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Wprowadzenie 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej opracował projekt rozporządzenia  
w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Czarnej Orawy (dalej: WKW). 
Projekt ten poddany jest strategicznej OOŚ, zgodnie z przepisami prawa krajowego  
i międzynarodowego. Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem 
stanowiącym element postępowania w sprawie strategicznej OOŚ. Zasadniczym (choć  
nie jedynym) celem sporządzenia prognozy jest analiza zgodności ocenianego dokumentu  
z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym i krajowym,  
a także analiza oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska. Zawartość niniejszej 
prognozy wynika przede wszystkim z przepisów o ochronie środowiska, a także z pisemnego 
stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Podkarpackiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

Prognoza składa się z czterech głównych merytorycznych bloków / filarów: 
charakterystyka ocenianego dokumentu, uwarunkowania środowiskowe mając znaczenie dla 
wdrażanie ustaleń WKW, strategiczna ocena oddziaływań środowiskowych oraz propozycja 
działań minimalizujących ryzyko wystąpienia negatywnego wpływu na środowisko. 

Stopień szczegółowości treści niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest 
adekwatny do charakteru treści WKW. Oznacza to, że przeprowadzone analizy nie sięgają  
do poziomu szczegółowości poszczególnych obiektów przyrodniczych, lecz opierają się  
na ogólnej identyfikacji kluczowych oddziaływań, jakie mogą wystąpić w związku  
z praktycznym stosowaniem WKW. Szczegółowa analiza konkretnych działań i przedsięwzięć 
może być przeprowadzona na etapie postępowań administracyjnych dla konkretnych działań 
i przedsięwzięć (np. na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub 
decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego). 

 
 

Informacje o zawartości projektowanego dokumentu 

Zgodnie z art. 115 ustawy Prawo wodne, warunki korzystania z wód regionu wodnego 
powinny określać: 

1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 
środowiskowych;  

2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;  
3) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo 

dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 
środowiskowych, w szczególności w zakresie:  
a) poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,  
b) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,  
c) wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do 

wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,  
d) wykonywania nowych urządzeń wodnych. 

 
Celem opracowania WKW jest stworzenie narzędzi wspomagających osiągnięcie celów 

środowiskowych związanych z ochroną wód oraz uszczegółowienie wytycznych do 
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wydawanie decyzji administracyjnych ustalających zakres i formę korzystania z wód. Samo 
„korzystanie z wód” zostało szczegółowo zdefiniowane w ustawie Prawo wodne oraz  
w treści prognozy. 

Oceniany dokument, tj. WKW, był przedmiotem konsultacji społecznych równolegle  
z prognozą oddziaływania na środowisko. Analizowany w niniejszym dokumencie projekt 
rozporządzenia, oznaczony datą 13.06.2013 r., zawiera 23 paragrafy pogrupowane  
w 5 rozdziałach: 

1. Przepisy ogólne (zakres terytorialny, zakres tematyczny, definicje) 
2. Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych: 
1) wymagania w zakresie poboru wód 
2) wymagania w zakresie odprowadzania ścieków 
3) metodyka obliczeń hydrologicznych oraz metodyka analizy wpływu planowanego 

korzystania z wód na stan wód powierzchniowych i realizację celów 
środowiskowych 

4) przepisy dotyczące zapewnienia ciągłości morfologicznej (w tym: podział cieków, 
wskazanie gatunków charakterystycznych ryb) 

5) wskazanie na konieczność uwzględnienia bardziej restrykcyjnych celów 
środowiskowych dla obszarów chronionych 

3. Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 
4. Ograniczenia w korzystaniu z wód 

1) aspekty wymagające uwzględnienia przy planowaniu poboru wód 
2) ograniczenia w zakresie poboru wód i odprowadzania ścieków 
3) wprowadzanie zakazów wybranych rodzajów odprowadzania lub wykorzystania 

ścieków 
4) ograniczenia w zakresie wykonywania budowli piętrzących w korycie cieku, 

zabudowie potoków górskich oraz wykonania obiektu energetyki wodnej 
5) wprowadzenie zakazu wydobywania z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, 

piasku oraz innych materiałów w ilości zagrażającej zachowaniu równowagi 
hydrodynamicznej cieku oraz w sposób mogący powodować pogorszenie stanu 
wód oraz ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od wód 

5. Przepisy końcowe 
 

 

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 

międzynarodowym, krajowym i regionalnym 

Na szczeblu wspólnotowym kluczowym dokumentem w dziedzinie środowiska wodnego 
jest „Plan ochrony zasobów wodnych Europy”, który został opublikowany przez Komisję 
Europejską 14 listopada 2012 r. Przedstawiono tu trójstopniową strategię:  
1) poprawa wdrażania obecnej polityki wodnej UE dzięki pełnemu wykorzystaniu 

możliwości obecnych przepisów - na przykład szersze wykorzystywanie środków  
w zakresie naturalnego potencjału retencyjnego, takich jak odnowa terenów 
podmokłych oraz równin zalewowych, lub skuteczniejsze stosowanie zasady 
„zanieczyszczający płaci” za pomocą pomiarów zużycia wody, odpowiedniego ustalania 
cen wody i dokładniejszych analiz gospodarczych;  
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2) zwiększenie integracji celów polityki wodnej z innymi powiązanymi obszarami polityki,  
np. rolnictwem, rybołówstwem, energią odnawialną, transportem oraz Funduszem 
Spójności i funduszami strukturalnymi;  

3) uzupełnienie luk w obecnym prawodawstwie, zwłaszcza w zakresie rozwiązań 
potrzebnych do zwiększenia efektywności gospodarowania wodami.  
 
Równie istotnym dokumentem mającym znaczenie dla niniejszej prognozy jest „Unijna 

strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.”, którą Komisja Europejska 
przedstawiła 3 maja 2011 r. Strategia formułuje: 
1) wizję na rok 2050: „Do 2050 roku różnorodność biologiczna w Unii Europejskiej oraz 

funkcje ekosystemu, które ona zapewnia i które stanowią jej kapitał naturalny, będą 
chronione, wycenione i zostaną odpowiednio odtworzone ze względu na wartość 
różnorodności biologicznej samej w sobie oraz ich fundamentalny udział w zapewnianiu 
dobrobytu człowieka i koniunktury gospodarczej, tak aby uniknąć katastrofalnych zmian 
wywołanych przez utratę różnorodności biologicznej”; 

2) przewodni cel na rok 2020: „Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej  
i degradacji funkcji ekosystemu w UE do 2020 r. oraz przywrócenie ich w możliwie 
największym stopniu, a także zwiększenie wkładu UE w zapobieganie utracie 
różnorodności biologicznej na świecie”. 

 
Spośród najważniejszych unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska, które 

mają zasadnicze znaczenie dla niniejszej prognozy, warto przywołać następujące: 

− uniknięcie, na obszarach Natura 2000, pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych  
i siedlisk gatunków, jak również w celu uniknięcia zakłócania życia gatunków, dla których 
zostały wyznaczone takie obszary, o ile to zakłócanie może mieć znaczenie w stosunku do 
celów dyrektywy siedliskowej (art. 6(2) dyrektywy 92/43/EWG) 

− zachowanie lub odtworzenie, we właściwym stanie ochrony, siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków dzikiej fauny i flory będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty  

(art. 2(2) dyrektywy 92/43/EWG – dotyczy to gatunków i siedlisk przyrodniczych  
w obszarach sieci Natura 2000 oraz poza nimi), 

− zachowanie elementów krajobrazu istotnych dla migracji, rozprzestrzeniania i wymiany 
genetycznej dzikich gatunków, np. rzeki i ich brzegi (art. 10 dyrektywy 92/43/EWG), 

− zachowanie populacji gatunków ptaków na poziomie, który odpowiada w szczególności 
wymogom ekologicznym, naukowym i kulturowym, mając na uwadze wymogi 
ekonomiczne i rekreacyjne lub w celu dostosowania populacji tych gatunków do tego 
poziomu (art. 2 dyrektywy 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. roku w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa), 

− zapobiegnięcie pogarszaniu stanu wód oraz ochrona i poprawa stanu ekosystemów 
wodnych oraz, w odniesieniu do ich potrzeb wodnych, ekosystemów lądowych i terenów 
podmokłych bezpośrednio uzależnionych od ekosystemów wodnych (art. 1 RDW), 

− cele środowiskowe dla poszczególnych części wód, wynikające z PGW przyjętych zgodnie 
z RDW. 
 
Ramowa Dyrektywa Wodna definiuje cele środowiskowe, które mają służyć poprawie 

jakości wód tj.: 
− niepogarszanie stanu części wód; 
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− osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan/potencjał ekologiczny i chemiczny dla wód 
powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych; 

− spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych  
w odniesieniu do obszarów chronionych; 

− zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych  
do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 
 
Spośród dokumentów krajowych należy wymienić przede wszystkim Projekt Polityki 

Wodnej Państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016). Jej celem nadrzędnym jest 
„zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i  zdrowej wody oraz istotne 
ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez powodzie i susze w połączeniu z utrzymaniem 
dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu uzasadnionych 
potrzeb wodnych gospodarki, poprawie spójności terytorialnej i dążeniu do wyrównania 
dysproporcji międzyregionalnych oraz uwzględnieniu integrowania potrzeb ochrony 
środowiska  wodnego z innymi działami gospodarki, w tym transportu, rolnictwa, energetyki 
i turystyki”.  

Z kolei Program wodno – środowiskowy kraju określa podstawowe i uzupełniające 
działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na poszczególnych 
obszarach dorzeczy w Polsce, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów 
gospodarowania wodami. Cele „Programu...” określono następująco: 
1) niepogarszanie stanu części wód; 
2) osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód 

powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych; 
3) spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych  

i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych; 
4) zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 

środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji 
 
 

Analiza uwarunkowań środowiskowych 

Region wodny Czarnej Orawy jest położony w województwie małopolskim, obejmuje 
24,4% powierzchni powiatu nowotarskiego. Przez kotlinę przebiega dział wodny dzielący ją 
na dwie części: Kotlinę Orawską na zachodzie i Kotlinę Nowotarską na wschodzie, poza 
obszarem regionu wodnego. W 2008 r. region wodny zamieszkiwało ok. 30 000 
mieszkańców. Największym skupiskiem ludności w obszarze regionu wodnego jest gmina 
Raba Wyżna. Tereny rolne stanowią tu ok. 55% powierzchni obszaru, lasy i tereny zielone – 
ok.  39%, tereny zurbanizowane ok. 2%. 

Region wodny Czarnej Orawy jest częścią międzynarodowego dorzecza Dunaju. Głównym 
ciekiem regionu wodnego jest Czarna Orawa, która powstaje w wyniku połączenia trzech 
potoków źródłowych: Orawki, Bębeńskiego Potoku oraz Bukowińskiego Potoku. Region 
wodny Czarnej Orawy jest podzielony na 10 JCWP, w większości zakwalifikowanych jako 
naturalne. Nie są one zagrożone brakiem osiągnięcia celu środowiskowego.  

W regionie wodnym Czarnej Orawy występuje czwartorzędowe i paleogeńsko-kredowe 
piętro wodonośne. Na obszarze regionu wodnego Czarnej Orawy znajdują się fragmenty 
trzech nieudokumentowanych GZWP. Zgodnie z podziałem na jednolite części wód 
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podziemnych w regionie wodnym Czarnej Orawy wydzielono jedną JCWPd nr 164 (dobry 
stan chemiczny i ilościowy). 

Na terenie regionu wodnego Czarnej Orawy występuje wiele terenów o istotnych 
walorach przyrodniczych. Najważniejsze z nich zostały objęte prawnymi formami ochrony 
przyrody; w analizowanym obszarze znajduje się: 
1) duża część Babiogórskiego Parku Narodowego i jego otuliny (razem 19,6 % powierzchni 

regionu), 
2) rezerwat przyrody „Bembeńskie” o powierzchni 0,2 km2,  
3) trzy obszary specjalnej ochrony ptaków - ok. 19,3% powierzchni regionu wodnego), 
4) cztery specjalne obszary ochrony siedlisk (łącznie stanowią ok. 16,7% powierzchni 

regionu wodnego), 
5) dwa obszary „siedliskowe” Natura 2000 z Shadow List 2013, 
6) Południowomałopolski obszar chronionego krajobrazu, 
7) korytarze ekologiczne istotne dla zachowania spójności sieci Natura 2000, chronione  

na mocy art. 10 dyrektywy 92/43/EWG. 
 
 

Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu 

widzenia projektowanego dokumentu 

Narzędzie prawne, jakim jest WKW, nie jest doskonałą i kompleksową receptą  
na uzyskanie celów środowiskowych. Wynika to z faktu ograniczeń prawnych, a także  
z problemów o charakterze formalnym oraz systemowo – prawnym.  

W publikacji pn. „Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów 
dorzeczy” przedstawiono katalog kluczowych zagadnień, które kolidują z wymaganiami  
i potrzebami pro-środowiskowej i racjonalnej gospodarki wodnej: 
1. Niespójność i niejednoznaczność przepisów prawnych oraz luki prawne w przepisach 
2. Nieprzestrzeganie lub niepełne przestrzeganie istniejących przepisów prawnych 

odnoszących się m. in. do gospodarowania wodami 
3. Brak właściwej relacji między przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym i gospodarowaniem wodami 
4. Nie w pełni lub niewystarczająco precyzyjnie uregulowane sprawy formalno-prawne,  

w tym własnościowe cieków wodnych i jezior 
5. Nieadekwatny, względem aktualnych potrzeb, system finansowania gospodarki wodnej 
6. Obniżenie zwierciadła wód podziemnych 
7. Zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych 
8. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych 
9. Zasolenie wód powierzchniowych i podziemnych 
10. Zmiana naturalnych warunków morfologicznych 
11. Niewystarczająco efektywna ochrona przed powodzią i suszą 
12. Brak należytego wykorzystania potencjału hydroenergetycznego 
13. Brak należytej dbałości o infrastrukturę hydrotechniczną 
14. Brak wystarczających (planowych i skoordynowanych) działań na rzecz rozwoju 

transportu śródlądowego i rewitalizacji portów 
15. Rozprzestrzenianie się w środowisku wodnym gatunków obcych, inwazyjnych. 
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Analiza i ocena znaczących oddziaływań na środowisko 

Prognoza oddziaływania na środowisko opracowywana dla strategicznych dokumentów 
z założenia nie jest dokumentacją szczegółową, ponieważ jej głównym celem jest odniesienie 
zasadniczej treści dokumentu do polityki ekologicznej oraz zasad zrównoważonego rozwoju. 
Prognoza może jedynie w zgeneralizowany i uogólniony sposób rozważać korzyści  
i zagrożenia wynikające z realizacji dokumentu strategicznego bądź odstąpienia od tejże 
realizacji. Niemniej, stanowi ona narzędzie do oceny m.in. zgodności ocenianego dokumentu  
z ustanowionymi (na szczeblu krajowym i międzynarodowym) celami środowiskowymi.  
W tym kontekście przedstawiono ocenę oddziaływania WKW na poszczególne komponenty 
środowiska. 

W zasadniczej części prognozy wykazano, że przyjęcie analizowanego dokumentu (WKW) 
będzie generować wyłącznie korzystne oddziaływania na środowisko wód 
powierzchniowych, ponieważ wprowadzi przepisy zapewniające wyższy niż dotychczas 
poziom wymagań wobec korzystania ze środowiska. Niemniej, zidentyfikowano aspekty 
mogące wymagać doprecyzowania bądź wyklarowania niektórych proponowanych 
przepisów.  

Przyjęcie analizowanego dokumentu (WKW) będzie generować wyłącznie korzystne 
oddziaływania na środowisko przyrodnicze, ponieważ wprowadzi przepisy zapewniające 
wyższy niż dotychczas poziom wymagań wobec korzystania ze środowiska. Wysoki poziom 
ochrony wyraża się również w treści WKW, gdzie priorytet w zaspokajaniu potrzeb wodnych 
nadano poborowi wody z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu potrzeb wodnych ekosystemów wodnych i od wód zależnych. Realizacja 
ustaleń dokumentu nie spowoduje również ryzyka wystąpienia znaczącego negatywnego 
oddziaływania na integralność i spójność sieci obszarów Natura 2000, a także na cele i 
przedmioty ochrony w poszczególnych obszarach Natura 2000. 

WKW nie będzie generował negatywnego transgranicznego oddziaływania  
na środowisko, w związku z czym nie ma potrzeby przeprowadzania transgranicznej oceny 
oddziaływania na środowisko.  

 
 

Analiza zgodności ocenianego dokumentu z polityką ochrony 

środowiska 

Obecna wersja WKW, która jest przedmiotem analizy w prognozie oddziaływania na 
środowisko, z pewnością sprzyja realizacji celów zawartych w przedstawionych wcześniej 
dokumentach strategicznych związanych z ochroną środowiska i zasobów wodnych.  
WKW w zdecydowanej większości jest z nimi zgodne – na tyle, na ile jest to możliwe  
w polskich uwarunkowaniach prawnych i systemowych, nie do końca odpowiadających 
wymaganiom RDW. 

Kluczowym elementem wymagającym podkreślenia jest to, że oceniany WKW jest dość 
nietypowym przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, bowiem jest to 
dokument o statusie aktu prawnego, który sam z siebie nie wyznacza ram dla realizacji 
jakichkolwiek przedsięwzięć, nie wyznacza też celów w zakresie rozwoju gospodarczego, 
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planowania przestrzennego, itp. Dokument ten będzie natomiast regulować zasady 
korzystania z wód w obszarze regionu wodnego. 

Wobec powyższego, analiza zgodności WKW z dokumentami strategicznymi może 
obejmować tylko kwestie tego, czy WKW nie koliduje z ustaleniami tych dokumentów.  
W tym kontekście można zdecydowanie stwierdzić, że WKW sprzyja realizacji celów 
zawartych w dokumentach strategicznych związanych z ochroną środowiska i zasobów 
wodnych, a także jest z nimi zgodny.  

 
 

Wpływ na środowisko w przypadku odstąpienia od realizacji 

projektowanego dokumentu 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego są jednym z podstawowych dokumentów 
planowania w gospodarce wodami. Ich opracowanie będzie zatem spełnieniem wymagania 
prawnego. WKW stanowi z pewnością bardzo pożądane działanie na rzecz osiągnięcia celów 
środowiskowych wynikających z RDW. Przyjęcie WKW i nadanie mu rangi aktu prawa 
miejscowego będzie stanowiło jeden z kamieni milowych w kierunku wdrażania RDW. 
Najbardziej istotnym elementem pozostanie jednak praktyczna realizacja jego ustaleń,  
tj. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w pełni zgodnych z analizowanym dokumentem. 
Analogicznie, odstąpienia od przyjęcia WKW będzie stanowiło brak realizacji wymagań 
prawnych i strategicznych, co w praktyce będzie oznaczało poważne zagrożenie 
nieosiągnięcia celów środowiskowych wynikających z RDW, a tym samym – pogarszanie się 
stanu wód. 

 
 

Propozycja rozwiązań alternatywnych 

Alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do omawianego projektu WKW byłoby 
przyjęcie WKW w pierwotnej wersji, która nie była w pełni zgodna z duchem RDW,  
w uogólnieniu m.in. z następujących powodów: 
1) nacisk niektórych zapisów był położony na wody o co najmniej dobrym stanie, podczas 

gdy cele środowiskowe RDW dotyczą wszystkich wód; 
2) część przepisów odnosiło się nie bezpośrednio do korzystania ze środowiska, lecz  

do pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie ze środowiska; 
3) dokument nie zawierał wytycznych do przeprowadzenia analizy równowagi 

hydrodynamicznej dla potrzeb wydobywania z wód żwiru, piasku i innych materiałów; 
4) dokument nie uwzględniał konieczności ochrony zespołów gatunków specyficznych dla 

danego typu wód, lecz skupiał się na wybranych czterech gatunkach ryb oraz ciekach 
istotnych dla ich migracji; 

5) dokument przewidywał możliwość zwolnienia z ograniczeń w korzystaniu z wód 
określonych w WKW. 

 
Jak stwierdzono w pierwotnej prognozie oddziaływania na środowisko, wstępna wersja 

WKW mogłaby zostać uznana za niezgodną z celami środowiskowymi ustanowionymi na 
szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym.  
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Środki zapobiegające oraz ograniczające negatywne 

oddziaływanie na środowisko 

W toku oceny dokumentu pod kątem jego adekwatności do wymagań ochrony 
środowiska zidentyfikowano kilka pojedynczych zapisów WKW, co do których warto 
rozważyć zasadność ich innego sformułowania lub rozszerzenia. Na tej podstawie 
sformułowano stosowne propozycje i rekomendacje. Należy jednak podkreślić,  
że rekomendacje te nie mają kluczowego i zasadniczego charakteru; rekomendacje te należy 
traktować raczej jako wskazówki w zakresie udoskonalenia dokumentu, który i tak został 
opracowany na wysokim poziomie merytorycznym. 

Wobec powyższego, poniżej przedstawiono główne rekomendacje i propozycje 
modyfikacji poszczególnych zapisów WKW.  
1. Zawarte w §5 ograniczenia w poborze wód powinny uwzględniać kwestię zachowania 

kontinuum rzecznego gwarantującego odpowiednie warunki do uzyskania celów 
środowiskowych. Warto zatem uszczegółowić, że przepływ nienaruszalny powinien być 
zachowany bezpośrednio poniżej ujęcia (tj. tak, by zapewnić kontinuum rzeczne, ciągłość 
strumienia). 

2. Warto doprecyzować charakter tabeli nr 2 w załączniku 6, która określa parametry 
urządzeń udrażniających dla reprezentatywnych gatunków ryb. Wskazane w tej tabeli 
rozwiązania techniczne nie powinny kolidować z migracją ryb reprezentatywnych dla 
danego cieku, zwłaszcza tych, które są przedmiotem ochrony w obszarach ochrony 
przyrody. Warto wskazać w treści WKW, że wskazane parametry obiektów każdorazowo 
powinny uwzględniać warunki lokalizacyjne i hydrologiczne, gatunki reprezentatywne  
w cieku („zespoły specyficzne dla danego typu wód”) oraz czas i specyfikę ich migracji. 

3. Doprecyzowania może wymagać §19 ust.1 WKW, w którym warto zapisać że migracja ryb 
powinna być zagwarantowana w sposób ciągły i trwały (chodzi o kontinuum rzeczne) lub 
po prostu dostosowana do wymagań biologicznych występujących gatunków ryb. 
Niezbędne może być także wskazanie, że zastosowanie określonych w WKW rozwiązań 
technicznych nie zwalnia z konieczności zapewnienia zgodności z celami 
środowiskowymi. 

4. §20 WKW warto rozszerzyć o zapis mówiący o tym, że rozwiązania konstrukcyjne 
budowli planowanych do wykonywania w korytach potoków górskich powinny 
zapewniać swobodne prowadzanie wód i rumowiska oraz swobodną migrację 
organizmów wodnych. 
 
 

Proponowane metody analizy realizacji WKW 

Kluczową weryfikacją skuteczności rozporządzenia RZGW w sprawie warunków 
korzystania z wód regionu wodnego będą wyniki stanu wód prowadzone w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska – o ile monitoring ten będzie prowadzony w sposób 
zgodny z wymaganiami RDW. Wyniki tego monitoringu powinny być podstawą  
do aktualizacji PGW.  
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Dane o skuteczności ustaleń WKW będą wzbogacane o doniesienia z badań naukowych 
oraz sygnały użytkowników wód i organizacji społecznych na temat konkretnych problemów 
z praktycznym zastosowaniem WKW.  

Całościowe określenie konsekwencji społecznych, gospodarczych i przyrodniczych 
wynikających ze stanu ekosystemów wodnych jest problemem złożonym i wykraczającym 
poza ramy monitoringu realizacji WKW. W celu wykorzystania przynajmniej wyrywkowej 
wiedzy dostępnej wiedzy zaproponowano zastosowanie określonych w prognozie 
wskaźników. Źródłem danych na temat ich wartości są przede wszystkim dane Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

Z pewnością konieczne będzie prowadzenie monitoringu poprawności zapisów WKW pod 
kątem zgodności z ustawowym celem tego dokumentu oraz pod kątem prawno – formalnej 
poprawności dokonanych zapisów. RZGW będzie prowadził tego typu monitoring z racji 
ustawowych obowiązków poprzez prowadzenie postępowań administracyjnych  
(w tym – odwołań od decyzji wydanych przez organ I instancji), prowadzenie postępowań 
kontrolnych, oraz udział w postępowaniach prowadzonych przez inne organy administracji. 

 
 

Wnioski i rekomendacje 

Przeprowadzona prognozie oddziaływania na środowisko analiza pozwoliła  
na postawienie następujących wniosków: 
1. Opracowanie, przyjęcie i praktyczne zastosowanie warunków korzystania z wód regionu 

wodnego będzie krokiem milowym dla osiągnięcia celów środowiskowych wynikających  
z przepisów i dokumentów strategicznych. Istnieje wielka potrzeba powstania tego 
dokumentu o randze prawa miejscowego, mimo iż nie jest on kompleksową receptą  
na uzyskanie celów środowiskowych wynikających z RDW i przepisów szczegółowych. 

2. Żaden z proponowanych przepisów WKW nie będzie generował negatywnego 
oddziaływania na środowisko. Wszystkie propozycje uznano za korzystne dla środowiska. 

3. Mimo zaproponowania ustaleń podwyższających poziom ochrony środowiska, niektóre 
zapisy WKW mogą wymagać przeformułowania lub rozszerzenia, co zwiększy 
prośrodowiskowy wymiar dokumentu. 

4. W wyniku zidentyfikowanych uwag co do treści ocenianego dokumentu, sformułowano 
katalog rekomendacji do przeredagowania bądź uzupełnienia treści WKW. Należy jednak 
podkreślić, że propozycje te nie mają generalnego i zasadniczego znaczenia, a ich 
sformułowanie nie oznacza, że bez ich uwzględnienia WKW będzie generować 
negatywne oddziaływanie na środowisko. 
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WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TEKŚCIE: 

 

GZWP – Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

JCWP  – jednolita część wód powierzchniowych 

JCWPd  – jednolita część wód podziemnych 

OOŚ  – ocena oddziaływania na środowisko 

PGW  – Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

PWŚK  – Program wodno – środowiskowy kraju 

RDW  –  Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

23 października 2000 r. ustanawiając ramy wspólnotowego działania  

w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna 

WKW – projekt rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu 

wodnego 

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 

SCWP  – scalona część wód powierzchniowych 

SNQ – średnia z najmniejszych przepływów rocznych z wielolecia 

UOOŚ – ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko  
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I. STRESZCZENIE PROGNOZY 

Wprowadzenie 
Dyrektor RZGW opracował projekt rozporządzenia w sprawie warunków korzystania  

z wód regionu wodnego Czarnej Orawy. Projekt ten poddany jest strategicznej OOŚ, zgodnie 
z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. Niniejsza prognoza oddziaływania  
na środowisko jest dokumentem stanowiącym element postępowania w sprawie 
strategicznej OOŚ. Zasadniczym (choć nie jedynym) celem sporządzenia prognozy jest analiza 
zgodności ocenianego dokumentu z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu 
międzynarodowym i krajowym, a także analiza oddziaływań WKW na poszczególne 
komponenty środowiska. Zawartość niniejszej prognozy wynika przede wszystkim  
z przepisów o ochronie środowiska, a także z pisemnego stanowiska Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Krakowie i Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego. 

Prognoza składa się z czterech głównych merytorycznych bloków / filarów: 
charakterystyka ocenianego dokumentu, uwarunkowania środowiskowe mając znaczenie dla 
wdrażanie ustaleń WKW, strategiczna ocena oddziaływań środowiskowych oraz propozycja 
działań minimalizujących ryzyko wystąpienia negatywnego wpływu na środowisko. 

Stopień szczegółowości treści niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest 
adekwatny do ogólnikowego charakteru treści WKW. Oznacza to, że przeprowadzone analizy 
nie sięgają do poziomu szczegółowości poszczególnych obiektów przyrodniczych, lecz 
opierają się na ogólnej identyfikacji kluczowych oddziaływań, jakie mogą wystąpić w związku 
z praktycznym stosowaniem WKW. Szczegółowa analiza konkretnych działań i przedsięwzięć 
może być przeprowadzona na etapie postępowań administracyjnych dla konkretnych działań 
i przedsięwzięć (np. na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub 
decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego). 

 
 

Informacje o zawartości projektowanego dokumentu 
Zgodnie z art. 115 ustawy Prawo wodne, warunki korzystania z wód regionu wodnego 

powinny określać: 
1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych;  
2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;  
3) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo 

dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 
środowiskowych, w szczególności w zakresie:  
a) poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,  
b) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,  
c) wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do 

wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,  
d) wykonywania nowych urządzeń wodnych. 

 
Celem opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego jest stworzenie 

narzędzi wspomagających osiągnięcie celów środowiskowych związanych z ochroną wód 
oraz uszczegółowienie wytycznych do wydawanie decyzji administracyjnych ustalających 
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zakres i formę korzystania z wód. Samo „korzystanie z wód” zostało szczegółowo 
zdefiniowane w ustawie Prawo wodne i jest ono przedstawione w treści prognozy. 

Oceniany dokument, tj. WKW, jest przedmiotem konsultacji społecznych i jest 
udostępniany społeczeństwu równolegle z niniejszą prognozą oddziaływania na środowisko. 
 
 
Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu wspólnotowym, krajowym  
i regionalnym 

Na szczeblu wspólnotowym kluczowym dokumentem w dziedzinie środowiska wodnego 
jest „Plan ochrony zasobów wodnych Europy”, który został opublikowany przez Komisję 
Europejską 14 listopada 2012 r. Przedstawiono tu trójstopniową strategię:  
1) poprawa wdrażania obecnej polityki wodnej UE dzięki pełnemu wykorzystaniu 

możliwości obecnych przepisów - na przykład szersze wykorzystywanie środków  
w zakresie naturalnego potencjału retencyjnego, takich jak odnowa terenów 
podmokłych oraz równin zalewowych, lub skuteczniejsze stosowanie zasady 
„zanieczyszczający płaci” za pomocą pomiarów zużycia wody, odpowiedniego ustalania 
cen wody i dokładniejszych analiz gospodarczych;  

2) zwiększenie integracji celów polityki wodnej z innymi powiązanymi obszarami polityki,  
np. rolnictwem, rybołówstwem, energią odnawialną, transportem oraz Funduszem 
Spójności i funduszami strukturalnymi;  

3) uzupełnienie luk w obecnym prawodawstwie, zwłaszcza w zakresie rozwiązań 
potrzebnych do zwiększenia efektywności gospodarowania wodami.  
 
Równie istotnym dokumentem mającym znaczenie dla niniejszej prognozy jest „Unijna 

strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.”, którą Komisja Europejska 
przedstawiła 3 maja 2011 r. Strategia formułuje: 
1) wizję na rok 2050: „Do 2050 roku różnorodność biologiczna w Unii Europejskiej oraz 

funkcje ekosystemu, które ona zapewnia i które stanowią jej kapitał naturalny, będą 
chronione, wycenione i zostaną odpowiednio odtworzone ze względu na wartość 
różnorodności biologicznej samej w sobie oraz ich fundamentalny udział w zapewnianiu 
dobrobytu człowieka i koniunktury gospodarczej, tak aby uniknąć katastrofalnych zmian 
wywołanych przez utratę różnorodności biologicznej”; 

2) przewodni cel na rok 2020: „Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej  
i degradacji funkcji ekosystemu w UE do 2020 r. oraz przywrócenie ich w możliwie 
największym stopniu, a także zwiększenie wkładu UE w zapobieganie utracie 
różnorodności biologicznej na świecie”. 

 
Spośród najważniejszych unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska, które 

mają zasadnicze znaczenie dla niniejszej prognozy, warto przywołać następujące: 

− uniknięcie, na obszarach Natura 2000, pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych  
i siedlisk gatunków, jak również w celu uniknięcia zakłócania życia gatunków, dla których 
zostały wyznaczone takie obszary, o ile to zakłócanie może mieć znaczenie w stosunku do 
celów dyrektywy siedliskowej (art. 6(2) dyrektywy 92/43/EWG) 

− zachowanie lub odtworzenie, we właściwym stanie ochrony, siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków dzikiej fauny i flory będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty  

(art. 2(2) dyrektywy 92/43/EWG – dotyczy to gatunków i siedlisk przyrodniczych  
w obszarach sieci Natura 2000 oraz poza nimi), 
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− zachowanie elementów krajobrazu istotnych dla migracji, rozprzestrzeniania i wymiany 
genetycznej dzikich gatunków, np. rzeki i ich brzegi (art. 10 dyrektywy 92/43/EWG), 

− zachowanie populacji gatunków ptaków na poziomie, który odpowiada w szczególności 
wymogom ekologicznym, naukowym i kulturowym, mając na uwadze wymogi 
ekonomiczne i rekreacyjne lub w celu dostosowania populacji tych gatunków do tego 
poziomu (art. 2 dyrektywy 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. roku w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa), 

− zapobiegnięcie pogarszaniu stanu wód oraz ochrona i poprawa stanu ekosystemów 
wodnych oraz, w odniesieniu do ich potrzeb wodnych, ekosystemów lądowych i terenów 
podmokłych bezpośrednio uzależnionych od ekosystemów wodnych (art. 1 RDW), 

− cele środowiskowe dla poszczególnych części wód, wynikające z PGW przyjętych zgodnie 
z RDW. 
 
Ramowa Dyrektywa Wodna definiuje cele środowiskowe, które mają służyć poprawie 

jakości wód tj.: 
− niepogarszanie stanu części wód; 
− osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan/potencjał ekologiczny i chemiczny dla wód 

powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych; 
− spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych  

w odniesieniu do obszarów chronionych; 
− zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych  

do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 
 
Spośród dokumentów krajowych należy wymienić przede wszystkim Projekt Polityki 

Wodnej Państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016). Jej celem nadrzędnym jest 
„zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i  zdrowej wody oraz istotne 
ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez powodzie i susze w połączeniu z utrzymaniem 
dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu uzasadnionych 
potrzeb wodnych gospodarki, poprawie spójności terytorialnej i dążeniu do wyrównania 
dysproporcji międzyregionalnych oraz uwzględnieniu integrowania potrzeb ochrony 
środowiska  wodnego z innymi działami gospodarki, w tym transportu, rolnictwa, energetyki 
i turystyki”.  

Z kolei Program wodno – środowiskowy kraju określa podstawowe i uzupełniające 
działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na poszczególnych 
obszarach dorzeczy w Polsce, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów 
gospodarowania wodami. Cele „Programu...” określono następująco: 
1) niepogarszanie stanu części wód; 
2) osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód 

powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych; 
3) spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych  

i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych; 
4) zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 

środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji 
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Analiza uwarunkowań środowiskowych 
Region wodny Czarnej Orawy jest położony w województwie małopolskim, obejmuje 

24,4% powierzchni powiatu nowotarskiego. Przez kotlinę przebiega dział wodny dzielący ją 
na dwie części: Kotlinę Orawską na zachodzie i Kotlinę Nowotarską na wschodzie, poza 
obszarem regionu wodnego. W 2008 r. region wodny zamieszkiwało ok. 30 000 
mieszkańców. Największym skupiskiem ludności w obszarze regionu wodnego jest gmina 
Raba Wyżna. Tereny rolne stanowią tu ok. 55% powierzchni obszaru, lasy i tereny zielone – 
ok.  39%, tereny zurbanizowane ok. 2%. 

Region wodny Czarnej Orawy jest częścią międzynarodowego dorzecza Dunaju. Głównym 
ciekiem regionu wodnego jest Czarna Orawa, która powstaje w wyniku połączenia trzech 
potoków źródłowych: Orawki, Bębeńskiego Potoku oraz Bukowińskiego Potoku. Region 
wodny Czarnej Orawy jest podzielony na 10 JCWP, w większości zakwalifikowanych jako 
naturalne. Nie są one zagrożone brakiem osiągnięcia celu środowiskowego.  

W regionie wodnym Czarnej Orawy występuje czwartorzędowe i paleogeńsko-kredowe 
piętro wodonośne. Na obszarze regionu wodnego Czarnej Orawy znajdują się fragmenty 
trzech nieudokumentowanych GZWP. Zgodnie z podziałem na jednolite części wód 
podziemnych w regionie wodnym Czarnej Orawy wydzielono jedną JCWPd nr 164 (dobry 
stan chemiczny i ilościowy). 

Na terenie regionu wodnego Czarnej Orawy występuje wiele terenów o istotnych 
walorach przyrodniczych. Najważniejsze z nich zostały objęte prawnymi formami ochrony 
przyrody; w analizowanym obszarze znajduje się: 
1) duża część Babiogórskiego Parku Narodowego i jego otuliny (razem 19,6 % powierzchni 

regionu), 
2) rezerwat przyrody „Bembeńskie” o powierzchni 0,2 km2,  
3) trzy obszary specjalnej ochrony ptaków - ok. 19,3% powierzchni regionu wodnego), 
4) cztery specjalne obszary ochrony siedlisk (łącznie stanowią ok. 16,7% powierzchni 

regionu wodnego), 
5) dwa obszary „siedliskowe” Natura 2000 z Shadow List 2013, 
6) Południowomałopolski obszar chronionego krajobrazu, 
7) korytarze ekologiczne istotne dla zachowania spójności sieci Natura 2000, chronione  

na mocy art. 10 dyrektywy 92/43/EWG. 
 

Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego 
dokumentu 

Narzędzie prawne, jakim jest rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód 
regionu wodnego, nie jest doskonałą i kompleksową receptą na uzyskanie celów 
środowiskowych. Wynika to z faktu ograniczeń prawnych, a także z problemów  
o charakterze formalnym oraz systemowo – prawnym.  

W publikacji pn. „Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów 
dorzeczy” przedstawiono katalog kluczowych zagadnień, które kolidują z wymaganiami  
i potrzebami pro-środowiskowej i racjonalnej gospodarki wodnej: 
1. Niespójność i niejednoznaczność przepisów prawnych oraz luki prawne w przepisach 
2. Nieprzestrzeganie lub niepełne przestrzeganie istniejących przepisów prawnych 

odnoszących się m. in. do gospodarowania wodami 
3. Brak właściwej relacji między przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym i gospodarowaniem wodami 
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4. Nie w pełni lub niewystarczająco precyzyjnie uregulowane sprawy formalno-prawne,  
w tym własnościowe cieków wodnych i jezior 

5. Nieadekwatny, względem aktualnych potrzeb, system finansowania gospodarki wodnej 
6. Obniżenie zwierciadła wód podziemnych 
7. Zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych 
8. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych 
9. Zasolenie wód powierzchniowych i podziemnych 
10. Zmiana naturalnych warunków morfologicznych 
11. Niewystarczająco efektywna ochrona przed powodzią i suszą 
12. Brak należytego wykorzystania potencjału hydroenergetycznego 
13. Brak należytej dbałości o infrastrukturę hydrotechniczną 
14. Brak wystarczających (planowych i skoordynowanych) działań na rzecz rozwoju 

transportu śródlądowego i rewitalizacji portów 
15. Rozprzestrzenianie się w środowisku wodnym gatunków obcych, inwazyjnych. 

 
Analiza i ocena znaczących oddziaływań na środowisko 

Prognoza oddziaływania na środowisko opracowywana dla strategicznych dokumentów 
z założenia nie jest dokumentacją szczegółową, ponieważ jej głównym celem jest odniesienie 
zasadniczej treści dokumentu do polityki ekologicznej oraz zasad zrównoważonego rozwoju. 
Prognoza może jedynie w zgeneralizowany i uogólniony sposób rozważać korzyści  
i zagrożenia wynikające z realizacji dokumentu strategicznego bądź odstąpienia od tejże 
realizacji. Niemniej, stanowi ona narzędzie do oceny m.in. zgodności ocenianego dokumentu  
z ustanowionymi (na szczeblu krajowym i międzynarodowym) celami środowiskowymi.  
W tym kontekście przedstawiono ocenę oddziaływania WKW na poszczególne komponenty 
środowiska. 

W zasadniczej części prognozy wykazano, że przyjęcie analizowanego dokumentu (WKW) 
będzie generować wyłącznie korzystne oddziaływania na środowisko wód 
powierzchniowych, ponieważ wprowadzi przepisy zapewniające wyższy niż dotychczas 
poziom wymagań wobec korzystania ze środowiska. Niemniej, zidentyfikowano aspekty 
wymagające doprecyzowania bądź wyklarowania niektórych proponowanych przepisów.  

Przyjęcie analizowanego dokumentu (WKW) będzie generować wyłącznie korzystne 
oddziaływania na środowisko przyrodnicze, ponieważ wprowadzi przepisy zapewniające 
wyższy niż dotychczas poziom wymagań wobec korzystania ze środowiska. Wysoki poziom 
ochrony wyraża się również w treści WKW, gdzie priorytet w zaspokajaniu potrzeb wodnych 
nadano poborowi wody z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu potrzeb wodnych ekosystemów wodnych i od wód zależnych. 

WKW nie będzie generował negatywnego transgranicznego oddziaływania  
na środowisko, w związku z czym nie ma potrzeby przeprowadzania transgranicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 

 
Analiza zgodności ocenianego dokumentu z polityką ochrony środowiska 

WKW sprzyja realizacji celów zawartych w dokumentach strategicznych związanych  
z ochroną środowiska i zasobów wodnych, a także jest z nimi zgodny.  
 

Wpływ na środowisko w przypadku odstąpienia od realizacji projektowanego dokumentu 
Warunki korzystania z wód regionu wodnego są jednym z podstawowych dokumentów 

planowania w gospodarce wodami. Ich opracowanie będzie zatem spełnieniem wymagania 
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prawnego. WKW stanowi z pewnością bardzo pożądane działanie na rzecz osiągnięcia celów 
środowiskowych wynikających z RDW. Przyjęcie WKW i nadanie mu rangi aktu prawa 
miejscowego będzie stanowiło jeden z kamieni milowych w kierunku wdrażania RDW. 
Najbardziej istotnym elementem pozostanie jednak praktyczna realizacja jego ustaleń,  
tj. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w pełni zgodnych z analizowanym dokumentem. 
Analogicznie, odstąpienia od przyjęcia WKW będzie stanowiło brak realizacji wymagań 
prawnych i strategicznych, co w praktyce będzie oznaczało poważne zagrożenie 
nieosiągnięcia celów środowiskowych wynikających z RDW, a tym samym – pogarszanie się 
stanu wód. 

 
 

Wnioski i rekomendacje 
Przeprowadzona w niniejszej prognozie analiza pozwoliła na postawienie następujących 

wniosków: 
1. Opracowanie, przyjęcie i praktyczne zastosowanie warunków korzystania z wód regionu 

wodnego będzie krokiem milowym dla osiągnięcia celów środowiskowych. 
2. Żaden z proponowanych przepisów WKW nie będzie generował negatywnego 

oddziaływania na środowisko. Wszystkie propozycje uznano za korzystne dla środowiska. 
3. Mimo zaproponowanych w WKW ustaleń znacząco podwyższających poziom ochrony 

środowiska, wartym rozważania jest dokonanie pewnych zmian ocenianego dokumentu, 
które mają charakter precyzujący ustalenie regulowane przepisem.  

4. W wyniku zidentyfikowanych zastrzeżeń co do treści ocenianego dokumentu, 
sformułowano katalog rekomendacji do przeredagowania bądź uzupełnienia treści WKW. 
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II. WPROWADZENIE 

II.1. CEL SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Przedmiotem niniejszej prognozy jest projekt rozporządzenia Dyrektora RZGW w sprawie 
warunków korzystania z wód regionu wodnego Czarnej Orawy. Prognoza jest dokumentem 
stanowiącym element postępowania w sprawie strategicznej OOŚ. 

Celem przeprowadzenia OOŚ jest nie tylko spełnienie wymogu prawnego, lecz także 
przeprowadzenie merytorycznej analizy takich zagadnień, jak: 
1) analiza zgodności ocenianego dokumentu z celami ochrony środowiska ustanowionymi  

na szczeblu międzynarodowym i krajowym, 
2) identyfikacja stanu tych elementów środowiska, które mają związek z zastosowaniem 

ustaleń wynikających z WKW, 
3) analiza oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska skutków stosowania 

ustaleń ocenianego dokumentu,  
4) analiza dokumentu pod kątem zgodności z celami, którym ma on służyć, 
5) zaproponowanie rozwiązań alternatywnych oraz działań mających na celu zapobieganie 

lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, oraz – w miarę konieczności – 
kompensację skutków tego oddziaływania, 

6) zaproponowanie sposobów monitorowania skutków stosowania (w tym – efektywności) 
WKW. 

 
 
 

II. 2. PODSTAWA PRAWNA  

Zasadniczą podstawą prawną sporządzenia niniejszej prognozy oraz przeprowadzenia 
strategicznej OOŚ są przepisy prawa polskiego (UOOŚ) i wspólnotowego (Dyrektywa 
2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko). Z przepisów tych wynika  
m.in. następujące ustalenia: 
1) przeprowadzenia strategicznej OOŚ wymagają projekty takich dokumentów, jak  

m.in. plany i programy dot. gospodarki wodnej (art. 3 ust.2 dyrektywy 2001/42/WE,  
art. 46 UOOŚ), 

2) w ramach strategicznej OOŚ sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko  
(art. 5 dyrektywy 2001/42/WE, art. 51 UOOŚ), 

3) prognoza oddziaływania na środowisko oraz dokument będący przedmiotem 
strategicznej OOŚ wymagają przeprowadzenia konsultacji ze społeczeństwem oraz 
odpowiednimi organami administracji (art. 6 dyrektywy 2001/42/WE, art. 54 UOOŚ), 

4) procedura strategicznej OOŚ jest zintegrowana z procedurą oceny oddziaływania  
na obszar Natura 2000 (art. 55 ust.2 UOOŚ, art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG z dnia  
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). 
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II.3. ZAWARTOŚĆ 

Zawartość niniejszej prognozy jest zgodna z art. 51 ust. 2 UOOŚ; przepis ten wskazuje,  
że prognoza oddziaływania na środowisko powinna: 
1) zawierać: 

a)  informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami, 

b)  informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c)  propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
d)  informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e)  streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

2) określać, analizować i oceniać: 
a)  istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu, 
b)  stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
c)  istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

d)  cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, 
oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione 
podczas opracowywania dokumentu, 

e)  przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długo-
terminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, 
a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, 
powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra 
materialne – z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska  
i między oddziaływaniami na te elementy; 

3) przedstawiać: 
a)  rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony 
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

b)  biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania 
alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz 
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 
wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy. 

Zakres niniejszej prognozy został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Krakowie (pismo z dnia 18 stycznia 2013 r., znak: OO.411.1.21.2012.AZ) oraz 
Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym (pismo z dnia  
12 listopada 2012 r., znak: NS.9022.4.615.2012).  
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II.4. METODOLOGIA 

Prognoza składa się z czterech głównych merytorycznych bloków / filarów: 
charakterystyka ocenianego dokumentu, uwarunkowania środowiskowe mając znaczenie dla 
wdrażanie ustaleń WKW, strategiczna ocena oddziaływań środowiskowych oraz propozycja 
działań minimalizujących ryzyko wystąpienia negatywnego wpływu na środowisko. 
Wymagania wobec zawartości niniejszej prognozy określają przepisy (art. 6 dyrektywy 
2001/42/WE, art. 54 UOOŚ) oraz pisma uzgadniające Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie i Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego. 

Materiałem wyjściowym był opracowany przez RZGW projekt WKW oznaczony datą 
26.02.2013 r. oraz analiza uwarunkowań prawnych i strategicznych mających znaczenie dla 
ocenianego dokumentu. Kolejnym krokiem było pozyskanie informacji o poszczególnych 
komponentach środowiska z dokumentów źródłowych o charakterze przekrojowym, danych 
opracowywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez 
służby Inspekcji Ochrony Środowiska oraz danych o obszarach ochrony przyrody. Przy opisie 
uwarunkowań środowiskowych skupiono się na tych zagadnieniach tematycznych, które 
mają znaczenie dla oceny skutków realizacji analizowanego WKW (zgodnie z dyspozycją  
art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. b UOOŚ, wedle którego prognoza oddziaływania na środowisko 
powinna określać stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem).  

Szczegółowe dane RZGW na temat JCWP i JCWPd pozwoliły na zidentyfikowanie 
zasadniczych problemów związanych z uzyskaniem celów środowiskowych dla 
poszczególnych części wód. Informacje te zestawiono z treścią opracowanych  na zlecenie 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej publikacji dot. istotnych problemów gospodarki 
wodnej dla obszarów dorzeczy. Równolegle dokonano identyfikacji uwarunkowań prawnych 
i strategicznych mających znaczenie dla przeprowadzenia OOŚ, z zastrzeżeniem ich 
aktualności na dzień 20.01.2013 r. 

Po zgromadzeniu kluczowych materiałów, przystąpiono do prac kameralnych  
i studialnych polegających na przeprowadzeniu analizy treści projektu WKW w kontekście 
adekwatności do uwarunkowań prawnych, strategicznych i środowiskowych. Analizując cel, 
jakiemu mają służyć dokumenty typu WKW, dokonano oceny zgodności jego treści z celami 
opracowania WKW. Wyniki tej oceny były wstępnym krokiem do weryfikacji ocenianego 
dokumentu pod kątem tego, czy jego ustalenia są zgodne z uwarunkowaniami prawnymi  
i strategicznymi oraz czy są one adekwatne do kluczowych problemów ochrony środowiska 
wodnego. Ustalenia te prowadzone były równolegle z oceną oddziaływań na środowisko, 
jakie będą się wiązały z praktycznym stosowaniem WKW po jego wejściu w życie. 
Sformułowano również opis skutków, które mogą wystąpić w przypadku odstąpienia  
od realizacji ustaleń WKW. Wykorzystano źródła literaturowe oraz dane z Państwowego 
Monitoringu Środowiska, przeanalizowano (i częściowo wykorzystano) także merytoryczne 
uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych towarzyszących innym dotychczas 
przeprowadzanym procedurom przyjmowania rozporządzeń w sprawie warunków 
korzystania z wód regionu wodnego. Dla potrzeb sporządzenia prognozy przeprowadzono 
identyfikację potencjalnych konfliktów społecznych i gospodarczych, które mogą wystąpić  
na styku dotychczasowego korzystania z wód i/lub nieruchomości oraz zakazów / nakazów / 
ograniczeń wynikających z ustaleń WKW.  
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Po przeprowadzeniu powyższych prac, kolejnym krokiem było sformułowanie zaleceń  
do uzupełnienia bądź zmiany treści ocenianego dokumentu. Działanie to zostało 
zintegrowane z zaproponowaniem rozwiązań eliminujących i minimalizujących negatywne 
oddziaływanie na środowisko. Następnym etapem było sformułowanie propozycji 
monitorowania skutków realizacji WKW pod kątem ich skutków środowiskowych – zarówno 
pozytywnych, jak i negatywnych. 

Stopień szczegółowości treści niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest 
adekwatny do ogólnikowego charakteru treści WKW. Oznacza to, że przeprowadzone analizy 
nie sięgają do poziomu szczegółowości poszczególnych obiektów przyrodniczych, lecz 
opierają się na ogólnej identyfikacji kluczowych oddziaływań, jakie mogą wystąpić w związku 
z praktycznym stosowaniem WKW. Szczegółowa analiza konkretnych działań i przedsięwzięć 
może być przeprowadzona na etapie postępowań administracyjnych dla konkretnych działań 
i przedsięwzięć (np. na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub 
decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego). 

W niniejszej prognozie za istotne uznano odniesienie się do uwarunkowań 
środowiskowych i wynikających z nich problemów związanych z ochroną środowiska 
wodnego – i przede wszystkim właśnie w tym kontekście przedstawiono skutki realizacji 
ustaleń WKW. Takie podejście uzasadnione jest tym, że prognoza ma być dokumentem, 
którego sporządzenie nie jest jedynie przykrym obowiązkiem wynikającym z przepisów 
obowiązującego prawa, lecz wyrazem strategicznego rozpoznania skutków środowiskowych 
planowanego zamierzenie. Niemniej, duży ciężar został położony na zgodność  
z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla, bowiem WKW z założenia ma być jednym 
z najważniejszych narzędzi do osiągania celów środowiskowych w zakresie ochrony wód. 

 
Prognoza oddziaływania na środowisko opracowana według przedstawionej powyżej 

metodologii była przedmiotem konsultacji społecznych równolegle z konsultacjami 
dedykowanymi projektowi WKW. Konsultacje te odbyły się w marcu 2013 r., przy czym 
uwagi i wnioski mogły być składane w terminie od 8 do 28 marca 2013 r. 

Rekomendacje zawarte w pierwotnej wersji prognozy oddziaływania na środowisko,  
a także uwagi i wnioski które wpłynęły w ramach konsultacji społecznych, przyczyniły się do 
podjęcia prac nad opracowaniem ostatecznego projektu WKW oznaczonego datą  
13.06.2013 r. Niniejsza prognoza odnosi się właśnie do tego dokumentu. 
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III. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

III.1. CEL 

Według art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, planowanie  
w gospodarce wodnej obejmuje następujące dokumenty planistyczne: 

1) program wodno – środowiskowy kraju, 
2) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 
3) plan zarządzania ryzykiem powodziowym,  
4) plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza,  
5) warunki korzystania z wód regionu wodnego, 
6) warunki korzystania z wód zlewni. 
 
Wyżej wymieniona ustawa wskazuje w art. 115, że warunki korzystania z wód regionu 

wodnego powinny określać: 
1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych;  
2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;  
3) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo 

dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 
środowiskowych, w szczególności w zakresie:  
a) poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,  
b) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,  
c) wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do 

wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,  
d) wykonywania nowych urządzeń wodnych. 

 
Celem opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego jest stworzenie 

narzędzi wspomagających osiągnięcie celów środowiskowych związanych z ochroną wód 
wynikających z PGW oraz określenie uwarunkowań związanych z wydawaniem decyzji 
administracyjnych ustalających zakres i formę korzystania z wód. 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego są swego rodzaju „planem wykonawczym” 
służącym uszczegółowieniu i wdrożeniu ustaleń wynikających z PGW. Głównym ich zadaniem 
jest wspomaganie osiągnięcia celów środowiskowych wynikających z RDW i wskazanych  
w PGW. WKW są narzędziem wspomagającym proces zarządzania zasobami wodnymi  
i kształtowania sposobu ich użytkowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju 
regionu, z uwzględnieniem potrzeb interesu publicznego oraz zapewnieniem wszystkich 
wykonalnych działań w celu złagodzenia niekorzystnego wpływu korzystania z wód na ich 
stan. Zakres warunków korzystania z wód nie jest jednak kompleksowym katalogiem 
warunków i ograniczeń związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, ponieważ nie 
może się on odnosić do aspektów wykraczających poza art. 115 ustawy Prawo wodne, a więc 
np. korzystania z wód mających status kopalin, nie podlegających przepisom ww. ustawy 
(zob. art. 8 ust.1 pkt 2), czy też do tych źródeł negatywnych oddziaływań na środowisko 
wodne, które nie stanowią „korzystania z wód” i nie podlegają przepisom ww. ustawy. 

 
Wobec powyższego, istotne jest zdefiniowanie pojęcia „korzystanie z wód”. Wedle 

ustawy Prawo wodne, „korzystanie z wód polega na ich używaniu na potrzeby ludności oraz 
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gospodarki”. Zagadnieniu temu dedykowany jest dział II ww. aktu prawnego. Wyróżnia  
on trzy rodzaje korzystania: 
1. Powszechne korzystanie z wód:  

Służy do zaspokajania „potrzeb osobistych” (ustawa nie definiuje tego pojęcia), 
gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń 
technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz,  
na zasadach określonych w przypisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb. Ten rodzaj 
korzystania nie obejmuje: wycinania roślin z wód lub brzegu, wydobywania kamienia  
i żwiru z potoków górskich, korzystania z wód w zbiornikach wodnych (przeznaczonych 
do chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, usytuowanych na wodach 
płynących), wprowadzania ścieków, wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych 
materiałów (wyłączenie dotyczy morskich wód wewnętrznych, wód wewnętrznych Zatoki 
Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego).  

Powszechne korzystanie ma zastosowanie wobec śródlądowych powierzchniowych 
wód publicznych, morskich wód wewnętrznych wraz z morskimi wodami wewnętrznymi 
Zatoki Gdańskiej i wodami morza terytorialnego, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej.  
W odniesieniu do innych wód ustawa mówi, że rada powiatu mając na celu 
„zaspokajanie niezbędnych potrzeb społecznych” może wprowadzić powszechne 
korzystanie, służące zaspokajaniu potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub 
rolnego, ustalając zakres tego korzystania.  

2. Zwykłe korzystanie z wód: 
Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa 

domowego oraz gospodarstwa rolnego. Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do 
zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej 
znajdującej się w jego gruncie; prawo to nie stanowi prawa do wykonywania urządzeń 
wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Ten rodzaj korzystania z wód 
nie obejmuje: 
1)  nawadniania gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni;  
2)  poboru wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę;  
3)  korzystania z wód na potrzeby działalności gospodarczej;  
4)  rolniczego wykorzystania ścieków lub wprowadzania do wód lub do ziemi 

oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę. 
3. Szczególne korzystanie z wód: 

Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie 
powszechne lub zwykłe, w szczególności:  
1) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych;  
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;  
3) przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;  
4) piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;  
5) korzystanie z wód do celów energetycznych;  
6) korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu;  
7) wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także 

wycinanie roślin z wód lub brzegu;  
8) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych. 
 
Skoro zatem warunki korzystania z wód regionu wodnego mają określać  

m.in. „ograniczenia w korzystaniu z wód (...) niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 
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środowiskowych”, to w niniejszym opracowaniu konieczne będzie odniesienie się do tego, 
czy analizowany WKW należycie realizuje ww. cel, w tym m.in. czy wziął pod uwagę 
wszystkie rodzaje korzystania z wód, które mogą stanowić zagrożenie dla osiągnięcia 
ustalonych celów środowiskowych. 

W art. 120 ustawa Prawo wodne wskazuje, że warunki korzystania z wód regionu 
wodnego ustala, w drodze aktu prawa miejscowego (w formie rozporządzenia, czego jednak 
przepis wprost nie wskazuje), dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej,  
po uprzednim uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz 
zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa 

Przepisy nie wskazują dokumentów planistycznych, w których ustalenia warunków 
korzystania z wód regionu wodnego winny być uwzględnione. Natomiast zgodnie z art. 125  
i 126 ww. ustawy, ustalenia te są wiążące przy wydawaniu decyzji udzielającej pozwolenia 
wodnoprawnego; nie może ona naruszać warunków korzystania z wód regionu wodnego.  
 

III.2. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU 

Przedstawiony do oceny WKW dotyczy regionu wodnego Czarnej Orawy (jego 
charakterystyka jest przedstawiona w dalszej części prognozy).  

Rozdział 1 pn. „Przepisy ogólne” wskazuje (§1), że przedmiotowy region wodny obejmuje 
obszar zlewni Czarnej Orawy w granicach Polski tj. od źródeł do ujścia do zbiornika Orawa na 
granicy polsko-słowackiej. Załącznikiem do projektu WKW jest m.in. mapa przedstawiająca 
podział regionu wodnego na JCWP i JCWPd). W §2 określono zakres WKW. Dalej,  
w §3, przedstawiono definicje użytych sformułowań („najlepsze dostępne techniki”, 
„przepływ o gwarancji wystąpienia 90% (Qgw90%)” i „zagrożone jednolite części wód 
podziemnych”) i wskazano, że postanowienia WKW „dotyczące potoków górskich mają 
zastosowanie do odcinków źródłowych cieków spełniających kryteria potoków górskich 
określone przez ustawę Prawo wodne”.  

Rozdział 2 zatytułowano: „Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające  
z ustalonych celów środowiskowych”. W pierwszej kolejności (§4) są tu przywołane  
(w załączniku nr 3 do WKW) cele środowiskowe dla poszczególnych JCWP i JCWPd 
wynikające z PGW. Następnie w §5 wskazuje się, że pobór wód powierzchniowych może być 
realizowany pod warunkiem zachowania przepływu nienaruszalnego, niepowodowania 
istotnych zmian reżimu hydrologicznego z uwzględnieniem przyrostu przepływu  
w obrębie zlewni oraz pod warunkiem braku negatywnego wpływu na pozostałych 
użytkowników jakiejkolwiek JCWP.  

Wskazano, że wielkość przepływu nienaruszalnego w cieku poniżej ujęcia nie może być 
niższa od wielkości obliczonej zgodnie z metodą wskazaną w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia. Metoda ta polega na tym, że minimalna akceptowalna wartość 
hydrobiologicznego przepływu nienaruszalnego jest określana jako iloczyn współczynnika „k” 
zależnego od typu hydrologicznego cieku i wielkości średniego niskiego przepływu (SNQ). 
Uśrednione wartości współczynnika „k” w zależności od typu hydrologicznego rzeki  
i powierzchni zlewni zestawiono w poniższej tabeli.  
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Tabela 1. Uśrednione wartości współczynnika „k” w zależności od typu hydrologicznego rzeki i powierzchni 

zlewni  

Typ hydrologiczny 

rzeki 

Prędkość 

miarodajna Vm 

[m/s] 

Spływ 

jednostkowy 

q = SSQ / A 

[l/(s*km
2
)] 

Powierzchnia 

zlewni [km
2
] 

Współczynnik 

k 

< 1 000 1,00 

1 000 – 2 500 0,58 nizinny 0,20 q < 4,15 

> 2 500 0,50 

< 500 1,27 

500 – 1 499 0,77 

1 500 – 2 500 0,52 

przejściowy  
i podgórski 

0,25 4,15 ≤ q ≤ 13,15 

> 2 500 0,50 

< 300 1,52 

300 – 749 1,17 

750 – 1 499 0,76 

1 500 – 2 500 0,55 

górski 0,30 q > 13,15 

> 2 500 0,50 

 

Według projektu rozporządzenia, obliczenia hydrologiczne wykonane na potrzeby 
korzystania z wód muszą być oparte na aktualnych ciągach obserwacyjnych (minimum 30 lat 
lub w przypadku wodowskazów o krótszym okresie obserwacji – z całego okresu 
obserwacyjnego) czynnych posterunków wodowskazowych, których wykaz wraz  
z charakterystyką hydrologiczną przedstawiono w załączniku nr 5 do WKW. Wskazano 
również, że dla cieków o powierzchni zlewni powyżej 50 km2, niewyposażonych w posterunki 
wodowskazowe, obliczenia hydrologiczne muszą być wykonywane według wzoru 
empirycznego Punzeta (przepływy średnie roczne oraz przepływy średnie niskie roczne) oraz 
obszarowym równaniem regresji (przepływy maksymalne roczne o określonym 
prawdopodobieństwie przewyższenia). Dla cieków o powierzchni zlewni poniżej 50 km2 

obliczenia hydrologiczne przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie 
przewyższenia muszą być wykonane za pomocą formuły opadowej. Metody te zostały 
przedstawione w załączniku nr 4 do projektu rozporządzenia).  

Ponadto, w §5 ust. 3 wskazano, że rozwiązania konstrukcyjne projektowanych ujęć wody 
muszą umożliwiać w sposób samoczynny zachowanie przepływu nienaruszalnego. 

 

W §6 ust. 1 ustalono, że wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych musi 
uwzględniać konieczność zaniechania lub stopniowego eliminowania emisji do wód 
powierzchniowych substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego. Następnie, w ust. 2 wskazano, że wprowadzanie ścieków do wód 
powierzchniowych „nie może wpływać na elementy stanu fizykochemicznego i biologicznego 
wód w żadnej jednolitej części wód powierzchniowych, w stopniu pogarszającym klasyfikację 
jednolitej części wód powierzchniowych, przeprowadzoną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami”. W ust. 3 ustalono, że w przypadku wprowadzania ścieków (z wyłączeniem wód 
opadowych i roztopowych) do wód powierzchniowych o stanie gorszym od dobrego 
„wymaga zastosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) gwarantujących minimalizację 
stężeń substancji zanieczyszczających w ściekach odprowadzanych do tych wód”. 

 
W §7 ustalono, że wprowadzanie ścieków do ziemi musi uwzględniać konieczność 

zaniechania i stopniowego eliminowania emisji substancji priorytetowych oraz substancji 
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szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Ponadto, wprowadzanie ścieków do ziemi 
w obrębie jednolitych części wód podziemnych nie może pogarszać elementów 
fizykochemicznych wód podziemnych, ani nie może zagrażać osiągnięciu celów 
środowiskowych określonych dla JCWPd. 

 
W §8 zawarto zapis mówiący o tym, że „planowane korzystanie z wód musi uwzględniać 

wymogi ciągłości morfologicznej”. W ust. 2 wprowadzono podział cieków pod kątem 
zachowania wymogów ciągłości morfologicznej (na potrzeby klasyfikacji JCWP) na:  
1) cieki dla których konieczne jest zachowanie możliwości migracji ryb dwuśrodowiskowych 

(przy czym wykaz cieków przedstawiono w załączniku nr 6 do WKW); 
2) pozostałe cieki lub ich odcinki, istotne dla populacji ryb potamodromicznych. 

 
Jednocześnie w ust. 3 ustalono „minimalne wymagane parametry urządzeń 

udrażniających dla charakterystycznych gatunków ryb dwuśrodowiskowych”, które to 
parametry przedstawiono w załączniku nr 6 do WKW. Dedykowane są one następującym 
„charakterystycznym gatunkom ryb dwuśrodowiskowych”: jesiotr (Acipenser oxyrinchus), 
łosoś (Salmo salar), certa (Vimba vimba), węgorz (Anquilla anquilla). 

 
Przywołany załącznik 6 wskazuje, że „na obszarze regionu wodnego Czarnej Orawy nie 

wyznaczono cieków szczególnie istotnych”. 
 

W paragrafie tym ustalono również, że „nowe budowle piętrzące nie mogą w powiązaniu 
z już istniejącymi powodować zmiany, będącej następstwem zmiany spadku podłużnego, 
naturalnego reżimu hydrologicznego cieku na którym mają być usytuowane, ani 
negatywnych oddziaływań na ciągłość morfologiczną w jakiejkolwiek jednolitej części wód 
powierzchniowych”. 

§9 WKW wskazuje, że określenia wpływu planowanego korzystania z wód na stan wód 
powierzchniowych i realizację ustalonych dla nich celów środowiskowych, wymaga 
uwzględnienia następujących elementów): 
1) w zakresie elementów biologicznych: fitoplankton, fitobentos, makrofity, 

makrobezkręgowce bentosowe, ichtiofauna; 
2) w zakresie elementów morfologicznych: reżim hydrologiczny (ilość i dynamika 

przepływu, połączenia z JCWPd), ciągłość cieku (liczba i rodzaj barier, zapewnienie 
przejścia dla organizmów żywych), warunki morfologiczne (głębokość cieku i zmienność 
szerokości, struktura i skład podłoża koryta cieku, struktura strefy nadbrzeżnej, szybkość 
prądu); 

3) w zakresie elementów fizykochemicznych: grupa wskaźników charakteryzujących stan 
fizyczny, w tym warunki termiczne (temperatura wody, zawiesina ogólna), grupa 
wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne (tlen 
rozpuszczony, BZT-5, ChZT-Mn, OWO, ChZT-Cr), grupa wskaźników charakteryzujących 
zasolenie (przewodność, substancje rozpuszczone, siarczany, chlorki, wapń, magnez, 
twardość ogólna), grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (odczyn pH, 
zasadowość ogólna), grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (azot 
amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny); 

4) w zakresie elementów chemicznych: grupa wskaźników charakteryzujących stan 
chemiczny. 
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§10 przedstawia zapisy dedykowane kwestii zaostrzenia celów środowiskowych dla 
obszarów chronionych. Wskazuje się tu, że w przypadku zdefiniowania (w przepisach 
odrębnych) celów i norm dla JCWP i JCWPd oraz gatunków ryb i minogów będących 
przedmiotem ochrony, znajdujących się w obszarach chronionych, o których mowa  
w art. 113 ust. 4 ustawy Prawo wodne, realizuje się cel formułujący bardziej rygorystyczne 
wymagania. 
 

Dalej, w §11 ustalono, że w celu osiągnięcia i zachowania dobrego stanu lub potencjału 
JCWP, zmiany będące wynikiem nowych działań nie mogą negatywnie oddziaływać na cele 
środowiskowe żadnej JCWP – chyba że zostaną spełnione przesłanki z art. 38j ustawy Prawo 
wodne. Analogiczny zapis sformułowano dla JCWPd. 

 
W dalszej części WKW, w rozdziale 3 w §12 określono priorytet w zaspokajaniu potrzeb 

wodnych dla poboru wody z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi przy uwzględnieniu 
potrzeb wodnych ekosystemów wodnych i od wód zależnych”. 

 
Kolejny rozdział 4 pn. „Ograniczenia w korzystaniu z wód” jest najbardziej rozbudowany  

ze wszystkich. W §14 wskazano, że dopuszczalna wielkość poboru wód podziemnych  
i powierzchniowych musi wynikać z uzasadnionego zapotrzebowania na wodę. Wskazano,  
że wielkość maksymalnego rocznego poboru wody musi wynikać z wielkości średniego 
dobowego poboru, uwzględniającego nierównomierności poboru wody w poszczególnych 
godzinach. Sformułowano również wytyczne wskazujące, że zakres zamierzonego 
korzystania z wód podziemnych i powierzchniowych, wymaga uwzględnienia w szczególności 
określonych informacji dotyczących uzasadnionego zapotrzebowania na wodę oraz,  
w przypadku wód podziemnych, informacji dotyczących braku możliwości wykorzystania 
wód powierzchniowych 

 
W §15 ustalono, że pobór wód podziemnych będzie możliwe do wielkości ustalonych 

zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych w dokumentacji geologicznej. Wielkość 
zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych nie może przekraczać łącznej wielkości 
wydajności eksploatacyjnych poszczególnych urządzeń wodnych wchodzących w skład 
ujęcia.  

 
Następnie, w §16 wskazano, że wprowadzenie ścieków do wód jest możliwe, jeżeli 

wprowadzany ładunek zanieczyszczeń, odniesiony do przepływu gwarantowanego 90%, nie 
spowoduje pogorszenia elementów stanu fizykochemicznego i biologicznego w żadnej JCWP. 
Ustalono również, że wydanie ww. pozwolenia na wprowadzanie do wód ścieków  
o wartościach wyższych niż najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń określone  
w stosownych przepisach (tj. na warunkach określonych w art. 41 ust. 6 ustawy Prawo 
wodne) nie jest możliwe, jeżeli odbiornikiem jest JCWP zagrożona nieosiągnięciem celów 
środowiskowych; wykaz zagrożonych JCWP stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia. 

 

W §17 wprowadzono następujące zakazy: 
1) zakaz wprowadzania do ziemi ścieków przemysłowych zawierających substancje 

priorytetowe lub substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego; 
2) zakaz wprowadzania do ziemi ścieków, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych,  

(o których mowa w art. 9 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne): 
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a) na obszarze występowania głównego użytkowego poziomu wodonośnego wieku 
triasowego;   
b) na obszarze aglomeracji o których mowa w art. 43 ustawy Prawo wodne;  
c) w odległości mniejszej niż 100 m od linii wyznaczonej rzędną maksymalnego piętrzenia 
zbiornika wodnego; 

3) zakaz rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych w odległości mniejszej niż 
100 m od linii wyznaczonej rzędną maksymalnego piętrzenia zbiornika wodnego; 
 
§18 mówi o tym, że wprowadzanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego do odbiornika jest możliwe pod warunkiem wykazania, że wprowadzany ładunek 
zanieczyszczeń nie spowoduje pogorszenia stanu chemicznego obszaru żadnej JCWP. 

 
W §19 ustalono, że wykonanie budowli piętrzącej w korycie cieku dla którego konieczne 

jest zachowanie możliwości migracji ryb dwuśrodowiskowych (chodzi o cieki wskazane  
w załączniku nr 6 do projektu WKW) jest możliwe tylko w przypadku wyposażenia tej 
budowli w urządzenia wodne zapewniające swobodną migrację charakterystycznych 
gatunków ryb dwuśrodowiskowych, chyba że konstrukcja budowli zapewnia przy przepływie 
średnim niskim (SNQ) utrzymanie takiej migracji. W odniesieniu do cieków istotnych  
dla populacji ryb potamodromicznych ustalono, że sytuowane na nich budowle piętrzące 
powinny być wyposażone w urządzenia wodne zapewniające swobodną migrację ryb 
w korycie cieku, przy czym musi to być uzasadnione potrzebami występujących tam 
gatunków ryb. 

 
W §20 wprowadzono ograniczenie w zabudowie potoków górskich, poprzez zakaz 

stosowania rozwiązań opartych ma przekrojach kołowych lub wielootworowych. 
 
W kolejnym paragrafie wskazano, że wydanie pozwolenia wodnoprawnego  

na wykonanie obiektu energetyki wodnej jest możliwe pod warunkiem wyposażenia  
go w urządzenia ograniczające śmiertelność organizmów.  

 
§22 wprowadza zakaz wydobywania z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku 

oraz innych materiałów w ilości zagrażającej zachowaniu równowagi hydrodynamicznej cieku  
oraz w sposób mogący powodować pogorszenie stanu wód oraz ekosystemów lądowych 
bezpośrednio zależnych od wód. Przepis ten mówi o tym, że ww. wydobywanie możliwe jest 
pod warunkiem przedstawienia analizy, która wykaże i uzasadni zachowanie równowagi 
hydrodynamicznej cieku, brak zagrożenia dla stanu wód oraz ekosystemów lądowych 
bezpośrednio zależnych od wód. Sformułowano przy tym wytyczne co do przeprowadzenia 
analizy równowagi hydrodynamicznej cieku. Wskazano też, że wydobywanie ww. materiałów 
z wód powierzchniowych wymaga określenia sposobu prowadzenia monitoringu w zakresie 
objętości wydobywanego osadu, zmian morfologii koryta oraz warunków ekologicznych  
w cieku.  

 
§23 (ostatni przepis) wskazuje termin wejścia w życie WKW. 
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IV. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU WSPÓLNOTOWYM, 

KRAJOWYM I REGIONALNYM 

IV.1. POLITYKA I PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 

 
Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego 
 
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii 

Europejskiej jest Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. 
Dotychczas obowiązujący VI Program przestał obowiązywać w dniu 21 lipca 2012 r., 
natomiast VII Program wciąż jeszcze nie został przyjęty, jest on natomiast przedmiotem 
zaawansowanych konsultacji i można prognozować, że wejdzie on w życie w 2013 r.  
29 listopada 2012 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt VII Programu1. Ma on 
zwiększyć wkład polityki ochrony środowiska w przechodzenie na zasobooszczędną, 
niskoemisyjną gospodarkę, w której kapitał naturalny jest chroniony i wzmacniany, a zdrowie 
i dobrostan obywateli są chronione. Program ten ma stanowić nadrzędne ramy dla polityki 
ochrony środowiska do 2020 r. Określono w nim dziewięć priorytetowych celów, jakie UE  
i państwa członkowskie mają osiągnąć. 
1) ochrona, zachowanie i popraw kapitału naturalnego Unii; 
2) przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę 

niskoemisyjną; 
3) ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem obciążeniami i zagrożeniami 

dla zdrowia i dobrostanu; 
4) maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie ochrony środowiska; 
5) poprawa dowodów stanowiących podstawę polityki ochrony środowiska;  
6) zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianie 

klimatu oraz urealnienie cen; 
7) poprawa uwzględniania aspektu ochrony środowiska i zwiększenia spójności polityki; 
8) wspieranie zrównoważonego charakteru miast Unii; 
9) zwiększenie efektywności Unii w przeciwdziałaniu regionalnym i globalnym wyzwaniom  

w zakresie ochrony środowiska. 
W dokumencie wskazuje się, że „Pomimo dotychczasowych znacznych wysiłków 

wynikający z ramowej dyrektywy wodnej wymóg osiągnięcia „dobrego stanu ekologicznego” 
do 2015 r. będzie spełniony dla zaledwie około 53% części wód powierzchniowych w UE”. 
Ponadto jest tu mowa o tym, że „w celu ochrony, zachowania i poprawy kapitału 
naturalnego UE program musi gwarantować, że do 2020 r.: (a) utrata różnorodności 
biologicznej i degradacja usług ekosystemowych zostaną powstrzymane, a ekosystemy i ich 
usługi będą utrzymane i ulepszone; (b) skutki presji na wody słodkie, przejściowe  
i przybrzeżne będą znacznie ograniczone, aby zachować, utrzymać lub poprawić dobry stan 
zgodnie z definicją zawartą w ramowej dyrektywie wodnej”. Wskazuje się, że wymaga  
to w szczególności m.in. „(a) pełnego wdrożenia unijnej strategii ochrony różnorodności 
biologicznej; (b) pełnego wdrożenia koncepcji ochrony zasobów wodnych w Europie”. 

 
 

                                                 

1
 komunikat: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1271_pl.htm ; treść Programu: 

http://ec.europa.eu/environment/newprg/pdf/7EAP_Proposal/pl.pdf ; dostępność dokumentów: 11.01.2013 r. 
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Plan ochrony zasobów wodnych Europy 
 
14 listopada 2012 r. Komisja Europejska opublikowała Plan ochrony zasobów wodnych 

Europy – strategię zmierzającą do zapewnienia wystarczającej ilości wody dobrej jakości, aby 
zaspokoić zapotrzebowanie ze strony ludności, gospodarki i środowiska. Komisja 
podsumowała dotychczasowe doświadczenia z realizacją polityki gospodarowania wodami, 
w szczególności wdrażania prawodawstwa europejskiego w tym zakresie, zwłaszcza RDW. 
Dokument ma charakter politycznej reakcji UE na obecne i przyszłe wyzwania w dziedzinie 
wody, której celem jest zapewnienie wystarczającej dostępności wód o dobrej jakości  
do zrównoważonego i sprawiedliwego korzystania z wód do 2050 r. 

Aby zrealizować cel RDW, polegający na osiągnięciu dobrego stanu wód do 2015 r., 
przedstawiono trójstopniową strategię:  
1) poprawa wdrażania obecnej polityki wodnej UE dzięki pełnemu wykorzystaniu 

możliwości obecnych przepisów - na przykład szersze wykorzystywanie środków w 
zakresie naturalnego potencjału retencyjnego, takich jak odnowa terenów podmokłych 
oraz równin zalewowych, lub skuteczniejsze stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” 
za pomocą pomiarów zużycia wody, odpowiedniego ustalania cen wody i dokładniejszych 
analiz gospodarczych;  

2) zwiększenie integracji celów polityki wodnej z innymi powiązanymi obszarami polityki,  
np. rolnictwem, rybołówstwem, energią odnawialną, transportem oraz Funduszem 
Spójności i funduszami strukturalnymi;  

3) uzupełnienie luk w obecnym prawodawstwie, zwłaszcza w zakresie rozwiązań 
potrzebnych do zwiększenia efektywności gospodarowania wodami.  
 
W Planie podkreśla się, że ochrona wody nie wiąże się wyłącznie ze środowiskiem, 

zdrowiem i dobrostanem. Ma ona także znaczenie dla wzrostu gospodarczego i dobrobytu. 
Dzięki ochronie zasobów wody można w pełni wykorzystać potencjał wzrostu w sektorze 
wodnym UE, a wszystkie sektory gospodarki zależne od dostępności wody określonej jakości 
mogą dobrze funkcjonować 

Plan nie narzuca sztywnych i uniwersalnych rozwiązań, proponuje natomiast zestaw 
narzędzi, przy pomocy których państwa członkowskie mogą usprawnić gospodarkę wodną  
w skali kraju, regionu czy dorzecza. W poszczególnych sekcjach Planu omówiono zagadnienia 
problematyczne i zaproponowano rozwiązania dotyczące użytkowania gruntów w kontekście 
stanu ekologicznego, stanu chemicznego i zanieczyszczenia wody, efektywności wodnej, 
podatności oraz kwestii przekrojowych. Przykładowo, Plan przedstawia następujące 
ustalenia: 
1. „Jeżeli istniejące konstrukcje, zbudowane na potrzeby elektrowni wodnych czy żeglugi 

bądź w innych celach, naruszają ciągłość rzeki oraz – co często za tym idzie – zakłócają 
migrację ryb, standardową praktyką powinno być stosowanie środków wyrównawczych 
takich jak przepławki i windy dla ryb. Takie rozwiązania są obecnie wprowadzane – 
zwłaszcza w przypadku nowych obiektów – dzięki wymogom dyrektywy RDW  
(art. 4 ust. 7), lecz aby poprawić stan wód, należy je stopniowo instalować  
w konstrukcjach już istniejących”. 

2. „Presje powodowane przez rolnictwo i ochronę przeciwpowodziową można łagodzić  
lub im zapobiegać. Odpowiednie metody obejmują ustanawianie pasów buforowych, 
które zapewniają ciągłość biologiczną między rzekami a ich brzegami, oraz stosowanie,  
w miarę możliwości, zielonej infrastruktury, polegające np. na odnowie obszarów 
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nadbrzeżnych, terenów podmokłych oraz równin zalewowych w celu retencji wody, 
ochrony różnorodności biologicznej i żyzności gleby oraz zapobiegania powodziom  
i suszom. Takie rozwiązanie stanowi cenną alternatywę dla typowej szarej infrastruktury 
(np. wałów przeciwpowodziowych, grobli i zapór)”.  

3. „Rozwiązanie problemu nadmiernej alokacji (ang. „over-allocation”) wymaga stworzenia 
w wielu dorzeczach w UE bardziej solidnych podstaw dla ilościowej gospodarki morskiej 
(w innych językach tłumaczenia Planu nie mówi się w tym miejscu o „gospodarce 

morskiej”, lecz wyłącznie o ilościowej gospodarce wodnej, „quantitative water 

management”, jest to zatem ewidentny błąd w oficjalnym tłumaczeniu na język polski), 
mianowicie określenia przepływu hydrobiologicznego, tj. ilości wody niezbędnej  
do dalszego dobrego funkcjonowania ekosystemu wodnego i zapewniania przez niego 
usług, które są nam potrzebne. Zasadnicze znaczenie ma tutaj założenie, że jakość i ilość 
wody są ściśle związane z pojęciem „dobrego stanu”. Jednak nie istnieje unijna definicja 
przepływu hydrobiologicznego ani wspólne ustalenia co do metod jego obliczania, 
chociaż są to niezbędne warunki umożliwiające spójne stosowanie tego kryterium.  
Aby wypełnić tę lukę, Komisja proponuje opracowanie wytycznych w ramach wspólnej 
strategii wdrażania dyrektywy RDW (...). Po uzgodnieniu wspólnej definicji oraz metodyki 
obliczania przepływu hydrobiologicznego należy je wdrożyć w następnym cyklu planów 
PGWD (PGW), których przyjęcie ma nastąpić do końca 2015 r.” 

4. „Państwa członkowskie mogą i powinny poprawić wdrażanie dyrektywy RDW oraz 
zmniejszyć presję hydromorfologiczną w europejskich dorzeczach poprzez odtworzenie 
ciągłości rzek, na przykład dzięki zielonej infrastrukturze. Takie rozwiązanie zmniejsza 
również podatność UE na powodzie i susze” 

 
Propozycje przedstawione w planie będą realizowane na podstawie „Wspólnej strategii 

wdrażania” RDW (jej istotą jest wspieranie wdrażania dyrektywy poprzez opracowanie 
przewodników metodycznych, opisujących i precyzujących kluczowe zagadnienia RDW). 
Analiza będąca podstawą planu obejmuje długi okres - do 2050 r., i będzie przez długi czas 
wykorzystywana w polityce wodnej UE. 

 
 

Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. 
 
3 maja 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła 10-letnią strategię ochrony i poprawy 

stanu różnorodności biologicznej w Europie. Ma ona na celu odwrócenie tendencji do utraty 
różnorodności biologicznej i przyspieszenie przejścia UE na ekologiczną gospodarkę 
efektywnie korzystającą z zasobów. Strategia obejmuje ona sześć wzajemnie się 
wspierających celów, które dotyczą głównych czynników wpływających na utratę 
różnorodności biologicznej i mają zmniejszyć kluczowe zagrożenia dla przyrody i usług 
ekosystemowych w UE. Każdy cel ujęto następnie w zbiór działań zaplanowanych na 
określony czas oraz inne środki wspomagające.  

Strategia formułuje: 
1) wizję na rok 2050: „Do 2050 roku różnorodność biologiczna w Unii Europejskiej oraz 

funkcje ekosystemu, które ona zapewnia i które stanowią jej kapitał naturalny, będą 
chronione, wycenione i zostaną odpowiednio odtworzone ze względu na wartość 
różnorodności biologicznej samej w sobie oraz ich fundamentalny udział w zapewnianiu 
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dobrobytu człowieka i koniunktury gospodarczej, tak aby uniknąć katastrofalnych zmian 
wywołanych przez utratę różnorodności biologicznej”; 

2) przewodni cel na rok 2020: „Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej  
i degradacji funkcji ekosystemu w UE do 2020 r. oraz przywrócenie ich w możliwie 
największym stopniu, a także zwiększenie wkładu UE w zapobieganie utracie 
różnorodności biologicznej na świecie”. 

 
Cele Strategii zostały sformułowane następująco: 
1. Powstrzymanie pogarszania się stanu wszystkich gatunków i siedlisk objętych unijnym 

prawodawstwem w dziedzinie ochrony przyrody oraz osiągnięcie znaczącej i wymiernej 
poprawy ich stanu, tak aby w porównaniu z obecnymi ocenami do 2020 r. osiągnąć 
następujące wyniki: (i) zwiększenie o 100 % liczby ocen siedlisk oraz o 50 % liczby ocen 
gatunków przeprowadzonych na mocy dyrektywy siedliskowej wykazujących poprawę 
stanu ochrony; a także (ii) zwiększenie o 50 % liczby ocen gatunków przeprowadzonych 
na mocy dyrektywy ptasiej wykazujących bezpieczny lub lepszy stan ochrony. 

2. Do 2020 r. ekosystemy i ich funkcje zostaną utrzymane i wzmocnione poprzez 
ustanowienie zielonej infrastruktury i odbudowę co najmniej 15 % zdegradowanych 
ekosystemów. 

3. A) Rolnictwo: Do 2020 r. maksymalizacja obszarów rolnych obejmujących użytki zielone, 
grunty orne i plantacje trwałe, które są, objęte środkami związanymi z różnorodnością 
biologiczną na mocy WPR, tak by zapewnić zachowanie różnorodności biologicznej  
i wymierną poprawę stanu ochrony gatunków i siedlisk, które zależą od rolnictwa lub 
podlegają jego wpływowi, a także poprawę w zakresie zapewniania funkcji ekosystemu  
w porównaniu z unijnym poziomem odniesienia z 2010 r., przyczyniając się w ten sposób 
do polepszenia zrównoważonego zarządzania 
B) Lasy: Do 2020 r. przyjęcie planów urządzenia lasu lub równoważnych instrumentów, 
zgodnie ze zrównoważoną gospodarką leśną w odniesieniu do wszystkich lasów 
państwowych i gospodarstw leśnych powyżej określonego rozmiaru (określonych przez 
państwa członkowskie lub regiony i wymienionych w ich programach rozwoju obszarów 
wiejskich), które otrzymują finansowanie w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich 
UE, tak by zapewnić wymierną poprawę stanu ochrony gatunków i siedlisk, które zależą 
od leśnictwa lub podlegają jego wpływowi, a także poprawę w zakresie zapewniania 
funkcji ekosystemu w porównaniu z unijnym poziomem odniesienia z 2010 r. 

4. Rybołówstwo: Osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu do 2015 r. 
Osiągnięcie struktury wiekowej i składu wielkościowego populacji świadczących  
o dobrym zdrowiu stada poprzez zarządzanie rybołówstwem, bez znaczącego 
negatywnego wpływu na inne stada, gatunki i ekosystemy, wspierając osiągnięcie 
dobrego stanu środowiska do 2020 r., zgodnie z wymogami dyrektywy ramowej  
w sprawie strategii morskiej. 

5. Do 2020 r. zidentyfikowanie i priorytetowe traktowanie inwazyjnych gatunków obcych  
i dróg ich przedostawania się, kontrola lub eliminacja gatunków o znaczeniu 
priorytetowym, zarządzanie ich drogami przedostawania się w celu zapobiegania 
wprowadzaniu i osiedlaniu się nowych inwazyjnych gatunków obcych. 

6. Do 2020 r. zwiększenie przez UE jej wkładu w powstrzymywanie utraty światowej 
różnorodności biologicznej. 
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Najważniejsze przepisy Unii Europejskiej związane z ochroną wód 
 
Szczegółowe cele określone są w dyrektywach dedykowanych konkretnym zagadnieniom 

środowiskowym. Jako przykład można tu wskazać następujące cele: 

− uniknięcie, na obszarach Natura 2000, pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych  
i siedlisk gatunków, jak również w celu uniknięcia zakłócania życia gatunków, dla których 
zostały wyznaczone takie obszary, o ile to zakłócanie może mieć znaczenie w stosunku do 
celów dyrektywy siedliskowej (art. 6(2) dyrektywy 92/43/EWG) 

− zachowanie lub odtworzenie, we właściwym stanie ochrony, siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków dzikiej fauny i flory będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty  

(art. 2(2) dyrektywy 92/43/EWG – dotyczy to gatunków i siedlisk przyrodniczych  
w obszarach sieci Natura 2000 oraz poza nimi), 

− zachowanie elementów krajobrazu istotnych dla migracji, rozprzestrzeniania i wymiany 
genetycznej dzikich gatunków, np. rzeki i ich brzegi (art. 10 dyrektywy 92/43/EWG), 

− zachowanie populacji gatunków ptaków na poziomie, który odpowiada w szczególności 
wymogom ekologicznym, naukowym i kulturowym, mając na uwadze wymogi 
ekonomiczne i rekreacyjne lub w celu dostosowania populacji tych gatunków do tego 
poziomu (art. 2 dyrektywy 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. roku w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa), 

− zapobiegnięcie pogarszaniu stanu wód oraz ochrona i poprawa stanu ekosystemów 
wodnych oraz, w odniesieniu do ich potrzeb wodnych, ekosystemów lądowych i terenów 
podmokłych bezpośrednio uzależnionych od ekosystemów wodnych (art. 1 RDW), 

− cele środowiskowe dla poszczególnych części wód, wynikające z PGW przyjętych zgodnie 
z RDW. 

 
Z punktu widzenia celu sporządzenia niniejszego opracowania zasadnym jest 

podkreślenie, że politykę UE w dziedzinie ochrony wód wyznaczają przede wszystkim dwie 
następujące dyrektywy: 

− dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa 
Dyrektywa Wodna (RDW), 

− dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 
w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu. 

 
Głównym celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich części wód, poprzez 

określenie i wdrożenie koniecznych działań w ramach zintegrowanych programów działań  
w państwach członkowskich do 2015 roku. Zgodnie z przepisami RDW planowanie 
gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy, dla których 
opracowuje się plany gospodarowania wodami, aktualizowane co 6 lat, które mają 
usprawnić proces osiągania celów środowiskowych. Zgodnie z art. 13 ust. 5 RDW, PGW mogą 
być uzupełniane poprzez opracowywanie bardziej szczegółowych programów i planów – 
takim dokumentem jest właśnie WKW będący przedmiotem analizy w niniejszym 
opracowaniu. 

Ramowa Dyrektywa Wodna definiuje cele środowiskowe, które mają służyć poprawie 
jakości wód tj.: 
− niepogarszanie stanu części wód; 
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− osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan/potencjał ekologiczny i chemiczny dla wód 
powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych; 

− spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych  
w odniesieniu do obszarów chronionych (w tym wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, narażonych na 
zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, przeznaczonych do 
celów rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 
do spożycia, przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 
gospodarczym, do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie stanu wód jest 
ważnym czynnikiem w ich ochronie); 

− zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych  
do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 

 
Celem dyrektywy 2006/118/WE jest ustanowienie środków określonych w RDW w celu 

zapobiegania i ochrony przed zanieczyszczeniem wód podziemnych. Są to środki obejmujące  
np.: kryteria oceny dobrego stanu chemicznego wód podziemnych. Ponadto dyrektywa 
uzupełnia zawarte w RDW przepisy zapobiegające wprowadzaniu zanieczyszczeń do wód 
podziemnych lub ograniczające je oraz zapobiega pogarszaniu się stanu wszystkich 
jednolitych części wód podziemnych. 

 

IV.2. DOKUMENTY KRAJOWE  

Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016  
 

„Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016" opiera się  
na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju. PEP ustanowiła cele średniookresowe  
do 2016 r. W kolejnych rozdziałach scharakteryzowano szczegółowo kierunki działań, jakie 
powinny być podjęte w najbliższych latach. Ujęte one zostały jako: 
1. Kierunki działań systemowych (uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach 

sektorowych, aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska, zarządzanie 
środowiskowe, udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, rozwój 
badań i postęp techniczny, odpowiedzialność za szkody w środowisku, aspekt 
ekologiczny w planowaniu przestrzennym); 

2. Ochrona zasobów naturalnych (ochrona przyrody, ochrona i zrównoważony rozwój 
lasów, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, ochrona powierzchni ziemi, 
gospodarowanie zasobami geologicznymi); 

3. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (środowisko a zdrowie, 
jakość powietrza, ochrona wód, gospodarka odpadami, oddziaływanie hałasu i pól 
elektromagnetycznych, substancje chemiczne w środowisku); 

4. Nakłady na realizację polityki ekologicznej. 
 
Charakter niniejszej prognozy implikuje konieczność przywołania ustaleń dla obszaru 

tematycznego pn. „Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi”. „Polityka...”  
w następujący sposób formułuje tu cel średniookresowy do 2016 r.: „Głównym celem 
średniookresowym jest racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych  
i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody  
i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie samofinansowania gospodarki 
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wodnej. Naczelnym zadaniem będzie dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów 
wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna 
ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem”.  

Wskazano, że pierwszym krokiem koniecznej reformy zarządzania gospodarką wodną 
będzie przyjęcie Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami do 2030 r.  
(z uwzględnieniem etapu 2015 r.), oraz że powinna ona formułować główne kierunki działań, 
w tym m. in.: 

− wyodrębnienie w ramach gospodarowania wodami dwóch sektorów, tj. sektora 
zarządzania zasobami wodnymi oraz sektora administrowania majątkiem Skarbu 
Państwa, 

− stopniowe wprowadzanie odpłatności przez użytkowników wód za korzystanie przez nich  
z zasobów wodnych, z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko, 

− pełne dostosowanie polskiego prawa do prawa UE, 

− opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego gospodarowania wodami spójnego  
z systemem informatycznym resortu „Środowisko”, 

− przygotowanie oceny ryzyka powodziowego, która wskazywała będzie obszary narażone  
na niebezpieczeństwo powodzi, dla których należało będzie do 2013 r. opracować mapy 
zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego, 

− wyznaczenie obszarów zalewowych tam, gdzie nie zostały jeszcze wyznaczone, 

− realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo wodne przez państwową służbę 
hydrologiczno-meteorologiczną i państwową służbę hydrogeologiczną, 

− rozwój tzw. małej retencji wody przy wsparciu finansowym z programów UE, 

− realizacja projektów z środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 
(priorytet III), mających na celu zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na 
potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz ochrony przed powodzią, 

− modernizacja systemów melioracyjnych przez zaopatrzenie ich w urządzenia piętrzące 
wodę, umożliwiające sterowanie odpływem,  

− dokończenie systemu monitorowania terenów osuwiskowych, 

− rozpoczęcie realizacji ochrony głównych zbiorników wód podziemnych, 

− propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania edukacyjno-
promocyjne (akcje, kampanie skierowane do wszystkich grup społecznych). 
 
 

Projekt Polityki Wodnej Państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016)  
 

„Polityka Wodna Państwa do roku 2030” jest odpowiednikiem „Narodowej Strategii 
Gospodarowania Wodami”, o której była mowa w Polityce Ekologicznej Państwa. Dokument  
ten znajduje się w fazie zatwierdzania2. Przedstawiony poniżej skondensowany opis 
dokumentu odnosi się do jego wersji przygotowanej po przeprowadzeniu strategicznej OOŚ3. 

Celem nadrzędnym Polityki wodnej państwa jest „zapewnienie powszechnego dostępu 
ludności do czystej i  zdrowej wody oraz istotne ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez 
powodzie i susze w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi 
ekosystemów, przy zaspokojeniu uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, poprawie 
                                                 

2
 wedle informacji Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na http://www.kzgw.gov.pl/pl/Projekt-Polityki-

wodnej-panstwa-do-roku-2030.html (dostępność informacji: 11.01.2013 r.) 
3
 http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Programy/PPWP2030/PWP_28_09_2011Ms.doc (dostępność dokumentu: 

11.01.2013 r.) 
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spójności terytorialnej i dążeniu do wyrównania dysproporcji międzyregionalnych oraz 
uwzględnieniu integrowania potrzeb ochrony środowiska  wodnego z innymi działami 
gospodarki, w tym transportu, rolnictwa, energetyki i turystyki”. Dla osiągnięcia cela 
nadrzędnego ustanowiono następujące cele strategiczne i operacyjne: 
1. Cel strategiczny 1. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód oraz 

związanych z nimi ekosystemów. 
Cele operacyjne: 
1) Przywrócenie i utrzymanie, w możliwym zakresie, dobrego stanu i potencjału wód 

powierzchniowych i podziemnych, w warunkach planowanego rozwoju 
2) Redukcja dopływu zanieczyszczeń do  wód powierzchniowych  i podziemnych 
3) Ograniczanie utraty retencji i jej odbudowa z wykorzystaniem zabiegów naturalnych  

i technicznych 
2. Cel strategiczny 2. Zapewnienie dostępu do zasobów wodnych dla zaspokojenia potrzeb 

ludności, środowiska naturalnego oraz społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb 
wodnych gospodarki. 
Cele operacyjne: 
1) Określenie rzeczywistych potrzeb wodnych ludności i gospodarki kraju dla 

zabezpieczenia dostępu do odpowiedniej ilości zasobów wodnych 
2) Zracjonalizowanie zaspokojenia potrzeb wodnych ludności, gospodarki kraju  

i środowiska  z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z niedoborów wody 
3) Wprowadzenie mechanizmów formalno-prawnych umożliwiających racjonalne 

gospodarowanie zasobami wodnymi 
4) Racjonalizacja zużycia wody (oszczędzanie wody) 
5) Zwiększenie udziału hydroenergetyki w bilansie energetycznym kraju 
6) Poprawa standardów i rozwój śródlądowych dróg wodnych 

3. Cel strategiczny 3. Ograniczenie negatywnych skutków powodzi i suszy oraz 
minimalizowanie ryzyka występowania sytuacji nadzwyczajnych. 
Cele operacyjne: 
1) Wdrożenie polityki w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym 
2) Zwiększenie skuteczności ochrony ludności przed powodzią i skutkami suszy  

za pomocą efektywnych działań technicznych 
3) Wzrost wykorzystania i podnoszenie efektywności nietechnicznych metod 

ograniczania skutków powodzi i suszy 
4) Zwiększenie bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych 

4. Cel strategiczny 4. Wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi  
i gospodarowania wodami. 
Cele operacyjne: 
1) Opracowanie i etapowe wdrożenie instytucjonalnej reformy zarządzania gospodarką 

wodną 
2) Rozwój instrumentów organizacyjno-prawnych i ekonomicznych zintegrowanego 

zarządzania zasobami wodnymi 
3) Stworzenie systemu edukacji w zakresie gospodarki wodnej 
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Program wodno – środowiskowy kraju 
 

Program wodno – środowiskowy kraju określa podstawowe i uzupełniające działania 
zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na poszczególnych obszarach 
dorzeczy w Polsce, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów 
gospodarowania wodami. Działania te są opracowane oddzielnie dla każdej scalonej części 
wód powierzchniowych oraz JCWPd. Każdorazowo jednym z działań jest „opracowania 
warunków korzystania z wód regionu wodnego”. Cele „Programu...” określono następująco: 
1) niepogarszanie stanu części wód; 
2) osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód 

powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych; 
3) spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych  

i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych (w tym wrażliwych  
na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, 
narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, 
przeznaczonych do celów rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia ludności  
w wodę przeznaczoną do spożycia, przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt 
wodnych o znaczeniu gospodarczym, do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których 
utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie); 

4) zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 
środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 

 
 
Strategia ochrony obszarów wodno – błotnych w Polsce wraz z planem działań (na lata 
2006-2013) 

 
Celem nadrzędnym Strategii jest powszechna ochrona środowisk wodno-błotnych  

w kraju na drodze: 
1) zapewnienia ciągłości istnienia i naturalnego charakteru środowisk zachowanych 

dotychczas obszarów wodno-błotnych oraz pełnionych przez nie funkcji ekologicznych 
2) zatrzymania procesu degradacji i zanikania środowisk wodno-błotnych; 
3) restytucji przyrodniczej obszarów zdegradowanych. 

 
Ochrona ta powinna być realizowana w odniesieniu do całych ekosystemów, jak  

i pojedynczych elementów składających się na różnorodność biologiczną: biotopów wodno-
błotnych, zbiorowisk roślinnych, a także cennych gatunków fauny i flory.  

Cele strategiczne Strategii sformułowano następująco: 
1. Doskonalenie i harmonizacja przepisów prawnych. 
2. Synchronizacja działań różnych resortów, struktur zarządzania i organizacji. 
3. Synchronizacja działań w zakresie zalesień siedlisk hydrogenicznych. 
4. Ochrona prawna obiektów najcenniejszych przez włączanie ich w sieć obszarów 

chronionych. 
5. Wskazanie priorytetowych obszarów wymagających ochrony lub renaturyzacji. 
6. Rozwój metod czynnej ochrony obszarów wodno-błotnych. 
7. Usprawnienie i wdrożenie instrumentów finansowych w sferze ochrony środowiska, 

wspierających ochronę obszarów wodno-błotnych. 
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8. Zapewnienie właściwej edukacji i promocji wartości obszarów wodno-błotnych, ich 
zagrożeń oraz potrzeb ochrony. 

9. Rozwój badań naukowych i monitoringu na obszarach wodno-błotnych, w tym 
stworzenie zintegrowanego monitoringu obszarów wodno-błotnych objętych ochroną  
w ramach sieci Natura 2000, obszarów objętych Dyrektywą Azotanową i obszarów 
wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej. 

 
 
Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej 

 
Głównym celem strategii jest zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej oraz 

zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jej organizacji,  
z uwzględnieniem potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego oraz konieczności zapewnienia 
odpowiednich warunków życia i rozwoju społeczeństwa. Odbywa się to poprzez: 

− realizację polityki regionalnej zgodnej z zasadami rozwoju zrównoważonego, 

− zwiększenie powierzchni i liczby terenów chronionych, 

− zwiększenie różnorodności biologicznej kompleksów leśnych, 

− zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, 

− wzmocnienie merytoryczne i organizacyjne służb ochrony przyrody na poziomie 
regionalnym i lokalnym. 
 
W odniesieniu do gospodarki wodnej, Strategia wskazuje dwa działania operacyjne: 

1. Wzmocnienie działań na rzecz osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód, a także 
ekosystemów wodnych i od wód zależnych, w tym utrzymania wszędzie tam gdzie jest to 
możliwe, naturalnego lub zbliżonego do naturalnego charakteru rzek i ich dolin. 

2. Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzek. 
 
 
 

IV.3. DOKUMENTY REGIONALNE I WOJEWÓDZKIE 

 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 
 

Według RDW plany gospodarowania wodami są narzędziem planistycznym, które ma 
usprawnić proces osiągania celów środowiskowych. PGW jest syntezą prac 
przeprowadzonych na obszarze dorzecza w pierwszym cyklu planistycznym i zawiera takie 
elementy jak: 

• ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujący w szczególności: 
wykaz JCWP (wraz z podaniem ich typów) i JCWPd; 

• podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich 
wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, 

• wykaz obszarów chronionych, 

• mapę sieci monitoringu, wraz z prezentacją programów monitoringowych, 

• ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych, 

• podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód, 
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• podsumowanie działań zawartych w programie wodno – środowiskowym kraju,  

• wykaz innych szczegółowych programów i planów gospodarowania dotyczących zlewni, 
sektorów gospodarki, problemów lub typów wód, wraz z omówieniem zawartości tych 
programów i planów, 

• podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji 
społecznych, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie, 

• wykaz organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 

• informacje o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji źródłowej 
wykorzystanej do sporządzenia planu oraz informacji o spodziewanych wynikach 
realizacji planu. 
 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 
 

Z punktu widzenia celów, jakim ma służyć przedmiotowe opracowanie, najbardziej 
istotnym dokumentem rangi regionalnej bądź wojewódzkiej jest, prócz planu 
gospodarowania wodami, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 
małopolskiego (2003). Według tego dokumentu, cele polityki przestrzennej w dziedzinie 
środowiska naturalnego przedstawiają się następująco: 

− Cel generalny: „Harmonijne gospodarowanie przestrzenią jako podstawa dynamicznego 
i zrównoważonego rozwoju województwa”. 

− Jeden z celów strategicznych: „zintegrowana ochrona zasobów wodnych przed 
zanieczyszczeniem oraz nadmiernym lub nieuzasadnionym zużyciem”  
Cele operacyjne: „skuteczna ochrona prawna,  minimalizacja zużycia i przeciwdziałanie 
zanieczyszczeniu wód podziemnych; racjonalne wykorzystanie wód geotermalnych  
i mineralnych; racjonalne kształtowanie zasobów wodnych oparte na korzystnym 
ekologicznie i gospodarczo zagospodarowaniu zlewniami rzek”. 

− Kolejny z celów strategicznych: „zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego”.  
Cele operacyjne: „właściwe zagospodarowanie przestrzenne terenów zagrożonych; 
zwiększenie retencji powierzchniowej poprawa i rozbudowa systemu regulacji cieków  
i infrastruktury przeciwpowodziowej”.  

− Kolejny z celów strategicznych: „ochrona przyrody i różnorodności biologicznej poprzez 
zachowanie, wzbogacanie i odtwarzanie zasobów przyrody”.  
Cele operacyjne: 
1) kształtowanie spójnej przestrzennie małopolskiej sieci powiązań przyrodniczych 
uwzględniającej istniejące i projektowane obszary chronione, włączone w sieć krajową, 
opartej o założenia i koncepcję europejskich sieci ekologicznych; 
2) tworzenie warunków przestrzennych dla zapewnienia ochrony prawnej unikatowych  
i wybitnych walorów przyrodniczych w tym ochrona rzek z ich otoczeniem oraz innych 
ciągów obszarowych mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej”. 
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V. ANALIZA UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH 

W niniejszym rozdziale wagę położono na zagadnienia mające związek z dokumentem 
będącym przedmiotem strategicznej OOŚ, a więc na takie komponenty środowiska jak wody 
powierzchniowe, wody podziemne i przyroda ożywiona. Przy opracowaniu opisu 
poszczególnych komponentów środowiska korzystano przede wszystkim z publikacji  
pn. „Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu 
gospodarowania wodami w Polsce na obszarach dorzeczy. Region wodny Czarnej Orawy” [7], 
opracowanej w 2010 r. przez MGGP S.A. Znacznie bardziej szczegółowa charakterystyka 
obszaru przedstawiona jest w następujących publikacjach (dostępnych również w wersji 
elektronicznej na stronie internetowej RZGW Kraków): 
1. Dołęga M. i in., „Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza międzynarodowego 

wraz z warunkami korzystania z wód”, MGGP S.A. (w ramach projektu RZGW  
w Krakowie), 2011 r. 

2. Dołęga M. i in., „Charakterystyka przyrodnicza i społeczno – gospodarcza obszaru zlewni 
Czarnej Orawy”, MGGP S.A. (w ramach projektu RZGW w Krakowie), 2011 r. 

V.1. POŁOŻENIE 

Region wodny Czarnej Orawy jest położony w województwie małopolskim, obejmuje 
24,4% powierzchni powiatu nowotarskiego. Jego powierzchnia wynosi 359,7 km2. Położenie 
analizowanego obszaru objętego zapisami WKW przedstawiono na poniższej rycinie: 
 
Ryc. 1. Położenie i granice regionu wodnego Czarnej Orawy 
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Region wodny Czarnej Orawy położony jest w zachodniej części mezoregionu Kotliny 
Orawsko-Nowotarskiej oraz wschodniej części mezoregionu Beskidu Żywieckiego. Przez 
kotlinę przebiega dział wodny dzielący ją na dwie części: Kotlinę Orawską na zachodzie  
i Kotlinę Nowotarską na wschodzie, poza obszarem regionu wodnego. Beskid Żywiecki 
natomiast stanowi najwyższą część Beskidów Zachodnich. Rozciąga się na wschód  
po Przełęcz Sieniawską na dziale wodnym Raby i Dunajca i dolinę Skawy. W regionie wodnym 
Czarnej Orawy występują 3 submezoregiony Beskidu Żywieckiego: Pasmo Babiogórskie  
z najwyższym szczytem Beskidów Zachodnich – Babią Górą (1 725 m n.p.m.), Działy Orawskie 
na południe od Babiej Góry i Beskid Orawsko-Podhalański. 

 

V.2. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA 

W 2008 r. region wodny Czarnej Orawy zamieszkiwało ok. 30 000 mieszkańców, przy 
czym rozmieszczenie ludności jest nierównomierne. Największym skupiskiem ludności  
w obszarze regionu wodnego jest gmina Raba Wyżna. 

Tereny rolne stanowią tu ok. 55% powierzchni obszaru. Zaobserwować można duże 
rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Dużą powierzchnię zajmują lasy i tereny zielone, które 
stanowią prawie 39,2% tego obszaru. Tereny zurbanizowane zajmują ok. 2,1%. 
Dominującymi dziedzinami jest tu handel i usługi, a także rolnictwo, w mniejszym stopniu 
leśnictwo oraz budownictwo. Region wodny Czarnej Orawy ze względu na uwarunkowania 
przyrodnicze i przestrzenne nie jest wykorzystywany intensywnie do celów gospodarczych.  

 

V.3. WODY POWIERZCHNIOWE 

Region wodny Czarnej Orawy jest częścią międzynarodowego dorzecza Dunaju. Głównym 
ciekiem regionu wodnego jest Czarna Orawa, której długość wynosi ok. 34 km. Całkowita 
długość sieci hydrograficznej w regionie wodnym jest równa 273 km. Czarna Orawa powstaje 
w wyniku połączenia trzech potoków źródłowych: Orawki, Bębeńskiego Potoku oraz 
Bukowińskiego Potoku. 

Reżim rzeczny regionu jest niwalno-pluwialny (śnieżno-deszczowy); średni odpływ 
miesiąca letniego jest wyższy lub prawie równy średniemu odpływowi miesiąca wiosennego. 
W regionie wodnym występuje znaczna przewaga zasilania powierzchniowego, wynosząca 
powyżej 65% odpływu całkowitego. 

Region wodny jest podzielony na 10 JCWP, które zostały zagregowane do jednej scalonej 
części wód powierzchniowych. 7 JCWP zaklasyfikowano  jako naturalne. Według WKW  
i PGW, nie są one zagrożone brakiem osiągnięcia celu środowiskowego.  

Głównym punktowym źródłem emisji zanieczyszczeń do rzek w regionie jest 
oczyszczalnia ścieków w Lipnicy Wielkiej. Według danych katastru wodnego prowadzonego 
przez RZGW, na terenie regionu istnieje 15 miejsc odprowadzania ścieków, na które wydano 
pozwolenia wodnoprawne. Wybrane informacje na ten temat przedstawia poniższa tabela: 
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Tabela 2. Wybrane informacje na temat pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków do środowiska 

(na podstawie danych z katastru wodnego RZGW) 

Lp. 
Odbiornik 

ścieków 

Kilometraż miejsca 

wprowadzenia 

ścieków do rzeki 

Opis 

1.  Jeleśnia 7,54 

Wprowadzanie oczyszczonych ścieków z 
oczyszczalni zlokalizowanej przy Stacji Paliw w 
m. Chyżne do potoku Jeleśnia Woda w km 
7+540 w ilości Qśrd=8,0 m3/d 

2.  Chyżny 3 

Wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowo-
gospodarczych  w il. Qmaxd=0,58 l/s = 50,11 
m3/d i opadowych w il.Qmax=335 l/s z terenu 
hotelu i qmax=93,,7 z terenu stacji paliw i z 
budynków  

3.  Lipnica 0,2 
Zrzut ścieków z oczyszczalni w Lipnicy Wielkiej 
w il. Qmaxd=1300 m3/d, Qśrd=1000, 
Qmaxh=86,7 m3/h. 

4.  Czarna Orawa 6 
Odprowadzenie 1) ścieków sanitarnych i 
technolog. Q=37m3/d  2) ścieków deszczowych 
Q=91 l/s 

5.  Czarna Orawa 6 
Wprowadzenie oczyszczonych ścieków z 
oczyszczalni w Jabłonce  

6.  Syhlec 3,3 
Odprowadzenie oczyszczonych ścieków z 
oczyszczalni ścieków w  m.  Lipnica Mała   

7.  Czarna Orawa 9 

Wprowadzenie wód opadowych w ilości Q=400 
l/s mających pochodzić ze stoku oraz 
powierzchni utwardzonych z rejonu ul. 
Jabłońskiego w m. Jabłonka. 

8.  Syhlec 3,75 
Odprowadzanie oczyszczonych ścieków z 
miejscowości Lipnica Mała  

9.  Zubrzyca 2,366 
Wprowadzenie oczyszczonych ścieków z 
oczyszczalni w Zubrzycy Dolnej 

10.  
Bukowiński 
Strumyk 

8 

Odprowadzenie wód opadowych z odcinka 
drogi powiatowej J1664 Harkabuz-Bukowina 
Osiedle-Podszkle od km 4+124,20 - 5+269,51  w 
il.Q=430 l/s 

11.  Czarna Orawa 30 
Odprowadzenie oczyszczonych ścieków z 
oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w 
Harkabuzie w ilości Qmaxd=4,4m3/d 

12.  Czarna Orawa 21 
Wprowadzanie oczyszczonych ścieków z 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 
w ilości Qśrd=400 m3/d i Qmaxd=520 m3/d. 

13.  Czarna Orawa 41,721 
Wprowadzanie oczyszczonych ścieków z 
przydomowej oczyszczalni ścieków w ilości 
Qśrd=0,75 m3/d  

14.  
do ziemi (m. 
Jabłonka) 

 

Wprowadzanie do ziemi poprzez studnię 
chłonną w m. wód opad. spływających z 
dachów, parkingu, placu magazynowego  
i placu manewrowego  

15.  Skalnica 0,446 
Wprowadzanie wód odpływających z komory 
filtracyjnej w m. Lipnica Mała 
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Lokalizacja ww. miejsc jest przedstawiona na poniższej mapie: 
 

Ryc. 2. Lokalizacja miejsc odprowadzania ścieków według pozwoleń wodnoprawnych 
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Niekorzystny wpływ na jakość wód wywierają również niekontrolowane zrzuty ścieków 
bytowo-gospodarczych. Łączna liczba ludności niepodłączonej do kanalizacji w obrębie 
analizowanego regionu wodnego wynosi ok. 19 600 osób, co stanowi ok. 65% ogólnej liczby 
mieszkańców [7].  

Dla potrzeb sporządzenia niniejszej prognozy RZGW zwrócił się z pisemną prośbą do 
gmin Czarny Dunajec, Lipnica Wielka, Raba Wyżna i Jabłonka o udostępnienie danych na 
temat zinwentaryzowanych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie regionu 
wodnego Czarnej Orawy. Z uzyskanych odpowiedzi wynikają następujące dane: 

1. Na terenie gminy Jabłonka nie jest prowadzony rejestr przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 

2. Na terenie gminy Raba Wyżna zinwentaryzowano 3 przydomowe oczyszczalnie. 
3. Na terenie gminy Czarny Dunajec zinwentaryzowano 5 przydomowych oczyszczalni,  

z czego tylko jedna znajduje się w granicach regionu wodnego Czarnej Orawy. 
4. Na terenie gminy Lipnica Wielka nie zinwentaryzowano ani jednej przydomowej 

oczyszczalni ścieków. 
 

Odnosząc się do obszarowych źródeł zanieczyszczenia należy wskazać, że w regionie 
wodnym Czarnej Orawy na 0,01 km2 (1 ha) użytków rolnych zużyto 27 kg nawozów 
azotowych, 18,2 kg nawozów fosforowych i 17,3 kg nawozów potasowych. 

 

V.4. WODY PODZIEMNE 

W regionie wodnym Czarnej Orawy występuje czwartorzędowe i paleogeńsko-kredowe 
piętro wodonośne.  

Czwartorzędowe piętro wodonośne budują osady rzeczne i fluwioglacjalne wypełniające 
zachodnią część Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Warstwa wodonośna zbudowana jest  
z piasków, żwirów i otoczaków, lokalnie wymieszanych ze sobą, o korzystnych parametrach 
hydrogeologicznych. Piaszczysto-żwirowy poziom czwartorzędowy w znacznej części 
przykryty jest warstwą gliny piaszczystej lub pylastej, której miąższość dochodzi do 
kilkunastu metrów na terenach wyniesionych. Spływ wód powierzchniowych jest generalnie 
do rzeki Czarnej Orawy, lokalnie zaznacza się drenujący wpływ jej dopływów. Szczególnie 
silnie poziom czwartorzędowy drenują potoki: Chyżny i Jeleśnia. 

Paleogeńsko-kredowe piętro wodonośne występuje w utworach fliszowych na stokach 
Beskidu Wysokiego ograniczających od północy Kotlinę Orawsko-Nowotarską. Fliszowy 
poziom wodonośny związany jest przede wszystkim ze stropową, spękaną częścią utworów 
fliszowych. Warstwę wodonośną stanowią kompleksy piaskowców gruboławicowych 
zawierających wkładki łupków ilasto-marglistych. 

Na obszarze regionu wodnego Czarnej Orawy znajdują się fragmenty trzech 
nieudokumentowanych GZWP. GZWP nr 440 – Dolina kopalna Nowy Targ jest zbiornikiem 
wykształconym w czwartorzędzie, pozostałe GZWP: 439 – Zbiornik warstw Magura (Gorce) 
oraz 445 – Zbiornik warstw Magura (Babia Góra) obejmują paleogeńsko-kredowe utwory 
fliszu karpackiego. 

Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych w regionie wodnym Czarnej 
Orawy wydzielono jedną JCWPd nr 164 (dobry stan chemiczny i ilościowy). W regionie 
wodnym Czarnej Orawy wyróżniono jeden rejon wodnogospodarczy o nazwie Czarna Orawa. 

Wykonana w 2011 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska „Mapa wrażliwości wód 
podziemnych na zanieczyszczenie” [14] przedstawia informacje na temat podatności wód 



Prognoza oddziaływania na środowisko  

projektu rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Czarnej Orawy 

 

 39 

podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenia z powierzchni terenu. 
Wycinek „Mapy...” dla regionu wodnego Czarnej Orawy (z dodatkowo naniesionymi 
granicami i numerami JCWPd) przedstawia poniższa rycina. 
 

Ryc. 3. Podatność wód pierwszego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenia z powierzchni terenu 
w regionie wodnym Czarnej Orawy [na podstawie: 14] 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko  

projektu rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Czarnej Orawy 

 

 40 

V.5. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE 

W publikacji pn. „Waloryzacja przyrodnicza cieków jako podstawa oceny ryzyka 
lokalizacyjnego obiektów hydroenergetycznych” (Makomaska – Juchiewicz M., Król W.,  
[w:] G. Mazurkiewicz-Boroń (red): Wytyczne do uwarunkowań rozwoju hydroenergetyki  
w obszarze działania RZGW w Krakowie. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk  
w Krakowie, Kraków, 2011) [8] dokonano waloryzacji przyrodniczej cieków na terenie  
RZGW Kraków (w oparciu o metodologię szczegółowo opisaną w ww. pracy). Uwzględniono 
tu przede wszystkim sieć obszarów Natura 2000 oraz wybrane typy siedlisk przyrodniczych  
i gatunków związanych z korytami cieków. 

W pracy tej wskazano, że największymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi 
charakteryzuje się San i cieki położone w górnej (Sanoczek, Osława, Hoczewka), środkowej 
(Wiar, Wisłok) i dolnej części jego zlewni (Tanew, Bukowa), a także Wisłoka z dopływami, 
Dunajec z Białą Tarnowską oraz jego górne i środkowe dorzecze, oraz Nida i jej dorzecze. 

Waloryzacja przyrodnicza, uwzględniająca występowanie obszarów chronionych  
i rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunków, związanych z korytami rzek i będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, zostały przedstawiona na poniższych rycinach. 

  
 

Ryc. 4. Wartość przyrodnicza cieków w oparciu o rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunków 
związanych z korytami rzek [źródło: 8] 

 

 
 

 

 

 

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko  

projektu rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Czarnej Orawy 

 

 41 

Ryc. 5. Rozmieszczenie obszarów chronionych na terenie RZGW Kraków [8] 

 
 
 

Ryc. 6. Waloryzacja cieków w obszarach Natura 2000 pod kątem ich znaczenia dla ochrony 
siedlisk i gatunków związanych z korytami rzek [źródło: 8] 
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Ryc. 7. Waloryzacja przyrodnicza cieków na terenie RZGW Kraków, uwzględniająca występowanie 
obszarów chronionych i rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunków, związanych z korytami 
rzek i będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty [źródło: 8] 

 
 
Na terenie regionu wodnego Czarnej Orawy występuje wiele terenów o istotnych 

walorach przyrodniczych. Najważniejsze z nich zostały objęte prawnymi formami ochrony 
przyrody; w analizowanym obszarze znajduje się: 
1) duża część Babiogórskiego Parku Narodowego i jego otuliny (razem 19,6 % powierzchni 

regionu), 
2) rezerwat przyrody „Bembeńskie” o powierzchni 0,2 km2,  
3) trzy obszary specjalnej ochrony ptaków - ok. 19,3% powierzchni regionu wodnego), 
4) cztery specjalne obszary ochrony siedlisk (łącznie stanowią ok. 16,7% powierzchni 

regionu wodnego), 
5) dwa obszary „siedliskowe” Natura 2000 z Shadow List 2013, 
6) Południowomałopolski obszar chronionego krajobrazu, 
7) korytarze ekologiczne istotne dla zachowania spójności sieci Natura 2000, chronione  

na mocy art. 10 dyrektywy 92/43/EWG. 
 
W załączniku do niniejszej prognozy przedstawiono opis obszarów sieci Natura 2000, 

parków narodowych oraz rezerwatów przyrody i obszarów chronionego krajobrazu. 
 
Jak wskazano w publikacji [6], rodzima ichtiofauna dorzecza Dunaju (w tym – rzeki 

Czarnej Orawy) liczy 1 gatunek minoga oraz 23 gatunki ryb. Tylko w dorzeczu Dunaju 
występowała rodzima głowacica Hucho hucho. Występuje tu także jeden specyficzny dla 
dorzecza podgatunek – minóg ukraiński Władykowa Eudontomyzon mariae vladykovi.  

To samo źródło [6] jako istotne wartości przyrodnicze związane z wodami podaje: 
– jedyne naturalne siedliska głowacicy (która w naturalnym polskim zasięgu wyginęła), 
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– do niedawna czarnomorska forma certy Vimba vimba carinata, ale wyginęła, 
– populacja kozy złotej bałkańskiej Sabanejewia aurata balcanica, ale na granicy 

wyginięcia, 
– populacja minoga ukraińskiego podgatunek Vladykowa Eudontomyzon mariae 

vladykowi, na pograniczu wyginięcia, 
– czarnomorska forma pstrąga potokowego Salmo trutta labrax m. fario 
– bardzo silny ubytek ichtiofauny, 
– unikatowe Torfowiska Orawsko–Nowotarskie (kompleks podgórskich torfowisk 

wysokich), 
– liczne występowanie górskiej świerczyny na torfie,  
– łęgi i kamieńce nad Czarną Orawą i pot. Bembieńskie, 
– rzeki prawie w całości w obszarach Natura 2000. 
 
 
 

V.6. ZASOBY NATURALNE 

Region wodny Czarnej Orawy posiada zróżnicowaną budową geologiczną. Występują tu 
utwory płaszczowiny magurskiej (Karpaty zewnętrzne) oraz fliszu podhalańskiego  
i pienińskiego pasa skałkowego (Karpaty wewnętrzne). Na utworach fliszowych zachowały 
się również osady miocenu o znacznej miąższości (z przewagą warstw ilasto-mułowcowych 
nad piaszczysto-żwirowymi). Utwory czwartorzędowe stanowią osady aluwialne 
(wypełniające doliny rzeczne i kotliny śródgórskie) oraz osady fluwioglacjalne. 

 
 

V.7. KLIMAT  

Cechą charakterystyczną regionu wodnego Czarnej Orawy jest surowy górski klimat. 
Przeważa napływ wilgotnych mas powietrza polarno-morskiego, co skutkuje niskimi 
temperaturami powietrza oraz częstymi i obfitymi opadami śniegu. Pokrywa śnieżna zalega 
średnio przez około 100 dni w ciągu roku, co powoduje iż okres wegetacyjny roślin jest 
bardzo krótki. Wielkość opadów kształtuje się na poziomie 750 mm i wraz z wysokością 
wzrasta nawet do 1800 mm na najwyższych szczytach Tatr. Najwyższe opady występują  
w lipcu, ze średnią około 105 mm, natomiast najniższe w styczniu, ze średnią 35 mm. 

 

V.8. GLEBY  

Na terenie zlewni Czarnej Orawy w części południowej oraz w małych fragmentach 
północnej części przeważają gleby pyłowe wytworzone ze skał osadowych okruchowych 
niescementowanych. W północno – wschodniej części zlewni występują gleby gliniaste  
i gleby ilaste wytworzone ze skał osadowych fliszowych. występują również gleby skaliste  
i szkieletowe wytworzone ze skał osadowych fliszowych. Gleby szkieletowe zlokalizowane  
są głównie w północnej części zlewni na stokach pasma Babiej Góry i pasma Policy oraz  
w mniejszych fragmentach w pozostałej części zlewni. W pozostałej części zlewni występują 
gleby bagienne (które tworzą się m.in. z torfów, z utworów aluwialnych i deluwialnych) oraz 
mady lekkie, średnie oraz ciężkie. 
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V.9. JAKOŚĆ POWIETRZA 

Powietrze jest jednym z najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenia komponentów 
środowiska, a jego jakość w znaczący sposób wpływa na warunki życia ludzi, zwierząt i roślin. 
Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza, są obecnie sektory 
elektroenergetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwo, sektor bytowo-komunalny  
i transport. Zanieczyszczenia powietrza emitowane są także przez różne gałęzie przemysłu 
oraz rolnictwo. 

Według publikacji pn. „Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2011” 
(Państwowy Monitoring Środowiska – Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2012),  
do najmniej korzystnej klasy C zakwalifikowano 3 strefy w woj. małopolskim. Zaliczenie 
strefy do klasy C nie oznacza złej jakości powietrza na terenie całej strefy – a jest jedynie 
sygnałem, że na terenie strefy istnieją obszary wymagające podjęcia i prowadzenia działań 
na rzecz poprawy jakości powietrza.  

Na podstawie przeprowadzonej przez Inspekcję Ochrony Środowiska „Oceny jakości 
powietrza w województwie małopolskim w 2009 roku” strefę nowotarsko – tatrzańską 
zakwalifikowano do klasy A pod względem ochrony zdrowia dla SO2, NO2, tlenku węgla, 
benzenu, arsenu, ołowiu, kadmu, niklu, ozonu, natomiast dla różnych czasów uśrednienia 
stężeń PM10, benzo(a)piranu do klasy C. Strefę z uwagi na ochronę roślin dla SO2, NO2 oraz 
ozonu zakwalifikowano do klasy A. W strefie nowotarsko – tatrzańskiej zanotowano 
przekroczenia poziomu dopuszczalnego 24 – godzinnych stężeń pyłu zawieszonego PM10  
w roku kalendarzowym, przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10  
w roku kalendarzowym oraz przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)piranu w roku 
kalendarzowym. Występowały one głównie w okresie zimowym i spowodowane były 
lokalnymi warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, niekorzystnymi warunkami 
klimatycznymi oraz oddziaływaniem emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem 
budynków. 
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VI. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

 

VI.1. PROBLEMY FORMALNO – PRAWNE  

We wcześniejszej części pracy podkreślono, że narzędzie prawne, jakim jest 
rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego, nie jest doskonałą 
i kompleksową receptą na uzyskanie celów środowiskowych RDW. Wynika to z faktu 
istnienia ograniczeń prawnych mających zastosowanie do tego narzędzia, a także  
z problemów o charakterze formalnym oraz systemowo – prawnym. Część z wskazanych 
poniżej kwestii tego typu została zidentyfikowana również w raporcie Komisji Europejskiej na 
temat wdrażania RDW w Polsce4. Zasadniczo sprowadzają się one do następujących 
najważniejszych (tj. najistotniejszych z punktu widzenia strategicznej OOŚ) zagadnień: 
1. Zawarta w PGW ocena aktualnego stanu JCWP oparta jest generalnie na elementach 

fizykochemicznych i nie w pełni uwzględnia kryteria hydromorfologiczne oraz biologiczne 
– natomiast właśnie te elementy są kluczowe dla osiągnięcia dobrego stanu/potencjału 
wód. Tym samym ocena stanu JCWP w PGW może być niezgodna ze stanem faktycznym 
– np. zawyżona, co pociąga za sobą niedoszacowanie ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych dla JCWP. 

2. Wobec znaczącego braku danych o stanie i potencjale ekologicznym JCWP, wątpliwości 
może budzić kwestia kwalifikacji rzek do określonych typów abiotycznych. 

3. W poszczególnych przypadkach istnieją uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości 
wyznaczenia granic JCWP, co ma miejsce generalnie na tych odcinkach rzek, które 
częściowo mają charakter wybitnie silnie zmieniony, a częściowo charakter naturalny. 
Problem ten, potęgowany wielkością JCWP, ma zasadnicze znaczenie dla ocen 
oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć na cele środowiskowe ustalone w PGW.  

4. Podobny charakter ma kwestia zakwalifikowania JCWP jako silnie zmienione części wód. 
Mimo opracowania metod wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód, brak 
jest szczegółowych informacji na temat sposobów zastosowania tych metod i nie 
pewności co do tego, że wyznaczenie silnie zmienionych części wód zostało 
przeprowadzone zgodnie z RDW. 

5. W PGW nie wskazano celów środowiskowych dla obszarów chronionych. Jest to problem 
o tyle istotny, że cele te muszą być osiągnięte w 2015 r. i nie ma możliwości derogacji 
tego terminu. 

6. Przedstawione w PGW derogacje dotyczące celów środowiskowych (derogacje w trybie  
art. 4 ust. 7 RDW, czyli wynikające z realizacji nowych inwestycji) nie zostały w PGW 
wystarczająco uzasadnione (analiza wdrożonych środków mitygujących, uzasadnienie 
społeczno – gospodarcze, analiza wariantów alternatywnych).  

7. Polskie przepisy nie określają warunków referencyjnych dla oceny takich elementów 
stanu i potencjału wód jak makrobezkręgowce bentosowe, ichtiofauna czy 
hydromorfologia. 

8. Nieuporządkowana w polskim prawie pozostaje kwestia tych wód podziemnych, które 
podlegają przepisom ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze; 
mowa tu w szczególności o solankach, wodach leczniczych i wodach termalnych 

                                                 

4
 raport Komisji Europejskiej z dnia 14.11.2012 r. dostępny (17.06.2013 r.) na stronie internetowej: 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/CWD-2012-379_EN-Vol3_PL.pdf 
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(mających status kopalin), a więc tych, w stosunku do których nie stosuje się przepisów  
o pozwoleniach wodnoprawnych.  

9. Charakter prawny PGW może budzić wątpliwości. Wynika to z faktu, że PGW nie są 
źródłem powszechnie obowiązującego prawa; zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2007 r. źródłami tymi są: Konstytucja, ustawy, 
ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Tymczasem, PGW przyjęte 
zostały w formie uchwał Rady Ministrów, które zgodnie z art. 93 ust. 1 Konstytucji mają 
charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi 
wydającemu te akty. Akty prawa wewnętrznego nie mogą w żadnym przypadku stanowić 
podstawy decyzji wydawanych wobec obywateli, osób prawnych i innych podmiotów.  

Analiza przepisów uzależniających wydanie pozwoleń wodnoprawnych i decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach od warunku zgodności z ustaleniami PGW, może 
skłaniać do stwierdzenia, że ustawodawca traktuje PGW jako źródło prawa powszechnie 
obowiązującego. W celu wyeliminowania wątpliwości w tym zakresie, w toku 
prowadzonych prac legislacyjnych (stan na czerwiec 2013 r.) zakłada się rozbudowanie 
oraz doprecyzowanie regulacji ustawy - Prawo wodne, nadając PGW charakter przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego (miałyby być one wydawane w formie 
rozporządzenia). 

 
Identyfikacja ww. problemów prowadzi do wniosku, że WKW może zniwelować część  

z nich, bowiem dokument ten będzie miał status aktu prawa miejscowego (rozporządzenie 
Dyrektora RZGW), który m.in. określa ograniczenia w korzystaniu z wód oraz szczegółowe 
wymagania w zakresie stanu wód wynikające z celów środowiskowych ustalonych w PGW. 
Niemniej, wynikające z ustawy Prawo wodne ograniczenia co do zawartości dokumentu 
oznaczają, że z pewnością WKW nie jest – bo nie może być – panaceum na wszystkie 
kluczowe problemy związane z ochroną środowiska wodnego. 

 
 

VI.2. PROBLEMY SYSTEMOWE, TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE 

W publikacji pn. „Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów 
dorzeczy” [4], przedstawiono następujący katalog kluczowych zagadnień, które kolidują  
z wymaganiami i potrzebami pro-środowiskowej i racjonalnej gospodarki wodnej. Problemy 
te zidentyfikowano, sklasyfikowano i skatalogowano; wykaz kluczowych problemów 
(punkty), przyczyn (podpunkty) i zjawisk powiązanych (tiret) przedstawiono poniżej: 
1. Niespójność i niejednoznaczność przepisów prawnych oraz luki prawne w przepisach 

1) Brak ustalonych celów, których osiąganiu służyć ma określony przepis (z reguły dotyczy  
to zapisów w ustawach i w programach) 

− niewystarczająca analiza doświadczeń ze stosowania dotychczasowych rozwiązań 
prawno-organizacyjnych 

− brak analiz i symulacji skutków wprowadzenia określonych rozwiązań prawnych 

− nieuzasadnione uleganie lobbingowi różnych grup interesów 
2) Proces legislacyjny ukierunkowany na spełnienie oczekiwań "wszystkich 
zainteresowanych" 

− dążenie istniejących struktur organizacyjnych do zachowania przynajmniej 
"dotychczasowego stanu posiadania" 
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− brak analiz i symulacji skutków wprowadzenia zmian organizacyjnych (lub braku 
wprowadzenia takich zmian) 

3) Braki w przepisach, które utrudniają skuteczną ochronę wód 

− brak w obowiązujących z zakresu gospodarki wodnościekowej i ochrony wód 
przepisach prawa polskiego zapisów, które wskazywałyby jednoznacznie na wymóg 
przeprowadzenia analizy wpływu odprowadzanych z oczyszczalni ścieków na ich 
odbiornik także w aspekcie ilościowym (dotyczy przede wszystkim ocen 
oddziaływania na środowisko oraz zakresu analiz we wnioskach o pozwolenia 
wodnoprawne) 

− niewystarczająco precyzyjne przepisy odnoszące się do gospodarowania wodami 
opadowymi i roztopowymi 

− niewystarczająco precyzyjne przepisy dotyczące wód chłodniczych 

− niewystarczająco precyzyjne i/lub wadliwe przepisy dotyczące ochrony jezior 

− niespójny podział uprawnień kompetencyjnych w zakresie gospodarki rybackiej 

− nie w pełni skuteczny system kontroli podmiotów i osób fizycznych naruszających 
przepisy (w tym dokonujących poboru wody i odprowadzających ścieki) 

− niewystarczające regulacje prawne dotyczące zabezpieczenia wód przed spływem 
zanieczyszczeń rozproszonych (np. pochodzenia rolnego) oraz przechowywania 
odchodów zwierzęcych (szczególnie poza obszarami OSN) 

− brak odpowiednich regulacji umożliwiających powstrzymanie urbanizacji obrzeży rzek  
i zbiorników wodnych i wspieranie powstawania obszarów buforowych 

− brak pełnej kompatybilności dokumentów tworzących podstawy prawne gospodarki 
wodnej (np. planów gospodarowania wodami i rozporządzeń w zakresie stosowanych 
nazw cieków) 

− brak jasnych regulacji dotyczących zasad utrzymania wód i urządzeń melioracji 
wodnych dla silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych szczególnie 
w obszarach Natura 2000 

2. Nieprzestrzeganie lub niepełne przestrzeganie istniejących przepisów prawnych 
odnoszących się m. in. do gospodarowania wodami 
1) Brak możliwości objęcia kontrolą wszystkich użytkowników wód 

− zmiana struktury systemu społeczno-gospodarczego, której konsekwencją jest 
powstanie dużej liczby podmiotów, z których zdecydowana większość jest 
użytkownikiem wód 

2) Brak lub niewystarczająca świadomość użytkowników wód (w tym przedsiębiorców  
i osób fizycznych) o skutkach ekologicznych, społecznych i ekonomicznych braku dbałości 
o stan wód powierzchniowych i podziemnych 

− niedostatki edukacji ekologicznej 

− luka pokoleniowa w kształceniu fachowców dla gospodarki wodnej 
3. Brak właściwej relacji między przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym i gospodarowaniem wodami 
1) Ukierunkowanie zagospodarowania przestrzennego na cele lokalne lub regionalne, 
bez należytego uwzględniania celów nadrzędnych (w tym wynikających z potrzeb 
ochrony zasobów wodnych) 

− brak dostosowania zagospodarowania przestrzennego do ochrony zasobów wodnych 
(przede wszystkim na poziomie lokalnym) 
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− niewystarczające uwzględnianie w planowaniu przestrzennym potrzeb ochrony 
zasobów wodnych na terenach sąsiadujących z jednostką, której plan dotyczy 

2) Niewystarczające uwzględnianie wymogów wynikających z planów zagospodarowania 
przestrzennego (dotyczących gospodarki wodnej) w praktyce gospodarczej 

4. Nie w pełni lub niewystarczająco precyzyjnie uregulowane sprawy formalno-prawne,  
w tym własnościowe cieków wodnych i jezior 
1) Zmiany organizacyjno – kompetencyjne dokonywane w przeszłości 

− niesumienne lub niekonsekwentne wprowadzanie zmian w dokumentacji 
geodezyjnej lub innej,  która stanowi podstawę ustalania prawa własności 

2) Niesumienne lub niekonsekwentne wprowadzanie zmian w dokumentacji geodezyjnej 
lub innej, która stanowi m. in. podstawę ustalania prawa własności i/lub obowiązków 

− brak ustalonej linii brzegowej na rzekach i jeziorach 

− brak ustaleń, czy dane jezioro jest zaliczane do wód stojących czy płynących 
5. Nieadekwatny, względem aktualnych potrzeb, system finansowania gospodarki wodnej 

1) Brak wystarczających środków finansowych na realizację zadań, które są przypisane 
jednostkom organizacyjnym (instytucjom, organizacjom i innym podmiotom) w zakresie 
gospodarowania wodami 

− brak możliwości utrzymania w należytym stanie obiektów i urządzeń tworzących 
infrastrukturę gospodarki wodnej 

− należy przeanalizować rolę i zadania Spółek Wodnych oraz określić zasady 
finansowania zadań przez nie wykonywanych 

− należy zweryfikować zasady gospodarowania wodami, w tym utrzymywania urządzeń 
wodnych na gruntach wydzierżawionych przez Skarb Państwa 

2) Brak wypracowanego modelu finansowania gospodarki wodnej, który przy wdrożeniu 
zasad "zanieczyszczający płaci" i "użytkownik płaci" umożliwiłby zaspokajanie 
uzasadnionych potrzeb w tej dziedzinie. 

− system opłat i kar oraz ich egzekucji związany z korzystaniem z zasobów wodnych 
powinien być zgodne z zasadą „zanieczyszczający płaci”. Opłaty i kary powinny być 
adekwatne do faktycznego korzystania z zasobów wodnych oraz uwzględniać stopień 
szkodliwości dla środowiska wodnego, jakie mogą być skutkiem korzystania z wód 

− brak zróżnicowania opłat za pobór wód podziemnych w oparciu o ich waloryzację  
na podstawie takich kryteriów jak: jakość i trwałości jakości wód i odnawialność 
zasobów 

− brak racjonalnych i uzasadnionych zachęt ekonomicznych zarówno dla inwestorów  
jak i rolników podejmujących działania dla ograniczenia emisji azotu do wód 

6. Obniżenie zwierciadła wód podziemnych 
1) Nadmierny pobór wód podziemnych 

− marnotrawstwo zasobów wód podziemnych, szczególnie przez przemysł, który często 
dla celów technologicznych wykorzystuje zasoby wód o bardzo dobrej jakości,  
nie zanieczyszczone antropogenicznie ze zbiorników o bardzo słabej odnawialności 

− brak procedur, które by wiązały wyniki monitorowania stanu zasobów wód 
podziemnych z postępowaniem administracyjnym dotyczącym ustalania zasobów 
oraz ich rozdysponowywania 

− nieprzestrzeganie zasady, że wody podziemne powinny być wykorzystywane przede 
wszystkim jako źródło wody do picia 

2) Działalność górnicza – występowanie lejów depresji na znacznych obszarach lub ich 
zmniejszanie 
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− przy rozpatrywaniu oddziaływania odwodnień związanych z eksploatacją górniczą 
należy brać pod uwagę nie tylko problem obniżania zwierciadła wody ale również 
wpływu odwodnień na naruszenie składników bilansowych naturalnych 
ekosystemów 

− prace poszukiwawcze (np. w zakresie poszukiwań gazu łupkowego)  
w niewystarczającym stopniu uwzględniają problematykę ochrony wód podziemnych 

− wypełnianie wyrobisk po kopalniach odkrywkowych wodą 
3) Eksploatacja kruszywa z koryt i dolin rzecznych 

− nieprzestrzeganie uwarunkowań środowiskowych przez prowadzących działalność  
na podstawie pozwoleń 

− nielegalne wydobywanie kruszywa z koryt i dolin rzecznych 
4) Zmniejszenie naturalnej retencji zlewni 

− "uszczelnianie" powierzchni ziemi 

− brak lub niewystarczająca ilość zbiorników małej retencji (w tym także przejmujących 
wody z systemów melioracyjnych), które mogą pełnić ważną funkcję źródła wody dla 
rolnictwa oraz jako ekosystemy do oczyszczania wód z biogenów 

− zmiana struktury wykorzystania gruntów rolnych 
5) Niewłaściwie zaprojektowane i/lub wykonane, i/lub eksploatowane systemy 
melioracyjne 

− niesystematyczna i/lub niewłaściwa konserwacja urządzeń melioracji podstawowej  
i szczegółowej 

− brak rozwiązań technicznych prowadzących do zatrzymywania wody z systemów 
melioracyjnych w zlewni i redukujących jej odpływ a tym samym zwiększających 
retencję wód podziemnych 

7. Zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych 
1) Nadmierny pobór wód powierzchniowych i podziemnych 

− niezaspokajanie potrzeb wodnych ludności/przemysłu/rolnictwa - podmioty radzą 
sobie same często w sposób nieracjonalny 

2) Działalność górnicza powodująca występowanie lejów depresji 

− potrzeby związane z zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatacyjnego kopalń 
3) Budowa i eksploatacja urządzeń piętrzących wodę (w tym także wyposażonych  
w turbiny wodne) 

− dążenie do wytwarzania energii z OZE (dla wypełnienia zobowiązań UE) 

− wadliwe rozwiązania techniczne przy MEW (np. brak lub źle działające przepławki) 
4) Szczytowa praca elektrowni wodnych 

− możliwość negatywnego oddziaływania na naturalny reżim hydrologiczny 

− dążenie do wytwarzania energii z OZE (dla wypełnienia zobowiązań UE) 
5) Zmniejszenie naturalnej retencji zlewni 

− zwiększająca się zabudowa 

− wycinanie lasów 

− prostowanie cieków i obwałowanie (prowadzące do zmniejszenia naturalnej retencji) 

− zmiana struktury wykorzystania gruntów rolnych 
6) Niewłaściwa zabudowa i regulacja cieków 

− brak dbałości o drogi publiczne 

− zaburzenia w ekosystemach od wód zależnych (doliny rzeczne również korytarzami 
ekologicznymi) 
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− zanik tarlisk 
7) Eksploatacja kruszywa z koryt i dolin rzecznych 
8) Niewłaściwa gospodarka na stawach rybnych 

− rybactwo intensywne 

− zbyt wysokie pobory wody na potrzeby gospodarki stawowej 
8. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

1) Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych 

− niestosowanie Dobrych Praktyk Rolniczych 

− brak zbiorników (silosów) do przechowywania pasz objętościowych 

− brak lub niewystarczająca ilość zbiorników na gnojowicę i płyt na obornik 

− brak stawów biologicznych, przejmujących wody (zawierające duże ilości związków 
biogennych) z systemów melioracyjnych 

− zanieczyszczenia pochodzące z terenów rolniczych zalewanych i podtapianych 
podczas powodzi 

− rolnicze wykorzystanie ścieków i osadów ściekowych (przy nieprzestrzeganiu 
wymagań prawnych) 

− zakładanie plantacji intensywnej uprawy roślin energetycznych (w tym także bez 
wykonania odpowiednich analiz środowiskowych) 

2) Zasilanie wewnętrzne w związki biogenne z osadów dennych (w przypadku jezior 
hipertroficznych oraz zbiorników wodnych) 
3) Zanieczyszczone ścieki pochodzące z gospodarstw domowych i terenów rekreacyjnych 

− brak lub niewystarczająco rozwinięta sieć kanalizacyjna 

− niewłaściwie zaprojektowane, wykonane i/lub eksploatowane przydomowe 
oczyszczalnie ścieków 

− nie w pełni skuteczny system kontroli małych podmiotów dokonujących poboru wody  
i odprowadzających ścieki 

4) Zbyt duży ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników z oczyszczalni 
ścieków komunalnych i przemysłowych 

− zagrożenie eutrofizacją zbiorników zaporowych 
5) Zanieczyszczenia z chowu i hodowli ryb oraz wędkowania 

− nieprzestrzeganie norm zanieczyszczeń na odpływie 

− zaburzenia naturalnego składu ichtiofauny i równowagi ilościowej w składzie 
zooplanktonu i fitoplanktonu (wpływa na pogorszenie jakości wód) 

− zanieczyszczenie wód powierzchniowych tzw. wabiącą karmą dla ryb 
6) Zanieczyszczenia związane ze spływem wód opadowych i roztopowych z terenów 
uszczelnionych (w tym spływy z dróg krajowych i autostrad) 

− brak właściwych rozwiązań w zakresie odbioru wód opadowych z terenów 
zurbanizowanych 

− niewłaściwie zaprojektowane i/lub wykonane i/lub eksploatowane systemy 
odprowadzania wód opadowych z tras komunikacyjnych 

7) Odcieki ze składowisk odpadów 
8) Zanieczyszczenia odpadami zbiorników wodnych oraz koryt rzek i potoków 

− nie w pełni skuteczny system kontroli małych podmiotów dokonujących poboru wody  
i odprowadzających ścieki 

− niedostatki edukacji ekologicznej 
9) Odprowadzanie wód chłodniczych 
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− niewystarczająco precyzyjne i nieprzestrzegane przepisy dotyczące wód chłodniczych; 
10) Budowa zapór i stopni wodnych 

− osadzanie się zanieczyszczeń i ich kumulowanie się w osadach dennych 
9. Zasolenie wód powierzchniowych 

1) Odprowadzanie zasolonych wód kopalnianych 
10. Zanieczyszczenia wód podziemnych 

1) Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych 

− niestosowanie Dobrych Praktyk Rolniczych 

− brak lub niewystarczająca ilość zbiorników na gnojowicę i płyt na obornik 

− rolnicze wykorzystanie ścieków i osadów ściekowych (przy nieprzestrzeganiu 
wymagań prawnych) 

2) Zanieczyszczone ścieki pochodzące z gospodarstw domowych i terenów rekreacyjnych 

− brak zbiorczych systemów kanalizacyjnych (przy programowaniu budowy tych 
systemów powinny być uwzględniane priorytety wynikające z ochrony wód 
podziemnych) 

− niedostatki edukacji ekologicznej 

− niewłaściwie zaprojektowane, wykonane i/lub eksploatowane przydomowe 
oczyszczalnie ścieków 

3) Zanieczyszczenia związane z komunikacją i transportem (w tym spływy z dróg 
krajowych i autostrad) 
4) Nieprawidłowe utrzymanie istniejących studni i terenów wokół nich oraz brak 
obowiązku likwidacji nieczynnych studni 

− niedostatki edukacji ekologicznej 

− nie w pełni skuteczny system kontroli małych podmiotów dokonujących poboru wody  
i odprowadzających ścieki 

5) Odcieki z niezabezpieczonych składowisk odpadów 
6) Zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w otoczeniu mogilników 
7) Niewłaściwe zagospodarowanie osadów ściekowych 
8) Niewłaściwe zagospodarowanie stref ochronnych ujęć i obszarów ochronnych 
zbiorników wód podziemnych 

− nielegalna zwałka odpadów w sąsiedztwie ujęć wody 

− niewłaściwe zagospodarowanie stref ochronnych 
9) Zanieczyszczenia mające swoje źródła na terenie zlikwidowanych obiektów, w tym 
zakładów przemysłowych 

− brak inwentaryzacji "ognisk zanieczyszczeń" na terenie likwidowanych zakładów 

− brak działań rekultywacyjnych na terenie likwidowanych zakładów (o ile taki 
obowiązek występował) 

11. Zasolenie wód podziemnych 
1) Nadmierny pobór wód 

12. Zmiana naturalnych warunków morfologicznych 
1) Regulacja rzek i potoków, budowa wałów 

− niewłaściwie zaprojektowane, i/lub wykonane i/lub eksploatowane (konserwowane) 
obiekty i urządzenia 

− trudność w osiągnięciu kompromisu pomiędzy interesami użytkowników wód (w tym  
z utrzymaniem żeglowności rzek) i zachowaniem właściwych warunków 
hydromorfologicznych 
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2) Eksploatacja kruszywa z koryt i dolin rzecznych 

− nieprzestrzeganie uwarunkowań środowiskowych przez prowadzących działalność  
na podstawie pozwoleń 

− nielegalne wydobywanie kruszywa z koryt i dolin rzecznych 

− brak należytego zagospodarowania wyrobisk pokopalnianych (po kruszywach)  
w dolinach rzek 

3) Mała i duża retencja 

− zbiorniki powiązane z siecią kanałów melioracyjnych 

− utrata ciągłości rzek i potoków oraz wysychanie małych zbiorników wodnych 

− niewłaściwie zaprojektowane, i/lub wykonane i/lub eksploatowane (konserwowane) 
obiekty i urządzenia 

4) Budowa i eksploatacja urządzeń piętrzących wodę (w tym także wyposażonych  
w turbiny wodne) 

− nieprzestrzeganie warunków eksploatacji urządzeń piętrzących wodę 

− projektowanie urządzeń piętrzących wodę bez należytego uwzględniania  
(w maksymalnym możliwym stopniu) potrzeby zachowania naturalnych warunków 
morfologicznych 

− niewłaściwie zaprojektowane, i/lub wykonane i/lub eksploatowane (konserwowane) 
obiekty i urządzenia 

5) Presja inwestorów do zabudowy obrzeży cieków wodnych 
13. Niewystarczająco efektywna ochrona przed powodzią i suszą 

1) Potrzeba kompleksowych rozwiązań legislacyjnych (wiążących gospodarkę wodną, 
ochronę przyrody oraz planowanie i zagospodarowanie przestrzenne), które ograniczą 
ryzyko powodzi i zmniejszą jej następstwa, także w związku ze skutkami zmian klimatu 
2) Braki w infrastrukturze przeciwpowodziowej 

− niewystarczające lub niewłaściwe obwałowanie rzek, w miejscach zagrożenia 
powodziowego (jeżeli obwałowania są optymalnym sposobem ochrony przed 
powodzią) 

− brak lub niewłaściwie zaprojektowane i/lub wykonane, i/lub eksploatowane inne niż 
wały elementy infrastruktury ppow. 

− brak skutecznych rozwiązań przeciwpowodziowych na terenach zagrożonych cofką 
3) Brak lub niewystarczające możliwości utrzymania we właściwym stanie infrastruktury 
przeciwpowodziowej 

− brak lub niewystarczająca konserwacja cieków (dla powiększenia pojemności koryta) 

− niesystematyczne lub niewłaściwe prowadzenie prac konserwacyjnych w międzywalu 

− niedostatki oraz niewłaściwa konserwacja istniejących zbiorników retencyjnych 

− niewystarczająca ilość zbiorników retencyjnych 
4) Nie w pełni efektywne wykorzystywanie możliwości zapobiegania powodziom 

− wadliwe rozwiązania infrastruktury powodziowej 

− wadliwe rozwiązania komunikacyjne (wiadukty, nasypy drogowe i inne) utrudniające 
swobodny spływ wód 

− zmniejszenie retencji cieków oraz zwiększenie spływu powierzchniowego 

− zabudowa terenów zalewowych 
5) Trudność w uzyskaniu rozsądnego kompromisu pomiędzy wymogami ochrony 
przyrody i wymogami ochrony przed powodzią 

− nadmierny rozwój populacji bobra (a także nornic, kretów) 
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6) Degradacja urządzeń melioracji 

− zanik niewielkich cieków 

− osuszanie terenów rolniczych 
14. Brak należytego wykorzystania potencjału hydroenergetycznego 

1) Konflikty systemowe między realizacją programów wykorzystania potencjału 
hydroenergetycznego (OZE) i ochrony przyrody (np. Natura 2000) 
2) Brak zachęt dla przedsiębiorców inwestujących w obiekty hydroenergetyczne 

15. Brak należytej dbałości o infrastrukturę hydrotechniczną 
1) Brak spójnej koncepcji zagospodarowania istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej 
2) Zaniedbania w utrzymaniu istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej 

16. Brak wystarczających (planowych i skoordynowanych) działań na rzecz rozwoju 
transportu śródlądowego i rewitalizacji portów 
1) Trudność w osiągnięciu kompromisu pomiędzy interesami żeglugi (utrzymaniem 
żeglowności rzek) i zachowaniem właściwych warunków hydromorfologicznych 

17. Rozprzestrzenianie się w środowisku wodnym gatunków obcych, inwazyjnych 
 
Prócz powyższego, podkreślić należy problem polegający na tym, że zdecydowanie zbyt 

często kształtowanie przekroju koryta cieków wodnych nie jest traktowane jako 
przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko (tj. wymagające uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu przepisów UOOŚ), lecz jako 
bieżące utrzymanie, co w dużej ilości przypadków jest sprzeczne z prawem krajowym  
i wspólnotowym. W myśl projektu zmiany ustawy Prawo wodne i jego uzasadnienia5,  
w 2013 r. mają być wprowadzone przepisy regulujące cel oraz zakres utrzymywania wód. 
Projekt przewiduje również, że katalog decyzji wymagających uprzedniego wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach zostałby poszerzony o pozwolenia wodnoprawne  
na regulację wód oraz na wydobywanie z wód żwiru, kamienia, piasku i innych materiałów  
w ramach szczególnego korzystania z wód. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

5
 http://www.mos.gov.pl/kategoria/5118_konsultacje_spoleczne/ - dostępność dokumentów: 15.01.2013 r. 
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VII. ANALIZA I OCENA ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko opracowywana dla strategicznych dokumentów 
z założenia nie jest dokumentacją szczegółową, ponieważ jej głównym celem jest odniesienie 
zasadniczej treści dokumentu do polityki ekologicznej oraz zasad zrównoważonego rozwoju. 
Prognoza może jedynie w zgeneralizowany i uogólniony sposób rozważać korzyści  
i zagrożenia wynikające z realizacji dokumentu strategicznego bądź odstąpienia od tejże 
realizacji. Niemniej, stanowi ona narzędzie do oceny m.in. zgodności ocenianego dokumentu  
z ustanowionymi (na szczeblu krajowym i międzynarodowym) celami środowiskowymi.  
W tym kontekście przedstawiono ocenę oddziaływania WKW na poszczególne komponenty 
środowiska. 
 

VII.1. ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE 

Przyjęcie analizowanego dokumentu (WKW) będzie generować wyłącznie korzystne 
oddziaływania na środowisko wód powierzchniowych, ponieważ wprowadzi przepisy 
zapewniające wyższy niż dotychczas poziom wymagań wobec korzystania ze środowiska.  
Co ważne, WKW wskazuje (w uogólnieniu), jakie metody analityczne powinny być 
przeprowadzane na okoliczność zbadania dopuszczalności danego korzystania  
ze środowiska oraz wydobywania materiałów (kruszyw) z wód. 

Natomiast z punktu widzenia celu, jakiemu analizowany dokument ma służyć oraz celów 
środowiskowych wynikających z uwarunkowań prawnych i strategicznych (cele te wskazano  
we wcześniejszej części opracowania), należy zwrócić uwagę na konieczność dokonania 
pewnych zmian i uzupełnień w dokumencie. Przedstawiają się one następująco: 

 
1. §5 ust.1 WKW mówi: „W celu zapewnienia równowagi pomiędzy poborem wód 

powierzchniowych a ochroną wód i środowiska związanego z ich zasobami, pobór tych 
wód może być realizowany pod warunkiem zachowania przepływu nienaruszalnego, 
niepowodowania istotnych zmian reżimu hydrologicznego uwzględniającego przyrost 
przepływu w obrębie zlewni oraz pod warunkiem braku negatywnego wpływu na sposób 
użytkowania jakiejkolwiek jednolitej części wód powierzchniowych”.  

RDW mówi o konieczności zapobiegania pogarszaniu się stanu wszystkich części wód 
powierzchniowych. Należy mieć na uwadze to, że ww. przepis będzie stosowany w tym 
właśnie kontekście, w innym przypadku należałoby to uznać za sprzeczność z duchem 
RDW. 

Odrębnym zagadnieniem jest odwołanie się do przepływu nienaruszalnego; 
zagadnienie to jest szerzej omówione poniżej. 

 
2. §5 WKW zawiera odniesienie do załącznika nr 4, w którym zawarty jest opis metody 

obliczania przepływu nienaruszalnego. Według WKW, wielkość tego przepływu nie może 
być niższa od wielkości obliczonej według metody wskazanej w załączniku 4. 

W odniesieniu do takiego zapisu należy stwierdzić, że kluczowym zagadnieniem jest 
tu ocena tego, czy zachowanie przepływu nienaruszalnego jest dobrym kryterium 
bezpieczeństwa hydrobiologicznego w cieku wodnym. Istotne jest również rozważenie, 
czy zaproponowana metoda obliczania przepływu nienaruszalnego jest odpowiednia. 
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Pierwsze zagadnienie nie pozostawia wątpliwości co do tego, że kwestia osiągnięcia 
celów środowiskowych RDW zależy nie tylko od przepływu nienaruszalnego, lecz  
od całego reżimu hydrologicznego (nie wspominając o pozostałych elementach oceny 
stanu wód). Naturalny reżim przepływów jest wymieniony jako jedno z kryteriów 
hydromorfologicznych bardzo dobrego stanu wód rzecznych w załączniku V RDW.  Z kolei 
reżim hydrologiczny wymagany dla uzyskania dobrego i umiarkowanego stanu wód jest 
zdefiniowany poprzez odwołanie do kryteriów biologicznych koniecznych do osiągnięcia 
tych kategorii jakości wód. Osiągnięcie dobrego i umiarkowanego stanu wód nie jest 
możliwe bez zabezpieczenia odpowiednich, zbliżonych do naturalnych, warunków reżimu 
hydrologicznego.  

Sytuacja, w której w korycie rzeki pozostanie jedynie niewielki procent aktualnego 
przepływu (np. średniego i wysokiego), będzie stanowić istotną ingerencję  
w uwarunkowania hydrologiczne i przyrodnicze cieku i doliny rzecznej. Wyeliminowanie 
w dolinie rzeki większych wezbrań będzie powodowało stopniowe przerwanie łączności 
poprzecznej i stanowić będzie zagrożenie dla niektórych gatunków oraz typów siedlisk 
związanych z tarasem zalewowym. Zachowanie rocznej i wieloletniej dynamiki 
przepływów i stanów wód jest jednym z ważniejszych warunków właściwego 
funkcjonowania ekosystemów w dolinach rzecznych i osiągnięcia minimum dobrego 
stanu (potencjału) wód. Dla ekosystemów zależnych od wody czynnikiem o kluczowym 
znaczeniu dla możliwości utrzymania lub odtworzenia celów środowiskowych RDW  
(z zastrzeżeniem derogacji z art. 4.4-4.7 RDW) jest zachowanie (lub odtworzenie) 
naturalnego reżimu hydrologicznego, charakterystycznego dla danego odcinka rzeki. 
Istotą tego naturalnego reżimu jest m.in. zmienność stanów wody w ciągu roku,  
co ma znaczenie dla integralności ekosystemów rzecznych. Główne wskaźniki reżimu 
hydrologicznego obejmują charakterystyki wielkości przepływu, frekwencji w cyklu 
rocznym, czasu trwania, okresu występowania oraz powtarzalności w cyklu wieloletnim.  

Należy jednak zauważyć, że w myśl §5 ust.1, pobór wód może być realizowany nie 
tylko pod warunkiem zachowania przepływu nienaruszalnego, ale również pod 
warunkiem niepowodowania istotnych zmian reżimu hydrologicznego z uwzględnieniem 
przyrostu przepływu w obrębie zlewni. Nie jest możliwym precyzyjne określenie 
sformułowania „istotnej zmiany”, dlatego też koniecznym wydaje się być odniesienie do 
celu środowiskowego, który jest głównym punktem odniesienia. 

Istotne jest również inne podejście do kwestii zachowania przepływu 
nienaruszalnego. Warto podkreślić, że powinien on być zagwarantowany bezpośrednio 
poniżej miejsca poboru wód. Należy to rozpatrzeć w kontekście zwrotnych poborów 
wody dla potrzeb elektrowni wodnych, które poprzez kanały derywacyjne pobierają,  
a następnie odprowadzają wodę do rzeki, podczas gdy pomiędzy miejscem poboru  
i zwrotu wody następuje niekiedy całkowite zaburzenie/zerwanie kontinuum rzeki. 
Należy wyeliminować sytuację, w której przepływ nienaruszalny byłby zagwarantowany 
dopiero w miejscu odprowadzenia wód (co może mieć miejsc przy zwrotnych poborach 
wody), dlatego niezbędne jest dokonanie zapisu mówiącego o tym, w którym miejscu 
miałby być zachowany przepływ nienaruszalny. 

Odrębnym zagadnieniem jest kwestia zaproponowanego w WKW sposobu obliczenia 
przepływu nienaruszalnego. Opiera się ona generalnie na metodzie H. Kostrzewy 
przedstawionej w publikacji pn. „Weryfikacja kryteriów i wielkości przepływu 
nienaruszalnego dla rzek Polski” (Materiały Badawcze IMGW, Seria Gospodarka Wodna  
i Ochrona Wód, Warszawa 1977) opartej o kryterium hydrobiologiczne. H. Kostrzewa 
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przewidziała również obliczanie przepływu nienaruszalnego w oparciu o kryterium 
rybacko – wędkarskie, kryterium turystyki wodnej i rekreacji oraz kryterium ochrony 
środowiska przyrodniczego. Oceniany WKW uwzględnia wyłącznie metodę opartą  
o kryterium hydrobiologiczne. 

Warto również zwrócić uwagę na to, że wielkość przepływu nienaruszalnego nie 
może być niższa od wartości ustalonej w planach zadań ochronnych, planach ochrony lub 
zadaniach ochronnych dla obszarów objętych prawnymi formami ochrony przyrody –  
o ile wynika to z wymagań ochrony gatunków lub siedlisk przyrodniczych zależnych  
od wód, które są przedmiotem ochrony w ww. obszarach. 

Celowym wydaje się być przytoczenie fragmentu wydanej w 2011 r. publikacji RZGW 
pn. „Dobre praktyki planowania gospodarowania wodami na obszarach cennych 
przyrodniczo. Zalecenia dla powiązania procesów planowania gospodarowania wodami i 
ochrony obszarów NATURA 2000.” (Godyń I., Indyk W., Jarząbek A., Owsiany M., 
Puslowska-Tyszewska D., Stańko R., Sarna S., Tyszewski S., RZGW, 2011): 

„Wprowadzone przez RDW pojęcie dobrego stanu wód, jako jednego ze składników 
oceny, wprowadza stan hydromorfologiczny, charakteryzujący stopień zmian reżimu 
hydrologicznego cieku oraz zakres przekształceń jego koryta i doliny. Pojęcie przepływu 
nienaruszalnego odnosi się wyłącznie do reżimu hydrologicznego, tzn. powinno 
zapewniać utrzymanie właściwych warunków wodnych dla flory i fauny typowej dla 
określonego odcinka rzeki i jej doliny. Zgodnie z takim podejściem, rzekę i jej dolinę 
należy traktować przynajmniej jako równoprawnego użytkownika zasobów wodnych. (...) 
Przepływy nienaruszalne, może pod inną nazwą: przepływ siedliskowy, czy przepływ 
ekologiczny, powinny pełnić ważną rolę w analizach bilansowych, jako forma 
reprezentowania potrzeb wodnych środowiska przyrodniczego, a w szczególności 
wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych. 

Niestety, często obecna praktyka wyznaczania i egzekwowania przepływu 
nienaruszalnego w gospodarowaniu wodami ogranicza się przede wszystkim  
do „zapewnienia” minimalnych wymagań wodnych fauny rzecznej, z pominięciem 
wymagań gatunków ryb charakterystycznych dla danego typu cieku wodnego. 
Przykładowo, bardzo często wykorzystywana, uproszczona metoda H. Kostrzewy 
wyznaczania przepływu nienaruszalnego według kryterium hydrobiologicznego nie 
uwzględnia wymagań ryb. Do tego celu autorka przewidziała przepływ nienaruszalny 
według kryterium rybacko-wędkarskiego (...). Obecnie stosowane przepływy 
nienaruszalne na ogół nie reprezentują również wymagań wodnych ekosystemów 
wodnych i od wód zależnych.  

(...) Ponadto należy wskazać na pilną potrzebę zaproponowania rozwiązań problemu 
wykorzystania przepływów nienaruszalnych siedliskowych (ekologicznych) w ochronie 
ekosystemów zależnych od wód w pierwszych warunkach korzystania z wód regionów 
wodnych i zlewni rzecznych oraz podjęcia prac metodycznych i przygotowania narzędzi 
dla nowego cyklu wdrażania RDW. Na podstawie analizy metod wyznaczania przepływu 
nienaruszalnego zawartych w poradniku IMGW oraz własnych doświadczeń zespołu 
autorskiego przedstawiamy propozycję wprowadzenia przepływu nienaruszalnego 
siedliskowego (QNS), jako instrumentu uzupełniającego, wraz z zachowaniem 
przepływów nienaruszalnych hydrobiologicznych (QNH), stosowanych obecnie. Przepływ 
QNS traktowany byłby, jako zaostrzenie wymagań w stosunku do przepływu QNH,  
tzn. na wskazanych w warunkach odcinkach cieku obowiązywałby przepływ 
nienaruszalny zmienny w czasie, równy większemu z przepływów QHN i QNS. Zadaniem 
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przepływu nienaruszalnego siedliskowego QNS byłoby odwzorowanie wymagania: reżim 
hydrologiczny cieku zbliżony do naturalnego. 

(...) Jednym z możliwych rozwiązań mogłoby być: 

− wykorzystanie stosunkowo złożonej, zaproponowanej przez IMGW [2008]6, metody 
funkcji transformującej; 

− wykorzystanie połączenia metody H. Kostrzewy według kryterium rybacko-
wędkarskiego lub Metody Małopolskiej (T. Stochlińskiego), jako reprezentanta 
wymagań minimalnych z wymaganiem zachowania reżimu przepływów 
wezbraniowych w postaci maksymalnej dopuszczalnej wielkości redukcji R 
(dopuszczalnego poboru/przerzutu wody) zdefiniowanej np. jako procent przepływu 
średniego z wielolecia SS Q (R = % SS Q), czy podobnie, jak w metodzie funkcji 
transformującej (R = SSS - Qng), gdzie wartość Qng przyjmowana jest, jako większy  
z dwóch przepływów: najdłużej trwającego i gwarantowanego o gwarancji 67% (Qng 
= max{QNT; Q67%}).” 

 
Zdaniem autorów niniejszej prognozy, zaprezentowana w WKW propozycja podejścia do 
kwestii przepływu nienaruszalnego jest na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem oraz 
najbardziej praktyczną i racjonalną propozycją. Taka teza jest również główną konkluzją 
ze spotkania ekspertów i naukowców, jakie odbyło się w ramach konsultacji eksperckich 
towarzyszących opracowaniu projektu WKW. Również w ramach konsultacji społecznych 
nie pojawiła się żadna inna skonkretyzowana propozycja przyjęcia alternatywnej metody 
określania przepływu nienaruszalnego, co najwyżej wskazywano na to, że istnieją różne 
metody jego szacowania. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę obecny stan 
wiedzy, przyjęcie zaproponowanej w WKW propozycji dot. przepływu nienaruszalnego 
należy uznać za odpowiednie. 

 
3. §5 ust.3 WKW mówi: „Rozwiązania konstrukcyjne projektowanych ujęć wody muszą 

umożliwiać w sposób samoczynny zachowanie przepływu nienaruszalnego”.. 
Proponowany przepis odnosi się wyłącznie do „projektowanych” ujęć wody. Teoretycznie 
można rozważać, czy zapis ten koliduje z wymaganiami RDW, które wskazują konkretny 
termin osiągnięcia celów środowiskowych. Jeżeli konkretny obiekt korzystający z wód 
zagraża osiągnięciu celów środowiskowych, to jego działanie powinno zostać zaprzestane 
lub ograniczone w taki sposób, by nie występowała kolizja z tymi celami, z zachowaniem 
przepisów o derogacji (art. 4 ust. 4-7 RDW). Z punktu widzenia ochrony środowiska, bez 
uwzględnienia innych aspektów, najbardziej odpowiednie byłoby sformułowanie takich 
zapisów WKW, które umożliwiałyby podjęcie działań w celu zmiany konstrukcji 
istniejących urządzeń wodnych by zapewnić pełną zgodność z celami środowiskowymi 
RDW. Natomiast istotne jest zastosowanie podejścia pragmatycznego; według art. 122 
ust.1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m.in. na 
wykonanie urządzenia wodnego (np. służącego do ujmowania wody), a więc ma ono 
charakter „jednorazowy” i nie trzeba go odnawiać np. po 10 latach (tak jak to ma miejsce 
przy pozwoleniu na korzystanie z wód). W tej sytuacji wpisanie do WKW zapisu 
skierowanego również do istniejących urządzeń wodnych - w rzeczywistości okazałoby 
się niemożliwe do zastosowania. Należy również wskazać na art. 115 ust. 1 pkt 3 lit. d 

                                                 

6
 Mowa o publikacji pn. „Obliczanie przepływu nienaruszalnego. Poradnik” (Gromiec M.J., Filipkowski A., 

Witowski K., Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2008) 
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ww. ustawy, wedle którego warunki korzystania z wód regionu wodnego określają 
ograniczenia w korzystaniu z wód – w szczególności w zakresie m.in. wykonywania 
nowych urządzeń wodnych. 

Ustawa Prawo wodne (art. 136 ust.2) przewiduje, że obowiązujące pozwolenia 
wodnoprawne powinny być poddawane przeglądom co najmniej raz na 4 lata. 
Weryfikacja ta powinna obejmować m.in. kwestię relacji pomiędzy oddziaływaniem 
istniejącego przedsięwzięcia (np. urządzenia wodnego) a obowiązkiem uzyskania celu 
środowiskowego dla JCWP. W przypadku braku tej zgodności, właściwy organ może 
cofnąć lub ograniczyć pozwolenie wodnoprawne. WKW stanowić będzie zatem 
narzędzie, dzięki któremu odpowiednie organy administracji będą miały solidną 
podstawę do cofania/ograniczania pozwoleń wodnoprawnych, po uprzedniej weryfikacji 
korzystania z wód będącego przedmiotem analizy lub kontroli. 

 
4. §6 ust.2 WKW zawiera zapis: „W celu ochrony wód powierzchniowych przed 

zanieczyszczeniami, wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych nie może 
wpływać na elementy stanu fizykochemicznego i biologicznego wód w żadnej jednolitej 
części wód powierzchniowych, w stopniu pogarszającym klasyfikację jednolitej części 
wód powierzchniowych, przeprowadzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami”.  
Na pozór dyskusyjne jest odniesienie się wyłącznie do stanu fizykochemicznego  
i biologicznego”, z pominięciem elementów stanu hydromorfologicznego (co może być 
istotne w przypadku wprowadzania dużej ilości ścieków do odbiornika o niewielkim 
przepływie). Należy jednak pamiętać, że ewentualne oddziaływanie na elementy 
hydromorfologiczne przyniesie skutek wyrażony we wskaźnikach biologicznych. Poza 
tym, omawiany aspekt jest częściowo uzupełniony w §11 ust.1 WKW. 

 
5. §8 ust.1 WKW zawiera zapis: „W celu osiągnięcia lub zachowania dobrego stanu lub 

potencjału jednolitych części wód powierzchniowych planowane korzystanie z wód musi 
uwzględniać wymogi ciągłości morfologicznej”. Wątpliwości budzi kwestia 
zaadresowania tego przepisu wyłącznie do planowanego korzystania z wód, ponieważ 
celem środowiskowym RDW jest, jak wskazano już wcześniej, m.in. poprawa  
i przywracanie wszystkich części wód do stanu określonego jako „dobry stan wód” 
(odstępstwa od tego celu są możliwe w trybie derogacji określonych w art. 4 ust. 4 RDW). 
W praktyce jednak taki zapis wydaje się być jednak odpowiedni, bowiem pozwolenia 
wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych (np. mogących zakłócić ciągłość 
morfologiczną) wydaje się tylko przed ich budową, i nie są one „odnawialne”, tak jak  
np. pozwolenia wodnoprawne na korzystanie ze środowiska polegające na poborze wód 
lub odprowadzaniu ścieków. Ponadto, w przypadku zaadresowania przepisu także  
do budowli istniejących, powstanie pytanie bez odpowiedzi: w jaki sposób należałoby 
wyegzekwować ten przepis? O ile problemów z wyegzekwowaniem nie ma w stosunku 
do korzystania ze środowiska (istnieją sprzyjające temu przepisy ustawy Prawo wodne), 
to już nie ma takiej możliwości w stosunku do istniejących obiektów, dla których  
w przeszłości wydano pozwolenie na wykonanie urządzenia wodnego i nie ma 
praktycznej możliwości przeprowadzenia postępowania na nowo już bo jego 
wybudowaniu. 
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6. §8 ust.2 WKW ustala, że „na potrzeby klasyfikacji jednolitych części wód 
powierzchniowych pod kątem zachowania wymogów ciągłości morfologicznej 
wprowadza się podział cieków na: 

− cieki dla których konieczne jest zachowanie możliwości migracji ryb 

dwuśrodowiskowych - których wykaz zawiera załącznik nr 6 do rozporządzenia; 

− pozostałe cieki lub ich odcinki, istotne dla populacji ryb potamodromicznych”. 

 
Za „cieki dla których konieczne jest zachowanie możliwości migracji ryb 

dwuśrodowiskowych” uznano te same cieki, które w opracowaniu pn. „Ocena potrzeb  
i priorytetów udrażniania ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego 
stanu i potencjału części wód w Polsce” [3] uznano za „cieki szczególnie istotne”. 

Gdyby WKW odnosił się wyłącznie do „cieków szczególnie istotnych”, to w świetle 
celów środowiskowych RDW budziłoby to spore wątpliwości. Punkt 1.2.1 w zał. V RDW 
przedstawia definicje bardzo dobrego, dobrego i umiarkowanego stanu ekologicznego  
w rzekach. Jest tu mowa o tym, że niezakłócona antropogenicznie ciągłość rzeki (która 
jest jednym z hydromorfologicznych elementów jakości) jest warunkiem „stanu bardzo 
dobrego” rzeki. Stan dobry został zdefiniowany jako „warunki zgodne z osiągnięciem 
wyżej wymienionych wartości dla biologicznych elementów jakości”. W dużym 
uproszczeniu można stwierdzić, że kluczowym elementem biologicznym jest ichtiofauna, 
dla której stan dobry zdefiniowano w sposób następujący: „Istnieją niewielkie zmiany  
w składzie gatunkowym i liczebności w porównaniu do zespołów specyficznych  
dla danego typu wód, które mogą być przypisane antropogenicznym wpływom  
na fizykochemiczne i hydromorfologiczne elementy jakości. Struktura wiekowa populacji 
ryb wykazuje oznaki zmian, które mogą być przypisane antropogenicznym wpływom na 
fizykochemiczne lub hydromorfologiczne elementy jakości oraz, w niektórych 
przypadkach, jest wskaźnikiem zaburzeń reprodukcji lub rozwoju określonych gatunków 
w stopniu mogącym spowodować zanik niektórych klas wiekowych”. Z kolei 1.2.5 w zał. 
V RDW przedstawia definicje bardzo dobrego, dobrego i umiarkowanego potencjału 
ekologicznego dla silnie zmienionych i sztucznych części wód. Wskazuje się tu,  
że elementy hydromorfologiczne spełniają kryteria dobrego potencjału ekologicznego, 
gdy występują „warunki zgodne z osiągnięciem powyżej wymienionych warunków dla 
biologicznych elementów jakości”. Przywoływane tu biologiczne elementy jakości 
spełniają kryteria dobrego potencjału ekologicznego, gdy „obecne są niewielkie zmiany w 
wartościach odpowiednich biologicznych elementów jakości w porównaniu do wartości 
dla maksymalnego potencjału ekologicznego”. Maksymalny potencjał: „wartości 
odpowiednich biologicznych elementów jakości odpowiadają w największym możliwym 
stopniu wartościom związanym z najbardziej zbliżonym typem części wód 
powierzchniowych, przy warunkach fizycznych wynikających z charakterystyki sztucznej 
lub silnie zmienionej części wód”. 

Powyższe oznacza, że wyznaczenie „cieków szczególnie istotnych” powinno być 
oparte o konkretne dane biologiczne (pochodzące z badań i monitoringu środowiska), tak 
by możliwe było ustalenie „zespołów specyficznych dla danego typu wód” 
(sformułowanie z punktu 1.2.1 w zał. V RDW). Uznanie, że ww. opracowanie („Ocena 
potrzeb...”) stanowi kompleksowy katalog danych biologicznych o ichtiofaunie, byłoby 
zbyt daleko idącym posunięciem, nieuzasadnionym w kontekście celów środowiskowych 
i ich definicji zawartych w treści RDW. Należy uwzględnić też fakt, że tarliska ryb 
będących kryterium wyznaczenia konkretnych odcinków cieków jako szczególnie 
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istotnych dla migracji ryb w przywołanym powyżej opracowaniu („Ocena potrzeb...”), 
występują często w dopływach wyższego rzędu – co powoduje, że ciągłość drogi do tych 
dopływów staje się warunkiem dobrego stanu ekologicznego.  

 
Naprzeciw wskazanemu powyżej problemowi wychodzi projekt WKW, który 

wymienia również „pozostałe cieki lub ich odcinki, istotne dla populacji ryb 
potamodromicznych”. 

W Polsce istnieje problem systemowy polegający na tym, że jak dotychczas 
prowadzony monitoring elementów biologicznych nie do końca odpowiadał 
wymaganiom punktu 1.3 w zał. V RDW (dopiero ostatnie miesiące przynoszą tu pewne 
istotne zmiany) Nie zostały również ustalone ramy prawne do kompleksowego 
monitorowania: w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 
2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych wskazuje się, że 
wskaźniki ichtiofauny czasowo nie są uwzględniane w klasyfikacji wód („warunki 
referencyjne w trakcie ustalania”). Fakt ten nie zwalnia jednak Polski, jako państwa 
członkowskiego UE, z obowiązku osiągnięcia celów środowiskowych RDW.  

W świetle powyższego, wobec braku kompleksowych danych monitoringowych  
o ichtiofaunie, racjonalną próbą uznania części cieków wodnych za „cieki lub ich odcinki, 
istotne dla populacji ryb potamodromicznych” jest identyfikowanie ich w oparcie o 
materiały eksperckie. W pierwszej kolejności należy się tu odwołać do ustaleń zawartych 
w wojewódzkich programach udrażniania rzek, które zostały opracowane dla 
województwa śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Województwo 
małopolskie nie ma takiego programu, niemniej skondensowane informacje o 
waloryzacji rzek pod kątem biologicznym, gdzie kryterium były głównie gatunki i siedliska 
związane ze środowiskiem wodnym, znajdują się w publikacji pn. „Waloryzacja 
przyrodnicza cieków jako podstawa oceny ryzyka lokalizacyjnego obiektów 
hydroenergetycznych” [w: 8]. Dane istotne w kontekście ustalania „zespołów 
specyficznych dla danego typu wód” zawarte są również w publikacji pn. „Gospodarka 
rybacka w aspekcie udrażniania cieków dorzecza Małej i Górnej Wisły” (Epler P.,  
Książek L. [red.] w: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 2011/13).  

Ustalenia ww. publikacji oraz wojewódzkich programów udrażniania rzek  
nie są wiążące, niemniej są one oparte o dane naukowe pozyskane z badań naukowych, 
operatów rybackich, inwentaryzacji przyrodniczych, i in.  

 
7. W §8 ust.3 WKW ustalono wymagane parametry urządzeń udrażniających dla 

charakterystycznych gatunków ryb dwuśrodowiskowych; wykaz urządzeń i ich 
parametrów zawiera załącznik nr 6. Według WKW, za charakterystyczne gatunki ryb 
dwuśrodowiskowych należy rozumieć: jesiotra, łososia, certę i węgorza. 

Uwagę zwraca brak odniesienia do gatunków ryb i minogów będących przedmiotem 
ochrony w obszarach ochrony przyrody – w stosunku do nich obowiązuje bardziej 
restrykcyjny cel środowiskowy (zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c oraz art. 4 ust. 2 RDW). 
Niemniej, tu z odpowiedzią przychodzi §10 WKW, który mówi, że w przypadku 
zdefiniowania, celów i norm dla JCWP i JCWPd oraz gatunków ryb i minogów będących 
przedmiotem ochrony, znajdujących się w obszarach chronionych, o których mowa  
w art. 113 ust. 4 ustawy Prawo wodne, „realizuje się cel formułujący bardziej 
rygorystyczne wymagania”. 
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W §8 ust.3 WKW odwołuje się do załącznika 6, który w tabeli nr 2 przedstawia  
parametry urządzeń udrażniających dla charakterystycznych gatunków ryb 
dwuśrodowiskowych.    

Treść tabeli odnosi się wyłącznie do wymagań ww. czterech gatunków ryb, natomiast 
urządzenia udrażniające powinny umożliwiać także migrację ryb i minogów należących  
do „zespołów specyficznych dla danego typu wód”, w tym w szczególności tych, które są 
przedmiotem ochrony w obszarach ochrony przyrody. Należy pamiętać, że cechy 
biologiczne wskazanych w tej tabeli gatunków nie zawsze są tożsame z cechami ryb 
bytujących w danym cieku. Dlatego też trzeba podkreślić, że zał. 6 do WKW przedstawia 
„minimalne wymagane parametry”, a nie sztywno ustalone wartości; parametry  
te powinny być każdorazowo ustalane indywidualnie, uwzględniając m.in. takie aspekty, 
jak warunki lokalizacyjne i hydrologiczne, gatunki reprezentatywne w cieku oraz czas  
i specyfika ich migracji.  

  
8. W §9 WKW zapisano: „Określenia wpływu planowanego korzystania z wód na stan wód 

powierzchniowych i realizację celów środowiskowych dla nich ustalonych, wymaga 
uwzględnienia następujących elementów (...)”, po czym wymienia się składowe 
biologicznych, morfologicznych, chemicznych i fizykochemicznych elementów stanu wód. 
Taka analiza określenia wpływu powinna być zakończona jednoznacznym wnioskiem  
o tym, czy przedsięwzięcie zaszkodzi osiągnięciu celów środowiskowych (co ostatecznie 
powinno być zweryfikowane przez właściwe organy administracji). Odrębną kwestią jest 
ograniczenie tej analizy tylko do „planowanego korzystania z wód”. Kwestia 
„planowanego korzystania” już została omówiona we wcześniejszej części niniejszego 
rozdziału. Trzeba natomiast zwrócić uwagę na to, że analizy oddziaływania na elementy 
omawiane w §9 powinno wymagań nie tylko „korzystanie z wód”, ale i wykonanie 
urządzeń wodnych, np. piętrzących wodę, czy też innych ingerencji zagrażających 
środowisku wodnemu. Ponadto, analiza zgodności z RDW powinna być wykonywana przy 
przeglądzie obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych oraz przy uzyskiwaniu nowych 
pozwoleń dla istniejącego korzystania z wód (bez względu na to, czy dotychczas było ono 
legalne, czy też nie).  

 
9. W §19 ust.1 WKW ustalono, że wykonanie budowli piętrzącej w korycie cieku  

dla którego konieczne jest zachowanie możliwości migracji ryb dwuśrodowiskowych jest 
możliwe pod warunkiem wyposażenia tej budowli w urządzenia wodne zapewniające 
swobodną migrację charakterystycznych gatunków ryb dwuśrodowiskowych, chyba że 
konstrukcja budowli zapewnia przy przepływie SNQ utrzymanie takiej migracji.  
W odniesieniu do cieków istotnych dla populacji ryb potamodromicznych wskazano,  
że usytuowane na nich budowle piętrzące muszą być wyposażone w urządzenia wodne 
zapewniające swobodną migracę ryb – o ile jest to uzasadnione „potrzebami 
występujących tam gatunków ryb”. 

Warto mieć na uwadze, że chodzi tu o taką migrację, która będzie ciągła i trwała, 
dostosowana do wymagań biologicznych „zespołów specyficznych dla danego typu wód”, 
z uwzględnieniem ich okresowych migracji itp.  

Trzeba też podkreślić, że wyposażenie budowli piętrzącej wodę  
w korycie cieku w obiekty zapewniające swobodną migrację ryb i minogów nie jest 
receptą na zapewnienie zgodności z celami środowiskowymi JCWP. Zastosowanie  
np. przepławki nie w każdym przypadku wyeliminuje znaczące oddziaływanie  
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na przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000. A zatem, zaproponowane brzmienie 
przepisu nie może być odczytane jako bezwarunkowe zezwolenie na wykonanie budowli 
piętrzących – co byłoby ewidentnie sprzeczne z wymaganiami RDW. Za każdym razem 
należy bowiem uwzględnić wpływ przedsięwzięcia na cele środowiskowe, uwzględniając 
przy tym oddziaływania skumulowane (np. inne, istniejące, bariery dla migracji 
organizmów w rzece). Niemniej, problem ten jest rozwiązany przez inne przepisy WKW 
oraz ustawy Prawo wodne. 

Warto ponownie odwołać się do przywołanego wcześniej opracowania („Ocena 
potrzeb...” [3]), w którym sformułowano wniosek o istotnym znaczeniu dla niniejszego 
opracowania; dotyczy on cieków uznanych za szczególnie istotne dla migracji ryb  
i powinien być brany pod uwagę przy postępowaniach administracyjnych, w ramach 
których rozpatruje się kwestie zachowania ciągłości eko- i morfologicznej rzek:  

„Biorąc pod uwagę fakt, że zaliczone do tej kategorii rzeki lub ich odcinki w swojej 
istocie stanowią najważniejsze korytarze migracyjne i są miejscami rozrodu ryb  
i dorastania form młodocianych, zakwalifikowanym w ten sposób odcinkom rzek  
i potoków należy nadać priorytet w odtwarzaniu ciągłości morfologicznej i ich ochronie 
przed niekorzystnymi zmianami hydromorfologicznymi. W tym celu należy (...) 
usankcjonować te rzeki lub ich odcinki w warunkach korzystania z wód regionów 
wodnych poprzez wprowadzenie dla nich zapisów podporządkowujących realizację 
inwestycji hydrotechnicznych szczególnym uwarunkowaniom jak: 

− zakaz przegradzania nowymi budowlami hydrotechnicznymi – dla inwestycji dla 
których nie wydano żadnych prawomocnych decyzji administracyjnych przed 
wejściem w życie „warunków”, oprócz nowych obiektów o szczególnym znaczeniu  
w ochronie przeciwpowodziowej lub w innych obszarach nadrzędnego interesu 
publicznego, których realizacja spełnia warunki art.4 pkt 7 RDW a celowość budowy 
obiektu jest wykazana w ocenie oddziaływania na środowisko i obwarowana 
koniecznością wyposażenia w urządzenia umożliwiające swobodną migrację ryb. 

− bezwarunkowy obowiązek budowy przepławek oraz instalacji urządzeń 
oprowadzających spływające ryby sprzed wlotów do elektrowni wodnych oraz innego 
typu ujęć wody do przepławki lub przelewu, którędy bezpiecznie spłyną poniżej 
przegrody - dla inwestycji realizowanych lub przygotowanych do realizacji na 
podstawie wydanych i ważnych decyzji administracyjnych i aktualnego miejscowego 
planu zagospodarowania uchwalonego przed wejściem w życie „warunków” ; 

− w przypadku realizacji, w kontekście w/w ograniczeń, przepławki oraz/lub układu 
instalacji urządzeń oprowadzających spływające ryby sprzed wlotów do elektrowni 
wodnych oraz innego typu ujęć wody do przepławki lub przelewu, którędy 
bezpiecznie spłyną poniżej przegrody – ich konstrukcja musi być uzgodniona przez 
dyrektora RZGW po przedstawieniu przez inwestora opinii RDOŚ i Instytutu Rybactwa 
Śródlądowego”. 
 

10. § 20 mówi: „Wprowadza się ograniczenia w zabudowie potoków górskich, poprzez zakaz 
stosowania rozwiązań opartych ma przekrojach kołowych lub wielootworowych.”. Warta 
rozważania jest kwestia rozszerzenia tego przepisu o ustalenie, iż rozwiązania 
konstrukcyjne typu przepusty itp. powinny zapewniać przepustowość gwarantującą 
swobodne prowadzanie wód i rumowiska oraz swobodną migrację organizmów 
wodnych.  
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Ponadto, należy zwrócić uwagę na to, że skutkiem przegradzania rzek jest  
m.in. akumulacja osadów dennych powyżej przegrody oraz zanik naturalnej dostawy 
osadów dennych poniżej przegrody, co w konsekwencji wywołuje postępującą erozję 
koryta rzecznego. Z uwagi na konieczność zachowania odpowiedniego poziomu wód 
powierzchniowych i podziemnych, w tym zachowania łączności hydraulicznej tych wód, 
niezbędne może być tzw. „dokarmianie rzeki”, tj. sztuczne uzupełnianie deficytu osadów 
dennych materiałem o podobnym składzie granulometrycznym, lub stosowanie innych 
rozwiązań umożliwiających transport rumowiska i równowagę hydrodynamiczną cieku 
(np. jazy o konstrukcji umożliwiającej transport rumowiska poprzez upust denny). 

 
11. W §21 WKW zapisano: „wykonanie obiektu energetyki wodnej wymaga wyposażenia go 

w urządzenia ograniczające śmiertelność organizmów”. Wypada dopisać do tego 
komentarz mówiący o tym, że niektóre rozwiązania konstrukcyjne elektrowni wodnych 
znacznie minimalizują (lub wręcz eliminują) śmiertelność ryb. Warto zatem mieć  
na uwadze to, że w niektórych przypadkach „urządzeniem ograniczającym śmiertelność 
organizmów” będzie mogła być konstrukcja elektrowni, o ile będą istniały wiarygodne 
dowody na to, że minimalizuje lub eliminuje one śmiertelność ryb. 

 
12. W §22 ust.1 WKW zapisano: „zakazuje się wydobywania z wód powierzchniowych 

kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w ilości zagrażającej zachowaniu 
równowagi hydrodynamicznej cieku oraz w sposób mogący powodować pogorszenie 
stanu wód oraz ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od wód”. W ust. 2 
wprowadzono zapis mówiący o tym, że wydobywanie ww. materiałów z wód  „jest 
możliwe pod warunkiem przedstawienia analizy, która wykaże i uzasadni zachowanie 
równowagi hydrodynamicznej cieku, brak zagrożenia dla stanu wód oraz ekosystemów 
lądowych bezpośrednio zależnych od wód”. Ust. 3 formułuje wytyczne odnośnie do 
sposobu przeprowadzenia analizy równowagi hydrodynamicznej cieku. Natomiast ust. 4 
wskazuje, że przedmiotowe wydobywanie „wymaga określenia sposobu prowadzenia 
monitoringu w zakresie objętości wydobywanego osadu, zmian morfologii koryta oraz 
warunków ekologicznych w cieku”. 

Omawiany przepis jest innowacyjny w skali kraju. Jego stosowaniu będzie 
towarzyszyć wykorzystanie narzędzi badawczych, które dotychczas były jedynie 
sporadycznie stosowane przy ocenach oddziaływania na środowisko, w operatach 
wodnoprawnych czy wnioskach o wydanie koncesji. Wynikają one natomiast ze wzorców 
dobrej praktyki z powodzeniem stosowanej w krajach o prośrodowiskowej orientacji 
gospodarki wodnej. Warto jednocześnie dodać, że tak sformułowane wytyczne do 
analizy równowagi hydrodynamicznej powinny być stosowane przy pracach z zakresu 
„utrzymania wód”, „remontu koryt”, itp., które to prace nie mogą być objęte ustaleniami 
ocenianego dokumentu (WKW). 

 
13. §23 WKW określa termin wejścia w życie rozporządzenia w sprawie warunków 

korzystania z wód regionu wodnego. Nie ma w nim (ani w pozostałych przepisach WKW) 
mowy o przeglądzie pozostających w mocy pozwoleń wodnoprawnych, nie ma też 
nawiązania do zatwierdzonych instrukcji gospodarowania wodą. Wobec braku przepisu 
mówiącego o tym, czy rozporządzenie ma mieć zastosowanie do postępowań 
administracyjnych będących w toku (niezakończonych wydaniem decyzji do dnia wejścia 
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w życie rozporządzenia) należy przyjąć że będzie ono miało zastosowanie jedynie do 
postępowań wszczętych po wejściu w życie WKW.  

 
14. Oceniany WKW nie uwzględnia wszystkich rodzajów korzystania z wód, które mogą mieć 

znaczenie w kontekście konieczności osiągnięcia celów środowiskowych. Należy  
tu zwrócić uwagę na brak uregulowań dotyczących takich aspektów, jak: 
1) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych, 
2) korzystanie z wód służące do wypoczynku, uprawianiu turystyki, sportów wodnych 

oraz amatorskiego połowu ryb, 
3) wycinanie roślin z wód lub brzegu (w tym – postępowanie z rumoszem drzewnym)  

- wyłącznie w ramach szczególnego korzystania z wód, 
4) przerzuty wody,  
5) korzystanie z wód do celów żeglugi. 

Tytułem komentarza warto podkreślić, że  ustalenia WKW w praktyce będą miały 
przełożenie przede wszystkim na takie korzystanie z wód, które wymaga uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego. Tymczasem wymienione powyżej korzystanie z wód nie 
wymaga uzyskania takiej decyzji administracyjnej. A zatem, nawet gdyby WKW zawierały 
zapisy odnoszące się do ww. aspektów, to i tak nie mogłyby zostać one „skonsumowane” 
– nie byłoby okoliczności prawnych do wykorzystania zapisów WKW w praktyce  
(np. w ramach postępowania administracyjnego).  

Ponadto, istotny jest tutaj fakt, iż nie ma solidnych dowodów wskazujących na to,  
że wskazane powyżej korzystanie z wód stanowi zagrożenie dla osiągnięcia celów 
środowiskowych RDW. 

 
 

VII.2. ODDZIAŁYWANIE NA WODY PODZIEMNE 

Przyjęcie analizowanego dokumentu (WKW) będzie generować wyłącznie korzystne 
oddziaływania na środowisko wód podziemnych, ponieważ wprowadzi przepisy 
zapewniające wyższy niż dotychczas poziom wymagań wobec korzystania ze środowiska 

Natomiast z punktu widzenia celu, jakiemu analizowany dokument ma służyć oraz celów 
środowiskowych wynikających z uwarunkowań prawnych i strategicznych (cele te wskazano  
we wcześniejszej części opracowania), rozważenia wymaga kwestia dokonania pewnych 
zmian i uzupełnień w dokumencie. Przedstawiają się one następująco: 
 
1. §5 ust.1 WKW zawiera zapis: „W celu zapewnienia równowagi pomiędzy poborem wód 

powierzchniowych a ochroną wód i środowiska związanego z ich zasobami, pobór tych 
wód może być realizowany pod warunkiem zachowania przepływu nienaruszalnego, 
niepowodowania istotnych zmian reżimu hydrologicznego uwzględniającego przyrost 
przepływu w obrębie zlewni oraz pod warunkiem braku negatywnego wpływu na sposób 
użytkowania jakiejkolwiek jednolitej części wód powierzchniowych.”. Rozważenia 
wymaga kwestia uzupełnienia tego zapisu w taki sposób, by była w nim mowa nie tylko  
o sposobie użytkowania JCWP, ale i JCWPd. Niekiedy ingerencja w środowisko wód 
powierzchniowych  może generować oddziaływanie na wody podziemne – chodzi tu nie 
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tylko o łączność hydrauliczną, ale również o aspekty ulatniania gazów (CO2) z wód 
leczniczych mających status kopalin7. 

 
2. § 15 ust.1 WKW mówi: „pobór wód podziemnych jest możliwy do wielkości ustalonych 

zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych w dokumentacji geologicznej. 
Wielkość zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych nie może przekraczać 
łącznej wielkości wydajności eksploatacyjnych poszczególnych urządzeń wodnych 
wchodzących w skład ujęcia.”. 

Ustalenie to z pewnością jest słuszne i korzystne dla środowiska, niemniej wydaje się, 
że uzupełnienia wymaga kwestia sformułowania „ustalonych (...) w dokumentacji 
geologicznej”. W tym kontekście zasadne może być rozbudowanie przepisu poprzez 
wskazane, że chodzi wyłącznie o takie dokumentacje geologiczne, które są zatwierdzone 
przez właściwe organy administracji geologicznej (o ile takie zatwierdzenie jest 
wymagane przepisami) albo o dokumentacje geologiczne w rozumieniu ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze.  

 
3. W §17 ust.1 WKW wprowadzono katalog zakazów związanych z ochroną środowiska wód 

podziemnych. Zakazano: 
1) wprowadzania do ziemi ścieków przemysłowych zawierających substancje 

priorytetowe lub substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego; 

2) wprowadzania do ziemi ścieków, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych,  

o których mowa w art. 9 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne: 

a) na obszarze występowania głównego użytkowego poziomu wodonośnego 

wieku triasowego; 

b) na obszarze aglomeracji o których mowa w art. 43 ustawy Prawo wodne;  

c) w odległości mniejszej niż 100 m od linii wyznaczonej rzędną maksymalnego 

piętrzenia zbiornika wodnego; 

3) rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych w odległości mniejszej  

niż 100 metrów od linii wyznaczonej rzędną maksymalnego piętrzenia zbiornika 

wodnego. 

 
Wprowadzone zapisy są innowacyjne w skali Polski i mają zdecydowanie 
prośrodowiskowy charakter. Będą one miały przełożenie m.in. na aspekty związane  
z planowaniem przestrzennym, co będzie miało miejsce w sytuacji dokonania  
w dokumentach planistycznych ustaleń dot. zabudowy mieszkaniowej na „wrażliwych” 
obszarach (np. obszar występowania głównego użytkowego poziomu wodonośnego 
wieku triasowego), z której to zabudowy ścieki nie będą mogły być oczyszczane  
w tzw. przydomowych oczyszczalniach ścieków. Z pewnością wprowadzenie takiego 
zapisu jest bardzo powszechne z uwagi na intensywny wzrost zabudowy mieszkaniowej, 
której zbyt często nie towarzyszy zbiorowe zagospodarowanie ścieków poprzez 
zorganizowane zbiorcze sieci kanalizacyjne. 

 

                                                 

7
 Przykład takiej interakcji jest przedstawiony m.in. w publikacji: Józefko I., Tomońska A., „Zmiany reżimu 

hydrogeologicznego ujęć wód leczniczych w Szczawnicy pod wpływem czynników antropogenicznych”, Biuletyn 

Państwowego Instytutu Geologicznego 436: 181-188, 2009 r. 
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VII.3. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

 
Przyjęcie analizowanego dokumentu (WKW) będzie generować wyłącznie korzystne 

oddziaływania na środowisko przyrodnicze, ponieważ wprowadzi przepisy zapewniające 
wyższy niż dotychczas poziom wymagań wobec korzystania ze środowiska. 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na propozycję przepisu z § 10 WKW  
o następującej treści: „W przypadku zdefiniowania, w przepisach odrębnych, celów i norm 
dla jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz 
gatunków ryb i minogów będących przedmiotem ochrony, znajdujących się w obszarach 
chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4 ustawy Prawo wodne, realizuje się cel 
formułujący bardziej rygorystyczne wymagania”. Przepis ten jest zgodny z przepisami ustawy 
Prawo wodne. Ustawa ta w art. 113 ust. 4 wymienia następujące obszary chronione (niemal 
tożsamy z zał. IV RDW): 
1) jednolite części wód, przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności  

w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczające średnio więcej niż 10 m3 na dobę lub 
służące więcej niż 50 osobom, a także takie, które są przewidywane do takich celów  
w przyszłości. 

2) obszary przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 
gospodarczym;  

3) jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych;  
4) obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 

komunalnych;  
5) obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzące ze źródeł rolniczych;  
6) obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowione w ustawie  

o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym 
czynnikiem w ich ochronie. 
 
Relacje pomiędzy celami środowiskowymi RDW a celami środowiskowymi dyrektyw 

„przyrodniczych” omówione są w dokumencie Komisji Europejskiej z 2011 r. pn. „Links 
between the Water Framework Directive (WFD 2000/60/EC) and Nature Directives (Birds 
Directive 2009/147/EC and Habitats Directive 92/43/EEC). Frequently Asked Questions”8. 
Będą one przydatne w kontekście przedstawionego wcześniej § 10 WKW. 

 
Inne proprzyrodnicze zapisy skupione są głównie wokół następujących zagadnień: 
1) elektrownie wodne – WKW przewiduje obowiązek wyposażenia ich w urządzenia 

ograniczające śmiertelność organizmów; 
2) wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych 

materiałów – WKW przewiduje wydanie zezwolenia na tę działalność jedynie pod 
warunkiem zachowania równowagi hydrodynamicznej cieku, braku zagrożenia dla 
stanu wód oraz ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od wód; 

3) wykonywanie budowli piętrzących w korycie cieku: we wskazanych kluczowych 
odcinkach cieków obligatoryjnie wymaga wyposażenia tej budowli w urządzenia 
wodne zapewniające swobodną migrację charakterystycznych gatunków ryb 
dwuśrodowiskowych, chyba, że konstrukcja budowli zapewnia przy przepływie 

                                                 

8
 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FAQ-WFD%20final.pdf – dostępne 

w dniu 19.06.2013 r. 
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średnim niskim (SNQ) utrzymanie takiej migracji; w pozostałych ciekach budowle 
piętrzące muszą być wyposażone w takie urządzenia wtedy, gdy jest to uzasadnione 
potrzebami występujących tam gatunków ryb. 

 
Należy również podkreślić, że §12 WKW sformułował priorytet w zaspokajaniu potrzeb 

wodnych w taki sposób, że obejmuje on zagadnienia zrównoważonego rozwoju: „Ustala się 
priorytet dla poboru wody z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi przy uwzględnieniu 
potrzeb wodnych ekosystemów wodnych i od wód zależnych”. 

 
Mając na uwadze powyższe argumenty można stwierdzić, że ustalenia ocenianego 

dokumentu nie będą generowały znaczącego negatywnego oddziaływania na spójność  
i integralność obszarów Natura 2000, a także na cel i przedmiot ochrony w tych obszarach. 

 
WKW jako najbardziej konkretny spośród dokumentów planistycznych regulujących 

gospodarkę wodną w regionie będzie miał kapitalne znaczenie dla warunków rozwoju 
naturalnych ekosystemów, w tym siedlisk i gatunków chronionych. 

WKW może oddziaływać na obszary ochrony poprzez: 
- ilość i jakość wód powierzchniowych, 
- ilość i jakość wód podziemnych, 
- warunki morfologiczne cieków i zbiorników wodnych, 
- ciągłość rzek jako szlaków migracji organizmów wodnych. 
 
Wody powierzchniowe potencjalnie mają więcej ścieżek oddziaływania  

na bioróżnorodność bardziej niż wody podziemne. WKW kształtuje nie tylko jakość i ilość 
wód, ale również bezpośrednie środowisko życia wielu organizmów wodnych i ziemno-
wodnych. Z kolei zasięg oddziaływań wód podziemnych jest większy mimo pośredniego 
charakteru wpływu na organizmy żywe i ich środowisko. Wpływ ten obejmuje właściwie 
dowolną powierzchnie, w tym tereny położone z dala od dolin rzecznych i nie mające 
styczności z wodami powierzchniowymi w tym np. torfowiska wysokie czy słonorośla. 

 
Ze względu na bardzo duży obszar, indywidualna ocena oddziaływania na każdy z kilkuset 

obiektów chronionych nie jest wykonalna. W analizach uwzględniano poszczególne typy  
i podtypy obszarów chronionych, z indywidualnym podejściem tylko do najbardziej 
zagrożonych terenów. 

 
 

 

Tabela 3. Wrażliwość poszczególnych typów obszarów chronionych na zmiany w obrębie gospodarki wodnej. 

 

Typ obszaru 
Czynniki sprzyjające istotnemu 

oddziaływaniu 

Czynniki ograniczające istotne 

oddziaływanie 

Obszary 
Specjalnej 
Ochrony ptaków 
(Natura 2000) 

- brak planów ochrony/zadań 
ochronnych; 
- relatywnie nowa forma ochrony 
obejmująca często obszary intensywnie 
zagospodarowane (m.in. doliny rzeczne, 
użytki zielone, lasy gospodarcze) 
- przedmiot ochrony wielu obszarów 
obejmuje ptaki wodno-błotne 

- relatywnie duże obszary chronione 
ograniczające prawdopodobieństwo 
oddziaływania na istotny procent 
chronionej populacji 
 - mobilność ptaków pozwalająca 
unikać ekspozycji na punktowe i luk 
krótkotrwałe oddziaływania (nie 
dotyczy miejsc i okresu lęgu)  
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Typ obszaru 
Czynniki sprzyjające istotnemu 

oddziaływaniu 

Czynniki ograniczające istotne 

oddziaływanie 

Specjalne 
Obszary 
Ochrony siedlisk 
(Natura 2000) 

- brak planów ochrony/zadań 
ochronnych; 
-  relatywnie nowa forma ochrony 
obejmująca często obszary intensywnie 
zagospodarowane  (m.in. doliny rzeczne, 
użytki zielone, lasy gospodarcze) 
- środowisko wodne lub/i wodne 
organizmy są przedmiotem ochrony wielu 
obszarów 
- relatywnie małe obszary zwiększające 
prawdopodobieństwo oddziaływania na 
istotny procent chronionej populacji lub 
powierzchni siedlisk 

-relatywnie gęsta sieć obszarów 
pozwalająca na kompensowanie strat 
w populacjach migracją organizmów 
(nie dotyczy siedlisk) 
- częstym przedmiotem ochrony 
obszarów są nietoperze, w większości 
gatunków organizmy mniej zależne 
od jakości środowiska wodnego. 

Parki Narodowe - presja turystyczna skutkująca 
koniecznością zaspokojenia sezonowych 
potrzeb turystów (woda pitna, ścieki 
bytowe, naśnieżanie stoków narciarskich) 
 

- duże obszary położone w rejonach 
górskich i wyżynnych, 
wododziałowych, z niewielkim 
zasilaniem wodami spoza obszaru  
(nie dotyczy Ojcowskiego PN); 
- silna forma ochrony utrzymywana 
często od dziesięcioleci; 
- bardzo niska gęstość zaludnienia  
i intensywność zagospodarowania 
terenu  

Rezerwaty - małe powierzchnie w stosunku do 
bardzo wysokiej ochranianej  wartości 
przyrodniczej; 
- często obejmujące zachowane skrawki 
naturalnych ekosystemów zależnych od 
wody (doliny rzeczne, torfowiska). 

- silny status prawny ochrony; 
- cześć rezerwatów położonych 
wewnątrz obszarów objętych prawną 
formą ochrony. 

Parki 
Krajobrazowe 

- skuteczna ochrona wymaga zachowania 
nie tylko środowiska przyrodniczego ale i 
kształtującej jej ekstensywnej gospodarki; 
- niski status ochrony. 

- duży obszar ochrony; 
- ochraniane ekosystemy 
półnaturalne, mniej wrażliwe na 
antropopresję. 

Obszary 
Chronionego 
Krajobrazu 

- niski status ochrony 
- niski poziom dbałości o ochronę 
przyrody, związany  
m.in. z rozproszeniem kompetencji wśród 
organów administracji 

- duży obszary ochrony; 
- istotnym przedmiotem ochrony są 
przede wszystkim korytarze 
ekologiczne, poza dolinami rzek mniej 
zależne od wód. 
 

małoobszarowe, 
lokalne formy 
ochrony 
przyrody 

- część obszarów obejmuje enklawy 
ekosystemów wodno-błotnych (oczka 
wodne, mokradła); 
- niski status ochrony połączony  
z brakiem aktualnej dostępnej informacji 
o obszarach pozwalającej uwzględniać 
wymagania ochrony podczas planowania 
działań. 

- chronione enklawy wartościowych 
przyrodniczo terenów zachowane 
często dzięki lokalnym 
uwarunkowaniom ograniczającym 
antropopresje. 
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VII.3.1. Obszary Natura 2000 
 
Obszary Specjalnej Ochrony ptaków 
 

Zebrane informacje pozwalają stwierdzić, że przedmiotem ochrony w trzech obszarach 
ptasich znajdujących się na terenie regionu wodnego są przede wszystkim gatunki leśne  
i górskie, w małym stopniu związane z środowiskiem wodnym. Ochronie podlegają tu jednak 
również gatunki bardziej zależne od wód. 

Spośród gatunków wymienianych w podręczniku metodycznym Natura 2000  
a gospodarka wodna (Kowalczak P., i in. 2009) jako związane z siedliskami wodnymi  
i wodnozależnymi na obszarze PLB12011 Babia Góra i PLB12006 Pasmo Policy chronione są 
cietrzewie Tetrao tetrix (A409) i głuszce Tetrao urogallus (A108) gatunki przeciętny sposób 
związane z środowiskiem wodnym i zależnym od wody (torfowiska i lasy bagienne).  
Na obszarze PLB12007 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, poza wymienianym, dodatkowo 
chroniony jest derkacz Crex crex (A122), gatunek w nieco większym stopniu związany  
z wodą. 

Obszary BPLB12011 Babia Góra i PLB12006 Pasmo Policy jako zlokalizowane  
w szczytowych obszarach są zasilane w wodę wyłącznie poprzez opady (oraz spływ z wyżej 
położnych obszarów) i jako takie nie są bezpośrednio zagrożone zmianami gospodarki 
wodnej na innych terenach. Sam obszar jest zabezpieczany poprzez ochronę obszarową 
obejmującą poza obszarem specjalnej ochrony ptaków, na części obszarów również ochronę 
„siedliskową”, lub w ramach parku narodowego lub rezerwatu. 

W przypadku obszaru PLB12007 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie gospodarka wodna 
należy do największych zagrożeń wymienianych w standardowym formularzu danych 
obszaru, gdzie „podstawowe zagrożenia obejmują: melioracje, obniżanie poziomu wód 
gruntowych w wyniku eksploatacji żwiru, eksploatację torfu do celów opałowych  
i przemysłowych”. 

 
Specjalne Obszary Ochrony siedlisk 
 

W przypadku ochrony siedliskowej, inaczej niż w przypadku obszarów ptasich, siedliska i 
gatunki wodne i zależne od wody stanowią dużą część spośród przedmiotów ochrony 
poszczególnych z obszarów. 

Na terenie regionu wodnego ochronie podlega osiem wodozależnych typów siedlisk: 
3220 - pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 
3230  - zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków 
6430 - ziołorośla górskie i nadrzeczne 
7120 - torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji 
7140 - torfowiska przejściowe i trzęsawiska 
7230 - górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 
91D0 – − bory i lasy bagienne 
91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
 
 

Spośród czterech obszarów SOOS na terenie regionu wodnego największą ilość siedlisk 
znajduje się PLH120016 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, gdzie szczególnej ochronienie nie 
podlegają, w wyżej wymienianych, tylko ziołorośla górskie i nadrzeczne. Kolejnym pod 
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względem istotności dla ochrony siedlisk wodozależnych obszarem jest PLH120001 Babia 
Góra gdzie chronionych jest pięć siedlisk, z czego ziołoroślą górskie i nadrzeczne, łęgi i bory 
bagienne z motywacją A. Obszar PLH120002 Czarna Orawa chroni pionierską roślinność na 
kamienicach górskich potoków,  ziołorośla górskie i nadrzeczne oraz łęgi. Obszar PLH120012 
Na Policy z siedlisk wodozależnych ochrania tylko ziołorośla górskie i nadrzeczne  
(z motywacją C). 
 

Na terenie regionu wodnego ochronie podlega 14 wodozależnych  gatunków 
siedliskowych: 
4116 Tocja alpejska- karpacka − Tozzia alpina 
4045 Łątka ozdobna − Coenagrion ornatum 
2503 Brzanka − Barbus peloponnesius 
2001 Traszka karpacka − Triturus montandoni 
1361 Ryś − Lynx lynx 
1193 Kumak górski − Bombina variegata 
1188 Kumak nizinny − Bombina bombina 
1166 Traszka grzebieniasta − Triturus cristatus 
1163 Gowacz białopłetwy − Cottus gobio 
1149 Koza − Cobitis taenia 
1096 Minóg strumieniowy − Lampetra planeri 
1032 Skójka gruboskorupowa − Unio crassus 
1014 Poczwarówka zwężona − Vertigo angustior 
1013 Poczwarówka Geyera − Vertigo geyeri 
2001 Traszka karpacka − Triturus montandoni 
 

Podobnie jak w przypadku ptaków, również przypadku ochrony siedlisk i gatunków, 
najbardziej zagrożonym obszarem są Torfowiska Orawsko-Nowotarskie (PLH120016). 
Dodatkowo, wśród specjalnych obszarów ochrony siedlisk silnie narażonym obszarem jest 
również obszar PLH120002 Czarna Orawa chroniący narażony na zanieczyszczenia wody 
(ścieki z gospodarstw domowych). 

 
Shadow List 2013 

Obszar regionu wodnego Czarnej Orawy jest istotny dla zachowania torfowisk 
alkalicznych (siedlisko 7230). Dla jego ochrony proponowane są dwa nowe specjalne obszary 
ochrony siedlisk: Mechowiska Bembenskie i Mechowiska Orawskie. Pierwszy  
z wymienianych obszarów jest do pewnego stopnia chroniony obecnie dzięki sąsiadowaniu  
z rezerwatem przyrody co w dużym stopniu chroni go przynajmniej przed bezpośrednim 
oddziaływaniem człowieka, w tym związanym z gospodarką wodną. Obszar ten ochrania 
źródliskowa obszary dolin, zasilane wodami opadowymi. Mechowiska Orawskie nie znajdują 
się obecnie pod ochroną obszarową inną niż symboliczna ochrona Małopolskiego OchK. 
Obszar znajduje się w pasie przygranicznym i w regionie cofki zbiornika zaporowego (Jezioro 
Orawskie), co naraża go na oddziaływanie człowieka, w tym piętrzenie zbiornika 
retencyjnego, znajdującego się jednak poza granicami kraju i nie jest objęty regulacjami 
analizowanego projektu WKW. Oddziaływanie projektu na ten obszar jest jednak istotne 
poprzez pośrednie kształtowania jakości wód w zbiorniku, zasilanego m.in. wodami Czarnej 
Orawy.  
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Obszary Natura 2000 – podsumowanie 

Obszary chronione na mocy Dyrektywa Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej należą 
teoretycznie do najlepiej zabezpieczonych obszarów przyrodniczo cennych. Trzy spośród 
obszarów Natura 2000 znajdujących się obecnie pod ochroną w regionie wodnym Czerna 
Orawa są silnie narażone na wpływ gospodarki wodnej. Są to specjalne obszary ochrony 
siedlisk PLH120002 Czarna Orawa i PLH120012 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie oraz 
obszar specjalnej ochrony ptaków PLB12007 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie. Dodatkowo 
na terenie regionu wodnego zgłoszono dwa obszary Shadow List 2013 Mechowiska 
Bembenskie i Mechowiska Orawskie. Mechowiska Orawskie nie podlega obecnie skutecznej 
ochronie. 

 Możliwość faktycznego wpływania przez zapisy WKW na stan ochrony tych obszarów 
jest mocno ograniczona. Czynnikami zewnętrznymi do analizowanego projektu jest brak 
planów ochrony obszarów (planów działań ochronnych) precyzujących warunki niezbędne 
dla podtrzymania dobrego stanu siedlisk i populacji, w tym wymagane warunki wodne.  
W obszarze prawa przenoszącego zapisy RDW na krajowy grunt, brak jest kluczowych 
rozporządzeń i metodyk umożliwiających badanie, ustalanie stanu i zarządzenie aspektami 
biologicznymi i morfologicznymi ekologii cieków i zbiorników wodnych. Poniekąd z tych 
zewnętrznych przyczyn w samym dokumencie brak jest twardych zapisów dotyczących 
sposobów egzekwowania wymogu dobrego stanu wód w kluczowych z punktu widzenia 
ochrony ekosystemów wodnych i wodozależnych aspektach: biologicznym i morfologicznym.  

 
VII.3.2. Parki narodowe 

Babiogórski Park Narodowy nie jest w istny sposób objęty oddziaływaniem gospodarki 
wodnej w regionie wodnym Czarnej Orawy. Ochrania on tereny górskie, wododziałowe. Są to 
więc ekosystemy autonomiczne, zasilane głównie przez wody opadowe. Ekosystemy 
Babiogórskiego PN, najsilniejszych form ochrony przyrody, dodatkowo zabezpieczane są 
przez pokrywające się z parkami - siedliskowe i ptasie obszary Natura 2000. 

 
VII.3.3. Rezerwaty przyrody 

Jedyny znajdujący się na terenie regionu dawnego rezerwat chroni zatorfioną dolinę 
małego leśnego potoku. Jest to ekosystem silnie zależny od wody, w tym poziomu wód 
gruntowych.  
 
VII.3.4. Parki krajobrazowe 

Na terenie omawianego regionu wodnego nie występują parki krajobrazowe. 
 

VII.3.5. Obszary chronionego krajobrazu 
Poza terenem parku narodowego cały obszar regionu wodnego zajmuje 

Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu. W przypadku obszarów chronionego 
krajobrazu najistotniejszą ich funkcją jest podtrzymanie drożności korytarzy ekologicznych. 
W związku z brakiem zapisów dotyczących ochrony morfologii cieków, które nie ograniczają 
się do budowy przepławek i zagwarantowania przepływu  biologicznego, można ocenić że 
projekt WKW nie dość wyraźnie podnosi kwestię ochrony korytarzy ekologicznych podczas 
korzystania z wód. Korytarze te obejmują nie tylko koryto cieków, ale również jego brzegi 
wód i towarzysząc im roślinność. 
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VII.4. ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE LUDZI 

Przyjęcie analizowanego dokumentu (WKW) będzie generować wyłącznie korzystne 
oddziaływania na środowisko, ponieważ wprowadzi przepisy zapewniające wyższy niż 
dotychczas poziom wymagań wobec korzystania ze środowiska, co przełoży się na 
zwiększenie dostępności wody w odpowiedniej ilości i w odpowiednim stanie.  
W szczególności wyraża się to w treści §12, gdzie priorytet przyznano zaspokajaniu potrzeb 
wodnych nadano poborowi wody z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb wodnych ekosystemów wodnych i od wód zależnych. 
Korzyści ocenianego dokumentu będą przejawiać się także w trudno dostrzegalnych, lecz 
niezwykle istotnych korzyściach wynikających z usług środowiskowych. 

VII.5. ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI  

WKW nie będzie generować negatywnego oddziaływania na powierzchnię ziemi, 
ponieważ nie przewiduje on ustaleń mogących taką presję wywierać. Z pewnością można 
natomiast stwierdzić, że oceniany dokument wprowadza przepisy o ochronie JCWP, której 
pojęcie jest szersze niż ograniczające się do cieku wodnego. Ustalenia WKW, wzmocnione 
wdrożeniem rekomendacji zawartych w niniejszej prognozie, powinny pozytywnie wpłynąć 
na powstrzymanie negatywnych zjawisk związanych z erozją w korycie rzeki i obniżeniem 
poziomu wód gruntowych.  
 

VII.6. ODDZIAŁYWANIE NA ZASOBY NATURALNE 

WKW nie będzie generować negatywnego oddziaływania na zasoby naturalne związane 
bezpośrednio ze środowiskiem wodnym – w tym przypadku będą to głównie woda (zasób 
naturalny wykorzystywany dla potrzeb komunalnych, przemysłowych, energetycznych) oraz 
kruszywa.  Nie przewiduje on ustaleń mogących taką presję wywierać. Z punktu widzenia 
wymagań ochrony środowiska, opiniowany dokument będzie generował wyłącznie 
pozytywne oddziaływania.  

Podkreślenia wymaga wprowadzenie innowacyjnych i wybitnie prośrodowiskowych 
przepisów dotyczących wydobywania z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz 
innych materiałów. 

W §22 ust.1 WKW zapisano: „zakazuje się wydobywania z wód powierzchniowych 
kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w ilości zagrażającej zachowaniu równowagi 
hydrodynamicznej cieku oraz w sposób mogący powodować pogorszenie stanu wód oraz 
ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od wód”. W ust. 2 wprowadzono zapis 
mówiący o tym, że ww. wydobywanie „jest możliwe pod warunkiem przedstawienia analizy, 
która wykaże i uzasadni zachowanie równowagi hydrodynamicznej cieku, brak zagrożenia dla 
stanu wód oraz ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od wód”. W kolejnych 
ustępach sformułowano ogólne wytyczne co do sposobu przeprowadzenia analizy 
równowagi hydrodynamicznej cieku.  

 

VII.7. ODDZIAŁYWANIE NA ZABYTKI I DOBRA KULTURY 

WKW nie będzie generować oddziaływania na zabytki i dobra kultury, nie przewiduje  
on bowiem ustaleń mogących taką presję wywierać. Oczywiście nie można wykluczyć, że  
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w toku realizacji inwestycji na ciekach wodnych dojdzie do odkrycia zabytków lub dóbr 
kultury, co może wystąpić przy prowadzeniu prac budowlanych związanych z każdym 
przedsięwzięciem. W takich przypadkach zastosowanie znajdą standardowe procedury 
uregulowane przepisami o ochronie zabytków. 

 

VII.8. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT I JAKOŚĆ POWIETRZA 

WKW nie będzie generować oddziaływania na klimat i jakość powietrza, ponieważ nie 
zawiera on ustaleń mogących wywierać tego typu presję. Oddziaływania na jakość powietrza 
mogą wystąpić w rejonie realizacji przedsięwzięć prowadzonych w ciekach wodnych, 
niemniej jest to zagadnienie nieistotne z punktu widzenia niniejszego dokumentu, bowiem 
WKW nie wyznacza ram dla realizacji jakichkolwiek przedsięwzięć (a wprowadza jedynie 
pewne uwarunkowania tej realizacji). 
 

VII.9. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY 

WKW nie będzie generować oddziaływania na klimat akustyczny, gdyż nie zawiera  
on ustaleń mogących wywierać tego typu presję. Oddziaływania na klimat akustyczny mogą 
wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięć prowadzonych w ciekach wodnych, niemniej jest 
to zagadnienie nieistotne z punktu widzenia niniejszego dokumentu, bowiem WKW nie 
wyznacza ram dla realizacji jakichkolwiek przedsięwzięć (a wprowadza jedynie pewne 
uwarunkowania tej realizacji). 
 

VII.10. ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE 

WKW nie będzie generował negatywnego transgranicznego oddziaływania  
na środowisko, w związku z czym nie ma potrzeby przeprowadzania transgranicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Dokument nie stwarza ram dla realizacji działań lub 
przedsięwzięć, w tym - mogących oddziaływać transgranicznie. Transgraniczne 
oddziaływanie WKW może być wyłącznie pozytywne, polegać ono będzie na poprawie 
warunków migracji ryb oraz poprawie drożności korytarzy ekologicznych związanych  
z ekosystemami wodnymi. 

Ponownie należy podkreślić, że żadne z ustaleń WKW nie będzie generować 
negatywnego oddziaływania na środowisko, natomiast z pewnością zostanie podwyższony 
poziom zabezpieczenia środowiska, w szczególności wodnego i przyrodniczego. 
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VIII. ANALIZA ZGODNOŚCI OCENIANEGO DOKUMENTU Z POLITYKĄ OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

VIII.1. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

Obecna wersja WKW, która jest przedmiotem analizy w niniejszej prognozie, z pewnością 
sprzyja realizacji celów zawartych w przedstawionych wcześniej dokumentach strategicznych 
związanych z ochroną środowiska i zasobów wodnych. WKW w zdecydowanej większości jest  
z nimi zgodna – na tyle, na ile jest to możliwe w polskich uwarunkowaniach prawnych  
i systemowych, nie do końca odpowiadających wymaganiom RDW (co zostało podkreślone 
we wcześniejszej części niniejszego dokumentu). 

Kluczowym elementem wymagającym podkreślenia jest to, że oceniany WKW jest dość 
nietypowym przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, bowiem jest to 
dokument o statusie aktu prawnego, który sam z siebie nie wyznacza ram dla realizacji 
jakichkolwiek przedsięwzięć, nie wyznacza też celów w zakresie rozwoju gospodarczego, 
planowania przestrzennego, itp. Dokument ten będzie natomiast regulować zasady 
korzystania z wód w obszarze regionu wodnego. 

Wobec powyższego, analiza zgodności WKW z dokumentami strategicznymi może 
obejmować tylko kwestie tego, czy WKW nie koliduje z ustaleniami tych dokumentów.  
W tym kontekście można bez wątpliwości postawić wniosek, że takiej kolizji nie ma.  
WKW zdecydowanie przyczynia się bezpośrednio do realizacji zarówno samej RDW oraz 
dokumentów strategicznych dotyczących gospodarki wodnej. Pośrednio natomiast 
przyczynia się do przede wszystkim do realizacji strategicznych celów związanych z ochroną 
bioróżnorodności, w tym siedlisk i gatunków w ramach ochrony gatunkowej i ochrony 
obszarowej. 

 

VIII.2. MOŻLIWOŚĆ OSIĄGNIĘCIA CELÓW OCENIANEGO DOKUMENTU 

Ustawa Prawo wodne wskazuje w art. 115, że warunki korzystania z wód regionu 
wodnego powinny określać: 

− szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 
środowiskowych;  

− priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;  

− ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla 
wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 
środowiskowych. 
 
W kontekście powyższego należy podkreślić, że WKW będące przedmiotem niniejszej 

analizy formalnie zawiera elementy określone w ustawie, natomiast nie w pełni realizują 
funkcję polegającą na sformułowaniu ograniczeń w korzystaniu z wód, które są niezbędne 
dla osiągnięcia celów środowiskowych. WKW nie łagodzi wymagań RDW względem celów 
środowiskowych. Dokument uwzględnia te rodzaje korzystania z wód, na które może mieć 
realny wpływ. 
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IX. WPŁYW NA ŚRODOWISKO W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

 
W pierwszej kolejności należy podkreślić, że warunki korzystania z wód regionu wodnego  

są jednym z podstawowych dokumentów planowania w gospodarce wodami.  
Ich opracowanie będzie zatem spełnieniem wymagania prawnego. Ponadto, w Programie 
Wodno – Środowiskowym Kraju wskazuje się, że opracowanie warunków korzystania z wód 
regionu wodnego jest jednym z zadań do realizacji na rzecz uzyskania celów środowiskowych 
RDW. Jednak przede wszystkim jest to „narzędzie” mające praktycznie wspomóc osiągnięcie 
celów środowiskowych wynikających z RDW. Jego waga jest bardzo istotna z uwagi na 
dyspozycję art. 125-126 ustawy Prawo wodne, zgodnie z którymi pozwolenia wodnoprawne 
muszą być zgodne z ustaleniami warunków korzystania z wód regionu wodnego.  

Analizowany dokument WKW stanowi z pewnością bardzo pożądane działanie na rzecz 
osiągnięcia celów środowiskowych wynikających z RDW. Przyjęcie WKW i nadanie mu rangi 
aktu prawa miejscowego będzie stanowiło jeden z kamieni milowych w kierunku wdrażania 
RDW. Najbardziej istotnym elementem pozostanie jednak praktyczna realizacja jego ustaleń, 
tj. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w pełni zgodnych z analizowanym dokumentem.  

Oceniany projekt WKW zawiera w swej treści wiele przepisów o charakterze 
zdecydowanie pro-środowiskowym. Po jego uzupełnieniu o wskazane w niniejszej prognozie 
elementy, dokument znacznie przyczyni się do osiągnięcia celów środowiskowych. 

Analogicznie, odstąpienia od przyjęcia WKW będzie stanowiło brak realizacji wymagań 
prawnych i strategicznych, co w praktyce będzie oznaczało poważne zagrożenie 
nieosiągnięcia celów środowiskowych wynikających z RDW, a tym samym – pogarszanie się 
stanu wód. 
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X. MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA POTENCJALNYCH OBSZARÓW KONFLIKTOWYCH 

 

W treści WKW znalazło się szereg zapisów dotyczących korzystania z wód, mogących 
stwarzać konflikt z aktualnym sposobem korzystania z wód. Zidentyfikowano 33 takie zapisy, 
dotyczące zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych. Potencjalnie konfliktowe 
obostrzenia podzielono na trzy kategorie: ograniczeń, nakazów i zakazów. Zestawienie 
ilościowe zagadnienia przedstawia poniższa tabela. 
 

Tabela 4. Rodzaje zapisów WKW potencjalnie konfliktowych z aktualnym sposobem korzystania  

z wód 

Kategoria obostrzenia WKW 

Kategoria wód 

ograniczenia nakazy zakazy 

Suma końcowa 

wody podziemne 2 2 4 8 

wody 
powierzchniowe 

3 9 8 20 

Suma końcowa 5 11 12 28 

 
Większość omawianych zapisów (20 na 28) dotyczy wód powierzchniowych, co należy 

wiązać z większą ilością parametrów wymaganych dla spełnienia celu środowiskowego oraz  
z większym zakresem ingerencji antropogenicznej.  

Z powyższej bardzo ogólnej analizy można wywieść wstępny wniosek, że zapisy WKW 
będą w większym stopniu ograniczać korzystanie z wód podziemnych niż wymuszać 
podejmowanie nowych działań w celu korzystania z takich źródeł.  Z kolei korzystanie  
do wód powierzchniowych będzie nie tylko ograniczane, ale również będzie wymagało 
realizacji nowych działań regulowanych nakazami. Pełny opis zidentyfikowanych zapisów 
regulujących dostęp do korzystania z wód zawiera tabela 5. 

 
 

Tabela 5. Ograniczenia, nakazy i zakazy WKW mogące potencjalnie rodzić konflikt z aktualnym  sposobem 

gospodarowania wodami 

 Paragraf Wody podziemne Wody powierzchniowe 

Ograniczenia 
 

§ 5 
 

Ograniczenie w korzystaniu z zasobów 

wód powierzchniowych do poziomu 

gwarantującego zachowanie  

przepływu nienaruszalnego, 

niepowodowanie istotnych zmian 

reżimu hydrologicznego z 

uwzględnienie przyrostu przepływu w 

obrębie zlewni oraz pod warunkiem 

braku negatywnego wpływu na sposób 

użytkowania jakiejkolwiek JCWP 
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§ 6  

Zaniechanie lub stopniowe 

eliminowanie emisji substancji 

priorytetowych oraz substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego 

§ 7 

Zaniechanie i stopniowe eliminowanie 

emisji substancji priorytetowych oraz 

substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego 

 

§ 11 

Wartości graniczne dobrego stanu 

JCWPd mogą być ograniczeniem dla 

oddziaływania nowych działań za 

wyjątkiem określonych wyjątków art. 

38j Prawa Wodnego 

Wartości graniczne dobrego stanu 

JCWP mogą być ograniczeniem dla 

oddziaływania nowych działań za 

wyjątkiem określonych wyjątków art.. 

38j Prawa Wodnego 

§ 5  

Rozwiązania konstrukcyjne 

projektowanych ujęć wody muszą 

umożliwiać zachowanie przepływu 

nienaruszalnego w sposób samoczynny 

§ 5  

Oparcie obliczeń hydrologicznych 

wykonywanych na potrzeby korzystania 

z wód na aktualnych ciągach 

obserwacyjnych lub, przy ich braku, 

obliczonych wg określonej w WKW 

metody 

§ 6  

Zastosowanie BAT przy oczyszczaniu 

ścieków odprowadzanych do 

odbiornika o stanie gorszym od 

dobrego 

§ 8  

Realizacja warunków technicznych dla 

migracji ryb na  piętrzeniach - nakaz nie 

jest jasno wyrażony w tym przepisie – 

ale jest sformułowany w powiązanym 

merytorycznie przepisie §18 WKW 

§ 9  

Planowane korzystanie z wód musi 

uwzględniać w ocenie jakość wód 

powierzchniowych wyrażoną 

elementami biologicznymi, 

morfologicznymi i fizyko-chemicznymi 

§ 11 

Nakaz wykazania, że nowe działania nie 

oddziałują negatywnie na cele 

środowiskowe JCWPd lub wykazania, 

że zastosowanie mają przesłanki art. 

38j PW 

Nakaz wykazania, że nowe działania nie 

oddziałują negatywnie na cele 

środowiskowe JCWP lub wykazania, że 

zastosowanie mają przesłanki art. 38j 

PW 

§ 15 

Pobór wód podziemnych jest 

możliwy do wielkości ustalonych 

zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód 

podziemnych w dokumentacji 

hydrogeologicznej. 

 

Nakazy 

§ 19  

Wyposażenie nowobudowanych 

budowli piętrzących w urządzenia 

zapewniające swobodną migrację 

charakterystycznych gatunków ryb 

dwuśrodowiskowych na wybranych 

ciekach, oraz ryb potadromicznych, o 

ile jest to uzasadnione.  
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§ 21  

Wyposażenie obiektów energetyki 

wodnej w urządzenia ograniczające 

śmiertelność organizmów 

§ 22  

Wydobywanie z wód 

powierzchniowych kamienia, żwiru, 

piasku oraz innych materiałów możliwe 

jest pod warunkiem przedstawienia 

analizy, która wykaże i uzasadni 

zachowanie równowagi 

hydrodynamicznej, brak zagrożenia dla 

stanu wód oraz ekosystemów lądowych 

bezpośrednio zależnych od wód. 

§ 5  

Zakaz poboru wód powierzchniowych 

w sposób niegwarantujący zachowania 

przepływów nienaruszalnych, istotnie 

zmieniający reżim hydrologiczny oraz 

negatywnie wpływający na sposób 

użytkowania jakiejkolwiek JCWP 

§ 6  

Zakaz wprowadzanie ścieków do wód 

powierzchniowych w sposób mogący 

wpływać na elementy stanu 

fizykochemicznego i biologicznego wód 

w JCWP, w stopniu pogarszającym 

klasyfikację stanu JCWP. 

§ 7 

Zakaz wprowadzania do ziemi ścieków 

w sytuacji, gdy może to pogorszyć stan 

elementów fizykochemicznych JCWPd 

oraz gdy zagraża to osiągnięciu celów 

środowiskowych JCWPd 

 

§ 8  

Zakaz korzystania z wód w sposób 

nieuwzględniający wymogów ciągłości 

morfologicznej. 

 

§ 11 

Zakaz negatywnego oddziaływania 

nowych działań na cele środowiskowe 

JCWPd, z uwzględnieniem przesłanek 

art. 38j ustawy Prawo Wodne 

Zakaz negatywnego oddziaływania 

nowych działań na cele środowiskowe 

JCWP, z uwzględnieniem przesłanek 

art. 38j ustawy Prawo Wodne 

 

 

§ 16 

 

 

Zakaz wprowadzania ścieków do wód w 

ilościach które dla  przepływu 

gwarantowanego 90%  (Qgw90%) 

spowodują pogorszenie stanu 

biologicznego i fizykochemicznego 

Zakazy 

§ 16  

Zakaz wprowadzania do wód ścieków o 

wartościach wyższych niż najwyższe 

dopuszczalne wartości zanieczyszczeń 

(określone w stosownych przepisach), 

jeżeli odbiornikiem jest JCWP 

zagrożona nieosiągnięciem celów 

środowiskowych. 
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§ 17 

Zakaz odprowadzania do ziemi ścieków 

przemysłowych zawierających 

substancje priorytetowe oraz 

substancje szczególnie szkodliwe dla 

środowiska wodnego 

Zakaz rolniczego wykorzystania  

ścieków i osadów w pobliżu (100m) 

zbiorników wodnych 

§ 17 

Zakaz wprowadzania do ziemi ścieków 

a) na obszarze występowania 

głównego użytkowego poziomu 

wodonośnego wieku triasowego; 

b) na obszarze aglomeracji o których 

mowa w art. 43 ustawy Prawo 

wodne;  

c) w odległości mniejszej niż 100 m 

od linii wyznaczonej rzędną 

maksymalnego piętrzenia zbiornika 

wodnego 

 

§ 18  

Zakaz wprowadzania substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego do odbiornika, jeżeli 

wprowadzany ładunek 

zanieczyszczeń spowoduje pogorszenie 

stanu chemicznego JCWP 

§ 21  

Zakaz wydobywania z wód 

powierzchniowych kamienia, żwiru, 

piasku oraz innych materiałów w ilości 

zagrażającej zachowaniu równowagi 

hydrodynamicznej cieku, mogącej 

powodować pogorszenie ekologicznych 

funkcji wód oraz stanu ekosystemów 

lądowych i terenów podmokłych 

bezpośrednio zależnych od wód 

 
Zidentyfikowane w tekście WKW zapisy określające sposób korzystania z wód poddano 

ocenie z punktu widzenia potencjalnego wpływu na dotychczasowe sposoby korzystania  
z wód i ewentualnych skutków społeczno-ekonomicznych. Dla ilościowego opisu zagadnienia 
posłużono się metodologią stosowaną w ocenie ryzyka. Prawdopodobieństwo wystąpienia 
oraz waga konsekwencji oceniona została przy użyciu skali rangowej 1 – 5 (1 – najniższa 
przewidywana ocena, 5 – najwyższa przewidywana ocena. Istotność konsekwencji 
szacowano mnożąc rangę prawdopodobieństwa i wagi (skala 1-25). Uzyskany wyniki 
pozwalają wskazać kilka obszarów konfliktowych ze strony zapisów WKW dla 
gospodarowania wodami.  

Pierwszym taką grupą są ogólne zapisy dotykające wszystkich lub większości 
korzystających z wód, i powodujące konieczność podjęcia istotnych działań inwestycyjnych  
w celu dotrzymania wymaganych warunków korzystania z wód, lub też zaniechania lub 
przeniesienia miejsca prowadzenia działalności. Do grupy tej należą konkretne zapisy 
dotyczące warunków odprowadzania ścieków oraz bardzo ogólne zapisy mówiące wymogu 
nieoddziaływania na cele środowiskowe oraz wyjątków od tej zasady. Przy rygorystycznym 
podejściu do tego zapisu wprowadza on poważne ograniczenia w korzystaniu z wód. 
Przywołany w projekcie art. 38j Prawa Wodnego daje z drugiej strony dość szerokie 
możliwości uchylenia się od obowiązku zapewnienia zgodności korzystania  
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z wód z celem środowiskowym wynikającym z RDW i PGW. Brak skonkretyzowanych 
warunków zastosowania art. 38j daje możliwość arbitralnego (uznaniowego) stosowania 
prawa nie gwarantującego takich samych praw w korzystaniu z wód jak również realizacji 
zakładanych celów gospodarki wodnej. Rodzi to poważne konsekwencje natury prawnej  
i środowiskowej. 

Drugą grupą są zapisy dotyczące ochrony ilościowej zasobów wodnych – zwierciadła wód 
gruntowych oraz przepływów nienaruszonych. Konkretne zapisy te mogą w szczególny 
sposób dotknąć rejony z deficytami wody oraz najbardziej wodochłonne sektory gospodarki  
(m.in. energetyka, rolnictwo z akwakulturą). WKW ustala jednak priorytet zaopatrzenia 
ludności w wodę. Hierarchia innych poborów wód nie jest ustalona. 

Trzeci typ zapisów koncentruje się na energetyce wodnej. Szereg zapisów mających na 
celu ograniczenie oddziaływania takiego sposobu korzystania z wody, w tym oddziaływania 
skumulowanego, może ograniczyć rozwój tego sektora lub/i rentowność konkretnych 
inwestycji. Zapisy mogą budzić wątpliwość co do swojego zakresu – czy obejmują tylko nowe 
instalacje, czy również istniejące. 

Czwartą grupę zapisów stanowią te dotyczące wąskiej, innej niż energetyka, grupy 
korzystających. Są to zapisy ochraniające 100 m strefę wokół zbiorników wodnych, zapisu 
dotyczące emisji substancji priorytetowych oraz wydobycia kruszywa z koryta rzek  
i potoków. 

Ostatnia zidentyfikowana grupa zapisów obejmuje nakazy wymuszające  
na korzystających z wód przedstawienia dokumentacji dowodzącej braku oddziaływania  
na dany, zależny od paragrafu, aspekt realizacji celów środowiskowych. Problem może rodzić 
brak kryteriów (metodyk) oceny oddziaływania – możliwość sprzecznych lub/i uznaniowych 
interpretacji. Szczególnie dotknięte wspominanymi ograniczeniami wydaje się być 
wydobywanie kruszywa z koryta rzecznego. 

Analizę i ocenę poszczególnych zapisów przedstawia tabela. 
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Tabela 6. Diagnoza konsekwencji wynikających z zapisów WKW dla sposobu korzystania z wód, oraz ich istności dla użytkowników  

(P- prawdopodobieństwo wystąpienia; W – waga konsekwencji; P x W – istotność konsekwencji).  

 

Typ zapisu Treść 
Paragraf 

WKW 
Opis oddziaływania  P W P x W 

zakazy 

zakaz negatywnego oddziaływania na cele 

środowiskowe JCWPd nowych działań o ile 

nie zachodzą przesłanki opisane w art. 38j 

Prawa Wodnego 

11 

generalny i bardzo silny zapis i dotknie większości działalności 

mogącej oddziaływać na wody podziemne, dla części działalności 

brak możliwości wykazania braku oddziaływania lub spełniania 

przesłanek art. 38j (niepogarszania) i konieczność innego 

wariantu(koszty/zmiana lokalizacji) lub zaniechania działalności  

5 5 25 

zakazy 

zakaz negatywnego oddziaływania na cele 

środowiskowe JCWP nowych przedsięwzięć 

o ile nie zachodzą przesłanki opisane w art. 

38j Prawa Wodnego 

11 

generalny i bardzo silny zapis i dotknie większości działalności 

mogącej oddziaływać na wody powierzchniowe, dla części 

działalności brak możliwości wykazania braku oddziaływania lub 

spełniania przesłanek art. 38j (niepogarszania) i konieczność 

innego wariantu(koszty/zmiana lokalizacji) lub zaniechania 

działalności 

5 5 25 

zakazy 

zakaz zrzucania do wód ścieków w ilościach 

które dla  przepływu gwarantowanego 90%  

(Qgw90%) spowodują pogorszenie stanu 

biologicznego i fizykochemicznego 

16 

bardzo konkretny zapis ograniczający możliwy do 

odprowadzania ładunku ścieków; dla części działalności brak 

możliwości wykazania braku oddziaływania (niepogarszania) i 

konieczność innego wariantu(koszty/zmiana lokalizacji) lub 

zaniechania działalności; egzekwowanie zapisu może budzić 

problemy/różne interpretacje stron ze względu na brak metodyk 

dotyczących części z indeksów biologicznych skutkujące między 

innymi słabym rozpoznaniem stanu biologicznych komponentów 

oceny realizacji celu  ekologicznego JCWP 

5 5 25 

nakazy 

nakaz zastosowania BAT przy oczyszczaniu 

ścieków odprowadzanych do odbiornika o 

stanie gorszym od dobrego 

6 

konieczność zastosowania kosztownych metod oczyszczania 

ścieków w przypadku dużej części odbiorników, koszty 

inwestycyjne w przypadku nie tylko nowych instalacji 

4 5 20 
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Typ zapisu Treść 
Paragraf 

WKW 
Opis oddziaływania  P W P x W 

nakazy 

Rozwiązania konstrukcyjne projektowanych  

ujęć wody muszą umożliwiać zachowanie 

przepływu nienaruszalnego w sposób 

samoczynny 

5 

nowo budowane ujęcia - nowe rozwiązanie technologiczne 

wymuszające zachowanie parametrów środowiskowych kosztem 

zaopatrzenia w wodę; w niektórych sytuacjach kłopotliwe - 

szczególnie źródeł o dużych wahaniach przepływów (potoki, 

tereny podgórskie);  

5 4 20 

zakazy 

Zakaz poboru wód powierzchniowych  

w sposób nie gwarantujący zachowania 

przepływów nienaruszalnych  

5 

twardy zapis; wymusza konieczność prac inwestycyjnych przy 

aktualizowaniu pozwoleń dla istniejących instalacji; zapis może 

spowodować lub uniemożliwić pobór wody w sposób 

gwarantujący podtrzymanie procesu technologicznego lub 

działalności (dotyczy nowych i istniejących instalacji) 

5 4 20 

zakazy 

Zakaz wprowadzania do ziemi ścieków w 

sytuacji, gdy może to pogorszyć stan 

elementów fizykochemicznych JCWPd oraz 

gdy zagraża to osiągnięciu celów 

środowiskowych JCWPd 

7 
generalny mocny zapis;  dotyczy każdej działalności związanej  

z odprowadzeniem ścieków do wód podziemnych 
4 4 16 

zakazy 

Zakaz zrzucania ścieków o parametrach 

wyższych niż docelowe parametry 

odbiornika w przypadku odbiorników 

zagrożonych niezrealizowaniem celu 

środowiskowego 

16 

bardzo ostry i konkretny zapis , dla części działalności brak 

możliwości wykazania braku oddziaływania (niepogarszania)  

i konieczność innego wariantu(koszty/zmiana lokalizacji) lub 

zaniechania działalności; 

4 4 16 

ograniczenia 

Ograniczenie w korzystaniu z zasobów wód 

powierzchniowych do poziomu 

gwarantującego zachowanie przepływu 

nienaruszalnego, niepowodowanie istotnych 

zmian reżimu hydrologicznego z 

uwzględnienie przyrostu przepływu w 

obrębie zlewni oraz pod warunkiem braku 

negatywnego wpływu na użytkowanie 

jakiejkolwiek JCWP 

5 

miękki zapis, zasadniczo dotyczy głównie części działalności i 

części wód (z dużymi poborami); zapis nie do końca precyzyjny, 

może rodzić nieporozumienia interpretacyjne i przez to utrudnić 

korzystanie ze środowiska 

4 4 16 
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Typ zapisu Treść 
Paragraf 

WKW 
Opis oddziaływania  P W P x W 

ograniczenia 

parametry celu środowiskowego mogą być 

ograniczeniem dla oddziaływania nowych 

działań za wyjątkiem określonych wyjątków 

art. 38j Prawa Wodnego 

11 
miękki zapis, ale dotykający większości sytuacji korzystania  

z wód powierzchniowych 
4 4 16 

nakazy 

nowe przedsięwzięcia muszą uwzględniać w 

ocenie jakość wód powierzchniowych 

wyrażoną elementami biologicznymi, 

morfologicznymi i fizyko-chemicznymi 

9 

konieczność wykonie ekspertyzy, w tym ekspertyzy 

hydromorfologicznej i hydrobiologicznej, obowiązek utrudniony  

i mogący prowadzić do sprzecznych interpretacji wyników  

w związku brakiem prawnie ustanowionych metod i wskaźników 

5 3 15 

ograniczenia 

wartości graniczne dobrego stanu wód 

podziemnych są ograniczeniem dla 

oddziaływania nowych działań za wyjątkiem 

określonych wyjątków art. 38j Prawa 

Wodnego 

11 
miękki zapis, ale dotykający większości sytuacji korzystania z 

wód podziemnych 
5 3 15 

zakaz 
korzystania z wód bez uwzględnienia 

wymogów ciągłości morfologicznej  
8 

Pozytywne znaczenie przepisu jest potęgowane treścią § 19 

dotyczącego zapewnienia ciągłości cieku dla migracji ryb 
3 5 15 

zakazy 

wprowadzania substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego do 

odbiornika, jeżeli wprowadzany ładunek 

zanieczyszczeń spowoduje pogorszenia 

stanu chemicznego JCWP. 

18 
twardy zapis, ale nie generuje nowych realizacji inwestycji, 

dotyczy relatywnie wąskiej klasy przedsięwzięć 
3 4 12 

nakazy 

wyposażenia nowobudowanych budowli 

piętrzących w urządzenia zapewniające 

swobodną migrację charakterystycznych 

gatunków ryb, chyba że konstrukcja budowli 

zapewnia przy przepływie SNQ utrzymanie 

takiej migracji. 

19 

brak zapisu dot. wysokości piętrzenia może prowadzać do 

sprzecznych interpretacji; generuje koszt budowy przepławki i 

problemy z jej eksploatacją (podtrzymanie funkcjonalności, 

kłusownictwo), co generuje koszty (naprawa, ochrona) 

3 3 9 
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Typ zapisu Treść 
Paragraf 

WKW 
Opis oddziaływania  P W P x W 

nakazy 

wyposażenia nowobudowanych obiektów 

energetyki wodnej w urządzenia 

ograniczające śmiertelność organizmów 

21 

zapis dotknie wąskiej klasy działań ; może rodzić 

nieporozumienie interpretacyjne; może powodować spadek 

sprawności generacji prądu (rozpraszanie energii wody)  

3 3 9 

zakazy 

budowy nowych piętrzeń powodujących 

pogorszenie ciągłości morfologicznej (o ile 

jej zachowanie jest w danym cieku 

wymagane)  

19 
zapis mający pozytywny wpływ na ciągłość biologiczną i 

morfologiczną;  
3 3 9 

zakazy 

odprowadzanie ścieków przemysłowych 

(zawierających substancje 

priorytetowe oraz substancje szczególnie 

szkodliwe dla środowiska wodnego) do 

ziemi 

17 

może w szczególnych sytuacjach rodzić problemy 

interpretacyjne (co jest ściekiem przemysłowym) i dotykać 

szczególnych sposobów korzystania ze środowiska 

3 3 9 

ograniczenia 

zaniechania lub stopniowego eliminowania 

emisji do wód powierzchniowych substancji 

priorytetowych oraz substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego 

6 
miękki zapis dotyczący niewielkiej liczby procesów 

technologicznych 
2 3 6 

nakazy 

wykazania że nowe działania nie oddziałuje 

negatywnie na cele środowiskowe JCWPd 

lub wykazanie że zastosowanie mają 

przesłanki art. 38j PW 

11 
konieczność wykonania ekspertyzy hydrogeologicznej i 

środowiskowej/prawnej 
5 1 5 

zakazy 

wydobywanie z wód powierzchniowych 

kamienia, żwiru, piasku oraz innych 

materiałów w ilości zagrażającej zachowaniu 

równowagi hydrodynamicznej cieku, 

mogącej powodować stan wód oraz stanu 

ekosystemów lądowych i terenów 

podmokłych bezpośrednio zależnych od wód 

22 

zakaz można łączyć z wprowadzaniem konieczności wykonania 

analizy środowiskowej i przyrodniczej; rzetelne wykonanie 

analizy może kosztowne i długotrwałe; brak kryteriów 

dopuszczalności oddziaływania na komponenty przyrodnicze 

może rodzić sprzeczne interpretacje  

5 1 5 

nakazy 

wykazania że nowe działania nie oddziałuje 

negatywnie na cele środowiskowe JCWP lub 

wykazanie że zastosowanie mają przesłanki 

art. 38j PW 

11 konieczność wykonania ekspertyzy środowiskowej/prawnej 5 1 5 
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Typ zapisu Treść 
Paragraf 

WKW 
Opis oddziaływania  P W P x W 

nakazy 

przedstawienie analizy, która wykaże i 

uzasadni zachowanie równowagi 

hydrodynamicznej przed zezwoleniem na 

wydobywanie z wód powierzchniowych 

kamienia, żwiru, piasku oraz innych 

materiałów  

21 
konieczność wykonania ekspertyzy środowiskowej i 

przyrodniczej  
5 1 5 

nakazy 

Oparcie obliczeń hydrologicznych 

wykonywanych na potrzeby korzystania z 

wód na aktualnych ciągach obserwacyjnych 

lub, przy ich braku, o obliczonych wg 

wskazanej metodyki 

5 
konieczność wykonanie ekspertyzy hydrologicznej - jej rezultat 

może ograniczyć korzystanie z wód 
4 1 4 

zakazy 

zakaz rolniczego wykorzystania ścieków  

i osadów w pobliżu (100 m) zbiorników 

wodnych 

17 
ograniczenie w jednym z elementów produkcji rolniczej, dotyczy 

niewielkiego obszaru 
2 1 2 
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XI. PROPOZYCJA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH 

 
Alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do omawianego projektu WKW byłoby 

przyjęcie WKW w pierwotnej wersji, która nie była w pełni zgodna z duchem RDW,  
w uogólnieniu m.in. z następujących powodów: 
1) nacisk niektórych zapisów był położony na wody o co najmniej dobrym stanie, podczas 

gdy cele środowiskowe RDW dotyczą wszystkich wód; 
2) część przepisów odnosiło się nie bezpośrednio do korzystania ze środowiska, lecz do 

pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie ze środowiska; 
3) dokument nie zawierał wytycznych do przeprowadzenia analizy równowagi 

hydrodynamicznej dla potrzeb wydobywania z wód żwiru, piasku i innych materiałów; 
4) dokument nie uwzględniał konieczności ochrony zespołów gatunków specyficznych dla 

danego typu wód, lecz skupiał się na wybranych czterech gatunkach ryb oraz ciekach 
istotnych dla ich migracji; 

5) dokument przewidywał możliwość zwolnienia z ograniczeń w korzystaniu z wód 
określonych w WKW. 

 
Jak stwierdzono w pierwotnej prognozie oddziaływania na środowisko, wstępna wersja 

WKW mogłaby zostać uznana za niezgodną z celami środowiskowymi ustanowionymi na 
szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym.  

Dotychczasowy przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz 
towarzyszące jej konsultacje społeczne i spotkania eksperckie doprowadziły do obecnego 
kształtu projektu WKW. Jest to zatem wariant preferowany przez organ planujący przyjęcie 
dokumentu (RZGW), po uprzednim uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej oraz po uzyskaniu stosownych opinii organów ochrony środowiska i organów 
ochrony zdrowia publicznego, zgodnie z przepisami UOOŚ. 
 

XII. ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE ORAZ OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE NA 
ŚRODOWISKO  

 
Zgodnie z przedstawionymi wcześniej tezami, oceniany dokument (WKW) będzie 

skutkował istotnym podwyższeniem poziomu ochrony środowiska. Niemniej, w toku oceny 
dokumentu pod kątem jego adekwatności do wymagań ochrony środowiska 
zidentyfikowano kilka pojedynczych zapisów WKW, co do których warto rozważyć zasadność 
ich innego sformułowania lub rozszerzenia. Na tej podstawie w podanych niżej punktach 
sformułowano stosowne propozycje i rekomendacje. Należy jednak podkreślić,  
że rekomendacje te nie mają kluczowego i zasadniczego charakteru; propozycje te nie 
oznaczają, że WKW w obecnym kształcie będzie generował negatywne skutki dla środowiska; 
rekomendacje te należy traktować raczej jako wskazówki w zakresie udoskonalenia 
dokumentu, który i tak został opracowany na wysokim poziomie merytorycznym. 

Wobec powyższego, poniżej zawarto rekomendacje i propozycje modyfikacji 
poszczególnych zapisów WKW; zasadność ich ewentualnego uwzględnienia przedstawiono 
we wcześniejszej części prognozy oddziaływania na środowisko.  
1. Zawarte w §5 ograniczenia w poborze wód powinny uwzględniać kwestię zachowania 

kontinuum rzecznego gwarantującego odpowiednie warunki do uzyskania celów 
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środowiskowych. Warto zatem uszczegółowić, że przepływ nienaruszalny powinien być 
zachowany bezpośrednio poniżej ujęcia (tj. tak, by zapewnić kontinuum rzeczne, ciągłość 
strumienia). 

2. § 15 ust.1 powinien zawierać sformułowanie odnoszące się do zatwierdzonych (a więc 
nie do wszystkich) dokumentacji hydrogeologicznych. Należy też zwrócić uwagę na to,  
że dopuszczalność poboru wód podziemnych jest zależna nie tylko od  wielkości zasobów 
dyspozycyjnych, ale i od zgodności z celami środowiskowymi dla JCWPd – co jednak nie 
wymaga zapisania w WKW, ponieważ wynika to zarówno z RDW, jak i z ustawy Prawo 
wodne. 

3. Warto rozważyć, by wymaganie zawarte w §16 ust.1 WKW uwzględniało zgodność 
odprowadzania ścieków z celami środowiskowymi RDW – choć w zasadzie wynika  
to zarówno z RDW, jak i z ustawy Prawo wodne. 

4. Doprecyzowania może wymagać §19 ust.1 WKW, w którym warto zapisać że migracja ryb 
powinna być zagwarantowana w sposób ciągły i trwały (chodzi o kontinuum rzeczne) lub 
po prostu dostosowana do wymagań biologicznych występujących gatunków ryb. 
Niezbędne może być także wskazanie, że zastosowanie przedmiotowych rozwiązań 
technicznych nie zwalnia z konieczności zapewnienia zgodności z celami środowiskowymi 
(z uwzględnieniem derogacji od ich osiągnięcia). 

5. §20 WKW warto rozszerzyć o zapis mówiący o tym, że rozwiązania konstrukcyjne 
budowli planowanych do wykonywania w korytach potoków górskich powinny 
zapewniać swobodne prowadzanie wód i rumowiska oraz swobodną migrację 
organizmów wodnych. 
 

Niezależnie od powyższego, należy zwrócić uwagę na to, że pro-środowiskowy charakter 
WKW przyniesie oczekiwane rezultaty jedynie wtedy, gdy jego ustalenia będą prawidłowo 
stosowane w rzeczywistości. Z tego też względu wysoce koniecznym jest przeprowadzenie 
działań edukacyjnych (warsztaty, szkolenia) skierowanych do pracowników organów 
administracji kontrolujących i reglamentujących korzystanie z wód. Powinny one obejmować 
zagadnienia celowości wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z wód, prawnych 
uwarunkowań realizacji przepisów oraz sposobów merytorycznej weryfikacji istniejącego  
i planowanego korzystania z wód pod kątem zgodności z ustaleniami WKW. Niezbędne jest 
zapewnienie wsparcia merytorycznego dla organów administracji oraz podmiotów 
korzystających z wód.  

Wreszcie niezbędne jest zainicjowanie i przeprowadzenie działań kontrolnych w stosunku  
do korzystania ze środowiska, pozwoleń wodnoprawnych oraz postępowań 
administracyjnych w sprawie ich wydania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko  

projektu rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Czarnej Orawy 

 

88 

XIII. PROPONOWANE METODY ANALIZY REALIZACJI WKW 

 
Kluczową weryfikacją skuteczności rozporządzenia RZGW w sprawie warunków 

korzystania z wód regionu wodnego będą wyniki stanu wód prowadzone w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska – o ile monitoring ten będzie prowadzony w sposób 
zgodny z wymaganiami RDW. Wyniki tego monitoringu powinny być podstawą  
do aktualizacji PGW.  

Dane o skuteczności ustaleń WKW będą wzbogacane o doniesienia z badań naukowych 
oraz sygnały użytkowników wód i organizacji społecznych na temat konkretnych problemów 
z praktycznym zastosowaniem WKW.  

 
Propozycja monitoringu funkcjonowania warunków korzystania wód jako narzędzie 

prowadzenie gospodarki wodnej oparto o promowany przez Europejską Agencje Środowiska 
schemat DPSIR. Ujęcie takie wspiera systemową analizę gospodarki wodnej w jej powiązaniu 
z innymi systemami (m.in. przyrodniczymi, społecznymi i gospodarczymi). 

 
Rysunek 8. Główne elementy systemu regulowanego zapisami WKW w ujęciu schematu DPSIR  

(D - Driving forces – Siły napędowe, P - Pressure – presja , S- State - stan, I - Impact - skutki,  

R - Response - odpowiedź) 

 

 
 
 
 
Pomijając złożoność systemową gospodarki wodnej bezpośrednim celem zapisów WKW 

jest doprowadzenie do spełnienia przez ekosystemy wodne, naturalne i sztuczne lub silnie 
zmienione, dobrego stanu i potencjału ekologicznego. Realizację tego celu opisują wskaźniki 
(kategorii S - stan) opisane w poniższej tabeli. 
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Tabela 7. Miary oceny realizacji WKW na jakość jednolitych części wód powierzchniowych  

i podziemnych regionu wodnego Górna Wisłą 

Przedmiot oceny Wskaźnik Jednostka 

Bezwzględna ilość JCWP w 

dobrym stanie/potencjale 
Ilość [n] 

Wody powierzchniowe 

Względna ilość JCWP w 

dobrym stanie/potencjale 
Procent [%] 

Bezwzględna ilość JCWP w 

dobrym stanie 
Ilość [n] 

Wody podziemne 

Względna ilość JCWPd w 

dobrym stanie 
Procent [%] 

 
Informacje niezbędne do obliczenia wskaźników zawierają coroczne raporty WIOŚ  

o stanie wód oraz inne dokumenty Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 
Na stan wód mają wpływ przede wszystkim oddziaływania związane z zaopatrzeniem w 

wodę ludności i gospodarki, oraz odprowadzeniem ścieków. Oddziaływania te w dużej 
mierze podlegają bezpośredniej regulacji przez zapisy WKW są jednak również w dużej 
mierze uzależnione od czynników demograficznych i ekonomicznych. Dynamikę zmian 
czynników kształtujących jakość wód oddziaływań opisują wskaźniki (kategorii D – czynniki 
wpływu i P – presje) opisane w poniższej tabeli. 

 
Tabela 8. Miary oceny realizacji WKW w kluczowych sektorach gospodarki zależnych od jakości wód  

i wpływających na jej jakość 

Przedmiot oceny Wskaźnik Jednostka 

Pobór wody na potrzeby 

eksploatacji sieci 

wodociągowej 

hm
3
 

Pobór wody na potrzeby 

ludności 
Pobór wody na potrzeby jednej 

osoby korzystającej z sieci 

wodociągowej 

hm
3
/osobę 

Oczyszczanie ścieków 

komunalnych 

Ilość ścieków oczyszczanych w 

instalacjach z podwyższonym 

usuwaniem biogenów 

% ogólnej liczby RLM 

Zrzut ścieków w przemyśle 
Zrzut ścieków w stosunku do 

wartości produkcji 
hm

3
/wartość produkcji sektora 

pobór wód powierzchniowych hm
3
 Wodochłonność przemysłu 

pobór wód powierzchniowych 

w stosunku do wartości 

produkcji 

hm
3
/wartość produkcji sektora 
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pobór wód podziemnych hm
3
 

pobór wód powierzchniowych 

w stosunku do wartości 

produkcji 

hm
3
/wartość produkcji sektora 

Zrzut ścieków w energetyce 
Zrzut ścieków w stosunku do 

wartości produkcji 
hm

3
/wartość produkcji sektora 

pobór wód powierzchniowych hm
3
 

pobór wód powierzchniowych 

w stosunku do wartości 

produkcji 

hm
3
/wartość produkcji sektora 

pobór wód podziemnych hm
3
 

Wodochłonność energetyki 

pobór wód powierzchniowych 

w stosunku do wartości 

produkcji 

hm
3
/wartość produkcji sektora 

pobór wód powierzchniowych hm
3
 

pobór wód powierzchniowych 

w stosunku do wartości 

produkcji 

hm
3
/wartość produkcji sektora 

pobór wód podziemnych hm
3
 

pobór wód powierzchniowych 

w stosunku do wartości 

produkcji 

hm
3
/wartość produkcji sektora 

Zrzut ścieków w stosunku do 

wartości produkcji 
hm

3
/wartość produkcji sektora 

Zrzut ścieków w stosunku do 

wartości produkcji 
hm

3
/wartość produkcji sektora 

Wodochłonność energetyce 

pobór wód powierzchniowych hm
3
 

Pobór wody do nawodnień dam
3
 

Powierzchnia nawadniana ha Wodochłonność rolnictwa 

Wskaźnik poboru na 1 ha dam
3
/ ha 

 
Całościowe określenie konsekwencji społecznych, gospodarczych i przyrodniczych 

wynikających ze stanu ekosystemów wodnych jest problemem złożonym i wykraczającym 
poza ramy monitoringu realizacji WKW. W celu wykorzystania przynajmniej wyrywkowej 
wiedzy dostępnej wiedzy proponuje się zastosowanie wskaźników (kategorii I – skutki) 
opisanych w poniższej tabeli. 
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Tabela 9. Miary oceny realizacji WKW w wymiarze skutków stanu ekosystemów wodnych. 

Przedmiot oceny Wskaźnik Jednostka 

Zaopatrzenie ludności w wodę 

Jakość wody z wodociągów 

dostarczanej ludności do 

spożycia według województw 

% ludności zaopatrywana w 

wodę odpowiadającą 

wymaganiom 

dla ryb łososiowatych 

ilość punktów pomiarowych z 

jakością właściwą/ ilość 

punktów z jakością nie 

właściwą Ocena jakości wód 

przeznaczonych do bytowania 

ryb 

dla ryb karpiowatych 

ilość punktów pomiarowych z 

jakością właściwą/ ilość 

punktów z jakością nie 

właściwą 

Turystyczne wykorzystanie 

dróg wodnych dorzecza 

opłaty za śluzowanie 

turystycznych jednostek 

wodnych /liczba śluz* 
Rekreacyjne wykorzystanie 

wód 

Jakość wody w kąpieliskach 

ilość punktów pomiarowych z 

jakością właściwą/ ilość 

punktów z jakością nie 

właściwą** 

* - źródłem danych są księgi śluzowania na piętrzeniach zarządzanych przez RZGW (Droga 
Wodna Górnej Wisły), 
** - źródłem danych są raporty WIOŚ o stanie wód. 

 
Zawarte w powyższej tabeli dane w większości publikowane są przez Główny Urząd 

Statystyczny. Dwa wyjątki opisane zostały w tabeli. Ze względu na ewentualne 
niepokrywanie się regionu wodnego z granicami jednostek samorządu regionalnego 
proponuje się ujęcie tylko tych gmin których obszar w większości leży na terenie regionu 
wodnego. Mając na uwadze roczne opóźnienie w publikacji większości danych statystycznych 
niezbędnych do wykonania stosownych obliczeń, obliczenie wartości wskaźników możliwe 
jest w połowie roku następującego po roku badanym (dane dla roku 2013 będą dostępne  
w połowie roku 2014). 

 
Z pewnością konieczne będzie prowadzenie monitoringu poprawności zapisów WKW pod 

kątem zgodności z ustawowym celem tego dokumentu oraz pod kątem prawno – formalnej 
poprawności dokonanych zapisów. RZGW będzie prowadził tego typu monitoring z racji 
ustawowych obowiązków poprzez prowadzenie postępowań administracyjnych  
(w tym – odwołań od decyzji wydanych przez organ I instancji), prowadzenie postępowań 
kontrolnych, oraz udział w postępowaniach prowadzonych przez inne organy administracji. 
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XIV. ZARYS OCENY UTRACONYCH I UZYSKANYCH KORZYŚCI ŚRODOWISKOWYCH 

Sposób wyceny utraconych korzyści 
 

Wycena ewentualnych utraconych korzyści powinna oprzeć się o dwa istotne elementy: 
1) analizę kosztu alternatywnego oraz 2) wiarygodne i ilościowe powiązanie utraconych 
korzyści z korzystaniem z wód. 

 
1. Analiza kosztu alternatywnego. 
 
Koszt alternatywny jest to wartość najlepszej z możliwych korzyści, utraconej w wyniku 

dokonanego wyboru. Zatem koszt alternatywny: 

• jest zawsze ponoszony przez osobę podejmującą decyzję, 

• jest określony w chwili dokonywania wyboru, 

• ma charakter subiektywny. 
 
Analiza sytuacji wyboru nie powinna opierać się na prostej alternatywie: 

A) prowadzenie działalności w dotychczasowy sposób, 
B) zmiana sposobu prowadzenia działalności związana ze zmianami w warunkach korzystania 
z wód. 

Dla pełnej wyceny utraty korzyści istotne jest przedstawienie innych wariantów m.in.: 
C) podjęcie w odpowiednim czasie decyzji o zmianie technologii lub miejsca prowadzenia 
działalności, w oparciu o analizę dostępnych informacji o zmianie otoczenia prawnego. 

 
Elementem analizy, poza szczegółami dotyczącymi danego przykładu działalności, mogą 

być przykłady innych podmiotów, które stosowne zmiany w inwestycje poczyniły  
w odpowiednim czasie. Podkreślić należy, że konieczne zmiany w działalności (inwestycje) 
wynikają również ze zużycia środków trwałych. Dodatkowo analiza kosztów inwestycyjnych 
(wariant B i C) powinna uwzględniać dostęp do preferencyjnych narzędzi finansowania.  

 
2. Wiarygodne i ilościowe powiązanie utraconych korzyści z korzystaniem z wód. 
 
Obowiązek przedstawienia wiarygodnych dowodów poniesienia strat związanych  

z utraconych korzyści spoczywa na stronie zgłaszającej roszczenie. Analiza taka wymaga 
wyliczenia spodziewanego, hipotetycznego stanu majątku, który zaistniałby, gdyby nie 
została wyrządzona szkoda. W interesie instytucji odpowiedzialnej za gospodarkę zasobami 
wodnymi jest przeliczanie tych strat na m3 pobranej wody/kruszywa lub ładunek 
odprowadzonych ścieków od których uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska. 
Uwzględniając czynniki takie jak: 

− udział kosztów ogółem związanych z poborem wody/piasku.../zrzutem ścieków itd., 

− udział wody/ścieków/piasku.... w ważności procesu produkcji, 

− skala działalności firmy (wartość sprzedaży), 

− zyskowność firmy (przychód), 

− koszt budowy / przebudowy nowej pro środowiskowej instalacji = udział kosztów 
nowej instalacji w budżecie przeznaczonym na inwestycje, 

− koszt alternatywnego zaopatrzenia w surowiec lub jego substytucji itd. 
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- możliwe jest obliczenie wskaźnika jednostki korzyści do jednostki reglamentowanego 
surowca lub możliwość odprowadzania ścieków. 

 
Wprowadzenie do obliczeń utraconych korzyści pozwala obliczyć globalny koszt 

środowiskowy przypadający na jednostkę zysku poszkodowanego, co daje merytoryczne 
podstawy do obrony decyzji o zmianie warunków korzystania ze środowiska, oraz pozwala 
dowieść niepełne egzekwowanie zasady zanieczyszczający płaci w dotychczasowych 
warunkach i przerzucanie kosztów na innych użytkowników środowiska. 

 
Sposób wyceny korzyści środowiskowych 
 
Projekt WKW za podstawowy cel stawia poprawę jakości wód regionu wodnego.  

W obliczeniu korzyści środowiskowych związanych z realizacją tego celu można przyjąć, że 
będzie on równy spadkowi kosztów środowiskowych związanych z korzystaniem z wód o złej 
jakości. Założenie to pozwala uprościć zakres analizowanego problemu oraz skorzystać  
z szeregu wypracowanych metod ilościowych. Metody kwantyfikowania strat są bardziej 
rozwinięte niż metody obliczania korzyści środowiskowych, szczególnie, że te ostatnie 
dotyczą również bardzo szerokiej kategorii usług ekosystemowych. 

 
Praktyczne zastosowanie wielu metod obliczania strat ekologicznych natrafia na wiele 

trudności wynikających z braku wypracowanych narzędzi pomiarowych, niedostatecznej 
bazy danych statystycznych bądź ich fragmentaryczności. Stosowane obecnie w praktyce  
w Polsce metody wyceny strat ekologicznych można podzielić na następujące grupy: 

• oszacowania bezpośrednie, 

• oszacowania pośrednie, 

• obliczenia z wykorzystaniem wskaźników jednostkowych. 
 
Metoda oszacowań bezpośrednich jest najprostsza, choć nie zawsze możliwa do 

zastosowania ze względu na brak danych. Danymi takimi mogą być wyniki badania strat 
ekologicznych, w tym teledetekcja na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych.  
Na podstawie zabranych danych możliwe jest wyliczenie współczynników korelacji strat 
ekologicznych w jednostkach naturalnych z danym rodzajem aktywności (np. zmniejszenie 
połowów ryb w związku z zanieczyszczeniem wody [ton ryb/kg ładunku ścieków]). 

 
Pośrednie metody wyceny są najczęściej stosowanymi w obliczaniu wielkości strat 

spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska wodnego. Są to przede wszystkim metody 
kosztowe: 

• metoda restytucyjna (odtworzeniowa), 

• metoda substytucyjne, 

• metoda kompensacyjna. 
Metoda restytucyjna jest oparta na założeniu, że wielkość strat powstających na skutek 

korzystania ze środowiska jest równa wielkości nakładów niezbędnych do odtworzenia 
zdegradowanego zasobu do poziomu oczekiwanego. Np. wartość rzeki jako kąpieliska  
w danym miejscu jest zbliżona do wartości inwestycji niezbędnych do odtworzenia 
parametrów wody i dna rzeki umożliwiających bezpieczną kąpiel.  

Jest to mocno konserwatywna metoda szacowania, dające często zawyżone wyniki. 
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W metodzie substytucyjnej miernikiem start są koszty pozyskania w innym miejscu 
utraconych zasobów lub korzyści, lub budowy i eksploatacji mogących spełnić identyczną 
funkcję, co utracone zasoby. Np. wartość rzeki jako kąpieliska w danym mieść równa jest 
wartości budowy i eksploatacji  na miejscu basenów dla ilości osób mogących korzystać  
z nadbrzeżnych kąpielisk. 

 
Metoda kompensacyjna jest podobna do metody substytucyjnej. Brak możliwości 

pozyskania zasobu o odpowiedniej jakości może być kompensowany pozyskaniem go w inny 
sposób lub w innym  miejscu. Np. w omawianym przykładzie nadwiślanego kąpieliska jego 
wartość równa jest kosztom (wartości) spędzania wolnego czasu na wolnym powietrzu  
w równie atrakcyjny sposób. 

 
Metoda wskaźnikowa 
 
Bardzo rozpowszechnioną metodą obliczania kosztów (wartości) jest metoda 

wskaźnikowa. Stanowi ona kompilację wszystkich metod szacowania uzyskanych w danych 
warunkach i czasie.  Wskaźniki informują o wielkości przeciętnych strat przypadających na 
jednostkę naturalną -  w przypadku wód jest najczęściej m3 wody lub ścieków.  

Wskaźniki raz obliczone dla roku bazowego pozwalają przez dłuższy w szybki  
i niekosztowny sposób przeliczać efekt działań (wyrażony w ilości i jakości zasobów 
wodnych) na zmianę kosztów (korzyści) związanych korzystaniem z wód. 

 
Orientacyjne wielkości wskaźników kosztów środowiskowych (poziom cen z 2003 roku) 
 

Tabela 9. Orientacyjne wielkości wskaźników kosztów środowiskowych (poziom cen z 2003 roku). 
Nazwa wskaźnika kosztów środowiskowych Wielkość wskaźników 

1. Koszty szkód w środowisku wodnym spowodowane przez użytkowników wody 

1.1. Zmniejszenie zdolności wód do 
samooczyszczania 

0,530 zł/m3 odprowadzanych 
ścieków 

1.2. Straty w rybostanie 
01062,76 zł/tonę utraconej 
wielkości połowu ryb 

1.3. Straty spowodowane odprowadzeniem 
zasolonych wód kopalnianych 

0,511 zł/m3 odprowadzonych wód 
kopalnianych 

2. Koszty szkód występujących pośrednio u użytkowników wody 

2.1. Dodatkowe koszty uzdatniania nadmiernie 
zanieczyszczonych wód powierzchniowych 

2.1.1. pobieranych na potrzeby gospodarki 
komunalnej 

0,163 zł/m3 pobranej wody 
 

2.1.2. Pobieranych na potrzeby energetyki 
cieplnej 

2.1.2.1. Dla obiektów otwartych 
2.1.2.2. Dla obiektów zamkniętych 

 
 
0,010 zł/m3 pobranej wody 
0,355 zł/m3 pobranej wody 
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2.1.3. Pobieranych na potrzeby przemysłu 
(bez energetyki) 

0,273 zł/m3 pobranej wody 
 
 

2.2. Dodatkowe koszty przerzutu i 
magazynowania wody w przypadku 
nadmiernego zanieczyszczenia lokalnych 
zasobów wodnych 

0,739 zł/m3 transportowanej wody 

2.3. Straty spowodowane przez korozję budowli i 
urządzeń stykających się nadmiernie z 
zanieczyszczoną wodą 

1% wartości środków trwałych 
brutto (w przemyśle i gospodarce 
komunalnej); 2,6% wartości 
środków trwałych brutto (w 
energetyce) 

źródło: Cygler M. i Miłaszewski R., (red.) (2008)  Materiały do studiowania ekonomiki 
zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 

 
 
W oparciu o ww. współczynniki możliwe jest obliczenie korzyści środowiskowych 

rozumianych jako spadek kosztów związanych z korzystaniem z zasobów wodnych złej 
jakości. Kalkulację taką można przeprowadzić dla każdego z zapisów WKW oraz ich grup 
(zmniejszona emisja zanieczyszczeń do wód, zrównoważone (mniejsze) wykorzystanie wód, 
poprawa warunków hydromorfologicznych wód, w tym poprawa warunków migracji ryb 
przez instalacje energetyki widnej). Wydaje się że kalkulacje metodą wskaźnikową powinny 
zostać uzupełnione, w stosunku do propozycji z tabeli, o wskaźnik dotyczący dochodów  
z rekreacyjnego korzystania z wód. 

 
W celu pełnego obliczenia wartości korzyści środowiskowych, poza obliczeniem spadku 

bieżących kosztów i wzrostu dochodów, należy obliczyć wartość ekosystemów wodnych jako 
swego rodzaju „środka trwałego”. Dla regionu wodnego, oraz poszczególnych jednolitych 
części wód obliczenie takie mogą się odbyć w oparciu o metodę restytucyjną, która 
generując najwyższe wyniki ma szansę ująć również trudniejsze do obliczenia wartości takie 
jak usługi ekosystemowe wód. 

 
Szczegółowe obliczenie korzyści środowiskowych, w tym zestawienie wyników 

uzyskanych przy użyciu poszczególnych metod. może się odbyć przy współpracy z ośrodkami 
akademickimi, w ramach dużych programów badawczych (np. przyszły Program Ramowy lub 
LIFE+ w komponencie Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska). 
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XV.  WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 
Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem powstałym dla 

potrzeb strategicznej OOŚ. W konsekwencji, charakter przeprowadzonych analiz jest 
adekwatny do typu ocenianego dokumentu i nie pozwala na precyzyjną ocenę konkretnych 
oddziaływań środowiskowych. Tym samym, za właściwe uznano skupienie się przede 
wszystkim na poszukiwaniu odpowiedzi na temat tego, czy WKW będący przedmiotem oceny 
jest zgodny z celem, jakiemu ma służyć, oraz czy jest adekwatny do celów środowiskowych 
wynikających z przepisów i dokumentów strategicznych dotyczących ochrony środowiska. 

Przeprowadzona w niniejszej prognozie analiza pozwoliła na postawienie następujących 
wniosków: 
1. Opracowanie, przyjęcie i praktyczne zastosowanie warunków korzystania z wód regionu 

wodnego będzie krokiem milowym dla osiągnięcia celów środowiskowych wynikających  
z przepisów i dokumentów strategicznych. Istnieje wielka potrzeba powstania tego 
dokumentu o randze prawa miejscowego, mimo iż nie jest on kompleksową receptą  
na uzyskanie celów środowiskowych wynikających z RDW i przepisów szczegółowych. 

2. Żaden z proponowanych przepisów WKW nie będzie generował negatywnego 
oddziaływania na środowisko. Wszystkie propozycje uznano za korzystne dla środowiska. 

3. Mimo zaproponowania ustaleń podwyższających poziom ochrony środowiska, niektóre 
zapisy WKW mogą wymagać przeformułowania lub rozszerzenia, co zwiększy 
prośrodowiskowy wymiar dokumentu. 

4. W wyniku zidentyfikowanych uwag co do treści ocenianego dokumentu, sformułowano 
katalog rekomendacji do przeredagowania bądź uzupełnienia treści WKW. Należy jednak 
podkreślić, że propozycje te nie mają generalnego i zasadniczego znaczenia, a ich 
sformułowanie nie oznacza, że bez ich uwzględnienia WKW będzie generować 
negatywne oddziaływanie na środowisko. 
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I. Natura 2000 

Na obszarze regionu wodnego Czarnej Orawy zidentyfikowano, w oparciu o dane Serwisu 
GDOŚ (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/), siedem obszarów Natura 2000: 

• 3 obszary specjalnej ochrony ptaków, 

• 4 specjalnych obszarów ochrony siedlisk, 

Przy waloryzacji obszarów Natura 2000 posłużono się oceną związku przedmiotu ich 
ochrony (siedlisk, roślin, ptaków i innych zwierząt z siedliskami wodnymi i podmokłymi 

 

I.1. Obszary specjalnej ochrony ptaków 

W Polsce ochronie w ramach obszarów Natura 2000 podlega 73 gatunków lęgowych,  
z czego 44 związane są z środowiskiem wodnym lub podmokłym. Kolejnych 11 nielęgowych 
gatunków wodno-błotnych chronionych jest w miejscach koncentracji podczas sezonowych 
przelotów. 

W poniższych tabelach przedstawiono identyfikację gatunków ptaków związanych  
z siedliskami wodnymi i bezpośrednio zależnymi od wód, a także informację o obszarach 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. 

 

Tabela 1. Gatunki ptaków wodno-błotnych z załącznika I DP odbywające regularne lęgi oraz 
regularnie występujące w sezonie pozalęgowym na terenie Polski oraz ich ochrona w regionie 
wodnym Dniestru 

Kod i nazwa gatunkowa 

Związek z siedliskami 

wodnymi i 

wodnozależnymi 

Status ochrony na 

obszarze regionu 

wodnego 

A007 Perkoz rogaty − Podiceps auritus wysoki - 

A021 Bąk − Botaurus stellaris wysoki - 

A022 Bączek − Ixobrychus minutus wysoki - 

A023 Ślepowron − Nyc�corax nic�corax wysoki - 

A027 Czapla biała − Egre�a alba wysoki - 

A029 Czapla purpurowa − Ardea purpurea wysoki - 

A030 Bocian czarny − Ciconia nigra przeciętny/wysoki - 

wysoki 

C 

A031 Bocian biały − Ciconia ciconia przeciętny/wysoki - 

wysoki 

- 

A038 łabędź krzykliwy − Cygnus cygnus wysoki - 

A060 Podgorzałka − Aythya nyroca wysoki - 

A037 Kania czarna − Milvus migrans wysoki - 

A074 Kania ruda − Milvus milvus wysoki - 

A075 Bielik −Haliaeetus albicilla wysoki - 
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Kod i nazwa gatunkowa 

Związek z siedliskami 

wodnymi i 

wodnozależnymi 

Status ochrony na 

obszarze regionu 

wodnego 

A081 Błotniak stawowy − Circus aeruginosus wysoki - 

A082 Błotniak zbożowy − Circus cyaneus przeciętny - 

A084 Błotniak łąkowy − Circus pygargus przeciętny - 

A089 Orlik krzykliwy − Aqulina pomarina przeciętny - 

A090 Orlik grubodzioby − Aquila clanga przeciętny - 

A094 Rybołów −Pandion haliaetus wysoki - 

A409 Cietrzew − Tetrao tetrix przeciętny PLB12007 Torfowiska 

Orawsko-Nowotarskie 

– motywacja C 

BPLB12011 Babia Góra 

– motywacja C 

A108 Głuszec − Tetrao urogallus niski/przeciętny PLB12006 Pasmo 

Policy – motywacja B 

PLB12007 Torfowiska 

Orawsko-Nowotarskie 

– motywacja C 

BPLB12011 Babia Góra 

– motywacja C 

A119 Kropiatka − Porzana porzana przeciętny/wysoki - 

A120 Zielonka − Porzana parva przeciętny/wysoki - 

A122 Derkacz − Crex crex przeciętny/wysoki PLB12007 Torfowiska 

Orawsko-Nowotarskie 

– motywacja C 

A127 Żuraw − Grus grus wysoki - 

A131 Szczudłak − Himantopus himantopus wysoki - 

A132 Szablodziób − Recurvirostra avoce�a wysoki - 

A133 Kulon − Burhinus oedicnemus przeciętny/wysoki - 

A154 Dubelt − Gallinago media przeciętny/wysoki - 

A166 Łęczak − Tringa glareola przeciętny/wysoki - 

A149 Biegus zmienny − Calidris alpina schinzii przeciętny - 

A151 Batalion −Philomachus pugnax wysoki - 

A171 Mewa czarnogłowa − Larus 

melanocephalus 

wysoki - 

A177 Mewa mała − Larus minutus wysoki - 

A199 Rybitwa rzeczna − Sterna hirundo wysoki - 

A194 Rybitwa popielata − Sterna paradisea wysoki - 

A195 Rybitwa białoczelna− Sterna albifrons wysoki - 

A196 Rybitwa białowąsa − Chlidonias hybridus wysoki - 

A197 Rybitwa czarna − Chlidonias niger wysoki - 

A222 Uszatka błotna − Asio flammeus przeciętny/wysoki - 

A229 Zimorodek − Alcedo athis wysoki C 
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Kod i nazwa gatunkowa 

Związek z siedliskami 

wodnymi i 

wodnozależnymi 

Status ochrony na 

obszarze regionu 

wodnego 

A272 Podróżniczek − Luscinia svecica przeciętny/wysoki - 

A294 Wodniczka − Acrocephalus paludicola wysoki - 

A001 Nur rdzawoszyi − Gavia stellata wysoki - 

A002 Nur czarnoszyi − Gavia arc�ca wysoki - 

A026 Czapla nadobna − Egre�a garze�a wysoki - 

A037 łabędź czarnodzioby − Cygnus 

columbianus 

wysoki - 

A045 Bernikla białolica − Branta leucopsis wysoki - 

A068 Tracz bielaczek − Mergus albellus wysoki - 

A140 Siewka złota − Pluvialis apricari wysoki - 

157 Szlamnik − Limosa lapponica wysoki - 

A170 Płatkonóg szydłodzioby − Phalaropus 

lobatus 

wysoki - 

A190 Rybitwa wielkodzioba − Sterna caspia wysoki - 

A191 Rybitwa czubata − Sterna sandvicensis wysoki - 

źródło: Kowalczak P., i in. (2009) Natura 2000 a gospodarka wodna, Ministerstwo Środowiska 

Tabela 2. Opis obszarów Natura 2000 ustanowionych dla ochrony ptaków (OSOP) w regionie 

wodnym Czarnej Orawy 

Kod Nazwa Opis 

PLB 

120011 
Babia Góra 

Masyw Babiej Góry jest najwyższym pasmem górskim Beskidu Wysokiego, 

zbudowanym z fliszu karpackiego, w którego skład wchodzą głównie 

piaskowce, łupki i margle. Północne stoki są strome, powstałe w wyniku 

obrywów bloków skalnych. Charakteryzują się dużo bardziej urozmaiconą 

rzeźbą w porównaniu z południowymi, które są dużo łagodniejsze. Grzbiet 

jest obszarem wododziałowym pomiędzy zlewnią Morza Bałtyckiego i Morza 

Czarnego. Spośród innych, niższych pasm Beskidów, Babia Góra wyróżnia się 

typową dla wysokich gór, wyraźną strefowością klimatyczno-roślinną oraz 

obecnością piętra kosodrzewiny. Lasy zajmują ponad 90% obszaru. W 

drzewostanie dominuje świerk, jodła i buk. Bory jodłowo-świerkowe tylko w 

niewielkim stopniu niegdyś Użytkowane gospodarczo, zachowały pierwotny 

charakter. Zarośla kosodrzewiny zajmują ok. 10% obszaru parku 

narodowego. W partiach szczytowych znajdują się rumowiska skalne. 

PLB 

12006 
Pasmo Policy 

Brak opisu w SDF. Obszar obejmuje zwarty kompleks lasu reglowego 

porastające stoki Paśma Policy 

PLB 

120007 

Torfowiska 

Orawsko-

Nowotarskie 

Obszar jest fragmentem Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, której powstanie 

związane jest z wypiętrzeniem górotworów Beskidów i Tatr. Dno Kotliny 

zbudowane jest z fliszu z naniesionymi utworami czwartorzędowymi.  

W plejstocenie spływające z gór prarzeki naniosły tu warstwy Żwirów, 
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Kod Nazwa Opis 

piasków, nieprzepuszczalnych iłów. Grubość ich pokładów dochodzi do  

1300 m. Torfowiska Nowotarskie to rozległy, należący do największych w 

Polsce, kompleks torfowisk wysokich oraz borów sosnowo-świerkowych i 

łęgów nadrzecznych. Około 9-10 tys. lat temu rozpoczął się, trwający do dziś, 

proces wzrostu torfowisk. Należą one do typu bałtyckiego. W najlepiej 

zachowanych fragmentach (m.in. w północnej części Puścizny Wielkiej) mają 

wyraźnie zaznaczoną strukturę kępkowo-dolinkową. Torfowiska 

poprzecinane są licznymi potokami, wzdłuż których utrzymują się łąki 

ostrożeniowe. Część obszaru odwadniana jest rowami melioracyjnymi. Na 

okrajki torfowisk, które uległy już przesuszeniu, wkraczają gatunki łąkowe. 

Południową część obszaru pokrywają bory bagienne. Specyficzne, skrajne 

warunki środowiska powodują, iżŻ ostoja jest obszarem bytowania 

borealnych gatunków roślin i zwierząt. Badania paleontologiczne pozwoliły 

poznać florę i faunę tego terenu, a także dostarczyły danych o początkach 

działalności człowieka. 

 

 

 
I.2. Specjalne obszary ochrony siedlisk 

 
Spośród 76 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej blisko 

połowa (37 typów) związana jest mniej lub bardziej ściśle z dolinami rzek i podlega wpływom 
działań́ z zakresu gospodarki wodnej (Kowalczak i in., 2009). 

 
Tabela 2. Lista siedlisk podlegających wpływom działań z zakresu gospodarki wodnej 

Ekosystemy Kod i nazwa 

1230 − klify na wybrzeżu Bałtyku 

1210 − kidzina na brzegu morskim 

1330 − solniska nadmorskie 

1160 − duże płytkie zatoki 

morskie 

*1150 − zalewy i jeziora przymorskie 

1130 − ujścia rzek (estuaria) 

2190 − wilgotne zagłębienia międzywydmowe 

3270 − zalewane muliste brzegi rzek 

3150− starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne  
z grążelami, rdestnicami 

3260 − nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 
włosieniczników 

3220 − pionierska roślinność na kamieńcach górskich 
potoków 

rzeki 

3230 − zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich 
potoków 
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Ekosystemy Kod i nazwa 

3240 − zarośla wierzbowe na kamieńcach i żwirowiskach 
górskich potoków 

*7220 − źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion 
commutati 

*91E0 − łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

91F0 − łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 

6430 − ziołorośla górskie i nadrzeczne 

7230 − górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze 
młak, turzycowisk i mechowisk 

6440 − łąki selernicowe 

6510 − niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie 

6410 − zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

Siedliska w profilu poprzecznym 
cieków (od koryta do mineralnego 

brzegu) 

*6120 − ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe 

3110 − jeziora lobeliowe 

3130 − brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze 
zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto–Nano- juncetea 

3140 − twardo- wodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z pod- 
wodnymi łąkami ramienicowymi 

3150 − naturalne eutroficzne zbiorniki wodne 

Zbiorniki oraz siedliska 
bezpośrednio z nimi związane 

3160 − naturalne dystroficzne zbiorniki wodne 

*7110 − torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą 
(żywe) 

7120 − torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do 
naturalnej i stymulowanej regeneracji 

7140 − torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

7150 − obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze 
związku Rhynchosporion 

7210 − torfowiska nakredowe 

4010 − wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym 

*1340 − śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary 

1310 − śródlądowe błotniste solniska z solirodem 

Torfowiska oraz inne mokradła 
(poza dolinami rzecznymi) 

*91D0 − bory i lasy bagienne 

3240 − zarośla wierzbowe na kamieńcach i żwirowiskach 
górskich potoków 

*7220 − źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion 
commutati 

*91E0 − łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

91F0 − łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 

6430 − ziołorośla górskie i nadrzeczne 

7230 − górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze 
młak, turzycowisk i mechowisk 

6440 − łąki selernicowe 

6510 − niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie 

6410 − zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

Siedliska w profilu poprzecznym 
cieków (od koryta do mineralnego 

brzegu) 

*6120 − ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe 

źródło: Kowalczak P., i in. (2009) Natura 2000 a gospodarka wodna, Ministerstwo Środowiska 
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Gatunki zwierząt inne niż ptaki 

Poza siedliskami przyrodniczymi Dyrektywa Siedliskowa tworzy ramy dla ochrony 

zwierząt innych niż ptaki. Spośród 91 gatunków zwierząt występujących w Polsce  

i wymagających ochrony poprzez obszary Natura 2000 większość (78 gatunków) jest 

związana z siedliskami wodnymi i podmokłymi. 

Tabela 3. Gatunki zwierząt innych niż ptaki  wymienione w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej 

związane z siedliskami wodnymi i podmokłymi 

Grupa Kod i nazwa gatunku 

Stopień wrażliwości 

na zmiany 

warunków 

wodnych 

4045 Łątka ozdobna − Coenagrion ornatum wysoki 

1037 Trzepla zielona − Ophiogomplus cecilia wysoki ważki 

1042 Zalotka większa − Leucrrhinia pectoralis wysoki 

4038 Czerwończyk fioletek − Lycaena helle średni 

1060 Czerwończyk nieparek − Lycaena dispar średni 

1059 Modraszek telejus − Maculinea teleius wysoki 

1061 Modraszek nausitous − Maculinea nausithous wysoki 

1065 Przeplatka aurinia − Euphydryas aurinia średni 

1052 Przeplatka maturna − Euphydryas maturna średni 

1071 Strzępotek edypus − Coenonympha oedippus średni 

motyle 

9003 Sówka puszczykówka − Xylomoia strix wysok 

1923 Średzinka − Mesosa myops niski 

1925 Rozmiazg kolweński − Phyto kolwensis niski 

1081 Pływak szerokobrzeżek − Dy�scus la�ssimus wysoki 
chrząszcze 

1082 Keślinek nizinny − Grophoferus bilineatus wysoki 

1016 Poczwarówka jajowata − Ver�go moulinsiana wysoki 

1013 Poczwarówka Geyera − Ver�go geyeri wysoki 

1015 Poczwarówka zmienna − Ver�go genesii wysoki 

1014 Poczwarówka zwężona − Ver�go angus�or wysoki 

1032 Skójka gruboskorupowa − Unio crassus wysoki 

1029 Skójka perłorodna − Margari�fera margari�fera wysoki 

mięczaki 

4056 Zatoczek łamliwy − Anisus vorticulus wysoki 

1102 Aloza − Alosa alosa wysoki 

1103 Parposz − Alosa fallax wysoki 

1130 Boleń − Aspius aspius wysoki 

1163 Gowacz białopłetwy − Co�us gobio wysoki 

1098 Minóg ukraiński − Eudontomyzon mariae wysoki 

1099 Minóg rzeczny − Lampetra fluviatilis wysoki 

1096 Minóg strumieniowy − Lampetra planeri wysoki 

1095 Minóg morski − Petromyzon marinus wysoki 

ryby 

1105 Głowacica − Hucho hucho wysoki 
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Grupa Kod i nazwa gatunku 

Stopień wrażliwości 

na zmiany 

warunków 

wodnych 

1124 Kiełb białopłetwy − Gobio albipinnatus wysoki 

2511 Kiełb Keslera − Gobio kesleri wysoki 

2522 Ciosa − Pelecus cultratus wysoki 

1134 Różanka − Rodeus sericeus amarus wysoki 

2503 Brzanka − Barbus peloponnesius wysoki 

1149 Koza − Cobi�s taenia wysoki 

1145 Piskorz − Misgurnus fossilis wysoki 

1146 Koza złotawa − Sabanejewia aurata wysoki 

4009 Strzebla błotna − Eupallasella perenurus wysoki 

1106 łosoś − Salmo salar wysoki 

1101 Jesiotr bałtycki − Acipenser sturio wysoki 

1166 Traszka grzebieniasta − Triturus cristatus wysoki 

2001 Traszka karpacka − Triturus montandoni wysoki 

1193 Kumak górski − Bombina variegata wysoki 

1188 Kumak nizinny − Bombina bombina wysoki 

płazy i gady 

1220 Żółw błotny − Emys orbicularis wysoki 

1304 Podkowiec duży − Rhinolophus ferrumequinum niski 

1303 Podkowiec mały − Rhinolophus hipposideros niski 

1323 Nocek Bechsteina − Myo�s bechsteinii niski 

1318 Nocek łydkowłosy − Myo�s dasycneme przeciętny/wysoki 

1321 Nocek orzęsiony − Myo�s emarginatus niski 

1308 Mopek − Barbastella barbastella niski 

*1352 Wilk − Canis lupus niski 

1361 Ryś − Lynx lynx niski 

*1356 Norka europejska − Mustela lutreola niski 

1355 Wydra − Lutra lutra średni 

1938 Foka obrączkowana − Phoca hispida średni 

1365 Foka pospolita − Phoca vitulina średni 

1364 Foka szara − Halichoerus grypus średni 

ssaki 

1337 Bóbr europejski − Castor fiber średni 

źródło: Kowalczak P., i in. (2009) Natura 2000 a gospodarka wodna, Ministerstwo Środowiska 
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W przypadku roślin dla ochrony tworzone są obszary Natura 2000, w ogólnej liczbie 41 
gatunków występujących w Polsce 17 taksonów jest związana z ekosystemami wodnymi i 
mokradłami. 

Tabela 4. Gatunki roślin wymienione w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej związane z siedliskami 

wodnymi i podmokłymi. 

Grupa Kod i nazwa gatunku 

Stopień wrażliwości 

na zmiany 

warunków wodnych 

mszaki 1381 Widłoząb zielony − Dicranum viride niski 

mszaki 
1393 Sierpowiec błyszczący − Drepanocladus 
vernicosus wysoki 

mszaki 
1389 Parzęchlin długoszczecinowy − Meesia 
longiseta wysoki 

paprotniki 1428 Marsylia czterolistna − Marsilea quadrifolia wysoki 

rośliny kwiatowe 1903 Lipiennik Loesela − Liparis loeseli wysoki 

rośliny kwiatowe 1831 Elisma wodna − Luronium natans wysoki 

rośliny kwiatowe 1617 Starodub łąkowy − Ostericum palustre przeciętny 

rośliny kwiatowe *2217 Gnidosz sudecki − Pedicularis sudetica wysoki 

rośliny kwiatowe 1528 Skalnica torfowiskowa − Saxifraga hirculus wysoki 

rośliny kwiatowe 4116 Tocja alpejska- karpacka − Tozzia alpina wysoki 

rośliny kwiatowe 
1516 Aldrowanda pęcherzykowata − Aldrovanda 
vesiculosa wysoki 

rośliny kwiatowe 1614 Selery błotne − Apium repens wysoki 

rośliny kwiatowe 
1832 Kaldezja dziewięciornikowata − Caldesia 
parnassifolia wysoki 

rośliny kwiatowe 2109 Warzucha polska − Cochlearia polonica wysoki 

rośliny kwiatowe 1898 Ponikło ukraińskie − Eleocharis carniolica wysoki 

rośliny kwiatowe 4096 Mieczyk błotny − Gladiolus paluster przeciętny 

rośliny kwiatowe 1758 Języczka syberyjska − Ligularia sybirica wysoki 

źródło: Kowalczak P., i in. (2009) Natura 2000 a gospodarka wodna, Ministerstwo Środowiska 

Na analizowanym obszarze znajduje się 4 obszary ochrony chroniące siedliska z czego  
w przypadku jednego PLH120012 Na Policy granica obszaru biegnie niemal lub zupełnie 
równolegle z granicą wododziału i w dorzeczu Czarnej Orawy znajduje się ewentualnie 
jedynie niewielki skrawek tego obszaru chronionego. Opis obszarów przedstawiono  
w tabelach poniżej. 

Tabela 3. Obszary Natura 2000 utworzone dla ochrony siedlisk, roślin i zwierząt innych niż ptaki (SOOS). 

Kod Nazwa Opis 

PLH120002 
Czarna 

Orawa 

Obszar obejmuje odcinek Czarnej Orawy od miejscowości Harkabuz do 

ujścia Lipnicy (dopływ Czarnej Orawy), wraz z dopływami (Sylec, Piekielnik 

z Borowym). Szerokość rzeki waha się na tym odcinku od 3-3,5 m do 15-

20 m, a głębokość od 10-60 do 30-120 cm. Dno stopniowo zmienia się od 

zapiaszczonego, porośniętego glonami żwiru do piaszczystego, nieco 

zamulonego. Brzegi są przeważnie płaskie, fragmentami "pourywane", 
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Kod Nazwa Opis 

porośnięte wikliną. Miejscami nad rzeką występują płaty łęgów.  

W otoczeniu obecne są głównie pastwiska i pola uprawne. 

PLH120001 Babia Góra 

Masyw Babiej Góry jest najwyższym pasmem górskim Beskidu Wysokiego. 

Zbudowane jest ono z fliszu karpackiego, w którego skład wchodzą 

głównie piaskowce, łupki i margle. Północne stoki masywu, powstałe w 

wyniku procesów osuwiskowych, są bardzo strome i charakteryzują się 

znacznie bardziej urozmaiconą rzeźbą niż łagodne stoki południowe. 

Grzbiet jest obszarem wododziałowym pomiędzy zlewnią Morza 

Bałtyckiego i Morza Czarnego. Spośród innych, niższych pasm Beskidów, 

Babia Góra wyróżnia się typową dla wysokich gór strefowością 

klimatyczno-roślinną oraz obecnością piętra kosodrzewiny. Lasy zajmują 

ok. 90% obszaru. W drzewostanach dominuje: świerk, jodła i buk. Bory 

jodłowo-świerkowe, które tylko w niewielkim stopniu były niegdyś 

użytkowane gospodarczo, zachowały pierwotny charakter. Ponad granicą 

lasu występują zarośla kosodrzewiny, a leżące powyżej szczytowe partie 

masywu pokryte są skalnymi rumowiskami. 

PLH120012 Na Policy 

Obszar obejmuje północne stoki góry Polica w Beskidzie Żywieckim. 

Obejmuje dwa rezerwaty przyrody. Masyw Policy zbudowany jest z 

piaskowców magurskich. Są to grubo i średnioławicowe piaskowce 

glaukonitowe lub mikowe, ilaste, miejscami wapniste lub krzemionkowe. 

Piaskowce przewarstwione są ciemnoszarymi łupkami. Prawie cały obszar 

porośnięty jest zwartym borem górnoreglowym. Pokryty jest niemal w 

całości różnymi zbiorowiskami leśnymi, z których dominującym jest 

Piceion abietis (górskie bory świerkowe). W bardzo dobrze rozwiniętej 

warstwie mszystej o pokryciu osiągającym 80% dominują Politrichum 

formosum i Plagiothecium undulatum. Górnoreglowa świerczyna 

występująca na Policy ma w większości naturalny charakter. Dotyczy to 

zwłaszcza drzewostanów w oddziałach 61d, f, g, 62 a, c, 63 a, 63 b gdzie 

drzewa osiągają wiek od 150 do prawie 200 lat. W oddziałach 61a i 61b 

oraz w otoczeniu rezerwatu mamy do czynienia z borem świerkowym 

znacznie młodszym (do 60 lat). W niższych partiach terenu pojawiają się 

płaty przejściowe w kierunku buczyny karpackiej Dentario glandulosae-

Fagetum oraz w kilku płatach żyzna buczyna karpacka (siedlisko 9130). 

Jednym z najcenniejszych zbiorowisk zidentyfikowanych na obszarze 

Policy są ziołorośla subalpejskie i reglowe ze związku Adenostylion 

(siedlisko 6430). Bardzo cenne są także płaty zbiorowisk źródliskowych z 

klasy Montio-Cardaminetea, w obrębie których występują jedne z 

największych i najlepiej zachowanych w Polsce populacji zarzyczki górskiej 

Cortusa mathioli. Tereny bezleśne są stosunkowo nieliczne i obejmują 

strefę przywierzchołkową oraz podnóża góry. 
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Kod Nazwa Opis 

PLH120016 

Torfowiska 

Orawsko-

Nowotarskie 

Obszar jest fragmentem Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, której powstanie 

związane jest z wypiętrzeniem górotworów Beskidów i Tatr. Dno Kotliny 

zbudowane jest z fliszu karpackiego z naniesionymi utworami 

czwartorzędowymi. W plejstocenie spływające z gór prarzeki naniosły tu 

warstwy żwirów, piasków i nieprzepuszczalnych iłów. Grubość ich 

pokładów dochodzi do 1300 m. Torfowiska Nowotarskie to rozległy, 

należący do największych w Polsce południowej, kompleks torfowisk 

wysokich oraz borów sosnowych i świerkowych. Około 9-10 tys. lat temu 

rozpoczął się, trwający do dziś, proces wzrostu torfowisk. Należą one do 

typu bałtyckiego. W najlepiej zachowanych fragmentach (m.in. w 

północnej części Puścizny Wielkiej) mają wyraźnie zaznaczoną strukturę 

kępkowo-dolinkową. Obszar poprzecinany jest licznymi potokami, wzdłuż 

których utrzymują się łąki ostrożeniowe, a gdzieniegdzie młaki. Pozostała 

część terenu zajęta jest przez łąki kośne, głównie mieczykowo-mietlicowe, 

z których część jest nieużytkowana od kilku lat. Fragmenty obszaru 

odwadniane są rowami melioracyjnymi. Na okrajki torfowisk, które uległy 

już przesuszeniu, wkraczają gatunki łąkowe. Południową część obszaru 

pokrywają bory bagienne. Specyficzne, skrajne warunki środowiska 

powodują, iż ostoja jest obszarem bytowania borealnych gatunków roślin 

i zwierząt. Badania paleontologiczne pozwoliły poznać florę i faunę tego 

terenu, a także dostarczyły danych o początkach działalności człowieka. W 

obręb obszaru wchodzi także odcinek koryta Czarnego Dunajca, który 

zachował tu naturalny charakter. Związana jest z nim charakterystyczna 

dla rzek górskich roślinność, zwłaszcza zarośla wierzbowe i wrześniowe na 

kamieńcach. 

 

Tabela 4. Siedliska rzek, zbiorników wodnych, torfowisk i mokradeł, oraz siedlisk w profilu poprzecznym 

cieków będące przedmiotem ochrony na specjalnych obszarach ochrony siedlisk w regionie wodnym Czarnej 

Orawy 

 3220 3230 6430 7110 7120 7140 7230 91D0 91E0 

PLH120002 C   C           C 

PLH120001     A     C C A A 

PLH120012     C             

PLH120016 A A   A B A B A C 

Legenda (kody siedlisk chronionych na obszarach Natura 2000 w regionie wodnym) 

3220 - pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 

3230  - zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków 

6430 - ziołorośla górskie i nadrzeczne 
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7120 - torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji 

7140 - torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

7230 - górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 

91D0 - bory i lasy bagienne 

91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

 

 

Tabela 5. Gatunki wodne i zależne od wody będące przedmiotem ochrony na specjalnych obszarach ochrony 

siedlisk w regionie wodnym Czarnej Orawy 
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PLH120002     C     C     B B B       

PLH120001 A     B B B   C             

PLH120012                             

PLH120016   A   C   C           C B A 

Legenda (kody gatunków chronionych na obszarach Natura 2000 w regionie wodnym) 

4116 Tocja alpejska- karpacka − Tozzia alpina 

4045 Łątka ozdobna − Coenagrion ornatum 

2503 Brzanka − Barbus peloponnesius 

2001 Traszka karpacka − Triturus montandoni 

1361 Ryś − Lynx lynx 

1193 Kumak górski − Bombina variegata 

1188 Kumak nizinny − Bombina bombina 

1166 Traszka grzebieniasta − Triturus cristatus 

1163 Głowacz białopłetwy − Co�us gobio 

1149 Koza − Cobi�s taenia 

1096 Minóg strumieniowy − Lampetra planeri 

1032 Skójka gruboskorupowa − Unio crassus 

1014 Poczwarówka zwężona − Ver�go angus�or 

1013 Poczwarówka Geyera − Ver�go geyeri 

 

 

I.3. Natura 2000 - Shadow List 

Mimo rosnącej liczby obszarów chronionych tworzenie sieci Natura 2000 jest wciąż 
niezamkniętym procesem. W związku z powyższym w przestrzeni prawnej funkcjonują 
obszary z „listy cieni”. Są to obszary nie objęte ochroną prawną w ramach prawa krajowego, 
ale chronione przez instytucje i prawo unijne w związku z informacjami o naukowo 
dowiedzionej istotności obszaru dla ochrony siedlisk lub gatunków. W roku 2013 do Komisji 
Europejskiej została przesłana nowa, krótka już lista obszarów wymagających powiększenia 
oraz obszarów wciąż nieobjętych a wymagających ochrony w na mocy Dyrektywy 
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Siedliskowej. Dla obszaru regionu wodnego Czarna Orawa Sadow List 2013 obejmuje dwa 
nowe obszary chroniące najcenniejsze płaty torfowisk alkalicznych (siedlisko 7230) dla 
których zlewnia Czarnej Orawy jest obszarem najczęstszego występowania poza obszarami 
Natura 2000 w polskich Karpatach. 

Tabela 6.  Obszary z Shadow List 2013 

Nazwa obszaru Status zmiany Uzasadnienie 

Mechowiska Bembenskie nowy obszar 
nowy obszar, torfowiska alkaliczne (7230), jedne z 

cenniejszych w Polskich Karpatach 

Mechowiska Orawskie nowy obszar nowy obszar dla nowo odkrytych torf. alkalicznych (7230) 

 

 

Rysunek 1. Płaty torfowisk alkalicznych (7230). Źródło: wystąpienie organizacji przyrodniczych do Komisji 

Europejskiej - Dyrektora Generalnego ds. Środowiska zgłaszający obszary Shadow List 2013
1
  

Oba obszary znajdują się na terenie Małopolskiego OchK. Mechowiska Bembenskie 

dodatkowo sąsiadują z rezerwatem przyrody. 

 

II. Inne obszary ochrony przyrody 

Poza obszarami Natura 2000 utworzonymi w celu ochrony bioróżnorodności w skali 

kontynentu na analizowanym obszarze funkcjonuje wiele obszarów ochrony przyrody 

utworzonych dla zabezpieczenia najcenniejszych ekosystemów w skali kraju. Są to przede 

wszystkim parki narodowe i rezerwaty przyrody. 

                                                           
1
 http://www.kp.org.pl/n2k/shadow%20list%202013%20-%20update%2020130108.pdf 
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II.1. Parki Narodowe 

Parki Narodowe stanowią najwyższą formę obszarowej ochrony przyrody. Tworzone są dla 

ochrony dużych obszarów naturalnych ekosystemów. Na analizowanym obszarze leży część 

Babiogórskiego Parku Narodowego. Został on utworzony w 1955 r i chroni 33,92 km2. Park 

ten zajmuje ok 9,5 km2 (2,6% powierzchni regionu wodnego), natomiast jego otulina 62 km2 

(ok 17% powierzchni regionu wodnego). 

Babia Góra (wysokość – 1725 m n.p.m.) stanowi najwyższe wzniesienie Beskidów Zachodnich 

i jest po Tatrach najwyżej wypiętrzonym obszarem Polski. Występują na niej mocno 

zróżnicowane warunki klimatyczne a to z kolei przekłada się na warunki siedliskowe, 

zmieniające się wyraźnie wraz ze wzrostem wysokości. Na Babiej Górze wyróżniamy piętra 

klimatyczno-roślinne (buczyna karpacka, bór jodłowo-świerkowy, wysokogórski bór 

świerkowy, murawy wysokogórskie, roślinność naskalna) odpowiadające analogicznym 

piętrom występującym w górach wysokich np. Tatrach, Alpach, lecz w stosunku do nich 

obniżonych o kilkaset metrów. 

Obszar Babiej Góry jest miejscem występowania wielu rzadkich i interesujących gatunków 

roślin i zwierząt. Spotkać można tutaj rzadkie i zagrożone wyginięciem rośliny, a także 

gatunki objęte ochroną prawną. Świat zwierząt jest równie zróżnicowany. 

W czerwcu 1976 roku Babia Góra jako jeden z pierwszych obszarów na świecie uzyskała 

status Rezerwatu Biosfery w programie UNESCO „Człowiek i środowisko”. Jest także wpisana 

na listę polskich obszarów „Natura 2000” 

Podstawowym celem istnienia Babiogórskiego Parku Narodowego jest ochrona i zachowanie 

różnorodności biologicznej, tworów przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych 

Babiej Góry, jak również odtworzenie tych siedlisk przyrodniczych, które w wyniku 

działalności człowieka zostały zniekształcone. 

 Na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego, liczącym 3390,54 ha powierzchni, stosuje 

się trzy rodzaje ochrony: ścisłą, czynną i krajobrazową. 

Flora Babiogórskiego PN obejmuje ok. 700 gatunków roślin naczyniowych, ponad 200 

gatunków mchów, ponad 850 gatunków grzybów. Wiele jest gatunków rzadkich takich jak: 

rogownica alpejska, tocja alpejska, a przede wszystkim okrzyn jeleni – endemit będący 

symbolem parku. 

Fauna jest równie bogata. Stwierdzono występowanie ok. 170 gatunków kręgowców, w tym 

115 gatunków ptaków. Do najbardziej charakterystycznych dla terenu parku należą: jeleń, 

niedźwiedź brunatny, wilk, ryś, lis, borsuk, kuna, żołędnica, koszatka, traszka górska, a wśród 

ptaków: głuszec, cietrzew, sóweczka, kruk, pustułka, dzięcioł czarny, białogrzbiety, 

trójpalczasty, siwerniak, płochacz. 
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II.2. Rezerwaty 

Na terenie regionu wodnego leży jeden z rezerwat rezerwatów przyrody. Jest to rezerwat 

leśny, wodny i florystyczny chroniący 41 ha część doliny Potoku Bembeńskiego, który na tym 

odcinku ma  niewielki spadek i płynie stosunkowo szeroką doliną wśród torfowisk. Przedmiot 

ochrony rezerwatu jest więc silnie zależy od gospodarki wodnej, przede wszystkim poziomu 

wód gruntowych. Teren rezerwatu jest proponowany do ochrony w ramach Shadow List 

2013. 

 

II.3. Parki Krajobrazowe 

W regionie wodnym Czarnej Orawy nie znajdują się parki krajobrazowe. 

 

II.4. Obszary chronionego krajobrazu 

Jest to najsłabsza z wielkoobszarowych form ochrony przyrody, chroniąca przede wszystkim 

tereny, posiadające poza walorami krajobrazowymi (estetycznymi) również ważną funkcję 

korytarzy ekologicznych kluczowych dla zachowania procesów ekologicznych oraz migracji 

organizmów pomiędzy obszarami węzłowymi ochranianymi przez wyższe formy ochrony. 

Całość obszaru regionu wodnego Czarnej Orawy, za wyjątkiem obszaru Babiogórskiego Parku 

Narodowego, znajduje się w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. Jest to bardzo duży obszar o powierzchni 364 176 ha obejmujący, zgodnie  

z nazwą, południową część województwa małopolskiego. 

 

II.5. Inne obszary chronione 

Poza wymienianymi obszarami chronionymi w obrębie regionu wodnego Czarnej Orawy 

funkcjonują inne mniejsze obszary i obiekty chronione (użytki ekologiczne i pomniki 

przyrody) chroniące mniejsze obszary lub pojedyncze obiekty istotne dla zachowania 

wartości przyrodniczych i naukowych. Obiekty te są często tworzone w ramach prawa 

miejscowego i stanowią ważny element w planowaniu zrównoważonego rozwoju w skali 

lokalnej, jednak w skali jakie zajmuje region wodny nie sposób w indywidualny sposób ich 

uwzględniać w analizach strategicznych. 
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