natury, to 
drogo nie kosztuje, a na pewno by się…. Bo w pewnych latach zniszczono to, co było kiedyś dobre. (…)No a teraz brak 
tych zadrzewień, naturalnych zadrzewień, to tak… 

34.   RZGW Warszawa Regulacja stosunków wodnych rozumiana, jako zatrzymanie tej wody w strukturze gleby, nawadnianie. 
35.   RZGW Warszaw Przestrzenna dostępność zasobów wodnych wód powierzchniowych.   
36.   RZGW Warszawa  Brak lub zaniedbanie dróg wodnych, szerzej:, jakość dróg wodnych. 
37.   RZGW Warszawa Utrata walorów ekologicznych i użytkowych w wyniku zabudowy hydrotechnicznej. 
38.   RZGW Warszawa Niedostosowanie potencjału rybackiego do posiadanych zasobów (regulacja prawna i zarządzanie wodami).  
39.   RZGW Warszawa, Nie jest w ogóle brana pod uwagę rola lasów w gospodarowaniu wodami, w retencjonowaniu wód. (Nie jest to brane pod 

uwagę na szczeblu ministerialnym. Brak jest podaży gruntu do zalesień, chociaż „Krajowy program zwiększania 
lesistości kraju” zakładał znaczne zalesienie, a w niektórych obszarach ono jest bardzo znikome w stosunku do tych 
założeń.). 

40.   RZGW Warszawa Brak komplementarności planu gospodarowania wodami z innymi działami gospodarki. 
41.   RZGW Warszawa Brak środków finansowych –ogólnie. 
42.   RZGW Warszawa Regulacje prawne i zarządzanie. 
43.   RZGW Warszawa Biorąc pod uwagę kataklizmy, które się zdarzały w ostatnich latach, to… w ogóle brakuje tych podstawowych urządzeń  

z zakresu gospodarki wodnej. 
44.   RZGW Warszawa Należy wzmocnić koordynacje polityki państwowej.  Pozyskiwane dane powinny być doprecyzowane  

a fundusze powinny mieć jednego jasno sprecyzowanego dystrybutora. 
45.   RZGW Warszawa Na poziomie regionalnym powinny być listy indykatywne projektów w zakresie turystyki, w zakresie leśnictwa,  

w zakresie rolnictwa, wtedy można je po prostu łączyć ze sobą tak, żeby one były komplementarne. 
46.   RZGW Warszawa Jakość infrastruktury. To jest jeden z zasadniczych problemów z punktu widzenia użytkowników. 
47.   RZGW Warszawa Należy budować świadomość, mówić o problemach, ale też pokazywać przyczyny tych problemów.  
48.   RZGW Warszawa,  Brak dróg wodnych. 
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INSTYTUTY NAUKOWO BADAWCZE, SZKOŁY WYŻSZE, IMGW ORAZ STOWARZYSZENIA NAUKOWE  

DEFINICJA POJĘCIA „GOSPODARKA WODNA” 
 

Lp. Definicja pojęcia „gospodarka wodna” 
Obszar, na którym 

mieści się Instytucja 
definiująca 

1.  Jest to ta część środowiska naturalnego i działalności człowieka jednocześnie, którą poznajemy, rozpoznajemy,  
a z drugiej strony monitorujemy żeby podejmować działania, czyli wskazywać kierunki dla administracji. Staramy się 
stawiać jakieś diagnozy, prognozy, które by formułowały zjawiska, które w tym zachodzą, pozytywne i negatywne. 

RZGW Gdańsk              

2.   Jest to użytkowanie, kontrolowanie jakości wód. RZGW Gdańsk              
3.  To jest kształtowanie środowiska wodnego, czy otoczenia, w którym się funkcjonuje. RZGW Gdańsk              
4.  Zagospodarowanie zasobów wodnych, z przemieszczaniem się fali powodziowej, z obiektami hydrotechnicznymi 

związanymi właśnie z magazynowaniem fali powodziowej, z gospodarką dla zbiornika wodnych z urządzeniami 
związanymi np. więzami przelewowymi, z wałami przeciwpowodziowymi. 

RZGW Gdańsk              

5.  Zaopatrzenie ludności w wodę i odprowadzanie ścieków i tego typu tematy. RZGW Szczecin             
6.  Kompleksowe zarządzanie wodami. Zarządzanie, czyli dostarczanie. RZGW Szczecin             
7.  Muszą być 2 aspekty: z jednej strony ochrona i korzystanie z wody, a z drugiej strony, rozsądna ingerencja. RZGW Szczecin             
8.  Całokształt działań zarówno merytorycznych, jak i prawnych, praktycznych związanych z istnieniem cieku wody 

nadanej. Jej ochrona i właściwe wykorzystanie zarówno w celach rekreacyjnych, przemysłowych, jak i ewentualnej 
działalności anty-powodziowej. 

RZGW Gliwice            

9.  Racjonalne kształtowanie i korzystanie z zasobów wodnych. Racjonalne, czyli takie, które z jednej strony pozwala na 
zaspokojenie potrzeb ogólnych, ale również zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, żeby jeszcze zostało coś dla 
przyszłych pokoleń jednocześnie pamiętając o tym, żeby nie niszczyć środowiska.  

RZGW Kraków, Szczecin  

10.  Gospodarka wodna jest dziś sztuką kompromisu, pomiędzy potrzebami i wykorzystaniem wody przez człowieka,  
a trwałością środowiska naturalnego.  

RZGW Kraków  

11.  Jest to przede wszystkim administrowanie, zarządzanie, gospodarowanie wodami w dorzeczach. RZGW Poznań 
12.  Chodzi o to, żeby korzystać z wód w taki sposób, żeby to było zgodne z zasadami ekorozwoju. Czyli żeby to było dla 

nas ludzi dobre w sensie zarówno, nazwijmy to, technicznym jak i ekonomicznym i społecznym, żeby były te 
podstawowe potrzeby zabezpieczone, co do wody pitnej czy co do nawodnień, co do żywności, przemysł i inne 
sektory gospodarki, żeby mogły z tych wód korzystać w sposób racjonalny. Ale, żeby też przy okazji nie zapominać  

RZGW Poznań 
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o niższych organizmach, roślinach, zwierzętach, które też mają swoje potrzeby i miejsce na Ziemi.   
13.  Pod tym zarządzaniem i administrowaniem (…) kryją takie elementy jak monitorowanie, różne naukowe 

opracowania dotyczące wód czy też różne programy planistyczne.  
RZGW Poznań 

14.  Gospodarka wodna może być pojmowana, jako nauka oraz dziedzina gospodarki narodowej. RZGW Warszawa 
15.  Jest to gromadzenie zasobów wodnych, ochrona i kształtowanie zasobów wodnych oraz racjonalne wykorzystanie 

wody, gdy jej brakuje lub w okresie suszy. Definicja obejmuje również ochronę przed negatywnymi nadmiarami 
wody, podtopieniami i powodziami. 

RZGW Warszawa 

16.  Jest to zarządzanie zasobami wodnymi oparte na posiadanej wiedzy o zasobach wodnych. Ma to zapobiec 
prowadzeniu rabunkowej gospodarki dzięki uwzględnieniu wszystkich potrzeb i możliwości. 

RZGW Warszawa 

17.  Jest to całość zagadnień związanych z dostępnymi wodami z uwzględnieniem, iż gospodarka wodna czy 
gospodarowanie wodami zawiera też elementy prognozowania, rozpoznawania potrzeb przyszłościowych, zarówno 
ze strony gospodarki jak i ze strony zasobów wodnych. Prognoz dotyczących kształtowania się zasobów wodnych. 
Ponieważ inwestycje związane z gospodarką wodną są wieloletnie, to trzeba rozpoznawać potrzeby z dużym 
wyprzedzeniem czasowym. 

RZGW Warszawa 

18.  Gospodarkę można by zdefiniować, że to jest pewnego rodzaju sztuka i umiejętność radzenia sobie z konfrontacją 
potrzeb człowieka, czasem łapczywych, z naturą, która jest trudno przewidywalna, czyli z zasobami, które są też 
trudno przewidywalne i zjawiskami, które są trudno przewidywalne. 

RZGW Warszawa 

19.  Gospodarka wodna (…) jest to jakiś sposób, współpraca pomiędzy państwami, która ma na celu osiągnięcie jakichś 
celów związanych z wodą, jeśli chodzi o instytucje to na poziomie ministerstw bądź instytucji, które są bezpośrednio 
związane z wodą, z jej utrzymaniem, z planowaniem, z jakimiś inwestycjami, czy jak np. IMiGW z prognozami…  

RZGW Wrocław 

20.  Wszelka działalność człowieka zmierzająca do racjonalnego korzystania z tej wody zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, czyli tutaj myślimy o takim wykorzystaniu, żeby i nam starczyło, i następnym 
pokoleniom. Myślimy tutaj o ochronie tej wody, żeby woda była jakościowo dobra, dla tego pokolenia, które obecnie 
żyje, no i przyszłych pokoleń. 

RZGW Wrocław 

21.  Jeżeli chodzi o gospodarowanie wodami i te racjonalne wykorzystanie wód, należy patrzeć na to nie tylko z punktu 
widzenia człowieka, ale również taki gorący temat z punktu widzenia, różnych organizmów żywych zamieszkujących 
w wodzie, tak, aby wszystkie te działania, które są prowadzone w celu racjonalnego wykorzystania, także służyły tym 
organizmom, które tam zamieszkują. 

RZGW Wrocław 
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UWAGI DOTYCZĄCE HARMONOGRAMU I PROGRAMU PRAC ZWIĄZANYCH Z AKTUALIZACJĄ PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI  

Lp. 

Obszar, na którym 
mieści się 
Instytucja 

zgłaszająca uwagi 

Treść uwagi 

1.  RZGW Szczecin Brakuje na pewno przeprowadzenia pewnej nowelizacji ustawy prawa wodnego, bo pewnych rzeczy nie da osiągnąć  
w obecnej konstrukcji. 

2.  RZGW Szczecin Konsultacje społeczne maja sens, o ile zostaną wysłuchane argumenty wszystkich uczestników. 
3.  RZGW Szczecin Przedłużony powinien być czas między szukaniem interesariuszy, a spotkaniem na konsultacjach. 
4.  RZGW Szczecin Powinna być wydzielona grupa ekspercka, ponieważ my Polacy lubimy polemizować, znamy się na wszystkim i lubimy 

polemizować o wszystkim. Natomiast bardzo nie lubimy słuchać ekspertów. 
5.  RZGW Szczecin Taka prawdziwa konsultacja wymaga wgłębienia się w temat, sformułowania wniosków, spostrzeżeń, przesłania tego, 

żeby naprawdę było rzetelne. Takie konsultacje powinny być jednodniowe. 
6.  RZGW Szczecin Warto by było już na etapie rozsyłania tego powiadomienia rzucić to, bo ja jestem zbudowany tym katalogiem 

problemów. 
7.  RZGW Gliwice Dlaczego tak szybko cena stanu wód powierzchniowych i podziemnych? Czy to nie powinno być ciągle prowadzone, aż 

do oddania i całkowicie uaktualnione w 2016 roku? Bo to cały czas będzie się zmieniało. Powiedzmy na 2013 i takie 
oddajemy sprawozdanie, że taka jest jakość tych wód, to powinno być jak najbardziej aktualne 

8.  RZGW Gliwice Konsultacje powinny być w jak najpóźniejszym etapie wykonywania tego całego procesu. 
9.  RZGW Gliwice Konsultacje powinny wyglądać trochę inaczej. Z większym wyprzedzeniem osoby uczestniczące w nich musiałyby mieć 

dostęp do tych materiałów, do wyników tych poprzednich punktów, zadań, aby mieć bazę do weryfikacji, do 
omówienia. 

10.  RZGW Kraków  Przydałaby się informacja o tym, które z tych postulatów zgłoszonych w ramach konsultacji, zostały uwzględnione i jak 
uwzględnione. 

11.  RZGW Kraków  Normalny śmiertelnik, który w tym nie siedzi, w ogóle nie rozumie, o co chodzi. 
12.  RZGW Kraków  To jest jeden z elementów konsultacji społecznych i powinien być do tego dołączony w ogóle cały program konsultacji 

społecznych, których nie ma, mimo że KZGW zrobiło taki program na pięćdziesiąt parę stron, w którym są różne 
propozycje. I to jest element, który normalny śmiertelnik może konsultować i powiedzieć, że on by chciał, żeby takie 
informacje o wodzie, to, o czym rozmawiamy, docierały do mnie przez jakieś określone media albo, że chciałby, żeby 
było więcej szkoleń. To jest coś, co może dotrzeć do normalnego człowieka. Natomiast ten harmonogram jest 
kompletnie niezrozumiałym dla mnie bublem takim komunikacyjnym. Cztery czy pięć lat temu dyskusja była 
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identyczna. Ten dokument wyglądał tak samo. Mówiło się to samo. I nic się tu nie zmieniło.  
13.  RZGW Kraków  Jednym z głównych wniosków po takich panelach była niedostateczna edukacja społeczeństwa. Widzę, że się nic nie 

poprawiło. Wtedy też ciągle było podkreślane, że ta edukacja kuleje.  
14.  RZGW Poznań My się tu wszyscy prawie zgadzamy, co do tego, co kto powie. Natomiast dobrze by było zrobić takie większe forum  

i wszystkich od razu zaprosić. My byśmy chcieli porozmawiać z tymi, którzy mają odmienne zdanie, którzy chcieliby 
wprowadzić coś innego. Bo tutaj wszyscy branżowcy mówią jednym głosem. 

15.  RZGW Poznań Oprócz tego, że pójdzie to pismem, to puszczać również e-mailem. Puszczanie tego pięknego katalogu, wydrukowanego, 
do gmin. Wiem, że one również szły do gmin, Po czym rozmawialiśmy z wójtami i oni mówią, że nic takiego nie dostali. 
To gdzieś znika. 

16.  RZGW Poznań Ja uważam, że takie konsultacje są celowe. Ja osobiście, i moja instytucja, byłbym zainteresowany debatami czy 
dyskusjami nad konkretnymi sprawami, bo dzisiaj ten dokument jest bardzo ogólny. W momencie, kiedy powinien być 
etap dyskusji nad szczegółami, tam bylibyśmy zainteresowani. 

17.  RZGW Warszawa „Harmonogram wykazuje pewną logiczność następstwa jednego po drugim. Żeby zacząć dyskutować to musielibyśmy 
przeanalizować czy starczy czasu na fizyczne zrealizowanie poszczególnych punktu. Zwłaszcza, biorąc pod uwagę 
ustawę o zamówieniach publicznych.” 

18.  RZGW Wrocław Ja myślę, że te wszystkie działania powinny być przedłużone, ale w lewą stronę.  Przyspieszone z tego względu, że i tak 
zawsze jest jakiś obsuw, zawsze coś nie wychodzi, zawsze czegoś nie można zrobić, zawsze coś jest od czegoś zależne. 

19.  RZGW Wrocław Jeśli chodzi o wszystko, co jest na zielono zamazane tutaj między punktem 7 a 11, to wszystko, co jest do 3 kwartału 
2011 r. możemy wybielić. Bo są ok. wymogi, dyrektywy, żeby w odpowiednim czasie pewne rzeczy rozpocząć, 
odpowiedni jest czas przewidziany na te wszystkie rzeczy, ale wiem z doświadczenia, że niestety większość tych rzeczy 
jest dopiero rozpoczynana. Mamy już tutaj drugą rubrykę, końcówkę drugiej dużej rubryki 2011 rok. 

20.  RZGW Wrocław Brakuje tego, co powiedziałem wcześniej, tego raportowania. I komunikacji w tym takim dużym projekcie by 
poszczególne jednostki, które realizują poszczególne zadania, też wiedziały, na jakim etapie są pozostałe. 

21.  RZGW Wrocław Wydaje się, że powinny być różne formy przekazu, no bo do każdego przemawiają zupełnie różne rzeczy. Na pewno też 
takie duże konferencje, poświęcone właśnie temu. 
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UWAGI ZGŁOSZONE DO PRZEGLĄDU ISTOTNYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI WODNEJ 

Lp. 
 

Obszar, na którym 
mieści się 
Instytucja 

zgłaszająca uwagi 

Treść uwagi 

1.  RZGW Gdańsk Zminimalizowana uszczuplona tematyka problemów wybrzeża morskiego i wód morskich. 
2.  RZGW Szczecin „Naturalny reżim hydrologiczny” czy to hasło jest pozytywne, czy negatywne? Ogólnie jak się przeczyta, to są to 

przyczyny, ale raczej są to układy negatywne. 
3.  RZGW Szczecin Pisanie „budowa zapór i stopni wodnych”, to może być czynność pozytywna i negatywna. 
4.  RZGW Szczecin Ja bym do ostatniego problemu, do tych zmian morfologicznych, proponował dodać renowację zdewastowanych 

systemów melioracji podstawowych. Renowację dostosowaną do aktualnych potrzeb. Generalnie ten problem 
powinien być rozpatrywany w tych przyczynach, mamy bezpośrednie zmiany naturalnych warunków morfologicznych 
i to sam punkt jest jak gdyby wymieniony. Kwestia jak to się robi - jest mała i duża retencja. 

5.  RZGW Gliwice Pomieszanie tematów: najpierw regulacja potoku, budowy wałów, za chwilę eksploatacja kruszywa, gdzie jedno  
z drugim się prawie wyklucza. Zagadnienia te się rozmijają. 

6.  RZGW Gliwice Podane tytuły rozdziałów. To nie są zagadnienia.  Tytuły rozdziałów do opracowania. Gdyby tu podzielić się, że któryś z 
Panów wziąłby regulację, rzek, potoków i budowę wałów. To już by miał problem, bo budowa wałów rzek i potoków 
wiąże się z geomorfologią terenu. Druga część eksploatacja kruszywa to są rzeczy, które zalewamy wodą, żwirowiska, 
kopalnie piasku. 

7.  RZGW Gliwice Brakuje problemów, o których była mowa podczas dyskusji – o zarządzaniu systemowym. Problemy w jednostkach 
odpowiedzialnych za zarządzanie wodami: brak działań, nie sprawdzanie ich, brak wymogu działania, nie 
podejmowanie działań, nieegzekwowanie prawa. 

8.  RZGW Gliwice W Biuletynie poruszane problemy fizyczne. Nie ma napisanego problemu, który spowodował np., że pojawiają się 
nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych. Nie ma problemów prawnych w tym opracowaniu, a poza tym są one 
idealne – gdyby zostały one rozwiązane, to byłoby wspaniale. 

9.  RZGW Gliwice Mocno rozbijane są wody powierzchniowe od podziemnych. Wody podziemne z powierzchniowymi są na tyle 
powiązane, że nie rozgraniczałbym, aż tak bardzo. 

10.  RZGW Gliwice Może powinien być widziany problem zintegrowanego zarządzania wodami. 
11.  RZGW Warszawa Jak się przegląda ten katalog, to od strony metodycznej jest tak, że powinniśmy się skupić na zdiagnozowanym przez 

kogoś katalogu. Zastanowić się, które z tych problemów są według nas najważniejsze, które są mniej ważne, stworzyć 
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jakąś hierarchię. Sam opis niestety nic do tego nie wnosi. On jest takim bardzo ogólnym opisem. (…)To są ogólniki dość 
przypadkowo napisane i nie ma tu informacji np., jaka jest skala tego problemu w dorzeczu Wisły, czy to jest poważny 
problem, czy to jest mniej poważny problem. Trochę tego bym oczekiwał.  

12.  RZGW Kraków Udrażnianie rzek, począwszy od tych rzek pierwszorzędowych, jeżeli tam nie zrobimy udrożnienia, to trudno udrażniać 
rzeki drugo-, trzecio- i czwartorzędowe. Jeżeli nie mamy restytucji i ciągłości przepływu wód. Ten problem w zasadzie 
został tu bardzo ogólnikowo potraktowany.  

13.  RZGW Kraków Nie ma tu jakiejś równowagi związanej ze środowiskiem wodnym. Mówimy tylko o jakości wody, czyli o tym, o czym 
zawsze żeśmy mówili. O ilości wody, czyli o tym, co zawsze żeśmy mówili. Natomiast nie ma tu takich głównych 
problemów. Nie wiem czy nie jest trochę źle sformułowana ta lista w sensie ważności takich grup. 

14.  RZGW Kraków Jest na początku taki tekst, z którego wynika, że mamy wskazać istotne problemy w procesie planowania, taki jest tytuł 
i dalej się pojawia zdanie: Można jednak przyjąć, że są to najważniejsze czynniki, które utrudniają osiągnięcie celów 
środowiskowych. Ja sobie uświadomiłam, że skupiliśmy się na takich problemach ściśle związanych z samą materią, 
czyli z wodą, z jej ilością, jakością i morfologią. Natomiast my będziemy mieli zasadnicze problemy w osiągnięciu tych 
celów środowiskowych z powodu oporu tych, którzy gospodarują, którzy żyją, użytkują, zarządzają, planują. Cała sfera 
zarządzania i planowania. W ogóle się o tym nie mówi.  

15.  RZGW Poznań Ja się nie zgadzam z czymś takim, że istotnym problemem gospodarki wodnej jest zmiana naturalnego reżimu 
hydrologicznego wód powierzchniowych, bo to jest jakby w ogóle zaprzeczenie gospodarki wodnej. Jeżeli my 
chcielibyśmy wrócić do naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych, to powinniśmy pousuwać 
wszystkie zbiorniki. 

16.  RZGW Poznań „Eksploatacja górnicza. Występowanie lejów depresji na znacznych obszarach. Występowanie tego zjawiska może mieć 
następujące przyczyny: odwodnienie wyrobisk spowodowane pompowaniem wody na potrzeby eksploatacji górniczej” – 
zgadzamy się – „oraz po jej zakończeniu tzw. zatapianie wyrobisk”. Przecież zatapianie wyrobisk nie powoduje 
zwiększenia leja depresji. To jest odbudowanie tego poziomu. 

17.  RZGW Poznań Należy jakoś przeformułować ten temat zmiany naturalnego reżimu hydrologicznego, bo rzeczywiście już teraz trudno 
mówić o czymś naturalnym. 

18.  RZGW Poznań Chciałem zwrócić uwagę na: „Zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych poprzez regulację 
 i utrzymanie rzek oraz postępującą urbanizację.” Teraz tak, regulację i utrzymanie rzek. To jest niezgodne z naszym 
prawem wodnym. Na właścicielu wód ciąży obowiązek utrzymania rzeki w należytym stanie technicznym i prawa 
budowlanego przede wszystkim. To jest sprzeczność.  

19.  RZGW Poznań Należy zmienić nieco podejście, które jest już od razu zawartego w drugim zdaniu na samym wstępie. Czyli osiągnięcie 
dobrego stanu wód, czyli stanu najbardziej zbliżonego do naturalnego. To znaczy, co? Sprzed stu lat, tysiąca? Określenia 
są mało precyzyjne. 

20.  RZGW Poznań „Papierowa gospodarka wodna.” Dokument był niezrozumiały, zabrakło elementów komunikacyjnych. Do chwili 
obecnej nie udało się stworzyć katastru wodnego, podstawowej bazy do wszelkich działań. I programów działań  
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i planów gospodarowania.  
21.  RZGW Wrocław Dla mnie jak sobie to oglądałem, to nie mogę powiedzieć o tym złego słowa. Jest to napisane takim językiem żeby 

niespecjaliści też zrozumieli, tak mi się wydaje. Aczkolwiek są tutaj pojęcia, których nie da się uniknąć, ale to jest 
napisane takim przystępnym językiem uważam. Natomiast myślę, że tutaj by się przydało kilka zdjęć, które by 
zainteresowały… 

22.  RZGW Wrocław Mam taką sugestię, że wydawałoby się, że być może nie należy podawać informacji nadmiarowych albo informacji, 
które właściwie niewiele wnoszą do sprawy.  Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej. Wystarczy. To nie jest 
przedmiot dla obszarów dorzeczy. 

23.  RZGW Wrocław Tu jest tylko jedna mapka, która mówi, że mamy jakieś dorzecza i to tak naprawdę dwa, pozostałe są do pominięcia, 
więc to nie jest przegląd gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy. Bo to od razu sugeruje, że będzie jeszcze jakiś inny 
przegląd, dla innych obszarów. 

24.  RZGW Wrocław Jest tutaj rozdział: Dla dorzecza Odry oddzielne zagadnienie problematyki, dla innych oddzielne.  Ten podtytuł taki 
uzupełniające on jest zbędny moim zdaniem. Jest zbędny i właściwie jedynym faktem, jedyną jego konsumpcją jest to, 
natomiast przedmiotem dokumentu są zagadnienia gospodarki wodnej jak najbardziej ogólnie, a nie w regionach… 

25.  RZGW Wrocław Gdzieś tu umknęła ta ważna mi się wydaje sprawa, – jako że jesteśmy we Wrocławiu – żegluga śródlądowa. 
26.  RZGW Wrocław  W tej grupie zagadnień tych makro, makrogospodarczo-wodnych nie jest wyszczególniona i nazwana ochrona 

przeciwpowodziowa, jako zagadnienie samo w sobie. Ono gdzieś tam sobie wskakuje po kawałku w różne zagadnienia, 
ale ochrona przeciwpowodziowa i w ogóle cała ta strategia powodziowa to jest odrębny temat gospodarki wodnej. 

 
 

INNE UWAGI ZGŁOSZONE W RAMACH PRZESPROWADZONYCH KOSNULTACJI  

Lp. 

Obszar, na którym 
mieści się 
Instytucja 

zgłaszająca uwagi 

Treść uwagi 

1.  RZGW Gdańsk Słaba jakość wód w niektórych rejonach Polski. 
2.  RZGW Gdańsk Problem z zaopatrzeniem w wodę pitną. 
3.  RZGW Gdańsk Zanieczyszczenie wód morskich, przejściowych w różnym stopniu. 
4.  RZGW Gdańsk Ochrona brzegu morskiego- jest to sprzeczne z ramową dyrektywą wodną, ponieważ wymaga ona zachowania 

środowiska w stanie naturalnym niezmienionym. 
5.  RZGW Gdańsk Budowanie w terenach zalewowych i w okolicy klifów, co zmusza do ingerencji w naturalne procesy wodne. 
6.  RZGW Gdańsk Nadmiar farm wiatrowych powoduje modyfikację hydrodynamiki, czyli zmienia prądy, prądy zmieniają, mogą inaczej 
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wpływać na erozję brzegu a dźwięki określonej częstotliwości wpływają na ryby. 
7.  RZGW Gdańsk Brak przepływek na zaporach. 
8.  RZGW Gdańsk Podział hydrograficzny (funkcjonowania i zakresu) Polski miał się zmienić, ale się nie zmienił. Jest on nieodpowiedni, 

np. zarządy gospodarki wodnej regionalnej zachodniopomorskiego i gdańskiego powinny stanowić jeden obszar. 
9.  RZGW Gdańsk Problem pogłębiania rzek. 
10.  RZGW Gdańsk Budowa zapór i stopni wodnych przyczynia się do zanieczyszczenia wód powierzchniowych. 
11.  RZGW Gdańsk Powinny być powszechniejsze melioracje nawadniające. 
12.  RZGW Gdańsk Niewłaściwie prowadzone prace melioracyjne, które obniżają zwierciadło wód podziemnych. 
13.  RZGW Gdańsk Informator na stronie www. 
14.  RZGW Szczecin Jakość wody płynącej w kranie. Z punktu widzenia użytkownika. 
15.  RZGW Szczecin Podstawowy jest deficyt wody w pewnych obszarach. Z drugiej strony nadmiar w innych, jest problemem jakby 

zrównoważenie. Czy przerzutów, to może za daleko idziemy, ale generalnie rzecz biorąc, jakby problem zasobu 
wodnego tak, czyli czy wystarczy nam dla wszystkich pokoleń, na wszystkich rejonach świata. A nawet, jeśli jest jej 
dużo, to chodzi o czystość tej wody. 

16.  RZGW Szczecin Świadomość przeciętnego Kowalskiego jest dosyć niska, a ja myślę, że najważniejszym aspektem jest ograniczoność 
tego, czy brak świadomości ograniczoności zasobów wodnych, zwłaszcza wód słodkich. 

17.  RZGW Szczecin Istotny problem, który jest bardzo młodym problemem, w ostatnich praktycznie 20 latach natężenie ulewnych deszczy 
wzrosło w Europie kilkakrotnie, czyli zmiany klimatyczne. To jest efekt i przyczyna pewnych działań, na ten efekt 
krajowy zarząd gospodarki wodnej nie ma wpływu, natomiast może brać to pod uwagę przy formowaniu problemów  
i powinien przeciwdziałać ewentualnym skutkom. 

18.  RZGW Gliwice Z punktu hydrogeologa, no to przede wszystkim zagrożenie jakości wód podziemnych w związku z nasiloną tutaj 
antropopresją. Ilości w mniejszym stopniu.  

19.  RZGW Gliwice Zagrożeniem jest to, że przepisy związane z ochroną tych zasobów są nieegzekwowane. 
20.  RZGW Gliwice Kwestie nagłych przypływów wody oraz susz, bardzo cykliczne ostatnimi czasy oraz brak tej wody. 
21.  RZGW Gliwice Wzrost kosztów wody w każdym mieście powoduje, że ludzie oszczędzają ją w sposób diametralny. Oszczędzając wodę, 

ludzie znacznie mniej używają do rozcieńczania ścieków. Ładunek, który powstaje jest coraz większy i coraz bardziej 
go trudno doprowadzić do oczyszczalni, on po prostu zalega w kanalizacji, dlatego, że dawniej używano średnio na 
mieszkańca 300 litrów wody na dobę, a teraz jest 93, 85. Woda zalegająca w wodociągu przez 4 dni jest niezdatna do 
użytku. 

22.  RZGW Gliwice Zazwyczaj cierpią małe cieki, albo zbiorniki wodne, które nie są w stanie przyjąć takich ładunków zanieczyszczeń. Tych 
zrzucanych ścieków nie jest dużo, ale proporcjonalnie do wód naturalnych, to się staje dużym problemem. 

23.  RZGW Kraków  Brak kompleksowego zarządzania dolinami rzecznymi. To nie może być tak, że ktoś robi renaturyzację jednego cieku,  
a ktoś inny robi obudowę koryta, ktoś inny przeprowadza koło tego drogę i buduje most. To są zupełnie różne 
pieniądze, z różnych dziedzin. Gminy mają pieniądze, niekoniecznie z regionalnej dyrekcji. Póki się nie uporządkuje 
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finansowania i wykorzystania nie tylko samych cieków, ale całych dolin rzecznych, to wiecznie będziemy mieć 
problemy.  

24.  RZGW Poznań Ja twierdzę, że woda opadowa i roztopowa to jest bezproduktywne odprowadzanie do morza. Brak jakiegoś 
zagospodarowania tego. W gminach, gdzie pracujemy, to ja tych ulotek naprawdę nie widziałam. Jak rozmawialiśmy  
z ludźmi czy z sołtysami to czasami takie wielkie oczy robili, o czym my mówimy, czy coś takiego było, czy coś takiego 
się pojawiło.  

25.  RZGW Poznań Wracając do tego, co Pani powiedziała o tych opadach, wodach deszczowych. Mówi się dużo, żeby alternatywnymi 
sposobami tę wodę zagospodarować. Zauważcie, pełno tych bardzo dobrych publikacji, czasami wręcz wziąć i zrobić 
projekt i po prostu przenieść. I nie ma tej zależności. Prawo jest niezłe. Wprowadzono opłaty retencyjne. Ale 
egzekwowalność żadna.  

26.  RZGW Poznań Ja bym widziała, gdzie indziej problem. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym danej gminy. 
27.  RZGW Poznań Architekci nie czują w ogóle gospodarki wodnej. Plany zagospodarowania nie robimy my, jako melioranci czy jako  

w ogóle gospodarka wodna, tylko robią to urbaniści. W związku z tym taki człowiek, takie jest moje zdanie, nie ma 
pojęcia, co z tą wodą zrobić. Najprościej wziąć i zrobić kanalizację deszczową, a wystarczyłoby tam, gdzie są piaski, 
gdzie nie ma gliny, tę wodę wprowadzić czymkolwiek w grunt czy ją systematycznie odprowadzać, bo w końcu ta 
kropelka tej wody kiedyś do tych naszych ujęć podziemnych się gdzieś tam dostaje chyba. 

28.  RZGW Poznań W miejscowych planach zagospodarowania należy wszystko zrobić tak, żeby pamiętać o wymogach ochrony 
środowiska. 

29.  RZGW Poznań Nie ma planów zagospodarowania na całość. Pokutują jeszcze te decyzje o warunkach zabudowy i to psuje wszystko. 
Bo decyzja o warunkach zabudowy to jest malutka cząstka i nie odnosi się do całego planu.  

30.  RZGW Poznań Urbanista według mnie przynajmniej powinien mieć podkład glebowy, żeby widział ten przepływ hydrologiczny ziemi, 
gdzie jak i co z tą wodą zrobić. Oni tego nie czują. Oni w ogóle się nie zajmują tym, co jest pod ziemią, tylko warstwa 
wierzchnia ich interesuje.  

31.  RZGW Poznań Urbaniści zajmują się ładem przestrzennym, a nie mają wiedzy, – czyli ich brak wiedzy – na temat gospodarowania 
wodami. Czyli w jakiś sposób powinien być etap konsultacji z fachowcami z tego zakresu przy ustalaniu programów 
zagospodarowania przestrzennego. Jeśli chodzi o szczegóły, to np. budujemy coraz więcej zapór związanych  
z siłowniami wodnymi, ale przepustu dla kajaków, przejścia dla turystów nie ma. Turystykę zupełnie gubimy w tym 
gospodarowaniu. Jak zobaczymy tutaj rzekę Wełnę, to już tam czwarta czy piąta hydroelektrownia powstaje. Przepusty 
dla ryb są. Ale przejścia, możliwości przeniesienia przez turystów kajaków nie ma. Nie ma możliwości w sobotę,  
w niedzielę przejścia. Tych rzeczy nie uwzględniamy. Czyli nie uwzględniamy w planowaniu wszystkich problemów, 
aspektów związanych z gospodarowaniem wodami. Nie ma też w ogóle monitoringu - to znaczy, on niby teoretycznie 
jest, ale de facto on nie działa - jeśli chodzi o jakieś problemy, które są krótkotrwałe, zanieczyszczenia.  

32.  RZGW Poznań To jest wielki problem – brak egzekwowania prawa. Ale to dotyczy nie tylko stawów, ale to dotyczy również 
nieszczelnych szamb. Na obszarach rolniczych to jest powszechna sytuacja, że szamba są nieszczelne. Zwłaszcza te 
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szamba, które powstawały dziesięć, dwadzieścia lat temu lub wcześniej nawet.  
33.  RZGW Poznań Jak się popatrzy na źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych, to się okazuje, że po wybudowaniu w ostatnich 

latach tych dużych oczyszczalni ścieków dużych miast, to można powiedzieć, że mamy generalnie załatwiony problem 
ścieków komunalnych dużych miast. Tutaj te punktowe zrzuty do rzek stanowią już nieduży stosunkowo procent 
całości, bo to jest może 20-30% ładunku. Natomiast gro ładunku idzie jednak z rolnictwa. Szczególnie biogeny, azot  
i fosfor. Ja uważam, że u nas, mimo że są odpowiednie restrykcje wprowadzane, co do nawożenia azotem czy są też 
pewne przepisy dotyczące wykorzystania gnojowicy, to chyba jednak ta kontrola tutaj jest za słaba.  

34.  RZGW Poznań W szkołach za mało jest akcji. Są programy środowiskowe na lekcjach biologii, w liceach chodzą nad rzekę, próbki 
pobierają, coś tam oglądają, różne śmieci inwentaryzują. Więc gdyby to na szerszą skalę wdrożyć, to wydaje mi się, że 
to by bardzo mocno pomogło. Budowanie świadomości. 

35.  RZGW Poznań Ja się zgadzam z tym, co tutaj Państwo powiedzieli o tych zagrożeniach rolniczych. To jest duży problem, ale uważam, 
że jeszcze większym problemem są jednak zanieczyszczenia komunalne, które są często okresowe, ale niosą bardzo 
duże ładunki. Zajmujemy się tym niejako zawodowo w instytucie. Powiedziałbym, że w ogóle nie jest w Polsce 
rozwiązany problem osadów ściekowych. To, że mamy kilka biogazowni, kilka suszarni, część jakichś tam słonecznych, 
które działają jak chcą, a nie wtedy, kiedy trzeba, to jest problem nierozwiązany. Te osady wcale nie trafiają na pola  
i nie są zagospodarowane zgodnie z procedurą, tylko trafiają do tych dużych cieków wodnych. Ja wiem jak wygląda 
osad ściekowy w rzece, jak go wyłapię. I wiem, że wiosną tego roku Wartą płynęły bardzo duże ilości tego. I nadal 
okresowo płyną. Wydaje mi się, że jest konieczna bardzo rygorystyczna kontrola na obiektach komunalnych. Uważam, 
że to jest takie pierwsze zagadnienie, jeśli chodzi o kontrolę zanieczyszczeń wód powierzchniowych. 

36.  RZGW Warszawa Głównym problemem gospodarki wodnej, zarówno w części dotyczącej ilości jak i jakości, są problemy finansowe i fakt, 
że nakłady na gospodarkę wodną systematycznie maleją w stosunku do dochodu narodowego. 

37.  RZGW Warszawa Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, powinien zająć się najpierw stworzeniem struktury, czyli wagi problemów 
koniecznych do rozwiązania a dopiero potem je rozwiązywać. Bez tego problemy pozostaną nierozwiązane.  

38.  RZGW Warszawa Nie radzimy sobie z powodziami, suszami, ponieważ organizacje działające w tej tematyce mają niejasny podział 
kompetencji i odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz niedobrą strukturę i wagi problemów.  

39.  RZGW Warszawa Brak władzy wodnej. Władza wodna jest rozpierzchnięta w Polsce, mamy powiatową gospodarkę wodną. 
40.  RZGW Warszawa Samorządy mają słabą, niewykwalifikowaną kadrę zajmującą się ochroną i gospodarką wodną. Jeśli w ogóle ją mają. To 

powinny być silne struktury w KZGW- struktury krajowe, regionalne lub wojewódzkie. 
41.  RZGW Warszawa Brak odpowiedzialności, na bardzo różnych szczeblach, za to, co się przedstawia społeczeństwu. Społeczeństwo nie jest 

przekonane do konieczności wnoszenia opłaty na cel, który nie jest wg niego istotny. 
42.  RZGW Wrocław Podstawowym problemem gospodarki wodnej w Polsce jest brak wody i to jest jak gdyby zagadnienie, które należy 

rozwiązywać, jako pierwsze. 
43.  RZGW Wrocław Za dużo wody, która spada z deszczu, pozwalamy jej odpłynąć w siną dal. Mamy bardzo niski poziom retencji i to takiej 

mądrej retencji tej wody – małej retencji, nie tej wielkiej, nie koniecznie tej wielkiej. 
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44.  RZGW Wrocław Brak wody, ale brak wody dobrej, jakości powiedzmy. Bo generalnie tak źle nie jest. Jesteśmy w Europie rzeczywiście 
na szarym końcu, jeżeli chodzi o zasoby – to trzeba powiedzieć.   

45.  RZGW Wrocław Zagrożeniem jest np. to, czego nie ma tu w materiałach, bo mówimy, że zagrożeniem są zrzuty punktowe ścieków 
sanitarnych czy wód deszczowych, a nic się nie mówi o zanieczyszczeniach obszarowych, które można rzec – moim 
zdaniem – są podstawą zanieczyszczeń wód powierzchniowych. 

46.  RZGW Wrocław Ludzie nie mają takiej świadomości, że to ich bezpośrednio dotyczy, ponieważ od razu nie widać tego, że coś  
w gospodarce wodnej…. Bo to tak brzmi poważnie, że jakaś rzeka jest zanieczyszczona, itd. bo to są być może problemy 
odległe dla ludzi niezwiązanych zawodowo z tym. 

47.  RZGW Wrocław Ja zanieczyszczeniami się nie zajmuję, ale z tego, co mi się wydaje to narzędzia, które są do tego to wszystko jest  
w porządku, tylko jest problem egzekwowania tego wszystkiego. Nie ma tego egzekwowania 

48.  RZGW Wrocław Ja też mam trochę inny system budowania strategii, żeby ta strategia była budowana oddolnie. Żeby te pomysły zaczęły 
się pojawiać od samego dołu, a nie, że my wtłaczamy od góry do kogoś na siłę zbudowaną strategię, która np. nam się 
wydaje, że jest OK., ale niekoniecznie dla tej lokalnej społeczności. 

49.  RZGW Wrocław Ważne też jest egzekwowanie prawa i przestrzeganie budowania takiego narzędzia czy aparatury, która będzie 
pozwalała na kontrolowanie tych działań, które nie są zgodne z zapisami prawa wodnego czy też związanego  
z gospodarką wodną. 

50.  RZGW Wrocław I jeżeli mają zdobyć dokumentację to po prostu ta dokumentacja jest tak źle archiwizowana, no to jest też ważne dla 
gospodarki wodnej. Np. co, gdzie, w którym momencie zrobiono powiedzmy na jakimś cieku, jakąś regulację. 

51.  RZGW Wrocław Taka porządna inwentaryzacja, ale żeby ona była też dobrze archiwizowana. Bo bez tego też o gospodarce wodnej 
możemy sobie mówić, a nie wiemy, co się na tym terenie tak naprawdę działo. 

52.  RZGW Wrocław W tej chwili najpoważniejsze zagadnienie w gospodarce wodno-ściekowej, to jest gospodarka osadowa oczyszczalni 
ścieków, obojętnie czy to jest miasto małe, średnie czy tam wielkie – żadne z nich nie ma, co z tymi osadami zrobić. 

53.  RZGW Wrocław Należałoby lepiej planować, czyli zagospodarowanie terenu powinno być bardziej z głową robione. Czyli jeśli wydaje 
się pozwolenie budowlane na budynek, na jego posadowienie w jakimś miejscu to może należałoby przewidzieć, czy to 
szambo, czy to podłączenie do kanalizacji nie znajdowało się tam w jakiejś dalszej odległości od planowanego 
rurociągu. Bo u nas wszystko robi się na odwrót. 

54.  RZGW Wrocław Jeszcze te przydomowe oczyszczalnie ścieków małe te takie biologiczne, też bardzo dobre efekty dają, tylko to trzeba 
zrobić i tego pilnować. 
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EKOLOGICZNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE  

DEFINICJA POJĘCIA „GOSPODARKA WODNA” 

Lp. Definicja pojęcia „gospodarka wodna” 
Obszar, na którym 

mieści się Instytucja 
definiująca 

1.  Gospodarka wodna, jako ochrona przeciwpowodziowa i droga transportowa. RZGW Wrocław              
2.  Obejmuje pozyskiwanie wody, odbiorniki wód, jako oczyszczonych ścieków i dbanie o rozwój bioróżnorodności. RZGW Wrocław              
3.  Zarządzanie zasobami, oprócz tego, jako że mamy nadmiar wody, mamy niedostatek wody, mamy różne przepływy, 

mamy sterowanie wodą i mamy przede wszystkim olbrzymi konflikt interesów. Gospodarka wodna powinna 
zmierzać przede wszystkim do rozwiązywania konfliktów. 

RZGW Wrocław, 
Kraków              
 

4.  Gospodarka wodna to jest korzystanie z pewnego zasobu, który jest bardzo szeroki. Nie tylko woda i jej jakość, ale  
w ogóle cały ekosystem. 

RZGW Wrocław              

5.  Podejmowanie decyzji, zarządzanie działaniami, które wiążą się z utrzymywaniem czy godzeniem różnych grup, 
różnych potrzeb, które wynikają z przepisów czy nacisków różnych grup społecznych. 

RZGW Warszawa 

6.  Zapewnienie dobrego stanu ekologicznego wód dla ekosystemów wodnych i od wód zależnych oraz próba, 
pogodzenia tego z uzasadnionymi potrzebami człowieka. 

RZGW Warszawa 

7.  Starania o zachowanie środowiska w jak najlepszym stanie. RZGW Warszawa 
8.  Gospodarka wodna przede wszystkim jest to taki jakiś środek do celu, a celem jest to, żebyśmy mogli z wód korzystać 

pod względem rekreacyjnym, przyrodniczym, zachować całe bogactwo przyrodnicze naszego regionu. 
RZGW Warszawa, 
Szczecin 

9.  Dla mnie świadome zintegrowane zarządzanie, żeby zapewnić zainteresowanym wodę. RZGW Kraków  
10.  Bilansowanie wody i planowanie jej użytkowania. RZGW Szczecin 
11.  Zarządzanie zasobami wodnymi, tak żeby wody nam nie zabrakło i przyszłym pokoleniom, żeby była czysta i zdrowa. 

Żeby ludzie nauczyli się oszczędzać. Żeby zapewnić dostatek wody dla ludzi, przyrody, gospodarki. 
RZGW Gliwice 
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UWAGI DOTYCZĄCE HARMONOGRAMU I PROGRAMU PRAC ZWIĄZANYCH Z AKTUALIZACJĄ PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI 

Lp. 

Obszar, na 
którym mieści 
się Instytucja 

zgłaszająca 
uwagi 

Treść uwagi 

55.  RZGW Wrocław Prace powinny zostać przyspieszone. 
56.  RZGW Wrocław Spowolnić prace, aby dyskutować dobry program i go modyfikować w razie potrzeb. 
57.  RZGW Wrocław Czasem podejście odgórne może być szkodliwe. Należy zacząć od małych zlewni a nie od ogółu całej Odry. 
58.  RZGW Wrocław „Zgadzamy się na ta piętnastkę w takiej formule, przy założeniu, ze w międzyczasie, czyli przyjmując p. od 7 do 11 są 

konsultacje a nie na końcu.” 
59.  RZGW Wrocław W punkcie 17 – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. To powinno absolutnie podlegać konsultacjom. 
60.  RZGW Warszawa Brak jakiegokolwiek aspektu formalno-prawnego. Kto będzie za to odpowiadał i na podstawie jakich przepisów? 
61.  RZGW Kraków Konsultacje społeczne - raz w roku by się przydały. 
62.  RZGW Kraków Bardziej odpowiadają nam konsultacje w mniejszym gronie.  
63.  RZGW Szczecin Podczas konsultacji, jesteśmy we własnym gronie, mniej więcej podobnym. Ale to nie jest dyskusja. Mniej lub bardziej, ale 

prowadzi to wszystko do tego samego, bo my w tym momencie się ze sobą zgadzamy. 
64.  RZGW Szczecin Mamy punkty i instytucje odpowiedzialne za realizację, i moim zdaniem brakuje tu jednej instytucji, która no powinna być 

w tym uwzględniona: Regionalna i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Warto by było zwrócić się do nich z prośbą 
na przykład o konsultacje. 

65.  RZGW Szczecin W tej tabelce nie ma tego nacisku na ten aspekt środowiskowo przyrodniczy gospodarowania wód. No i potem to ma 
przełożenie tutaj na instytucje odpowiedzialne za realizację. 

66.  RZGW Gliwice Pytanie, czy krajowe forum wodne nie powinno po analizie uwag, czy przed? Moim zdaniem najpierw powinna być analiza 
uwag. Dopiero na forum wodnym przedstawienie zmian. 
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UWAGI ZGŁOSZONE DO PRZEGLĄDU ISTOTNYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI WODNEJ 

Lp. 

Obszar, na 
którym mieści 
się Instytucja 

zgłaszająca 
uwagi 

Treść uwagi 

27.  RZGW Wrocław Nie ma tu wymienionego jednego istotnego źródła zanieczyszczeń: zanęcanie przez wędkarzy.  Użytkowanie wędkarskie 
przy zanieczyszczeniu wód powierzchniowych. 

28.  RZGW Powinno być spojrzenie ekologiczne. 
29.  RZGW Wrocław Są semantyczne problemy, bo pytanie czy zagrożeniem jest np. zagadnienie jakościowe budowa zapór i stopni wodnych, 

czy nie powinno być dodane – i funkcjonowanie. Bo co innego jest budowa a co innego, funkcjonowanie. Jest to 
niewłaściwe sformułowanie, bo sugeruje, że tylko sama budowa jest zagrożeniem, a nie funkcjonowanie. 

30.  RZGW Warszawa W zagadnieniach jakościowych nie została uwzględniona taka wewnętrzna eutrofizacja spowodowana przez melioracje, 
czyli melioracja terenów podmokłych, wilgotnych powoduje 19przekształcanie torfów i emisje do środowiska dużych 
ilości azotu, fosforu, potasu. 

31.  RZGW Warszawa Alimentacja na potrzeby żeglugi. 
32.  RZGW Warszawa Eksploatacja kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych. Do opisu problemów nie zostało uwzględnione np. kopanie torfu  

w dolinach rzecznych, które doprowadziło do znacznego spadku wód gruntowych.  
33.  RZGW Warszawa W zagadnieniach jakościowych, zmiana temperaturowa wód.  

34.  RZGW Warszawa Dodać do przyczyny bezpośredniej zasolenia wód powierzchniowych. 
35.  RZGW Warszawa Należy wziąć pod uwagę perspektywy budowy elektrowni atomowej i tego skutki. 
36.  RZGW Warszawa Należy wpisać zagrożenie wynikające z szczelinowania na potrzeby wydobycia gazu łupkowego, bo na to będą schodziły 

ogromne ilości wody.     
37.  RZGW Warszawa Powinna być osoba/platforma współpracy, która byłaby w stanie informować czy wskazywać dodatkowe informacje czy 

aktywnie odpowiadać na zapytania.  
38.  RZGW Warszawa Nie powinniśmy również w takich dokumentach tłumaczyć się niemocą, że rozwiązanie tego problemu jest niemożliwe, bo 

brak jest jasnych rozwiązań prawnych, wytycznych. 
39.  RZGW Warszawa Brak jednej instytucji odpowiedzialnej w zakresie gospodarowania wodami, kontroli, egzekwowania kontroli. 
40.  RZGW Kraków  Jest niezły. Może uproszczony. Brakuje tylko tych najważniejszych rzeczy, o których żeśmy mówili. KZGW od lat wałkuje 

ten temat.  
41.  RZGW Kraków Ten katalog skupia się na pewnych skutkach, a o przyczynach nie mówi.  
42.  RZGW Kraków  Brakuje zarządzania, jako w ogóle pojęcia. Ilościowe, jakościowe, morfologiczne, a brakuje jakby istoty.  
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43.  RZGW Szczecin Ustawienie robi wrażenie mało przejrzystego dokumentu. 
44.  RZGW Szczecin Zagadnienia ilościowe i jakościowe, to jest taki dość trudny do rozdzielenia podział. Najczęściej jak się bada jakość, to 

również za tym idzie ilość. 
45.  RZGW Szczecin Problem oddziaływań o charakterze ekologicznym w ogóle tutaj ginie, jest po prostu rozłożony na szereg punktów i to 

rodzi takie podejrzenie, że po prostu chce się problem rozłożyć na czynniki pierwsze, żeby on w ogóle zniknął. 
46.  RZGW Szczecin Dodać czwarty element: degradacja i ochrona zasobów przyrodniczych. 
47.  RZGW Szczecin Małą retencję to na pewno bym stąd usunął, bo najpierw powinniśmy się zastanowić, ile setek tysięcy, albo dziesiątek 

tysięcy takich małych retencji powinniśmy zrobić, dopiero potem traktować to, jako ewentualne zagrożenie. To jest 
potraktowane tak, że ta mała retencja już jest z założenia zagrożeniem, a przy naszym poziomie zagospodarowania 
wodami nie jest na dzień dzisiejszy. 

48.  RZGW Szczecin Traktuje się, że prace melioracyjne to prace, które tylko odwaniają. Tak nie jest, melioracje to prace związane  
z regulacją poziomu wód. To trochę za duże uproszczenie. 

49.  RZGW Gliwice Praktycznie każde dokumenty dotykające problemu gospodarki wodnej mają taki opis, wszędzie można taką tematykę 
znaleźć i brak szczegółów. Są same ozdobniki. 

50.  RZGW Gliwice To jest dość trudne dla przeciętnego Kowalskiego, ponieważ trzeba być specjalista wielu dziedzin, żeby móc się odnieść do 
tego typu problemów. 

 

INNE UWAGI ZGŁOSZONE W RAMACH PRZESPROWADZONYCH KOSNULTACJI  

Lp. 

Obszar, na 
którym mieści 
się Instytucja 

zgłaszająca 
uwagi 

Treść uwagi 

22.  RZGW Wrocław Często brakuje odpowiednich uregulowań prawnych. RZGW powinno wyznaczać strefy zalewowe tam, gdzie woda po 
prawdopodobieństwie raz na 100 lat może zalewać. I póki to nie zostanie prawnie uregulowane to cały system 
wyznaczania stref powodziowych, planowania przestrzennego w ochronie przeciwpowodziowej – leży. 

23.  RZGW Wrocław Naruszenie zasobów i wyniszczanie naturalnych ekosystemów prowadzi w konsekwencji do słabej jakości naszych wód  
i często też do niedoboru ilościowego. 

24.  RZGW Wrocław, 
Kraków 

Zagospodarowanie przestrzenne i wyznaczenie stref zalewowych (danie miejsca rzekom). 

25.  RZGW Wrocław Powstawanie nielegalnych wałów w sposób legalny. Każdy prawie ciek jest od czasu do czasu odmulany  
i pogłębiany. Materiał, który się wydobywa sypie się na brzeg i w ten sposób formułuje się często wały ciągnące się 
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kilometrami. I to oczywiście ma te skutki, że rzeka się nie wylewa na łąki, a w końcu niżej w zlewni wyleje się na jakieś 
miasto. 

26.  RZGW Wrocław Czystość wód. 
27.  RZGW Wrocław Wyrównywanie przepływów jest problemem ekologicznym. 
28.  RZGW Wrocław Czasami jest problem z interpretacją prawa, np. w sprawach ochrony środowiska. 
29.  RZGW Wrocław Do wykazu potrzebna jest analiza zależności i problemów gospodarki wodnej z tymiż obszarami. 
30.  RZGW Wrocław Dobrym rozwiązaniem jest sposób stosowany we Francji. We Francji obowiązuje rozporządzenie, zakazu budowy nowych 

wałów poza terenami zurbanizowanymi. Czyli nie wolno wałami chronić pól ornych. 
31.  RZGW Wrocław Nie ma opracowanego bilansu wód dla każdej zlewni, nie ma zagrożeń dla każdej zlewni. 
32.  RZGW Wrocław Należy zwiększyć świadomość społeczeństwa. 
33.  RZGW Wrocław Nieoszczędna gospodarka, zbyt duża ilość ścieków. 
34.  RZGW Warszawa Brak wody między innymi na torfowiskach i zanieczyszczenie. 
35.  RZGW Warszawa Jakość wody, zanieczyszczenie chemiczne. 
36.  RZGW Warszawa Przyspieszenie obiegu w zlewniach, zbyt szybka ucieczka wody ze zlewni. 
37.  RZGW Warszawa Zmiana reżimu hydrologicznego.  
38.  RZGW Warszawa Lokowanie w nieodpowiednich miejscach budowli hydrotechnicznych. Nie zawsze są to budowle hydrotechniczne, 

czasami jest to ta tzw. mała retencja w wykonaniu Lasów Państwowych, czyli doły wykopane na jakimś nieodpowiednim 
siedlisku. Sztuczna retencja. 

39.  RZGW Warszawa Zmiana morfologii koryt.  
40.  RZGW Warszawa Budowa dróg, takich, które ograniczają migracje i powodują fragmentacje siedlisk od wód zależnych.    
41.  RZGW Warszawa Zmiany związane z działalnością kopalni, elektrowni, zmiany temperatury wody itd. 
42.  RZGW Warszawa, 

Kraków 
Brak wody, przyspieszenie obiegu w zlewni i pewnie zmiana reżimu hydrologicznego. 

43.  RZGW Warszawa Nadmierny pobór wód podziemnych przez szklarnie. Melioracje niepotrzebne wykonywane na Podlasiu pod pretekstem 
powodzi. 

44.  RZGW Warszawa Niska świadomość społeczeństwa oraz władz. 
45.  RZGW Wrocław, 

Kraków  
Wyniszczenie fauny zamieszkującej zbiorniki wodne przez niewłaściwe gospodarowanie wodami. 

46.  RZGW Warszawa Powinien funkcjonować kompleks zagadnień prawnych i regulacyjnych mających za zadanie, po pierwsze utrzymanie 
dobrej jakości ekologicznej wód powierzchniowych i podziemnych z perspektywą, że te wody mają być dla następnych 
pokoleń, a w konkretnych rozwiązaniach dążyć do tego, by inwestycje, które są i będą w związku z systemem wodnym 
konstruowane i z tego, co widać, pieniądze unijne w części na to idą, żeby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska 
przyrodniczego. 

47.  RZGW Warszawa Stan wód, jezior i rzek. 
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48.  RZGW Warszawa Presja urbanizacyjna zupełnie postawiona na głowie, to znaczy najpierw się buduje, a potem się myśli, gdzie odprowadzać 
ścieki sanitarne, spowodowała całkowitą eutrofizację niektórych zbiorników wodnych. 

49.  RZGW Warszawa Nie jest jasna sytuacja prawna jezior, co pozwala władzom na nie branie odpowiedzialności za utrzymywanie ich  
w dobrym stanie. Nie ma nadzoru, kto odpowiada za to. Poza tym nie ma pieniędzy na utrzymanie jezior. 

50.  RZGW Warszawa Brak mechanizmów ponownej weryfikacji wydanych pozwoleń. 
51.  RZGW Warszawa Brak wykwalifikowanych pracowników w urzędach i administracji. 
52.  RZGW Poznań Możliwe trudności wodne związane z wydobyciem gazu łupkowego. 
53.  RZGW Poznań Zanieczyszczenia związane z gospodarowaniem rolnym. 
54.  RZGW Kraków Uważam, że bardzo dużym problemem, który się odbije za dziesięć, piętnaście, dwadzieścia lat jest to, że kanalizuje się 

obszary, których nie powinno się kanalizować.  
55.  RZGW Kraków Dla mnie podstawową sprawą jest woda w krajobrazie. My dzisiaj zabetonowujemy krajobraz. Robimy podwórka, 

wykładamy kostką. Nawet brzegi umacniamy betonem i wiadomo, że pozbywamy się tej wody z terenu. Zamiast ją 
zatrzymać w terenie, powodujemy, że ta woda szybciej spływa do koryta i potem tym korytem pędzi, powodując 
powodzie.  

56.  RZGW Kraków Są programy na budowę wodociągów, a powinny być to programy na budowę wodociągów z kanalizacją, czyli  
z oczyszczaniem, żeby ta woda była natychmiast zagospodarowywana.  

57.  RZGW Szczecin Pieniądze, na co mam wydawać, co jest ważniejsze. Tu u nas ten podział pieniędzy jest po prostu dramatyczny. 
58.  RZGW Szczecin Rozwiązanie prosumenckie, czyli regulowanie płatności dla każdego z nas, żeby każdemu z nas się opłacało, jeżeli ja sobie 

zrobię np. podwójny obieg wody, że nie będę spuszczał wody. 
59.  RZGW Szczecin Takie ilości związków chemicznych są używane na polach wynika właśnie z tego, że te dotacje, o których mówiliśmy te 

indywidualne istnieją np. do rolnictwa i oni np. dotowane gospodarstwa rolne, zużywają ogromne ilości nawozów 
sztucznych właśnie dlatego, że są dotowane. 

60.  RZGW Szczecin Największym zagrożeniem są fermy. Mamy na terenie Zachodnio-Pomorskiego jedną z większych takich ferm  
i niestety stamtąd z Laguny, piękna nazwa, to wszystko po pół roku jest pompowane do tego i potem się przelicza ile 
można tego wstrzyknąć w jedną ziemię i te spływy, to jest problem nasz. 

 RZGW Gliwice, 
Kraków 

Chaos kompetencyjny.  

61.  RZGW Gliwice W tej chwili mamy hydrauliczną suszę. Już studnie wysychają. Na Podbeskidziu od września nie pada, więc jakość i ilość, 
generalnie jest problemem. 

62.  RZGW Gliwice Wód podziemnych brakuje, a z podziemnych większość gmin próbuje czerpać, bo to jest taniej. Pytanie, jeśli braknie nam 
podziemnych, to i tak będziemy musieli się zwrócić w stronę powierzchniowych i co wtedy? 
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PODSUMOWANIE  

 Badania jakościowe opinii społecznej z podziałem na grupy docelowe pozwalają 

stwierdzić, iż: 

• próba zdefiniowania pojęcia gospodarki wodnej jest silnie uzależniona od grupy 

respondentów, którzy akcentują istotne ze swojego punktu widzenia przejawy 

aktywności w tej dziedzinie, 

• przedstawiciele administracji koncentrują się głównie na właściwym zarządzaniu 

zasobami wodnymi przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi prawnych  

i ekonomicznych; respondenci pochodzący z rolnictwa, rybactwa, rybołówstwa, 

turystyki i rekreacji oraz przemysłu koncentrują się na dostępności zasobów pod 

względem ilościowym i jakościowym, wskazując na prawidłowe ich bilansowanie  

i rozdysponowanie. Organizacje ekologiczne pojmują gospodarowanie wodami, jako 

zarządzanie w poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 

naturalnego. Uczelnie wyższe i instytucje naukowo-badawcze w większości podają 

definicję gospodarki wodnej w formie stricte naukowej, zwracając uwagę na jej 

wielowymiarowość i konieczność pogodzenia różnych grup użytkowników, 

• rozbieżność i sposób definiowania pojęcia gospodarki wodnej jest zróżnicowana nie 

tylko pomiędzy przedstawicielami różnych grup docelowych, ale także w obrębie samej 

grupy, 

 
• spośród sugestii dotyczących harmonogramu i programu prac związanych  

z aktualizacją planów gospodarowania wodami przedstawiciele administracji 

postulowali o konieczności brania pod uwagę wszystkich uwag zgłaszanych podczas 

konsultacji i obrad Krajowego Forum Wodnego; przedstawiciele przemysłu wątpili  

w realny termin osiągnięcia dobrego stanu wód zgodnie z założeniami Ramowej 

Dyrektywy Wodnej; przedstawiciele rolnictwa, rybactwa, rybołówstwa, turystyki i 

rekreacji podkreślali krótki czas realizacji, niedostateczną ilość konsultacji lub brak 

informacji o ich przeprowadzeniu. Podobnie przedstawiciele uczelni i instytutów 

zwracali uwagę na napięty kalendarz działań, wyrażali chęć uczestnictwa w 

konsultacjach, które powinny być odpowiednio wcześniej zaplanowane a konsultowane 

materiały przedłożone do wglądu w czasie umożliwiającym zapoznanie się z ich treścią i 

efektywne opiniowanie. Przedstawiciele NGO mówili o koniecznej intensyfikacji działań 

oraz o konieczności konsultowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z 
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pkt. 17. Pojawiały się również opinie mówiące o konieczności spowolnienia prac w celu 

lepszego rozpoznania problemów i ustosunkowania się do nich, 

• wobec konsultowanego „Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją 

planów gospodarowania wodami” najczęściej pojawiały się wątpliwości, co do realnych 

terminów realizacji poszczególnych zadań, 

• wyrażano chęć udziału w zintensyfikowanych i szerokich konsultacjach (m.in. za 

pośrednictwem platformy internetowej), 

• w każdej grupie pojawiły się sugestie dotyczące „Przeglądu Istotnych Problemów 

Gospodarki Wodnej” oraz ich przyczyn, 

• wśród uwag najczęściej wymienianych przez administrację znalazły się: ujmowanie 

wyłącznie aspektów środowiskowych, z których wiele nie zasługuje na miano problemu 

jak np. zmiana reżimu wskutek działania dużych obiektów gospodarki wodnej, a takie 

póki co nie powstają (przedstawiciel z obszaru RZGW we Wrocławiu), nieuwzględnienie 

specyficznych problemów wód przybrzeżnych i przejściowych oraz problemy 

wynikające z nadmiernej ekspansji turystycznej wokół jezior (RZGW Szczecin i Gliwice), 

brak kwestii finansowych (RZGW Gliwice i Szczecin), niewłaściwa gospodarka wodami 

roztopowymi przyczyniająca się do zwiększenia zasolenia wód powierzchniowych  

i podziemnych (RZGW Poznań), 

• wśród uwag najczęściej wymienianych przez przedstawicieli przemysłu znalazły się: 

nieuwzględnienie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi (RZGW Gliwice  

i Szczecin), konieczność oddzielenia górnictwa podziemnego od odkrywkowego, które 

nie wprowadza do środowiska wód zasolonych (RZGW Poznań), brak problemów 

związanych z powodzią i suszą (RZGW Gdańsk, Kraków i Wrocław), brak odwołania do 

kwestii wydobycia gazu łupkowego (RZGW Wrocław). W opinii przedstawicieli tej grupy 

docelowej sama broszura powinna zostać wzbogacona fotografiami, napisana nieco 

prostszym językiem z pominięciem sformułowań niezrozumiałych dla ogółu np. reżim 

hydrologiczny, czy pojęć zbyt ogólnych i trudnych do jednoznacznego zdefiniowania np. 

zrównoważony rozwój, 

• wśród uwag najczęściej wymienianych przez przedstawicieli rolnictwa, rybactwa, 

rybołówstwa, turystyki i rekreacji znalazły się: niepodjęcie problemu wylesiania 

(RZGW Gdańsk i Kraków), jednokierunkowa melioracja (RZGW Wrocław), brak 

uwzględnienia problemu suszy (RZGW Gdańsk), niewłaściwa gospodarka na stawach 

rybnych jako problem wyolbrzymiony (RZGW Poznań), nieuwzględnienie kwestii 

ekonomicznych, administracyjnych i prawnych, jako problemów gospodarki wodnej 

(RZGW Warszawa, Poznań, Szczecin i Gliwice), 
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• wśród uwag najczęściej wymienianych przez przedstawicieli uczelni wyższych 

i instytutów naukowo-badawczych znalazły się: brak problemów wybrzeża morskiego 

i wód morskich (RZGW Gdańsk), brak problemu powodzi i żeglugi (RZGW Wrocław), 

brak problemów związanych z administrowaniem i utrzymaniem dobrego stanu wód  

i obiektów hydrotechnicznych (RZGW Kraków i Gliwice), sztuczne rozdzielenie 

problemów wód podziemnych i powierzchniowych (RZGW Gliwice), 

• wśród uwag najczęściej wymienianych przez przedstawicieli pozarządowych 

organizacji ekologicznych znalazły się: dodatkowy problem jakim powinna być 

alimentacja na potrzeby żeglugi (RZGW Warszawa), zmiana temperaturowa wód jako  

nowe zagadnienie jakościowe (RZGW Warszawa), użytkowanie wędkarskie (RZGW 

Wrocław), nieuwzględnienie potencjalnej budowy elektrowni atomowej i wydobycia 

gazu łupkowego (RZGW Warszawa), marginalne znaczenie małej retencji jako problemu 

(RZGW Szczecin), problem z zarządzaniem i egzekwowaniem prawa (RZGW Warszawa, 

Kraków). Sama broszura oceniana była jako mówiąca o skutkach, a nie przyczynach, 

pozbawiona szczegółów, za to bogata w ozdobniki, niełatwa w odbiorze (RZGW Kraków  

i Warszawa). Obecni wyrażali także opinie zgoła odmienne, wysoko oceniając Przegląd 

(RZGW Kraków), 

• grupy eksperckie w większości pozytywnie wypowiadały się na temat Przeglądu 

Istotnych Problemów Gospodarki Wodnej. Zwracano uwagę na przejrzystość treści oraz 

szatę graficzną. Często pojawiała się uwaga dotycząca braku fotografii stanowiących 

uzupełnienie opisywanych zagadnień, 

• inne uwagi zgłoszone podczas wywiadów grupowych często zawierają odwołania do 

właściwego przedmiotu konsultacji, 

• wśród uwag najczęściej zgłaszanych przez administrację znalazły się: niedoskonałe 

prawo, brak spójnej polityki wodnej (RZGW Warszawa, Poznań, Szczecin, Gdańsk), brak 

regulacji w zakresie zagospodarowania przestrzennego (RZGW Gdańsk, Wrocław), brak 

wykształconej kadry, szczególnie z uprawnieniami budowlanymi (RZGW Warszawa, 

Szczecin), niedoinwestowanie gospodarki wodnej (RZGW Kraków, Gliwice, Gdańsk, 

Wrocław, Warszawa), rozbicie kompetencji pomiędzy zbyt liczne organy gospodarki 

wodnej (RZGW Kraków, Szczecin),  

• przedstawiciele przemysłu mówili o: problemie dostępności wody o odpowiedniej 

jakości (RZGW Gdańsk, Kraków, Warszawa, Szczecin), niebotycznym wzroście ceny za 

wodę (RZGW Gliwice, Warszawa, Poznań), o wieku i stanie technicznym instalacji do 

ujmowania wody i jej przesyłania (RZGW Warszawa, Szczecin), braku modelu 

finansowania gospodarki wodnej (RZGW Gliwice, Warszawa), kontroli wydanych 

pozwoleń wodno-prawnych oraz przestrzegania ustaleń zapisów prawa regulującego 
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zagospodarowanie przestrzenne (RZGW  Gdańsk, Wrocław, Warszawa, Szczecin) oraz  

o braku nowych zbiorników retencyjnych, czego efektem jest susza (RZGW Gliwice), 

• wśród przedstawicieli rolnictwa, rybactwa, rybołówstwa, turystyki i rekreacji 

najczęściej pojawiły się uwagi typu: zaniechanie zabiegów melioracyjnych, w tym 

konserwacji (RZGW Wrocław, Kraków), brak bilansu wodnego (RZGW Kraków), brak i 

zaniedbania w kwestii dróg wodnych (RZGW Warszawa, Wrocław), niejasny podział 

kompetencyjny, uchybienia prawne (RZGW Kraków, Gdańsk, Poznań, Gliwice). Zwracano 

uwagę na niekontrolowany pobór wód głębinowych dla zaspokojenia potrzeb 

produkcyjnych ferm przemysłowych (RZGW Gliwice), na konflikt interesów między 

wędkarstwem i rybołówstwem, a elektrowniami wodnymi (RZGW Warszawa, Wrocław), 

brak komplementarności i pominięcie roli lasów w gospodarowaniu i retencjonowaniu 

wód (RZGW Warszawa), 

• przedstawiciele uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych podkreślali: 

brak kompleksowego zarządzania dolinami rzecznymi pod kątem ich zagospodarowania 

przestrzennego (RZGW Kraków,  Wrocław, Warszawa), niewielką ilość i brak kontroli 

nad jakością przydomowego oczyszczania ścieków (RZGW Wrocław, Poznań), brak 

przepławek dla ryb na obiektach wodnych oraz problem pogłębiania rzek (RZGW 

Gdańsk), małą świadomość ekologiczną społeczeństwa, brak programów edukacyjnych 

w szkołach (RZGW Szczecin, Poznań), na suszę, jako efekt niskiego poziomu retencji wód 

opadowych i roztopowych (RZGW Wrocław, Szczecin, Gliwice),  

• przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych koncentrowali się głównie 

na aspektach środowiskowych, mówiąc o: wyrównywaniu przepływów wody w ciekach, 

wyniszczeniu fauny zbiorników wodnych poprzez niewłaściwe gospodarowanie wodami 

(RZGW Wrocław), nadmiernym poborze  wód podziemnych (RZGW Gliwice, Warszawa, 

Kraków), zmianie morfologii koryt (RZGW Warszawa). Pojawiał się także aspekt braku 

bilansu wodnego oraz nadmiernej ilości zanieczyszczeń – w tym pochodzenia rolniczego, 

które trafiają do rzek (RZGW Warszawa, Szczecin). Zwracano uwagę na chaos 

kompetencyjnym (RZGW Gliwice, Kraków, Szczecin) oraz na niską świadomość 

ekologiczną Polaków, 

• praktycznie w każdej grupie badawczej pojawiały się uwagi dotyczące konieczności 

zmian prawnych, w tym zmian w ustawie Prawo wodne oraz przekształcenia sposobu 

gospodarowania wodami przez zbyt szerokie grono instytucji zarządzających, których 

kompetencje częstokroć się powielają, a zakres działania bywa nieprecyzyjnie 

wyznaczony, 

• w każdej grupie akcentowano nieegzekwowanie prawa związanego  

z zagospodarowaniem przestrzennym oraz brakiem spójnej polityki wodnej państwa, 
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• zwracano uwagę na niedoinwestowanie i zapóźnienia w zakresie gospodarki wodnej 

oraz braki w wysoko wykwalifikowanej kadrze, 

• zwracano uwagę na konieczność rozbudowy większej świadomości społecznej  

w zakresie głównych problemów gospodarowania wodami w ujęciu krajowym  

i globalnym, 

• odnoszono się z dużą nadzieją, co do możliwości uwzględnienia uwag zgłoszonych przez 

poszczególne grupy w ramach konsultacji społecznych w późniejszych etapach procesu 

decyzyjnego. 
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SPIS ILUSTRACJI I TABEL  

Tabela 1 rozkład próby badania .................................................................................................................................. 5 
 

ZAŁĄCZNIKI – KWESTIORNARIUSZ ANKIETY 

Scenariusz zogniskowanych wywiadów grupowych 

PROJEKT „Harmonogram i program prac związanych z aktualizacją planów 
gospodarowania wodami” oraz projektu „Przegląd istotnych problemów gospodarki 
wodnej”. 

MODERATOR:  

Dzień dobry. Jestem pracownikiem firmy badawczej, która na zlecenie KZGW realizuje 
badania dotyczące stosunku różnych grup społecznych do problemów gospodarki wodnej. 
Organizujemy obecnie spotkania z przedstawicielami administracja rządowej  
i samorządowej / użytkownikami wód, przedstawicielami firm / organizacjami 
ekologicznymi.  

Nasze spotkanie stanowi etap projektu badań opinii publicznej w kontekście konsultacji 
społecznych projektu „Harmonogram i program prac związanych z aktualizacją planów 
gospodarowania wodami” oraz projektu „Przegląd istotnych problemów gospodarki 
wodnej”. 

Proszę o swobodne wypowiedzi, nie sprawdzamy tu Państwa wiedzy, a jedynie 
gromadzimy opinie na różne tematy – nie ma tu dobrych, czy złych odpowiedzi, wszystkie 
są dla nas niezwykle ważne. Spotkanie będziemy nagrywać wyłącznie do celów 
badawczych – do sporządzenia ogólnego raportu opisowego.  

 

Wprowadzenie         [5 minut] 

 Na początek prosiłbym, aby każdy z Was się przedstawił, – jaką instytucje 
reprezentuje i czym się w niej zajmuje na co dzień.   

Gospodarka wodna         [10 minut] 

 Spróbujmy sobie zdefiniować na użytek naszej dyskusji pojęcie „gospodarka 
wodna”. Jak je rozumiecie? MODERATOR - dopytaj każdego.  

 Co istotnego kryje się z Waszego punktu widzenia pod tym pojęciem? 

Problemy gospodarki wodnej na obszarze działania RZGW  [15 minut] 

 Chciał(a) bym teraz przejść do zasadniczej części dyskusji, – jakie Waszym 
zdaniem są najważniejsze problemy gospodarki wodnej w tym obszarze.  
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MODERATOR – dopytaj każdego, wypisz na tablicy – celem jest opracowanie 
listy najważniejszych problemów, które zostaną zastosowane, jako kafeteria  
w badaniach ilościowych. 

 Wymieniliście Państwo różne kwestie (MODERATOR wskazuje na tablicę). Proszę 
powiedzieć, jakie są Waszym zdaniem ich przyczyny? Jakie jeszcze?  
MODERATOR – dopytaj o każdy wymieniony przez respondentów problem - 
celem jest opracowanie listy najważniejszych przyczyn, które zostaną zastosowane, 
jako kafeteria w badaniach ilościowych. 
 

Problemy gospodarki wodnej w regionie – rozwiązania   [15 minut] 

 A w jaki sposób można rozwiązać problemy, które wymieniliście? Jak jeszcze?  
 Kto się tym powinien zająć? 
 Które z nich są z Waszego punktu najistotniejsze, które należy rozwiązać 

najszybciej? Dlaczego tak uważacie?  

 

Katalog IP – komentarz                 [ok. 30 minut] 

MODERATOR – rozdaj respondentom „Katalog IP”, wcześniej, na etapie rekrutacji 
respondentom przedstawiono „Przegląd IP”.  

 Jaka jest Wasza opinia na temat tego dokumentu? Co o nim sądzicie?  
 Czy jest on zrozumiały, czytelny? – MODERATOR: dopytaj, dlaczego nie? 
 Czy forma dokumentu jest odpowiednia? – MODERATOR: dopytaj, dlaczego nie? 
 Czy jest potrzebny z punktu widzenia instytucji, którą reprezentujecie? – 

MODERATOR: dopytaj, dlaczego nie? 
 Omówienie poszczególnych punktów z przeglądu IP 
 Jakie problemy, których nie uwzględniono w katalogu powinny być w nim ujęte? 
 Hierarchizacja problemów – MODERATOR - zapisz na tablicy, – który jest 

najistotniejszy?  
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Harmonogram i konsultacje społeczne            [ok. 20 minut] 

 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej opracowuje dokument, p.t. Harmonogram  
i program prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami. Jak 
widzicie swoją rolę, jako przedstawicieli instytucji, w jego kształtowaniu? 

 Omówienie poszczególnych zadań ujętych w harmonogramie  
 Propozycje zmian do harmonogramu 
 Na jakim etapie prac chcielibyście się włączyć w jego realizację, wdrażanie? 

 
 Chciał(a) bym jeszcze porozmawiać na temat konsultacji społecznych 

związanych z planami gospodarowania wodami w dorzeczach.  
 Jaka jest Państwa opinia na ich temat – interesuje mnie głos zarówno tych, którzy 

w nich uczestniczyli, jak i tych, którzy nie uczestniczyli? MODERATOR – dopytaj! 
 W jakich formach odbyły się konsultacje i jak uczestnicy je postrzegają?  
 Co udało się dzięki nim osiągnąć? 
 A czego nie udało się osiągnąć? Dlaczego?  
 MODERATOR, – jeżeli pojawią się negatywne opinie – dopytaj, rozwiń temat 

 
 Chciał(a) bym jeszcze omówić kwestię komunikacji między tworzącymi plany  

a mogącymi brać czynny udział w konsultacjach   
 Jakie formy przedstawiania planów na poszczególnych etapach są najbardziej 

efektywne (newsletter, biuletyn internetowy odświeżany z określoną 
regularnością, informacja na telefon, broszury wysyłane pocztą tradycyjną, 
regularne spotkania w siedzibie RZGW)? 

 

Zakończenie          [5 minut] 

 Czy jest jeszcze coś, co chcielibyście Państwo dodać, czego nie poruszyliśmy  
w czasie dyskusji? Coś jeszcze? 

 Dziękuję Państwu za spotkanie! 
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ZAŁĄCZNIK – WYKAZ INSTYTUCJI BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONSULTACJACH 

Warszawa 

ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie  
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi  
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie  
4. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi  
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie  
7. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie  
8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  
9. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  

PRZEDSTAWICIELE PRZEMYSŁU 

1. Sokołów S.A  
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie  
3. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego Polmos  
4. Elektrownia Koźlice - Andrzej Majcher 
5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi  

ROLNICTWO, RYBACTWO, RYBOŁÓWSTWO, TURYSTYKA I REKREACJA   

1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku  
2. Polska Organizacja Turystyczna  
3. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych  
4. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego  
5. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie  
6. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza  
7. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie  
8. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Katedra Rybactwa Jeziorowego  

i Rzecznego na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa  

NGO 

1. WWF Warszawa 
2. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”  
3. Liga Ochrony Przyrody  
4. Centrum Ochrony Mokradeł  

 

UCZELNIE, INSTYTUTY, INNE 

1. Państwowy Instytut Geologiczny - Zakład Monitoringu i Ocen Stanu Wód Podziemnych,  
2. Państwowy Instytut Geologiczny -  Zakład Hydrogeologii Regionalnej  

i Gospodarowania Wodami Podziemnymi  
3. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach  
4. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  
5. Politechnika Warszawska  
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Gliwice 

 

ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA 

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach 
2. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach 
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach  
4. Urząd Marszałkowski - Wydział Terenów Wiejskich 
5. Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód 
6. Wyższy Urząd Górniczy 

PRZEDSTAWICIELE PRZEMYSŁU  

1. Główny Instytutu Górnictwa z Katowic  
2. Kompania Piwowarska S.A - Tyskie Browary Książęce Tychy  

ROLNICTWO, RYBACTWO, RYBOŁÓWSTWO, TURYSTYKA I REKREACJA   

1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach  
3. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
4. Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach  
5. Regionalna Dyrekcja Lasów Katowice  
6. Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.  

NGO 

1. Śląski Klaster Wodny  
2. Centrum Ochrony Środowiska Górnego Śląska  
3. Polskiego Klubu Ekologicznego  
4. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro Natura - Koło Górnośląskie  

UCZELNIE, INSTYTUTY, INNI 

1. Instytut Ruchu Geologicznego 
2. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach  
3. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
4. GWRW Małej Wisły  

 

Wrocław 

ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA 

1. Urząd Miasta we Wrocławiu - Centrum Zarządzania Kryzysowego  
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu  
3. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu  
4. Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu  
5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - Wydziału Monitoringu Środowiska  
7. Urząd Marszałkowski - Wydział Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  
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8. Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Wydział Programu dla Odry  

PRZEDSTAWICIELE PRZEMYSŁU 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wrocław  
2. Tauron Eko Energia 
3. KGHM Polska Miedź S.A  
4. PGE Opole  
5. Elektrownia Opole- Wydział Ochrony Środowiska  
6. PG Energia Odnawialna Andrychów  

NGO 

1. Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia we Wrocławiu  
2. Stowarzyszenia Ekologiczne Etna (Partnerstwo dla Doliny Baryczy)  
3. Centrum Rozwiązań Systemowych 
4. Fundacja Dobra Widawa  
5. Towarzystwo Przyjaciół Przyrody Pro Natura  
6. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Oddział we Wrocławiu  

ROLNICTWO, RYBACTWO, RYBOŁÓWSTWO, TURYSTYKA I REKREACJA  

1. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
2. Stawy Milickie  
3. Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych w Krogulnej  
4. Dolnośląska Izba Rolnicza  
5. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu  
6. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu 

UCZELNIE, INSTYTUTY, INNE 

1. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa  
2. Państwowy Instytut Geologiczny  
3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  
4. Politechnika Wrocławska - Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego  
5. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
6. Instytut Ochrony Środowiska we Wrocławiu -  Zakład Technologii Ścieków  

i Ochrony Wód  
7. Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry  Przed Zanieczyszczeniem  

 

Poznań 

ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA 

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
2. Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,  
3. Urząd Marszałkowski w Poznaniu - Departament Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich  
4. Urząd Marszałkowski w Poznaniu - Departament Środowiska  
5. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
6. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
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8. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu  
9. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska -  Wydział Monitoringu Środowiska  
10. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - Wydział Ochrony Przyrody i Obszaru Natura 

2000  
11. Lubuski Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Gorzowie  

PRZEDSTAWICIELE PRZEMYSŁU  

1. Kompania Piwowarska - Siedziba spółki w Poznaniu 
2. Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin”  
3. Stowarzyszenie Wodociągi Wielkopolskie w Lesznie  
4. BOT Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" Sp. z o.o. 
5. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych  
6. Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. - GK Inowrocław 

ROLNICTWO, RYBACTWO, RYBOŁÓWSTWO, TURYSTYKA I REKREACJA   

1. Polski Związek Wędkarski  
2. Polskie Towarzystwo Rybackie  
3. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu  
4. Wielkopolski Park Narodowy  
5. Nadleśnictwo Zdrojowa Góra  z siedzibą w Pile 
6. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile  
7. Krameko S.A 
8. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie  

NGO 

1. Polski Klub Ekologiczny  
2. Stowarzyszenie Jezioro Rogozińskie  

UCZELNIE, INSTYTUTY, INNE 

1. Towarzystwo Melioracyjne w Koninie  
2. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Inspektorat we Wrześni  
3. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Koninie 
4. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Oddział w Poznaniu 
5. Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk Europejskie Regionalne Centrum 

Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO  
6. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
7. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
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Szczecin 

ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA 

1. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście 
2. Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim 
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie 
4. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział Rolnictwa i 

Rybactwa 
5. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział Ochrony 

Środowiska  
6. Urząd Miasta Szczecin - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
7. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 
8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  
9. Urząd Miejski w Policach  

 

PRZEDSTAWICIELE PRZEMYSŁUZakłady Chemiczne „Police”  

1. Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych  
2. Szczecińska Stocznia Remontowa „GRYFIA”  
3. Energa Hydro Szczecin 
4. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu  
5. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra  
6. Zakład Robót Chemoodpornych i Ogólnobudowlanych „CHEMIKOR” 
7. Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „NOWAMYL” 
8. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie  

NGO 

1. Szczecińska Zielona Inicjatywa 
2. Sapiens - Szczecińska Aktywna Przestrzeń Inicjatyw Ekologicznych, Naukowych i 

Społecznych 
3. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  
4. Polski Klub Ekologiczny Okręg Zachodniopomorski 
5. Fundacja Ochrony Środowiska 
6. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska  
7. Fundacja Flis Odrzański  

ROLNICTWO, RYBACTWO, RYBOŁÓWSTWO, TURYSTYKA I REKREACJA   

1. Polska Żegluga Morska 
2. Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie 
3. Zachodniopomorska Izba Rolnicza 
4. Agencja Nieruchomości Rolnych - Oddział Terenowy w Szczecinie 
5. Związek Polskich Armatorów Śródlądowych 
6. Polski Związek Wędkarski w Szczecinie  

UCZELNIE, INSTYTUTY, INNE 

1. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Gospodarczego 
2. Uniwersytet Szczeciński - Wydział Nauk o Ziemi  
3. Morski Instytut Rybacki  
4. Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi  
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5. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych  
6. Urząd Morski w Szczecinie - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Geodezji  

 

Kraków 

ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach - Wydział Ocen Oddziaływania na 
Środowisko 

2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach -  Wydział Zapobiegania  
i Naprawy Szkód w Środowisku  

3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach - Wydział Ochrony Przyrody i 
Obszarów „Natura 2000”  

4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie -  Wydział Monitoringu 
Środowiska  

5. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie  
6. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Środowiska, 

Rolnictwa i Geodezji  
7. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie - Wydział Monitoringu 

Środowiska  
8. Regionalna Dyrekcja Ochrony Przyrody w Krakowie - Wydział Ochrony Przyrody i 

Obszarów „Natura 2000” 
9. Regionalna Dyrekcja Ochrony Przyrody w Krakowie - Wydział Zapobiegania  

i Naprawy Szkód w Środowisku  
10. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 

PRZEDSTAWICIELE PRZEMYSŁU 

1. Elektrociepłownia Kraków - Wydział Ochrony Środowiska  
2. Elektrociepłownia Kraków - Wydział Gospodarki Wodno-ściekowej 
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie  
4. Wodociągi Kieleckie  
5. KENTPOL – Żywiecki Kryształ  
6. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 
7. TAURON Wytwarzanie Oddział Elektrownia Siersza 
8. Firma Oponiarska Dębica 
9. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie 
10. Stalprodukt S.A. z Bochni  
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NGO  

1. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa  
2. Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgowy w Krakowie 
3. Fundacja Sendzimira  
4. Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska   

ROLNICTWO, RYBACTWO, RYBOŁÓWSTWO, TURYSTYKA I REKREACJA   

1. Centrum Doradztwa Rolniczego - Oddział w Krakowie  
2. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
3. Gospodarstwo Rybackie  
4. Gospodarstwo Rybackie w Brzeszczach  
5. Polski Związek Wędkarski w Krakowie - Sekcja Przyjaciół Raby - Klub Przyjaciół Dunajca  
6. Związek Wędkarski w Krakowie  
7. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie  
8. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie 
9. Małopolska Izba Rolnicza  

UCZELNIE, INSTYTUTY, INNE  

1. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Ekonomii i Finansów - Wydział Zarządzania  
3. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki  
4. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach - Małopolski Ośrodek Badawczy  
5. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 
6. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Katedra Inżynierii Sanitarnej Gospodarki Wodnej 
7. Instytut Ochrony Przyrody PAN  
8. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach - Małopolski Ośrodek Badawczy  

 

Gdańsk  

ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA 

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
3. Urząd Marszałkowski - Departament Środowiska i Rolnictwa 
4. Urząd Morski w Gdyni 
5. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku 

PRZEDSTAWICIELE PRZEMYSŁU 

6. Elektrownie Wodne Sp. z o.o. Samociążek  
7. Grupa Lotos  
8. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 
9. International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. 
10. Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Gdańsk  
11. Elektrociepłownia Wybrzeże S.A. Gdańsk 
12. Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. 
13. Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" 
14. Stocznia Północna S.A. 
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ROLNICTWO, RYBACTWO, RYBOŁÓWSTWO, TURYSTYKA I REKREACJA   

1. Żegluga Gdańska  
2. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku  
3. Polski Związek Wędkarski, okręg w Gdańsku  
4. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  

UCZELNIE 

1. Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Geologii Morza  
2. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Oddział Morski w Gdyni  
3. Instytut Rybactwa Śródlądowego   
4. Hydroprojekt  Sp. z o. o. - Oddział Włocławek   
5. Politechnika Gdańska - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska  
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