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Wprowadzenie 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej opracował projekt rozporządzenia  
w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły (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 Górnej Wisły zajmuje dużą część Polski południowej i południowo – 
wschodniej. Jego powierzchnia wynosi 43 109 km2. Obejmuje on pięć województw: 
podkarpackie (98,2 % powierzchni województwa), małopolskie (92,4 %), świętokrzyskie  
(64,4 %), lubelskie (11,2 %), śląskie (10 %). W 2008 r. region wodny Górnej Wisły 
zamieszkiwało ok. 6,4 mln mieszkańców, co stanowi 16,7% mieszkańców Polski.  

Region wodny Górnej Wisły obejmuje zlewnię Wisły (odcinek Wisły ma długość  
ok. 290 km), od przekroju poniżej ujścia Przemszy, po ujście Sanny włącznie. Całkowita 
długość sieci hydrograficznej wynosi ok. 23 800 km. Największe powierzchnie zlewni 
posiadają prawobrzeżne dopływy górnej Wisły: San i Dunajec. Zajmują one prawie połowę 
obszaru regionu wodnego Górnej Wisły. Pozostałe ważniejsze dopływy to: Wisłoka, Raba, 
Soła, Skawa, Nida i Czarna.  Zauważalna jest przewaga udziału prawostronnych dopływów 
karpackich. Odcinek Wisły ma 295 kilometrów; najważniejsze jej dopływy liczą prawie  
2100 kilometrów długości. Region wodny Górnej Wisły jest podzielony na 763 JCWP, które 
zostały zagregowane do 130 scalonych części wód powierzchniowych. 457 JCWP wyznaczono 
jako naturalne, 285 JCWP wyznaczono jako silnie zmienione, a 21 jako sztuczne części wód. 
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PGW wskazuje, że jedynie 99 JCWP w regionie wodnym Górnej Wisły znajduje się  
w dobrym stanie, a więc aż 664 JCWP znajduje się w stanie złym. Według WKW i PGW,  
w przypadku 172 JCWP zagrożone jest osiągnięcie celu środowiskowego.  

Region wodny Górnej Wisły znajduje się w następujących regionach hydrogeologicznych: 
karpackim, przedkarpackim, śląsko-krakowskim, nidziańskim, środkowomałopolskim  
i lubelsko-podlaskim. Miąższość i parametry hydrogeologiczne są zróżnicowane, zależne od 
sytuacji morfologicznej terenu oraz typu sedymentacji. W regionie wodnym Górnej Wisły 
wydzielono 25 JCWPd. Jedynie 3 z nich (JCWPd nr 147, 138 i 121 w subczęści) zostały uznane 
w PGW za zaklasyfikowane do złego stanu, i to wyłącznie pod kątem ilościowym. W obrębie 
2 JCWPd występuje zagrożenie zmiany dynamiki wód podziemnych na skutek czynników 
antropogenicznych (intensywna eksploatacja wód podziemnych dla potrzeb komunalnych, 
odwodnienia kopalń). Region wodny Górnej Wisły obejmuje w całości lub w części  
43 głównych zbiorników wód podziemnych [7]. 17 GZWP wyodrębniono  
w czwartorzędowych strukturach wodonośnych, pozostałe występują w głębszych 
warstwach wodonośnych. 

Region wodny Górnej Wisły charakteryzuje się urozmaiconą budową geologiczną, a co za 
tym idzie - znacznym zróżnicowaniem pod kątem dostępności zasobów naturalnych. 
Wielkość regionu wodnego Górnej Wisły generuje znaczne zróżnicowanie warunków 
klimatycznych.   

W publikacji pn. „Waloryzacja przyrodnicza cieków jako podstawa oceny ryzyka 
lokalizacyjnego obiektów hydroenergetycznych” 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. 

Na terenie regionu wodnego Górnej Wisły występuje wiele terenów o wybitnych 
walorach przyrodniczych. Najważniejsze z nich zostały objęte prawnymi formami ochrony 
przyrody; w analizowanym obszarze znajduje się: 
1) 9 parków narodowych (ok. 2% powierzchni regionu) oraz ich otuliny  

(ok. 1,5 % powierzchni regionu), 
2) 29 parków krajobrazowych (ok. 15% regionu) oraz ich otuliny (ok. 7% powierzchni 

regionu), 
3) 252 rezerwaty przyrody (ok. 0,4 % powierzchni regionu), 
4) 17 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (ok. 15,3% powierzchni regionu), 
5) 159 specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (ok. 12,5 powierzchni regionu), 
6) 2 obszary Natura 2000 stanowiące jednocześnie specjalny obszar ochrony ptaków  

i obszar specjalnej ochrony siedlisk (ok. 3,1% powierzchni regionu), 
7) 1 obszar spełniający kryteria naukowe uznania go za specjalny obszar ochrony siedlisk, 

który znalazł się na tzw. „Shadow List 2013” („Uroczyska Puszczy Sandomierskiej”), 
8) 45 obszarów chronionego krajobrazu, 
9) korytarze ekologiczne istotne dla zachowania spójności sieci Natura 2000, chronione  

na mocy dyrektywy 92/43/EWG. 
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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. 

 
 

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 
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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, 
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 
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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.  

 
 

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.  
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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.  

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. 
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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 Górnej Wisły. 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 Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska i Generalnego 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 
zakres i formę korzystania z wód. Samo „korzystanie z wód” zostało szczegółowo 
zdefiniowane w ustawie Prawo wodne i jest ono przedstawione w treści prognozy. 
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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), 

− 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 
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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 
 
 
Analiza uwarunkowań środowiskowych 

Region wodny Górnej Wisły zajmuje dużą część Polski południowej i południowo – 
wschodniej. Jego powierzchnia wynosi 43 109 km2. Obejmuje on pięć województw: 
podkarpackie (98,2 % powierzchni województwa), małopolskie (92,4 %), świętokrzyskie (64,4 
%), lubelskie (11,2 %), śląskie (10 %). W 2008 r. region wodny Górnej Wisły zamieszkiwało ok. 
6,4 mln mieszkańców, co stanowi 16,7% mieszkańców Polski.  
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Region wodny Górnej Wisły obejmuje zlewnię Wisły (odcinek Wisły ma długość  
ok. 290 km), od przekroju poniżej ujścia Przemszy, po ujście Sanny włącznie. Całkowita 
długość sieci hydrograficznej wynosi ok. 23 800 km. Największe powierzchnie zlewni 
posiadają prawobrzeżne dopływy górnej Wisły: San i Dunajec. Zajmują one prawie połowę 
obszaru regionu wodnego Górnej Wisły. Pozostałe ważniejsze dopływy to: Wisłoka, Raba, 
Soła, Skawa, Nida i Czarna.  Zauważalna jest przewaga udziału prawostronnych dopływów 
karpackich. Odcinek Wisły ma 295 kilometrów; najważniejsze jej dopływy liczą prawie  
2100 kilometrów długości. Region wodny Górnej Wisły jest podzielony na 763 JCWP, które 
zostały zagregowane do 130 scalonych części wód powierzchniowych. 457 JCWP wyznaczono 
jako naturalne, 285 JCWP wyznaczono jako silnie zmienione, a 21 jako sztuczne części wód. 
PGW wskazuje, że jedynie 99 JCWP w regionie wodnym Górnej Wisły znajduje się  
w dobrym stanie, a więc aż 664 JCWP znajduje się w stanie złym. Według WKW i PGW,  
w przypadku 172 JCWP zagrożone jest osiągnięcie celu środowiskowego.  

Region wodny Górnej Wisły znajduje się w następujących regionach hydrogeologicznych: 
karpackim, przedkarpackim, śląsko-krakowskim, nidziańskim, środkowomałopolskim  
i lubelsko-podlaskim. Miąższość i parametry hydrogeologiczne są zróżnicowane, zależne od 
sytuacji morfologicznej terenu oraz typu sedymentacji. W regionie wodnym Górnej Wisły 
wydzielono 25 JCWPd. Jedynie 3 z nich (JCWPd nr 147, 138 i 121 w subczęści) zostały uznane 
w PGW za zaklasyfikowane do złego stanu, i to wyłącznie pod kątem ilościowym. W obrębie 
2 JCWPd występuje zagrożenie zmiany dynamiki wód podziemnych na skutek czynników 
antropogenicznych (intensywna eksploatacja wód podziemnych dla potrzeb komunalnych, 
odwodnienia kopalń). Region wodny Górnej Wisły obejmuje w całości lub w części  
43 głównych zbiorników wód podziemnych [7]. 17 GZWP wyodrębniono  
w czwartorzędowych strukturach wodonośnych, pozostałe występują w głębszych 
warstwach wodonośnych. 

Region wodny Górnej Wisły charakteryzuje się urozmaiconą budową geologiczną, a co za 
tym idzie - znacznym zróżnicowaniem pod kątem dostępności zasobów naturalnych. 
Wielkość regionu wodnego Górnej Wisły generuje znaczne zróżnicowanie warunków 
klimatycznych.   

W publikacji pn. „Waloryzacja przyrodnicza cieków jako podstawa oceny ryzyka 
lokalizacyjnego obiektów hydroenergetycznych” 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. 

Na terenie regionu wodnego Górnej Wisły występuje wiele terenów o wybitnych 
walorach przyrodniczych. Najważniejsze z nich zostały objęte prawnymi formami ochrony 
przyrody; w analizowanym obszarze znajduje się: 
1) 9 parków narodowych (ok. 2% powierzchni regionu) oraz ich otuliny  

(ok. 1,5 % powierzchni regionu), 
2) 29 parków krajobrazowych (ok. 15% regionu) oraz ich otuliny (ok. 7% powierzchni 

regionu), 
3) 252 rezerwaty przyrody (ok. 0,4 % powierzchni regionu), 
4) 17 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (ok. 15,3% powierzchni regionu), 
5) 159 specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (ok. 12,5 powierzchni regionu), 
6) 2 obszary Natura 2000 stanowiące jednocześnie specjalny obszar ochrony ptaków  

i obszar specjalnej ochrony siedlisk (ok. 3,1% powierzchni regionu), 
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7) 1 obszar spełniający kryteria naukowe uznania go za specjalny obszar ochrony siedlisk, 
który znalazł się na tzw. „Shadow List 2013” („Uroczyska Puszczy Sandomierskiej”), 

8) 45 obszarów chronionego krajobrazu, 
9) korytarze ekologiczne istotne dla zachowania spójności sieci Natura 2000, chronione  

na mocy 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 
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. 
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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 
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 Górnej Wisły. 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 Generalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska (pismo z dnia 11 września 2012 r., znak: DOOŚsoos.411.2.2012.JP) oraz Głównym 
Inspektorem Sanitarnym (pismo z dnia 20 lipca 2012 r., znak: GIS-HŚ-NS-074-2/ESt/12/2).  
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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 Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska i Głównego 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.  

Po przeprowadzeniu powyższych prac, kolejnym krokiem było sformułowanie zaleceń  
do uzupełnienia bądź zmiany treści ocenianego dokumentu. Działanie to zostało 
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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 Górnej Wisły (jego 
charakterystyka jest przedstawiona w dalszej części prognozy).  

Rozdział 1 pn. „Przepisy ogólne” wskazuje (§1), że przedmiotowy region wodny obejmuje 
obszar zlewni Wisły od przekroju poniżej ujścia Przemszy, po ujście Sanny włącznie – w tym 
w szczególności Sanu (w granicach Polski), Dunajca (w granicach Polski), Wisłoki, Nidy, Raby, 
Soły, Czarnej i Skawy. 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 w części obrazującej ww. cieki dla których konieczne jest 

zachowanie możliwości migracji ryb dwuśrodowiskowych przedstawia poniższa tabela: 
 

Tabela 2. Wykaz odcinków cieków dla których konieczne jest zachowanie możliwości migracji ryb 
dwuśrodowiskowych wraz z przypisaniem im charakterystycznych gatunków ryb 

L.p. Ciek 

Odcinek cieku dla którego konieczne jest 

zachowanie możliwości migracji ryb 

dwuśrodowiskowych 

(kilometraż wg MPHP) 

Charakterystyczny 

gatunek ryb 

od ujścia Sanny do ujścia Skawinki 
(km 627,81 – 861,3) 

JESIOTR 

1 Wisła 
od ujścia Skawinki do ujścia Soły  

(km 861,3 – 916,2) 
ŁOSOŚ 

od ujścia do Wisły do ujścia Wiaru  
(km 0,0 – 167,5) 

JESIOTR 

2 San 

od ujścia Wiaru do wypływu wody z elektrowni  
wodnej Myczkowce  

(km 167,5 – 328,7) wraz z: 
   dolnym biegiem Wiaru do dopływu z Malhowic 

(km 0,0-12,0), 
   dolnym biegiem Stupnicy do Brzuski  

(km 0,0-4,0), 
   dolnym biegiem Sanoczka do Niebieszczanki (km 

0,0-13,0), 
   dolnym biegiem Osławy do Osławicy  

(km 0,0-34,5), 
   dolnym biegiem Hoczewki do Mchawy  

(km 0,0-11,0) 

ŁOSOŚ 

3 Tanew 
Od ujścia do Sanu do ujścia Wirowej  

(km 0,0-74,0) 
ŁOSOŚ 



Prognoza oddziaływania na środowisko  

projektu rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły 

 

 21 

L.p. Ciek 

Odcinek cieku dla którego konieczne jest 

zachowanie możliwości migracji ryb 

dwuśrodowiskowych 

(kilometraż wg MPHP) 

Charakterystyczny 

gatunek ryb 

4 Wisłok 

od ujścia do Sanu do zapory zbiornika Besko  
(km 0,0 – 183,9) wraz z: 

   dolnym biegiem Stobnicy do Krościenki  
(km 0,0-12,0) 

ŁOSOŚ 

5 Wisłoka 

od ujścia do Wisły do zapory w Krempnej  
(km 0,0 – 153,0) wraz z: 

   dolnym biegiem Jasiołki do Chlebianki  
(km 0,0-17,6) 

   dolnym biegiem Ropy do Sękówki  
(km 0,0-35,6) 

ŁOSOŚ 

od ujścia do Wisły do zapory zbiornika Czchów  
(km 0,0 – 69,7) 

JESIOTR 

6 Dunajec 

od zapory zbiornika Czchów do zapory zbiornika 
Sromowce 

(km 69,7 – 173,7) wraz z: 
   dolnym biegiem Łososiny do Słopniczanki  

(km 0,0-39,0) 
   dolnym biegiem Kamienicy do Homerki  

(km 0,0-11,7) 
   dolnym biegiem Popradu do Smreczka  

(km 0,0-63,1) 
   dolnym biegiem Kamienicy do Potoku Zbludza 

(km 0,0-6,6) 
   dolnym biegiem Ochotnicy do Potoku Lubańskiego  

(km 0,0-4,8) 
   dolnym biegiem Grajcarka do Potoku Jaworki  

(km 0,0-8,4) 

ŁOSOŚ 

7 Biała Tarnowska 
Od ujścia do Dunajca do Mostyszy  

(km 0,0-82,5) 
ŁOSOŚ 

8 Raba 

od ujścia do Wisły do zapory zbiornika Dobczyce  
(km 0,0 – 60,5) wraz z: 

Od zbiornika Dobczyce do ujścia Mszanki  
(km 60,5-95,4) 

   dolnym biegiem Stradomki do Potoku Sanecka (km 

0,0-11,8) 
   dolnym biegiem Krzczonówki do Potoku Rusnaków  

(km 0,0-5,3) 

ŁOSOŚ 

9 Skawa 
od ujścia do Wisły do zapory zbiornika Świnna 

Poręba 
(km 0,0 – 26,8) 

ŁOSOŚ 

10 Soła 
od ujścia do Wisły do zapory zbiornika Porąbka 

(km 0,0 – 30,8) 
ŁOSOŚ 

 
 
W przywołanym powyżej załączniku 6 podano również wymagania techniczne dla 

urządzeń udrażniających, różnicując je w stosunku do ww. gatunków ryb.  
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§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. 
 
§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 
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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): 
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. 
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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: 17.06.2013 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 
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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 
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. 

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

wodnej-panstwa-do-roku-2030.html (dostępność informacji: 17.06.2013 r.) 
3
 http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Programy/PPWP2030/PWP_28_09_2011Ms.doc (dostępność dokumentu: 

17.06.2013 r.) 
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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 
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. 
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7. Usprawnienie i wdrożenie instrumentów finansowych w sferze ochrony środowiska, 
wspierających ochronę obszarów wodno-błotnych. 

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

• podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód, 

• 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. 
 

 

Plany zagospodarowania przestrzennego województw 
 

Z punktu widzenia celów, jakim ma służyć przedmiotowe opracowanie, najbardziej 
istotnymi dokumentami rangi regionalnej bądź wojewódzkiej są, prócz planów 
gospodarowania wodami, plany zagospodarowania przestrzennego województw. 
Analizowany dokument (WKW) obejmuje teren łącznie 5 województw, dlatego w poniższej 
tabeli zestawiono ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego z pięciu województw: 

 
 

Tabela 3. Ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego województw istotne dla ustalenia celów  
w zakresie ochrony zasobów wodnych 
 

Dokument Cele 

Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa 
Śląskiego, 2004 

 
Cel generalny: „Kształtowanie harmonijnej struktury przestrzennej 
województwa śląskiego sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi 
województwa”. 
Jeden z celów polityki przestrzennej: „Ochrona zasobów środowiska, 
wzmocnienie systemu obszarów chronionych i wielofunkcyjny rozwój 
terenów otwartych”, będzie realizowany m.in. poprzez kierunek pn. 
„ochrona zasobów środowiska” i takie działania, jak m.in.:  
- „ochrona zasobów wód - obejmująca między innymi zagadnienia ochrony 
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) oraz stref ochronnych 
ujęć wód podziemnych i powierzchniowych poprzez uregulowanie 
gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami, likwidację istniejących źródeł 
zanieczyszczeń”; 
- „ochrona zasobów wód pitnych dla zaopatrzenia mieszkańców regionu 
obejmująca między innymi zagadnienia wykluczenia form 
zagospodarowania stwarzających zagrożenie dla pełnienia funkcji 
podstawowych”; 
- „ochrona terenów wzdłuż cieków wodnych, obejmująca między innymi 
zagadnienia prawidłowego funkcjonowania systemów melioracyjnych w 
dolinach cieków, ochrony biologicznej i poprawy stanu sanitarnego wód z 
uwzględnieniem umożliwienia wędrówki ryb dwuśrodowiskowych, zakazu 
zabudowy naturalnych terenów zalewowych, w tym w obrębie 
dolin rzecznych oraz stopniowym wycofywaniem z nich zabudowy 
istniejącej”. 
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Dokument Cele 

Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa 
Małopolskiego, 2003 

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”. 
 

Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa 
Podkarpackiego, 2002 

Cele polityki przestrzennej w dziedzinie środowiska naturalnego obejmują 
m.in.: 
- „utrzymanie trwałości i odnawialności procesów ekologicznych, 
stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej i 
dziedzictwa geologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin 
i zwierząt wraz z siedliskami, ochrona powierzchni ziemi i gleb (...)”; 
- „podniesienie jakości wody do poziomu zgodnego z regulacjami prawa 
Unii Europejskiej, ochrona i zwiększenie dyspozycyjności zasobów 
wodnych o relatywnie wysokiej klasie czystości, stanowiących źródło 
zaopatrzenia w wodę na potrzeby komunalne i przemysłowe dla kraju i 
województwa”. 
 

Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa 
Lubelskiego, 2002 

 
Cel generalny: „osiąganie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego 
poprzez wykorzystanie geograficznego położenia regionu jako platformy 
współpracy krajów Europy Wschodniej i Zachodniej”. 
Środki realizacji to m.in.: „poprawa czystości środowiska, rozbudowa 
infrastruktury ochrony środowiska przyrodniczego i wzbogacenie struktury 
przyrodniczej, warunkujących zrównoważony rozwój regionu”. 
Priorytety rozwojowe to m.in. „poprawa kondycji ekologicznej 
środowiska”. 
Jeden z celów wiodących: „utrzymanie wysokich walorów środowiska 
przyrodniczego poprzez konsekwentną realizację ekologicznie 
zrównoważonego rozwoju”.  
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Dokument Cele 

Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego 
Województwa 
Świętokrzyskiego, 2002 

 
Wśród priorytetów polityki przestrzennej województwa wymienia się m.in. 
„dążenie do zgodności charakteru oraz intensywności  zagospodarowania z 
cechami i walorami środowiska przyrodniczego oraz naturalną chłonnością 
i odpornością środowiska na antropopresję” oraz „uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej, w pierwszej kolejności na obszarach 
wymagających szczególnej ochrony wód”.  
Wśród celów szczegółowych wymienia się m.in. 
- „usunięcie lub ograniczanie szkodliwych oddziaływań na środowisko, 
które mogą niekorzystnie wpływać na zasoby oraz stan flory i fauny”; 
- „rekonstrukcja zdegradowanych ekosystemów i siedlisk (...)”; 
- „poprawa jakości wód powierzchniowych i zmniejszenie ładunku 
zanieczyszczeń odprowadzanych do tych wód”;  
- „ochrona zasobów i jakości wód podziemnych”; 
- „znacząca poprawa bilansu wodnego województwa (zwiększenie 
retencji)”; 
- „skuteczna ochrona przeciwpowodziowa”. 
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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 Górnej Wisły” [7], 
opracowanej w 2010 r. przez MGGP S.A. 
 

V.1. POŁOŻENIE 

Region wodny Górnej Wisły zajmuje dużą część Polski południowej i południowo – 
wschodniej. Położenie analizowanego obszaru objętego zapisami WKW przedstawiono  
na poniższej rycinie: 
 
Ryc. 1. Położenie i granice regionu wodnego Górnej Wisły 

 
 

Występuje tu zróżnicowanie jednostek geograficznych: górskich, wyżynnych i nizinnych. 
Powierzchnia regionu wynosi 43 109 km2. Obejmuje on pięć województw: podkarpackie  
(98,2 % powierzchni województwa), małopolskie (92,4 %), świętokrzyskie (64,4 %), lubelskie 
(11,2 %), śląskie (10 %). Do największych miast należą: Kraków, Kielce, Tarnów, Nowy Sącz, 
Przemyśl i Krosno. Analizowany obszar położony jest w obrębie 8 podprowincji (podział 
fizycznogeograficzny Kondrackiego): Centralne Karpaty Zachodnie, Zewnętrzne Karpaty 
Zachodnie, Beskidy Wschodnie, Podkarpacie Wschodnie, Podkarpacie Północne, Wyżyna 
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Śląsko – Krakowska, Wyżyna Małopolska i Wyżyna Lubelsko – Lwowska. Ukształtowanie 
powierzchni terenu całego regionu wodnego charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem,  
co jest związane z urozmaiconą budową geologiczną. Występują tu następujące 
geomorfologiczne jednostki regionalne: Karpaty (wewnętrzne i zewnętrzne), część zapadliska 
przedkarpackiego, fragmenty niecki górnośląskiej, monoklina śląsko-krakowska, niecka 
nidziańska, Góry Świętokrzyskie oraz niecka lubelska.  

 

V.2. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA 

W 2008 r. region wodny Górnej Wisły zamieszkiwało ok. 6,4 mln mieszkańców, co 
stanowi 16,7% mieszkańców Polski (MGGP za GUS, 2009), przy czym rozmieszczenie ludności 
jest nierównomierne: 48% ludności regionu stanowią mieszkańcy województwa 
małopolskiego, 33% - podkarpackiego, 13% - świętokrzyskiego, 6% - lubelskiego i śląskiego.  

Lasy porastają blisko 35% powierzchni regionu wodnego (ok. 15 000 km2). Tereny 
zantropogenizowane stanowią ok. 2 050 km2, tj. poniżej 5% powierzchni analizowanego 
obszaru. Przemysł koncentruje się w okręgu krakowskim i jest związany głównie  
z wydobyciem i przetwórstwem rud cynku i ołowiu oraz hutnictwem; dominują zakłady 
przemysłu metalurgicznego, elektromaszynowego, wydobywczego, i chemicznego. Istotne 
znaczenie przemysłowe ma także okręg tarnobrzeski oraz rejony Dębna, Rzeszowa i Stalowej 
Woli.  

Tereny rolne stanowią ok. 60% powierzchni analizowanego regionu. Gospodarstwa rolne 
charakteryzują się dużym rozdrobnieniem. Dominuje uprawa zboża, rozwinięte jest 
warzywnictwo. Wielkość hodowli zwierząt gospodarskich szacuje się średnio na 0,55 DJP/ha4 
użytków rolnych, ze zróżnicowaniem od 0,06 DJP/ha użytków rolnych w Biłgoraju  
(woj. lubelskie) do 1,9 DJP/ha w gminie Trzciana (woj. małopolskie). 

 

V.3. WODY POWIERZCHNIOWE 

Region wodny Górnej Wisły obejmuje zlewnię Wisły (odcinek Wisły ma długość  
ok. 290 km), od przekroju poniżej ujścia Przemszy, po ujście Sanny włącznie. Całkowita 
długość sieci hydrograficznej wynosi ok. 23 800 km. Największe powierzchnie zlewni 
posiadają prawobrzeżne dopływy górnej Wisły: San i Dunajec. Zajmują one prawie połowę 
obszaru regionu wodnego Górnej Wisły. Pozostałe ważniejsze dopływy to: Wisłoka, Raba, 
Soła, Skawa, Nida i Czarna.  Zauważalna jest przewaga udziału prawostronnych dopływów 
karpackich. Odcinek Wisły ma 295 kilometrów; najważniejsze jej dopływy, przedstawione  
w poniższej tabeli, liczą prawie 2100 kilometrów długości. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 DJP – Duża Jednostka Przeliczeniowa, umowna jednostka liczebności zwierząt hodowlanych w gospodarstwie, 

odpowiadająca jednej krowie o masie 500 kg 
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Tabela 4. Najważniejsze dopływy Wisły w regionie wodnym Górnej Wisły
5
 

 
 
Cieki karpackie cechują się takimi właściwościami, jak: 

− nierównomiernie rozłożone w czasie i przestrzeni, zasoby wodne, 

− częste i znaczne zmiany stanów wody, 

− wysoki potencjał powodziowy przy wyraźnej przewadze wezbrań letnich nad zimowymi,  

− znaczne procesy erozyjne koryta. 
 
Nieco odmienną charakterystykę posiadają cieki Wyżyny Małopolskiej, która przejawia 

się w stosunku do cieków karpackich: 

− mniejszą i powolniejszą zmianą przepływów, 

− przeciętnymi zasobami wodnymi, 

− przewagą wezbrań wiosennych nad letnimi. 
 

W regionie wodnym przeważają obszary o zasilaniu powierzchniowym. W obszarze 
Karpat jego udział stanowi ponad 65% odpływu całkowitego, udział ten zmniejsza się  
w kierunku północnym. Lokalnie (w północno-zachodniej i północno-wschodniej części 
regionu) występuje przewaga zasilania podziemnego.  

 
Region wodny Górnej Wisły jest podzielony na 763 JCWP, które zostały zagregowane  

do 130 scalonych części wód powierzchniowych. 457 JCWP wyznaczono jako naturalne,  
285 JCWP wyznaczono jako silnie zmienione, a 21 jako sztuczne części wód. 

PGW wskazuje, że jedynie 99 JCWP w regionie wodnym Górnej Wisły znajduje się  
w dobrym stanie, a więc aż 664 JCWP znajduje się w stanie złym. Według WKW i PGW,  
w przypadku 172 JCWP zagrożone jest osiągnięcie celu środowiskowego.  

 

                                                 
5
 źródło: http://www.krakow.rzgw.gov.pl/images/stories/doplywy.jpg, dostępność: 17.06.2013 r. 
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Wody powierzchniowe regionu wodnego Górnej Wisły znajdują się pod znaczną  
i zróżnicowaną presją. Opracowanie pn. „Identyfikacja znaczących oddziaływań 
antropogenicznych w obszarze działania RZGW w Krakowie  (regiony wodne: Górna Wisła, 
Czarna Orawa i Dniestr)” [9] wskazuje m.in. na następujące źródła presji: 
1) 4 937 punktów zrzutu ścieków posiadających pozwolenia wodnoprawne, 
2) 1 744 pobory wód powierzchniowych posiadających pozwolenia wodnoprawne, 
3) 2 394 pobory wód podziemnych posiadających pozwolenia wodnoprawne, 
4) 27 międzyzlewniowych przerzutów wody, 
5) 5 185 obiektów zabudowy poprzecznej, w tym: 82 zapory zbiorników wodnych,  

391 jazów, 3 614 stopni, 403 progi, 
6) 7019 obiektów zabudowy podłużnej, 
7) 1882 km wałów przeciwpowodziowych, 
8) 8 hydroelektrowni i 106 małych elektrowni wodnych, 
9) 215 punktów legalnego poboru kruszywa. 
 

Graficzne przedstawienie wybranych presji w odniesieniu do scalonych części wód 
powierzchniowych przedstawiają poniższe ryciny 
 
 
 
Ryc. 2. Intensywność presji generowanej przez zabudowę poprzeczną na cieki w odniesieniu do 
scalonych części wód powierzchniowych regionu wodnego Górnej Wisły ; ciemniejszy kolor oznacza 
większą presję [źródło: 9] 
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Ryc. 3. Intensywność presji generowanej przez zabudowę podłużną na cieki w odniesieniu do 
scalonych części wód powierzchniowych regionu wodnego Górnej Wisły ; ciemniejszy kolor oznacza 
większą presję [źródło: 9] 

 
 

 

Ryc. 4. Intensywność presji generowanej przez elektrownie wodne na cieki w odniesieniu  
do scalonych części wód powierzchniowych regionu wodnego Górnej Wisły ; ciemniejszy kolor 
oznacza większą presję [źródło: 9] 
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Ryc. 5. Intensywność presji generowanej przez pobory kruszywa na cieki w odniesieniu do scalonych 
części wód powierzchniowych regionu wodnego Górnej Wisły ; ciemniejszy kolor oznacza większą 
presję [źródło: 9] 
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V.4. WODY PODZIEMNE 

Region wodny Górnej Wisły znajduje się w następujących regionach hydrogeologicznych: 
karpackim, przedkarpackim, śląsko-krakowskim, nidziańskim, środkowomałopolskim  
i lubelsko-podlaskim. Miąższość i parametry hydrogeologiczne są zróżnicowane, zależne od 
sytuacji morfologicznej terenu oraz typu sedymentacji. Według podziału regionalnego wód 
podziemnych (Paczyński,1995) wyróżniamy tu regiony: karpacki(XIV), przedkarpacki (XIV), 
śląsko-krakowski (XII), nidziański XI), środkowomałopolski (X), lubelsko-podlaski (IX). 

W regionie wodnym Górnej Wisły wydzielono 25 JCWPd. Jedynie 3 z nich (JCWPd nr 147, 
138 i 121 w subczęści) zostały uznane w PGW za zaklasyfikowane do złego stanu, i to 
wyłącznie pod kątem ilościowym. W obrębie 2 JCWPd występuje zagrożenie zmiany 
dynamiki wód podziemnych na skutek czynników antropogenicznych (intensywna 
eksploatacja wód podziemnych dla potrzeb komunalnych, odwodnienia kopalń). 

Region wodny Górnej Wisły obejmuje w całości lub w części 43 głównych zbiorników wód 
podziemnych [7]. 17 GZWP wyodrębniono w czwartorzędowych strukturach wodonośnych, 
pozostałe występują w głębszych warstwach wodonośnych. Analizowany region wodny 
obejmuje 8 obszarów bilansowych, które są podzielone na 115 rejonów 
wodnogospodarczych. 

Zwierciadło wód podziemnych najpłycej (0-2 m p.p.t.) występuje w środkowej  
i północnej części zapadliska przedkarpackiego, natomiast najgłębiej (> 10 m p.p.t.)  
w północno-zachodniej części regionu (Wyżyna Małopolska), oraz we wschodniej części 
zapadliska przedkarpackiego i w Tatrach. Największe amplitudy wahań zwierciadła wód 
podziemnych występują w Tatrach.  

 
Według Herbicha P. i Przytuli E. [5], w regionie wodnym Górnej Wisły możliwe  

do zagospodarowania zasoby wód podziemnych (rozumiane jako suma zasobów 
dyspozycyjnych i perspektywicznych), zostały określone łącznie w ilości 4 716 tys. m3/d,  
w tym zasoby dyspozycyjne wód podziemnych ustalono w łącznej ilości 936,5 tys. m3/d, zaś 
zasoby perspektywiczne w dotychczas nieudokumentowanych obszarach bilansowych 
zostały oszacowane w łącznej ilości 3 779,6 tys. m3/d.  

Wykonana w 2011 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska „Mapa wrażliwości wód 
podziemnych na zanieczyszczenie” [14] przedstawia informacje na temat podatności wód 
podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenia z powierzchni terenu. 
Wycinek „Mapy...” dla regionu wodnego Górnej Wisły, Dniestru i Dunajca (z dodatkowo 
naniesionymi granicami i numerami JCWPd) przedstawia poniższa rycina. 
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Ryc. 6. Podatność wód pierwszego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenia z powierzchni terenu 
w obszarze działania RZGW Kraków z uwzględnieniem granic JCWPd [na podstawie: 14] 
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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. 7 Wartość przyrodnicza cieków w oparciu o rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunków 
związanych z korytami rzek [źródło: 8] 
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Ryc. 8 Rozmieszczenie obszarów chronionych na terenie RZGW Kraków [8] 

 
 
 

Ryc. 9. 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. 10 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 Górnej Wisły występuje wiele terenów o wybitnych 

walorach przyrodniczych. Najważniejsze z nich zostały objęte prawnymi formami ochrony 
przyrody; w analizowanym obszarze znajduje się: 
1) 9 parków narodowych (ok. 2% powierzchni regionu) oraz ich otuliny  

(ok. 1,5 % powierzchni regionu), 
2) 29 parków krajobrazowych (ok. 15% regionu) oraz ich otuliny (ok. 7% powierzchni 

regionu), 
3) 252 rezerwaty przyrody (ok. 0,4 % powierzchni regionu), 
4) 17 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (ok. 15,3% powierzchni regionu), 
5) 159 specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (ok. 12,5 powierzchni regionu), 
6) 2 obszary Natura 2000 stanowiące jednocześnie specjalny obszar ochrony ptaków  

i obszar specjalnej ochrony siedlisk (ok. 3,1% powierzchni regionu), 
7) 1 obszar spełniający kryteria naukowe uznania go za specjalny obszar ochrony siedlisk, 

który znalazł się na tzw. „Shadow List 2013” („Uroczyska Puszczy Sandomierskiej”), 
8) 45 obszarów chronionego krajobrazu, 
9) korytarze ekologiczne istotne dla zachowania spójności sieci Natura 2000, chronione  

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

parków narodowych oraz parków krajobrazowych oraz identyfikacja rezerwatów przyrody  
i obszarów chronionego krajobrazu. 
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V.6. ZASOBY NATURALNE 

Region wodny Górnej Wisły charakteryzuje się urozmaiconą budową geologiczną, a co za 
tym idzie - znacznym zróżnicowaniem pod kątem dostępności zasobów naturalnych.  

W woj. małopolskim występują takie surowce energetyczne jak węgiel kamienny, gaz 
ziemny i ropa naftowa.  Surowce chemiczne to przede wszystkim sól kamienna oraz siarka 
rodzima. Spośród złóż metali występują rudy cynku i ołowiu. Surowce skalne 
reprezentowane są przez wapienie, margle, kruszywa, surowce ilaste i skalenie. Do tego 
należy doliczyć: porfiry, diabazy, gipsy, piaskowce i dolomity. Prócz tego, lokalnie występują 
bogate złoża wód leczniczych i mineralnych oraz geotermalnych. Wody mineralne  
o właściwościach leczniczych występują również w województwie świętokrzyskim, który 
bogaty jest jednak przede wszystkim w kruszywa naturalne, wapienie i surowce ilaste. 
Województwo śląskie zasobne jest głównie w złoża węgla kamiennego, surowców ilastych  
i kruszyw naturalnych. Liczne są również złoża metanu pokładów węgla oraz piaskowców.  
W województwie podkarpackim dominują kruszywa naturalne, surowce ilaste, gaz ziemny, 
piaskowce i ropa naftowa.  

 

V.7. KLIMAT  

Wielkość regionu wodnego Górnej Wisły generuje znaczne zróżnicowanie warunków 
klimatycznych.  Znaczne zróżnicowanie rzeźby terenu determinuje występowanie dużych 
różnic termicznych i opadowych. Im bardziej na południe, tym mniejsza jest wartość średniej 
rocznej temperatury powietrza i większe wartości opadów. Najniższe opady występują  
w północnej części Kotliny Sandomierskiej, nieco więcej (ok. 600-700 mm) jest ich  
w środkowej części regionu, w Bieszczadach do 1100 mm, a w Tatrach nawet do 1800 mm. 
Wielkość opadów atmosferycznych zależna jest przede wszystkim od rzeźby terenu oraz 
wysokości nad poziomem morza. Najwyższe sumy opadów notuje się w lipcu (w Tatrach - 
czerwiec), minimalne - w styczniu, lutym i lokalnie w październiku. 

Czas trwania 97% opadów nawalnych nie przekracza 3 godzin. W obszarze dorzecza 
górnej Wisły z prawdopodobieństwem 1% można oczekiwać opadu ulewnego osiągającego 
w ciągu 15 minut 25-40 mm, w ciągu 30 min. - 40-60 mm, w ciągu 60 min. - 50-80 mm,  
w ciągu 2 godzin - 60-100 mm. 

W analizowanym obszarze występują następujące regiony klimatyczno-opadowe: 
1. Region klimatu górskiego. Jest to region bogaty w opady z dominującym wpływem 

wysokości objawiającym się w piętrowym zróżnicowaniu klimatu. Granica tego regionu 
biegnie wzdłuż progu Beskidów. 

2. Region klimatu Pogórza Karpackiego. Region charakteryzuje się temperaturą średnią 
roczna w granicach od 7-8oC oraz roczną sumą opadów 700 - 900 mm. 

3. Region klimatu kotlin podgórskich z podregionami: Kotliny Oświęcimskiej (ciepły  
i umiarkowanie wilgotny), Kotliny Sandomierskiej (ciepły i umiarkowanie suchy), Doliny 
Wisły (ciepły i suchy). 

4. Region klimatu wyżyn z podregionami: Wyżyny Śląskiej (umiarkowanie ciepły oraz 
umiarkowanie wilgotny, silna antropopresja), Wyżyna Krakowska (chłodniejszy  
i wilgotny), Niecka Nidziańska (umiarkowanie ciepły i suchy), Kielecki (umiarkowanie 
ciepły i umiarkowanie suchy), Gór Świętokrzyskich (średnia temperatura roczna poniżej 
7oC i opad roczny 700-900 mm) oraz Wyżyny Lubelskiej i Roztocza (średnia temperatura 
roczna poniżej 7oC i suma roczna opadu powyżej 700 mm). 
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V.8. GLEBY  

Rozmieszczenie gleb w przestrzeni geograficznej wiąże się głównie z oddziaływaniem 
glebotwórczym czynników klimatyczno-roślinnych, a także oddziaływaniem podłoża oraz 
rzeźby terenu. Na większości terytorium kraju, w tym na terenach górskich utrzymuje się 
tzw. przemywny typ gospodarki wodnej gleb, związany z przewagą opadów nad 
parowaniem, (co sprzyja przemieszczaniu w profilu glebowym oraz wymywaniu z gleb 
związków chemicznych). W Karpatach przebieg i kierunek procesów glebotwórczych 
nawiązuje do pionowego zróżnicowania warunków klimatycznych. 

Pokrywę glebową w analizowanym terenie charakteryzuje stosunkowo silny związek  
z trzema głównymi jednostkami morfogenetycznymi: 

− mozaika gleb Wyżyn Polskich, często wytworzonych z płytko zalegających zwietrzelin skał 
węglanowych i glinokrzemianowych, ponadto także wytworzonych ze stosunkowo 
cienkiej pokrywy utworów czwartorzędowych, w tym z pokryw lessowych; 

− mozaika różnych gleb wytworzonych z warstw utworów akumulacyjnych w pasie Kotlin 
Podkarpackich Zachodnich (Północnego Podkarpacia), w tym przeważające śródstrefowe, 
aluwialne gleby w dolinie Wisły i ujściowych odcinkach jej karpackich dopływów; 

− charakterystyczne strefy gleb górskich i podgórskich, składające się z różnych typów  
i podtypów gleb, poprzecinane śródstrefowymi, aluwialnymi glebami w dolinach rzek.  
 
W mozaikach tych występują różne typy gleb, uwarunkowane rzeźbą i morfogenezą 

terenu oraz modyfikowane zbiorowiskami roślinnymi. Gleby o dużej i bardzo dużej 
podatności na degradację występują w Kotlinach Podkarpackich oraz na Wyżynie Kieleckiej, 
w Górach Świętokrzyskich, na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, na Wyżynie Lubelskiej  
i na Roztoczu, w pasmach Beskidów i w Tatrach. Na obszarach pogórzy oraz na Wyżynie 
Krakowsko-Częstochowskiej, w rejonie Sandomierza, na Wyżynie Lubelskiej oraz na Roztoczu 
występuje zagrożenie nasilenia silnej erozji wąwozowej.  
 
 

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 2 strefy w woj. lubelskim, 3 w woj. 
małopolskim, 2 w woj. podkarpackim, 2 w woj. świętokrzyskim. Główną przyczyną zaliczenia 
stref do klasy C były wyniki oceny dotyczącej pyłu PM10, benzo(a)pirenu i pyłu PM2,5, 
sporadycznie NO2. 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.  
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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 Polsce6. 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 zmienionej 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 

                                                 
6
 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 uzasadnienia7,  
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 http://www.mos.gov.pl/kategoria/5118_konsultacje_spoleczne/ - dostępność dokumentów: 17.06.2013 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]8, 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. 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 
ww. ustawy, wedle którego warunki korzystania z wód regionu wodnego określają 

                                                 
8
 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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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. 

 
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: 
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− 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 
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.  
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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”. 

W §8 ust.3 WKW odwołuje się do załącznika 6, który w tabeli nr 2 przedstawia  
parametry urządzeń udrażniających dla charakterystycznych gatunków ryb 
dwuśrodowiskowych.    
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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  
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 
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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.  

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 
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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 
w życie rozporządzenia) należy przyjąć że będzie ono miało zastosowanie jedynie do 
postępowań wszczętych po wejściu w życie WKW.  
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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 
tylko o łączność hydrauliczną, ale również o aspekty ulatniania gazów (CO2) z wód 
leczniczych mających status kopalin9. 

                                                 
9
 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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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. 
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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”10. 
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 

                                                 
10

 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 5. 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/planów 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/planów 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 - brak planów ochrony 
 
- 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 - brak planów ochrony 
- 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 

- brak planów ochrony 
- 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 
 

Ze względu na niewielką ilość tych obszarów oraz standaryzowany sposób zbierania  
i gromadzenia danych o obszarach (Standardowe Formularze Danych) możliwa była 
ilościowa ocena potencjalnego oddziaływania zmian gospodarki wodnej na przedmiot 
ochrony tych obszarów. Dla każdego obszaru obliczono syntetyczny Indeks Wartości obszaru 
dla ochrony ptaków wodno-błotnych i zależnych od wody.  

 
gdzie: 
I - wartość Indeksu Wartości 
Mn – ranga 1-3 odpowiadająca ogólnej motywacji gatunku w standardowym formularzu 
danych (A=3, B=2, C=1) 
Wn – ranga 1-3 odpowiadająca stopniowi wrażliwości gatunku na zmiany warunków 
wodnych (wysoka = 3, przeciętna = 2, niski =1; wartości pośrednie zapisane ułamkiem,  
np. przeciętna/wysoka = 2,5; za: Kowalczak P., i in. (2009) Natura 2000 a gospodarka wodna, 
Ministerstwo Środowiska) 
 

Poza indeksem obrazującym wartość obszaru w analizie uwzględniono też powierzchnię 
obszaru decydującą o prawdopodobieństwie oddziaływania i jego zasięgu. Małe obszary  
są mniej narażone na oddziaływanie, ale w przypadku jego wystąpienia większe jest 
prawdopodobieństwo znacznego zasięgu tego oddziaływania oraz jego niekorzystnych 
skutków środowiskowych. 

 
Tabela 6. Powierzania i sumaryczna wartość obszarów specjalnej ochrony ptaków zagrożona oddziaływaniem 
gospodarki wodnej 

Nazwa obszaru Pow. [ha] Indeks i 

PLB180002 Beskid Niski 151966,6 12 

PLB240002 Beskid Żywiecki 34988,8 6 

PLB120005 Dolina Dolnej Skawy 7081,9 22,5 

PLB260001 Dolina Nidy 19956,1 62 

PLB120001  Gorce 6824,9 1,5 

PLB060005 Lasy Janowskie 60235,7 14 

PLB120008  Pieniny 2336,4 0 

PLB180001  Pogórze Przemyskie 65366,3 17,3 

PLB120002  Puszcza Niepołomicka 11762,3 0 

PLB180005 Puszcza Sandomierska 129115,6 36,8 

PLB120011 Babia Góra 4915,6 1,5 

PLB120004  Dolina Dolnej Soły 4023,6 17 

PLB180003  Góry Słonne 55036,9 10 

PLB120003 Pasmo Policy 1190,1 3 

PLB060008  Puszcza Solska 79349,1 21 

PLB060012  Roztocze 103503,3 18,3 
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Nazwa obszaru Pow. [ha] Indeks i 

PLB120007  Torfowiska Orawsko-Nowotarskie 8218,5 4,5 

PLC180001 Bieszczady 111519,5 12,5 

PLC120001 Tatry 21018,1 3 
 
 

 
Ryc. 11. Graficzna reprezentacja wyników waloryzacji obszarów specjalnej ochrony ptaków 

 
Obszary specjalnej ochrony ptaków różnią się pod względem prawdopodobieństwa 

istotnego oddziaływania zmian w obrębie regionalnej gospodarki wodnej. 
Najbardziej narażonymi obszarami są trzy obszary chroniące doliny rzek: Nidy, Dolnej 

Skawy i Dolnej Soły. Zagrożenie dla tych obszarów stanowi nie tylko duża koncentracja 
wartości przyrodniczej na niewielkiej powierzchni ale również lokalizacja w wąskim pasie 
doliny objętym silnym oddziaływaniem gospodarki wodnej (melioracja, działania 
przeciwpowodziowe). 

Kolejną grupą istotnych dla ochrony ptaków obszarów stanowią obszary chroniące 
nizinne i podgórskie kompleksy leśne. Wartość tych obszarów jest znaczna jednak bardziej 
rozproszona na dużych połaciach mniej zależnych od gospodarki wodnej ekosystemach 
leśnych. Puszcza Sandomierska jest drugim po Dolinie Nidy najważniejszym obszarem 
ochrony ptaków wodno-błotnych. Prawdopodobnym szlakiem oddziaływania mogą być  
tu głównie wody podziemne (poziom zwierciadła wód gruntowych). 

Mniej narażone na oddziaływanie, dzięki znacznemu rozproszeniu przedmiotu ochrony 
na dużej powierzchni, są obszary chroniące duże obszary górskie i wyżynne (Bieszczady, 
Beskid Niski, Roztocze). Prawdopodobnym szlakiem oddziaływania może być rozwój 
energetyki wodnej i małej retencji.  
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Duża część obszarów ochrony ptaków została utworzona z myślą o ochronie gatunków 
mniej wrażliwych na zmiany warunków wodnych. Są to obszary chroniące ornitofaunę leśną 
w tym lasów reglowych (m.in. sowy i dzięcioły). 

 
 
 

Specjalne Obszary Ochrony siedlisk 
 

Przy waloryzacji obszarów siedliskowych posłużono się metodologią analogiczną  
do przedstawionej powyżej. Wyniki dla siedlisk i gatunków zsumowano. Wartość stopnia 
wrażliwości siedliska na zmiany warunków wodnych ustalono w przypisując wartości  
w następujący sposób: rzeki i torfowiska oraz inne mokradła (poza dolinami rzecznymi) = 3, 
zbiorniki oraz siedliska bezpośrednio z nimi związane = 2; siedliska w profilu poprzecznym 
cieków (od koryta do mineralnego brzegu) = 1. Torfowiska i mokradła uznano  
za bardziej wrażliwe na wahania poziomu wód gruntowych niż zbiorniki wodne. 

 
Tabela 7. Powierzchnia i sumaryczna wartość specjalnych obszarów ochrony siedlisk zagrożona 
oddziaływaniem gospodarki wodnej 

 

Nazwa obszaru Powierzchnia [ha] Indeks  

PLH180006 Kołacznia 0,1 0 

PLH180035 Kościół w Nowosielcach 0,3 0 

PLH180036 Kościół w Równem 1,4 0 

PLH120071 Opalonki 2,4 0 

PLH120064 Dąbie 4 0 

PLH120074 Sławice Duchowne 4,4 0 

PLH120055 Komorów 4,9 0 

PLH180019 Dąbrowa koło Zaklikowa 5 0 

PLH120007 Kalina-Lisiniec 5,7 0 

PLH120051 Giebultów 6,4 0 

PLH120063 Chodów - Falniów 7,3 0 

PLH120076 Widnica 7,9 0 

PLH120017 Wały 9,3 0 

PLH120015 Sterczów-Ścianka 11 0 

PLH120072 Paradów 11,3 0 

PLH120062 Kaczmarowe Doły 12,6 0 

PLH120053 Grzymałów 15,2 0 

PLH120081 Lugoboszcz 16,7 0 

PLH120049 Cybowa Góra 18,2 0 

PLH120073 Pstroszyce 19,4 0 

PLH120010 Lipówka 25,4 0 

PLH120054 Kalina Mała 25,6 0 

PLH180040 Las Niegłowicki 30,8 0 

PLH120043 Luboń Wielki 33,6 0 
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Nazwa obszaru Powierzchnia [ha] Indeks  

PLH120009 Kostrza 36,4 0 

PLH120056 Kwiatówka 47 0 

PLH120046 Kościół w Węglówce 88,6 0 

PLH180039 Las Hrabeński 125,6 0 

PLH060003 Debry 179,5 0 

PLH180034 Kościół w Dydni 198 0 

PLH120060 Cedron 216,5 0 

PLH260035 Ostoja Wierzejska 224,6 0 

PLH180031 Golesz 260,9 0 

PLH180037 Kościół w Skalniku 350,6 0 

PLH060078 Polichna 368,4 0 

PLH060028 Zarośle 391,8 0 

PLH260027 Ostoja Gaj 466,6 0 

PLH120047 Ostoja w Paśmie Brzanki 788,9 1 

PLH060083 Szczecyn 932,5 1 

PLH060007 Gościeradów 1752,6 1 

PLH240007 Kościół w Radziechowach 0,1 1 

PLH180051 Łąki nad Wójkówką 9,6 1 

PLH120039 Krynica 163,8 2 

PLH120012 Na Policy 275,2 2 

PLH180016 Rymanów 5241 2 

PLH120050 Ochotnica 0,2 2 

PLH120095 Tylmanowa 0,3 2 

PLH180044 Osuwiska w Lipowicy 13,5 2 

PLH120045 Niedzica 25,7 2 

PLH120034 Czerna 76,4 2 

PLH120037 Podkowce w Szczawnicy 569,1 2 

PLH120033 Bednarka 1289,2 2 

PLH180018 Trzciana 2285,5 2 

PLH120036 Łabowa 3251,2 3 

PLH120059 Dolina Sanki 22,5 3 

PLH120082 Łąki koło Kasiny Wielkiej 24,4 3 

PLH120044 Krzeszowice 39,8 3 

PLH180008 Fort Salis Soglio 51,7 3 

PLH120058 Rudno 72,4 3 

PLH120087 Łososina 345,4 3 

PLH180028 Patria nad Odrzechową 572,9 3 

PLH180015 Łysa Góra 2743,8 4,5 

PLH060020 Sztolnie w Sendekach 80,6 5 

PLH120008 koło Grobli 599,6 5 

PLH260028 Ostoja Jeleniowska 3589,2 6 
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Nazwa obszaru Powierzchnia [ha] Indeks  

PLH120078 Uroczysko Łopień 44,6 6 

PLH180041 Łąki nad Młynówką 51 6 

PLH230022 Góry Pieprzowe 77 6 

PLH180022 Klonówka 136,7 6 

PLH180046 Liwocz 327,7 6 

PLH120052 Ostoja Nietoperzy Beskidu Wsypowego 3097 7 

PLH120077 Rudniańskie Modraszki - Kajasówka 447,2 7 

PLH180048 Bory Bagienne nad Bukową 532,2 7,5 

PLH180047 Lasy Leżajskie 2656,4 8 

PLH120005 Dolinki Jurajskie 886,5 8 

PLH120048 Nowy Wiśnicz 325,7 8 

PLH120025 Małe Pieniny 1875,9 9 

PLH120094 Ostoja Nietoperzy Powiatu Gorlickiego 2789 9 

PLH120093 Raba z Mszanką 249,3 9 

PLH180050 Starodub w Pełkiniach 574,8 10 

PLH180027 Ostoja Czarnorzecka 989,6 11 

PLH180045 Sanisko w Bykowcach 79,8 11 

PLH260010 Lasy Suchedniowskie 19120,9 11 

PLH180032 Jaćmierz 174,4 11 

PLH260037 Przełom Lubrzanki 272,6 12 

PLH260021 Dolina Warkocza 337,9 13 

PLH120020 Ostoja Nietoperzy okolic Bukowca 586,3 13 

PLH260029 Ostoja Kozubowska 4256,8 13 

PLH120084 Wiśliska 48,7 13 

PLH120057 Źródliska Wisłoki 181,8 14 

PLH120066 Dębówka nad rzeką Uszewką 844,3 14 

PLH120067 Dolina rzeki Gróbki 999,8 15 

PLH060093 Uroczyska Roztocza Wschodniego 5810 15 

PLH180017 Horyniec 11633 16 

PLH180023 Las nad Braciejową 1440,2 16 

PLH260025 Ostoja Barcza 1523,5 17 

PLH180054 Lasy Sieniawskie 18015,4 17 

PLH120035 Nawojowa 1994 17 

PLH180042 Łąki w Kambonii 13,1 18 

PLH120068 Jadowniki Mokre 704,2 19 

PLH120004 Dolina Prądnika 1865,6 19 

PLH240023 Beskid Mały 7186,2 20 

PLH180038 Ladzin 50,1 20 

PLH260017 Dolina Górnej Mierzawy 912,4 20 

PLH120069 Łąki Nowohuckie 59,8 20 

PLH180033 Józefów - Wola Dębowiecka 60,5 20 
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Nazwa obszaru Powierzchnia [ha] Indeks  

PLH060089 Minokąt 177,9 21 

PLH180043 Mrowie Łąki 294,1 21 

PLH180025 Nad Husowem 3347,7 22 

PLH120013 Pieniny 2334,6 22 

PLH120079 Skawiński obszar łąkowy 44,1 23 

PLH120080 Torfowisko Wielkie Błoto 347,9 23,5 

PLH260023 Kras Staszowski 1743,5 24 

PLH120088 Środkowy Dunajec z dopływami 755,8 24 

PLH120026 Polana Biały Potok 53,4 25 

PLH120024 Dolina Białki 716 25 

PLH180013 Góry Słonne 46071,5 25 

PLH120086 Górny Dunajec 150,2 28 

PLH260020 Dolina Mierzawy 1320,1 29 

PLH120089 Tarnawka 140 30 

PLH120065 Dębisko-Tyniecki obszar łąkowy 282,9 30 

PLH260002 Łysogóry 8081,3 30 

PLH120001 Babia Góra 3350,4 32 

PLH120083 Dolna Soła 501 33 

PLH120085 Dolny Dunajec 1293,9 34 

PLH260033 Ostoja Stawiany 1194,5 36 

PLH120090 Biała Tarnowska 957,5 38 

PLH260004 Ostoja Przedborska 11605,2 39 

PLH180011 Jasiołka 686,7 41 

PLH120018 Ostoja Gorczańska 17997,9 42 

PLH180007 Rzeka San 1374,8 43 

PLH180053 Dolna Wisłoka z Dopływami 453,7 44 

PLH180024 Łukawiec 2270,2 44 

PLC120001 Tatry 21018,1 44 

PLH180030 Wisłok Środkowy z Dopływami 1064,6 46 

PLH180049 Tarnobrzeska Dolina Wisły 4059,7 47 

PLH060017 Roztocze Środkowe 8472,8 48 

PLH180012 Ostoja Przemycka 39656,8 49 

PLH180021 Dorzecze Górnego Sanu 1578,7 52 

PLH120019 Ostoja Popradzka 57931 53 

PLH260016 Dolina Czarnej Nidy 1191,5 53 

PLH160040 Lasy Cisowsko-Orłowińskie 10406,9 59 

PLH260032 Ostoja Sobkowsko-Korytnicka 2204,1 60 

PLH260014 Dolina Bobrzy 612,7 60 

PLH240005 Beskid Śląski 26405,4 61 

PLH240006 Beskid Żywiecki 35276,1 62 

PLH180001 Ostoja Magurska 20084,5 62 
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Nazwa obszaru Powierzchnia [ha] Indeks  

PLH180014 Ostoja Jaśliska 29286,8 64 

PLH260041 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie 8616,5 67 

PLH120016 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie 8255,6 72 

PLH260036 Ostoja Żyznów 4480 73 

PLH060097 Dolina Dolnej Tanwi 8518 74 

PLH260013 Dolina Białej Nidy 5116,8 75 

PLH060045 Przełom Wisły w Małopolsce 15116,4 81 

PLH260034 Ostoja Szaniecko-Solecka 8072,9 83 

PLH180052 Wisłoka z dopływami 2653,1 83 

PLH180020 Dolina Dolnego Sanu 10176,6 86 

PLC180001 Bieszczady 111519,5 109 

PLH060031 Uroczyska Lasów Janowskich 34544,2 112 

PLH260003 Ostoja Nidziańska 26515,6 118 

PLH060034 Uroczysko Puszczy Solskiej 34671,5 130 
 

Większość obszarów siedliskowych ma podobną, niewielką powierzchnię. Analiza 
wykresu ordynacyjnego nie pozwala wskazać wyraźnych i dających się zinterpretować grup 
obszarów. W celu odnalezienie sensownej struktury wyniki podzielono na 8 grup, jako 
kryterium podziału używając percentyli wartości zmiennych opisujących (0,25; 0,5; 0,75). 
Strukturę podziału obrazuje poniższa tabela. 
 
Tabela 8. Podział specjalnych obszarów ochrony siedlisk na grupy (kolorem żółtym oznaczono obszary 
potencjalnie najbardziej narażone na oddziaływania gospodarki wodnej, a kolorem zielonym najważniejsze dla 
ochrony gatunków oraz siedlisk wodnych i zależnych od wody) 

IV (0,76 – 1) b. małe – b. bogate małe - b. bogate duże - b. bogate b. duże- b. bogate 

III (0,5 – 0,75) b. małe - bogate małe - bogate duże - bogate b. duże- bogate 

II (0,25 – 0,5) b. małe - ubogie małe - ubogie duże - ubogie b. duże- ubogie 

I (0 – 0,25) b. małe-b. ubogie małe - b. ubogie duże - b. ubogie b. duże- b. ubogie In
d
e
k
s

 

 I (0 – 0,25) II (0,25 – 0,5) III (0,5 – 0,75) IV (0,76 – 1) 

 Powierzchnia 

 
Takie podejście pozwoliło na rozróżnienie następujących grup obszarów siedliskowych 

Natura 2000: 
 
A. Obszary bardzo małe i bardzo ubogie w siedliska i gatunki zależne od wody: 

1. PLH180006 Kołacznia 
2. PLH240007 Kościół w Radziechowach 
3. PLH180035 Kościół w Nowosielcach 
4. PLH180036 Kościół w Równem 
5. PLH120071 Opalonki 
6. PLH120064 Dąbie 
7. PLH120074 Sławice Duchowne 
8. PLH120055 Komorów 
9. PLH180019 Dąbrowa koło Zaklikowa 
10. PLH120007 Kalina-Lisiniec 
11. PLH120051 Giebultów 
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12. PLH120063 Chodów - Falniów 
13. PLH120076 Widnica 
14. PLH120017 Wały 
15. PLH180051 Łąki nad Wójkówką 
16. PLH120015 Sterczów-Ścianka 
17. PLH120072 Paradów 
18. PLH120062 Kaczmarowe Doły 
19. PLH120053 Grzymałów 
20. PLH120081 Lugoboszcz 
21. PLH120049 Cybowa Góra 
22. PLH120073 Pstroszyce 
23. PLH120054 Kalina Mała 
24. PLH180040 Las Niegłowicki 
25. PLH120043 Luboń Wielki 
26. PLH120009 Kostrza 
27. PLH120056 Kwiatówka 

 
B. Obszary bardzo małe i ubogie w siedliska i gatunki wodnozależne: 

1. PLH120050 Ochotnica 
2. PLH120095 Tylmanowa 
3. PLH180044 Osuwiska w Lipowicy 
4. PLH120059 Dolina Sanki 
5. PLH120082 Łąki koło Kasiny Wielkiej 
6. PLH120010 Lipówka 
7. PLH120045 Niedzica 
8. PLH120044 Krzeszowice 
9. PLH120078 Uroczysko Łopień 
10. PLH180041 Łąki nad Młynówką 
11. PLH180008 Fort Salis Soglio 

 
C. Obszary bardzo małe i bogate w siedliska i gatunki wodnozależne – GRUPA OBSZARÓW 
NAJBARDZIEJ WRAŻLIWYCH: 

1. PLH120084 Wiśliska 
2. PLH180042 Łąki w Kambonii 
3. PLH180038 Ladzin 
4. PLH120079 Skawiński obszar łąkowy 

 
D. Obszary bardzo małe i bardzo bogate w siedliska i gatunki wodnozależne: 
brak obszarów 
 
E. Obszary małe i bardzo ubogie w siedliska i gatunki wodnozależne: 

1. PLH120046 Kościół w Węglówce 
2. PLH180039 Las Hrabeński 
3. PLH120039 Krynica 
4. PLH060003 Debry 
5. PLH180034 Kościół w Dydni 
6. PLH260035 Ostoja Wierzejska 
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7. PLH120012 Na Policy 
8. PLH180037 Kościół w Skalniku 
9. PLH060078 Polichna 
10. PLH060028 Zarośle 
11. PLH260027 Ostoja Gaj 
 

F. Obszary małe i ubogie w siedliska i gatunki wodnozależne: 
1. PLH120058 Rudno 
2. PLH120034 Czerna 
3. PLH230022 Góry Pieprzowe 
4. PLH060020 Sztolnie w Sendekach 
5. PLH180022 Klonówka 
6. PLH180032 Jaćmierz 
7. PLH120060 Cedron 
8. PLH120093 Raba z Mszanką 
9. PLH180031 Golesz 
10. PLH260037 Przełom Lubrzanki 
11. PLH120048 Nowy Wiśnicz 
12. PLH180046 Liwocz 
13. PLH260021 Dolina Warkocza 
14. PLH120087 Łososina 
15. PLH120077 Rudniańskie Modraszki - Kajasówka 

 
G. Obszary małe i bogate w siedliska i gatunki wodnozależne - GRUPA OBSZARÓW 
NAJBARDZIEJ WRAŻLIWYCH: 

1. PLH120026 Polana Biały Potok 
2. PLH120069 Łąki Nowohuckie 
3. PLH180033 Józefów - Wola Dębowiecka 
4. PLH180045 Sanisko w Bykowcach 
5. PLH120089 Tarnawka 
6. PLH120086 Górny Dunajec 
7. PLH060089 Minokąt 
8. PLH120057 Źródliska Wisłoki 
9. PLH120065 Dębisko-Tyniecki obszar łąkowy 
10. PLH180043 Mrowie Łąki 
11. PLH120080 Torfowisko Wielkie Błoto 
12. PLH180048 Bory Bagienne nad Bukową 

 
H. Obszary małe i b. bogate w siedliska i gatunki wodnozależne - GRUPA OBSZARÓW 
NAJBARDZIEJ WRAŻLIWYCH: 

1. PLH120083 Dolna Soła  
2. PLH180053 Dolna Wisłoka z Dopływami 

 
I. Obszary duże i bardzo ubogie w siedliska i gatunki wodnozależne: 

1. PLH120047 Ostoja w Paśmie Brzanki 
2. PLH060083 Szczecyn 
3. PLH060007 Gościeradów 
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J. Obszary duże i ubogie w siedliska i gatunki wodnozależne: 

1. PLH120047 Ostoja w Paśmie Brzanki 
2. PLH060083 Szczecyn 
3. PLH060007 Gościeradów 
4. PLH120037 Podkowce w Szczawnicy 
5. PLH120033 Bednarka 
6. PLH180018 Trzciana 
7. PLH180028 Patria nad Odrzechową 
8. PLH120008 koło Grobli 
9. PLH180015 Łysa Góra 
10. PLH180047 Lasy Leżajskie 
11. PLH120005 Dolinki Jurajskie 
12. PLH120025 Małe Pieniny 
13. PLH120094 Ostoja Nietoperzy Powiatu Gorlickiego 
14. PLH180050 Starodub w Pełkiniach 
15. PLH180027 Ostoja Czarnorzecka 
16. PLH120020 Ostoja Nietoperzy okolic Bukowca 

 
K. Obszary duże i bogate w siedliska i gatunki wodnozależne - OBSZARY SZCZEGÓLNIE 
ISTOTNE DLA ZACHOWANIA GATUNKÓW I SIEDLISK WODOZALEŻNYCH: 

1. PLH120066 Dębówka nad rzeką Uszewką 
2. PLH120067 Dolina rzeki Gróbki 
3. PLH180023 Las nad Braciejową 
4. PLH260025 Ostoja Barcza 
5. PLH120035 Nawojowa 
6. PLH120068 Jadowniki Mokre 
7. PLH260017 Dolina Górnej Mierzawy 
8. PLH120013 Pieniny 
9. PLH120088 Środkowy Dunajec z dopływami 
10. PLH120004 Dolina Prądnika 
11. PLH120024 Dolina Białki 
12. PLH260020 Dolina Mierzawy 
13. PLH260023 Kras Staszowski 
14. PLH120085 Dolny Dunajec 

L. Obszary b. duże i b. bogate w siedliska i gatunki wodnozależne - OBSZARY SZCZEGÓLNIE 
ISTOTNE DLA ZACHOWANIA GATUNKÓW I SIEDLISK WODOZALEŻNYCH: 

1. PLH120090 Biała Tarnowska 
2. PLH180011 Jasiołka 
3. PLH180007 Rzeka San 
4. PLH180024 Łukawiec 
5. PLH180030 Wisłok Środkowy z Dopływami 
6. PLH260033 Ostoja Stawiany 
7. PLH180021 Dorzecze Górnego Sanu 
8. PLH260016 Dolina Czarnej Nidy 
9. PLH260032 Ostoja Sobkowsko-Korytnicka 
10. PLH260014 Dolina Bobrzy 
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11. PLH180052 Wisłoka z dopływami 
 
Ł. Obszary b. duże i b. ubogie w siedliska i gatunki wodnozależne: 

1. PLH180016 Rymanów 
 
M. Obszary b. duże i ubogie w siedliska i gatunki wodnozależne: 

1. PLH120036 Łabowa 
2. PLH260028 Ostoja Jeleniowska 

 
N. Obszary b. duże i bogate w siedliska i gatunki wodnozależne - OBSZARY SZCZEGÓLNIE 
ISTOTNE DLA ZACHOWANIA GATUNKÓW I SIEDLISK WODOZALEŻNYCH: 

1. PLH260029 Ostoja Kozubowska 
2. PLH180017 Horyniec 
3. PLH260010 Lasy Suchedniowskie 
4. PLH060093 Uroczyska Roztocza Wschodniego 
5. PLH180025 Nad Husowem 
6. PLH240023 Beskid Mały 
7. PLH180054 Lasy Sieniawskie 
8. PLH180013 Góry Słonne 

 
O. Obszary b. duże i b. bogate w siedliska i gatunki wodnozależne - OBSZARY SZCZEGÓLNIE 
ISTOTNE DLA ZACHOWANIA GATUNKÓW I SIEDLISK WODOZALEŻNYCH: 

1. PLH120001 Babia Góra 

2. PLH260004 Ostoja Przedborska 

3. PLH260002 Łysogóry 

4. PLH180049 Tarnobrzeska Dolina Wisły 

5. PLH120018 Ostoja Gorczańska 

6. PLC120001 Tatry 

7. PLH180012 Ostoja Przemycka 

8. PLH120019 Ostoja Popradzka 

9. PLH060017 Roztocze Środkowe 

10. PLH180001 Ostoja Magurska 

11. PLH240006 Beskid Żywiecki 

12. PLH240005 Beskid Śląski 

13. PLH180014 Ostoja Jaśliska 

14. PLH160040 Lasy Cisowsko-Orłowińskie 

15. PLH260041 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie 

16. PLH260036 Ostoja Żyznów 

17. PLH060045 Przełom Wisły w Małopolsce 

18. PLH120016 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie 

19. PLH260034 Ostoja Szaniecko-Solecka 

20. PLH260013 Dolina Białej Nidy 

21. PLH180020 Dolina Dolnego Sanu 

22. PLH060097 Dolina Dolnej Tanwi 
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23. PLC180001 Bieszczady 

24. PLH260003 Ostoja Nidziańska 

25. PLH060031 Uroczyska Lasów Janowskich 

26. PLH060034 Uroczysko Puszczy Solskiej 

 
Ilościowe ujęcie przedstawionego wyżej podziału zestawiono tabelarycznie 
 
Tabela 9. Liczba specjalnych obszarów ochrony siedlisk na grupy (kolorem żółtym oznaczono obszary 
potencjalnie najbardziej narażone na oddziaływania gospodarki wodnej, a kolorem zielonym najważniejsze dla 
ochrony gatunków i siedlisk wodnych i wodozależnych). 

IV (0,76 – 1) 0 2 11 26 

III (0,5 – 0,75) 4 12 14 8 

II (0,25 – 0,5) 11 15 13 2 

I (0 – 0,25) 27 11 3 1 In
d
e
k
s

 

 I (0 – 0,25) II (0,25 – 0,5) III (0,5 – 0,75) IV (0,76 – 1) 

 Powierzchnia 

 
Najbardziej wrażliwymi na potencjalnie oddziaływanie są przede wszystkim stosunkowe 

niewielkie obszary chroniące obszary położone w dolinach rzek i chroniące siedliska łąkowe, 
łęgowe lub starorzecza. Częstym poza siedliskami przedmiotem ochrony są tu motyle. 
Zmiana warunków wodnych na krótkim odcinku rzeki i jej doliny może doprowadzić do 
zniszczenia tych stanowisk. 

Z kolei najważniejsze dla zachowania bioróżnorodnością obszarów wodno-błotnych 
(dzięki rozmiarom i ilości chronionych siedlisk) są obszary chroniące masywy górskie wraz  
z dolinami, zalesione podmokłe kotliny, tereny wyżynne z licznymi potokami, oraz obszary 
doliny dużych rzek. Ochronie podlega tu szeroka klasa siedlisk wodnych i wilgotnych, w tym 
lasów, wraz z towarzyszącymi im gatunkami. 

 
SHADOW LIST 2013 

Większość propozycji ujętych na „Shadow List 2013” stanowi powiększenie obszarów 
chroniących kolonie rozrodcze nietoperzy i ich żerowiska. Stan chronionych populacji  
w niewielkim stopniu zależy od warunków i gospodarki wodnej (za wyjątkiem kolonii 
związanego z wodami nocka łydkowłosego (Myotis dasycneme). 

Dwa obszary z listy chronią jednak siedliska leśne i wodno-błotne. Są to zlokalizowane  
w Kotlinie Sandomierskiej: Lasy Janowskie PLH060031 (poszerzenie obszaru) oraz Uroczyska 
Puszczy Sandomierskiej (nowy duży obszar w międzyrzeczu Wisły i Sanu). 

Szczególnie drugi z wymienianych wyżej obszarów jest potencjalnie silnie narażony na 
oddziaływanie zmian w gospodarce wodnej. Obecny status obszaru może utrudniać zarówno 
egzekwowanie jego ochrony, jak i realizację niezbędnych inwestycji w jego obrębie i bliskim 
sąsiedztwie. W interesie planujących działania na tym obszarze, w tym przedsięwzięcia  
z zakresu gospodarki wodnej, powinno być zainteresowanie jak najszybszym unormowaniem 
statusu ochrony Puszczy Sandomierskiej i Lasów Janowickich. 

 
Obszary Natura 2000 – podsumowanie 

 
Obszary chronione na mocy Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej należą 

teoretycznie do najlepiej zabezpieczonych obszarów przyrodniczo cennych. Możliwość 
faktycznego wpływania przez zapisy WKW na stan ochrony tych obszarów jest mocno 
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ograniczona w kilku momentach. Czynnikami zewnętrznymi do analizowanego projektu jest 
brak planów ochrony obszarów (lub planów zadań ochronnych) precyzujących warunki 
niezbędne (w tym wymagane warunki wodne) dla uzyskania bądź utrzymania właściwego 
stanu ochrony siedlisk i gatunków. 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.  

 
VII.3.2. Parki narodowe 

Parki narodowe regionu wodnego Górnej Wisły z wielu powodów nie należą do obszarów 
szczególnie narażonych na oddziaływania. W większości obejmują one obszary górskie  
i wyżynne, w tym wododziały. Są to więc ekosystemy autonomiczne, zasilane głównie przez 
wody opadowe. Do pewnego stopnia opis ten nie dotyczy Pienińskiego PN a szczególnie 
Ojcowskiego PN, przez które przepływają rzeki niosące wodę (i zanieczyszczenia) z wyżej 
położonych terenów. Wrażliwość Ojcowskiego PN wynika też z niewielkich rozmiarów, 
obejmujących niewielki wycinek doliny Prądnika, otoczonej terenami wylesionymi i gęsto 
zaludnionymi. Dunajec stanowiący granicę Pienińskiego PN w mniejszym stopniu oddziałuje 
na ekosystemy górskie. Jest to jednak rzeka o silnie zniekształconych cechach 
hydromorfologicznych, chronionych na terenie parku, ale kształtowanych przede wszystkim 
przez liczne piętrzenia energetyczne, w tym Zbiornik Czorsztyński powyżej parku. 
Ekosystemy parków narodowych, najsilniejszych form ochrony przyrody, dodatkowo 
zabezpieczane są przez pokrywające się z parkami obszary Natura 2000. 

 
 

VII.3.3. Rezerwaty przyrody 
Analiza zależności rezerwatów od warunków wodnych zawarta w opisie uwarunkowań 

środowiskowych wykazała, że większość powierzchni chronionych przez rezerwaty przyrody 
jest co najmniej umiarkowanie zależna od warunków wodnych. Z racji niewielkiej 
powierzchni rezerwatów, warunki wodne kształtujące się na ich obszarze kształtowane  
są głównie przez tereny sąsiednie, które niestety zbyt często nie są objęte ochroną  
i bywają intensywnie zagospodarowane. Rodzi to przypuszczenie, że rezerwaty są obszarami 
najbardziej narażonymi na oddziaływania gospodarki wodnej oraz dokumentów 
planistycznych ją regulujących. Poza rezerwatami wodnymi i torfowiskowymi zajmującymi 
relatywnie niewielkie powierzchnie, najbardziej narażone na zmiany warunków wodnych  
są rezerwaty krajobrazowe, leśne oraz faunistyczne. 

 
Ryc. 12. Powierzchnia rezerwatów różnych typów w podziale na klasy wrażliwości na zmianę 
warunków wodnych 
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VII.3.4. Parki krajobrazowe 
 
Zagadnieniem istotnym z punktu widzenia planowania i regulowania gospodarki wodnej 

jest fakt, parki krajobrazowe chronią przede wszystkim ekosystemy naturalne, półnaturalne  
i krajobraz kulturowy. W związku z tym regulowanie gospodarki wodnej powinno, obok 
planowania przestrzennego, promować tradycyjne i ekstensywne formy gospodarowania 
tych terenach. Zagadnienie to jest generalnie szeroko omijane w dokumentach 
planistycznych, szczególnie mających faktyczną funkcję regulacyjną.  Projekt WKW również 
nie w pełni odnosi się do tych aspektów, choć należy podkreślić że wynika to z ustawowych 
ograniczeń co do zawartości WKW. 

 
VII.3.5. Obszary chronionego krajobrazu 
 

W przypadku obszarów chronionego krajobrazu jedną z kluczowych funkcji jest 
podtrzymanie drożności i ciągłości korytarzy ekologicznych. W związku z brakiem 
skonkretyzowanych zapisów dotyczących ochrony morfologii cieków, wykraczających poza 
budowę przepławek i zagwarantowanie przepływu nienaruszalnego, 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  
i towarzyszącą 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.  
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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  
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 anadromicznych, wchodzących z Morza Bałtyckiego do rzek na tarło. 
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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 10. 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 11. Ograniczenia, nakazy i zakazy WKW mogące potencjalnie rodzić konflikt z aktualnym  sposobem 
gospodarowania wodami 

 Paragraf Wody podziemne Wody powierzchniowe 

 
§ 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 

Ograniczenia 

§ 6  

Zaniechanie lub stopniowe 
eliminowanie emisji substancji 
priorytetowych oraz substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego 
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§ 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. 

 

§ 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.  

Nakazy 

§ 21  
Wyposażenie obiektów energetyki 
wodnej w urządzenia ograniczające 
śmiertelność organizmów 
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§ 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 12. 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. 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. Należy 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. § 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. 

4. 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. 

5. 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). 

6. §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.  
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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 13. 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 13. 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 14. 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 15. 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 Wisły 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 Wisły 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 13. 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 propozycji mogących wymagać 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 Górnej Wisły, zidentyfikowano w oparciu o dane Serwisu 
GDOŚ (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 178 obszary Natura 2000: 

• 17 obszarów specjalnej ochrony ptaków, 

• 159 specjalnych obszarów ochrony siedlisk, 

• 2 obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszaru ochrony siedlisk których 
powierzchnie całkowicie się pokrywają. 

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 

 

Tabela 1. Gatunki ptaków wodno-błotnych z załącznika I DP odbywające regularne lęgi oraz 
regularnie występujące w sezonie pozalęgowym  

Kod i nazwa gatunkowa 
Związek z siedliskami wodnymi  

i zależnymi od wody 

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 

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 

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 

A108 Głuszec − Tetrao urogallus niski/przeciętny 

A119 Kropiatka − Porzana porzana przeciętny/wysoki 
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A120 Zielonka − Porzana parva przeciętny/wysoki 

A122 Derkacz − Crex crex przeciętny/wysoki 

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 

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 

 

 
Na obszarze regionu wodnego Górnej Wisły zidentyfikowano 17 obszarów specjalnej 

ochrony ptaków, leżących w całości lub części na analizowanym obszarze. Dodatkowo dwa 
obszary chronią jednocześnie ptaki i siedliska (oraz gatunki siedliskowe). Dalsze tabele 
zawierają krótki opis 19 obszarów chroniących ptaki oraz waloryzację tych obszarów pod 
względem istotności dla ptaków wodno-błotnych.  
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Tabela 2. Opis obszarów Natura 2000 ustanowionych dla ochrony ptaków (OSOP). 

Kod 
Powierzchnia 

[ha 
Nazwa Opis 

PLB180002 7081,9 Beskid Niski 

Obszar znajduje się w górach położonych w miejscu zwężenia i największego obniżenia łuku karpackiego. Ich 
wysokość nie przekracza 1000 m n.p.m. Zachodnia część gór zbudowana jest z warstw jednostki magurskiej, gdzie 
w wielu miejscach na wierzchowinach wzniesień piaskowce tworzą skaliste formy. Wąskie pasma o stromych 
stokach i grzbietach twardzielcowych ciągną się względem siebie równolegle w kierunku NW-SE. Wschodnią 
część budują stromo ustawione fałdy i łuski dukielskie i tu głównym rysem rzeźby są wyniesione grzbiety  
(np. Cergowa Góra). Na stromych zboczach i w głębokich lejach źródłowych występują liczne rozległe osuwiska 
(najbardziej znane w Lipowicy koło Dukli). W Beskidzie Niskim znajdują się obszary źródliskowe Białej, Ropy, 
Wisłoki, Wisłoka, Jasiołki, które prowadząc swe wody ku północy płyną niekiedy obniżeniami równolegle do 
grzbietów lub przecinają je w poprzek głębokimi przełomami. Obficie występują wody mineralne. Roślinność 
układa się w dwa piętra: piętro pogórza - zajęte głównie przez pola uprawne, łąki, a tylko na niewielkich 
powierzchniach przez lasy grądowe - i piętro regla dolnego porośnięte buczyną i nasadzeniami świerkowymi. 

PLB240002 19956,1 
Beskid 

Żywiecki 

Obszar obejmuje fragment Beskidu Żywieckiego, który jest zbudowany z fliszowych utworów serii magurskiej. 
Charakteryzuje go występowanie różnorodnych form geomorfologicznych - grzbiety, garby, żebra, mury skalne, 
gołoborza, na stokach i osuwiska skalne. Dominującymi skałami są tutaj piaskowce magurskie, które wraz z 
łupkami ilastymi tworzą flisz karpacki. Najciekawsze zespoły form skalnych znajdują się w szczytowych partiach 
Pilska, w dolinie Cebulowego Potoku, w obrębie grzbietowej części pasma Lipowskiej-Rotmanki oraz Boraczej-
Prusowa. Największa jaskinia na tym obszarze to Jaskinia Wickowa w Sopotni Wielkiej. Beskid Żywiecki składa się 
z kilku pasm górskich, mających układ równoleżnikowy. Wyróżniają się tu zwarte grupy górskie Wielkiej Raczy 
(1236 m) i Pilska (1557 m). Wyróżnia się także interesujący ostaniec denudacyjny - Grojec (612 m). Rzeki mają tu 
charakter typowo górski, z gwałtownymi spadkami, wodospadami i gęstą siecią potoków. Główne rzeki obszaru 
to Soła i Koszarawa. Osobliwością są nielicznie występujące drobne jeziorka osuwiskowe. Szatę roślinną tworzą 
naturalne i półnaturalne górskie zbiorowiska roślinne, w tym dobrze wykształcone zespoły lasów iglastych  
i liściastych. Na spłaszczeniach stokowych, wierzchowinach grzbietowych, zagłębieniach osuwiskowych, 
występują cenne torfowiska. 

PLB120005 6824,9 
Dolina Dolnej 

Skawy 

Obszar obejmuje największe kompleksy stawów w dolinie górnej Wisły. Stawy położone są ze wszystkich stron 
małego miasteczka Zator. Prowadzona jest tu intensywna hodowla ryb, ale wiele stawów jest mocno 
zarośniętych roślinnością wodną. W ostoi znajdują się Żwirownie z wyspami, chętnie zasiedlanymi przez ptaki. 
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Kod 
Powierzchnia 

[ha 
Nazwa Opis 

PLB260001 60235,7 Dolina Nidy 

Obszar stanowi dolina rzeki o szerokości 2-3 km, a wyjątkowo 6 km - koło miejscowości Umianowice, gdzie 
tworzy się delta wsteczna. Meandry rzeczne i starorzecza są charakterystyczne dla doliny. Na znacznym obszarze 
występują łąki kośne przechodzące w miejscach zabagnionych w turzycowiska. Przy starorzeczach i oczkach 
wodnych występują zespoły szuwarowe, a w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki szuwar mannowy. Ponadto  
w bezpośrednim sąsiedztwie koryta występują zarośla wierzbowe i olsy, a także sporadycznie zespoły łęgowe.  
W okresie wiosennym i letnim wzbierająca rzeka tworzy rozległe rozlewiska. 

PLB120001 2336,4 Gorce 

Obszar znajduje się na terenie pasma górskiego Gorców, należących do Beskidów Zachodnich, obejmujący górne 
partie zlewni rzeki Kamienicy i części niektórych innych zlewni gorczańskich wraz ze szczytami Jaworzyny  
(1288 m n.p.m.), Kudłonia (1276m) i Mostownicy (1251 m) w granicach Gorczańskiego Parku Narodowego. Teren 
w większości pokrywają lasy reglowe (95% powierzchni) z przewagą świerka, buka i jodły. Partie szczytowe gór 
zajmują rozległe polany, zarastające powoli lasem w wyniku ograniczenia lub całkowitego zaprzestania wypasu 
owiec i bydła. W skład regla górnego wchodzi bór świerkowy, w reglu dolnym panuje buczyna karpacka  
i zbiorowiska borowe, w dolinach potoków - olszyna karpacka. Miejscami tworzą się połacie usychających drzew, 
podatne na przewracanie podczas silnych wiatrów (np. zbocza Mostownicy). 

PLB060005 65366,3 
Lasy 

Janowskie 

Obszar obejmuje rozległy i zwarty kompleks leśny, stanowiący północno-zachodnią część Puszczy Solskiej oraz 
enklawę leśną "Rozwadów" dla ochrony głuszca położoną na południe od głównego kompleksu). Przeważa płaski 
teren, urozmaicony wzniesieniami wydmowymi, lekko nachylony w kierunku południowo-zachodnim; 
odwadniany przez szereg cieków, z których wiele ma tu swoje obszary źródliskowe (rzeki: Biała Branew, 
Czartosowa, Rakowa oraz Bukowa i Sanna). Sieć rzeczną uzupełniają liczne kanały i rowy. Obszary bezodpływowe 
lub okresowo przepływowe zajęte są przez torfowiska wysokie lub przejściowe, z których część zamieniono 
jeszcze w ubiegłym stuleciu w stawy rybne (ok. 150 sztuk - każdy po 10-50 ha). Istnieje kilka kompleksów takich 
stawów w różnym stopniu zarośniętych roślinnością, a w ich otoczeniu częste są torfowiska albo kontrastujące 
siedliskowo wydmy piaszczyste porośnięte borami sosnowymi i mieszanymi. Wśród roślinności przeważają 
zbiorowiska leśne (80%). Przeważają siedliska borowe, ale dużą część powierzchni zajmują też siedliska lasu 
liściastego. 50% powierzchni ostoi to siedliska wilgotne. 

PLB120008 11762,3 Pieniny 

Obszar obejmuje pasmo górskie Pienin. Stanowi on brzeżny, północny fragment Pienińskiego Pasa Skałkowego. 
Pasmo zbudowane jest z wapieni i piaskowców. Gęsta jest sieć źródeł, w większości krasowych, o dużej 
wydajności. Liczne są też potoki spływające do Dunajca lub Krośnicy. Na terenie Pienin znaleziono 22 jaskinie,  
w większości pseudokrasowego pochodzenia; największa z nich to Jaskinia w Ociemnem (dł. 196 m, gł. 47,5 m). 
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Kod 
Powierzchnia 

[ha 
Nazwa Opis 

Charakterystyczne dla Pienin są bardzo duże różnice w klimacie lokalnym między ich południowymi i północnymi 
zboczami, co pociąga za sobą zróżnicowanie szaty roślinnej. Lasy zajmują ponad 70% powierzchni; na zboczach  
o ekspozycji północnej przeważa Żyzna buczyna karpacka, u podnóża skał i w ślebach spotkamy płaty jaworzyny 
górskiej, zbocza o wystawie południowej zajmują ciepłolubne lasy bukowe i jodłowe, a bezleśne zbocza 
pokrywają bujne murawy kserotermiczne. Na ich obrzeżach i u podnóża skał rozrastają się płaty ciepłolubnych 
zarośli ze zw. Berberidion. Charakterystyczna dla Pienin jest obecność półnaturalnych, bogatych biocenoz 
łąkowych, obfitujących w gatunki storczykowatych, niezwykle barwnych górskich muraw naskalnych 
porastających strome ściany skalne oraz reliktowych kserotermicznych lasków sosnowych. Obszar ma wyjątkowe 
walory krajobrazowe - obejmuje malowniczy przełom Dunajca pomiędzy Czerwonym Klasztorem a Szczawnicą. 
Dolina jest tu bardzo wąska i niezwykle kręta. Na odcinku 2,5 km w linii prostej rzeka tworzy siedem ostrych 
zakrętów i ma 9 km długości. Dno doliny, zwężające się miejscami do kilkunastu metrów, całkowicie wypełnia 
rzeka, której spadek jest duży, ale nierównomierny; występują tu na przemian bystre "szypoty" i spokojne 
"plosa". Ujścia bocznych dolinek są zawieszone nad Dunajcem, gdyż ich wody nie dorównują mu w erozyjnym 
pogłębianiu koryt. Zakola Dunajca nie są meandrami wciętymi, ale są wymuszone zarówno rozmieszczeniem 
twardych skałek i mało odpornej osłony, jak też przebiegiem licznych szczelin, pęknięć i dyslokacji. Geneza 
przełomu nie została do dzisiaj wyjaśniona. 

PLB180001 129115,6 
Pogórze 

Przemyskie 

Obszar obejmuje fragment najbardziej wysuniętych na zachód pogórzy Karpat Wschodnich - Pogórza 
Przemyskiego i Pogórza Dynowskiego. Krajobraz naturalny jest tu dobrze zachowany, posiada charakterystyczny 
rusztowy układ grzbietów górskich, poprzecinanych równoleżnikowo dolinami Sanu i Wiaru. Sieć hydrograficzna 
jest mocno rozbudowana. Wzgórza pokrywają lasy liściaste z dominującą buczyną karpacką w najwyższych 
położeniach, zaś na terenach położonych niżej dominują grądy. W dolinach rzecznych występują lasy łęgowe  
i olszynki karpackie. Tereny otwarte stanowią pola uprawne i łąki oraz suche ugory, zajęte przez zbiorowiska 
roślinności kserotermicznej. 

PLB120002 4915,6 
Puszcza 

Niepołomicka 

Obszar stanowi duży kompleks leśny w widłach Wisły i Raby. Składa się on z dwóch części oddzielonych od siebie 
doliną rzeki Drwinki z dużym obszarem łąk. Większa, południowa część Puszczy jest zdominowana przez lasy 
sosnowe. Sąsiadujący z Wisłą mniejszy północny fragment ostoi jest mozaiką lasów liściastych i nadrzecznych 
poprzecinany starorzeczami. Dominują tu młodniki ale występują również dobrze zachowane połacie 
starodrzewi. 
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Kod 
Powierzchnia 

[ha 
Nazwa Opis 

PLB180005 4023,6 
Puszcza 

Sandomierska 

Obszar położony jest w południowo-wschodniej części Polski w widłach Wisły i Sanu Obejmuje znaczną część 
jednego z większych leśnych kompleksów w Polsce ciągnącego się południkowo na terenie Kotliny Sandomierskiej 
pomiędzy Tarnobrzegiem i Stalową Wolą na północy i Rzeszowem na południu. W przeszłości teren ten został 
częściowo odlesiony tworząc obecnie mozaikę lasów i terenów rolniczych. Rolnictwo pozostaje tu w dużym 
stopniu ekstensywne ze względu na to, Że dominują piaszczyste gleby bielicowe. Przez puszczę przepływają rzeki 
Łęg i Trześniówka, prawobrzeżne dopływy Wisły. Rzeka Łęg wraz z dopływami Przywrą i Zyzogą zachowały  
w znacznej części swój naturalny charakter. W rejonie Budy Stalowskiej znajduje się duży kompleks 
znaturalizowanych stawów rybnych. Mniejsze kompleksy stawów rybnych znajdują się koło miejscowości Babule  
i Grębów. Dominującym typem użytkowania ziemi są lasy i tereny rolnicze.  

PLB120011 55036,9 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. 

PLB120004 1190,1 
Dolina Dolnej 

Soły 

Obszar obejmuje stawy hodowlane, fragment doliny Soły oraz Żwirownię Użytkowaną w celach rekreacyjnych. 
Intensywność produkcji ryb na poszczególnych stawach jest różna. Jeden z kompleksów stawów jest mocno 
zarośnięty szuwarami, pozostałe zaś są zupełnie pozbawione szuwarów. Dolina Soły ma tu charakter naturalnej 
podgórskiej rzeki, z szerokim kamienistym korytem i fragmentami lasów łęgowych na brzegach. Rozproszona 
zabudowa i niewielkie wioski rozmieszczone są pomiędzy kompleksami stawów. 

PLB180003 79349,1 Góry Słonne 

Obszar położony jest na Pogórzu Karpackim, w granicach PK Gór Słonnych. Obejmuje główne pasmo Gór 
Słonnych z najwyższym szczytem Słonnym (671 m n.p.m.) oraz grzbiet Chwaniów. Jest to obszar stanowiący 
granicę europejskiego działu wód, oddzielającego zlewiska Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego, o szczególnych 
walorach przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych. Silnie zróżnicowana budowa geomorfologiczna, która w 
kompozycji z szatą roślinną oraz światem zwierzęcym stanowi naturalny element krajobrazu. Grzbiety górskie 
mają układ rusztowy, typowy dla polskiej części Karpat Wschodnich. Teren jest odwadniany przez gęstą sieć rzek  
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Kod 
Powierzchnia 

[ha 
Nazwa Opis 

i potoków, które często wykształcają przełomowe odcinki dolin. Osobliwością jest występowanie licznych słonych 
źródeł, dających początek blisko 80 potokom o wodzie słonawej. Na terenie obszaru występuje dwupiętrowy 
układ leśnych zbiorowisk roślinnych. W pasie pogórza (do 500 m n.p.m.) występują głównie leśne zbiorowiska 
grądowe odmiany wschodniokarpackiej. W reglu dolnym dominują lasy bukowe i bukowo-jodłowe. W reglu 
dolnym dominują lasy bukowe i bukowo-jodłowe. Zaludnienie obszaru jest niewielkie, osady koncentrują się  
w dolinach. Pośród lasów znajdują się enklawy pól uprawnych, łąk i pastwisk, gdzie prowadzona jest gospodarka 
pasterska. Tereny dawniej użytkowane rolniczo, dzisiaj podlegają sukcesji w kierunku zbiorowisk leśnych. 

PLB120003 103503,3 Pasmo Policy 

Ostoja znajduje się we wschodniej części Beskidu Żywieckiego. Obejmuje szczytowe partie góry Polica (1369 m 
n.p.m.), najwyższego wzniesienia w pasmie odchodzącym od masywu Babiej Góry za przełęczą Krowiarki. 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. 
Grzbiet Policy jest szeroki na kilkadziesiąt metrów. Charakterystyczna jest asymetria stoków: łagodne zbocza 
wschodnie i zachodnie i bardzo stromy stok północny. Prawie cały obszar porośnięty jest naturalnym borem 
górnoreglowym - siedlisko cenne z europejskiego punktu widzenia. Występują tu także inne siedliska ważne dla 
Europy: górskie ziołorośla okrajkowe oraz zarośla kosodrzewiny. Obszar obejmuje zwarty kompleks lasu 
reglowego porastające stoki Pasma Policy. 

PLB060008 8218,5 
Puszcza 
Solska 

Jest to rozległy kompleks leśny położony w strefie kontaktu Roztocza i Kotliny Sandomierskiej, przecięty licznymi 
dolinami rzecznymi. Przełamujące się przez Krawędź Roztocza rzeki tworzą systemy niewielkich wodospadów, 
zwanych szumami, o dużej atrakcyjności krajobrazowej. Dominują bory sosnowe: od boru suchego i świeżego 
poprzez wilgotny do bagiennego. Znaczna część drzewostanów to stosunkowo młode monokultury sosnowe. 
Bardzo liczne tereny bagienno-torfowiskowe w południowej i zachodniej części ostoi decydują o dużej wartości 
przyrodniczej tego obszaru. Ostoja obejmuje ponadto kompleks stawów rybnych w rejonie Rudy Różanieckiej. 
Osobliwością w skali kraju jest południowo-zachodnia krawędź Roztocza. Jest to kilkukilometrowa strefa 
składająca się z krawędzi wewnętrznej, pasa obniżeń wysłanych piaskami, silnie zalesionych i podmokłych wzgórz 
zewnętrznych zbudowanych ze skał trzeciorzędowych, mających charakter ostańców. Jest to jedyny w Polsce, 
wyraźnie zaznaczony w rzeźbie terenu, fragment granicy geologicznej między fałdową Europą Zachodnią,  
a płytową Wschodnią. 

PLB060012 111519,5 Roztocze Rozległy obszar obejmujący Lasy Zwierzyniecko-Kosobudzkie oraz całe Roztocze Środkowe i Południowe. 
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Kod 
Powierzchnia 

[ha 
Nazwa Opis 

Roztocze to pas łagodnych wzniesień ciągnących się z północnego-zachodu na południowy-wscghód. Około  
70% powierzchni stanowią lasy, między którymi występują wąskie pasy pól uprawnych oraz wsie i niewielkie 
miasta. Znaczna część lasów ma charakter zbliżony do naturalnego. Dominują bory sosnowe, ale też spory udział 
mają mieszane bory jodłowe i buczyna karpacka. Sieć wód powierzchniowych jest dość uboga. Główną rzeką jest 
Wieprz. Ponadto z południowych stoków Roztocza spływają w kierunku Kotliny Sandomierskiej Tanew, Sopot  
i Szum. W dolinach Wieprza, Sołokiji i Topornicy znajdują się stawy rybne. 

PLB120007 21018,1 
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, piasków, nieprzepuszczalnych iłów. 
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 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. 

PLC180001 4915,6 Bieszczady 

Obszar obejmuje Bieszczady Zachodnie, tworzące system równolegle ułożonych grzbietów, o przebiegu  
z północnego zachodu na południowy wschód, podzielonych szerokimi i głębokimi obniżeniami. Poziom 
wierzchowiny wznosi się na wysokość ponad 1000 m. Z niej wznoszą się szczyty, które najwyższą wysokość 
osiągają w masywie Tarnicy (1346 m n.p.m.), Halicza (1333 m n.p.m.) i Krzemienia (1335 m n.p.m.). W partiach 
wierzchołkowych występują ostro zakończone grzbiety skalne oraz łagodne skaliste wychodnie z murawami 
wysokogórskimi. Szczytowe partie gór powyżejj 1150 m n.p.m.) porośnięte są przez łąki połoninowe z łanami 
śmiałka darniowego Deschampsia caespitosa i borówczyskami. Poniżej występują zarośla olchy kosej Alnus 

viridis. W przedziale wysokości 700-1150 m n.p.m. znajdują się lasy reglowe z przewagą buczyny karpackiej. 
Jeszcze niżej, między 500 a 700 m n.p.m., wyróżnia się piętro dolin - dawniej użytkowanych rolniczo. Tereny 
rolnicze w dolinach, nie uprawiane od ponad 50 lat, podlegają naturalnej sukcesji.  
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Powierzchnia 

[ha 
Nazwa Opis 

PLC120001 1190,1 Tatry 

Tatry, położone w centralnej części Karpat Zachodnich, stanowią najwyższy łańcuch górski w łuku Karpat. Obszar 
obejmuje polską, północną część Tatr, z najwyższym szczytem Rysy 2499 m n.p.m. Ze względu na budowę 
geologiczną, Tatry dzielą się na dwie części: Tatry Wysokie zbudowane są ze skał krystalicznych i 
metamorficznych oraz Tatry Zachodnie, zbudowane ze skał osadowych - wapiennych. Lodowce, które zanikły  
ok. 10 000 lat temu, pozostawiły po sobie widoczne ślady w postaci różnych form geomorfologicznych, 
charakterystycznych dla rzeźby postglacjalnej. Tatry odznaczają się zróżnicowaną hydrologią. Występują tu liczne 
źródła, potoki, wodospady i ponad 30 jezior oraz obfite wody podziemne. Na terenie ostoi znajduje się około 600 
jaskiń; chodniki najdłuższej z nich liczą ponad 17 km. W Tatrach wyróżnia się 5 pięter klimatyczno-roślinnych: 
piętro niższych położeń górskich (regiel dolny: lasy bukowe i bukowo-świerkowe), piętro wyższych położeń 
górskich (regiel górny: bór świerkowy), piętro subalpejskie (zarośla kosodrzewiny), piętro alpejskie (hale), piętro 
turniowe (uboga roślinność naskalna). Dodatkowym czynnikiem powodującym silne zróżnicowanie szaty roślinnej 
tego terenu jest podłoże geologiczne. Lasy zajmują 71% powierzchni obszaru, zdecydowanie panuje tu bór 
świerkowy. 
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Tabela 3. Waloryzacja obszarów pod względem znaczenia dla ochrony ptaków wodno-błotnych. Opis użytych kodów poniżej tabeli. 
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PLB180002     B       B     C        C   

PLB240002                            

PLB120005  C A    C               A    C  

PLB260001 C B D A C  C  C D C    B B B  C C C B C C  C  

PLB120001               C             C 

PLB060005  C   B   C      B           D   

PLB120008                             

PLB180001   C   C C      B     C C       C   

PLB120002                             

PLB180005 C C   C C B B C    C  C C C C       C  C 

PLB120011              C             C 

PLB120004   C A                   B      

PLB180003      C       C     C C       C   

PLB120003              B              

PLB060008   C   C   C    C  B C C C          B 

PLB060012   C   C C C     C     C     C      

PLB120007               C   C          C 

PLC180001 
    C       B     B        C   

PLC120001 
             B            B C 

PLB120011             C  C             

PLB120006               B             

PLB120007             C  C   C          

PLB180003      C      C       C C         
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Opis  do tabeli: 

KOD – nazwa obszaru KOD – nazwa ptaka 

PLB260001 Dolina Nidy A021 Bąk − Botaurus stellaris 

PLB120001  Gorce A022 Bączek − Ixobrychus minutus 

PLB060005 Lasy Janowskie A023 Ślepowron − Nycticorax nicticorax 

PLB120008  Pieniny A027 Czapla biała − Egretta alba 

PLB180001  Pogórze Przemyskie A030 Bocian czarny − Ciconia nigra 

PLB120002  Puszcza Niepołomicka A031 Bocian biały − Ciconia ciconia 

PLB180005 Puszcza Sandomierska A060 Podgorzałka − Aythya nyroca 

PLB120011 Babia Góra A075 Bielik −Haliaeetus albicilla 

PLB120004  Dolina Dolnej Soły A081 Błotniak stawowy − Circus aeruginosus 

PLB180003  Góry Słonne A082 Błotniak zbożowy − Circus cyaneus 

PLB120003 Pasmo Policy A084 Błotniak łąkowy − Circus pygargus 

PLB060008  Puszcza Solska A089 Orlik krzykliwy − Aqulina pomarina 

PLB060012  Roztocze A094 Rybołów −Pandion haliaetus 

PLB120007  Torfowiska Orawsko-Nowotarskie A108 Głuszec − Tetrao urogallus 

PLC180001 Bieszczady A119 Kropiatka − Porzana porzana 

PLC120001 Tatry A120 Zielonka − Porzana parva 

 A127 Żuraw − Grus grus 

 A151 Batalion −Philomachus pugnax 

 A166 łęczak − Tringa glareola 

 A195 Rybitwa biało czelna− Sterna albifrons 

 A196 Rybitwa Białowąsa − Chlidonias hybridus 

 A197 Rybitwa czarna − Chlidonias niger 

 A222 Uszatka błotna − Asio flammeus 

 A229 Zimorodek − Alcedo athis 

 A272 Podróżniczek − Luscinia svecica 

 A409 Cietrzew − Tetrao tetrix 
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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 4. Lista siedlisk podlegających wpływom działań z zakresu gospodarki wodnej; gwiazdką 

oznaczono siedliska priorytetowe 

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 

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) 

Torfowiska oraz inne mokradła 
(poza dolinami rzecznymi) 

7120 − torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do 
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Ekosystemy Kod i nazwa 

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 

*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 

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 5. 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 
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Grupa Kod i nazwa gatunku 

Stopień wrażliwości  

na zmiany warunków 

wodnych 

1923 Średzinka − Mesosa myops niski 

1925 Rozmiazg kolweński − Phyto kolwensis niski 

1081 Pływak szerokobrzeżek − Dytiscus latissimus wysoki 
chrząszcze 

1082 Keślinek nizinny − Grophoferus bilineatus wysoki 

1016 Poczwarówka jajowata − Vertigo moulinsiana wysoki 

1013 Poczwarówka Geyera − Vertigo geyeri wysoki 

1015 Poczwarówka zmienna − Vertigo genesii wysoki 

1014 Poczwarówka zwężona − Vertigo angustior wysoki 

1032 Skójka gruboskorupowa − Unio crassus wysoki 

1029 Skójka perłorodna − Margaritifera margaritifera 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 − Cottus 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 

1105 Głowacica − Hucho hucho wysoki 

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 − Cobitis taenia wysoki 

1145 Piskorz − Misgurnus fossilis wysoki 

1146 Koza złotawa − Sabanejewia aurata wysoki 

4009 Strzebla błotna − Eupallasella perenurus wysoki 

1106 łosoś − Salmo salar wysoki 

ryby 

1101 Jesiotr bałtycki − Acipenser sturio wysoki 

1160 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 − Myotis bechsteinii niski 

1318 Nocek łydkowłosy − Myotis dasycneme przeciętny/wysoki 

1321 Nocek orzęsiony − Myotis emarginatus niski 

ssaki 

1308 Mopek − Barbastella barbastella niski 
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Grupa Kod i nazwa gatunku 

Stopień wrażliwości  

na zmiany warunków 

wodnych 

*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 

1337 Bóbr europejski − Castor fiber średni 

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

 

W przypadku 41 gatunków występujących w Polsce roślin, dla ochrony których tworzone są 
obszary Natura 2000, 17 taksonów jest związane z ekosystemami wodnymi i mokradłami. 

Tabela 6. 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 
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Tabela 7. Obszary Natura 2000 utworzone dla ochrony siedlisk, roślin i zwierząt innych niż ptaki (SOOS). 

Kod Nazwa Opis Pow. [ha] 

PLH12
0033 

Bednarka 
Bednarka to wieś na skraju Beskidu Niskiego, w bezpośredniej bliskości Magurskiego Parku Narodowego.  
Na strychu cerkwi w Bednarce występuje kolonia rozrodcza podkowca małego. Cerkiew otoczona licznymi 
zadrzewieniami, łąkami i zabudowaniami wiejskimi. Obszar obejmuje również żerowisko dla tych nietoperzy. 

1 289,20 

PLH24
0006 

Beskid 
Żywiecki 

Obszar obejmuje fragment Beskidu Żywieckiego, który charakteryzuje się różnorodnością form 
geomorfologicznych - grzbietów, garbów, żeber, murów skalnych, gołoborzy na stokach i osuwisk skalnych. 
Zbudowany jest z fliszowych utworów serii magurskiej. Najciekawsze zespoły form skalnych znajdują się  
w szczytowych partiach Pilska, w obrębie grzbietowej części pasma Lipowskiej, Romanki, Boraczej i Prusowa. 
Wyróżniają się tu 3, zwarte grupy górskie: Wielkiej Raczy, Pilska i Lipowskiej-Romanki. Różnią się one od siebie 
charakterem i układem grzbietów. Grupa Wielkiej Raczy ma partie wierzchowinowe wykształcone jako ostre  
i wąskie grzbiety ułożone widlasto, oddzielone od siebie szeregiem dopływów górnej Soły. Grupę Pilska 
wyróżniają szerokie, zaokrąglone kopuły i łagodne stoki, porozcinane dużą ilością dolin. Cechuje się promienistym 
układem grzbietów odchodzących od jądra masywu - wyniosłej dwuwierzchołkowej kopuły (1557 m. n.p.m.)  
z cechami wysokogórskimi. Natomiast cechą rejonu Pasma Lipowskiej-Romanki są wysokie, strome i zalesione 
pasma, z licznymi halami grzbietowymi. Sieć hydrograficzna ma tu charakter typowo górski, z dużą liczbą potoków 
o gwałtownych spadkach i malowniczych wodospadach. Osobliwością są nieliczne, drobne jeziorka osuwiskowe. 
Szatę roślinną tworzą naturalne zespoły lasów iglastych i liściastych (około 75% powierzchni ostoi) oraz naturalne, 
półnaturalne i antropogeniczne zbiorowiska nieleśne. W skład ostoi wchodzi też interesujący ostaniec 
denudacyjny - Góra Grojec ze stanowiskiem roślinności kserotermicznej. 

35 276,10 

PLH12
0090 

Biała 
Tarnowska 

Obszar obejmuje wąską dolinę rzeki Białej na odcinku od Śnietnicy do okolic Tarnowa (most w Bistuszowej). Rzeka 
w górnymbiegu (do Florynki) płynie naturalnym korytem, meandrując w obrębie, szerokiego średnio na 
kilkadziesiąt metrów, kamieniska. Brzegi porośnięte są zaroślami wierzbowymi, w których dominuje Salix 

eleagnos, obok S. purpurea i S. fragilis. Przylegają do nich pastwiska i łąki, a gdzieniegdzie fragmenty łęgów. 
Wzdłuż doliny biegnie szosa, wzdłuż której ciągnie się rozproszona zabudowa wsi. Z ustalonych kamieńców 
prowadzony jest pobór materiału skalnego. Na kamieńcach dobrze rozsiewa się wierzba siwa Salix eleagnos. 
Pospolicie występuje tu września Myricaria germanica, tworząc płaty o powierzchni ok. kilkudziesieciu metrów, 
rozproszone na całej długości tego odcinka rzeki. Poniżej Florynki koryto jest odcinkami uregulowane.  
W otoczeniu dominują pola uprawne i łąki oraz fragmenty łęgów i zarośli nadrzecznych. W Grybowie i Tuchowie 
rzeka przepływa przez środek miejscowości, gdzie ujęta jest w betonowy żłób lub obwałowana. Biała Tarnowska - 
największy dopływ Dunajca - bierze początek w Beskidzie Niskim na wysokości 900 m npm. Jej zlewnia zbudowana 

957,5 
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Kod Nazwa Opis Pow. [ha] 

głównie z utworów fliszowych - piaskowców i łupków. Spadki jednostkowe Białej wahają się od około 6‰ w 
górnym biegu rzeki do około 1‰ w dolnym biegu. Rzeka charakteryzuje się dużą ilością miejsc prądowych (bystrz) 
ułożonych naprzemiennie ze stosunkowo długimi odcinkami bezprądowymi (plosa). Biała jest mocno ocieniona, 
brzegi częściowo naturalne porośnięte krzewami i drzewami, miejscami umocnione opaskami lub narzutem 
kamiennym. Dno o granulacji zmiennej malejącej z biegiem rzeki, od grubego żwiru i nielicznych głazów, poprzez 
drobny żwir, aż po piasek, muł i glinę (na wysokości Tarnowa). Biała charakteryzuje się znaczną zmiennością 
przepływów i szybkim mętnieniem wody, wywołanymi opadami o charakterze nawalnym. Koryto rzeki jest 
głęboko wcięte w ciasną dolinę górskiej rzeki. Poniżej Tuchowa dolina Białej rozszerza się do 2-3 km, a następnie 
rzeka tworzy przełom przez wzgórza zbudowane z inoceramowych łupków piaskowca. Poniżej ujścia dopływu 
Spod Ostrej Góry Biała wypływa z Karpat do Kotliny Sandomierskiej. Zlewnia Białej w górnym i środkowym biegu 
rzeki ma charakter rolniczo-rekreacyjny, natomiast w dolnym biegu - charakter przemysłowy. 

PLH18
0048 

Bory 
Bagienne nad 

Bukową 

Obszar położony jest w południowo-środkowej części Równiny Biłgorajskiej (Kotlina Sandomierska). Podłoże 
stanowią piaski, a w bezodpływowych zagłębieniach torfy. W przeważającej części teren pokryty jest zwartym 
płaszczem lasów. 

532,2 

PLH12
0060 

Cedron 

Obszar obejmuje fragment doliny potoku Cedron w gminie Kalwaria Zebrzydowska, odcinek rzeki wraz terasą 
zalewową na odcinku poniżej pałacu w Zebrzydowicach do Woli Radziszowskiej. Dobrze zachowana dolina rzeki 
podgórskiej, z naturalnym korytem meandrującym oraz terasą rzeczną szeroką na ok. 100-200m. Dno potoku 
zbudowane jest ze żwirów, z fliszu karpackiego. Wzdłuż brzegów ciągną się wąskim pasem zarośla i zadrzewienia  
o charakterze łęgowym oraz ziołorośla. Terasa poryta łąkami kośnymi- zajmują ją łąki wilgotne i świeże, 
wykorzystywane ekstensywnie. Zabudowa wiejska odsunięta od terasy. 

216,5 

PLH12
0063 

Chodów - 
Falniów 

Obszar "Chodów-Falniów" położony jest w zachodniej części Wyżyny Miechowskiej na granicy gmin Charsznica  
i Miechów, między miejscowościami Chodów a Falniów. Murawy kserotermiczne porastają bardzo strome, wąskie 
zbocze o ekspozycji zachodniej, długości ok. 840m i szerokości ok.110m, pokryte płytkimi rędzinami. Teren 
położony jest między intensywnie użytkowanymi polami. 

7,3 

PLH12
0049 

Cybowa Góra 

Obszar "Cybowa Góra" położony jest w środkowej części Wyżyny Miechowskiej na północ od Ilkowic, gmina 
Słaboszów powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy kserotermiczne porastają bardzo strome 
zbocza o ekspozycji południowej i zachodniej Cybowej Góry, pokryte płytkimi rędzinami. Zachodnie zbocza 
opadają do malowniczego głębokiego wąwozu. Ich długości to ok. 670 m, a szerokość od ok. 80 do 630 m. Teren 
położony jest między intensywnie użytkowanymi polami (uprawy pszenicy). Do obszaru został także włączony 
kilkuhektarowy płat lasu - reprezentowany przez zbiorowiska grądowe. 

18,2 
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Kod Nazwa Opis Pow. [ha] 

PLH12
0034 

Czerna 
Czerna leży na Wyżynie Olkuskiej, na północ od Krzeszowic. rzadki przypadek kolonii rozrodczej podkowca małego 
w obiekcie podziemnym (w tym wypadku jest to piwnica). Nietoperze schronienie znalazły klasztorze. Przy 
klasztorze znajduje się ponadto aleja zabytkowych drzew. 

76,4 

PLH12
0064 

Dąbie 

Obszar "Dąbie" leży na Wyżynie Miechowskiej, we wsi Klonów, gmina Racławice. Obszar ten znajduje się przy 
drodze do wsi Dale. Leży on w oddziale 170f "Uroczyska Dąbie" należącego do Nadleśnictwa Miechów. Obszar 
"Dąbie" znajduje się w paśmie Wzgórz Klonowskich, zajmując południowy i południowo-zachodni stok wzgórza 
Dąbie. Wierzchołek wzgórza zajmuje grąd, murawy były niegdyś zalesiane sosną, w tym także sosną czarną.  
W sąsiedztwie murawy rozwija się płat zadrzewień zdominowany przez te gatunki. Na terenie rezerwatu 
znajdującego się w obszarze były prowadzone zabiegi ochrony czynnej, polegające na odkrzaczaniu murawy. Część 
usuniętych krzewów derenia odrasta i powoduje tworzenie tzw. "szczotki". 

4 

PLH18
0019 

Dąbrowa koło 
Zaklikowa 

Obszar zajmuje porośnięte lasem wapienne wzgórze (zwane Kamienną Górą) w miejscowości Dąbrowa (gmina 
Zaklików), znajdujące się w strefie krawędziowej pomiędzy Wyżyną Lubelską (Wzniesienia Urzędowskie) i Kotliną 
Sandomierską. Występuje tu dąbrowa świetlista, grąd subkontynentalny i leśne zbiorowiska zastępcze z sosną 
oraz brzozą. Obszar otoczony jest przez pola uprawne, młodniki sosnowe oraz zabudowania wsi Dąbrowa. 

5 

PLH12
0065 

Dębisko-
Tyniecki 

obszar łąkowy 

Obszar położony jest w południowo-zachodniej części Krakowa, na styku trzech jednostek geomorfologicznych: 
Pradoliny Wisły, izolowanych zrębów Bramy Krakowskiej i Wysoczyzny Krakowskiej. Składa się z kilku enklaw, 
obejmujących najlepiej wykształcone i zachowane płaty łąk trzęślicowych i świeżych oraz fragmenty muraw 
kserotermicznych wykształconych w nasłonecznionych miejscach, w powiązaniu z widocznymi na powierzchni 
skałami jurajskimi. Obszar pocięty jest siecią rowów melioracyjnych, do niedawna był to teren rolniczy, z 
typowymi gospodarstwami rolnymi, gdzie grunty były podzielone pomiędzy pola uprawne (dominujące 
powierzchniowo), łąki i pastwiska. Po włączeniu tego terenu w granice miasta, zmienił się sposób użytkowania 
terenu, produkcja rolna została zarzucona, co doprowadziło do rozprzestrzenienia się zarośli głogu i karagany oraz 
zwartych łanów trzcinowisk w wilgotniejszych miejscach i łanów nawłoci (gatunek obcy). 

282,9 

PLH12
0066 

Dębówka nad 
rzeką 

Uszewką 
Obszar położony nad rzekami Uszewką i Uszwicą koło Szczurowej, obejmuje typowy dla regionu krajobraz rolniczy 
- mozaikę łąk, w różny sposób użytkowanych i pól. 

844,3 

PLH26
0013 

Dolina Białej 
Nidy 

Obszar obejmuje dolinę rzeki Białej Nidy z jej dopływami - lewym rzeką Lipnicą i prawym rzeka Kwilanką. Sama 
dolina Białej Nidy tworzy granicę między Niecką Włoszczowską którą budują gównie utwory czwartorzędowych 
(gliny zwałowy, piaski i torfy) na północy, a znajdującym się na południu Płaskowyżem Jędrzejowskim, 
zbudowanyjm z margli kredowych, na których w dolinach rzecznych zalegają czwartorzędowe piaski i gliny. Rzeka 
Lipnica natomiast na północnym wschodzie oddziela częściowo Pasmo Przedborsko-Małogoskie zbudowane 

5 116,80 
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głownie z wapieni jurajskich i piaskowców kredowych od Płaskowyżu Jędrzejowskiego. Prawy dopływ Białej Nidy 
płynie przez Płaskowyż Jędrzejowski. Wzdłuż doliny w biegu rzeki i jej dopływów zlokalizowane są liczne stawy 
hodowlane. 

PLH12
0024 

Dolina Białki 

Obszar obejmuje odcinek doliny rzeki Białki od ujścia potoku Jaworowego do jej ujścia do Zbiornika 
Czorsztyńskiego. Rzeka wypływa z Tatr Wysokich i zachowuje charakter rzeki górskiej. Nie jest uregulowana, 
rozdziela się na szereg ramion, opływających wyspy. Powierzchnia dorzecza wynosi 229,9 km2. Rzeka Białka należy 
do najczystszych rzek Podhala. Jakość jej wody w ocenie fizyko-chemicznej i bakteriologicznej minimalnie ustępuje 
normom klasy I. Jej normalny przepływ wynosi około 5m3/s, a podczas wiosenno-letnich wezbrań nawet  
200-300 m3/sek. Nad Białką znajduje się rezerwat krajobrazowy, obejmujący przełomowy odcinek rzeki. 
Przepływa tu ona pomiędzy wapiennymi skałkami - Kramnicą (688 m n.p.m.) i Obłazową (670 m n.p.m.). Dolny 
odcinek doliny rzeki był proponowany jako rezerwat przyrody. Źródłowe odcinki bocznych dolin rzeki Białki  
są zalesione. Lasy należą do piętra lasów mieszanych regla dolnego – w drzewostanie przeważa świerk, z małą 
domieszką jodły i sosny. Natomiast wzdłuż koryta Białki występują głównie młode łęgi olchowe, łęgi wierzbowe 
oraz pola uprawne, pastwiska i łąki, w części nieużytkowane. Szerokie kamieniska nadrzeczne są miejscem 
występowania siedliska przyrodniczego o kodzie 3220, z udziałem wrześni pobrzeżnej Myricaria germanica. 
Miejscami tworzą się tu zwarte płaty jej zarośli. Utrwalone kamieńce i większe wyspy porastają zarośla wierzbowe 
z dominacją wierzby siwej Salix eleagnos. 

716 

PLH26
0014 

Dolina Bobrzy 

Źródła Bobrzy znajdują się na północny-wschód od Zagnańska pod Występą na wysokości 370 m n.p.m. Rzeka ta 
wraz ze swoimi dopływami odwadnia głównie północne stoki Pasma Oblęgorskiego i Tumlińskiego. W okolicach 
Dobromyśla na wysokości 239 m n.p.m. do Bobrzy uchodzą dwa jej największe prawostronne dopływy: 
Sufraganiec oraz Silnica. Rzeki te odwadniają południowe stoki Pasma Tumlińskiego i Masłowskiego. W swoim 
dolnym biegu w okolicy Oblęgorka Bobrza przełamuje się przez Pasmo Oblęgorskie i Tumlińskie, a koło Słowika 
przez Pasmo Zgórskie i Posłowickie. Bobrza jest najdłuższym dopływem Czarnej Nidy, w znacznej mierze nosi ślady 
uregulowania, ale często meandrując tworzy malownicze starorzecza i rozlewiska. W dolinach rzek występują 
również fragmenty zbiorowisk łęgowych, liczne płaty zmiennowilgotnych łąk z klasy Molinio-Arrhenatheretea, 
oraz torfowiska przejściowe, którym towarzyszą niewielkie fragmenty borów bagiennych. U podnóża niektórych 
wzgórz, m.in. Stokowej Góry występują źródła szczelinowo-krasowe. Lasy nie pokrywają większych powierzchni i 
zlokalizowane są głównie na charakterystycznych pasmach wzniesień tj. Góra Brusznica (Brusznia) (309,3 m 
n.p.m.), Góra Marmurek (267,5 m n.p.m.), Stokowa Góra (295,3 m n.p.m.). Są to w przeważającej części sztuczne 
sośniny i bory mieszane z bardzo bogatym runem. Zbiorowiska te fragmentarycznie występują na siedliskach 
świetlistej dąbrowy i grądu. Miejscami występują zbiorowiska z runem charakterystycznym dla grądów Tilio-

Carpinetum, natomiast na stokach o ekspozycji S - zarośla z roślinnością o charakterze kserotermicznym, należące 

612,7 
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do zespołu Peucedano-Coryletum i rzędu Prunetalia spinosae. Murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea 
zajmują niewielkie powierzchnie na stokach o ekspozycji S, SW i SE. Są to zbiorowiska wtórne rozwijające się  
w miejscach otwartych, w partiach wierzchołkowych lub grzbietowych, miejscami na siedliskach świetlistych 
dąbrów. W przeszłości m.in. na Górze Bruszni wydobywano rudy srebra i ołowiu czego pozostałością są liczne 
ślady wyrobisk, zapadliska i zagłębienia. 

PLH26
0016 

Dolina 
Czarnej Nidy 

Obszar położony jest w obrębie mezoregionu Pogórze Szydłowskie. Obejmuje rzekę Czarną Nidę od miejscowości 
Przymiarki do Kuby Młyny, wraz z jej terasą zalewową, zboczami oraz obszarami przyległymi z rozproszonymi 
stanowiskami muraw kserotermicznych i zbiorowisk leśnych. Pod względem siedliskowym w obszarze przeważają 
bory sosnowe i bory mieszane, rzadziej występują fragmenty olsów, łęgów oraz grądów. W dnie doliny dominują 
pastwiska, ale zachowały się także fragmenty łąk ekstensywnie użytkowanych oraz trzęślicowych łąk o zmiennym 
uwilgotnieniu. Koryto rzeki zachowało w większości naturalny i silnie meandrujący charakter, z licznymi 
starorzeczami, zastoiskami, ujściami mniejszych dopływów (Morawka), rozlewiskami. Często występują także 
płaty łęgów i zarośli wierzbowych. Na wychodniach skał węglanowych porastają murawy i zarośla kserotermiczne. 
Na SW od wsi Brzeziny znajduje się kompleks rozproszonych wzgórz, m.in. Góra Hosa (289 m) i Góra Niedziańska 
pokrytych murawami kserotermicznymi ze znacznym udziałem jałowca. 

1 191,50 

PLH18
0020 

Dolina 
Dolnego Sanu 

Obszar obejmuje najciekawsze i najbardziej cenne przyrodniczo fragmenty doliny Dolnego Sanu na odcinku 
Jarosław - ujście. Dolina dolnego Sanu to druga obok doliny Wisły centralna dolina Kotliny Sandomierskiej. Na tym 
odcinku rzeka ma kierunek SE-NW, dolina ma szerokość 7-15 km i cechuje ją rzeźba typowa dla rzek w stadium 
dojrzałym. Zasadniczymi elementami jej budowy są: szerokie holoceńskie dno doliny oraz równie obszerna terasa 
plejstoceńska. W obrębie holoceńskiego dna występują dwa poziomy terasowe. Są nimi niższa terasa zalewowa 
(łęgowa) i wyższa terasa rędzinna. Współczesny San, pomimo regulacji, cechuje się procesem korytowym 
właściwym rzekom roztokowym. W okresie niskich stanów wód rzeka tworzy piaszczyste odsypy w postaci plaż  
i ławic. Do obszaru włączony jest również fragment stromego zbocza doliny w okolicach Zarzecza i Krzeszowa.  
W dolinie dominuje krajobraz rolniczy. 

10 176,60 

PLH06
0097 

Dolina Dolnej 
Tanwi 

Obszar obejmuje dolinę Tanwi, od miejsca gdzie wypływa z Puszczy Solskiej, aż do jej ujścia do Sanu. Średni 
przepływ rzeki nawysokości Ulanowa wynosi 12 m3/s. Dolina jest szeroka (kilkaset m do 1 km), a płaskie dno jest  
wyniesione ok. 2 m nad średnim poziomem rzeki. Dolina jest tylko częściowo odwadniana rowami, a rzeka tylko 
częściowo uregulowana. Dno doliny jest porozcinane przez liczne starorzecza, z których najdłuższe ma kilka 
kilometrów. Równinę zalewową budują utwory holocńskie, aluwia, gliny i piaski rzeczne, a punktowo mady i torfy. 
Największy kompleks torfów położony jest w górnej części opisywanego odcinka doliny. 

8 518,00 
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PLH26
0017 

Dolina Górnej 
Mierzawy 

Obszar położony jest w obrębie mezoregionów: Wyżyny Miechowskiej i Garbu Wodzisławskiego. Na tym terenie 
pierwotne utwory górnokredowe pokryte zostały przez margle kredowe oraz wapienie trzeciorzędowe. Dolina 
rzeczna o urozmaiconej rzeźbie terenu. Powierzchnię pokrywają szerokie, płaskie garby i kopiaste lub spłaszczone 
wzgórza, zbudowane z odpornych na wietrzenie, zwięzłych i twardych skał. Wzniesienia zazwyczaj przebiegają w 
kierunku z zachodu na wschód oraz z północnego - zachodu na południowy - wschód. Południowa częśc obszaru 
ma bardziej nizinny charakter - spotyka się tu płaskie i szerokie obniżenia przez które przepływają niewielkie rzeki 
i strumienie. W północnej - zlokalizowane są kompleksy stawów, otoczonych licznymi kanałami i strumieniami. 

912,4 

PLH26
0020 

Dolina 
Mierzawy 

Obszar obejmuje dolinę rzeki Mierzawy w jej środkowym i końcowym odcinku. Rzeka ma charakter naturalny, 
tworzy liczne meandry. Jej otoczenie stanowią łąki i zarośla, na licznych odcinkach występują łęgi. Znajduje się  
w południowo-zachodniej części Niecki Nidziańskiej, w obrębie Płaskowyżu Jędrzejowskiego i Garbu 
Wodzisłąwskiego. Teren ma charakter falistej lessowej wyżyny o łagodnych i szerokich wzniesieniach, pomiędzy 
którymi płaskie piaszczyste równiny. W kilku miejscach poprzedzany jest suchymi dolinkami i wąwozami  
o stromych zerodowanych stokach. 

1 320,10 

PLH12
0004 

Dolina 
Prądnika 

Obszar obejmuje głębokie doliny Prądnika i Sąspówki wraz z falistą wierzchowiną usianą rozproszonymi 
ostańcami. Formy te powstały w wyniku procesów erozyjnych działających w górnojurajskich wapiennych skałach 
budujących ten obszar. Charakterystyczne dla tego terenu zjawiska krasowe są przyczyną występowania licznych 
jaskiń, szczelin i malowniczych form skalnych - baszt, bram, ambon itp. Szata roślinna tworzy skomplikowany 
układ przestrzenny, odzwierciedlający zróżnicowanie warunków siedliskowych; nierzadko obok siebie występują 
zbiorowiska o odmiennym charakterze ekologicznym. Większą część ostoi pokrywają lasy grądowe, buczyny i na 
mniejszych powierzchniach, bory mieszane. Na stromych zboczach i skałach występują ciepłolubne zarośla, 
murawy kserotermiczne i wapieniolubne zbiorowiska naskalne. W dnach dolin zachowały się fragmenty 
mezofilnych łąk i pastwisk oraz roślinność nadpotokowa.  

1 865,60 

PLH12
0067 

Dolina rzeki 
Gróbki 

Dolina rzeki Gróbki koło Strzelec Wielkich. Na całym obszarze występują populacje dwóch gatunków motyli 
wymienianych w II Załączniku Dyrektywy Siedliskowej: modraszek teleius, modraszek nausithous. Zachowanie 
siedlisk tych gatunków w obszarze jest istotne dla zachowania ciągłości siedlisk modraszka telejusa i modraszka 
nausithousa Polski Południowej. 

999,8 

PLH12
0059 

Dolina Sanki 

Obszar obejmuje fragment doliny potoku Sanka w gminie Liszki (powiat krakowski), wraz z tą częścią doliny 
potoku, która jest w rezerwacie Dolinka Mnikowska. Obszar obejmuje wąski pas łąk i pastwisk przylegających do 
Sanki. Wśród nich zdarzają się płaty łąk trzęślicowych, oraz bardziej podmokłe płaty, na których rosną turzyce 
bądź trzcina. Są one siedliskiem poczwarówki zwężonej Vertigo angustior. Z wyjątkiem obszaru rezerwatu,  
w dolinie jest dość dużo zabudowań i domostw.  

22,5 
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PLH26
0021 

Dolina 
Warkocza 

Warkocz to źródłowy dopływ Czarnej Nidy, mający początek na południowym stoku Łysicy na wysokości 410 m. 
n.p.m. Charakteryzuje się dużym stopniem naturalności. Rzeka jest niewielka, miejscami ma charakter rzeki 
górskiej. Rzeka Warkocz jest miejscem występowania licznej populacji skójki, gatunku z II załącznika Dyrektywy 
Siedliskowej, gatunku znajdującego się także na Światowej Czerwonej Liście IUCN oraz na Czerwonej Liście 
Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Jest to najlepiej zachowana populacja w dorzeczu Nidy, w przyszłości 
może stanowić bazę dla przyszłej restytucji tego gatunku. Koryto rzeczne licznie zasiedlają również minogi 
strumieniowe, głowacze białopłetwe oraz, przy ujściu do Lubrzanki - różanki. 

337,9 

PLH12
0005 

Dolinki 
Jurajskie 

Obszar położony jest na terenie dużego regionu geologicznego Monokliny Śląsko-Krakowskiej. Monoklina 
zbudowana jest z dwóch wielkich kompleksów skalnych. Niżej położony kompleks tworzą utwory karbońskie, 
dewońskie i starsze. Wyższy kompleks tworzą osady permu, triasu, jury, kredy i młodsze. Największe znaczenie w 
budowie geologicznej monokliny mają wapienie wieku jurajskiego, będące najbardziej charakterystycznymi 
skałami na tym terenie, decydującymi o jej niepowtarzalnym charakterze. Na teren ostoi składa się 11 enklaw, 
dobrze zachowanych pod względem przyrodniczym. Obejmują one obszar wyżynny, zbudowany z wapieni 
górnojurajskich, pokrytych warstwą lessu z wciętymi dolinami potoków, o charakterze skalistych jarów krasowych. 
Ich ujścia są zwykle zwężone i zamknięte skalnymi bramami, zaś zbocza urozmaicone różnorodnymi formami 
skalnymi, jak pojedyncze maczugi, bastiony lub masywy. Występują w nich liczne jaskinie z bogatą szatą 
naciekową. Wschodnie zbocza są przeważnie bardziej skaliste i strome. Wierzchowina pokryta jest głównie polami 
uprawnymi oraz niewielkimi kompleksami lasów grądowych i bukowych, które porastają też zbocza dolin. Wśród 
leśnych zbiorowisk roślinnych dominują różnorodne zespoły buczyn (żyzna buczyna karpacka, ciepłolubna buczyna 
storczykowa, kwaśna buczyna niżowa) i grądów, w mniejszym stopniu występują bory mieszane, łęgi olszowe oraz 
jaworzyna górska. Wąwozami płyną potoki i z nimi związane są płaty szuwarów i turzycowiska, a także łąki i 
pastwiska. Dolne partie zboczy dolin pokryte są murawami kserotermicznymi i ciepłolubnymi zaroślami. 

886,5 

PLH12
0083 

Dolna Soła 

Obszar obejmuje rzekę Soła na odcinku od mostu drogowego na trasie Kęty – Harszówki Dolne do dolnej granicy 
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego wraz z czterema użytkami ekologicznymi znajdującego się w granicach 
miasta Oświęcim. W jej skład wchodzą stawy hodowlane, fragment doliny Soły z polami uprawnymi oraz łąkami. 
Intensywność produkcji ryb na poszczególnych stawach jest różna. Jeden z kompleksów stawów jest mocno 
zarośnięty szuwarami, pozostałe zaś są zupełnie pozbawione szuwarów. Dolina Soły ma tu charakter naturalnej 
podgórskiej rzeki, z szerokim kamienistym korytem i fragmentami lasów łęgowych na brzegach. Rozproszona 
zabudowa i niewielkie wioski rozmieszczone są pomiędzy kompleksami stawów. Na terenie tym pospolicie 
występuje kumak nizinny, dla którego rozwoju doskonałe warunki zapewniają liczne stawy - rozlewiska, ciągnące 
się wzdłuż rzeki Soły. Kumaki te do rozrodu wykorzystują nie tylko trwałe stanowiska - stawy, ale również doły 
powyrobiskowe w rzece, czy też zagłębienia wypełnione wodą, będące rozlewiskami rzeki. Nie tylko stanowisk jest 

501 
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dużo (kilkadziesiąt), ale w zależności od warunków pogodowych na stanowisku o wielkości ok. 1 ara może 
znajdować się kilkadziesiąt kumaków nizinnych. Kumakom tym często na stanowiskach towarzyszą również licznie 
występujące traszki grzebieniasta i zwyczajna. 

PLH18
0053 

Dolna 
Wisłoka z 

Dopływami 

Obszar obejmuje rzekę Wisłokę na odcinku od ujścia lewostronnego dopływu, potoku Chotowskiego w m. 
Chotowa do ujścia lewostronnego dopływu, cieku w miejscowości Grabiny - Dębica oraz od ujścia rzeki Wielopolka 
w m. Pustków do rurociągu przechodzącego nad korytem rzeki w m. Podleszany, wraz z dopływami: 
- Chotowski od jazu w m Żdżary do ujścia w m. Chotowa - Parkosz,  
- Grabinka (Czarna) od ujścia prawostronnego dopływu w m. Jodłówka -Wałki (granica województwa) do ujścia w 
m. Zawierzbie - Dębica, Wielopolka i Brzezinka, Wielopolka od ujścia lewostronnego dopływu potoku Brzezinka do 
mostu drogowego w m. Glinik oraz potok Brzezinka od mostu drogowego na trasie Wielopole Skrzyńskie - 
Brzeziny do ujścia, Tuszymka od mostu na trasie Czarna Sędziszowska - Kolbuszowa do ujścia w m. Tuszyma, Ruda 
od jazu w m. Dobrynin do ujścia w m. Rzemień, Stary Breń od mostu w m. Gawłuszowice do ujścia. Pozostałe 
dopływy jak potok Jodłówka, Dulcza i Ostra ze względu na znaczne przekształcenia koryt i zanieczyszczenia wód 
nie są proponowane do włączenia do obszaru. Rzeka Wisłoka jest prawobrzeżnym dopływem Wisły o długości 
163,6 km i powierzchni zlewni 4110,2 km2. Bierze początek na terenie województwa małopolskiego, na wysokości 
około 600 m n.p.m., na południowym stoku Dębiego Wierchu oraz między Popowymi Wierchami a Kamiennym 
Wierchem. Wisłoka płynie z Beskidu Niskiego przez Pogórze Jasielskie, Kotlinę Jasielsko-Krośnieńską i przez 
Pogórza: Strzyżowskie oraz Ciężkowickie do Kotliny Sandomierskiej. Do doliny Wisły rzeka wpływa poniżej Mielca. 
Uchodzi do Wisły w km 226,9, w rejonie Gawłuszowic. Górna część zlewni Wisłoki to górzyste tereny leśne. Na 
obszarze Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej i w dalszym biegu rzeka płynie między polami uprawnymi i łąkami oraz 
przez tereny zabudowy mieszkaniowej. W dolnym biegu koryto rzeki jest obwałowane. Dolina rzeki jest płaska i 
bardzo rozległa. Dopływy mają charakter rzek krainy lipienia (brzany). Szerokość koryt rzek i potoków jest bardzo 
różna i waha się średnio od 0,7 8 do 20 40 metrów w granicach stałego porostu traw. Głębokość jest również 
zmienna zależna od wielkości rzeki i waha się od 0,15 do 3,5 m. Brzegi cieków są gęsto porośnięte drzewami i 
krzewami. Dno rzeki Wisłoki jest głównie piaszczysto - żwirowe, a miejscami kamieniste z nielicznymi ukośnie do 
prądu występującymi naturalnymi progami z piaskowca, niekiedy z pojedynczymi głazami narzutowymi. Koryto 
jest również urozmaicone zwalonymi pniami drzew, z licznymi plosami, widoczne są przełamania spadku rzeki. 

453,7 

PLH12
0085 

Dolny 
Dunajec 

Ostoję Dolnego Dunajca (1300 ha) tworzy rzeka Dunajec na odcinku od zapory w Czchowie do ujścia do Wisły 
wraz z dopływami: 
- potokiem Paleśnianka od mostu na trasie Zakliczyn - Jastrzębia koło miejscowości Bieśnik, 
- potokiem Siemiechówka od mostu na trasie Zakliczyn - Siemiechów wraz z dopływem Brzozowianka od drugiego 
mostu w Brzozowej (w przysiółku Stępówka). Rzeka Dunajec w granicach ostoi zaliczana jest do typu 20 - rzeka 

1 293,90 
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nizinna żwirowa i typu 19 - rzeka nizinna piaszczystogliniasta. Koryto Dunajca poniżej zapory w Czchowie wcina się 
na około 3 metry w terasę zalewową, a przy ujściu Białej Tarnowskiej na 4-6 metrów. Nurt jest raczej szybki, dno 
zbudowane jest z kamieni frakcji 2-5 cm, a w nurcie 10-15 cm. Otoczaki tworzą rozlegle odsypiska przedzielane 
licznymi piaszczystymi łachami. Spadek jednostkowy rzeki na odcinku od Czchowa do ujścia do Wisły wynosi 
0,7‰. Poniżej Czchowa w obrębie karpackiej zlewni Dunajca dolina rzeczna osiąga szerokość ok. 4 km. Od 
miejscowości Zgłobice rzeka wkracza w obręb Kotliny Sandomierskiej, pokrytej glinami i piaskami plejstoceńskimi. 
Szerokość doliny Dunajca zwiększa się tu od 6 do 8 km. 

PLH18
0021 

Dorzecze 
Górnego Sanu 

Teren obejmuje obszar leżący w dwóch jednostkach fizjograficznych: Pogórze Bukowskie - jest to obszar o średniej 
wysokości ok. 400 m n.p.m., w większości zajęty jest przez tereny rolnicze. Na tym terenie leży w całości 
omawiana część doliny Sanoczka oraz dolina Sanu od ujścia Osławy do Sanoka. Bieszczady Zachodnie - zaliczane są 
do Karpat Wschodnich, których zachodnią granicę wyznacza rzeka Osława, o średniej wysokości ok. 450 m n.p.m. 
Na tym terenie leżą: dolina Sanu od Myczkowiec do ujścia Osławy, omawiany odcinek Osławy, oraz pozostałe 
potoki. San jest największym karpackim dopływem Wisły. Rzeka ma 443 km długości i zlewnię o powierzchni ok. 
16900 km2. Zlewnia Sanu zajmuje 68% powierzchni województwa podkarpackiego. W części górskiej i podgórskiej 
dorzecza obserwuje się częste i znaczne zmiany stanów wody. Dolny fragment koryta rzeki został zmieniony w XIX 
i XX wieku, gdy prowadzono tu prace hydrotechniczne. Natomiast w środkowym i górnym biegu rzeki pozostało 
wiele fragmentów z korytem zbliżonym do naturalnego. San jest jedynym dopływem Wisły mającym źródła w 
Karpatach Wschodnich. Oś główną obszaru stanowi rzeka San od zapory zbiornika Myczkowce do Sanoka. 
Dopełnieniem są dolne odcinki dużych dopływów Sanu: Hoczewki, Osławy z Tarniczką i Sanoczka. W obrębię ostoi 
spadek jednostkowy Sanu wynosi ok. 1,1 ‰, a szerokość rzeki od 60 do 120 m. Znaczna część zlewni porośnięta 
jest lasami, a cześć terenów nadrzecznych wykorzystywana jest rolniczo. Dno rzeki jest kamieniste. W części 
bliższej zapory w Myczkowcach dno zbudowane jest z litych płyt piaskowca, a drobny materiał jest wypłukany. 
Miejscami w dolnej części pojawiają się odcinki piaszczysto - żwirowe. Wg typologii rzek San zaliczany jest do 
średnich rzek wyżynnych - wschodnich. Od ujścia Osławy koryto Sanu ma szerokość przekraczającą lokalnie 150 
m. Rzeka jest dość płytka i rzadko przekracza 1 m, ale miejscami głębokość sięga kilku metry. Wzdłuż brzegu 
występują zadrzewienia, a czasem łąki i pastwiska dochodzą do brzegu. Potoki Hoczewka, Tarnawka, Sanoczek są 
typowymi potokami fliszowymi, zaś Osława jest klasyfikowana jako mała rzeka fliszowa. Hoczewka uchodzi do 
Sanu w pobliżu wsi Hoczew, powyżej Leska. W ostoi znalazł się odcinek potoku z licznymi, malowniczymi progami 
skalnymi. Hoczewka i Tarnawka to górskie potoki z czystą wodą, kamienistym dnem i szybkim prądem wody. 
Potoki są dość płytkie, ale miejscami pojawiają się doły o większej głębokości. Saneczek ma koryto o przebiegu 
naturalnym, z kamienisto - żwirowym dnem. Osława stanowi granicę między Beskidem Niskim i Bieszczadami 
Zachodnimi. Jest to górska rzeka z szeroki, płytkim korytem. Charakterystyczną cechą są liczne wielkie głazy  

1 578,70 
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w dnie i poprzeczne progi skalne. W dolnym odcinku występują miejsca żwirowo - piaszczyste. Bardzo istotnym 
elementem w funkcjonowaniu ekosystemu Sanu i w dużym stopniu również jego dopływów, jest kaskada zapór w 
Solinie i Myczkowcach. Obiekty te całkowicie zmieniły reżim hydrologiczny rzeki i parametry fizyko - chemiczne 
wody. Sanoczek jest lewym dopływem Sanu, do którego uchodzi w Trepczy. Od ujścia w górę rzeki do drogi 
Krosno - Sanok brzeg rzeki porastają kilkumetrowej szerokości zarośla wierzbowe. Dalej do Pisarowic zarośla 
wierzbowe przechodzą miejscami w stosunkowo dobrze zachowanych dość szeroki pas łęgów wierzbowych z 
wierzbą kruchą i białą (Salix fragilis i S. alba). Na odcinku Pisarowce - Markowce w dolinie Sanoczka łęgi 
wierzbowe w zakolach rzeki. W samych Markowcach, lewy brzeg rzeki porasta parkowy las grądowy z licznymi 
starymi okazami grabów. W tym też miejscu występują niewielkie kamieńce nadrzeczne. Podobny charakter mają 
zbiorowiska roślinne do Pobiedna, gdzie stwierdzono na prawym brzegu płat grądu i niewielkie kamieńce. Za 
Pobiednem na moście do Zboiska znajduje się granica obszaru. San od Zapory w Myczkowcach do Zwierzynia 
niesie niewiele wody (do jej zrzutu z elektrowni poniżej Zwierzynia). Dolinę porastają na całym tym odcinku 
przycinane zarośla wierzbowe, które rosną również w korycie rzeki (zarośla wierzbowe przycinane są z uwagi na 
okresowe zrzuty wód powodziowych ze zbiornika w Myczkowcach). Na odcinku tym zwraca uwagę rezerwat 
przyrody nieożywionej "Ścianka Skalna w Myczkowcach", który porasta drzewostan złożony z sosny zwyczajnej 
(Pinus sylvestris) i dębu szypułkowego (Quercus robur). W runie rośnie uboga roślinność kserotermiczna z 
kłosownicą pierzastą (Brachypodium pinnatum), szałwią okręgową (Salvia verticillata) i oleśnikiem górskim 
(Libanotis pyrenaica). Lewy brzeg Sanu do Średniej Wsi porastają dobrze zachowane grądy z żebrowcem górskim 
(Pleurospermum austriacum). W dolinie rzeki miejscami znajdują się dobrze zachowane łęgi wierzbowe, 
szczególnie na wyspach i przy ujściu Hoczewki. Poniżej do Leska stromy lewy brzeg porastają zarośla wierzbowe z 
większym udziałem jesiona wyniosłego, klona jawora i lipy drobnolistnej. Na prawym brzegu bliżej Leska na 
stromych zboczach dobrze zachowane grądy. Przed samym Leskiem na skalistym podłożu są grądy z większym 
udziałem sosny zwyczajnej. Lewy brzeg w Lesku jest prawie pozbawiony drzew. Dalej za oczyszczalnią w Lesku na 
skalistym prawym brzegu są fragmenty muraw i grądy, na prawym brzegu dobrze zachowane łęgi wierzbowe. W 
zakolu w Woli Postołowej na prawym brzegu jest wąski pas łęgu wierzbowego z pióropusznikiem strusim 
(Matteucia struthiopterris). Lewy brzeg porasta tu bardzo dobrze zachowany las grądowy. W Postołowie na 
prawym brzegu na licznych wyspach dobrze zachowane łęgi wierzbowe. Na prawym brzegu przed Łukowicą na 
prawym brzegu są niewielkie fragmenty łęgów wierzbowych, które przylegają do grądów położonych na skalistym 
brzegu. Lewy brzeg na tym odcinku porośnięty jest przez wąski pas zarośli wierzbowych. Niżej dobrze zachowane 
grądy znajdują się u podnóża rezerwatu Góra Sobień i na lewym brzegu rzeki w okolicach Kocaby. Tu też na rzece 
San są duże wyspy z dobrze zachowanymi fragmentami łęgów wierzbowych. Mniejsze wyspy porasta mozga 
trzcinowa (Phalaris arundinacea). Gatunek ten porasta też wnętrze największej z wysp. Na prawym brzegu między 
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linią kolejową a Sanem tuż za granicą Obszaru Naturowego znajdują się świeże łąki z dużym udziałem zimowita 
jesiennego (Colchicum autumnale). Od mostu kolejowego na Sanie do mostu drogowego w Sanoku oba brzegi 
Sanu porasta wąski pas drzewiastych zarośli wierzbowych. Zbiorowiska roślinne występujące w dolinie Sanu 
współtworzą ważny korytarz ekologiczny Dolina Wisły - Bieszczady. Do Ostoi włączono odcinek rzeki Osława od 
granicy Ostoi "Bieszczady" do ujścia oraz dolną Osławicę od Komańczy. Oba brzegi Osławicy, a dalej Osławy od 
Komańczy do Rzepedzi porośnięte są wąskim pasem drzewiastych wierzb. Prawy brzeg rzeki na tym odcinku 
przylega do lasów grądowych. Od Rzepedzi do Zagórza brzegi rzeki porastają miejscami lepiej, miejscami gorzej 
zachowane łęgi wierzbowe, a w miejscach gdzie rzeka podmywa brzegi rosną lasy grądowe. Na południowych 
zboczach wzgórza opadającego do rzeki rosną ubogie murawy kserotermiczne. Od Zagórza do ujścia rzeki do Sanu 
brzegi porośnięte są przez ubogie zarośla wierzbowe. Kalniczka jest prawym dopływem Osławy, do której uchodzi 
w Tarnawie Dolnej. Od jej ujścia do miejscowości Łukowe oba brzegi rzeki porasta kilkumetrowej szerokości pas 
drzew z wierzbami i niewielkim udziałem innych gatunków liściastych – jesion wyniosły, dąb szypułkowy, klon 
jawor. Wyżej w górę rzeki do miejscowości Średnie Wielkie występują większe fragmenty łęgów wierzbowych  
z niewielkimi kamieńcami pozbawionymi roślinności ze śladami pozyskiwania żwiru, oraz niewielkie fragmenty 
lasków grądowych na obu brzegach. Większą część brzegów rzeki Hoczewki zajmuje wąski pas drzewiastych 
wierzb i innych gatunków liściastych. Większe płaty zarośli wierzbowych i lasków gradowych są w Nowosiółkach.  

PLH18
0008 

Fort Salis 
Soglio 

Fort "Salis Soglio" jest jednym najbardziej monumentalnych obiektów Twierdzy Przemyśl. Jest usytuowany  
ok. 6 km od Przemyśla, na skraju miejscowości Siedliska. Na terenie ostoi zimują 2 gatunki nietoperzy z załącznika 
II Dyrektywy Siedliskowej. Elementy fortyfikacyjne Fortu "Salis Soglio" są dość dobrze zachowane, a zniszczenia 
fortu określa się na ok. 25%. Nietoperze hibernują w szczelinach w stropie trzech korytarzy. 

51,7 

PLH12
0051 

Giebultów 

Obszar "Giebułtów" położony jest w północnej części Wyżyny Miechowskiej przy drodze z Kaliny Wielkiej do 
Giebułtowa, gmina Książ Wielki. Murawy kserotermiczne, laski grądowe i ciepłe zarośla porastają strome zbocza  
o ekspozycji zachodniej i południowej, pokryte rędzinami i glebami brunatnymi. Długości ok. 440 m i szerokości 
ok. 260 m. Teren położony jest między intensywnie użytkowanymi polami. 

6,4 

PLH18
0031 

Golesz 

Opisywany obszar leży na terenie wsi Krajowice, w przysiółku Podzamcze, gminie Kołaczyce, w sąsiedztwie miasta 
Jasła. W sensie geobotanicznym znajduje się on w Prowincji Górskiej, Podprowincji Karpackiej, Działu Karpat 
Zachodnich, Okręgu Beskidów, Podokręgu Pogórza Fliszowego, w południowo-zachodnim krańcu Pogórza 
Strzyżowskiego, w zachodniej części pasma Wzgórz nad Warzycami. Obszar Natura 2000 "Golesz" to w większości 
stromo nachylone stoki, od strony południowej opadające ku dolinie Wisłoki. Rozciąga się on na wysokości od 220 
do 340 m n.p.m. Mniejsze spadki obserwuje się w części wierzchowinowej, gdzie z kolei bardziej urozmaicona jest 
mikrorzeźba terenu. Przepływające potoki są płytkie, mocniej wcinają się w teren w dolnych jego partiach.  
Wykształcone jest tu zasadniczo jedno piętro roślinności - piętro pogórza. Panującym zbiorowiskiem leśnym jest 

260,9 
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grąd Tilio - Carpinetum z dużym udziałem gatunków charakterystycznych dla związku Carpinion betuli. W wyższych 
położeniach przeważa również grąd, ale w postaciach bardziej nawiązujących do buczyny, ze względu na liczny 
udział gatunków charakterystycznych dla związku Fagion silvaticae. Występujące tu płaty Tilio - Carpinetum 
zajmują siedliska umiarkowanie wilgotne i świeże, na glebach brunatnych. Jednak na znacznych terenach 
asocjacja ta została silnie zniszczona w wyniku gospodarczej działalności człowieka. Obecny stan zbiorowisk 
grądowych znacznie odbiega od pierwotnego i tylko w niewielu miejscach spotyka się płaty o charakterze 
zbliżonym do naturalnego. Panujące na opisywanym terenie grądy wykazują duże zróżnicowanie edaficzne, które 
decyduje o wykształceniu się kilku podzespołów. Występuje tu również podgórski łęg jesionowy Carici remotae - 

Fraxinetum, uboga buczyna górska Luzulo nemorosae-Fagetum i podgórska dąbrowa acidofilna Luzulo-Quercetum 

petraeae. W budowie pokrywy roślinnej tego terenu niewielki udział mają zbiorowiska porębowe z klasy 
Epilobietea angustifolii, nitrofilne zbiorowiska okrajkowe z klasy Artemisietea i dywanowe z klasy Plantaginetea 
maioris, a także sadzone lasy sosnowe i modrzewiowe, o trudnej do ustalenia przynależności fitosocjologicznej. Z 
innych zbiorowisk leśnych tego terenu wymienione są zbiorowiska łęgowe w dolinach potoków. 

PLH06
0007 

Gościeradów 

Pod względem fizycznogeograficznym obszar położony jest w obrębie Wzniesień Urzędowskich (zachodnia część 
Wyżyny Lubelskiej). Ukształtowanie rzeźby terenu jest odbiciem budowy geologicznej. Dominującym elementem 
są wierzchowiny rozcięte dolinami rzecznymi. Obszar leży na dwóch poziomach: najwyższym na wysokości 210-
240 m n.p.m. położonym na odpornych wapieniach, pokrytych lessami lub zwietrzeliną skał podłoża i poziomie 
niższym o wysokości 180-210 m n.p.m. Najczęściej zachował się on na gezach i opokach kredowych, które obecnie 
pokryte są zwietrzeliną lub utworami deluwialnymi. Zrównania wierzchowinowe rozcięte są przez doliny rzeczne 
oraz doliny denudacyjne i rozcięcia erozyjne. Część zachodnia obszaru - Las Dąbrowa - leży na miąższej pokrywie 
piasków eolicznych tworzące wały wydmowe i pola piasków. W części wschodniej dominują lessy i piaski pylaste. 
Powierzchniowe utwory geologiczne warunkują rzeźbę terenu i stosunki glebowe, a pośrednio także roślinność. 
Las Dąbrowa leżący na piaskach podścielonych utworami węglanowymi to kompleks fitocenoz ciepłolubnego, 
ubogiego grądu (Tilio-Carpinetum) i świetlistej dąbrowy (Potentillo albae-Quercetum), zaś Las Gościeradowski to 
w przeważającej większości żyzne grądy (Tilio-Carpinetum). 

1 752,60 

PLH12
0086 

Górny 
Dunajec 

Ostoję Górny Dunajec z dopływami tworzą: rzeka Dunajec na odcinku od ujścia Białego Dunajca do mostu na 
trasie Harklowa-Knurów (z wyłączeniem odcinków przebiegających przez obszar zabudowany, lub trwale 
zniszczonych) oraz rzeka Czarny Dunajec od płn. granicy ostoi Tofowiska Orawsko-Nowotarskie do ujścia do 
Dunajca wraz z potokiem Lepietnica od mostu na trasie Morawczyna - Nowy Targ w miejscowości Trute. Rzeka 
Dunajec i jej dopływ rzeka Czarny Dunajec w granicach ostoi zaliczane są do typu 14 - mała rzeka fliszowa.  
W granicach ostoi Dunajec płynie prawie naturalnym, skoncentrowanym korytem, dno i brzegi wycięte  
w utworach aluwialnych złożonych zasadniczo z granitów tatrzańskich z domieszką utworów fliszowych 

150,2 
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płaszczowiny magurskiej. Czarny Dunajec uważany za źródłowy odcinek rzeki Dunajec na odcinku w granicach 
ostoi posiada naturalne koryto o kamienistym dnie i słabo porośniętych brzegach. 

PLH23
0022 

Góry 
Pieprzowe 

Ostoja Góry Pieprzowe obejmuje część krawędzi Wyżyny Sandomierskiej w pobliżu doliny Wisły na granicy 
Sandomierza i gm. Dwikozy. Obejmuje w całości rezerwat Góry Pieprzowe, starorzecze Wisły u jego podnóża, oraz 
fragment zboczy doliny Wisły na NE od niego. Obszar posiada urozmaiconą rzeźbę z licznymi skarpami, wąwozami 
i rozcięciami erozyjnymi. Skałą budującą są w większości szare łupki ilaste, łupki kwarcowo-mikowe, piaskowce 
kwarcowo-wapienne, kwarcyty i zlepieńce, widoczne często jako drobny gruz skalny. W wielu miejscach łupki te 
tworzą obszerne odsłonięcia jedyne tego rodzaju w Polsce. Odsłonięcia utworów kambryjskich pokryte są 
młodszymi utworami czwartorzędowymi, lessem oraz gliną morenową. W miejscach o łagodniejszych stokach 
występują murawy kserotermiczne i zarośla krzewów z dużą liczbą różnych gatunków (w tym endemicznych) róż. 

77 

PLH12
0053 

Grzymałów 

Obszar "Grzymałów" położony jest w środkowej części Wyżyny Miechowskiej na północ od Grzymałowa; gmina 
Słaboszów powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy kserotermiczne, w mozaice z laskami 
grądowymi i ciepłymi zaroślami, porastają strome zbocza o ekspozycji zachodniej i południowej, pokryte 
rędzinami i glebami brunatnymi. Zachodnie zbocza opadają do malowniczego, głębokiego wąwozu lessowego 
porośniętego lasem grądowym. Siedliska zajmują płat o długości ok. 710 m i szerokości od ok.300 m do 600m. 
Teren położony jest między intensywnie użytkowanymi polami (uprawy pszenicy). 

15,2 

PLH18
0032 

Jaćmierz 

Chroniony obszar to bardzo jednolity w swoim charakterze obszar łąk kośnych w dolinie rzeki Pielnicy. Łąki są 
koszone dwa lub trzy razy w roku, nie nawożone lub słabo nawożone. Omawiany obszar miał charakter łąkowo-
pastwiskowy przypuszczalnie od kilkuset lat. W przeszłości jednak łąki miały charakter łąk podmokłych. Kilka lat 
przed II wojną światową łąki zmeliorowano co zmieniło ich skład gatunkowy. W tej chwili są to wilgotniejsze 
postacie łąk rajgrasowych z obecnością niektórych gatunków łąk zmiennowilgotnych. 

174,4 

PLH12
0068 

Jadowniki 
Mokre 

Obszar obejmuje fragment krajobrazu rolniczego na zachód od Jadownik Mokrych, w granicach pradoliny 
Dunajca. Stanowi mozaikę gruntów rolnych użytkowanych w różny sposób - jako łąki, pola uprawne. 

704,2 

PLH18
0011 

Jasiołka 

Obszar obejmuje dolinę rzeki Jasiołki poniżej granic Jaśliskiego Parku Krajobrazowego (ujścia Panny) do rejonu 
Tarnowca. Jasiołka płynie w większości po utworach fliszowych o warstwach biegnących pod kątem, w szerokiej, 
ale płytkiej dolinie. Dużą powierzchnię zajmują kamieniska będące wynikiem erozji fliszu. W nurcie występują 
niekiedy pojedyncze wysepki, a na brzegach szerokie kamieńce, częściowo zarośnięte różnymi gatunkami wierzb. 
Miejscami, zwłaszcza w górnym biegu rzeki, występują zagajniki olszowe, a w niższym biegu - łęgi wierzbowe. 
Rzeka charakteryzuje się dużym dynamizmem procesów transportowych, w wyniku których powstają łachy 
żwirowe. Meandrowanie ogranicza się do przerzucania nurtu w obrębie szerokiego koryta skalnego, dzięki czemu 
następuje zróżnicowanie prędkości wody w korycie, co jest istotnym warunkiem występowania skójki 

686,7 
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gruboskorupowej. Porost roślinności wodnej jest słaby i ograniczony do glonów nitkowatych i krzaczkowatych 
oraz niewielkiej ilości mchów. W dolinie rzeki zlokalizowane są liczne żwirownie. Zbiorniki po wyeksploatowaniu 
żwirów wypełnione są wodą i w części zarośnięte roślinnością charakterystyczną dla starorzeczy. W obrębie doliny 
znajdują się też pola uprawne i łąki, w części użytkowane kośnie, w części zarastające krzewami. Rzeka przepływa 
przez większe miejscowości, jak Dukla, gdzie zabudowa i przydomowe ogródki dochodzą do samej rzeki. 

PLH18
0033 

Józefów - 
Wola 

Dębowiecka 

Obszar "Józefów-Wola Dębowiecka" obejmuje dwa niewielkie fragmenty Pogórza Jasielskiego. Są to głównie łąki, 
murawy bliźniczkowe, a także łęgi nad niewielkimi ciekami i wąski pas grądu. Towarzyszą im zarośla przydrożne, 
płaty zbiorowisk porębowych i skrawki łąk porolnych. Północno-wschodnia część, w pobliżu Józefowa, obejmuje 
płat lasu łęgowego, ograniczony dwoma wyraźnymi parowami strumieni (skraj NE), z pasem grądu od południa. 
Fragment środkowy stanowi mozaika łąkowo-murawowo-łęgowa, a znajdujące się tam zbiorowiska są  
w większości słabo lub przeciętnie zachowane. Najbardziej wartościowe są fragmenty południowe i południowo-
zachodnie, gdzie zachowały się w dobrym stanie płaty zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych. Dominuje na nich 
tradycyjne gospodarowanie, z przemiennym koszeniem w różnych częściach co dwa lata i wywożeniem pokosu. 
Występują tam cenne gatunki roślin naczyniowych, związane z tymi siedliskami, w tym chronione. Drugą częś 
stanowi, porośnięty przystrumykowym łęgiem jesionowym parów niewielkiego potoku (na SW od Woli 
Dębowieckiej), wraz z płatami muraw bliźniczkowych na skraju południowo-zachodnim.  

60,5 

PLH12
0062 

Kaczmarowe 
Doły 

Obszar "Kaczmarowe Doły" leży na Wyżynie Miechowskiej, na wschód od wsi Szczepanowice; gmina Miechów, 
powiat miechowski w województwie małopolskim. Murawy kserotermiczne porastają wyrobiska, nieczynnego już 
kamieniołomu wiejskiego, i przylegające do niego odłogowane pola na płytkiej rędzinie. Płaty siedlisk mają 
długość ok. 760 m szerokość od 110 m do 480 m. 

12,6 

PLH12
0054 

Kalina Mała 

Obszar "Kalina Mała" położony jest w północnej części Wyżyny Miechowskiej na południe od Kaliny Małej; gmina 
Miechów powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy kserotermiczne występują w powiązaniu z 
laskami grądowymi i ciepłymi zaroślami, porastającymi strome zbocza o ekspozycji zachodniej i południowej. 
Brzegi rozgałęzionych wąwozów pokryte są płytkimi rędzinami i rędzinami typowymi oraz glebami brunatnymi  
i płowymi. Płaty siedlisk mają długość ok. 1040 m i szerokość od ok.210 m do 520 m. Teren położony jest między 
intensywnie użytkowanymi polami. 

25,6 

PLH12
0007 

Kalina-Lisiniec 

Obszar obejmuje fragment zbocza o ekspozycji SW, nachyleniu od 5-30o, otoczonego polami ornymi. Tylko od 
strony wierzchowiny znajdują się gęste zarośla. Wzgórze zbudowane jest z opoki kredowej, na której wykształciła 
się rędzina wapienna, silnie szkieletowa. Procesy denudacji wywołują lokalne odsłonięcia podłoża. Zbocze pokryte 
jest murawą kserotermiczną. Miejscami, zwłaszcza od strony zachodniej, murawy są dość silnie zakrzewione. 

5,7 
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PLH18
0022 

Klonówka 

Obszar obejmuje Górę Chełm, a tym samym niewielki fragment pasma Klonowej Góry, najdalej wysunięty na 
wschód. Podłoże geologiczne stanowią: łupki wierzowskie, łupki wierzowskie i paskowce grodziskie, warstwy 
lgockie, łupki cieszyńskie górne, warstwy krośnieńskie oraz łupki i margle pstre. Wyróżniono tu trzy typy gleb: 
brunatne kwaśne, płowe oraz rankery. Wśród zbiorowisk roślinnych przeważa buczyna karpacka w formie 
podgórskiej, natomiast obrzeża kompleksu zajmuje grąd subkontynetalny, który z uwagi na przejściowy charakter 
wykazuje nieco zubozony skłąd gatunkowy. Niewielki fragment północno-wschodniej części obszaru porasta 
mezotroficzna jedlina opisywana. W dolinach cieków wodnych wykształcił się podgórksi łęg jesionowy. 

136,7 

PLH18
0006 

Kołacznia 
Obszar obejmuje niewielkie, piaszczyste wzniesienie pokryte rzadkim drzewostanem sosnowym, z obniżeniem 
porośniętym na obrzeżach olszyną. 

0,1 

PLH12
0008 

koło Grobli 

Obszar obejmuje dwa kompleksy leśne: Uroczysko Koło i część na północ od drogi 964, dzielącej uroczysko  
na dwie części) Uroczyska Grobla, położone w dolinie Wisły (poza wałem przeciwpowodziowym). Dominują 
zbiorowiska grądowe, z obfitym występowaniem lipy drobnolistnej. Bagna i łąki zajmują niewielkie fragmenty 
obszaru. Znajduje się tu też fragment dawnego koryta Wisły z bogatymi zbiorowiskami wodno-błotnymi. 

599,6 

PLH12
0055 

Komorów 
Obszar "Komorów" położony jest w zachodniej części Wyżyny Miechowskiej na południe od Miechowa; gmina 
Miechów powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy kserotermiczne porastają strome zbocza  
o ekspozycji południowej, pokryte płytkimi rędzinami. Ich długość to ok. 720 m a szerokość ok. 80 m. 

4,9 

PLH12
0009 

Kostrza 

Obszar obejmuje północne zbocze góry Kostrza w całości porośnięte lasem liściastym. Wzgórze zbudowane jest  
z fliszu karpackiego (piaskowce gruboławicowe i łupki). Miejscami na powierzchni występują łatwiej wietrzejące 
łupki pyłowcowe lub margliste. Powstają z nich gleby głębokie, ale bardzo silnie szkieletowe. Masywy Kostrza  
i sąsiedniej Świnnej Góry (546 m n.p.m.) otoczone są przez obszary użytkowane rolniczo, z rozproszoną 
zabudową. 

36,4 

PLH18
0034 

Kościół w 
Dydni 

Obszar obejmuje kościół wraz z obszarem o bardzo dużej aktywności żerowiskowej nietoperzy, otoczony wysokim 
starymi i starymi drzewami (głównie lipy i dęby). Obiekt położony jest w środku wsi na niewielkim wzniesieniu  
z jednej strony sąsiaduje z ruchliwą drogą wojewódzką nr 835, od strony południowej zaś z cmentarzem 
parafialnym. Obszar w promieniu kilku kilometrów pokrywają głównie lasy i tereny rolnicze. 

198 

PLH18
0035 

Kościół w 
Nowosielcach 

Obszar obejmuje niewielki kościół wraz najbliższym otoczeniem. Otoczony jest z trzech stron kilkudziesięcioma 
kilkudziesięcioletnimi drzewami (głównie lipy, klony, brzozy). Obiekt położony jest w środku wsi, bezpośrednio 
sąsiaduje z ruchliwą drogą krajową nr 28. Obszar pokrywają głównie tereny rolnicze i lasy. 

0,3 

PLH24
0007 

Kościół w 
Radziechowach

Zabudowania kościelne stanowią ważne miejsce rozrodu (największe na Śląsku) nietoperzy gatunku podkowiec 
mały z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 

0,1 
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PLH18
0036 

Kościół w 
Równem 

Obszar obejmuje kościół w Równem wraz najbliższym otoczeniem. Kościół otoczony jest murem i drzewami 
(częściowo silnie ogłowionymi). Obiekt położony jest na niewielkim wzniesieniu, sąsiaduje z drogą krajową nr 9. 
Obszar w promieniu kilku kilometrów od obiektu pokrywają głównie tereny rolnicze i lasy. 

1,4 

PLH18
0037 

Kościół w 
Skalniku 

Ostoja obejmuje kościół w Skalniku wraz z najbliższym otoczeniem, miejscem bardzo intensywnego żerowania 
nietoperzy. Kościół położony jest na wschodnim stoku góry Jeleń, w paśmie Magury, w środku wsi. Ze wszystkich 
stron otoczony jest niewysokim kamiennym murkiem i kilkudziesięcioletnimi drzewami (lipy, jesiony, klony  
i dęby). Obszar w promieniu kilku kilometrów pokrywają głównie lasy i tereny rolnicze. 

350,6 

PLH12
0046 

Kościół w 
Węglówce 

Ostoja "Kościół w Węglówce" położona jest w Beskidzie Wyspowym. Obejmuje ona kościół wraz z żerowiskami 
kolonii rozrodczych nocka dużego i podkowca małego. Wokół kościoła rosną pojedyncze kilkunastoletnie drzewa 
iglaste. Obiekt położony jest w niecce w środku wsi sąsiaduje z drogą lokalną. Obszar w promieniu kilku 
kilometrów od ostoi pokrywają głównie lasy i tereny rolnicze zapewniające dogodne tereny żerowiskowe. 

88,6 

PLH26
0023 

Kras 
Staszowski 

Obszar składający się z kilku fragmentów o różnym charakterze. Na wschód od Staszowa znajduje się kompleks 
leśny z licznymi lejkami i misami krasowymi. Wskutek gromadzenia się wody wytworzyły się tu różnego typu 
torfowiska. Po wielowiekowym wydobywaniu torfu na skalę przemysłową wykształciły się liczne jeziorka  
o stosunkowo czystej wodzie z niewielką domieszką związków siarki. Podlegają obecnie wtórnej sukcesji. Zachodni 
fragment stanowi olbrzymi kompleks stawów rybnych wraz z rezerwatem przyrody - Dziki Staw. Stawy 
porozdzielane licznymi groblami są miejscem o dużej bioróżnorodności. Część południowo wschodnia to głównie 
strumień bez nazwy oraz fragmenty lasów mieszanych z nielicznymi jeziorkami krasowymi. Dolina cieku 
poprzecinana jest licznymi dopływami częściowo zmeliorowanymi. 

1 743,50 

PLH12
0039 

Krynica 

Krynica położona jest w Beskidzie Sądeckim, na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Omawiany obszar 
leży na wysokości 509 – 629 m npm w Beskidzie Sądeckim. Obejmuje tereny luźno zabudowane - 58,00 %, grunty 
orne 39,00 % i lasy mieszane 3,00 %. Jedna z ważniejszych kolonii nocka dużego w Karpatach (300-500 
osobników), a także znacząca kolonia podkowca małego zajmują strych miejscowej cerkwi położonej wśród 
drzew. Obszar obejmuje również żerowisko nietoperzy. 

163,8 

PLH12
0044 

Krzeszowice 

Obszar "Krzeszowice" położony jest w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na obszarze Rowu 
Krzeszowickiego. Obejmuje on kościół wraz z sąsiadującymi terenami zielonymi, miejscem bardzo intensywnego 
żerowania nietoperzy. Otoczony jest wysokimi ilkudziesięcioletnimi drzewami. Obiekt sąsiaduje z Parkiem 
Miejskim, Aleją Spacerową, obok kościoła przebiega lokalna droga i płynie niewielka rzeka - Krzeszówka.  

39,8 

PLH12
0056 

Kwiatówka 
Obszar "Kwiatówka" znajduje się w gminie Książ Wielki, gdzie zajmuje niewielkie wzniesienie na obszarze Garbu 
Wodzisławskiego, tuż przy granicy z Wyżyną Miechowską. Leży wewnątrz większego kompleksu leśnego,  
tzw. uroczyska Chrusty, położonego na zachód od międzynarodowej drogi E7. 

47 
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PLH18
0038 

Ladzin 

Bardzo jednolity w swoim charakterze obszar łąk wypłaszczenia Kotliny Krośnieńskiej. Do obszaru włączone 
najbogatsze w gatunki płaty łąk. Omawiany obszar miał charakter łąkowo-pastwiskowy przypuszczalnie od 
kilkuset lat. W przeszłości jednak łąki miały charakter łąk podmokłych. Kilkadziesiąt lat temu łąki częściowo 
zmeliorowano, co zmieniło ich skład gatunkowy. W tej chwili są to wilgotniejsze postacie łąk rajgrasowych  
z dużym udziałem gatunków łąk zmiennowilgotnych. 

50,1 

PLH18
0039 

Las Hrabeński 

Obszar jest niewielkim, ale zwartym kompleksem leśnym otoczonym krajobrazem kulturowym. Większość 
powierzchni stanowią dorodne drzewostany bukowo-grabowe z domieszką dębu, lipy, jawor i innych gatunków 
liściastych. Cały omawiany obszar bardzo dobrze zachowane runo leśne, bardzo bogate w gatunki, jak i dorodne 
drzewostany. 

125,6 

PLH18
0023 

Las nad 
Braciejową 

Teren jest mocno pofałdowany, o wyraźnych różnicach wysokości pomiędzy zabudowanym dnem doliny a 
szczytami wzniesień. Występujące tu gleby to w większości gleby brunatne, a w południowej części obszaru także 
płowe. W granicach ostoi znalazły się środkowe i szczytowe partie wzniesień. Prawie cały obszar porośnięty jest 
lasami, łąki zajmują niewiele ponad 1% powierzchni. Wśród siedlisk leśnych dominuje żyzna buczyna karpacka 
(ponad 80%). Grądy zajmują około 10% powierzchni, natomiast znikomy udział mają: kwaśna buczyna i łęgi.  

1 440,20 

PLH18
0040 

Las 
Niegłowicki 

"Las Niegłowicki" znajduje się w obrębie Kotliny Jasielskiej i obejmuje zalesione wzgórze, rozdzielające, blisko już 
znajdujące się od siebie, doliny Wisłoki i Ropy. Wzniesienie to porośnięte jest w głównej mierze lasem grądowym 
oraz buczyną żyzną i kwaśną. Poza tym, niewielka powierzchnia zajęta jest przez olszynkę górską. W granicach 
obszaru znalazło się także zbocze grądowe, biegnące wydłużonym ramieniem, od głównej części terenu ku 
południowi. Od północy tego ramienia znajduje się najlepiej zachowany w tej części pogórza płat grądu ze 
stanowiskiem Arum alpinum. Ku południowi struktura grądu podlega rozluźnieniu, a w części najbardziej 
południowej znajdują się niewielkie fragmenty łąk rajgrasowych, otaczających osuwiskową skarpę, porośniętą 
przez porozrywane, ubogie płaty muraw kserotermicznych. Wzniesienie pocięte jest głębokimi parowami  
o przebiegu zachód-wschód, które po opadach odwadniają wzniesienie. Podłoże stanowią warstwy fliszu, silnie 
spękane i zerodowane. Wykształciły się na nim płytkie gleby inicjalne i brunatne kwaśne. Niektóre fragmenty 
buczyn liczą nawet powyżej 80 lat, stąd drzewostan stanowi siedlisko licznych gatunków ptaków, wśród których 
na podkreślenie zasługują Columba oenas, Dryocopus martius, Ficedula albicollis. Drzewostan grądowy w 
najbardziej zachodniej części jest nadmiernie odmłodzony, jednak także tam znajdują się pojedynczo stare, 
okazałe drzewa. Na uwagę zasługują dwa pomnikowe dęby przy drodze biegnącej przez tę część obszaru, 
mierzące po około 480 cm w pierśnicy. W rozlewiskach przydrożnych, miejscach stagnowania wody w parowach 
oraz przy potoku, biegnącym wzdłuż drogi występuje kumak górski. 

30,8 
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PLH16
0040 

Lasy 
Cisowsko-

Orłowińskie 

Jeden z większych kompleksów leśnych zajmujących południową część Pasma Łysogórskiego w Górach 
Świętokrzyskich. Położony jest w zlewniach Nidy i Czarnej Staszowskiej. Obejmuje trzy pasma wzgórz zbudowane 
z dewońskich piaskowców i wapieni oraz kambryjskich kwarcytów. Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona, z 
licznymi garbami denudacyjnymi, kotlinami i dolinami o charakterze przełomów. Sieć wodna jest dobrze 
rozwinięta. Rzeki płyną naturalnymi korytami tworząc liczne zakola i meandry. W ich otoczeniu znajdują się duże 
kompleksy łąk. W granicach obszaru leży kilka wsi otoczonych polami i łąkami. Lasy zajmują większość 
powierzchni obszaru. Są to głównie drzewostany jodłowe, sosnowo-jodłowe i bukowo-jodłowe z udziałem jaworu, 
klonu i cisa, odnawiające się z samosiewu. Niektóre fragmenty o charakterze pierwotnym są pozostałością Puszczy 
Świętokrzyskiej, np. las bukowy chroniony w rezerwacie "Zamczysko", mieszany w rezerwacie "Cisów". U podnóża 
Pasma Cisowskiego, na dziale wodnym, w niecce otoczonej zalesionymi wydmami znajduje się kompleks 
torfowisk, przechodzący miejscami w niedostępne grzęzawiska. Tutaj bierze swój początek Czarna Staszowska - 
odprowadzająca wody z większej części tych lasów, oraz potok Trupień. 

10 406,90 

PLH18
0047 

Lasy Leżajskie 

Obszar "Lasy Leżajskie" położony jest, pod względem geobotanicznym w Okręgu Puszczy Sandomierskiej, 
stanowiącym część rozległej Krainy Kotliny Sandomierskiej. Okręg Puszczy Sandomierskiej, ze względu na 
zróżnicowanie geomorfologiczne, fitosocjologiczne i florystyczne, podzielono na dwa Podokręgi: Niżański i 
Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Obszar "Lasy Leżajskie" położony jest w Podokręgu Płaskowyżu Kolbuszowskiego, 
we wschodniej jego części, najbardziej bogatej pod względem florystycznym. W granicach Podokręgu 
Kolbuszowskiego występują zarówno żyzne lasy liściaste, w tym grądy, buczyny i łęgi oraz olszowe lasy bagienne, 
jak również zbiorowiska acydofilnych sośnin i borów mieszanych. Zbiorowiska półnaturalne reprezentowane są 
przez świeże łąki rajgrasowe, wilgotne łąki ostrożeniowe i skrawki ubogich muraw napiaskowych. W 
starorzeczach, dolinach potoków i zagłębieniach terenowych występują zbiorowiska roślinności wodnej i 
bagiennej. 

2 656,40 

PLH18
0054 

Lasy 
Sieniawskie 

Obszar "Lasy Sieniawskie" jest zwartym kompleksem leśnym o powierzchni około 220 km2, leżącym na 
Płaskowyżu Tarnogrodzkim. Obszar leży w granicach administracyjnych gmin: Adamówka, Oleszyce, Sieniawa, 
Stary Dzików, Tanogród i Wiązownica. Przecina go droga wojewódzka nr 867 z Sieniawy do Oleszyc oraz kilka 
lokalnych i leśnych dróg utwardzonych. Wewnątrz obszaru znajdują się zaledwie trzy miejscowości: Radawa, 
Mołodycz i Wola Mołodycka, co powoduje, iż penetracja lasu jest w porównaniu do innych terenów niewielka.  
Z uwagi na duże zróżnicowanie powierzchni, znaczną liczbę cieków i terenów zabagnionych, obszar ten jest  
w wielu miejscach trudno dostępny, a gospodarka leśna jest tam utrudniona. Sprzyja to zachowaniu bardziej 
naturalnego składu gatunkowego drzewostanów. Uwarunkowania te są korzystne dla bytowania wielu rzadkich 
gatunków ssaków, płazów, ptaków, a także bezkręgowców. 

18 015,40 
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PLH12
0010 

Lipówka 

Rezerwat Lipówka został powołany celem zachowania fragmentu naturalnych drzewostanów i biocenoz leśnych 
dawnej Puszczy Niepołomickiej. Położony jest w powiecie Bochnia, na terenie gminy Drwinia, w północno- 
zachodniej części puszczy. Obejmuje jeden z oddziałów leśnych, stąd wynika jego kształt - wydłużonego 
prostokąta. Otaczają go oddziały leśne o podobnym charakterze. 

25,4 

PLH18
0046 

Liwocz 

Pasmo Liwocza i Rysowanego Kamienia stanowi naturalne przedłużenie Pasma Brzanki tworząc charakterystyczny 
fałd Brzanka - Liwocz. Obszar ostoi obejmuje południowe zbocze góry Liwocz porośnięte lasem liściastym i 
mieszanym. Teren zbudowany jest głównie z piaskowców, łupków, zlepieńców i margli, na których wykształciły się 
gleby brunatne i brunatne kwaśne. 

327,7 

PLH12
0081 

Lugoboszcz 

Lubogoszcz (968 m), to wyniosły szczyt w północno - zachodniej części Beskidu Wyspowego. Ma trapezowy 
kształt, opisywany również jako "trumniasty". Podłoże geologiczne stanowią utwory fliszu karpackiego 
płaszczowiny magurskiej. Szczyt i grzbiet budują gruboławicowe piaskowce magurskie, a pod nimi zalegają 
cienkoławicowe warstwy piaskowcowo - łupkowe, margle i łupki ilaste. Zbocza Lubogoszczy o przeciętnym spadku 
20-30% pocięte są licznymi jarami potoków, rozchodzącymi się we wszystkich kierunkach i gęsto zalesionymi. 
Teren Lubogoszczy porasta żyzna buczyna górska Dentario gladulosae - Fagetum w podzespole typowym 
(paprociowym i żyznym) z siedliskiem jaworzyny z języcznikiem zwyczajnym Phyllitido - Aceretum, wykształconym 
na glebie silnie szkieletowej z przemieszczajacym się rumoszem sklanym. Na śródleśnych drogach pospolicie 
występują kumaki górskie i traszki karpackie. 

16,7 

PLH12
0043 

Luboń Wielki 

Obszar obejmuje górną partię stoku oraz część grzbietu górskiego na południowym zboczu Lubonia Wlk., góry 
położonej w Beskidzie Wyspowym. Teren jest w znacznej części pokryty lasem - żyzną buczyną karpacką  
(w wariantcie typowym i ubogim) oraz dolnoreglowym borem jodłowo-świerkowym. Występuje tu też 
charakterystyczna roślinność ściany osuwiskowej, w której rozwijają się bujnie zbiorowiska mchów, wątrobowców 
i paproci. W centralnej części obszaru znajduje się duże osuwisko fliszowe o głęboko przebiegającej powierzchni 
ślizgu, na granicy gruboławicowych piaskowców formacji magurskiej wieku eoceńskiego. W środkowej jego części 
występuje długa na 180 m krawędź ściany osuwiskowej, opadającej blisko 30 metrowej wysokości urwiskiem. 
W ścianie znajduje się kilka półek skalnych. U jej podnóża rozciąga się szeroki około 20-30 m obszar niszy 
osuwiskowej, zasłanej blokami skalnymi. Osunięte masy skalne, nie ulegając rozdrobnieniu, utworzyły grzędy  
i garby o wysokości kilku metrów, nazwane "Dziurawymi Turniami". Niżej pojawiają się rowy rozpadlinowe ze 
szczelinami skalnymi, a także rozległy skalny jęzor osuwiskowy o powierzchni ok. 2,5 ha. W jego centralnej części 
znajdują się dwa odsłonięte, eliptycznego kształtu, pola - gołoborza, o łącznej powierzchni poniżej 0.5 ha - 
unikalne w skali Beskidów Zachodnich. Pokrywają je płaskie bloki skalne. Sam jęzor osuwiskowy i jego 
bezpośrednie otoczenie pokrywa dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy, w którym dominuje świerk. Domieszkę 
stanowią jodła i buk. Wśród krzewów obserwuje się: jarzębinę, bez koralowy i wiciokrzew czarny. Runo jest dość 

33,6 
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ubogie. Obok łanów borówki, rosną paprocie: narecznica szerokolistna i wietlica samicza. Niżej przebiega jeszcze 
jeden duży, poprzeczny wał, za którym czoło osuwiska opada stromo w dolinę. Wśród płyt i bloków skalnych 
pokrywających teren znajdują się obiekty jaskiniowe w formie jaskiń szczelinowych i nisz jaskiniowych. Znanych 
jest tu 13 jaskiń i schronisk, z których największą jest Jaskinia na Luboniu Wielkim II (26 m długości i 9 m 
deniwelacji), jest ona też jedyną jaskinią posiadającą własny mikroklimat. 

PLH12
0036 

Łabowa 

Obszar położony jest na terenie Beskidu Niskiego, w jego północno-zachodnim krańcu, blisko Nowego Sącza. 
Kościół pw. św. Stanisława Bpa i M. w Łabowej położony jest w pobliżu rzeki Kamienicy w sąsiedztwie 
pojedynczych gospodarstw. Otoczony licznymi kępami drzew i krzewów, łąkami i polami uprawnymi. Obszerny, 
nieużytkowy strych murowanego kościoła. Dach kryty blachą na goncie z licznymi szczelinami i zakamarkami. Wlot 
na strych przez okienka w pięciu sygnaturkach i liczne otwory szczelinowe. 

3 251,20 

PLH12
0082 

Łąki koło 
Kasiny 

Wielkiej 

Obszar obejmuje trzy niewielkie kompleksy łąk trzęślicowych i świeżych w Beskidzie Wyspowym. Znajdują się one 
pomiędzy Kasiną Wielką a Mszaną Dolną w okolicach przysiółków: Fornale, Pazdury i Ściurki. Pierwsza część 
obszaru położona jest na wschodnich zboczach Lubogoszczy, druga na wschodnich zboczach Czarnego Działu, 
natomiast trzecia - na północ od drogi prowadzącej z Kasiny Wielkiej na przełęcz Gruszowiec. Wszystkie 
kompleksy są, przynajmniej częściowo otoczone lasem i zadrzewieniami i sąsiadują z intensywniej użytkowanymi 
grutami rolnymi. Przeważającą cześć obszaru zajmują łąki trzęś licowe lub o charakterze przejściowym 
(fitosocjologicznie Molinion/Calthion/Arrhenatherion), użytkowane ekstensywnie lub nieużytkowane. 

24,4 

PLH18
0041 

Łąki nad 
Młynówką 

Obszar obejmuje głównie świeże i podmokłe łąki oraz turzycowiska, użytkowane ekstensywnie. Osią obszaru jest 
potok Młynówka na odcinku Bączal-Trzcinica, wzdłuż którego porastają zarośla łęgowe. Niewielkie powierzchnie 
na obrzeżach obszaru zajmują płaty grądów. Podstawowym czynnikiem warunkującym utrzymanie się 
wymienionych typów siedlisk jest z jednej strony gospodarka kośna i pasterska, z drugiej obecność 
nieuregulowanego cieku wodnego, okresowo podtapiającego otaczające go łąki i zarośla łęgowe. 

51 

PLH18
0051 

Łąki nad 
Wójkówką 

Obszar obejmuje trzy kompleksy muraw kserotermicznych, wykształconych na wychodniach łupków warstw 
menilitowych i krośnieńskich, bogatych w węglan wapnia. Zlokalizowane są przy wierzchowinach nad doliną 
Wisłoka - jedna w Wojkówce, w dolnej części stoków góry Płasznik (369 m n.p.m.), druga poniżej Rzepnika, na 
stokach wzniesienia o nazwie Kiczary (438 m n.p.m.), trzecia nad Odrzykoniem na zboczach Piekła (386 m n.p.m.). 
Obecnie w niewielkim tylko stopniu są sykorzystywane rolniczo - jeden fragment w Wojkówce jest wypasany. 
Kompleks w Odrzykoniu jest regularnie wypalany wiosną, co pozwoliło na utrzymanie się roślinności murawowej. 
Murawa w Rzepniku w ogóle nie jest użytkowana. 

9,6 

PLH12
0069 

Łąki 
Nowohuckie 

Obszar położony w dolinie Wisły (na dawnej terasie zalewowej). Od południa graniczy ze starorzeczem Wisły, od 
północy z centrum Nowej Huty - dzielnicy Krakowa. Łąki Nowohuckie powstały na miejscu, dawnego koryta rzeki. 

59,8 
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Po rozległym starorzeczu pozostało dziś niewielkie oczko wodne. Są ostatnim, dobrze zachowanym fragmentem 
łąk nadwiślańskich w Nowej Hucie. Spotykamy tu na niewielkim obszarze ponad 10 zróżnicowanych zbiorowisk 
roślinnych. Są wśród nich zespoły naturalne: szuwary wysokich turzyc i część szuwarów trzcinowych, a także 
liczne, bogate zespoły półnaturalne np.: podmokła łąka z ostrożeniem łąkowym, świeża łąka z rajgrasem 
wyniosłym oraz szuwar z kosaćcem żółtym. Teren pełni funkcję terenów rekreacyjnych (miejsce spacerów 
okolicznych mieszkańców) oraz ważne zaplecze dla zajęć z edukacji środowiskowej dla szkół z całego Krakowa. 

PLH18
0042 

Łąki w 
Kambonii 

Obszar użytkowany był dawniej jako łąki kośne. Ograniczenie koszenia spowodowało przekształcenie w łąki 
zmiennowilgotne, które obecnie ulegają zarastaniu przez trzcinę, trzcinnik i wierzby. 

13,1 

PLH12
0087 

Łososina 

Obszar obejmuje rzekę Łososinę od ujścia potoku Dopływ spod Zagórza do mostu w m. Łososina oraz dolną cześć 
potoku Słopniczanka od miejscowości Słopnice (przy ujściu Czarnej Rzeki) Część rzeki Łososina poniżej ujścia 
potoku Słopniczanka zaliczana do typu 14 - mała rzeka fliszowa, zaś część powyżej ujścia potoku Słopniczanka 
wraz z tym potokiem do typu 12 - potoki fliszowe. Łososina jest lewobrzeżnym dopływem Dunajca, Wypływa z 
północno-wschodnich stoków Jasienia (Beskid Wyspowy) na wysokości 760 m n.p.m. Średni spadek jednostkowy 
doliny wynosi 9,6‰. Rzeka charakteryzuje się wzmożonymi procesami erozyjnymi (erozja denna i brzegowa) oraz 
dużą mocą strumienia tj. dużą zdolnością do transportowania materiału wleczonego unoszonego. Górna część 
zlewni częściowo zalesiona, dolna ma charakter typowo rolniczy z rozwiniętym lokalnie przemysłem. 
Prawobrzeżny dopływ Łososiny - Słopniczanka wypływa spod przełęczy Słopnickiej (766 m n.p.m.). Początkowo 
płynie głęboką doliną wciosową, której dno zbudowane z dużych głazów i zasłane powalonymi drzewami. Od 
przysiółka Kęski 10 km przed ujściem do Łososiny płynie wśród użytków zielonych i pól uprawnych przy 
miejscowościach Słopnice i Zamieście. 

345,4 

PLH18
0024 

Łukawiec 

Obszar o charakterze leśno-łąkowym, a ponadto wzdłuż cieków wodnych i w wilgotnych zagłębieniach spotyka się 
kilka rodzajów łęgów oraz, na terenach otwartych, zbiorowiska torfowisk niskich i przejściowych. Podłoże 
geologiczne stanowią czwartorzędowe piaski i gliny zwałowe, piaski i pyły fluwioglacjalne, a wzdłuż dolin 
większych cieków wodnych aluwia teras rzecznych o zróżnicowanym składzie. Dominującymi typami gleb są gleby 
brunatne i opadowoglejowe, mniejszy udział mają gleby bielicowe, lokalnie również rdzawe, i płowe, a w dolinach 
cieków i miejscach podmokłych hydromorficzne: gruntowoglejowe, murszowate i mady rzeczne. Ponad 80% 
obszaru wyznaczonej ostoi zajmują lasy liściaste, mieszane i (w mniejszym stopniu) iglaste. 

2 270,20 

PLH18
0015 

Łysa Góra 

Obszar obejmuje masyw wzgórza Łysa Góra (641 m n.p.m.), położonego k. Nowego Żmigrodu. Grzbiet jest 
pofałdowany, z kilkoma siodłami. W przyszczytowej partii znajduje się wiele źródeł. Wypływające z nich potoki 
wrzynają się w podłoże, dając początek głębokim jarom o urwistych brzegach, gdzie często tworzą się osuwiska. 
Teren porośnięty jest lasem – starodrzewiem jodłowo-bukowym z bardzo obfitym występowaniem cisa 

2 743,80 
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pospolitego. W jarach, zwłaszcza po północnej stronie, zlokalizowane są płaty jaworzyn. Kompleks leśny otaczają 
łąki (w dużej części ostatnio nieużytkowane) i pola uprawne. Zabudowa wsi związana jest z głębokimi obniżeniami 
wokół masywu. 

PLH12
0025 

Małe Pieniny 

Małe Pieniny to podłużne pasmo górskie z kilkoma krótkimi odgałęzieniami, ciągnące się po obu stronach granicy 
państwa od Pienin Właściwych do przełęczy Rozdziela (803 m n.p.m.), gdzie spotyka się z Beskidem Sądeckim. 
Jego długość wynosi 12 km, a szerokość 5 km. Charakterystycznym rysem rzeźby są wypiętrzenia wapiennych skał 
facji czorsztyńskiej, które układają się w nieduże, izolowane wzniesienia sterczące w otoczeniu fliszowej osłony. 
Zbudowane są one z twardego wapienia krynoidowego oraz czerwonego wapienia bulastego. Północną granicę 
pasma stanowi dolina Grajcarka i Białej Wody. Najwyższym wzniesieniem Małych Pienin jest Wysoka (1052 m 
n.p.m.). Wysokości względne są tu stosunkowo małe. Grzbiet jest wąski, prawie bezleśny, a stoki rozcięte 
obszernymi dolinami. Najbardziej urozmaiconą rzeźbę mają otwarte na północ, wąwozy: Homole, Biała Woda, 
Skalskie. U stóp Wysokiej leży wąwóz Homole. Wyróżniają go strome ściany o urozmaiconych formach skalnych 
(do 120 m wysokości) i potok Kamionka płynący wśród ogromnych głazów. Dnem doliny, u stóp pasma, płynie 
potok Grajcarek. Nad potokiem leżą uzdrowiskowe miejscowości: Szczawnica, Szlachtowa i Jaworki. Cały obszar 
Małych Pienin leży w piętrze regla dolnego, jedynie szczyt Wysokiej zbliża się do regla górnego. Obecnie szata 
roślinna tego pasma jest silnie przekształcona. Lasy - przede wszystkim antropogeniczne świerczyny - wystepują 
głównie w górnych, trudno dostępnych partiach. Niższe położenia i grzbiety Małych Pienin są przeważnie pokryte 
łąkami i pastwiskami, na których wypasa się stada owiec. Wśród pastwisk leżą silnie rozproszone, niewielkie płaty 
bliźniczysk - niegdyś pospolicie tu występujących, obecnie ulegających sukcesji w kierunku żyźniejszych 
zbiorowisk. Obszar obejmuje część pasma Małych Pienin na południe od miejscowości Jaworki, z 4 rezerwatami 
przyrody: Wysokie Skałki, Homole, Biała Woda, Zaskalskie- Bodnarówka. 

1 875,90 

PLH18
0043 

Mrowie Łąki 

Obszar położony jest w Kotlinie Sandomierskiej na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Obszar "Mrowle Łąki" składa się z 
czterech enklaw koncentrujących się w większej części w dolinie rzeki Mrowla. Enklawy w całości są obszarami 
występowanie gatunków z listy załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Na terenie tym dominują nieużytki, 
miejscami tylko wykorzystywane jako łąki kośne. Teren ten ze względu na postępującą sukcesję - zarastanie oraz 
lokalne podtopienia - miejscami jest trudno dostępny. 

294,1 

PLH12
0012 

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 dominują górskie bory świerkowe. W bardzo dobrze rozwiniętej warstwie 

275,2 
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mszystej o pokryciu osiągającym 80% dominują Politrichum formosum i Plagiothecium undulatum. Górnoreglowa 
świerczyna występująca na Policy ma w większości naturalny charakter. 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. Bardzo cenne są także płaty zbiorowisk źródliskowych, w obrębie których 
występują jedne z największych i najlepiej zachowanych w Polsce populacji zarzyczki górskiej. Tereny bezleśne są 
stosunkowo nieliczne i obejmują strefę przywierzchołkową oraz podnóża góry. 

PLH18
0025 

Nad 
Husowem 

Teren znajduje się na fliszu karpackim, dominują tu gleby brunatne właściwe i brunatne kwaśne. W obrębie ostoi 
dominują lasy (ponad 95% powierzchni), niewielkie powierzchnie zajmują tereny nieleśne (np. łąki, stawy). 

3 347,70 

PLH12
0035 

Nawojowa 

Ostoja położona jest na pograniczu Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego. Obejmuje pasmo Rychelowej Góry 
(624 m n.p.m.). Podłoże skalne zbudowane jest z fliszu, czyli z naprzemianlegle ułożonych piaskowców, 
zlepieńców, łupków i margli. Charakterystycznym zjawiskiem są występujące tu osuwiska. Do wysokości ok. 550 m 
n.p.m. występuje piętro pogórza, a powyżej piętro regla dolnego, w którym dominują dolnoreglowe lasy jodłowe. 
Głównymi gatunkami lasotwórczymi są jodła i buk. Obszar utworzony dla ochrony kolonii rozrodczych podkowca 
małego. W obecnych granicach obejmuje 4 kolonie rozrodcze podkowca małego i ich obszar żerowania.  

1 994,00 

PLH12
0045 

Niedzica 

Ostoja "Niedzica" obejmuje Zamek w Niedzicy (Zamek Dunajec) wraz częścią żerowiska kolonii rozrodczej 
podkowca małego (pozostała część żerowisk mieści się w obrębie sąsiadującej ostoi Pieniny PLH120013). Obszar 
położony jest nad prawym brzegiem Jeziora Czorsztyńskiego we wsi Niedzica Zamek na obszarze Spiszu (Pieniny 
Spiskie). Zamek Dunajec jest średniowieczną warowną wzniesioną w początkach XV wieku. Obecnie zamek jest 
jedną z największych atrakcji historycznych południowej Polski.  

25,7 

PLH12
0048 

Nowy Wiśnicz 
Obszar "Nowy Wiśnicz" położony jest na Pogórzu Wiśnickim w powiecie bocheńskim. Obszar obejmuje kolonię 
rozrodczą podkowca małego i nocka orzęsionego na zamku w Nowym Wiśniczu oraz obszar żerowania tych 
kolonii. Na terenie ostoi znajduje się również zimowisko nietoperzy. 

325,7 

PLH12
0050 

Ochotnica 
Obszar utworzony dla ochrony kolonii rozrodczej podkowca małego znajdującej się na strychu Kościoła  
w Ochotnicy Dolnej. Obszar żerowiskowy dla tej kolonii to leżący w bezpośrednim sąsiedztwie obszar Ostoja 
Gorczańska. 

0,2 

PLH12
0071 

Opalonki 

Obszar "Opalonki" położony jest we wsi Klonów, gmina Racławice, powiat miechowski, województwo 
małopolskie. Stanowi część Uroczyska Lisiny-Marszówka, należącym do Leśnictwa Klonów. Obszar ten usytuowany 
jest na południowym zboczu kredowego wzgórza leżącego w paśmie Wzgórz Klonowskich. Roślinność 
kserotermiczna zajmuje stosunkowo niewielką powierzchnię, reprezentowana jest przez bogatą florystycznie 
kwiecistą murawę omanu wąskolistnego. W murawie rosną liczne gatunki chronione w tym wiele storczyków. 

2,4 
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PLH18
0027 

Ostoja 
Czarnorzecka 

Ostoja obejmuje zwarty kompleks leśny porastający pasmo Suchej Góry (585 m n.p.m.) i pasmo Królewskiej Góry 
(554 m n.p.m.) – najwyższych wzniesieo Pogórza Dynowskiego. Od strony południowej góruje nad Kotliną 
Jasielsko-Krośnieoską z rozległą doliną Wisłoka, od północy i północnego zachodu otoczony jest przez inne pasma 
Pogórza Dynowskiego – Czarny Dział (G. Kiczora 516 m n.p.m.), Pasmo Brzezanki (477 m n.p.m.) i Pasmo Jazowej 
(Czarnówka 492 m n.p.m.), oddzielone dolinami potoków: Kopytko (m. Węglówka) i Krościenka (m. Krasna). 99% 
obszaru zajmują zbiorowiska leśne, przy czym udział siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej wynosi 95%. 
Pozostałą część zajmują głównie sośniny wprowadzone na grunty porolne o dośd zróżnicowanym stopniu 
zaawansowania procesów regeneracyjnych. Marginalny udział w powierzchni mają siedliska nieleśne 
reprezentowane przez łąki świeże użytkowane ekstensywnie. 

989,6 

PLH26
0027 

Ostoja Gaj 

Obszar ten jest podzielony na dwie części. Pierwsza, z rezerwatem Gaj, znajduje się na północny-zachód od 
Jędrzejowa, a druga na południowy zachód od tego miasta. Obszar zlokalizowany jest na terenie Płaskowyżu 
Jędrzejowskiego. W budowie geologicznej tego obszaru dominują magle kredowe które budują niewielkie 
wzgórza i były elementem pozyskiwania na tym ternie szczególnie w okolicy rezerwatu Gaj. 

466,6 

PLH12
0018 

Ostoja 
Gorczańska 

Obszar obejmuje prawie całe pasmo górskie Gorców, stanowiące fragment Beskidów Zachodnich. Do obszaru 
włączono także tereny w dolinach potoków Jamno i Jaszcze w Ochotnicy. Do obszaru nie włączono terenów 
leśnych między Nowym Targiem i Łopuszną oraz terenów stosunkowo silnie zabudowanych. Grzbiety górskie są 
szerokie i płaskie, doliny głęboko wcięte. Ostoja jest obszarem źródliskowym dopływów Dunajca i Raby. Sieć 
potoków na terenie ostoi jest bardzo gęsta. Większa część (ponad 90%) terenu jest porośnięta lasami. W reglu 
dolnym są to buczyny i bór świerkowo-jodłowy, w reglu górnym - świerczyny górnoreglowe. Wzdłuż dolin 
potoków występują olszyny. Część drzewostanów ma zaburzony skład gatunkowy oraz strukturą wiekową. W 
szczytowych partiach gór znajdują się liczne, rozległe, ekstensywnie użytkowane polany leśne, stopniowo 
zarastające lasem z powodu zaprzestania wypasu owiec i bydła. Były to niegdyś głównie łąki mieczykowo-
mietlicowe. W lokalnych zagłębieniach terenu, o zwiększonej wilgotności podłoża lub przy wysiękach wody, 
spotyka się eutroficzne młaki. 

17 997,90 

PLH18
0014 

Ostoja 
Jaśliska 

Obszar obejmuje górne dorzecze Jasiołki i źródliska Wisłoka we wschodniej części Beskidu Niskiego, aż po 
Cergową Górę oraz Zawadkę Rymanowską i Królik Polski na północy. Teren stanowi strefę przejściową pomiędzy 
dwiema jednostkami geomorfologicznymi łańcucha Karpat Wschodnich i Zachodnich, między Przełęczami 
Dukielską i Łupkowską. Rzeźba terenu ma łagodny charakter, wzniesienia nie przekraczają 1000 m npm, 
deniwelacje wynoszą 450-550 m. Najwyższe szczyty tego obszaru to Kamień (863 m npm), Danawa (841 m npm), 
Kanasiówka (823 m npm). W dolinach i na zboczach występują tarasy i spłaszczenia erozyjne. Interesującą 
budowę geologiczną wykazują okolice wzgórza Piotruś (727 m npm) i Ostrej (687 m npm), gdzie Jasiołka tworzy 
malowniczy przełom. W strefie szczytowej Piotrusia oraz w masywie Kamienia nad Jaśliskami znajduje się ciąg 

29 286,80 
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skałek zbudowanych z piaskowca oraz rumowiska skalne. Na Górze Cergowej występują liczne jaskinie. Większą 
część obszaru pokrywają lasy o wysokim stopniu naturalności zbiorowisk roślinnych. Dominują żyzne buczyny 
karpackie. Tereny otwarte to głównie dawne pastwiska i łąki, na których zaprzestano w ostatniej dekadzie 
użytkowania. Bogata jest sieć rzeczna, liczne źródliska i wysięki wody, wokół których formują się młaki. 

PLH26
0029 

Ostoja 
Kozubowska 

Obszar położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej w południowo-wschodniej części Garbu Wodzisławskiego 
Stanowią go rozległe kompleksy leśne o zróżnicowanym składzie gatunkowym. Teren charakteryzuje się 
urozmaiconą rzeźbą wykształconą na kredowym, pokrytym lessami podłożu. Wzniesienia porozcinane są licznymi 
dolinkami, jarami i wąwozami. Południowy fragment obszaru stanowią kompleksy podmokłych łąk i pastwisk, 
porozcinanych licznymi kanałami. Ponad 80% obszaru stanowią lasy w większości grądy, bory sosnowo-dębowe, 
fragmenty olsów i łęgów wiązowych występują także murawy kserotermiczne z roślinnością stepową. 

4 256,80 

PLH18
0001 

Ostoja 
Magurska 

Obszar leży w środkowej części Beskidu Niskiego, w górnej części doliny Wisłoki. Obejmuje on na północy pasmo 
Magury Wątkowskiej (Wątkowa 847 m n.p.m. i Kornuty 830 m n.p.m.). Na południu obszar ciągnie się wzdłuż 
granicy ze Słowacją. Wschodnią część terenu tworzy ciąg pojedynczych garbów (Świerzowa 803 m n.p.m., Kolanin 
707 m n.p.m., Kamień 714 m n.p.m.). Rzeźba terenu charakteryzuje się występowaniem garbów i długich 
grzbietów przebiegających z północnego zachodu na południowy wschód, porozdzielanych dolinami pochodzenia 
denudacyjnego i erozyjnego. Obszar obejmuje Magurski Park Narodowy wraz z sąsiadującym terenem ważnym 
dla ochrony nietoperzy: rezerwat Kornuty oraz pasem łąk wilgotnych przy północnej granicy Parku. Ostoja tworzy 
jeden kompleks (głównie leśny), rozdzielony w części zachodniej doliną rzeki Wisłoki, natomiast w części 
wschodniej doliną potoku Wilsznia. Niewielkie powierzchnie zajmują enklawy zbiorowisk nieleśnych. Ponieważ 
przez teren Beskidu Niskiego przebiegają granice zasięgów występowania wielu gatunków roślin naczyniowych, 
jego roślinność ostoi ma charakter przejściowy pomiędzy Karpatami Wschodnimi a Zachodnimi. W paśmie 
górskim Beskidu Niskiego wyróżnia się tylko dwa piętra roślinne - pogórza i regla dolnego. 

20 084,50 

PLH26
0003 

Ostoja 
Nidziańska 

Obszar stanowi fragment rejonu Ponidzia w Małopolsce. Obejmuje naturalną dolinę Nidy i fragmenty 
przylegających do niej płaskowyżów. Krajobraz jest tu bardzo urozmaicony. Rzeka Nida silnie meandruje tworząc 
liczne starorzecza. W środkowej części biegu Nidy utworzył się rozległy kompleks wilgotnych i podmokłych łąk, 
bagien i starorzeczy. Przy małym spadku koryta rzeki, co roku tworzą się tu rozlewiska i rozwijają zbiorowiska 
szuwarowe i utrzymują łąki kośne. Lessowe, lekko faliste obszary płaskowyżów porozcinane są licznymi 
wąwozami, parowami oraz suchymi dolinami. Na odlesionym obszarze zlokalizowane są dwa duże kompleksy 
stawów rybnych, będące ostoją wielu gatunków ptaków. W centrum Ponidzia mamy do czynienia z typową rzeźbą 
krasową związaną z występowaniem pokładów gipsu. Charakteryzuje ją występowanie licznych jaskiń, lejów 
krasowych, wywierzysk i ślepych dolinek. Wapienne i gipsowe wzgórza oraz zbocza wąwozów porastają murawy 
kserotermiczne, a dolinki zajęte są przez zbiorowiska łąkowe. Na NE od miejscowości Szczerbaków znajduje się 

26 515,60 
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niewielki płat halofilnych szuwarów i łąk, zniszczony przez odwodnienie i próby orki, lecz możliwy do 
renaturyzacji. Obszar ostoi jest słabo zalesiony. Występujące tutaj zbiorowiska leśne to przede wszystkim lasy 
świeże z fragmentami siedlisk borowych i olsowych. 

PLH12
0019 

Ostoja 
Popradzka 

Obszar obejmuje dwa duże pasma górskie, Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądeckim oraz małą 
grupę górską - Góry Czerchowskie, a także tereny łąkowe w okolicach Tylicza, Muszynki i Mochnaczki. Pasma te 
zbudowane są z fliszu karpackiego, z ułożonych na przemian warstw piaskowców, łupków, zlepieńców i margli. 
Osobliwością są wychodnie skał magmowych - andezytów. Ostoja leży w zlewni Dunajca, Popradu oraz Kamienicy 
Nawojowskiej. Na skutek zróżnicowania wysokościowego i klimatycznego wykształcił się tu charakterystyczny, 
piętrowy układ roślinności. Do wysokości około 550 600 m n.p.m. występuje piętro pogórza, o typowej dla 
Beskidów mozaice pól, łąk i lasów mieszanych. Powyżej, do wysokości 1100 m n.p.m. występuje piętro regla 
dolnego. Dominują w nim jodłowo-bukowe lasy buczyny karpackiej, poprzecinane polami uprawnymi i 
pastwiskami. Piętro regla górnego wykształciło się jedynie na niewielkich powierzchniach Pasma Radziejowej. 
Tworzy je wysokogórski bór świerkowy. Lasy zajmują wyższe partie gór, łącznie pokrywając ponad 70% terenu 
obszaru. Głównymi gatunkami lasotwórczymi są: jodła, buk i świerk. W dolinach rzek występują lasy liściaste - 
grądy, łęgi i zarośla wierzbowe. Na grzbietach i stokach wzniesień występują liczne polany, stanowiące doskonałe 
punkty widokowe. Doliny oraz niższe partie zboczy zajęte są przez osadnictwo, z charakterystyczną, rozproszoną 
zabudową oraz uprawy rolne i łąki, porozdzielane pasmami lasu. 

57 931,00 

PLH18
0012 

Ostoja 
Przemyska 

Obszar obejmuje jedyny w Polsce fragment najbardziej wysuniętych na zachód pogórzy Karpat Wschodnich – 
Pogórza Przemyskiego i niewielkiej części Pogórza Dynowskiego. Obszar o charakterystycznym, rusztowym 
układzie grzbietów górskich, poprzecinanych równoleżnikowymi dolinami Sanu i Wiaru. Sieć wodna tego terenu 
jest mocno rozbudowana. Lasy stanowią ponad 70 % ogólnej powierzchni obszaru. Dominuje podgórska forma 
buczyny karpackiej. W wyższych partiach Pogórza, występują lasy jodłowo-bukowe. Kompleksy leśne 
poprzerywane są enklawami pól uprawnych oraz łąk i pastwisk. Na skarpach w dolinie Wiaru, w okolicach 
Rybotycz i Makowej występują murawy kserotermiczne, przypominające kwietne stepy. Zaludnienie obszaru jest 
niewielkie, a osady zlokalizowane są w dolinach. 

39 656,80 

PLH26
0032 

Ostoja 
Sobkowsko-
Korytnicka 

Obszar położony jest w mezoregionie Dolina Nidy oraz częściowo w obrębie mezoregionu Pogórze Szydłowskie. 
Występują tu skały osadowe z ery paleozoicznej i mezozoicznej przykryte przez młodsze osady z okresu miocenu. 
Na obszarze, gdzie występują wapienie rozwinął się kras. Obejmuje dolny fragment doliny rzeki Nidy, która 
charakteryzuje się płaskim dnem podlegającym zalewom. Meandrująca rzeka tworzy liczne starorzecza. Teren 
ostoi charakteryzuje się wydłużonymi, łagodnie zaokrąglonymi wzgórzami między którymi występują liczne 
wąwozy i jary. 

2 204,10 
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PLH26
0033 

Ostoja 
Stawiany 

Ostoja położona jest w obrębie mezoregionu Pogórze Szydłowskie oraz w zachodniej części Niecki Połanieckiej 
tzw. Płaskowyżu Stanieckim. Rzeźba terenu jest tu słabo rozwinięta, północna część jest poprzecinana garbami i 
dolinkami. Charakterystycznym elementem tego terenu są formy krasu które rozwinęły się w utworach 
mioceńskich głównie w gipsach ale też i w wapieniach. Przez obszar przepływają liczne rzeczki i strumienie o 
niewielkich przepływach i długości. 

1 194,50 

PLH26
0034 

Ostoja 
Szaniecko-

Solecka 

Obszar znajduje się w środkowej części Garbu Pińczowskiego oraz południowo - zachodnim fragmencie Niecki 
Połanieckiej (Płaskowyżu Stanieckim i Kotlinie Borzykowskiej). Składa się z kilkunastu enklaw z malowniczymi 
wapiennymi i gipswymi wzgórzami porośniętymi roślinnością kserotermiczną. Teren poprzecinany jest licznymi 
ciekami wodnymi, miejscami tworzącymi zabagnione dolinki, w których wykształciły się torfowiska. W północnej 
części obszaru znajdują się liczne odsłonięcia gipsów, zwłaszcza wielkokrystalicznych; ponadto, obserwuje się 
liczne formy krasu powierzchniowego i podziemnego np.: leje, studnie, zapadliska, jaskinie krasowe. Środkowa i 
południowa część wyróżnia się występowaniem wód mineralnych z wysiękami, którym towarzyszy roślinność 
halofilna, jak np. w okolicach wsi Owczary. 

8 072,90 

PLH12
0047 

Ostoja w 
Paśmie 
Brzanki 

Obszar obejmuje fragment ciągnącego się równoleżnikowo, pasma górskiego, położonego we wschodniej części 
Pogórza Ciężkowickiego między dolinami Białej i Wisłoki. Pasmo Brzanki cechuje znaczne zróżnicowanie 
zbiorowisk roślinnych, bogactwo flory oraz wysoki stopień naturalności zbiorowisk. Na najwyższych wzniesieniach 
przekraczających 500 m n.p.m. (Brzanka) wykształciło się piętro regla dolnego z charakterystycznym dla niego 
zespołem żyznej buczyny karpackiej w formie reglowej. Na grzbietowych spłaszczeniach terenu w reglu dolnym 
wykształciły się fragmenty kwaśnej buczyny górskiej. Pomiędzy płatami buczyn, w miejscach o odpowiedniej 
morfologii terenu, występują niewielkie płaty jaworzyny z języcznikiem zwyczajnym. W obszarze do wysokości 
360-400 m n.p.m. rozwinęło się wielogatunkowe zbiorowisko grądu subkontynentalnego porastające strome 
zbocza rzek i potoków (dolina Białej i jej dopływów w okolicach Golanki  
i Lubaszowej), a w dolinach potoków utrzymują się fragmenty łęgów podgórskich. 

788,9 

PLH26
0035 

Ostoja 
Wierzejska 

Południowa część obszaru obejmuje zachodnie przedłużenie Pasma Masłowskiego z Górą Wierzejską 375 m 
n.p.m. W budowie geologicznej dominują tu piaskowce i mułowce z wkładkami iłów i zlepieńców dewonu 
dolnego, poprzecinanych uskokami. Północna część obszaru należy do zachodniej części Wzgórz Tumlinskich, 
które na tym terenie budują głównie piaskowce i mułowce kambryjskie. Są tu również wychodnie piaskowców 
triasowych w rejonie góry Sosnowicy - 414 m n.p.m., miejscami eksploatowane w lokalnych łomikach. Fragment 
doliny rzeki Sufraganczyk i jej dopływu wypełniają głównie holoceńskie mułki, piaski i żwiry rzeczne. Można tam 
również spotkać plejstoceńskie piaski i żwiry wodlolodowcowe i rzeczne. Jest to obszar leśny. Występuje tu 
głównie las jodłowo-bukowy z domieszką świerka, dębów, graba. 

224,6 
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PLH26
0036 

Ostoja 
Żyznów 

Ostoja Żyznów położona jest w obrębie mezoregionów Wyżyna Sandomierska, Góry Świętokrzyskie i Pogórze 
Szydłowskie. W części wschodniej geologicznym fundamentem obszaru jest przedłużenie Gór Świętokrzyskich, 
natomiast w kierunku wschodnim na skały paleozoiczne są nałożone osady morskie transgresji mioceńskiej. W 
większości obszar pokrywa znacznej grubości pokrywa lessowa, co sprawia, że powierzchnia terenu jest dosyć 
płaska, rozcięta przez dopływ Wisły - Koprzywiankę wraz z dopływami. Koprzywianka, lewostronny dopływ Wisły 
jest to najdłuższa rzeka płynąca przez Wyżynę Sandomierska, a jednocześnie mająca największe dorzecze. 
Największym dopływem Koprzywianki na obszarze jest rzeka Kacanka. Utworzono na niej rozległy zbiornik wodny 
w Szymanowicach k. Klimontowa. Występujące tu gleby to głównie brunatnoziemy, rzadziej czarnoziemy, przez co 
teren jest intensywnie użytkowany rolniczo. Charakterystyczny dla obszaru krajobraz to stosunkowo płaska 
wyżyna lessowa, wyniesiona na wysokość 220-290 m n.p.m., z bardzo gęstą siecią dolin i wąwozów lessowych, 
parowów oraz wzgórz o stromych ścianach stanowiących dopełnienie doliny Koprzywianki i Kacanki, będących 
dominującą częścią krajobrazu. W dolinie rzeki Koprzywianki oraz jej dopływów znajdują się wychodnie starych 
skał z ery paleozoicznej, w tym z kambru dolnego. Rzeka miejscami meandruje stwarzając dogodne siedliska dla 
ekstensywnie użytkowanych łąk, rozlewisk, zastoisk oraz płatów łęgów. Rozleglejsze powierzchnie zajęte 
zwłaszcza przez zbiorowiska łąkowe o różnym stopniu wilgotności znajdują się w dolinie rzeki Kacanki. Zbocza 
dolin rzecznych, wąwozów lessowych, skarpy śródpolne pokrywają murawy kserotermiczne. Dominującymi 
zbiorowiskami leśnymi są bory sosnowe i mieszane, nierzadko jednak trafiają się różnego typu zbiorowiska 
grądowe, rozczłonkowane często głębokimi wąwozami i jarami, zwłaszcza na zboczach dolin rzecznych. 

4 480,00 

PLH12
0052 

Ostoja 
Nietoperzy 

Beskidu 
Wsypowego 

Beskid Wyspowy to część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Skawy a Kotliną Sądecką. Jego cechą 
charakterystyczną jest "wyrastanie" odosobnionych, wyspowo wznoszących się szczytów z typowo podgórskiego, 
sfalowanego łagodnymi garbami krajobrazu. Szczyty te mają strome, czasem nawet bardzo spadziste stoki, 
wierzchowina jednak z reguły jest płaska i wylesiona. Beskid Wyspowy jest krainą łączącą w sobie cechy 
podgórskie z górskimi. Podłoże geologiczne stanowią utwory fliszu karpackiego płaszczowiny magurskiej 
(piaskowce gruboławicowe i łupki). Na stokach spotyka się wychodnie skał piaskowcowych. Fragmenty ostoi 
obejmują szczyty: Ciecień (829 m n.p.m.) i Kostrza (730 m n.p.m.). Obszar utworzony dla ochrony kolonii 
rozrodczych podkowca małego, nocka orzęsionego i nocka dużego. "Ostoje nietoperzy 
Beskidu Wyspowego" tworzy jedenaście enklaw. Każda z nich obejmuje obiekt lub obiekty, w których zamieszkują 
kolonie rozrodcze, i obszary żerowania nietoperzy.  

3 097,00 

PLH12
0020 

Ostoja 
Nietoperzy 

okolic 
Bukowca 

Ostoja położona jest na Pogórzu Rożnowskim. Podłoże skalne tego terenu zbudowane jest ze skał fliszowych. W 
układzie geologicznym występują tu naprzemiennie położone warstwy łupków i piaskowców. Charakterystycznym 
zjawiskiem są osuwiska. Dominują gleby brunatne. Na terenie ostoi znajduje się jaskinia szczelinowa "Diabla 
Dziura", znajdująca się na terenie rezerwatu "Diable Skały" na wzgórzu Bukowiec (503 m n.p.m.), w m. Bukowiec. 

586,3 
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Obszar utworzony dla ochrony kolonii rozrodczych i zimowiska podkowca małego i nocka dużego. Ostoję 
"Nietoperze Okolic Bukowca" tworzą cztery enklawy. Każdy z nich obejmuje obiekt, w których mieszczą się 
kolonie rozrodcze i ich obszary żerowania.  

PLH12
0094 

Ostoja 
Nietoperzy 

Powiatu 
Gorlickiego 

Podłoże skalne obszaru budują w przeważającej większości gruboławicowe piaskowce magurskie, na których 
wytworzyły się gleby brunatne i brunatne kwaśne. Fragmenty ostoi obejmują obszary w okolicy wzniesień: 
Miejska Góra (643 m n.p.m.), Suchy Wierch (652 m n.p.m.), Kiczera - Żdżar (610 m n.p.m.), Ubocz (623 m n.p.m.), 
Czerteżyki (628 m n.p.m.), Markowiec (640 m n.p.m.), Kiczerka (625 m n.p.m.), Skałka (820 m n.p.m.), Czarny Dział 
(706 m n.p.m.) oraz Wysota (784 m n.p.m.). Na obszarze ostoi występują dwa piętra roślinności: piętro pogórza 
(do 530 m n. p. m.) oraz piętro regla dolnego (po szczyty). W krajobrazie dominują lasy liściaste i mieszane, 
bukowe i bukowo - jodłowe. Obszar utworzony dla ochrony kolonii rozrodczych podkowca małego i nocka dużego. 
"Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego" tworzy sześć enklaw. Każda z nich obejmuje obiekt, w którym mieści się 
kolonia rozrodcza i jej obszar żerowania.  

2 789,00 

PLH18
0044 

Osuwiska w 
Lipowicy 

Obszar obejmuje osuwiska piaskowców warstw menilitowych na południowo-wschodnim stoku Góry Kilanowskiej 
(576 m n.p.m.) w Beskidzie Niskim. W obrębie osuwisk występuje 69 jaskiń o łącznej długości 1755 m. Największa 
z nich, Jaskinia Słowiańska-Drwali ma 601 m długości, ponadto 3 jaskinie mają ponad 100 m długości (Szczelina 
Lipowicka, Gangusiowa Jama, Lodowa Szczelina). Jaskinie są schronieniami nietoperzy. 

13,5 

PLH18
0028 

Patria nad 
Odrzechową 

Obszar ostoi w 100% zajmują lasy - dominuje żyzna buczyna karpacka, są także płaty grądu. Niewielkie obszary 
zajmują obszary leśne nie będące siedliskami naturowymi. Gleby na tym terenie należa do gleb brunatnych na 
fliszu karpackim. 

572,9 

PLH12
0013 

Pieniny 

Obszar obejmuje pasmo górskie Pienin. Stanowi on brzeżny, północny fragment Pienińskiego Pasa Skałkowego. 
Pasmo zbudowane jest z wapieni i piaskowców. Gęsta jest sieć źródeł, w większości krasowych, o dużej 
wydajności. Liczne są też potoki spływające do Dunajca lub Krośnicy. Na terenie Pienin znaleziono 22 jaskinie, w 
większości pseudokrasowego pochodzenia; największa z nich to Jaskinia w Ociemnem (dł. 196 m, gł. 47,5 m). 
Charakterystyczne dla Pienin są bardzo duże różnice w klimacie lokalnym między ich południowymi i północnymi 
zboczami, co pociąga za sobą zróżnicowanie szaty roślinnej. Lasy zajmują ponad 70% powierzchni; na zboczach o 
ekspozycji północnej przeważa żyzna buczyna karpacka, u podnóża skał i w Żlebach spotkamy płaty jaworzyny 
górskiej, zbocza o wystawie południowej zajmują ciepłolubne lasy bukowe i jodłowe, a bezleśne zbocza pokrywają 
bujne murawy kserotermiczne. Na ich obrzeżach i u podnóża skał rozrastają się płaty ciepłolubnych zarośli ze zw. 
Berberidion. Charakterystyczna dla Pienin jest obecność półnaturalnych, bogatych biocenoz łąkowych, 
obfitujących w gatunki storczykowatych, niezwykle barwnych górskich muraw naskalnych porastających strome 
ściany skalne oraz reliktowych kserotermicznych lasków sosnowych. Obszar ma wyjątkowe walory krajobrazowe - 

2 334,60 
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obejmuje malowniczy przełom Dunajca pomiędzy Czerwonym Klasztorem a Szczawnicą. Dolina jest tu bardzo 
wąska i niezwykle kręta. Na odcinku 2,5 km w linii prostej rzeka tworzy siedem ostrych zakrętów i ma 9 km 
długości. Dno doliny, zwężające się miejscami do kilkunastu metrów, całkowicie wypełnia rzeka, której spadek jest 
duży, ale nierównomierny; występują tu na przemian bystre "szypoty" i spokojne "plosa". Ujścia bocznych dolinek 
są zawieszone nad Dunajcem, gdyż ich wody nie dorównują mu w erozyjnym pogłębianiu koryt. Zakola Dunajca 
nie są meandrami wciętymi, ale są wymuszone zarówno rozmieszczeniem twardych skałek i mało odpornej 
osłony, jak też przebiegiem licznych szczelin, pęknięć i dyslokacji. Geneza przełomu nie została do dzisiaj 
wyjaśniona. 

PLH12
0037 

Podkowce w 
Szczawnicy 

Kościół położony w centrum Szczawnicy, w otoczeniu zwartej niskiej zabudowy miejskiej, licznych zadrzewień i 
kęp krzewów. W pobliżu potok Grajcarek, ruchliwa jezdnia i park miejski. Kościół kryty blachą strych murowanego 
kościoła z 1892 roku. Strop ocieplony wełną mineralną nie zabezpieczoną folią. Wlot na strych przez okienka w 
wieży. Willa położona na granicy lasu mieszanego i parku miejskiego, w pobliżu niewielkiego stawu. Duży, niski 
strych zabytkowej willi, kryty blachą na goncie. Dostęp do schronienia przez pojedynczy, duży otwór wlotowy. 

569,1 

PLH12
0026 

Polana Biały 
Potok 

Obszar obejmuje rozległą polanę leżącą przy północnych granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, przy 
wylocie Doliny Lejowej. Jest to teren lekko nachylony ku północy, podmokły i zatorfiony. Wyniesienie w centralnej 
części pokrywa las świerkowy. Polana przecięta jest kilkoma, niewielkimi ciekami. Nad nimi rozwijają się na 
niewielkich powierzchniach zarośla łęgowe. Na polanie wykształciło się torfowisko, sporadycznie porastające 
sosnami i wierzbami. W rejonie Polany Biały Potok występuje szereg torfowiskowych i murawowych zbiorowisk 
roślinnych, począwszy od eutroficznej młaki kozłkowo-turzycowej, aż po dolinkowe i kępkowe zespoły torfowiska 
wysokiego i płaty reprezentujące kl. Oxycocco-Sphagnetea. Tworzą one drobnopowierzchniową mozaikę. 
Fragmenty Polany pokryte są łąkami zaliczanymi do zespołu Gladiolo-Agrostietum, ekstensywnie użytkowanymi, 
przede wszystkim pastwiskowo i kośnie. Niewielki procent gruntu jest użytkowany jako pola uprawne. 

53,4 

PLH12
0072 

Paradów 

Obszar "Poradów" położony jest między miejscowościami Poradów i Parkoszowice gmina Miechów, powiat 
miechowski, województwo małopolskie. Składa się z 2 enklaw, rozdzielonych polem uprawnym. Zbiorowiska 
murawowe porastają strome kredowe zbocza i wąwozy na lewym brzegu potoku Zarogówka. Na zboczach o 
ekspozycji zachodniej zalegają płytkie rędziny. Pierwsza z enklaw ma długość ok. 660 m, a szerokość od ok. 220 m 
do 470 m, druga - długość ok. 180 m szerokość 100 m. 

11,3 

PLH26
0037 

Przełom 
Lubrzanki 

Jest to jedna z najpiękniejszych dolin w Górach Świętokrzyskich. Rzeka Lubrzanka nabiera tu charakteru górskiego 
potoku. Pomiędzy Radostową i południowo wschodnim grzbietem Klonówki tworzy przełom, rozdzielając Pasmo 
główne na pasmo Klonowskie i Masłowskie. Lubrzanka torując sobie drogę przez złom kwarcytów, nadaje 
stromym zboczom swoistego uroku wzbogaconego licznymi wąwozami ukrytymi w bujnej roślinności. Obszar 

272,6 
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obejmuje większy fragment doliny rzecznej z licznymi dopływami otoczone podmokłymi łąkami. Rzeka wypływa z 
północnych stoków Barczy w Paśmie Klonowskim. Płynie przez Dolinę Wilkowską. W pobliżu Marzysza uchodzi do 
Czarnej Nidy 

PLH12
0073 

Pstroszyce 

Obszar "Pstroszyce" położony jest w zachodniej części Wyżyny Miechowskiej w miejscowości Pstroszyce Pierwsze, 
na zachód od drogi Miechów - Tunel, gmina Miechów, powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy 
kserotermiczne i ciepłe zarośla porastają strome miedze, odłogowane pola i stare wyrobiska kamienia 
wapiennego. Długość tego obszaru wynosi ok. 610 m, a szerokość 560 m. 

19,4 

PLH12
0093 

Raba z 
Mszanką 

Obszar obejmuje rzekę Rabę od ujścia potoku Mszanka do mostu w m. Stróża Mądrowo wraz z potokiem 
Krzczonówka od zapory przeciwrumowiskowej w miejscowości Krzczonów do ujścia do rzeki Raby oraz potokiem 
Krzywiczanka od mostu w miejscowości Koźmice do ujścia do rzeki Raby . Dno Raby na tym odcinku jest pokryte 
grubym i średnim żwirem oraz otoczonymi kamieniami. Charakterystyczną cechą są obszerne kamieńce i zmienne 
koryto rzeki. Kamienie i żwir przesuwane bywają w czasie większych powodzi wiosennych i letnich. W tym czasie 
rzeka łatwo zmienia koryto i dzieli się na ramiona płynące po żwirowisku. Spadek jednostkowy wynosi 3,89‰. 
Dopływy Raby płyną wąskimi dolinami o dużym spadku. Sposób zagospodarowania zlewni gdzie użytki rolne 
zajmują około 50% powierzchni zlewni a lasy tylko 4% powierzchni, funkcje rekreacyjne terenów nadrzecznych, 
silna penetracja turystyczna a także rozwinięta sieć dróg są bezpośrednimi przyczynami szybkiej erozji i 
przyśpieszenia spływu powierzchniowego. Warunki hydromorfologiczne koryta Raby, w ostatnich pięciu latach 
kształtowane są poprzez regulację (przekładanie) koryta rzeki związane z budową dwupasmowej drogi Kraków - 
Zakopane. 

249,3 

PLH12
0077 

Rudniańskie 
Modraszki - 
Kajasówka 

Obszar położony na terenie Garbu Tenczyńskiego (zrębu tektonicznego) stanowiącego południową część Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej. Znacząca część obszaru to tereny rolnicze - pola uprawne oraz łąki i pastwiska. W 
północnej części obszaru znajduje się wąski zrąb tektoniczny ze stromymi zboczami zbudowany przede wszystkim 
górno jurajskich wapieni skalistych. Szczyt zręb porasta las, a jego zbocza murawa kserotermiczna. 

447,2 

PLH12
0058 

Rudno 

Obszar obejmuje fragment doliny potoku Rudno przy na granicy gmin Czernichow i Alwernia. W granicach obszaru 
znajdują się głównie siedliska nieleśne w tym łąki trzęślicowe z kosaćcem syberyjskim Iris sibirica i goryczką 
wąskolistną Gentiana pneumonanthe oraz związaną z nimi fauną bezkręgowców w tym modraszki: Maculinea 
teleius i M. nausitous. Ponadto, dolinę porastają szuwary głównie trzcinowe i zarośla olszy. Część doliny zajmują 
łąki kośne podsiewane gatunkami szlachetnych traw. W górnej części tego fragmentu doliny Rudna znajdują się 
zbiorniki wodne pełniące rolę miejsc rozrodu płazów, w tym traszki grzebieniastej Triturus cristatus. W części 
doliny przylegającej do oddziału 56 lasów ndl. Krzeszowice, porośniętej głównie szuwarami, zlokalizowane jest 
stanowisko poczwarówki zwężonej.  

72,4 
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PLH18
0016 

Rymanów 

Obszar położony jest na pograniczu Beskidu Niskiego i Pogórza Bukowskiego. Obejmuje on dwie kolonie rozrodcze 
nietoperzy mieszczące się w kościele w Rymanowie Zdroju i w kościele w Sieniawie oraz obszary żerowiskowe tych 
kolonii. Kościół w Rymanowie Zdroju położony jest w bliskim sąsiedztwie rzeki Tabor, Parku Miejskiego i ruchliwej 
drogi wojewódzkiej nr 889. Obiekt kryty jest blachą, w nocy oświetlony kilkoma reflektorami. Strych kościoła gdzie 
mieści się kolonia rozrodcza zabezpieczony jest podestem chroniącym strop kościoła przed guanem nietoperzy. 
Kościół w Sieniawie położony jest nad brzegiem jeziora zaporowego na Wisłoku. W bliskim sąsiedztwie obiektu 
mieszczą się zabudowania wiejskie, łąki, pola i lasy mieszane. Strych drewnianego, zabytkowego kościoła (dawniej 
cerkwi) kryty jest blachą. Strop kościoła i dach w fatalnym stanie wymaga pilnego remontu. 

5 241,00 

PLH18
0007 

Rzeka San Obszar obejmuje odcinek środkowego Sanu położony pomiędzy Sanokiem i Jarosławiem. Jest to wartościowy 
przyrodniczo odcinek dużej podgórskiej rzeki o naturalnych brzegach i słabo przekształconym korycie. 

1 374,80 

PLH18
0045 

Sanisko w 
Bykowcach 

Pod względem podziału fizyczno-geograficznego obszar położony jest w mezoregionie Pogórza Bukowskiego, od 
północy sąsiadując z Górami Sanocko-Turczańskimi. Teren łagodnie opada od wschodu ku zachodowi, zgodnie z 
głównym kierunkiem, wyznaczonym tutaj przez rzekę San. W granice obszaru włączono starorzecze Sanu tzw. 
"Sanisko" oraz sąsiadujące z nim i powiązane przyrodniczo, rozległe partie dawnego torfowiska niskiego "Ług". 
Dolina Sanu na terenie Bykowiec i sąsiedniego Zagórza zmienia swój górski charakter - znacznie poszerza się i 
tworzy rozległe tarasy nadrzeczne, a dochodząca od południa dolina Osławy przyczynia się do takiego rozwoju 
doliny. Układ ten pozwalał rzece na swobodne zmiany koryta podczas wielkich przyborów wód i tworzenie 
podmokłości. Torfowisko "Ług" to przypuszczalnie dawne zakole rzeki, dziś zupełnie zarośnięte, zaś "Sanisko" to 
starorzecze posiadające dość dużą powierzchnię lustra wody. Należy dodać, że stare koryto Sanu pod Bykowcami 
ma interesujący, asymetryczny charakter. Prawy brzeg Sanu podmywał niegdyś dość strome zbocza o wystawie 
wschodniej i południowej, wznoszące się nad jego wody na wysokość około 10-15 m. Już w odległości 
kilkudziesięciu metrów od rzeki na wyniesieniu tym lokowały się najniżej położone zabudowania miejscowości. 
Lewy brzeg rzeki natomiast łagodnie przechodził w rozległe tarasy zalewowe (tzw. Błonia). Trwające od 
dziesięcioleci procesy lądowacenia starorzecza spowodowały znaczne zmniejszenie lustra wody - w chwili obecnej 
wody stojące stanowią dwa stawy: położony niżej, bliżej zabudowań staw "Sanisko" oraz połączony z nim 
hydrologicznie, wydłużony staw "Polan" (nazywany również "Pod Polanem"). Torfowisko "Ług" prezentuje nadal 
wysokie walory przyrodnicze. W zależności od warunków hydrologicznych pokrywają je aktualnie płaty szuwarów 
wielkoturzycowych (trzcina pospolita), niewielkie partie łąk wilgotnych ze związku Calthion i torfowisk 
zasadowych, natomiast w przewadze są łąki świeże, użytkowane ekstensywnie. Torfowisko zasila jeden ciek 
wodny. 

79,8 
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PLH12
0079 

Skawiński 
obszar łąkowy 

Obszar położony przy południowo-zachodniej granicy Krakowa (ponad 95% powierzchni w obrębie miasta), 
przylegający do Lasów Tynieckich. Obejmuje głównie łaki, w tym świeże, podmokłe i trzęślicowe. 

44,1 

PLH12
0074 

Sławice 
Duchowne 

Obszar "Sławice Duchowne" leży na Wyżynie Miechowskiej, we wsi Sławice Duchowne, gmina Miechów, powiat 
miechowski w województwie małopolskim. Murawy kserotermiczne porastają bardzo strome, wąskie zbocze o 
ekspozycji południowo-zachodniej, długości około 780 m szerokości 80 m. 

4,4 

PLH18
0050 

Starodub w 
Pełkiniach 

Obszar usytuowany jest koło Jarosławia, na granicy Pradoliny Podkarpackiej i Doliny Dolnego Sanu. Tworzy go 
zwarty kompleks łąk położonych pomiędzy miejscowościami Pełkinie, Ujezna, Jagiełła i Rozbórz. 

574,8 

PLH12
0015 

Sterczów-
Ścianka 

Obszar położony jest na wyżynie lessowej, poprzecinanej erozyjnymi wąwozami i suchymi dolinkami. Lasy to 
zwykle dobrze wykształcone lasy liściaste, choć zachowały się tu tylko na niewielkich powierzchniach. W 
krajobrazie dominują drobnołanowe agrocenozy, którym towarzyszą niewielkie płaty muraw i zarośli 
kserotermicznych, zwykle położone na stromych stokach. Obszar leży na stromym zboczu o wystawie 
południowo-zachodniej. W podłożu znajdują się utwory ery mezozoicznej, kredy środkowej i górnej - margle 
kredowe i wapienne. Otoczony jest lasem grądowym, tylko na niewielkim odcinku (45 m) od strony południowej, 
graniczy z polami. Obszar obejmuje kompleks muraw kserotermicznych i zarośli. Murawy charakteryzują się 
zaawansowanym procesem sukcesji w kierunku lasu. 

11 

PLH06
0083 

Szczecyn 

Obszar obejmuje kompleks lasów na pograniczu Wzniesień Urzędowskich (Wyżyna Lubelska) i Kotliny 
Sandomierskiej. Obszar składa się z dwóch płatów: większy - zachodni rozciąga się od Liśnika na północy po Wólkę 
Gościeradowską na południu i obejmuje lasy porastające bogato urzeźbioną strefę wierzchowinową i 
krawędziową Wyżyny Lubelskiej. Prawie 100% powierzchni obszaru zajmują lasy. Pozostałe formy użytkowania to: 
łąki, dawne kamieniołomy (obecnie zarośla i murawy kserotermiczne), sieć komunikacyjna. 

932,5 

PLH06
0020 

Sztolnie w 
Sendekach 

Ostoja obejmuje sztolnie pozostałe po eksploatacji piaskowców do wyrobu kamieni młyńskich w Ndl. Zwierzyniec 
oraz na gruntach prywatnych na zachód od wsi Potok Senderki, za zagajnikiem przez który prowadzi droga będąca 
przedłużeniem głównej drogi prowadzącej przez wieś Potok Senderki. Sztolnie leżą na dnie zadrzewionych 
wąwozów wcinających się w pola. 

80,6 

PLH12
0088 

Środkowy 
Dunajec z 

dopływami 

Ostoję Środkowego Dunajca z dopływami tworzą: 
- rzeka Dunajec na odcinku od północnej granicy Ostoi Pieniny do ujścia lewobrzeżnego dopływu Smolnik, 
- dolna część potoku Ochotnica od mostu w miejscowości Ochotnica Górna do ujścia do Dunajca, 
- dolna część potoku Kamienica Gorczańska (Łącka) od mostu w miejscowości Szczawa do mostu na trasie 
Krościenko – Stary Sącz w miejscowości Zabrzeż oraz 
- dolna część potoku Słomka od mostu w miejscowości Przyszowa do ujścia do Dunajca. 
Rzeka Dunajec w granicach ostoi zaliczana jest do typu 15 - średnia rzeka wyżynna - wschodnia, zaś jej dopływy 

755,8 
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Ochotnica, Kamienica Gorczańska i Słomka zaliczane są do typu 14 - małe rzeki fliszowe. od kilkuset metrów do 
kilku kilometrów. Dolina jest częściowo pokryta lasem częściowo wykorzystywana rolniczo (użytki zielone, pola 
uprawne). Wzdłuż rzeki biegnie droga krajowa łącząca Szczawnicę-Krościenko i Nowy Sącz. Koryto rzeki jest z 
jednej strony ograniczone wałem drogowym (niekiedy umocnione ścianami betonowym lub ostrogami) z drugiej 
nadbrzeżnymi wzniesieniami. Koryto rzeki tworzą pojedyncze głazy, otoczone kamienie lub żwir, rzadziej piasek. 
Nurt rzeki słabo zacieniony, zróżnicowany, z wyraźnie widocznymi bystrzami i plosami. Liczne odsypy z 
roślinnością pionierską, a w dolinach Ochotnicy i Kamienicy - rozległe kamieńce nadrzeczne. Dunajec w granicach 
ostoi nie ma przegród blokujących wędrówki ryb. Jedynie w miejscowości Świniarsko znajduje się przegroda 
denna, która może sprawiać trudności słabiej pływającym przedstawicielom ichtiofauny. Dopływy Dunajca mają 
charakter podgórski, dno kamieniste, żwirowe, rzadko piaszczyste. W większości przypadków są silnie 
wcięte i zacienione, jednak Kamienica Gorczańska, kamienica Sądecka i Ochotnica wykształciły rozległe obszary 
kamieńcowe. Dopływy Dunajca stanowią niezbędne zaplecze tarliskowe dla gatunków ryb chronionych w 
proponowanej ostoi. 

PLH12
0089 

Tarnawka 

Obszar obejmuje fragmenty podgórskich dolin rzecznych w zlewni potoku Tarnawka (dopływ rzeki Stradomka, 
dopływ rzeki Raby) i jej dopływów: dolną część doliny potoku Tarnawka na odcinku od mostu drogowego poniżej 
ujścia Rybskiego Potoku w miejscowości Szyk do ujścia do rzeki Stradomka w miejscowości Boczów, dolną część 
doliny potoku Przeginia na odcinku od miejscowości Rdzawa do ujścia do Tarnawki wraz z lewobrzeżnymi 
dopływami tego potoku,górną część doliny potoku Dopływ spod Dąbrowicy na odcinku od miejscowości 
Dąbrowica do miejscowości Wola Grabska. Proponowany obszar ostoi obejmuje fragmenty podgórskich dolin 
rzecznych w zlewni rzeki Tarnawki: m.in. przełom Tarnawki. Są to ostatnie nieuregulowane bądź nieznacznie 
przekształcone fragmenty koryt rzek i potoków z zachowanymi wyspami, odsypami i skarpami, a w wyżej 
położonych odcinkach z progami i nawisami skalnymi. Brzegi tych cieków porastają lasy łęgowe, zarośla 
wierzbowe i ziołorośla, zachowało się tam także wiele starorzeczy i oczek wodnych. W bezpośrednim otoczeniu 
dolin znajdują się głównie łąki. Na zboczach dolin rosną starsze buczyny i jedliny. Obszar obejmuje także fragment 
masywu niskich gór położonych na pograniczu Pogórza Wiśnickiego i Beskidu Wyspowego nad przełomem rzeki 
Tarnawki oraz ujściowy fragment tej rzeki do rzeki Stradomki w Boczowie. Zachowały się tutaj zbliżone do 
naturalnych lasy, głównie buczyna karpacka a także fragmenty jedlin, grądów i łęgów. Drzewostan jest mieszany i 
różnowiekowy ale z przewagą starodrzewiu. Liczne są polany wykorzystywane pastersko i rolniczo. W ujściowej 
części doliny istnieje duży fragment lasu łęgowego a koryto rzeki tworzy liczne meandry z łachami i skarpami. W 
podłożu dominuje flisz karpacki a na szczytach i w dolinie wystają skałki. Ochroną powinien być objęty cały masyw 
górski po obu brzegach przełomu a także ujściowy fragment doliny Tarnawki. Do obszaru włączono też potoki w 
rejonie Przegni, nad którymi wykształciły się olszynki i kamieńce. 

140 
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PLH18
0049 

Tarnobrzeska 
Dolina Wisły 

Obszar ten w całości jest położony na Terenie Kotliny Sandomierskiej, na Nizinie Nadwiślańskiej, na styku dwóch 
województw. Obejmuje dolinę Wisły ograniczoną do międzywala, na odcinku od ujścia Wisłoki - poniżej Połańca, 
do Sandomierza. Znaczne powierzchnie wydm nadwiślańskich są pokryte roślinnością inicjującą proces sukcesji.  
W dolinie rzeki występują dość duże starorzecza, z wykształconą roślinnością naturalną. Na lewym brzegu rzeki 
Wisły dominują kompleksy łąk, a na prawym znaczne połacie lasów nadrzecznych i zarośli wierzbowych. Jest to też 
teren, gdzie w dużej ilości oprócz cennych siedlisk przyrodniczych występują także duże ilości ptaków, dla których 
teren ten jest swoistym korytarzem ekologicznym. W kilku miejscach, na wzniesieniach kilkudzisięcio- metrowych 
występują skupiska olszy czarnej z Asarum europaeum w runie. 

4 059,70 

PLH12
0080 

Torfowisko 
Wielkie Błoto 

Torfowisko Wielkie Błoto to polana Puszczy Niepołomickiej - dużego kompleksu leśnego położonego w widłach 
Wisły i Raby. Na części tej rolniczo użytkowanej polany (zabudowa, grunty orne, fragmenty łąk), występują 
torfowiska niskie podlegające procesom sukcesji w kierunku łąk, zakrzaczeń i zarośli drzew. Obecnie przeważają tu 
zbiorowiska młaki niskoturzycowej, torfowisk niskich oraz łąk wilgotnych. 

347,9 

PLH18
0018 

Trzciana 
Obszar położony jest na terenie Beskidu Niskiego nieopodal drogi Dukla - Barwinek. Ostoję stanowi 
nieużytkowany strych kamiennego kościoła w którym schronienie znalazła kolonia rozrodcza dwóch gatunków 
nietoperzy znajdujących się w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: nocka dużego oraz podkowca małego. 

2 285,50 

PLH12
0095 

Tylmanowa 
Obszar położony jest w Tylmanowej w powiecie nowotarskim. Znajduje się tu stanowisko kolonii rozrodczej 
podkowca małego na strychu kościoła w Tylmanowej. Obszar obejmuje też sąsiadujące z nim bezpośrednio 
obszary żerowiskowe. 

0,3 

PLH06
0031 

Uroczyska 
Lasów 

Janowskich 

Obszar zajmuje zachodnią i centralną część Równiny Biłgorajskiej. Położony jest pomiędzy dolinami Wisły i Sanu 
na zachodzie, doliną Bukowej na południu i krawędzią Wyżyny Lubelskiej i Roztocza na północy, wschodnia 
granica sięga po Frampol. Podłoże stanowią głównie piaski, miejscami silnie zwydmione, rzadko gliny 
polodowcowe. Zagłębienia bezodpływowe zajęte są w dużej mierze przez torfowiska lub przekształcone w 
ekstensywnie użytkowane stawy hodowlane (ponad 150 stawów). Teren odwadniany jest przez szereg cieków, z 
których wiele ma tu obszary źródliskowe. Podstawową formą użytkowania terenu jest gospodarka leśna. 

34 544,20 

PLH12
0078 

Uroczysko 
Łopień 

Obszar położony jest w Beskidzie Wyspowym, na terenie gminy Dobra, na północnym stoku góry Łopień (951 m 
n.p.m.) w górnej części jednego z kilku osuwisk. Obszar składa się z dwóch oddalonych od siebie części. W głównej 
części obszaru zlokalizowana jest Jaskinia Zbójecka (Grota Zbójecka) oraz wymienione w SFD siedliska 
przyrodnicze, w drugiej części zlokalizowane są jaskinie Czarci Dół, Wietrzna Dziura, Jaskinia Złotopieńska wraz z 
występującym pasem skałek. Obszar Uroczyska Łopień położony jest w obrębie Beskidu Wyspowego i Gorców tj. 
w terenie zbudowanym z kilku płaszczowin, które tworzą tzw. Płaszczowinę Magurską. Jaskinie obszaru Natura 
2000 (Grota Zbójnicka, Czarci Dół, Wietrzna Dziura, Złotopieńska) są jaskiniami pseudokrasowymi. 

44,6 
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PLH12
0017 

Wały 

Obszar obejmuje rezerwat przyrody i fragment zboczy pagórka przylegających do rezerwatu. Położony jest wśród 
pól uprawnych. Porastają go murawy kserotermiczne zlokalizowane na stromych partiach zboczy o wystawie 
południowo-zachodniej. Znajdują się tu też zarośla kserotermiczne oraz płat lasu na siedlisku grądowym. Tylko na 
niewielkich odcinkach (600 m), obszar graniczy z lasami. Miejscami obserwuje się wychodnie margla kredowego 
powstające wskutek aktywnych procesów denudacji. Podłoże geologiczne stanowią utwory ery mezozoicznej, 
środkowej i górnej kredy, przykryte warstwą margli kredowych i wapieni trzeciorzędowych. Na powierzchni 
znajduje się less pochodzenia eolicznego i wodnego, miejscami gliny i piaski lekko i mocno gliniaste. 

9,3 

PLH12
0076 

Widnica 

Obszar "Widnica" położony jest w zachodniej części Wyżyny Miechowskiej na północ od Strzeżowa, gmina 
Miechów powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy kserotermiczne porastają bardzo strome, 
wąskie zbocze o ekspozycji południowej, długości ok. 710 m i szerokości ok.110 m, pokryte płytkimi rędzinami. 
Teren położony jest między intensywnie użytkowanymi polami (uprawy pszenicy, kapusty). 

7,9 

PLH18
0030 

Wisłok 
Środkowy z 
Dopływami 

Wisłok jest największym dopływem Sanu. Ma 204 km długości i zlewnię o powierzchni 3528 km2. Wypływa na 
wysokości 770 m n.p.m. w Beskidzie Niskim. Odcinek górski kończy się na zaporze w Besku. Od tego miejsca rzeka 
ma charakter cieku podgórskiego i przepływa przez płaską Kotlinę Jasielsko-Krośnieńską, a następnie przez 
Pogórze Strzyżowskie i Dynowskie. Krótki fragment powyżej Rzeszowa przebiega przez teren Podgórza 
Rzeszowskiego. Wisłok zaliczany jest do małych rzek fliszowych. W Rzeszowie na Wisłoku wybudowano stopień 
wodny. Większość zlewni Wisłoka to region o charakterze rolniczo - przemysłowym, o średnim natężeniu 
czynników zagrażających środowisku. W wielu miejscach bezpośrednio do rzeki dochodzą pola uprawne. Brzegi 
Wisłoka są porośnięte wąskim pasem zadrzewień. Niezajęte pod pola uprawne powierzchnie pokryte są łąkami. 
Szerokość koryta waha się od 5 10 m w górnej części, do około 20 metrów części dolnej. Głębokość jest również 
zmienna i waha się od 0,15 do 3 m. W górnej części ostoi rzeka jest płytka i zwykle głębokość nie przekracza 0,5 - 1 
metra. Dno jest głównie kamieniste, a w części środkowej Wisłoka liczne są odcinki piaszczysto - żwirowe. 
Przebieg rzeki jest urozmaicony, na przemian występują długie odcinki z szybszym prądem wody i odcinki głębsze, 
wolno płynące. W korycie rzeki występują nielicznie pasy roślinności zanurzonej, głównie rdestnic. Stobnica jest 
największym dopływem środkowego Wisłoka. Płynie rozległą, podmokłą i częściowo zmeliorowaną doliną. Dolny 
odcinek zachował naturalny charakter koryta. Duży i jednolity obszar występowania łąk zmiennowilgotnych, wraz 
z dwoma gatunkami modraszków żerującymi na krwiściągu lekarskim, w zakolu rzeki Wisłok na NE od wsi 
Ustrobna. W latach 60-tych XX w. teren ten został zaorany, zasiano trawy i częściowo zmeliorowano, jednak na 
skutek zaniechania koszenia nastąpił powrót łąki zmiennowilgotnej. Sukcesja hamowana jest dzięki corocznemu 
wypalaniu traw. Użytki zielone stanowią ponad 95% powierzchni tego obszaru. W dolinie rzeki Stobnicy, od mostu 
w Domaradzu do mostu w Lutczy, ciągnie się duży kompleks łąk ekstensywnie użytkowanych . Występujące tu 
zbiorowiska łąkowe (prawie wszędzie na podłożu organicznym) podlegają tu dynamicznym zmianom, przechodząc 

1 064,60 
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stopniowo od łąk mokrych do świeżych. W latach 2000-2001 dominowały tu zespoły łąk mokrych; obecnie w płaty 
nieskoszone zarosły częściowo mozgą trzcinowatą , a płaty koszone ewoluują w kierunku łąk rajgrasowych 
(obecnie są to wilgotniejsze postacie tego zespołu). Łąki te są miejscem występowania wielu płazów oraz licznych 
bezkręgowców, są także miejscem gniazdowania i żerowania bociana białego. Grąd, fragment lasu przylegający do 
Wisłoka na terasie nadzalewowej między Gbiskami a Wysoką Strzyżowską, dobrze wykształcony, jednakże jak 
wszystkie tereny nad Wisłokiem pozostaje pod wpływem silnej antropopresji, stąd częściowo zniekształcony  
i zaśmiecony. Fragmenty łęgów wierzbowych i wierzbowo-topolowych spotykane były w różnych częściach 
obszaru. Głównie były to pozostałości większych niegdyś nadrzecznych lasów z dominacją wierzby kruchej , 
wierzby białej i czeremchy zwyczajnej . We wszystkich stwierdzonych płatach zaobserwowano obecność będących 
ostatnio w ekspansji gatunków: łoczygi pośredniej , nawłoci olbrzymiej i rudbeki nagiej, a także w niektórych 
płatach kolczurki klapowatej . Obecnie w wyniku silnej antropopresji zostały one prawie doszczętnie zniszczone.  

PLH18
0052 

Wisłoka z 
dopływami 

Obszar obejmuje rzekę Wisłokę na odcinku od północnej granicy Ostoi Magurskiej do mostu drogowego na trasie 
Pilzno-Kamienica wraz z dopływami: 
- Iwielką od mostu w m. Draganowa do ujścia, 
- Kamienicą od mostu na trasie Brzostek - Smarzowa w m. Siedliska -Bogusz do ujścia, 
- Ropą od zapory zbiornika Klimkówka do ujścia z dopływami: Sękówką od mostu na drodze Ropica - Małastów do 
ujścia, Olszynką od mostu na trasie Nagórze - Wlk. Strona (przy ujściu Czermianki) do ujścia, Libuszanką od mostu 
na trasie Rozdziele  Bednarka do ujścia, 
- Jasiołką od mostu na trasie Barwinek - Dukla w Trzcianie do ujścia do Wisłoki. 
Rzeka Wisłoka jest prawobrzeżnym dopływem Wisły o długości 163,6 km i powierzchni zlewni 4110,2 km2 . 
Wisłoka bierze początek na wysokości około 600 m n.p.m. na południowym stoku Dębnego Wierchu oraz między 
Popowymi Wierchami a Kamiennym Wierchem w Beskidzie Niskim zbudowanym z utworów fliszowych. Płynąca 
początkowo w kierunku wschodnim rzeka, na wysokości wodowskazu Krempna zmienia kierunek na północny, a 
głęboko wcięta dolina Wisłoki rozcina pasma zbudowane z piaskowców magurskich, piaskowców i łupków 
krośnieńskich. W dalszym biegu - poniżej Żmigrodu- rzeka przepływa przez Pogórze Jasielskie i Kotlinę Jasielsko-
Krośnieńską. Poniżej Jasła Wisłoka opuszcza Kotlinę i aż do Pilzna przepływa południkowo przełomem Pogórzy: 
Strzyżowskiego i Ciężkowickiego. Szerokość doliny sięga 2 km a jej dno wypełniają mady, piaski i żwiry rzeczne.  
W górnym swoim biegu Wisłoka ma charakter górski, który cechuje duża zmienność przepływu. Intensywne opady 
atmosferyczne, przy znacznym spadku rzeki oraz braku zbiorników retencyjnych, stwarzają dobre warunki 
szybkiego i znacznego odpływu. Spływ odbywa się w znacznym stopniu powierzchniowo, wskutek czego w okresie 
posuchy występują bardzo małe przepływy a w okresach deszczowych gwałtowne i wielkie wezbrania. Poniżej 
Magurskiego Parku Narodowego teren zlewni pokryty jest polami uprawnymi, łąkami oraz lasami iglastymi i 

2 653,10 
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mieszanymi. W dolinach jak i na terenach płaskich wzdłuż rzeki dominują użytki zielone i grunty orne. Dno rzeki 
stanowią płyty piaskowca i łupku oraz piasek i żwir. Miejscami znajdują się piaszczyste łachy będące efektem 
akumulacji produktów wietrzenia skał. Jest to rzeka o przeciętnej szerokości 40 m i średniej głębokości 0,7 -1 m. 
Wisłoka cechuje się bardzo zmienną ilością przepływającej wody oraz znacznymi wahaniami jej poziomu. Różnica 
w poziomie wody może sięgać nawet 5 m. W okresie intensywnych opadów następuje bardzo silne zmętnienie 
wody na skutek spływu do niej cząstek mineralnych spłukiwanych z otaczających gór i pól uprawnych. Zmętnienie 
wód nie utrzymuje się bardzo długo. Rzeka tworzy tu liczne zakola i meandry, często zmieniając kierunek. Rzeka 
płynie swobodnie kamienistym korytem pokrytym niewielką ilością osadów. Poniżej ujścia Jasiołki płynie korytem 
o szerokości nawet do 90 m i głębokości średniej 1-2 m. Umocnienia regulacyjne zlokalizowane są przede 
wszystkim w okolicach Jasła. Tutaj efektem wezbrań jest jej rozlewanie się w dolinie nawet na szerokość 
przekraczającą 1 km. Najbardziej znaczącymi dopływami rzeki Wisłoki na tym odcinku jest rzeka Ropa oraz 
Jasiołka. Dolina Ropy do m. Ropa biegnie równolegle do biegu fałdowań. Stoki doliny są strome. Od Gorlic do 
ujścia Ropa przepływa przez obniżenie gorlickie. Stoki doliny bardzo łagodne. Od ujścia Olszanki Ropa zmienia 
kierunek z północno wschodniego. na południowo wschodni zgodny z biegiem fałd. Dno doliny rozszerza się do 
1,5 km. Wypełniają je mady i piaski rzeczne. Obszar zlewni ma charakter rolniczy z niewielkim udziałem lasów. 
Rzeka płynie w szerokiej dolinie z licznymi, dość gęsto rozmieszczonymi wsiami i przysiółkami. Na terenie 
województwa małopolskiego w zlewni Ropy prowadzona jest eksploatacja złóż ropy naftowej (rejon Biecza i 
Krygu) oraz przetwórstwo ropy naftowej (Gorlice). Ropa płynie tutaj naturalnym korytem, o dnie żwirowym, 
lokalnie żwirowo-kamienistym z nielicznymi wychodniami warstw piaskowców magurskich tworzących tzw. berda, 
czyli ukośnie do prądu sterczące z wody rzędy warstw skalnych, stanowiące dobre siedlisko dla ryb łososiowatych. 
Od ujścia Libuszanki Ropa płynie wciętym częściowo uregulowanym i obwałowanym korytem. Ponieważ regulacji 
rzeki dokonano stosunkowo dawno posiada ona charakter stosunkowo naturalny. Średnia szerokość rzeki wynosi 
około 40 m, natomiast głębokość 1,5-2,0 m. i nie ulega zbyt dużym wahaniom. Brzegi rzeki ciągle silnie porośnięte 
są drzewami oraz krzewami dzięki czemu nie dochodzi do deficytów tlenowych ani też do nadmiernego 
nagrzewania się wody. Porost roślinności wodnej nadal jest skromny, chociaż oprócz glonów i mchów występują 
także skupiska rdestnicy. Dno nadal pozostaje skaliste ze złogami osadów ilastych oraz piaskowych. Odcinki wody 
typowe dla pstrąga czy lipienia z dużą ilością ukryć i kamieni przeplatane są odcinkami o większej akumulacji 
materii organicznej i większą ilością makrofitów. Rzeka Jasiołka poniżej Dukli przepływa przez obszary gęsto 
zaludnione, o charakterze rolniczym i rolniczo-przemysłowym, z niewielką ilością lasów. Większe miejscowości w 
zlewni to: Dukla, Jedlicze i Jasło. Wody Jasiołki ujmowane są do celów komunalnych oraz przemysłowych. W 
dalszej części rzeka systematycznie zwiększa głębokość do ok. 0,8 m, zaś w części przyujściowej głębokość rzeki 
wynosi ok. 1,2 m, przy szerokości średniej ok. 25-30 m. W górnym biegu jej dno jest kamienisto żwirowe, z 
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niewielką liczbą naturalnych progów skalnych. Ponieważ ciek jest stosunkowo płytki powyżej naturalnych progów 
tworzą sie niewielkie plosa stojącej wody i w tych miejscach tworzą sie osady ilasto -piaskowe. Brzegi koryta 
potoku są zakrzaczone i zalesione, przez co woda osłonięta jest od nadmiernego nagrzewania się. Porost 
roślinności wodnej jest słaby i ograniczony zasadniczo do glonów nitkowatych i krzaczkowatych, oraz niewielkiej 
ilości mchu. W dolnej części Jasiołka zwiększa głębokość, przy czym dno nadal pozostaje skaliste z niewielkimi 
ilościami osadów ilastych oraz piaskowych, w miejscach spowolnionego przepływu prądu głębokość rzeki wynosi 
nawet ponad 1 m. Brzegi nadal porośnięte silnie drzewami i krzewami. W pozakorytowej części doliny Wisłoki i jej 
dopływów zostały włączone głównie siedliska łęgowe, porośnięte spontaniczną roślinnością nadrzeczną. Zwykle 
zajmują one wąski pas wzdłuż brzegu, jednak niektóre odcinki dolin, zarówno Wisłoki jak i innych cieków, 
wchodzących w skład ostoi, np. Kłopotnicy biegną wśród rozległych, leśno-zaroślowych ekosystemów łęgowych. 
Nad Kłopotnicą (między Zawadką Osiecką i Dobrynią) oraz nad Iwielką znajdują się rozległe kompleksy łąk 
świeżych i zmiennowilgotnych, w tym trzęślicowych - niezwykle rzadkich w Karpatach. 

PLH12
0084 

Wiśliska 

Obszar obejmuje system trzech starorzeczy rzeki Wisły (tzw. wiślisk). W skład systemu wchodzą wiślisko Miejsce, 
Oko i Krajskie. Zbiorniki są częściowo ze sobą połączone, a starorzecze Miejsce jest połączone rowem z rzeką 
Wisłą. Wszystkie trzy starorzecza są typowo wykształconymi, dojrzałymi ekosystemami wodnymi. Najlepiej 
zachowane pod względem roślinnym jest wiślisko Miejsce, następnie Krajskie i Oko. W wiśliskach można wyróżnić 
strefowe pasy roślinności w zależności od głębokości (odległości od brzegów). Dobrze wykształcone są zarówno 
zbiorowiska roślin bagiennych (pasy szuwarów) jak również typowe zbiorowiska roślin wodnych (pływających i 
zanurzonych). Z ciekawszych gatunków można wymienić Nymphaea alba, Nuphar luteum, Potamogeton lucens, 

Potamogeton obtusifolius, Myriophyllum spicatum. Powierzchnia zajmowana przez siedlisko w obszarze równa się 
powierzchni fitolitoralu, który jest najlepiej rozwinięty w wiślisku Miejsce (70%), Krajskim (50%) i Oko (40%). 

48,7 

PLH26
0041 

Wzgórza 
Chęcińsko-
Kieleckie 

Obszar obejmuje fragment górotworu świętokrzyskiego. W północnej i centralnej części obszaru przeważają 
pasma wzniesień, porozdzielane rozległymi obniżeniami dolin. Ostoja charakteryzuje się urozmaiconą morfologią  
i zróżnicowanym pokryciem roślinnym. Na szczególną uwagę zasługują obszary krasowe związane z 
występowaniem skał węglanowych. Procesy krasowe widoczne na powierzchni, doprowadziły do utworzenia 
jaskiń wewnątrz górotworu. Szata roślinna charakteryzuje się bogactwem i dużym zróżnicowaniem. Wśród siedlisk 
leśnych występują bory sosnowe i mieszane, dąbrowy, grądy, olsy i łęgi. Na stromych zboczach wzniesień  
i w kamieniołomach utrzymują się murawy kserotermiczne, a w dolinach łąki i pola uprawne. Na terenie obszaru 
znajduje się krasowa jaskinia Raj, wokół jaskini znajdują się tereny porośnięte borem mieszanym. Ostoja 
zabezpiecza obszary o nieprzeciętnych walorach krajobrazowych - duże nagromadzenie różnych form 
geomorfologicznych. Formom tym towarzyszą interesujące typy siedlisk naturowych i innych: murawy 
kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea, napiaskowe, świeże i zmiennowilgotne łąki, świetliste dąbrowy 

8 616,50 
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(szczególnie dobrze tu zachowane), buczyny storczykowe, grądy i łęgi, bory jodłowe, rzeki włosiennicznikowe 
(głównie Biała Nida). 

PLH12
0057 

Źródliska 
Wisłoki 

Obszar obejmuje terasę zalewową górnej Wisłoki w rejonie Radocyny wraz z młakami źródliskowymi i biorącymi z 
nich początek potokami. Występuje tu koncentracja znanych stanowisk małopolskich poczwarówki zwężonej  
w regionie alpejskim. Wśród młak stosunkowo duży udział mają te, które stanowią jej siedlisko. Należą one do 
typu eutroficznych młak górskich. Na tych stanowiskach razem z poczwarówką występują inne chronione gatunki 
np. kruszczyk błotny, tłustosz i inne. W granicach obszaru znajduje się stanowisko bobra z tamą na Wisłoce i 
rozlewiskiem, które funkcjonuje jako istotne miejsce rozrodu płazów, w tym traszek: karpackiej i grzebieniastej. 
Podobne funkcje dla płazów spełnia znajdujące się też w granicach obszaru "jeziorko" osuwiskowe. 

181,8 

PLH12
0001 

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. 

3 350,40 

PLH24
0023 

Beskid Mały 

Obszar położony w masywie Beskidu Małego, w paśmie Magurki Wilkowickiej (Czupel 933 m npm) i grupie 
Łamanej Skały (929 m npm). Beskid Mały zbudowany jest z utworów serii śląskiej, reprezentowanych głównie 
przez twarde, odporne na wietrzenie piaskowce godulskie, które przeławicowane są łupkami, piaskowcem i 
zlepieńcami istebniańskimi dolnymi. Niektóre formy skałkowe zbudowane są z piaskowców ciężkowickich. Układ 
dolin jest koncentryczny, grzbiety i szczyty zaokrąglone, a stoki dość strome. Na omawianym terenie znajduje sie 
kilkadziesiąt skałek, jaskiń i schronisk podskalnych. Do najcenniejszych jaskiń należą: Jaskinie Czarne Działy (w tym 
jaskinia Czarne Działy III o dł. 115 m) i Jaskinia Komonieckiego, która jest największą jaskinią erozyjno-
wietrzeniową w polskich Karpatach Fliszowych. Powierzchniowo dominują tu zbiorowiska leśne, łąkowe są 
rzadsze, a sporadycznie występują zbiorowiska torfowiskowe, ziołoroślowe i naskalne. 

7 186,20 

PLH24
0005 

Beskid Śląski 

Obszar położony jest w masywie Beskidu Śląskiego, z niewielkimi fragmentami w obrębie Pogórza Śląskiego i w 
Kotlinie Żywieckiej. Trzon obszaru tworzą dwa pasma górskie: Stożka i Czantorii oraz Baraniej Góry, zbudowane 
głównie z piaskowca godulskiego. Występuje tu szereg malowniczych form skalnych, takich jak: progi i wodospady 
w dolinach potoków, liczne formy skałkowe oraz różnorodne formy osuwiskowe powierzchniowe i podziemne. 

26 405,40 
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Najbardziej znaną i najgłębszą jaskinią Beskidu Śląskiego jest jaskinia Malinowska (Ondraszka) o dł. 230,5 m i 
głębokości 22,7 m. Z północno-zachodnich stoków Baraniej Góry, na wysokości 1100 m, wypływają źródła Czarnej 
Wisełki. Lasy, to głównie sztuczne monokultury świerkowe. Naturalny las jodłowo-bukowo-świerkowy w wieku ok. 
200 lat zachował się tylko na północno-zachodnich stokach Baraniej Góry. Tereny położone na Pogórzu Śląskim i 
w Kotlinie Żywieckiej są miejscem występowania bardzo rzadkich w regionie muraw kserotermicznych. 

PLH06
0003 

Debry 

Rezerwat "Debry" położony jest w obrębie mezoregionu Roztocze Środkowe. Regionalizacja geobotaniczna 
lokalizuje go w obrębie krainy Roztocza i okręgu Roztocza Środkowego. Obszar zajmuje część zrównania 
wierzchowinowego oraz wzniesienie o charakterze ostańca o wysokości 359 m. Zrównanie to pocięte zostało 
licznymi rozcięciami erozyjnymi, zwanymi "debrami". Najbardziej malownicze doliny denudacyjne powstały w 
pokrywie lessowej zalegającej w środkowej i północnej części rezerwatu. 

179,5 

PLH18
0013 

Góry Słonne 

Obszar obejmuje fragment Gór Słonnych, z najwyższym szczytem Słonnym (671 m npm.). Stanowią one granice 
europejskiego działu wodnego pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym. Budowa geomorfologiczna jest 
silnie zróżnicowana. Grzbiety mają układ rusztowy. Gęsta jest sieć rzeczna, a poszczególne cieki często tworzą 
odcinki przełomowe. Osobliwością jest występowanie licznych słonych źródeł, dającym początek blisko 80 
potokom o wodzie słonawej. Na terenie obszaru występuje dwupiętrowy układ leśnych zbiorowisk. W pasie 
pogórzy (do 500 m npm) występują głównie leśne zbiorowiska grądowe w odmianie wschodniokarpackiej. W 
reglu dolnym dominują lasy bukowe i bukowo-jodłowe. Zaludnienie obszaru jest niewielkie, osady koncentrują się 
głównie w dolinach. Wśród lasów znajdują się enklawy pól uprawnych i dawnych pastwisk, gdzie prowadzona była 
gospodarka pasterska. Obecnie na znacznej części tych terenów gospodarowanie zarzucono. Ulegają one sukcesji 
w kierunku zbiorowisk zaroślowych i leśnych. 

46 071,50 

PLH18
0017 

Horyniec 

Obszar mieści się na pograniczu Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, a wyżyny Roztocza Wschodniego w wąskiej dolinie 
Kotliny Sandomierskiej otwierającej się ku zachodowi. W Horyńcu znajduje się kościół z 1758 roku p.w. wraz z 
zespołem klasztornym OO. Franciszkanów. W obrębie obszaru znajduje się ponadto system schronów bojowych 
powstałych w okresie II wojny światowej (tzw. Linia Mołotowa). Występują też jaskinie, największa z nich, 
nazwana Jaskinią Diabelską ma 19 m długości. 

11 633,00 

PLH26
0010 

Lasy Suche- 
-dniowskie 

Obszar obejmuje dwa pasma wzniesień - Płaskowyż Suchedniowski i Wzgórza Kołomańskie. Zbudowane są one z 
piaskowców dolnotriasowych, gdzie niegdzie przykrytych plejstoceńskimi piaskami i glinami. Tylko na 
południowych stokach Pasma Oblęgorskiego występują lessy. Łagodne pagórki i wzgórza porośnięte są lasami, 
zajmującymi łącznie ponad 80% powierzchni ostoi. Są to przede wszystkim lasy mieszane i bory. W obniżeniach 
terenu zachowały się torfowiska i wilgotne łąki. Mała liczba osad spowodowała, że tylko ok. 8% terenu zajmują 
użytki rolne - łąki i pola uprawne. Na obszarze ostoi znajdują się tereny źródliskowe Krasnej, Bobrzy i Kamionki.  

19 120,90 
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PLH26
0002 

Łysogóry 

Obszar obejmuje najwyższą część Gór Świętokrzyskich. Obszar jest w ponad 95% porośnięty przez lasy,  
w większości są to lasy jodłowo-bukowe. Mniej liczne są bory sosnowe i mieszane, z udziałem dębu. W niższych 
położeniach spotyka się grądy, a w miejscach o właściwych warunkach wodnych, bory wilgotne i bagienne a także 
olsy. Lasy charakteryzują się znacznym stopniem naturalności, czy wręcz pierwotności, choć niektóre fragmenty 
drzewostanów mają dość znacznie zmieniony skład gatunkowy i zniekształconą strukturę, co jest efektem 
prowadzonej tu wcześniej gospodarki leśnej lub niewłaściwych sposobów ochrony (w takich przypadkach 
obserwuje się jednak spontaniczne procesy renaturalizacyjne). Na terenie ostoi znajdują się także małe enklawy 
łąk i pastwisk oraz siedlisk kserotermicznych a także liczne, w większości drobne, stałe i okresowe cieki wodne. 

8 081,30 

PLH06
0089 

Minokąt 

Ostoja położona jest na Roztoczu Wschodnim w obrębie obniżenia znajdującego się pomiędzy wzgórzami 
kredowymi. Obniżenie wypełnione jest zwydmionymi piaskami. Pomiędzy wydmą a wzgórzami w zagłębieniach 
bezodpływowych utworzyły się zbiorniki wodne. Wzgórza kredowe porasta grąd Tilio carpinetum, oraz grąd z 
jodłą. W niższych położeniach stoków przykrytych piaskami wykształciły się bory jodłowe Abietum polonicum. 

177,9 

PLH26
0025 

Ostoja Barcza 

Obszar obejmuje zachodnią część pasma Klonowskiego Gór Świętokrzyskich, z wzniesieniami Barcza, Ostra i 
Czostek oraz położone w południowej części podmokłe łąki. Pasmo górskie zbudowane jest z dolnodewońskich 
piaskowców i kwarcytów twardych i odpornych na wietrzenie, dolna część stoków pokryta jest lessem. 
Wzniesienia pasma porasta bór jodłowy z domieszką buka. W zachodniej części do lat 1970. funkcjonowały dwa 
kamieniołomy, w których pozyskiwano jasnoszare, piaskowce kwarcytowe. Po zaprzestaniu wydobycia 
nieeksploatowane wyrobiska stopniowo zapełniły się wodą i utworzyły dwa jeziorka. 

1 523,50 

PLH26
0028 

Ostoja 
Jeleniowska 

Obszar obejmuje fragment drugiego co do wysokości pasma Gór Świętokrzyskich - pasma Jeleniowskiego, 
będącego przedłużeniem na wschód pasma Łysogórskiego. Ułożone jest ono równoleżnikowo, zbudowane z 
odpornych na wietrzenie skał kambryjskich, w całości pokryte lasami. W skład obszaru wchodzą wzniesienia: Góra 
Jeleniowska (535m n.p.m), Szczytniak (553,7 m n.p.m), i Góra Wesołówka (468,6 m n.p.m). Wierzchowiny mają 
wyrównane powierzchnie z łagodnymi spadkami. Charakterystycznym elementem pasma są występujące na 
zboczach rumowiska piaskowców kwarcytowych tzw. gołoborza, największe z nich objęte są ochroną 
rezerwatową. Stoki porozcinanne są licznymi dolinkami, w niektórych znajdują się źródliska dające początek 
potokom. Podnórza pokrywa materiał zmyty ze stoków i warstwa lessu. 

3 589,20 

PLH26
0004 

Ostoja 
Przedborska 

Obszar obejmuje fragment Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Zachodnią część obszaru stanowi zbocze 
Pasma Przedborsko-Małogoskiego zbudowanego z górnojurajskich wapieni i kredowych piaskowców. Sieć rzeczna 
jest stosunkowo bogata, stanowią ją liczne dopływy Czarnej Włoszczowskiej. Znaczną część obszaru zajmuje 
rozległy kompleks wilgotnych i podmokłych łąk oraz największy w tej części Polski płat lasów jesionowo-olszowych 
(obręb Oleszno). Zachowały się tu duże fragmentami naturalnych drzewostanów. Dominują bory sosnowe, lecz 

11 605,20 
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pozostały też naturalne płaty grądów, buczyn i dąbrów. Na zboczach wzgórz rozwijają się murawy kserotermiczne, 
a w dolinach torfowiska. Najbardziej rozległym i najcenniejszym z nich jest Piskorzeniec. Również na torfowisku 
Jedle stwierdzono dobrze zachowane fragmenty torfowiska wysokiego i przejściowego (2 km na SW od wsi Jedle). 
Na jego trudno dostępnych fragmentach występują liczne oczka wodne z płem mszarnym. 

PLH06
0078 

Polichna 

Obszar położony w środkowo-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej, w strefie graniczącej z Roztoczem Zachodnim, 
w podregionie Wzniesień Urzędowskich. Grzbiety wierzchowinowe pocięte są wąwozami i dolinkami 
denudacyjnymi. Wąwozy o dnie niekiedy podmokłym osiągają do kilkunastu metrów wysokości. Przez obszar 
przebiega wododział Wisły i Wieprza. 

368,4 

PLH06
0045 

Przełom Wisły 
w Małopolsce 

Obszar obejmuje przełomowy odcinek doliny Wisły, od ujścia Sanny powyżej Annopola do miasta Puławy. Wiśle 
towarzyszą liczne starorzecza, łachy i zastoiska, piaszczyste wyspy, namuliska, rozległe płaty zarośli wierzbowych 
oraz - lokalnie – płaty łęgów nadrzecznych. Część koryta rzeki jest obwałowana, a obszar międzywala zajęty jest 
przez ekstensywnie użytkowane łąki i zarośla wierzbowe. W górnym biegu rzeki, na stromych, wapiennych i 
lessowych skarpach wznoszących się nad doliną (osiągających miejscami nawet do 90 m wysokości względnej) 
występują cenne płaty muraw kserotermicznych. Do Wisły uchodzą liczne mniejsze cieki wodne i w tych rejonach 
spotyka się interesujące siedliska ekotonowe. 

15 116,40 

PLH06
0017 

Roztocze 
Środkowe 

Obszar stanowi Roztocze Środkowe. Geomorfologicznie nie jest to teren jednorodny, m. in. zbudowany z utworów 
trzeciorzędowych - głównie skał kredowych, w wierzchnich partiach przykrytych piaskami i lessem. Sieć wodna 
jest uboga. Łańcuchy wzgórz przecięte są doliną rzeki Wieprz, a także kilkoma mniejszymi potokami, jak Szum, 
Świerszcz i Topornica. W dolinach częste są wysięki wody, źródła i zabagnienia. Na terasie nadzalewowej 
występują ciągi pagórków wydmowych, o wysokości od 2-15 m.. Większość obszaru pokrywają lasy, a do 
najcenniejszych wśród nich należą: buczyna karpacka (drzewostany bukowe i bukowo-jodłowe) porastające 
szczyty i zbocza wzniesień oraz bór jodłowy - występujący w dolnych partiach zboczy i obniżeniach pomiędzy 
wzniesieniami. Mniejsze powierzchnie zajmują grądy, olsy i łęgi olszynowe oraz bory mieszane, bagienne i 
sosnowe. Na terenie ostoi znajduje się też szereg dobrze zachowanych torfowisk wysokich i przejściowych. Łąki 
odgrywają małą rolę, gdyż związane są głównie z doliną Wieprza i w mniejszym stopniu z polanami śródleśnymi. 
Niewielką część terenu zajmują osady i pola uprawne. Istnieje tu też kilka pojedynczych stawów rybnych np. 
Czarny Staw i jeden duży kompleks stawowy - "Echo", o powierzchni ok. 40 ha. 

8 472,80 

PLH12
0016 

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, 

8 255,60 
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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. 

PLH06
0034 

Uroczysko 
Puszczy 
Solskiej 

Rozległy obszar, będący częścią Kotliny Sandomierskiej oraz niewielkich fragmentów strefy krawędziowej 
Roztocza – obejmujący cenne siedliska przyrodnicze, występujące w dużych płatach (bory bagienne i torfowiska) 
lub małych płatach, ale w dużym skupieniu (torfowiska, zbiorniki naturalne), wśród lasów sosnowych. Puszcza 
Solska to kompleks leśny porastający ubogie gleby piaszczyste, zaś w strefie krawędziowej Roztocza - pararędziny i 
gleby brunatne. W znacznym stopniu jest to obszar podmokły. Drzewostany zdominowane są przez sosnę; 
występują również dość duże płaty jedlin oraz płaty i smugi olsów i łęgów. W podszycie przeważa świerk i 
kruszyna, podczas gdy borówki, bagno i wrzos występują w runie. W południowo-wschodniej części ostoi znajdują 
się niewielkie kompleksy stawów rybnych (na skrajach dolin rzecznych). Głównym walorem ostoi są dobrze 
zachowane rozległe bory bagienne a także płaty i smugi torfowisk wysokich oraz przejściowych. Wyróżnikiem tego 
obszaru są też martwe wydmy. W strefie krawędziowej - głębokie parowy przełamują rzeki o charakterze górskim: 
Tanew, Sopot i Szum, w obrębie których wykształciły się dobrze zachowane łęgi. Na obrzeżach kompleksu 
(rzadziej w jego wnętrzu) znajdują się ekstensywnie użytkowane lub nieużytkowane łąki. Zabudowa ma charakter 
rozproszony i w obrębie ostoi znajdują się niewielkie przysiółki lub kolonie. W lasach Puszczy Solskiej prowadzi się 
intensywną gospodarkę leśną, powodującą znaczne miejscami przekształcenia charakteru drzewostanów oraz 
degradację siedlisk podmokłych - głównie borów bagiennych, torfowisk i łęgów. 

34 671,50 

PLH06
0093 

Uroczyska 
Roztocza 

Wschodniego 

Ostoja obejmuje największe zwarte partie lasów Roztocza Wschodniego, na pograniczu polsko-ukraińskim. 
Cechuje się urozmaiconą rzeźbą terenu - najwyższymi wzniesieniami na Roztoczu oraz głębokimi wąwozami. 
Towarzyszy tej rzeźbie mozaika środowisk, gdzie poza pięknymi lasami, które rozcinają naturalne potoki, zobaczyć 
można śródleśne polany, rozległe ugory, odlesione dolinki małych rzek oraz piaszczyste wydmy porośnięte lasami 
sosnowymi. Cała ostoja znajduje się w granicach Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego.  

5 810,00 
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PLH06
0028 

Zarośle 

Obszar położony jest w obrębie mezoregionu Roztocze Tomaszowskie. Regionalizacja geobotaniczna lokalizuje go 
w obrębie krainy Roztocza i okręgu Roztocza Południowego. Północna część obszaru zajmuje fragment zrównania 
wierzchowinowego, natomiast południowa - wzniesienie o charakterze ostańca o wysokości 349,8 m n.p.m. 
Pomiędzy nimi rozciąga się rozległe obniżenie o charakterze suchej doliny. Teren w większości pokryty jest lasem. 

391,8 

PLC18
0001 

Bieszczady 

Obszar obejmuje Bieszczady Zachodnie, tworzące system równolegle ułożonych grzbietów, o przebiegu z 
północnego zachodu na południowy wschód, podzielonych szerokimi i głębokimi obniżeniami. Poziom 
wierzchowiny wznosi się na wysokość ponad 1000 m. Z niej wznoszą się szczyty, które najwyższą wysokość 
osiągają w masywie Tarnicy (1346 m n.p.m.), Halicza (1333 m n.p.m.) i Krzemienia (1335 m n.p.m.). W partiach 
wierzchołkowych występują ostro zakończone grzbiety skalne oraz łagodne skaliste wychodnie z murawami 
wysokogórskimi. Szczytowe partie gór (powyżej 1150 m n.p.m.) porośnięte są przez łąki połoninowe z łanami 
śmiałka darniowego Deschampsia caespitosa i borówczyskami. Poniżej występują zarośla olchy kosej Alnus viridis. 
W przedziale wysokości 700-1150 m n.p.m. znajdują się lasy reglowe z przewagą buczyny karpackiej. Jeszcze niżej, 
między 500 a 700 m n.p.m., wyróżnia się piętro dolin - dawniej użytkowanych rolniczo. Tereny rolnicze w 
dolinach, nie uprawiane od ponad 50 lat, podlegają naturalnej sukcesji. Zarastane są przede wszystkim przez 
olchę szarą, rozprzestrzeniającą się od strony potoków. 

111 519,50 

PLC12
0001 

Tatry 

Tatry, położone w centralnej części Karpat Zachodnich, stanowią najwyższy łańcuch górski w łuku Karpat. Obszar 
obejmuje polską, północną część Tatr, z najwyższym szczytem Rysy 2499 m n.p.m. Ze względu na budowę 
geologiczną, Tatry dzielą się na dwie części: Tatry Wysokie zbudowane są ze skał krystalicznych i metamorficznych 
oraz Tatry Zachodnie, zbudowane ze skał osadowych - wapiennych. Lodowce, które zanikły ok. 10 000 lat temu, 
pozostawiły po sobie widoczne ślady w postaci różnych form geomorfologicznych, charakterystycznych dla rzeźby 
postglacjalnej. Tatry odznaczają się zróżnicowaną hydrologią. Występują tu liczne źródła, potoki, wodospady i 
ponad 30 jezior oraz obfite wody podziemne. Na terenie ostoi znajduje się około 600 jaskiń; chodniki najdłuższej z 
nich liczą ponad 17 km. W Tatrach wyróżnia się 5 pięter klimatyczno-roślinnych: piętro niższych położeń górskich 
(regiel dolny: lasy bukowe i bukowo-świerkowe), piętro wyższych położeń górskich (regiel górny: bór świerkowy), 
piętro subalpejskie (zarośla kosodrzewiny), piętro alpejskie (hale), piętro turniowe (uboga roślinność naskalna). 
Dodatkowym czynnikiem powodującym silne zróżnicowanie szaty roślinnej tego terenu jest podłoże geologiczne. 
Lasy zajmują 71% powierzchni obszaru, zdecydowanie panuje tu bór świerkowy. 

21 018,10 
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Tabela 8. Siedliska rzek, zbiorników wodnych, torfowisk i mokradeł, oraz siedlisk w profilu poprzecznym cieków będące przedmiotem ochrony na specjalnych obszarach 

ochrony siedlisk w regionie wodnym Górnej Wisły 

KOD 3270 3150 3260 3220 3230 3240 91F0 6430 7230 6440 6510 6410 3130 3140 3150 3160 7120 7140 7150 7210 

PLH120033                     

PLH240006    B    A B  A       C   

PLH120090    A A B               

PLH180048           C       A   

PLH120060                     

PLH120063                     

PLH120049                     

PLH120034                     

PLH120064                     

PLH180019                     

PLH120065           B C         

PLH120066           C          

PLH260013  B A     C   B B A  B   B   

PLH120024    A A A               

PLH260014 C C B     B   C B   C   B   

PLH260016  C C     C   B C   C      

PLH180020 A A     C A  B A B C  A      

PLH060097 B B      A   B A   B   A   

PLH260017           B B C        

PLH260020           B C        A 

PLH120004         B  C          

PLH120067           C          

PLH120059                     

PLH260021           B          

PLH120005           C          
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KOD 3270 3150 3260 3220 3230 3240 91F0 6430 7230 6440 6510 6410 3130 3140 3150 3160 7120 7140 7150 7210 

PLH120083 B C  C    C   C    C      

PLH180053                     

PLH120085    B                 

PLH180021    C    C   C          

PLH180008                     

PLH120051                     

PLH180031                     

PLH060007                     

PLH120086    B B C               

PLH230022  C      C       C      

PLH120053                     

PLH180032           A          

PLH120068           C          

PLH180011  C  B C   C   B    C      

PLH180033           C A         

PLH120062                     

PLH120054                     

PLH120007                     

PLH180022                     

PLH180006                     

PLH120008  C             C      

PLH120055                     

PLH120009                     

PLH180034                     

PLH180035                     

PLH240007                     

PLH180036                     

PLH180037                     
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KOD 3270 3150 3260 3220 3230 3240 91F0 6430 7230 6440 6510 6410 3130 3140 3150 3160 7120 7140 7150 7210 

PLH120046                     

PLH260023  B           C C B C C B   

PLH120039                     

PLH120044                     

PLH120056                     

PLH180038           A          

PLH180039                     

PLH180023           B          

PLH180040                     

PLH160040 C           B      A   

PLH180047           B          

PLH180054       C    C C         

PLH120010                     

PLH180046                     

PLH120081                     

PLH120043                     

PLH120036                     

PLH120082           C B         

PLH180041        C   B C      C   

PLH180051           C          

PLH120069           C          

PLH180042            C         

PLH120087                     

PLH180024       B     B      B   

PLH180015                     

PLH120025    C  C   C  B          

PLH180043           C C         

PLH120012        C             
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KOD 3270 3150 3260 3220 3230 3240 91F0 6430 7230 6440 6510 6410 3130 3140 3150 3160 7120 7140 7150 7210 

PLH180025                     

PLH120035                     

PLH120045                     

PLH120048                     

PLH120050                     

PLH120071                     

PLH180027                     

PLH260027                     

PLH120018    B    A C  B      C B   

PLH180014    C     C  C       C   

PLH260029       A   B A C         

PLH180001    C C C  B B  C          

PLH260003 C A B    C B C  A C   A   C   

PLH120019         A  B          

PLH180012         A  B          

PLH260032 B B C        B B C  B      

PLH260033           A B B C       

PLH260034  B     B  A A A A B  B      

PLH120047                     

PLH260035                     

PLH260036  B B    B    B B   B   B   

PLH120052                     

PLH120020                     

PLH120094                     

PLH180044                     

PLH180028                     

PLH120013        B A            

PLH120037                     
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KOD 3270 3150 3260 3220 3230 3240 91F0 6430 7230 6440 6510 6410 3130 3140 3150 3160 7120 7140 7150 7210 

PLH120026        C B         A   

PLH120072                     

PLH260037           B C         

PLH120073                     

PLH120093                     

PLH120077           C          

PLH120058                     

PLH180016                     

PLH180007                     

PLH180045  C      C   C    C      

PLH120079           C C         

PLH120074                     

PLH180050           C B         

PLH120015                     

PLH060083                     

PLH060020                     

PLH120088    C B B               

PLH120089  C  C    C   B    C      

PLH180049 B A        A A    A      

PLH120080                     

PLH180018                     

PLH120095                     

PLH060031 C  C        B B B     A A  

PLH120078                     

PLH120017                     

PLH120076                     

PLH180030           B B         

PLH180052 C B  B B B B B   B B C  B      
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KOD 3270 3150 3260 3220 3230 3240 91F0 6430 7230 6440 6510 6410 3130 3140 3150 3160 7120 7140 7150 7210 

PLH120084  B             B      

PLH260041  B     C B   B B C C B   C   

PLH120057         C            

PLH120001        A C         C   

PLH240023         C  C          

PLH240005    C    A A  B          

PLH060003                     

PLH180013           C          

PLH180017           C          

PLH260010           B          

PLH260002           B B      B   

PLH060089  B             B   B   

PLH260025           C C         

PLH260028       C    B          

PLH260004       A    B       A A  

PLH060078                     

PLH060045 A A      C  B A    A      

PLH060017   C        A       C C  

PLH120016    A A    B        B A   

PLH060034  B B     C   C B   B B B A A  

PLH060093                     

PLH060028                     

PLC180001    C    A C  A      B B   

PLC120001    A  A  A A       B C C   

PLH120002    C    C             

PLH120001        A C         C   

PLH120012        C             

PLH120016    A A    B        B A   
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KOD 3270 3150 3260 3220 3230 3240 91F0 6430 7230 6440 6510 6410 3130 3140 3150 3160 7120 7140 7150 7210 

PLH180013           C          

PLH180026        C A  B       B   

 

Tabela 9 Gatunki roślin i zwierząt rzek, zbiorników wodnych, torfowisk i mokradeł, oraz siedlisk w profilu poprzecznym cieków będące przedmiotem ochrony na 

specjalnych obszarach ochrony siedlisk w regionie wodnym Górnej Wisły 

 

1
0

3
7

 

1
0

4
2

 

4
0

3
8

 

1
0

6
0

 

1
0

5
9

 

1
0

6
1

 

1
0

6
5

 

1
0

1
6

 

1
0

1
3

 

1
0

1
4

 

1
0

3
2

 

4
0

5
6

 

1
1

3
0

 

1
1

6
3

 

1
0

9
8

 

1
0

9
9

 

1
0

9
6

 

1
1

2
4

 

2
5

1
1

 

1
1

3
4

 

2
5

0
3

 

1
1

4
9

 

1
1

0
6

 

2
0

0
1

 

1
1

9
3

 

1
1

8
8

 

1
3

0
3

 

1
3

2
3

 

1
3

1
8

 

1
3

2
1

 

1
3

0
8

 

1
3

6
1

 

1
3

5
5

 

1
3

3
7

 

1
3

8
1

 

1
9

0
3

 

1
6

1
7

 

4
1

1
6

 

1
8

9
8

 

1
7

5
8

 

PLH120033                           B              

PLH240006              C   B    C B  C C       C C  C   A   

PLH120090              C       B  C                  

PLH180048                                         

PLH120060           s                              

PLH120063                                         

PLH120049                                         

PLH120034                           B              

PLH120064                                         

PLH180019                                         

PLH120065   B B B B                              C C    

PLH120066     B B                                   

PLH260013   B C B   C  B B               B       C C       

PLH120024                     C                    

PLH260014 B   C   C          A     B           C C       
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PLH260016 C  B C B      B   C C       C    C       C C       

PLH180020 C   C B B       B     B  B      C       B B       

PLH060097 C C     C       B   B     B    C       B B   C    

PLH260017   A B C                                    

PLH260020 C             C C  C                C C       

PLH120004    B                       B B C B B          

PLH120067     B B                                   

PLH120059          C                               

PLH260021           A                              

PLH120005                           B  C B           

PLH120083             C C       C     C       C        

PLH180053             B B   A    B B                   

PLH120085             B B   C    C  B                  

PLH180021           B   B     C A A  C          B        

PLH180008                            C   B          

PLH120051                                         
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PLH120086              B       B                    

PLH230022                                         
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PLH120053                                         

PLH180032    C C C                                   

PLH120068    B B B                                   

PLH180011           B          B    C         C       

PLH180033    B B B                                   

PLH120062                                         

PLH120054                                         

PLH120007                                         

PLH180022                         B                

PLH180006                                         

PLH120008                                         

PLH120055                                         

PLH120009                                         
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PLH180035                                         

PLH240007                           C              

PLH180036                                         
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PLH120046                                         

PLH260023                                         
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PLH120039                           C              

PLH120044                              A           

PLH120056                                         

PLH180038    B B B                                   

PLH180039                                         

PLH180023                        B B                

PLH180040                                         

PLH160040 C C C B B  B        B  B                 B       

PLH180047    C  C                                   

PLH180054                          C       B B       

PLH120010                                         

PLH180046                         B                

PLH120081                                         

PLH120043                                         

PLH120036                           B              

PLH120082                                         

PLH180041                                         

PLH180051                                         

PLH120069   A B B C                                   

PLH180042    B B B                                   
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PLH120087                     C                    

PLH180024    C B B B                   B             A  

PLH180015                         C                

PLH120025                           C              

PLH180043   B C B B                                   

PLH120012                                         

PLH180025    C C C                  B B                

PLH120035                        B B  B   C           

PLH120045                           B              

PLH120048                        C C  B              

PLH120050                           B              

PLH120071                                         

PLH180027                        C C   C   B          

PLH260027                                         

PLH120018                        B B       C B        

PLH180014          B    C       B   B B  B A  A  B C C     A  

PLH260029     C                                    

PLH180001          B           B   B B  B A  A  B B C B      

PLH260003 C  C  B     B C  B B   B   B  B    B     B  B C       

PLH120019    B      B    C       B   B B  B B  B  B B        
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PLH180012    C          C   C  B  B   B B       C B C       

PLH260032 B       C  B            C    C       C        

PLH260033     C     B                A           C    

PLH260034    C B B                C    B          B A   B 

PLH120047                                         

PLH260035                                         

PLH260036 C   C C B    B B   B   C         C               

PLH120052                           A   A           

PLH120020                        C B  B              

PLH120094                        C C  B              

PLH180044                           B              

PLH180028                         C                

PLH120013                        B B  B     B         

PLH120037                           B              

PLH120026         A                               B 

PLH120072                                         

PLH260037       C    B                              

PLH120073                                         

PLH120093              C   C    C                    

PLH120077     C C                                   
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PLH120058          C                               

PLH180016                           C              

PLH180007           C  C C   C A A  B                    

PLH180045                                         

PLH120079   B B B B                                   

PLH120074                                         

PLH180050                                     A    

PLH120015                                         

PLH060083                                         

PLH060020                            C C  C          

PLH120088             C C       B                    

PLH120089              C       C    B        C C       

PLH180049    C  C       B                    C B       

PLH120080    B A A                                   

PLH180018                           B              

PLH120095                           B              

PLH060031 B B  B B C        B   B   B      B  C   B  B B   A    

PLH120078                           B B  B           

PLH120017                                         

PLH120076                                         
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PLH180030    B B B       B C    C C  C                    

PLH180052    B B B        B   C    A  C                  

PLH120084                          C               

PLH260041    B C  B B   B B     C         C  C   C          

PLH120057          B              C C                

PLH120001                        B B       B      A   

PLH240023                        C C  C C  B  B C  B      

PLH240005              B   C    C   B B  B B  B B C C     B   

PLH060003                                         

PLH180013              C       C   B B       C B        

PLH180017    A   B                        B          

PLH260010     C  C                   C               

PLH260002    B   B    B                      C B       

PLH060089  B                                       

PLH260025    C   B    C   C                           

PLH260028    C                                     

PLH260004    B                      B  B     C C       

PLH060078                                         

PLH060045 C C  C         B       B  B    C        B   C    

PLH060017    B          C   C   C  C    C   B  B C C C       



 76 

 

1
0

3
7

 

1
0

4
2

 

4
0

3
8

 

1
0

6
0

 

1
0

5
9

 

1
0

6
1

 

1
0

6
5

 

1
0

1
6

 

1
0

1
3

 

1
0

1
4

 

1
0

3
2

 

4
0

5
6

 

1
1

3
0

 

1
1

6
3

 

1
0

9
8

 

1
0

9
9

 

1
0

9
6

 

1
1

2
4

 

2
5

1
1

 

1
1

3
4

 

2
5

0
3

 

1
1

4
9

 

1
1

0
6

 

2
0

0
1

 

1
1

9
3

 

1
1

8
8

 

1
3

0
3

 

1
3

2
3

 

1
3

1
8

 

1
3

2
1

 

1
3

0
8

 

1
3

6
1

 

1
3

5
5

 

1
3

3
7

 

1
3

8
1

 

1
9

0
3

 

1
6

1
7

 

4
1

1
6

 

1
8

9
8

 

1
7

5
8

 

PLH120016         A B C             C C                

PLH060034 B B  B   B       B   B     B    A  B   B B B B       

PLH060093                          C  B   B B C C       

PLH060028                                         

PLC180001    C       B   C   C    A   A A  B   B  A A C    A A  

PLC120001                        B C   C    B B        

PLH120002              B   B    C B   C                

PLH120001                        B B       B      A   

PLH120012                                         

PLH120016         A B C             C C                

PLH180013              C       C   B B       C B        

PLH180026          C               B         B       
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I.3. Natura 2000 - Shadow List 

Mimo rosnącej liczby obszarów chronionych tworzenie sieci Natura 2000 jest wciąż nie zamkniętym 

procesem. W związku z powyższym w przestrzenie prawnej funkcjonuje 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 nie objętych a wymagających ochrony w 

na mocy Dyrektywy Siedliskowej. Dla obszaru regionu wodnego Górnej Wisły Shadow List 2013 

obejmuje 7 powiększeń istniejących obszarów, oraz jeden nowy obszar.  

Tabela 10.  Obszary z Shadow List 2013 

Nazwa obszaru Status zmiany Uzasadnienie 

Uroczyska Puszczy 

Sandomierskiej 
nowy obszar 

nowy obszar (konkluzja seminarium 

biogeograficznego) dla siedliska 4010 i wielu gat. 

zwierząt i roślin, nie włączony dotychczas jedynie w 

związku ze sprzeciwem MON 

Ostoje Nietoperzy Beskidu 

Wyspowego PLH120052 

powiększenie 

obszaru 

nowo odkryte kolonie rozrodcze podkowca małego i 

nocka orzęsionego z terenem żerowania: 

Trzemesznia, Lakta Gorna 

Ostoje Nietoperzy Okolic 

Bukowca PLH120020 

powiększenie 

obszaru 

powiększenie ostoi Ostoje Nietoperzy Okolic Bukowca 

PLH120020 o nowo odkryta kolonie rozrodcza 

podkowca małego z terenem żerowania 

Ostoje Nietoperzy Powiatu 

Gorlickiego PLH120094 

powiększenie 

obszaru 

powiększenie ostoi Ostoje Nietoperzy Powiatu 

Gorlickiego PLH120094 o nowo odkryte kolonie 

rozrodcze podkowca małego z terenem żerowania 

Kościół w Równem 

PLH180036 

powiększenie 

obszaru 

powiększenie ostoi Kościół w Równem PLH180036 o 

dodatkowe kolonie rozrodcza podkowca małego, 

nocka dużego w Nadolu i Kobylanach 

Bieszczady PLC18001 
powiększenie 

obszaru 

powiększenie istniejącej ostoi Bieszczady PLC18001 o 

nowo odkryte kolonie rozrodcze podkowca małego z 

terenem żerowania 

Lasy Janowskie PLH060031 
powiększenie 

obszaru 

powiększenie ostoi  Lasy Janowskie PLH060031 

niezbędne (konkluzja semin.) w zw. z potwierdzeniem 

nie ujętej sasanki otwartej Pulsatilla patens 

Krzeszowice PLH120044 
powiększenie 

obszaru 

powiększenie ostoi   Krzeszowice PLH120044 o 

omyłkowo wycięty klasztor dla nocka orzęsionego 
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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. 

 

II.1. Parki Narodowe 

Parki Narodowe stanowią najwyższą formę obszarowej ochrony przyrody. Tworzone są 
dla ochrony dużych obszarów naturalnych ekosystemów. Na analizowanym obszarze leży 
dziewięć Parków Narodowych: 

1. Magurski Park Narodowy 
2. Tatrzański Park Narodowy 
3. Bieszczadzki Park Narodowy 
4. Ojcowski Park Narodowy 
5. Pieniński Park Narodowy 
6. Gorczański Park Narodowy 
7. Roztoczański Park Narodowy 
8. Świętokrzyski Park Narodowy 
9. Babiogórski Park Narodowy 

Trzy ostatnie obejmują tereny wododziałowe i tylko częściowo znajdują się w regionie 
wodnym Górna Wisła.  

Parki te obejmują przede wszystkim tereny górskie, ciągnące się wzdłuż południowej 
granicy obszaru (Tatrzański PN, Babiogórskie PN, Pieniński PN, Gorczański PN, Magurski PN i 
Bieszczadzki PN). Drugą grupę Parków Narodowych stanowią Świętokrzyski PN, Roztoczański 
PN i Ojcowski PN chroniące krajobrazy wyżyn w centralnej i południowej części regionu 
wodnego Górnej Wisły. 

Parki Narodowe obejmują relatywnie duże tereny o niskim zaludnieniu. Większość z nich 
posiada otuliny dodatkowo chroniące je przed oddziaływaniem gospodarki człowieka. Łączna 
powierzchnia Parków Narodowych wynosi ok. 880 km2, a ich otulin ok. 665 km2, co stanowi 
odpowiednio 2% i 1,5% powierzchni analizowanego obszaru. 

Najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych Parków Narodowych zestawiono 
tabelarycznie. 
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Tabela 11. Parki Narodowe leżące na terenie regionu wodnego Górnej Wisły 

Nazwa Parku 
Rok 

utworzenia 
Opis obszaru 

Powierzchnia 
parku 

Magurski 
Park 

Narodowy 
1994 

Park leży na granicy województw małopolskiego i podkarpackiego. Swoim zasięgiem obejmuje górne dorzecze 
Wisłoki oraz pasmo Magury Wątkowskiej. MPN chroni przede wszystkim unikatowy w skali Karpat obszar 
przejściowy między Karpatami Zachodnimi i Karpatami Wschodnimi. Ponad 90% powierzchni parku zajmują 
lasy. Na jego terenie wyróżnić można dwa piętra roślinne: pogórza i regla dolnego. Piętro pogórza, zajmujące 
około 43% powierzchni parku i sięgające 530 m n.p.m., to głównie drzewostany sztuczne z przewagą sosny. 
Znajdują się tu też liczne łąki i pastwiska, a także torfowiska. Piętro regla dolnego, zajmujące około 57% 
powierzchni parku i sięgające od 530 m n.p.m. wzwyż (najwyższy szczyt w parku to Wątkowa 846 m n.p.m.), to 
głównie naturalne lasy bukowe (udział lasów sztucznych jest tu zdecydowanie mniejszy) z domieszką jedlin i 
rzadko występujących w Karpatach jaworzyn. Istnieją tu trzy obszary ochrony ścisłej: Magura Wątkowska 
(1189 ha), Kamień (378 ha) i Zimna Woda (841 ha), jest rezerwat skalny Kornuty, i pomnik przyrody Diabli 
Kamień. W parku występuje prawie 800 gatunków roślin i prawie 200 gatunków zwierząt (nie licząc owadów). 
Wśród roślin 59 gatunków objętych jest ochroną ścisłą, 11 częściową, a 12 wpisanych jest do Polskiej 
Czerwonej Księgi Roślin. 

194,39 

Tatrzański 
Park 

Narodowy 
1954 

Duże różnice wzniesień, piętrowość klimatu i niezwykły skład gatunkowy fauny i flory sprawiają, że Tatry mają 
charakter wysokogórski. Powierzchnia Tatr wynosi ok. 785 km², z czego 175 km² przypada na Tatry Polskie, 
reszta to Tatry Słowackie. Rzeki zaczynające swój bieg w Tatrach Polskich należą do zlewiska Bałtyku, zaś rzeki 
biorące początek w Tatrach Słowackich wpadają częściowo do Morza Czarnego (Orawa, Wag), częściowo do 
Morza Bałtyckiego (Poprad).  
Tatry zaliczane są do gór orogenezy alpejskiej. Ich trzon stanowią skały krystaliczne z granitem, który w 
niektórych miejscach pokryty jest dolomitem i wapieniem, z licznymi jaskiniami i innymi zjawiskami krasowymi 
atrakcyjnymi dla grotołazów. Klimat Tatr, a co za tym idzie ich roślinność, charakteryzuje się piętrowością. 
Piętro najniższe, czyli piętro regla dolnego, porastają bory świerkowe z niewielką domieszką jodły, buka i 
jaworu. Regiel górny to prawie wyłącznie bór świerkowy, rzadko tylko występuje reliktowy bór limbowo-
świerkowy. Piętro kosówki (1550–1800 m) porasta roślinność krzewiasta z przewagą kosodrzewiny. Piętro hal 
to murawy wysokogórskie z bogatą roślinnością alpejską. Można tu spotkać m.in. wiele gatunków goryczek, 
goździka lodowcowego, sasankę alpejską. W piętrze turni roślin jest niewiele, choć niektóre z nich są silnie 
przywiązane do tego piętra wysokościowego np. goryczka przezroczysta i jaskier lodnikowy. 
Z tatrzańskich ssaków warto wymienić kozicę, świstaka (które wytworzyły w Tatrach podgatunki: kozicę 

211,64 



 80 

tatrzańską i świstaka tatrzańskiego), a w niższych partiach jelenia, sarnę, rysia i łasicę oraz niedźwiedzia 
brunatnego. Wśród ptaków: orzeł przedni, charakterystyczny jest też pomurnik, gniazdujący w wyższych 
partiach gór.  
Zarówno faunę, jak i florę Tatr charakteryzuje duża liczba endemitów, i to nie tylko zachodniokarpackich czy 
karpackich, ale nawet tatrzańskich, to znaczy występujących wyłącznie w Tatrach. Świstak tatrzański stanowi 
podgatunek świstaka alpejskiego. Bogata jest endemiczna fauna bezkręgowców (np. Allogamus starmachi). Z 
endemitów roślinnych warto wymienić warzuchę tatrzańską oraz trawy: wiechlinę tatrzańską i granitową. Na 
uwagę zasługują też dębik ośmiopłatkowy, i wierzba żyłkowana, relikty epoki lodowcowej. 
Ze względu na unikatowy charakter tego wysokogórskiego obszaru oba tatrzańskie parki narodowe zostały w 
1993 roku wpisane na listę Rezerwatów Biosfery UNESCO. 

Bieszczadzki 
Park 

Narodowy 
1973 

Park ten wchodzi w skład międzynarodowego polsko-słowacko- ukraińskiego Rezerwatu Biosfery ,,Karpaty 
Wschodnie”. Ochroną ścisłą objęte jest 70 % terenu parku. Najwyższy szczyt Tarnica (1346 m n.p.m.) położony 
jest w centrum parku. 
Występują tu dwa piętra roślinności: piętro regla dolnego i piętro połonin. Lasy bukowe graniczą bezpośrednio 
z połoninami porośniętymi olszą zieloną, licznymi gatunkami zielnymi (głównie trawami) oraz krzewinkami 
borówki czarnej i brusznicy. W strefie połonin występują też rozległe, pozbawione roślinności obszary bloków 
skalnych, gołoborzy, rumoszu. Największe połoniny w parku to: Połonina Wetlińska, Caryńska i Bukowska. 
Flora parku to ponad 700 gatunków roślin naczyniowych, ok. 300 gatunków grzybów kapeluszowych. Wiele 
jest roślin mających jedynie tu stanowiska, np. ciemiężyca biała, tojad taurycki, endemity karpackie: pszeniec 
biały i wilczomlecz karpacki. Ponadto występuje tu: różeniec górski, zawilec narcyzowy, pierwiosnek 
długokwiatowy, driakiew lśniąca, języcznik zwyczajny (paproć zespołu jaworzyny górskiej). 
Fauna parku to ponad 200 gatunków kręgowców, w tym ok. 40 gatunków ssaków. Występują tu m.in.: ryś – 
symbol parku, niedźwiedź brunatny, żbik, wilk, lis, borsuk, wydra, bóbr. Do dużych ssaków należą dziki, sarny, 
łosie, jelenie karpackie, żubry. Wśród ok.130 gatunków ptaków występują m.in.; puchacz, puszczyk uralski, 
orlik krzykliwy, orlik grubodzioby, orzeł przedni, gadożer, bocian czarny. Nad wodami można spotkać 
zimorodka i pluszcza, a w paśmie połonin płochacza halnego i siwerniaka.  

292,02 

Ojcowski 
Park 

Narodowy 
1956 

Ojcowski Park Narodowy położony jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i obejmuje fragment dorzecza 
Prądnika i Sąspówki. Wyżyna zbudowana jest z wapieni jurajskich. Występują tu liczne rzeźbione w wyniku 
zjawisk krasowych głębokie doliny, skałki, jaskinie i wywierzyska. Na zboczach dolin zachowały się tzw. terasy 
skalne, które są fragmentami starszych poziomów dna doliny. 
Na terenie parku znajdują się dwie główne doliny rzeczne: Prądnika i Sąspowska oraz kilkanaście dolin suchych 
– wąwozów krasowych. Wąwozy te, często o stromych ścianach kończą się skalnymi bramami. Jedną ze 
znanych jest tzw. Brama Krakowska. Inne znane formy skalne to: Maczuga Herkulesa, Igła Deotymy, Skały 

21,46 
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Panieńskie i Koronne. Na uwagę zasługuje duża ilość jaskiń (ok.300 w rejonie Ojcowa). Do największych należą: 
Jaskinia Łokietka, Ciemna, Zbójecka, Koziarnia. W jaskiniach znajdowane są ślady paleolitycznego człowieka i 
szczątki zwierząt plejstoceńskich. Jaskinie są miejscem schronienia i zimowania dla nietoperzy. Sylwetka 
nietoperza nad ruinami ojcowskiego zamku jest symbolem Ojcowskiego Parku Narodowego. 
Na charakterystyczną bardzo bogatą i różnorodną szatę roślinną parku mają wpływ dwa główne czynniki: 
mikroklimat i gleby wykształcone na wapiennym podłożu. Na nasłonecznionych stokach rosną krzewiaste 
zarośla, wśród których występują murawy kserotermiczne. Do roślin ciepłolubnych należy tu m.in. ostnica 
Jana, wiśnia karłowata. Osobliwością botaniczną jest brzoza ojcowska. Inne chronione gatunki to: języcznik 
zwyczajny, chaber miękkowłosy, obuwik pospolity – największy polski storczyk, tojad mołdawski, obrazki 
plamiste. Niżej rosną lasy bukowe i dębowo-grabowe. Na dnie dolin występują zbiorowiska łąkowe(m.in. 
rajgrasowe), a na wapiennych skałkach – roślinność naskalna. 
Fauna jest również bogata i różnorodna. Występuje tu ok. 11000 gatunków zwierząt, w tym ponad 4000 
gatunków owadów (kraśniki, miernikowce, sówki, cykady). Osobliwością faunistyczna są nietoperze. Jest ich 15 
gatunków, w tym podkowiec mały, nocek i bardzo rzadki nocek orzęsiony. Wśród 120 gatunków ptaków 
można spotkać pluszcza, pliszkę górską, zimorodka. Ponadto żyją tu: sarny, borsuki, lisy, jenoty, tchórze, kuny, 
gronostaje, łasice łaski, piżmaki i wiele gatunków płazów, gadów i ślimaków. 

Pieniński 
Park 

Narodowy 
1932 

Pieniński Park Narodowy obejmuje Pieniny, malownicze góry zbudowane z wapieni jurajskich i kredowych oraz 
młodszych piaskowców, łupków i zlepieńców, skał o różnej podatności na erozję. Występuje więc wielka 
różnorodność form skalnych. Charakterystycznym elementem krajobrazu jest przełomowa dolina Dunajca. 
Najwyższy szczyt Trzy Korony (982 m n.p.m.) jest symbolem parku. 
Pieniny leżą w piętrze regla dolnego. Dominuje buczyna karpacka z żywcem gruczołkowatym i żywokostem 
sercowatym oraz ciepłolubna buczyna storczykowa i ciepłolubna jedlina. Charakterystyczne dla tych gór są 
ziołoroślowe łąki, które należą do najbogatszych ekosystemów roślinnych w Polsce. 
W Pienińskim Parku Narodowym występuje wiele gatunków ciepłolubnych roślin, takich jak przelot pospolity 
czy koniczyna pagórkowa. Rosną też storczyki, goryczki, dziewięćsił bezłodygowy, ciemiężyca zielona, relikty: 
złocień Zawadzkiego, jałowiec sawina, endemity pienińskie: mniszek pieniński i pszonak pieniński. Ciekawą 
florystyczną grupę stanowią murawy naskalne. Dominuje tu kostrzewa blada. Szczyty skał porastają reliktowe 
laski sosnowe składające się ze starych, niskich, powykręcanych sosen. Jest to najbardziej kserotermiczny 
ekosystem leśny w parku.  
Fauna parku to 45 gatunków ssaków, m.in. nietoperz wąskoskrzydły. Na skalnych półkach gnieździ się puchacz, 
pustułka, drozd skalny. W lasach występuje myszołów, sóweczka, dzięcioł trójpalczasty, orzechówka, kruk, 
bocian czarny. Spotkać można rysia, borsuka, lisa, gronostaja, tchórza, kunę, wiele zwierząt kopytnych i 
gryzoni. Żyje mnóstwo bezkręgowców, w tym ok. 1600 gatunków motyli.  

23,46 
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Gorczański 
Park 

Narodowy 
1980 

Gorczański Park Narodowy jest typowo leśnym parkiem górskim z wyraźnie piętrowym układem roślinności. 
Obejmuje centralną i północno-wschodnią część Gorców, jednak najwyższy szczyt tych gór Turbacz (1311 m 
n.p.m.) leży poza granicami parku. Najwyższe wzniesienia należące do parku to: Jaworzyna Kamienicka, 
Mostownica, Czoło Turbacza, Kiczora, Gorc Kamienicki. Charakterystycznym elementem rzeźby terenu są 
grupy wychodni skalnych, groty skalne i jaskinie powstałe na skutek przesunięcia się skał. 
Lasy, często o charakterze pierwotnym stanowią fragmenty dawnej Puszczy Karpackiej. Regiel dolny tworzą 
różne typy buczyn i bory jodłowe, a piętro regla górnego pokrywa bór świerkowy. Na terenie obu regli 
występują polany i hale utworzone przez górali dla wypasu owiec. Porastają je krokusy (szafrany spiskie). 
Osobliwości florystyczne parku to: paproć podejźrzon lancetowaty, zarzyczka górska, przywrotnik gorczański, 
urdzik karpacki (endemit). 
Fauna typowo leśna reprezentowana jest przez takie zwierzęta jak: jeleń, sarna, dzik, ryś, żbik, wilk. Z około 96 
gatunków ptaków występuje tu m.in. głuszec, cietrzew, jarząbek, puchacz, kruk. Spośród płazów 
charakterystyczna jest salamandra, symbol parku, a także traszka górska i traszka karpacka (endemit). W 
wodach parku żyje pstrąg potokowy. 

70,28 

Roztoczański 
Park 

Narodowy 
1974 

Roztoczański Park Narodowy leży na Roztoczu Środkowym wokół miejscowości Zwierzyniec. Na tym terenie w 
końcu XVI w. utworzono ogrodzony ,,rezerwat” Zwierzyniec z wieloma gatunkami zwierząt. Żyły tu w stanie 
dzikim m.in. konie leśne tarpany. Obecnie jest tu ostoja ich potomków – koników polskich. Konik polski to 
osobliwość przyrodnicza, turystyczna i symbol parku. 
Park chroni najcenniejsze fragmenty buczyny karpackiej i boru jodłowego. Największą rzeka parku jest Wieprz. 
Urozmaicony krajobraz parku tworzą łańcuchy wapiennych wzgórz o wysokości do 350 m n.p.m oddzielone od 
siebie rozległymi dolinami. Na wzgórzach dominują gleby brunatne, na których rosną lasy bukowe, bory 
jodłowe, grądy, również świetliste dąbrowy. W obniżeniach terenu na piaskach polodowcowych występują 
różne typy borów sosnowych, a w dolinach rzek i strumieni – olsy i łęgi. Na obszarze parku występują prawie 
wszystkie krajowe gatunki drzew. Oprócz zespołów leśnych występują tu bogate zbiorowiska roślin łąkowych, 
torfowiskowych, bagiennych i wodnych. 
Bogata florę parku tworzą m.in.: tojad dzióbaty, widłak torfowy, widłak wroniec, czosnek siatkowaty, lepiężnik 
biały, kokoryczka okółkowa, zimoziół północny, bagnica torfowa, przytulia okrągłolistna, wawrzynek 
wilczełyko, wiśnia karłowata, śnieżyczka przebiśnieg, zawilec wielkokwiatowy, rosiczki, storczyki (obuwik 
pospolity), traganek długokwiatowy, przetacznik ząbkowany, wąkrota zwyczajna, paprotnik Brauna. 
Niezwykle bogata fauna to głównie gatunki leśne. Żyje tu ok. 190 gatunków ptaków, w tym: orlik krzykliwy, 
trzmielojad, pustułka, kobuz, bocian czarny, głuszec, czyżyk, muchołówka, białoszyja i mała, dzięcioł 
białogrzbiety i zielonosiwy, kraska, gołąb siniak. Wśród ssaków na szczególną uwagę zasługują owadożerne: 
ryjówka aksamitna i mała, zębiełek białawy, rzęsorek rzeczek. Żyją tu również nietoperze (kilkanaście 

84,83 
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gatunków), popielice, orzesznice, koszatki, gronostaje, kuny, łasice, borsuki, jenoty, wydry, bobry, łosie. rysie, 
wilki, liczne jelenie, sarny, dziki i lisy. Spotkać też można salamandrę plamistą, padalca turkusowego, węża 
Eskulapa. 

Świętokrzyski 
Park 

Narodowy 
1950 

Świętokrzyski Park Narodowy obejmuje pasmo Gór Świętokrzyskich – pasmo Łysogóry ze szczytami Łysicą  
(612 m n.p.m.) i Łysą Górą 595 m n.p.m.) oraz Górę Chełmową i część Pasma Klonowskiego. Park ma charakter 
leśny. 
Góry Świętokrzyskie należą do najstarszych gór fałdowych w Europie. Zbudowane są z paleozoicznych 
piaskowców, łupków i kwarcytów. W skałach zachowały się liczne skamieniałości roślin i zwierząt, głównie z 
okresy kambru (glony morskie, koralowce). Polscy paleontolodzy prowadząc prace w Górach Świętokrzyskich 
(Zachełmie pod Kielcami) w latach 2002 -2008 odkryli odciski stóp i kości najstarszych czworonożnych zwierząt 
lądowych – tetrapodów pochodzące z okresu dewońskiego, sprzed 385 mln lat. Osobliwością geologiczną są 
gołoborza – rumowiska głazów powstałe w wyniku spękania skał piaskowcowo-kwarcytowych. 
W górnej części parku występuje świętokrzyski bór jodłowy, zespół o charakterze endemicznym, pozostałość 
Puszczy Jodłowej. W miejsce obumierających jodeł wchodzi buk, jawor, wiąz. Buczyna karpacka zajmuje dość 
duże obszary. Niżej występują grądy, bory mieszane, a na wilgotnych terenach – bory bagienne i łęgi. Na Górze 
Chełmowej występuje modrzew polski – gatunek endemiczny. 
Flora parku to ok. 700 gatunków roślin naczyniowych, wiele mszaków, porostów, grzybów i glonów. Do 
gatunków podlegających całkowitej ochronie należy m.in.: pióropusznik strusi, zanokcica północna, tojad 
dzióbaty, pełnik europejski, goryczka wąskolistna, lilia złotogłów, rosiczka okrągłolistna, wawrzynek wilczełyko, 
kruszczyk szerokolistny, storczyk plamisty, dziewięćsił bezłodygowy, parzydło leśne, cis. 
Faunę parku reprezentuje ponad 4000 bezkręgowców i 210 gatunków kręgowców, w tym wiele gatunków 
górskich. Występuje m.in. traszka górska, płochacz halny, drozd obrożny, nietoperze. W parku spotkamy też 
liczne motyle, większość płazów żyjących w Polsce, ponad 100 gatunków ptaków, w tym: orzechówki, bocian 
czarny, kruk, sójki, sikorki, zięby, kowaliki, pełzacze, rudziki, wilgi, dzwońce, gile, krzyżodzioby, słowiki, różne 
gatunki dzięciołów, sowy, lelka kozodoja. Z większych zwierząt można spotkać jelenia, który jest symbolem 
parku, dzika, sarnę, łosia. 

76,26 
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Babiogórski 
Park 

Narodowy 
1955 

Pierwsze wzmianki o Babiej Górze pochodzą już z drugiej połowy XV wieku. 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. 

33,92 
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II.2. Rezerwaty 

Na terenie regionu wodnego leży 252 rezerwatów przyrody. Ze względu na dużą liczbę 
tych obszarów, w celu łatwiejszej interpretacji zebranych informacji, poza indywidualnym 
opisem rezerwatów zestawiono również informacje o ich grupach. 

 W analizie uwzględniono typ rezerwatu ze względu na dominujący przedmiot ochrony 
(wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów 
i podtypów rezerwatów przyrody).  

 

Tabela 12. Ilość i powierzchnia rezerwatów w podziale na dominujący przedmiot ochrony 

Typ rezerwatu Ilość rezerwatów Powierzania rezerwatów [ha] 

LEŚNY 102 9203,06 

FLORYSTYCZNY 48 1431,98 

KRAJOBRAZOWY 37 7671,24 

GEOLOGICZNY 32 542,88 

STEPOWY 14 128,67 

TORFOWISKOWY 10 693,85 

FAUNISTYCZNY 7 1362,47 

SŁONOROŚLOWY 1 0,62 

WODNY 1 802,68 

Suma końcowa 252 21837,45 

źródło: opracowanie własne na odstawie Rąkowski G., (red) (2007 ) Rezerwaty Przyrody w Polsce 
Południowej; Rąkowski G., (red) (2006) Rezerwaty Przyrody w Polsce Środkowej;Geoserwis GDOŚ, 
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ - dostęp 11 styczeń 2013 r. 

 

W toku prac na nad strategiczną oceną oddziaływania projektu WKW na środowisko, 
rezerwaty zaklasyfikowana do trzech grup wrażliwości na zmiany gospodarki wodnej, w 
zależności od ochranianego typu ekosystemu, położenia względem wód powierzchniowych i 
związku z wodami podziemnymi 

− grupa 1 (mniej wrażliwe na zmiany gospodarki wodnej)- teren nie związany z wodami 
podziemnymi (nie podmokły) położony poza dolinami, najczęściej wierzchołki i stoki 
górskie oraz murawy i stepy (na podłożu niezależnym od procesów fluwialnych) 

− grupa 2 (umiarkowanie wrażliwe na zmiany gospodarki wodnej)- tereny częściowo 
zależne, przecinane przez cieki na płaskim podłożu, np. siedliska grądowe 

− grupa 3 (bardzo wrażliwe na zmiany gospodarki wodnej) - tereny podmokłe luz 
zlokalizowane w profilu dolin rzek: rzeki i jeziora, torfowiska, łęgi 
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Tabela 13. Ilość i powierzchnia rezerwatów w trzech grupach wrażliwości na zmiany gospodarki 

wodnej 

Grupa wrażliwości Ilość rezerwatów Ilość rezerwatów Powierzania 

rezerwatów [ha] 

Faunistyczny 3 71,39 

Florystyczny 21 501,65 

Geologiczny 27 449,01 

Krajobrazowy 13 446,94 

Leśny 46 3008,13 

Stepowy 13 104,76 

mniej wrażliwe na 
zmiany gospodarki 

wodnej 

RAZEM: 123 4581,88 

FLORYSTYCZNY 14 372,67 

GEOLOGICZNY 3 80,15 

KRAJOBRAZOWY 11 1195,79 

LEŚNY 40 3353,41 

STEPOWY 1 23,91 

umiarkowanie 
wrażliwe na zmiany 
gospodarki wodnej 

 

RAZEM 69 5025,93 

FAUNISTYCZNY 4 1291,08 

FLORYSTYCZNY 13 557,66 

GEOLOGICZNY 2 13,72 

KRAJOBRAZOWY 13 6028,51 

LEŚNY 16 2841,52 

SŁONOROŚLOWY 1 0,62 

TORFOWISKOWY 10 693,85 

WODNY 1 802,68 

bardzo wrażliwe na 
zmiany gospodarki 

wodnej 

RAZEM 60 12229,64 

Suma końcowa 252 21837,45 

źródło: opracowanie własne na podstawie na odstawie Rąkowski G., (red) (2007 ) Rezerwaty Przyrody 
w Polsce Południowej, Rąkowski G., (red) (2006) Rezerwaty Przyrody w Polsce Środkowej, Geoserwis 
GDOŚ, http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ - dostęp 11 styczeń 2013 r. 
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Tabela 14. Charakterystyka rezerwatów występujących na obszarze regiony wodnego. Ocena wrażliwości (1-3) wg kryterium opisanego w tekście. 

Nazwa Województwo 
Powierzchnia 

[ha] 
Rodzaj Krótki opis przedmiotu ochrony 

Ocena 
(1-3) 

Bagno 
Przecławskie 

podkarpackie 25,56 torfowiskowy Obejmuje śródleśne torfowisko oraz otaczające je lasy. 3 

Baniska małopolskie 56,37 leśny 
Obejmuje źródliskowy fragment doliny Potoku Baniska na 
północnym stokach Gadziejowej. 

2 

Barania Góra świętokrzyskie 82,09 leśny 
Ochroną objęto tu fragment przeciętego wąwozami erozyjnymi 
południowego zbocza Baraniej Góry (425 m n.p.m). 

1 

Barania-Góra śląskie 383,04 krajobrazowy 
Obejmuje najwyższe wzniesienie Beskidu Śląskiego: Baranią Górę 
(1220 m n.p.m), wraz z porastającym ją lasem oraz obszarem 
źródliskowym Wisły z licznymi źródłami . 

2 

Barcza świętokrzyskie 14,57 geologiczny 
Ochroną objęto tu fragment zbocza Góry Barcza z dwoma 
nieczynnymi kamieniołomami, których dno wypełnia woda. 

1 

Barnowiec małopolskie 44,57 leśny 
Obejmuje fragment północno-wschodnich zboczy Sokołowskiej 
Góry (1028 m n.p.m.), noszącej także nazwę Barnowiec, 
porośniętych starodrzewiem bukowym. 

1 

Bembeńskie małopolskie 38,14 leśny 
Obejmuje część doliny Potoku Bembeńskiego, który na tym odcinku 
niewielki spadek i płynie stosunkowo szeroką dolinę wśród 
torfowisk. 

3 

Biała Góra małopolskie 11,25 stepowy 
Obejmuje część południowych i zachodnich zboczy kredowego 
wzniesienia Biała Góra (415 m n.p.m.), na skraju lasu, porastającego 
jego szczytowe partie. 

1 

Biała Woda małopolskie 27,83 krajobrazowy 
Obejmuje fragment doliny potoku Biała Woda z ciekawymi 
formacjami skalnymi. 

3 

Białe Ługi świętokrzyskie 408,44 torfowiskowy 

Najcenniejszym przyrodniczo elementem rezerwatu jest rozległe 
śródleśne torfowisko o powierzchni 136,8 ha, położone u podnóża 
Pasma Cisowskiego Gór Świętokrzyskich, stanowiące obszar 
źródliskowy rzeki Czarnej Staszowskiej. 

3 

Białowodzka Góra 
nad Dunajcem 

małopolskie 67,69 leśny 
Obejmuje zalesione wschodnie stoki Białowodzkiej Góry (616 m 
n.p.m.), stromo opadające ku Dunajcowi, rozcięte głęboką doliną 
potoku. 

2 
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Nazwa Województwo 
Powierzchnia 

[ha] 
Rodzaj Krótki opis przedmiotu ochrony 

Ocena 
(1-3) 

Bielańskie Skałki małopolskie 1,73 florystyczny 
Obejmuje fragment skalistych zboczy wapiennych wzgórz stromo 
opadających ku dolinie Wisły. 

1 

Biesak-białogon świętokrzyskie 13,08 geologiczny 
Ochroną objęto tu dawny nieduży kamieniołom na wzgórzu 
Kamienna Góra oraz otaczający go las. 

1 

Bobry w Uhercach podkarpackie 27,12 
faunistyczny 

(ssaków) 
Obejmuje kilka meandrów oraz taras zalewowy rzeki z dawnymi 
wyrobiskami po eksploatacji żwiru. 

3 

Bonarka małopolskie 2,29 geologiczny 
Obejmuje znajdujące się na terenie dawnego kamieniołomu 
odsłonięcie skalne. 

1 

Bór podkarpackie 365,44 leśny 
Obejmuje fragment lasu ze zróżnicowanymi zbiorowiskami 
roślinnymi i wielogatunkowym drzewostanem. 

3 

Bór na 
Czerwonem 

małopolskie 114,66 
torfowiskowo-

leśny 
Obejmuje część rozległego torfowiska wysokiego, przyległego do 
doliny Białego Dunajca. 

3 

Broduszurki podkarpackie 25,91 torfowiskowy 
Obejmuje obszar torfowisk wysokich i przejściowych, ze zbiornikami 
wodnymi pozostałymi po eksploatacji torfu, oraz otaczające je lasy i 
łąki. 

3 

Brzoza Czarna w 
Rzeczpolu 

podkarpackie 2,60 florystyczny Głównym przedmiotem ochrony jest tu stanowisko brzozy czarnej. 2 

Brzyska Wola podkarpackie 155,32 leśny 
Obejmuje fragment lasu będącego pozostałością dawnej Puszczy 
Sandomierskiej. 

2 

Buczyna w 
Cyrance na 
Płaskowyżu 

Kolbuszowskim 

podkarpackie 20,08 leśny 
Obejmuje fragment lasu mieszanego ze starodrzewem bukowym, 
otoczonego przez pochodzące ze sztucznych nasadzeń drzewostany 
sosnowe. 

2 

Buczyna w 
Wańkowej 

podkarpackie 98,65 leśny 
Obejmuje południowo-wschodni skraj zalesionego, głównego 
grzbietu Gór Słonnych. 

2 

Bukowica podkarpackie 292,92 leśny 
Obejmuje zachodnią część pasma Bukowicy, z kulminacją Zrubań 
(788 m n.p.m.) oraz źródliskowy obszar potoku Darów. 

2 

Bukowica małopolskie 22,76 
krajobrazowo-

leśny 
Obejmuje wydłużone wapienne wzgórze Bukowica (361 m n.p.m.), 
porośnięte dorodnym starodrzewem bukowym. 

1 

Bukowiec małopolskie 5,47 leśny 
Głównym przedmiotem ochrony jest tu dobrze zachowany płat 
żyznej buczyny karpackiej, w wariancie podgórskim. 

2 
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Nazwa Województwo 
Powierzchnia 

[ha] 
Rodzaj Krótki opis przedmiotu ochrony 

Ocena 
(1-3) 

Bukowy Las podkarpackie 86,29 leśny 
Chroni fragment lasu bukowego o wysokim stopniu naturalności, 
reprezentującego podgórską formę buczyny karpackiej. 

1 

Butorza śląskie 30,68 leśny 
Obejmuje dolną partię zalesionych północnych stoków masywu 
Rachowca, opadających ku dolinie rzeki Czerna i pociętych jarami 
jej dopływów. 

1 

Chelosiowa Jama świętokrzyskie 25,83 geologiczny 
Ochroną objęto tu dwa nieczynne kamieniołomy wgłębno-stokowe 
wraz z łączącą je skalną skarpą oraz szczytową partię wzniesienia 
Góra Kopaczowa. 

1 

Chwaniów podkarpackie 354,71 leśny 
Obejmuje fragment północno-wschodnich zboczy grzbietu 
Chwaniów, z jego kulminacyjnymi Truszowskie (677 m n.p.m.) i 
Brańcowa (677 m n.p.m.). 

2 

Cieszynianka małopolskie 10,73 florystyczny 
Obejmuje część zalesionego wąwozu ze źródliskami niewielkiego 
cieku. 

2 

Cisów im. prof. 
Zygmunta 

Czubińskiego 
świętokrzyskie 40,58 leśny 

Ochroną objęto tu fragment lasu porastającego południowe stoki 
najwyższego wzniesienia w paśmie - Góry Włochy (427 m n.p.m.) 

1 

Cisy na Górze 
Jawor 

podkarpackie 3,02 florystyczny 
Ochronie podlega tu najbogatsze w Bieszczadach stanowisko cisa 
pospolitego na zboczach góry Jawor (816 m n.p.m.). 

1 

Cisy w Malinówce podkarpackie 4,02 florystyczny 
Zajmuje sąsiadującą z terenami użytkowanymi rolniczo brzeżną 
partię kompleksu leśnego porastającego grzbiet wzniesień 
rozdzielających doliny Wisłoka i Stobnicy. 

1 

Cisy w Nowej Wsi podkarpackie 2,18 florystyczny Ochronie podlega tu naturalne stanowisko cisa pospolitego. 1 

Cisy w Serednicy podkarpackie 14,48 florystyczny 
Obejmuje fragment północno-wschodnich stoków zalesionego 
grzbietu Działu, pociętych erozyjnymi dolinami strumieni. 

1 

Czartowe Pole lubelskie 80,07 krajobrazowy 
Celem ochrony jest zachowanie przełomu i doliny roztoczańskiej 
rzeki Sopot 

3 

Dąbie małopolskie 2,61 stepowy 
Obejmuje fragment częściowo zalesionego stromego zbocza 
kredowego wzgórza, z bogatym stanowiskiem roślinności 
ciepłolubnej. 

1 

Debrza małopolskie 9,50 leśny 
Obejmuje fragment wciętej na kilka metrów w podłoże zalesionej 
doliny niewielkiego strumienia, płynącego krętym korytem. 

2 
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Nazwa Województwo 
Powierzchnia 

[ha] 
Rodzaj Krótki opis przedmiotu ochrony 

Ocena 
(1-3) 

Dębina małopolskie 13,14 leśny 
Obejmuje fragment lasu z dorodnym starodrzewem dębowym w 
wieku 170-200 lat. 

2 

Diable Skały małopolskie 16,07 geologiczny 
Obejmuje grupę skał zbudowanych z piaskowca ciężkowickiego, 
położonych w lesie na grzbiecie wydłużonego wzniesienia 
Bukowiec. 

1 

Długosz Królewski małopolskie 24,20 florystyczny 
Głównym przedmiotem ochrony jest tu wysunięte najdalej na 
południowy wschód w Polsce stanowisko okazałej subatlantyckiej 
paproci - długosza królewskiego. 

3 

Dolina Eliaszówki małopolskie 109,57 leśny 
Obejmuje czterokilometrowy fragment górnej części doliny potoku 
Eliaszówka, pomiędzy wsiami Paczółtowice i Czerna. 

2 

Dolina Kluczwody małopolskie 35,22 krajobrazowy 
Obejmuje górny odcinek doliny potoku Kluczwoda, wraz z 
przylegającym do niej od zachodu zalesionym wzniesieniem. 

2 

Dolina 
Mnikowska 

małopolskie 20,89 krajobrazowy 
Obejmuje fragment przełomowej doliny rzeki Sanki, tworzącej 
skalisty wąwóz o stromych ścianach dochodzących. 

3 

Dolina Potoku 
Rudno 

małopolskie 95,94 leśny 
Obejmuje fragment doliny potoku Rudno oraz otaczających ją 
lasów. 

2 

Dolina Racławki małopolskie 473,92 krajobrazowy 
Obejmuje długą na 7 km i niemal całkowicie zalesioną dolinę 
potoku Racławka, wraz z łączącymi się z nią dolinami bocznymi. 

2 

Dolina Szklarki małopolskie 46,69 leśny 
Obejmuje fragment zalesionych wschodnich zboczy w górnej części 
doliny potoku Szklarka, na odcinku 1,5 km. 

2 

Doły Szczeckie lubelskie 203,63 
krajobrazowo-

leśny 

Przedmiotem ochrony są stanowiska buka na północno-wschodniej 
granicy naturalnego zasięgu oraz krajobraz malowniczo pocięty 
jarami, wąwozami i suchymi dolinami 

1 

Dyrbek podkarpackie 130,88 leśny 
Obejmuje południowo-zachodnie zbocza wzniesienia wysokości 640 
m n.p.m., pocięte dolinami licznych potoków. 

1 

Dziki Staw świętokrzyskie 6,52 leśny 
Ochroną objęto tu fragment lasu mieszanego porastającego nieckę 
terenu z niewielkim, zarastającym jeziorkiem oraz licznymi lejkami, 
rynnami i dołami krasowymi. 

3 

Dziobaki śląskie 13,06 leśny 
Obejmuje fragment zalesionych północno-zachodnich stoków 
granicznej Rycerzowej (1226 m n.p.m.), ze źródłową częścią doliny 
potoku Dziobaki. 

2 
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Powierzchnia 
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Rodzaj Krótki opis przedmiotu ochrony 

Ocena 
(1-3) 

Gaj świętokrzyskie 6,03 florystyczny 
Ochroną objęto tu fragment lasu liściastego o charakterze 
naturalnym, reprezentujący zespół grądu subkontynentalnego. 

2 

Gawroniec śląskie 23,69 leśny 
Obejmuje dolne fragmenty stoków gór Gawroniec i Wolentarski 
Groń, stromo opadających ku dolinie rzeki Koszarawy 

1 

Gibiel małopolskie 28,51 leśny 
Teren rezerwatu ciągnie się wąskim pasem pomiędzy rzekami 
Drwinką i jej dopływem Traczówką. 

2 

Golesz podkarpackie 27,45 geologiczny 
Ochronie podlega tu zalesione wzgórze Golesz (260 m n.p.m.) ze 
śladami znajdującego się na jego szczycie grodziska i ruinami zamku 
oraz oryginalnym labiryntem skalnym. 

2 

Gołoborze podkarpackie 13,90 geologiczny 
Obejmuje fragment zalesionego stromego zbocza nad Rabiańskim 
Potokiem, w pobliżu funkcjonującego kamieniołomu. 

1 

Góra Chełm podkarpackie 155,26 leśny 
Obejmuje partie szczytowe i wschodnią część zboczy wzniesienia 
Chełm (528 m n.p.m.), mającego postać wydłużonego grzbietu. 

1 

Góra 
Dobrzeszowska 

świętokrzyskie 24,57 leśny 
Ochroną objęto tu szczytową partię dominującej w krajobrazie 
najbliższej okolicy Góry Dobrzeszowskiej (364 m n.p.m.). 

2 

Góra Jeleniowska świętokrzyskie 15,56 
geologiczno-

leśny 

Ochroną objęto szczytowe partie oraz zachodnie zbocze Góry 
Jeleniowskiej (535 m. n.p.m.) - najdalej na zachód wysuniętego 
wzniesienia Pasma Jeleniowskiego. 

1 

Góra Miedzianka świętokrzyskie 25,00 geologiczny 
Ochroną objęto tu wzgórze Miedzianka (356 m n.p.m.), stanowiące 
najbardziej na północny-zachód wysuniętą część Pasma 
Chęcińskiego Gór Świętokrzyskich. 

1 

Góra Rzepka świętokrzyskie 9,09 geologiczny 

Ochroną objęto tu wierzchołki i zbocza sąsiadujących ze sobą 
wzniesień Góry Rzepka (356 m n.p.m.) i Góry Beylina (355 m n.p.m.) 
w Paśmie Chęcińskim Gór Świętokrzyskich oraz część utworzonego 
na ich stokach dawnego kamieniołomu "Korzecko". 

1 

Góra Sobień podkarpackie 5,34 
krajobrazowo-

leśno-
faunistyczny 

Obejmuje szczyt i zbocza góry Sobień (360 m n.p.m.), wznoszącej 
się nad zakolem Sanu. 

2 

Góra Zelejowa świętokrzyskie 67,00 geologiczny 
Ochroną objęto grzbiet i zbocza zalesionego wzniesienia Góry 
Zelejowej, stanowiącej wysunięty najdalej na południowy wschód 
fragment Pasma Zelejowskiego Gór Świętokrzyskich. 

1 
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Ocena 
(1-3) 

Góra Żakowa świętokrzyskie 50,48 geologiczny 
Ochroną objęto tu środkową część zalesionego grzbietu Pasma 
Zelejowskiego Gór Świętokrzyskich, z kulminacjami Góry Wsiowej 
(367 m n.p.m.) i Góry Żakowej (363 m n.p.m.) 

2 

Góry Pieprzowe świętokrzyskie 23,91 stepowy 
Obejmuje fragment stromego zbocza doliny Wisły na wschodnich 
obrzeżach Sandomierza i jest położony częściowo w granicach 
miasta, a częściowo na gruntach wsi Kamień Łukowski. 

2 

Góry Wschodnie świętokrzyskie 1,78 stepowy 
Ochroną objęto tu niewielki fragment rozległego wzniesienia z 
wyrobiskiem po eksploatacji gipsu. 

1 

Grabowiec świętokrzyskie 21,92 florystyczny 
Ochroną objęto tu fragment porastającego gipsowe wzniesienie 
lasu liściastego ze stanowiskami roślin ciepłolubnych. 

2 

Grapa śląskie 23,23 leśny 
Obejmuje fragment lasu porastającego strome, pocięte wąwozami 
wzniesienia, opadające ku dolinie potoku. 

2 

Grąd w Średniej 
Wsi 

podkarpackie 58,19 leśny 
Obejmuje większą część zalesionej góry Sierota (369 m. n.p.m.) oraz 
fragment południowo-zachodnich zboczy sąsiedniego wzgórza. 

2 

Groty Kryształowe małopolskie 1,04 geologiczny 
Głównym przedmiotem ochrony są dwie naturalne podziemne 
komory, o ścianach obrosłych kryształami soli (halitu), osiągających 
miejscami ogromne rozmiary. 

1 

Hajnik małopolskie 16,63 leśny 
Obejmuje fragment wschodnich zboczy góry Dubne (904 m n.p.m.) 
porośniętych starodrzewem jodłowym w wieku 140-190 lat. 

1 

Herby podkarpackie 145,85 
leśno-

krajobrazowo-
geologiczny 

Obejmuje rejon tzw. Bramy Frysztackiej, czyli przełomu Wisłoka 
przez zalesione pasmo Herbów. 

2 

Hulskie im 
Stefana 

Myczkowskiego 
podkarpackie 189,87 leśny 

Obejmuje fragment południowych zboczy pasma Otrytu poniżej 
szczytu Hulskie (846 m n.p.m.), opadających ku dolinie Sanu. 

2 

Husówka podkarpackie 71,96 florystyczny 
Obejmuje fragment kompleksu leśnego porastającego spłaszczone 
wzniesienie wysokości o zboczach porozcinanych przez głębokie 
jary potoków - dopływów rzeki Husówki. 

2 

Igiełki podkarpackie 27,88 florystyczny Ochroną objęto tu naturalne stanowisko cisa pospolitego. 1 

Imielty ług podkarpackie 802,68 
wodno-

torfowiskowy 
Ochroną objęto tu rozległe śródleśne bagno położone w otoczonej 
wydmami niecce. 

3 
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Jamy podkarpackie 2,01 florystyczny 
Obejmuje część stromych zboczy ziemno-glinianego wału 
otaczającego fort, porośniętych murawą kserotermiczną. 

1 

Jaskinia Raj świętokrzyskie 7,76 geologiczny 
Ochroną objęto jedną z jaskiń w zboczu Góry Malik w Paśmie 
Bolechowickim Gór Świętokrzyskich. 

1 

Jastkowice leśny 45,68 leśny 
Chroni fragment lasu o charakterze naturalnym, z 200-letnim 
wielogatunkowym starodrzewiem mieszanym. 

2 

Jaźwiana Góra podkarpackie 3,94 leśny 
Obejmuje fragment otoczonego przez monokultury sosnowe 
starodrzewu lasu mieszanego mającego charakter naturalny, 
porastającego piaszczyste wzniesienie zwane Jaźwianą Górą. 

2 

Jedlina podkarpackie 66,97 leśny 
Ochroną objęto tu starodrzew jodłowy o dużym stopniu 
naturalności. 

2 

Jelenia Góra małopolskie 12,97 florystyczny 
Obejmuje szczytowe partie południowo-wschodniego stoku Jeleniej 
Góry (684 m n.p.m.). 

1 

Kacze Błota lubelskie 168,67 
florystyczno-
torfowiskowy 

Głównym przedmiotem ochrony jest zachowanie 
charakterystycznych elementów dawnej Puszczy Solskiej. 

3 

Kadzielnia świętokrzyskie 0,60 geologiczny 
Ochroną objęto tu monolit skalny, zwany Skałką Geologów (295 m 
n.p.m.), ze wszystkich stron otoczony głębokim wyrobiskiem 
dawnego kamieniołomu, z okresowo stagnującą na jego dnie wodą. 

1 

Kajasówka małopolskie 11,83 geologiczny 
Obejmuje część wydłużonego, wąskiego wapiennego wzgórza 
Kajasówka (320 m n.p.m.), mającego wysokość względną ok.. 50 m. 
i długość ok.. 2 km, częściowo porośniętego lasem. 

3 

Kalwaria 
Pacławska 

podkarpackie 173,18 leśny 
Obejmuje część opadających ku dolinie Wiaru zalesionych i 
pociętych dolinami potoków wschodnich zboczy wzniesienia. 

2 

Kamera podkarpackie 38,01 florystyczny 
Obejmuje fragment kompleksu leśnego porastającego szczytowe 
partie wzniesienia wysokości 422 m n.p.m. 

1 

Kamienne podkarpackie 8,27 leśny 
Obejmuje fragment lasu porastającego niewysoki wał wydmowy na 
skraju kompleksu śródleśnych łąk 

1 

Kamień nad 
Jaśliskami 

podkarpackie 302,32 leśny 
Obejmuje szczyt i zbocza kopulastego, zalesionego masywu góry 
Kamień (859 m n.p.m.). 

3 

Kamień nad 
Rzepedzią 

podkarpackie 91,83 geologiczny 
Obejmuje ochroną ostańce, wychodnie skalne i skałki w grzbietowej 
partii Kamienia. 

1 
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(1-3) 

Kamień-Grzyb małopolskie 1,51 geologiczny 
Głównym przedmiotem ochrony są tu dwie skałki, wznoszące się na 
północno-wschodnim zboczu wzgórza Bukowiec (389 m n.p.m.),  
w otoczeniu lasu bukowego. 

1 

Kamionna małopolskie 64,04 leśny 
Obejmuje część północno-zachodnich zalesionych zboczu góry 
Kamionna (805 m n.p.m.) z dobrze zachowanym drzewostanem 
bukowo-jodłowym. 

1 

Karczówka świętokrzyskie 27,29 krajobrazowy 
Ochroną objęto tu wierzchołek i zbocza odosobnionego 
kopulastego wzgórza Karczówka (336 m n.p.m.), stanowiącego 
charakterystyczny element panoramy miasta. 

2 

Kępie na Wyżynie 
Miechowskiej 

małopolskie 40,51 leśny 
Obejmuje fragment lasu liściastego o charakterze naturalnym, 
reprezentującego zespół grądu subkontynentalnego. 

2 

Kłodne nad 
Dunajcem 

małopolskie 89,24 krajobrazowy 

Obejmuje fragment przełomu Dunajca między pasmem Radziejowej 
a masywem Lubania w Gorcach, z opadającymi ku rzece zachodnimi 
zalesionymi zboczami wzniesień Lipowiec (744 m n.p.m.) i Wyśnia 
Góra (638 m n.p.m.). 

2 

Kołacznia podkarpackie 0,11 florystyczny 
Ochroną objęto tu jedyne w kraju naturalne, wyspowe stanowisko 
ciepłolubnego krzewu - różanecznika żółtego. 

2 

Koło małopolskie 3,13 leśny 
Obejmuje fragment przyległego do Wisły Lasu Koło na północnym 
skraju Puszczy Niepołomickiej, oderwanego od pozostałych 
kompleksów puszczańskich. 

2 

Końskie Błota podkarpackie 20,20 torfowiskowy 

Obejmuje śródleśne częściowo zdegradowane torfowisko wysokie, 
obecnie niemal całkowicie porośnięte lasem, pocięte siecią starych, 
zarośniętych rowów melioracyjnych, z licznymi śladami po 
prowadzonej tu eksploatacji torfu. 

3 

Kopystanka podkarpackie 188,67 florystyczny 
Obejmuje szczytową, bezleśną partię góry Kopystanka (541 m 
n.p.m.) oraz część jej zalesionych południowo-zachodnich zboczy, z 
głębokim jarem potoku. 

2 

Kornuty małopolskie 11,90 krajobrazowy 

Obejmuje fragment wierzchowiny zalesionego zbocza, na którym są 
rozrzucone fantazyjnie ukształtowane wychodnie skalne 
płaszczowiny magurskiej, zbudowane z odpornego na erozję 
gruboławicowego piaskowca magurskiego. 

1 
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Kostrza małopolskie 38,56 florystyczny 
Obejmuje partie szczytowe i część północnych stoków zalesionej 
góry Kostrza (730 m n.p.m.) 

1 

Kozie Kąty małopolskie 24,21 leśny 
Ochroną objęto tu fragment starodrzewu mieszanego o charakterze 
naturalnym, z udziałem jodły pospolitej, porastającego 
pofałdowany teren pocięty jarami strumieni. 

1 

Kozigarb podkarpackie 33,00 krajobrazowy 

Głównym przedmiotem ochrony jest góra meandrowa z bogatą 
mikrorzeźbą terenu, która w zachodniej części przechodzi w dość 
stromy stok z dolinkami erozyjnymi niewielkich cieków wodnych i 
wychodniami fliszu karpackiego. 

1 

Koziniec podkarpackie 28,68 florystyczny 

Obejmuje fragment wznoszącego się na Jeziorem Myczkowieckim 
zalesionego, stromego zbocza góry Koziniec (527 m n.p.m.), z 
licznymi odsłonięciami skalnymi oraz stanowiskami roślin i 
zbiorowisk kserotermicznych. 

2 

Kretówki podkarpackie 95,79 florystyczny 
Obejmuje fragment lasu mieszanego, a głównym przedmiotem 
ochrony jest tu stanowisko cisa pospolitego. 

1 

Kręgi-Kamienne świętokrzyskie 12,75 geologiczny 
Ochroną objęto szczytową partię rozległego zalesionego 
wzniesienia Góry Grodowej (399 m n.p.m.). 

1 

Krępak podkarpackie 138,46 krajobrazowy 
Obejmuje zalesiony masyw wzgórza Krępak (487 m n.p.m.) oraz 
tereny przyległe. 

2 

Krywe podkarpackie 511,73 krajobrazowy 
Obejmuje położony powyżej mostu w Studennem 10-kilometrowy 
odcinek doliny Sanu pod Otrytem, w rejonie dawnych wsi Tworylne, 
Krywe i Hulskie. 

3 

Krzyżanowice świętokrzyskie 18,00 stepowy 
Ochroną objęto tu zachodnią część wydłużonego pagóra o 
spłaszczonym wierzchołku i stromych zboczach, położonego 
pomiędzy wsiami Leszcze i Krzyżanowice. 

1 

Kuźnie śląskie 7,22 geologiczny 
Obejmuje fragment wschodnich zboczy podszczytowej partii góry 
Murońka (1021 m n.p.m.), z licznymi wychodniami skał 
piaskowcowych w otoczeniu starodrzewu świerkowego. 

1 

Kwiatówka małopolskie 11,25 leśny 
Obejmuje fragment wielogatunkowego lasu porastającego 
wierzchowinę i północne stoki wydłużonego spłaszczonego 
wzniesienia. 

2 



 96 

Nazwa Województwo 
Powierzchnia 

[ha] 
Rodzaj Krótki opis przedmiotu ochrony 

Ocena 
(1-3) 

Las Gościbia małopolskie 282,46 leśny 
Obejmuje górny fragment doliny potoku Gościbia wraz z jego 
obszarem źródliskowym oraz przyległe zalesione zbocza gór Babicy 
(727 m n.p.m.) i Kamiennej (551 m n.p.m.). 

3 

Las Klasztorny podkarpackie 40,36 leśny 
Obejmuje fragment lasu mieszanego z 200-letnim starodrzewem 
sosnowym. 

2 

Las Lipowy 
Obrożyska 

małopolskie 99,00 leśny 
Obejmuje zalesiony masyw wzniesienia Mikowa (638 m n.p.m.) 
opadający stromymi stokami ku dolinie Popradu. 

3 

Lasy Janowskie lubelskie 2674,44 
krajobrazowo-

leśny 

Celem ochrony jest zachowanie kompleksu lasów mieszanych w 
miejscu upamiętniającym największą na ziemiach polskich bitwę 
partyzantów. 

3 

Lasy Radłowskie małopolskie 30,99 florystyczny 
Obejmuje fragment wielogatunkowego lasu w dolinie niewielkiej 
rzeki Kisielnicy. 

3 

Lembarczek małopolskie 47,49 leśny 
Obejmuje fragment północnych zboczy góry Lembarczek, 
przeciętych trzema głębokimi jarami potoków, dopływów Potaszni. 

1 

Leoncina podkarpackie 8,67 florystyczny 
Obejmuje fragment lasu na północnych zboczach wzniesienia, 
opadających ku dolinie Sanu. 

2 

Lipny Dół koło 
Książa Wielkiego 

małopolskie 20,23 leśny 
Obejmuje część wierzchowiny i północnego stoku wydłużonego 
wzniesienia. 

2 

Lipowiec małopolskie 12,44 leśny 
Obejmuje zalesione wzgórze Lipowiec (362 m n.p.m.) ze stojącymi 
na jego szczycie, udostępnionymi do zwiedzania ruinami noszącego 
tę samą nazwę XIII-wiecznego zamku biskupów krakowskich. 

1 

Lipowska śląskie 35,12 
torfowiskowo-

leśny 

Celem ochrony jest zachowanie systemu torfowisk wysokich oraz 
fragmentów górnoreglowego boru świerkowego Plagiothecio-

Piceetum tatricum. 
3 

Lipówka małopolskie 24,95 leśny 
Obejmuje fragment wielogatunkowego lasu, ze starodrzewem w 
wieku 170-200 lat. 

3 

Lisia Góra podkarpackie 8,11 leśny 
Obejmuje wzniesienie na tarasie nadzalewowym porośnięte 
starodrzewem dębowym, o pokrytych lessem zboczach, rozciętych 
w kilku miejscach wąwozami erozyjnymi. 

2 

Liwocz podkarpackie 84,23 leśny 
Obejmuje część zalesionych południowych stoków góry Liwocz ,  
z dwoma głębokimi jarami potoków. 

1 
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Lubcza świętokrzyskie 6,51 florystyczny 
Ochroną objęto tu fragment lasu porastającego południowe zbocza 
pokrytego lessem kredowego wzgórza mającego wysokość 
względną ok. 50 m. 

2 

Luboń Wielki małopolskie 35,24 geologiczny 
Głównym przedmiotem ochrony jest tu osuwisko fliszowe,  
z bogactwem form skalnych: jęzory osuwiskowe, rumowiska, 
gołoborza, blokowiska skalne, rozpadliny i szczeliny. 

1 

Lupa podkarpackie 4,23 leśny 
Przedmiotem ochrony jest tu starodrzew mieszany, w wieku 150-
200 lat 

3 

Łabowiec małopolskie 53,85 leśny 
Obejmuje fragment północnych zboczy wschodniego pasma 
Beskidu Sądeckiego, porośniętych starodrzewem bukowo-
jodłowym. 

1 

Łęka podkarpackie 376,63 leśny 
Obejmuje fragment zróżnicowanych wiekowo i bogatych 
gatunkowo lasów mieszanych o charakterze naturalnym. 

3 

Łysa Góra podkarpackie 159,53 leśny 
Obejmuje zalesione północno-wschodnie stoki wzniesień Łysej Góry 
(641 m n.p.m.) i Góry Grzywackiej (567 m n.p.m.). 

2 

Madohora małopolskie 71,81 leśny 
Obejmuje zalesione szczytowe partie najwyższego w Beskidzie 
Małym wzniesienia Madohora (929 m n.p.m.), noszącego też nazwę 
Łamana Skała. 

1 

Małe Gołoborze świętokrzyskie 20,44 
geologiczno-

leśny 

Ochroną objęto tu podszczytowy fragment zalesionego północnego 
zbocza wzniesienia Góra Chocimowska (521 m n.p.m.), z doliną 
niewielkiego okresowego strumienia. 

1 

Marynopole lubelskie 156,12 
florystyczno-

leśny 
Celem ochrony jest tu zachowanie stanowiska jodły występującej 
grupowo przy północno-wschodniej granicy zasięgu. 

1 

Milechowy świętokrzyskie 133,74 leśny 
Ochroną objęto tu fragment kompleksu leśnego porastającego 
zbocza pasma Grząb Bolmińskich, opadające ku dolinie Łosośnej. 

2 

Minokąt podkarpackie 23,47 leśny 
Obejmuje fragment kompleksu leśnego we wschodniej części 
Płaskowyżu Paar, sąsiadujący z bagnistym, śródleśnym obniżeniem. 

1 

Moczary podkarpackie 12,25 florystyczny Obejmuje fragment lasu liściastego z doliną niewielkiego cieku. 2 

Moczydło świętokrzyskie 10,21 geologiczny 
Ochroną objęto tu odosobnione kopulaste wzgórze Moczydło (318 
m n.p.m.) porośnięte krzewami i młodym lasem oraz trzy stare 
kamieniołomy na jego zboczach. 

1 
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Nazwa Województwo 
Powierzchnia 

[ha] 
Rodzaj Krótki opis przedmiotu ochrony 

Ocena 
(1-3) 

Modrzewie świętokrzyskie 5,08 leśny 
Ochroną objęto tu fragment zbocza doliny rzeki Kamiennej, 
przeciętego głębokim wąwozem erozyjnym. 

2 

Modrzyna podkarpackie 17,84 florystyczny 
Ochronie podlega tu jedyne w Beskidzie Niskim rodzime stanowisko 
modrzewia polskiego. 

1 

Mogielica małopolskie 50,44 faunistyczny 
Celem ochrony jest tu zachowanie populacji głuszca i jego biotopu, 
a także innych rzadkich gatunków ptaków oraz siedlisk 
przyrodniczych i form skalnych w szczytowej partii góry Mogielica. 

1 

Mójka podkarpackie 288,73 leśny 
Obejmuje fragment wielogatunkowego lasu mieszanego, 
porastającego płaskowyż o krawędziach rozciętych przez doliny 
potoków. 

2 

Muńcoł śląskie 45,20 florystyczny 
Obejmuje fragment zalesionych południowo-wschodnich zboczy 
góry Muńcoł i wschodnich zboczy góry Kotarz. 

1 

Na Opalonym podkarpackie 216,54 leśny 
Obejmuje część zalesionych północno-zachodnich zboczy 
wzniesienia Na Opalonym (570 m n.p.m.) oraz fragment doliny 
potoku Trzciański Mszaniec, dopływu Wiaru. 

2 

Na Oratyku podkarpackie 232,15 leśny 
Ochroną objęto tu dobrze wykształcony zespół leśny żyznej buczyny 
karpackiej, w strefie przejścia od piętra pogórza w regiel dolny. 

1 

Na Policy małopolskie 13,21 leśny 
Ochroną objęto tu fragment boru górskiego ze starodrzewem 
świerkowym pochodzenia naturalnego. 

1 

Nad Jeziorem 
Myczkowieckim 

podkarpackie 164,17 leśny 
Obejmuje zalesiony grzbiet wydłużonego wzniesienia Berdo  
(577 m n.p.m.), z występującymi na nim interesującymi 
wychodniami skalnymi, opadający do jeziora stromymi stokami. 

1 

Nad Kotelniczym 
Potokiem 

małopolskie 24,80 leśny 

Obejmuje źródłowy fragment doliny Kotelnicznego Potoku, na 
południowych zboczach zachodniego pasma Beskidu Sądeckiego, 
pociętych głębokimi jarami potoków, z licznymi odsłonięciami 
skałek. 

1 

Nad Tanwią lubelskie 47,49 
krajobrazowo-

leśny 
Celem ochrony jest tu zachowanie przełomu rzeki Tanwi przez 
strefę krawędziową Roztocza Środkowego. 

3 

Nad Trzciańcem podkarpackie 182,13 leśny 
Ochronie podlega tu fragment Puszczy Karpackiej z dobrze 
wykształconym zespołem buczyny karpackiej w formie reglowej  
i rzadkimi gatunkami roślin chronionych. 

1 
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Nazwa Województwo 
Powierzchnia 

[ha] 
Rodzaj Krótki opis przedmiotu ochrony 

Ocena 
(1-3) 

Niebieska Dolina małopolskie 22,03 leśny 
Obejmuje górną część zalesionej doliny Kacwińskiego Potoku, wraz 
z jego obszarem źródliskowym, znajdującą się na północnych 
zboczach pasma Magury Spiskiej. 

1 

Nowiny lubelskie 3,83 
florystyczno-
torfowiskowy 

Celem ochrony jest tu zachowanie torfowisk przejściowych z 
szeregiem niewielkich oczek wodnych. 

3 

Obary lubelskie 82,25 
florystyczno-
torfowiskowy 

Celem ochrony jest tu zachowanie fragmentu torfowiska 
przejściowego i wysokiego. 

3 

Okopy 
Konfederackie 

małopolskie 3,09 krajobrazowy 
Obejmuje XVIII-wieczny szaniec, wzniesiony w 1769 r. przez 
konfederatów barskich. 

1 

Olcha Kosa w 
Stężnicy 

podkarpackie 1,79 florystyczny 
Obejmuje teren dawnego pastwiska, które zarosło krzewami olszy 
zielonej, zwanej też olchą kosą, tworzącą zwarty łan zarośli 
osiągających wysokość do 2,5 m. 

1 

Olszyna Łęgowa w 
Kalnicy 

podkarpackie 13,69 leśny 
Ochronie podlega tu jedyne w Bieszczadach naturalne stanowisko 
górskiego lasu łęgowego z udziałem olszy czarnej, jaki wykształcił 
się w widłach Potoku Dołżyckiego i Wetliny. 

3 

Opalonki małopolskie 2,33 stepowy 
Obejmuje fragment częściowo zalesionego zbocza kredowego 
wzgórza z bogatym stanowiskiem roślinności kserotermicznej. 

1 

Ostra Góra małopolskie 7,59 leśny 
Obejmuje wydłużone wapienne wzgórze wysokości 435 m n.p.m., 
leżące wśród pól. 

1 

Oszast śląskie 48,82 leśny 
Przedmiotem ochrony jest las regla dolnego, reprezentujący zespół 
buczyny karpackiej. 

1 

Owczary świętokrzyskie 0,62 słonoroślowy 
Ochroną objęto położone wśród pól niewielkie zagłębienie terenu z 
ciekiem zasilanym przez słone źródło siarczano-chlorkowe. 

3 

Panieńska Góra małopolskie 63,23 
leśno-

florystyczny 
Obejmuje wierzchołek i wschodnie zbocza Panieńskiej Góry (331 m 
n.p.m.) opadające ku pobliskiej dolinie Dunajca. 

2 

Panieńskie Skały małopolskie 6,41 krajobrazowy 
Obejmuje stromą krawędź wzniesienia, z grupą malowniczych skał 
wapiennych, tworzących baszty, pionowe ściany i wąwozy skalne. 

2 

Pateraki podkarpackie 58,40 leśny 
Obejmuje fragment wielogatunkowego lasu mieszanego, 
reprezentującego zespół grądu subkontynentalnego. 

2 

Perzowa Góra świętokrzyskie 33,08 
leśno-

geologiczny 
Ochroną objęto tu wierzchołek i zbocza Perzowej Góry  
z występującymi formami piaskowcowych skałek. 

1 
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Nazwa Województwo 
Powierzchnia 

[ha] 
Rodzaj Krótki opis przedmiotu ochrony 

Ocena 
(1-3) 

Pieczyska świętokrzyskie 40,84 torfowiskowy 
Ochroną objęto tu kompleks pociętych rowami wilgotnych łąk oraz 
śródleśne torfowisko, a także otaczające je podmokłe lasy. 

3 

Pilsko śląskie 105,21 leśny 
Chroni szczytową bezleśną partię masywu Pilska, z kulminacją na 
Górze Pięciu Kopców (1534 m n.p.m.), oraz część górnych partii 
zalesionego północnego zbocza wzniesienia. 

1 

Pniów ("Jezioro") podkarpackie 4,15 florystyczny 
Obejmuje starorzecze Sanu, od zachodu sąsiadujące z zabudową 
wsi, od zachodu zaś - z łąkami. 

3 

Pod Rysianką śląskie 27,54 leśny 
Obejmuje część północnych i północno-zachodnch zalesionych 
zboczy góry Trzy Kopce (1216 m n.p.m.). 

1 

Polana Polichno świętokrzyskie 9,45 stepowy Ochroną objęto tu rozległą polanę otoczoną lasami dębowymi. 1 

Polanki podkarpackie 191,94 leśny Obejmuje fragment zalesionego pasma Granickiego (575 m n.p.m.). 1 

Prządki podkarpackie 13,62 geologiczny 
Obejmuje grupę skałek piaskowcowych, położonych wśród lasu, na 
grzbiecie wydłużonego wzniesienia wysokości 504 m n.p.m. 

1 

Przeciszów małopolskie 86,13 leśny 
Obejmuje otoczony wilgotnymi łąkami niewielki kompleks leśny, 
stanowiący jedyną większą enklawę leśną w okolicy. 

1 

Przełom Białki 
pod Krempachami 

małopolskie 8,51 krajobrazowy Obejmuje przełom rzeki Białki przez pieniński pas skałkowy. 1 

Przełom Hołubli podkarpackie 46,42 leśny 
Obejmuje część doliny potoku Hołubla na zboczach wzniesienia 
Bukowy Garb (426 m n.p.m.). 

2 

Przełom Jasiołki podkarpackie 123,41 krajobrazowy 
Obejmuje przełomowy odcinek doliny rzeki Jasiołki, wraz  
z porastającymi dolinę lasem o charakterze naturalnym. 

3 

Przełom Osławy 
pod Duszatynem 

podkarpackie 321,95 krajobrazowy 
Obejmuje rejon przełomu rzeki przez lesiste wzniesienia 
Bieszczadów Zachodnich, wraz z malowniczym meandrów Osławy  
w uroczysku Łokieć oraz przyległymi zboczami góry Karnaflowy Łaz. 

3 

Przełom Osławy 
Pod Mokrem 

podkarpackie 142,79 krajobrazowy 
Obejmuje malowniczy przełomowy odcinek doliny rzeki Osławy na 
długości 3 km. 

3 

Przełom Sanu pod 
Grodziskiem 

podkarpackie 100,24 
leśno-

krajobrazowy 

Obejmuje fragment przełomu Sanu, z zalesioną górą Grodzisko (552 
m n.p.m.), której północno-zachodnie strome stoki podmywa 
meandrująca rzeka. 

3 

Przęślin świętokrzyskie 0,72 stepowy 
Ochroną objęto tu szczytową partię niewielkiego, położonego 
wśród pól kopulastego wzgórza. 

1 
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Nazwa Województwo 
Powierzchnia 

[ha] 
Rodzaj Krótki opis przedmiotu ochrony 

Ocena 
(1-3) 

Pusta Wielka małopolskie 3,31 leśny 
Obejmuje fragment lasu mieszanego położonego w amfiteatralnym 
obniżeniu grzbietu. 

1 

Radomice świętokrzyskie 27,15 leśny 
Ochroną objęto tu fragment lasu położonego w dolinie niewielkiej 
strugi. Las reprezentuje zespoły grądu subkontynentalnego i łęgu 
jesionowo-olszowego, a w drzewostanie dominuje sosna i olcha. 

3 

Reberce podkarpackie 190,96 leśny Obejmuje fragment lasu jodłowego o cechach naturalnych. 1 

Rezerwat na 
Policy 

im.prof.Zenona 
Klemensiewicza 

małopolskie 58,73 krajobrazowy 
Obejmuje partie szczytowe oraz część północnych stoków góry 
Polica (1369 m n.p.m.) i graniczy z rezerwatem "Na Policy", 
położonym po południowej stronie grani Policy. 

1 

Rezerwat Skalny 
im. Jana 

Czarnockiego 
świętokrzyskie 0,55 geologiczny 

Celem ochrony jest tu zachowanie odkrywki skalnej z 
odsłaniającymi się interesującymi formami tektonicznymi oraz 
roślinności zielnej i krzewiastej 

1 

Rezerwat 
Tysiąclecia na 

cergowej górze 
podkarpackie 61,67 

leśno-
krajobrazowy 

Obejmuje szczytowe partie głównego stoku góry Cergowa (716 m 
n.p.m.) i sięga doliny Jasiółki płynącej u jej podnóża. 

2 

Romanka śląskie 124,50 leśny Obejmuje część północno-zachodnich zboczy Góry Romanka. 1 

Sine Wiry podkarpackie 450,49 krajobrazowy 
Obejmuje przełomowy, ponad 7-kilometrowy odcinek doliny rzeki 
Wetliny powyżej jej ujścia do Solinki, wraz z przyległymi zalesionymi 
zboczami gór Połoma (776 m n.p.m.) i Szczycisko (629 m n.p.m.). 

3 

Skała Kmity małopolskie 19,36 krajobrazowy 
Obejmuje fragment przełomowej doliny rzeki Rudawy przez Garb 
Tenczyński ii składa się z dwu enklaw, rozdzielonych przez dolinę 
rzeki i szosę. 

1 

Skałka Rogoźnicka małopolskie 0,26 geologiczny 
Obejmuje skałkę wapienną z dwoma ostańcami skalnymi partii 
szczytowej, pod wierzchołkiem niewysokiego wzniesienia 
otoczonego polami. 

1 

Skałki 
Przegorzalskie 

małopolskie 1,38 florystyczny 
Obejmuje fragment skalistych zboczy wapiennych wzgórz stromo 
opadających ku dolinie Wisły. 

2 

Skamieniale 
Miasto 

małopolskie 14,91 geologiczny 
Obejmuje kilka grup malowniczych skałek, zbudowanych z 
piaskowca ciężkowickiego, zlokalizowanych na zboczu i grzbiecie 
wzgórza Skała (367 m n.p.m.) w otoczeniu lasu. 

1 
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Powierzchnia 
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Rodzaj Krótki opis przedmiotu ochrony 

Ocena 
(1-3) 

Skarpa 
Jaksmanicka 

podkarpackie 1,93 
faunistyczny 

(ptaków) 

Obejmuje stromą lessową skarpę starego wyrobiska na zboczu 
wzgórza, na którymznajduje się jeden z najlepiej zachowanych 
fortów twierdzy przemyskiej - Fort nr 1, zwany "Salis Soglio". 

1 

Skołczanka małopolskie 36,77 stepowy 
Obejmuje wzgórze porośnięte lasem i zespołami ciepłolubnych 
zarośli, z występującymi na ich obrzeżach i na polanach niewielkimi 
płatami muraw piaskowych i kserotermicznych. 

1 

Skorocice świętokrzyskie 7,70 stepowy 
Ochroną objęto tu wąwóz gipsowy długości 850 m i szerokości 
średnio ok. 80 m. 

1 

Skotniki Górna świętokrzyskie 1,90 stepowy 
Ochroną objęto tu fragment wierzchowiny pasma wzniesień 
kredowych o zboczach opadających ku dolinie Nidy. 

1 

Skowronno świętokrzyskie 1,93 florystyczny 
Ochroną objęto tu fragment południowo-zachodnich stoków 
rozległego wzniesienia Garbu Pińczowskiego. 

1 

Słopiec świętokrzyskie 8,18 torfowiskowy 
Ochroną objęto tu torfowisko przejściowe położone w niecce 
terenowej w dolinie rzeki Belnianki. 

3 

Słotwina podkarpackie 3,30 florystyczny 
Obejmuje fragment doliny niewielkiego cieku, z bogatym 
stanowiskiem pióropusznika strusiego. 

3 

Sołokija podkarpackie 7,43 florystyczny 
Celem ochrony jest tu zachowanie naturalnego skupiska kilkuset 
okazałych jałowców pospolitych na stoku wzniesienia. 

1 

Starzawa podkarpackie 196,56 leśny 
Obejmuje część kompleksu leśnego przylegającego od wschodu do 
zespołu stawów rybnych gospodarstwa rybackiego Starzawa. 

3 

Sterczów-Ścianka małopolskie 3,04 stepowy Obejmuje murawy kserotermiczne oraz ciepłolubne zarośla. 1 

Styr małopolskie 97,38 leśny 
Obejmuje zalesiony masyw góry Styr nad przełomową doliną 
Paleśnianki, wraz z rozcinającymi jego stoki głębokimi jarami 
potoków oraz terenem nieczynnego kamieniołomu "Bodzanty". 

2 

Suchy Ług podkarpackie 9,91 torfowiskowy 
Obejmuje torfowisko położone w zagłębieniu otoczonym 
niewysokimi piaszczystymi wydmami. 

3 

Sufraganiec świętokrzyskie 16,91 
krajobrazowo-

leśny 
Ochroną objęto fragment doliny potoku Sufraganiec oraz otaczający 
ją starodrzew mieszany w wieku ok. 150 lat. 

1 

Szachownica 
Kostkowata w 

Stubnie 
podkarpackie 13,63 florystyczny Obejmuje fragment łąk w dolinie Kanału Bucowskiego. 3 
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Ocena 
(1-3) 

Szachownica w 
Krównikach 

podkarpackie 16,67 florystyczny 
Obejmuje fragment żyznych wilgotnych łąk w dolinie Sanu,  
w rejonie ujścia Wiaru. 

3 

Szeroka w 
Beskidzie Małym 

śląskie 49,51 leśny 
Obejmuje zalesione szczytowe partie i południowe zbocza góry 
Kocierz (879 m n.p.m.). 

1 

Szklarnia lubelskie 278,14 
leśno-

florystyczny 

Celem ochrony jest tu zachowanie charakterystycznych elementów 
dawnej Puszczy Solskiej, obejmujących głównie drzewostany 
naturalnego pochodzenia ze znacznym udziałem jodły pospolitej. 

1 

Szum lubelskie 18,17 krajobrazowy 
Celem ochrony jest tu zachowanie przełomu rzeki Szum przez strefę 
krawędziową Roztocza Środkowego. 

3 

Szwajcaria 
Ropczycka 

podkarpackie 2,59 krajobrazowy 
Obejmuje sąsiadujący bezpośrednio z zabudową miejską głęboki 
wąwóz lessowy, wżłobiony w zboczu wzgórza. 

2 

Śnieżnica małopolskie 24,92 leśny 
Obejmuje część zalesionych północno-wschodnich zboczy góry 
Śnieżnica (1006 m n.p.m.). 

1 

Śnieżyca 
wiosenna w 
Dwerniczku 

podkarpackie 4,94 florystyczny 
Obejmuje wilgotną łąkę w zakolu Sanu, z bogatym stanowiskiem 
chronionej śnieżycy wiosennej. 

3 

Śrubita śląskie 24,99 leśny 
Obejmuje górną część doliny potoku Śrubita na zachodnich 
zboczach góry Bugaj (1140 m n.p.m.) w grupie Wielkiej Raczy. 

1 

Święty Roch lubelskie 202,60 leśny 
Celem ochrony jest tu zachowanie fragmentu starodrzewu bukowo-
jodłowego naturalnego pochodzenia. 

1 

Torfy podkarpackie 11,79 florystyczny 
Obejmuje położone w zagłębieniu międzywydmowym śródleśne 
torfowisko oraz otaczające je lasy. 

3 

Turnica podkarpackie 151,85 leśny 
Obejmuje fragment doliny rzeki Turnicy i bezimiennego potoku - 
dopływu Jamninki, oraz rozdzielający je zalesiony grzbiet górski. 

3 

Uhryń małopolskie 16,52 leśny 
Obejmuje fragment północnych zboczy wschodniego pasma 
Beskidu Sądeckiego, porośniętych starodrzewem jodłowym. 

1 

Wadernik podkarpackie 10,72 florystyczny 
Obejmuje część stosunkowo wąskiej, głęboko wciętej doliny 
potoku, w pobliżu jego źródeł, oraz jej zachodnie i południowe 
stoki. 

2 

Wały małopolskie 5,81 florystyczny 
Obejmuje fragment południowych zboczy wału kredowych 
wzniesień, częściowo porośniętych młodnikiem sosnowym. 

1 
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Nazwa Województwo 
Powierzchnia 

[ha] 
Rodzaj Krótki opis przedmiotu ochrony 

Ocena 
(1-3) 

Wąwóz 
Bolechowski 

małopolskie 22,44 krajobrazowy 
Obejmuje fragment doliny Potoku Bolechowickiego, otwierającego 
się ku południowi efektowną tzw. Bramą Bolechowicką, zbudowaną 
ze skał wapiennych o wysokości ok. 30 m. 

2 

Wąwóz Homole małopolskie 40,47 krajobrazowy 
Obejmuje dolny odcinek głębokiego wąwozu potoku Kamionka, a 
także fragment doliny potoku Koniowiec. 

3 

Wielki Las śląskie 32,36 leśny 
Obejmuje fragment kompleksu podmokłych lasów z obszarami 
źródliskowymi strumieni zasilających niedaleką rzekę Wiercicę. 

3 

Wierchomla małopolskie 25,43 leśny 
Obejmuje fragment północnych zboczy góry Pusta Wielka, 
porośniętych starodrzewem bukowo-jodłowym. 

1 

Wietrznia im. Z. 
Rubinowskiego 

świętokrzyskie 17,95 geologiczny 
Obejmuje teren dawnego kamieniołomu, jednego z największych  
w regionie świętokrzyskim. 

1 

Wilcze podkarpackie 340,90 lesny 
Obejmuje część pociętych wąwozami potoków północno-
wschodnich zboczy wydłużonego wzniesienia. 

3 

Winiary Zagojskie świętokrzyskie 4,81 stepowy 
Ochroną objęto fragment wierzchowiny rozległego wzniesienia z 
wychodniami gipsowych skał. 

1 

Winna Góra podkarpackie 0,10 florystyczny 
Ochronie podlega tu naturalne stanowisko wiśni karłowatej - 
ciepłolubnego krzewu, który w Polsce osiąga północną granicę 
swojego występowania. 

1 

Wisła pod 
Zawichostem 

lubelskie 313,33 
faunistyczny 

(ptaków) 

Celem ochrony jest tu zachowanie stanowisk lęgowych, miejsc 
żerowania oraz odpoczynku podczas wędrówek rzadkich i 
charakterystycznych dla doliny Wisły gatunków ptaków. 

3 

Wisła pod 
Zawichostem 

podkarpackie 256,65 
faunistyczny 

(ptaków) 

Celem ochrony jest tu zachowanie stanowisk lęgowych, miejsc 
żerowania oraz odpoczynku podczas wędrówek rzadkich i 
charakterystycznych dla doliny Wisły gatunków ptaków. 

3 

Wisła pod 
Zawichostem 

świętokrzyskie 693,98 
faunistyczny 

(ptaków) 

Celem ochrony jest tu zachowanie stanowisk lęgowych, miejsc 
żerowania oraz odpoczynku podczas wędrówek rzadkich i 
charakterystycznych dla doliny Wisły gatunków ptaków. 

3 

Wiślisko Kobyle małopolskie 6,70 florystyczny 
Ochroną objęto tu otoczone lasem zarastające starorzecze Wisły, 
zwane Wiśliskiem Kobylim. 

3 

Wolica świętokrzyskie 2,78 geologiczny 
Ochroną objęto tu nieczynny kamieniołom, z niewielkim jeziorkiem 
na dnie. 

1 
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Nazwa Województwo 
Powierzchnia 

[ha] 
Rodzaj Krótki opis przedmiotu ochrony 

Ocena 
(1-3) 

Woronikówka podkarpackie 14,84 florystyczny Ochroną objęto szczytowe partie wzniesienia Woronikówka. 1 

Wroni Dół świętokrzyskie 9,94 florystyczny 
Ochroną objęto tu fragment kompleksu leśnego porastającego 
zbocze wzgórza o ekspozycji południowej. 

1 

Wydrze podkarpackie 14,62 leśny 
Ochroną objęto tu starodrzew bukowy z domieszką sosny i 
udziałem modrzewia polskiego. 

1 

Wysokie Skałki małopolskie 13,87 krajobrazowy 
Obejmuje najwyższy szczyt Pienin - Wysokie Skałki (1050 m n.p.m.), 
wraz z częścią jego północnych stoków. 

1 

Wzgórza 
Sobkowskie 

świętokrzyskie 37,18 krajobrazowy 
Obejmuje fragment południowych zboczy pasma wzgórz, 
opadających ku dolinie Nidy. 

1 

Zabłocie podkarpackie 517,22 
leśno-

faunistyczny  
Ochroną objęto tu rozległy obszar lasów ze stanowiskami rzadkich 
gatunków ptaków i chronionych gatunków roślin. 

3 

Zachełmie świętokrzyskie 7,95 geologiczny 

Celem ochrony jest tu zachowanie ze względów społecznych, 
naukowych i dydaktycznych terenu kamieniołomu Zachełmie ze 
stanowiskiem paleontologicznym najstarszych na świecie tropów 
czworonogów wraz z formami tektonicznymi, skałami i minerałami. 

1 

Zakole podkarpackie 5,03 torfowiskowy 
Obejmuje kopułowe torfowisko wysokie z zespołami roślinności  
o charakterze naturalnym, które wytworzyło się w zakolu Sanu. 

3 

Zamczysko świętokrzyskie 14,44 leśny 
Ochroną objęto spłaszczony wierzchołek i strome stoki Góry 
Wysokówki (412 m n.p.m.) porośnięte wielogatunkowym lasem o 
charakterze naturalnym. 

1 

Zamczysko nad 
Rabą 

małopolskie 1,35 krajobrazowy 
Obejmuje grupę skał z ruinami niewielkiego średniowiecznego 
zamku, a właściwie wieży strażniczej. 

1 

Zamczysko 
Turskie 

świętokrzyskie 2,45 leśny 
Ochroną objęto tu teren wczesnośredniowiecznego grodziska 
otoczonego dobrze zachowanymi wałami. 

1 

Zarośle lubelskie 64,02 leśny 
Celem ochrony jest tu zachowanie lasów jodłowo–bukowych z 
gatunkami roślin rzadkich i chronionych. 

1 

Zaskalskie-
Bodnarówka 

małopolskie 19,02 
faunistyczny 

(ptaków) 
Obejmuje malowniczy wąwóz skalny, którego dnem płynie Potok 
Skalski. 

1 

Zasolnica śląskie 16,65 krajobrazowy 
Obejmuje dolną część zalesionych stromych zboczy góry Zasolnica 
(558 m n.p.m.), opadających ku dolinie Soły. 

1 
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Nazwa Województwo 
Powierzchnia 

[ha] 
Rodzaj Krótki opis przedmiotu ochrony 

Ocena 
(1-3) 

Zielonka świętokrzyskie 21,09 leśny 
Ochroną objęto tu otoczony terenami rolniczymi fragment 
naturalnego lasu liściastego, porastającego zbocze wzgórza, pocięte 
głębokimi wąwozami erozyjnymi. 

1 

Zimny Dół małopolskie 2,22 geologiczny 
Obejmuje fragment doliny niewielkiego dopływu rzeki Sanki, 
mający charakter głębokiego wąwozu o stromych zboczach. 

2 

Złota Góra małopolskie 4,40 stepowy 
Rezerwat utworzono dla ochrony występujących tu zbiorowisk 
muraw kserotermicznych i zarośli ciepłolubnych. 

1 

Zmysłówka podkarpackie 2,44 florystyczny 
Głównym przedmiotem ochrony jest tu stanowisko rzadkiego 
modrzewia polskiego. 

2 

Zwiezło podkarpackie 1,89 geologiczny 
Obejmuje rejon powstałego w 1907 r. osuwiska na zboczach góry 
Chryszczata. 

3 

Źródliska Jasiołki podkarpackie 1568,78 krajobrazowy 
Obejmuje część granicznego pasma górskiego oraz przyległe lasy i 
rozległą polanę, w miejscu, gdzie niegdyś istniały - wysiedlone po II 
wojnie światowej - łemkowskie wsie Jasiel i Rudawka Jaśliska. 

3 

Źródła Tanwi podkarpackie 186,54 florystyczny 
Obejmuje rozległy kompleks podmokłych lasów i torfowisk, 
stanowiących obszar źródliskowy Tanwi. 

3 

Żaki małopolskie 11,84 krajobrazowy 
Ochronie podlega tu fragment lasu, z dorodnym starodrzewem 
lipowym. 

2 

Żebracze małopolskie 43,50 leśny 
Obejmuje fragment stromych południowych zboczy Kotelniczego 
Wierchu (1104 m n.p.m.) w paśmie Jaworzyny Krynickiej. 

1 
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II.3. Parki Krajobrazowe 

 

W regionie wodnym Górnej Wisły znajduje się 29 parków krajobrazowych, które zajmują 

powierzchnię 6 285 km
2
 (ok 15%), a ich otuliny 3 170 km

2
 (ok. 7%). 

Parki Krajobrazowe to wielkoobszarowe tereny chronione o znacznie mniejszych 

rygorach ochrony niż parki narodowe i rezerwaty, chroniące nie tylko naturalne  

i półnaturalne ekosystemy, ale również krajobraz kulturowy, związany z tradycyjną 

(ekstensywną) produkcją rolną i leśną. 

Głównym zagrożeniem dla ekosystemów i krajobrazów parków krajobrazowych jest nie 

tyle gospodarka człowieka, co zmiana jej dotychczasowego charakteru. 

Opis parków przedstawiono tabelarycznie poniżej. 
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Tabela 15. Parki Krajobrazowe regionu wodnego Górna Wisła. 

Nazwa parku 
Rok 

założenia 
Opis terenu Pow. [ha] 

Bielańsko-
Tyniecki Park 
Krajobrazowy 

1981 

Park krajobrazowy znajdujący się na terenie województwa małopolskiego. Obejmuje fragment doliny Wisły 
pomiędzy Krakowem a Ściejowicami i jest częścią Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. W obrębie Parku 
znajdują się trzy ważne kompleksy leśne: Lasek Wolski, drzewostany w okolicach Tyńca i Czernichowa. Nazwa 
parku wywodzi się od dwóch klasztorów położonych na terenie parku: Klasztoru Ojców Kamedułów na Bielanach 
oraz Opactwa Ojców Benedyktynów w Tyńcu. 

65,02 

Chęcińsko-
Kielecki Park 
Krajobrazowy 

1996 

Chęcińsko - Kielecki Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Wyżyny Kieleckiej, w południowo - zachodniej 
części Gór Świętokrzyskich, pomiędzy rzekami Łośną (Wierną Rzeką) i Bobrzą. Krajobraz Parku tworzą 
niewysokie grzbiety górskie poprzedzielane rozległymi dolinami. 

 Obszar objęty ochroną w przeszłości podlegał intensywnej eksploatacji surowców skalnych co w znacznym 
stopniu przyczyniło się do odsłonięcia wyjątkowych walorów przyrody nieożywionej. W całej Europie nie ma 
drugiego takiego miejsca, gdzie na niewielkim terenie występowałyby na powierzchni skały niemal wszystkich 
okresów geologicznych, od kambru (paleozoik) po holocen (kenozoik).  

 Dość licznie występują tu obiekty będące rezultatem procesów krasowych. Do najciekawszych należy Jaskinia 
Raj, w której można podziwiać niepowtarzalną szatę naciekową i cenne namuliska ze szczątkami kostnymi 
dawnych zwierząt oraz kamiennymi narzędziami używanymi przez przebywającego tu człowieka paleolitycznego. 
Na uwagę zasługuje najdłuższa na Niżu Polskim jaskinia - Chelosiowa Jama, której długość wraz z Jaskinią 
Jaworznicką przekracza 3,5 km. Można też znaleźć przykład krasu powierzchniowego w postaci grani skalnej na 
górze Zelejowej. W wielu miejscach pozostały ślady dawnego górnictwa rud miedzi i ołowiu - na Miedziance, 
Rzepce, Górze Żakowej i Moczydle. Obok wartości geologicznych na obszarze Parku spotykamy ogromne 
bogactwo szaty roślinnej, potwierdzone obecnością ponad 1000 gatunków roślin (blisko 50 % flory krajowej). 
Ochronie prawnej podlega 78 gatunków, w tym 68 to gatunki objęte ochroną ścisłą. Na jednej trzeciej 
powierzchni Parku znajdują się zbiorowiska leśne. Wśród siedlisk leśnych na szczególną uwagę zasługują płaty 
świetlistej dąbrowy - zespołu charakterystycznego dla obszarów śródziemnomorskich. Znaczną powierzchnię 
Parku zajmują półnaturalne zbiorowiska łąkowe i pastwiska. Liczne wzgórza porastają ciepłolubne murawy 
kserotermiczne. Zróżnicowanie florystyczne pociąga za sobą różnorodność fauny. Spotyka się tu rzadko 

205,05 
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Nazwa parku 
Rok 

założenia 
Opis terenu Pow. [ha] 

występujące i chronione gatunki ssaków, płazów i gadów. Najcenniejsze obszary Parku objęto ochroną w formie 
rezerwatów przyrody oraz pojedyncze obiekty przyrodnicze chronione w formie pomników przyrody. 
Zarejestrowano tu 19 takich obiektów, w tym 11 pomników przyrody nieożywionej.  

Ciężkowicko-
Rożnowski Park 
Krajobrazowy 

1995 

Park położony jest w południowo - wschodniej części woj. Małopolskiego. Wchodzi w skład Zespołu Parków 
Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie. Obszar parku obejmuje najcenniejsze pod względem przyrodniczym, 
krajobrazowym oraz kulturowym fragmenty Pogórza Rożnowskiego oraz zachodnią część Pogórza 
Ciężkowickiego, rozdzielone doliną rzeki Białej. W krajobrazie Parku dominują dwa równoległe do siebie ciągi 
wzgórz pomiędzy Dunajcem a Białą. Podłoże geologiczne budują utwory fliszowe należące do płaszczowiny 
śląskiej. O atrakcyjności Parku decydują: interesująca budowa geologiczna, urozmaicona rzeźba terenu, 
występowanie cennych, naturalnych zbiorowisk roślinnych, wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin i 
grzybów, licznych źródeł wód mineralnych, bogactwo fauny, niski stopień degradacji środowiska przyrodniczego 
oraz wiele interesujących zabytków kultury materialnej.  

Wśród najcenniejszych elementów przyrody nieożywionej Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego 
należy wymienić zgrupowanie interesujących form skalnych w rezerwacie przyrody nieożywionej "Skamieniałe 
Miasto" w Ciężkowicach, a także pojedyncze twory skalne - niektóre objęte ochroną w formie pomników 
przyrody. Na terenie Parku, w paśmie wzgórz od Policht do Filipowic, występują liczne źródła wód siarczkowych, 
a w Słonej i Bieśniku kilka źródeł z wodą chlorkową. Najcenniejszym składnikiem szaty roślinnej Parku są 
zbiorowiska leśne z dobrze zachowanym, naturalnym układem przestrzennym i składem gatunkowym zgodnym 
z siedliskiem. Wyraźnie zaznaczona jest strefowość zbiorowisk roślinnych przeważa piętro pogórza, a na kilku 
wzniesieniach, powyżej 500 m n.p.m., wykształcił się skrawek regla dolnego. W drzewostanach dominują: buk 
zwyczajny, jodła pospolita, sosna zwyczajna oraz dąb szypułkowy. Panującym zbiorowiskiem leśnym jest zespół 
żyznej buczyny karpackiej. Niższe położenia na zboczach i u podnóży wzgórz zajmują zwykle dość dobrze 
zachowane lasy jodłowe.  

Na terenie Parku stwierdzono występowanie 40 gatunków roślin chronionych. Wręcz pospolicie rosną tu takie 
gatunki, jak: podrzeń żebrowiec, pióropusznik strusi, skrzyp olbrzymi, storczyk szerokolistny, wawrzynek 
wilczełyko, parzydło leśne oraz widłaki: goździsty i jałowcowaty.  

Można tu znaleźć również gatunki znajdujące się na "Liście roślin zagrożonych w Polsce", posiadające status  

176,34 
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Nazwa parku 
Rok 

założenia 
Opis terenu Pow. [ha] 

Na szczególną uwagę zasługuje również występowanie na terenie Parku wielu chronionych i rzadkich gatunków 
grzybów, w tym m.in. szyszkowca łuskowatego, soplówki jodłowej, maczużnika nasięźrzałowego, maczużnika 
główkowatego, a nawet gatunków nowych dla Polski, takich jak Antrodiella parasitica, Skeletocutis biguttulata, 
dzbanuszek pióropusznikowy Woldmaria crocea (M. Piątek "Wstępny plan ochrony rezerwatu "Styr").  

Wśród owadów na szczególną uwagę zasługują chrząszcze, takie jak pachnica dębowa, biegacz fioletowy czy 
biegacz zielonozłoty; motyle: paź żeglarz, paź królowej, mieniak tęczowiec oraz bardzo rzadki motyl nocny 
"zmierzchnica trupia główka".  

Spośród płazów na terenie Parku najliczniej występują: żaba trawna, kumak górski, ropucha szara, salamandra 
plamista, rzadkie są natomiast rzekotka drzewna i traszki, zwyczajna oraz grzebieniasta. Nie brak tu również 
gadów, takich jak: żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny, jaszczurka żyworodna i padalec zwyczajny.  

Przez obszar Parku przepływa kilka rzek leżących na pograniczu dwóch krain rybnych: krainy pstrąga i krainy 
brzany. Stąd też, dzięki znacznej czystości wód powierzchniowych, Park odznacza się dużą różnorodnością ryb.  
Teren Parku posiada także bogatą awifaunę, ok. 100 gatunków ptaków gnieżdżących się i ok. 40 gatunków 
zalatujących i przelotnych. Najciekawsze gatunki gniazdujące, to: krogulec, dzięcioł czarny, kruk i bocian czarny.  

Spośród wielu rzadkich i chronionych gatunków ssaków żyjących na terenie Parku wymienić należy popielicę, 
orzesznicę i podkowca małego jednego z najrzadszych nietoperzy w Polsce.  

Cisowsko-
Orłowiński Park 
Krajobrazowy 

1988 

Cisowsko - Orłowiński Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Wyżyny Kieleckiej i obejmuje wschodni 
fragment Gór Świętokrzyskich. Ograniczony jest od północnego zachodu i od północy doliną rzeki Belnianki, od 
wschodu doliną Łagowicy, od południa doliną Czarnej Staszowskiej i od południowego zachodu doliną 
Pierzchnianki. Teren Parku przecinają pasma: Orłowińskie, Cisowskie i Ociesęckie oraz Wzgórza Bardziańskie.  

 Największą wartością naturalnego środowiska przyrodniczego jest szata roślinna, a szczególnie lasy. Zajmują 
one 63% powierzchni parku i 28 % otuliny. Lasy charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem typologicznym 
siedlisk, składu gatunkowego drzewostanów i ich struktury wiekowej. Występuje tu 13 typów siedliskowych lasu 
od boru suchego do olsu. Dużemu zróżnicowaniu siedlisk towarzyszy bogactwo zespołów roślinnych, zarówno 
roślinności leśnej (15 zespołów, wśród których dominują lasy mieszane wyżynne, bory i lasy świeże oraz bory 
mieszane) jak i torfowiskowej. Pod względem zróżnicowania roślinności oraz bogactwa flory teren Parku należy 

207,06 
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Nazwa parku 
Rok 

założenia 
Opis terenu Pow. [ha] 

do najciekawszych w Krainie Świętokrzyskiej i przewyższa w tym zakresie nawet Świętokrzyski Park Narodowy.  

Występują tu 54 gatunki roślin objętych ochroną prawną, w tym 44 gatunki podlegające ochronie ścisłej, z 
których na szczególną uwagę zasługują: wierzba borówkolistna, pełnik europejski, rosiczki i liczne storczyki. Lasy 
stanowią ostoję fauny, w tym m.in. jelenia, sarny, dzika, borsuka, łosia i bobra.  

Osobliwości świata przyrody żywej chronione są w czterech rezerwatach przyrody: "Białe Ługi", "Cisów", 
"Słopiec" i "Zamczysko". Wiele pojedynczych obiektów przyrodniczych chronionych jest w formie pomników 
przyrody. Spośród 32 zarejestrowanych na tym obszarze - 19 to pomniki przyrody żywej - głównie pojedyncze 
drzewa (cisy, lipy, dęby, jałowce), a 13 to pomniki przyrody nieożywionej o wyjątkowej wartości naukowo-
poznawczej. Na terenie tym położone są bowiem liczne naturalne wychodnie i sztuczne odsłonięcia osadowych 
skał paleozoicznych (kambru, ordowiku, syluru i dewonu) zawierające unikatowe skamieniałości. Na obszarze 
Parku dostępne są jedyne w Górach Świętokrzyskich odsłonięcia intruzywnych skał wulkanicznych (diabazy, 
lamprofiry). 

Ciśniańsko-
Wetliński Park 
Krajobrazowy 

1992 

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy chroni walory przyrodnicze i krajobrazowe Bieszczadów Zachodnich. 
Stanowi otulinę Bieszczadzkiego Parku Narodowego od strony zachodniej i jest częścią Międzynarodowego 
Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie". Krajobraz parku tworzą malownicze grzbiety górskie, z których 9 
przekracza 1000 m. n.p.m. - są one w większości doskonałymi punktami widokowymi. Teren parku to wartości 
przyrodnicze charakteryzujące się wysoką - sięgającą 83% lesistością. Duże kompleksy leśne stanowią doskonałe 
siedlisko bytowania zwierząt. Osobliwością parku są progi skalne i przełomy a także ostańcowe skałki. 
Najbardziej cenne przyrodniczo miejsca do których w większości dotrzeć można szlakami turystycznymi objęto 
ochroną rezerwatową. Rezerwat ścisły "Zwiezło" i rezerwaty: "Cisy na Górze Jawor", "Woronikówka", 
"Gołoborze", "Sine Wiry", "Olszyna łęgowa w Kalnicy" "Przełom Osławy pod Duszatynem". Walory przyrodnicze 
zabytki kultury i historii parku można także podziwiać z okien Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej. 

510,14 

Czarorzecko-
Strzyżowski Park 

Krajobrazowy 
1993 

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy chroni unikalną przyrodę, obejmuje tereny leżące na pograniczu 
Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego. Najwyższe partie Pogórzy wchodzące w skład parku porastają lasy 
bukowo-jodłowe, należące do regla dolnego - piętra charakterystycznego dla pasm beskidzkich. Najbardziej 
cenne zbiorowiska buczyny karpackiej objęte zostały ochroną w formie rezerwatów przyrody Góra Chełm i 
Herby. 

257,84 
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Charakterystyczną ozdobą głównego pasma Pogórza jest ciąg piaskowcowych wychodni skalnych, przedziwne 
uformowanych przez erozję ostańców z zamierzchłej przeszłości geologicznej. Z 14 grup skalnych ochroną 
rezerwatową objęto zgrupowanie największych okazów na wierzchowinie koło Czarnorzek Prządki i 4 mniejsze 
skałki w Woli Komborskiej jako pomniki przyrody nieożywionej. Charakterystycznym elementem krajobrazu 
parku jest mozaika pól uprawnych wynikająca z rolniczo-leśnego charakteru parku i dużego rozdrobnienia 
gospodarstw. Park posiada wiele cennych zabytków: kościołów i cerkwi, zespołów dworskich, miejsc pamięci 
narodowej.  

Dłubniański Park 
Krajobrazowy 

1981 

Leży na pograniczu Wyżyn Olkuskiej i Miechowskiej oraz Kotliny Sandomierskiej. Obejmuje rzekę Dłubnię od 
źródeł koło Trzyciąża, jej dopływy i dolinę oraz fragmenty przylegającej do niej wierzchowiny. Obszar jest 
zbudowany przeważnie z margli kredowych, które ukazują się na powierzchni w postaci obsypujących się łupków 
na dnie wąwozów i na zboczach. Rzadziej możemy spotkać górnojurajskie wapienie skaliste, tworzące głównie 
na zboczach dolin malownicze formy skałek. Występują one również w obrębie dwóch przełomów Dłubni. 
Powierzchnia regionu pokryta jest warstwą lessu, wierzchowina jurajska w części północnej i zachodniej wznosi 
się na wysokość 400-450 m n.p.m. W lessach wytworzyły się stromościenne wąwozy. Dość częste jest zanikanie 
potoków w dolinach. W północnej części występują źródła (najbardziej wydajne znajdują się w Imbramowicach, 
Ściborzycach i Maszkowie) np. pulsujące źródło Jordan w Ściborzycach, które jest pomnikiem przyrody. Lasy 
zajmują około połowy powierzchni parku, dominują w nich dąb i sosna.  

109,37 

Jaśliski Park 
Krajobrazowy 

1992 

Jaśliski Park Krajobrazowy chroni wschodnią część Beskidu Niskiego - obszaru źródliskowego Jasiołki i Wisłoka. 
Stanowi od wschodu otulinę dla Magurskiego Parku Narodowego. Obszary leśne parku to głównie naturalne 
zbiorowiska buczyny karpackiej porastające najwyższe wzniesienia: Piotruś (727 m. n.p.m.), Kamień (863 m. 
n.p.m.), Tokarnia (695 m. n.p.m.), Kanasiówka (823 m. n.p.m.) i Danawa (840 m. n.p.m.). Charakterystycznym 
elementem parku są zespoły łąkowo-pastwiskowe dawnych - nie istniejących dziś wsi: Jasiel (rezerwat "Źródliska 
Jasiołki"), Czeremcha i Lipowiec. Rozległe obszary łąk stanowią dogodne siedlisko dla ptaków drapieżnych, z 
których występuje tu m.in.: orzeł przedni, orlik krzykliwy, myszołów zwyczajny i jastrząb. 

W parku występują naturalne stanowiska cisa pospolitego - chronione w postaci rezerwatów przyrody: 
"Modrzyna" i "Wadernik". Rangę rezerwatu przyrody posiada także przełom Jasiołki (rez. "Przełom Jasiołki") 
pomiędzy Piotrusiem a Ostrą oraz kompleks leśny "Kamień nad Jaśliskami".  

30 
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Kozubowski Park 
Krajobrazowy 

1986 

Kozubowski Park Krajobrazowy położony jest w południowej części województwa świętokrzyskiego w obrębie 
Niecki Nidziańskiej. Obejmuje wschodnią część Garbu Wodzisławskiego.  

Spośród wielu gatunków chronionych w parku należy wymienić przede wszystkim takie gatunki flory jak: miłek 
wiosenny, len złocisty, podkolan biały, obuwik pospolity oraz groszek pannoński z jedynym stanowiskiem w 
Polsce (Polana Polichno). Z fauny na uwagę zasługuje tu na pewno gniewosz plamisty i jelonek rogacz. Park 
cechuje także ciekawa rzeźba terenu ze wzniesieniami lessowymi, dolinami rzek oraz wąwozami. Do 
ciekawszych obiektów należy też grodzisko w Sadkowie oraz cmentarz w Sobótce. 

66,13 

Nadnidziański 
Park 

Krajobrazowy 
1986 

Nadnidziański Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej. Obejmuje środkowy i dolny 
fragment Doliny Nidy, Nieckę Solecką i północno - zachodnią część Garbu Pińczowskiego. Park ten utworzono 
dla zachowania i ochrony walorów przyrodniczych związanych między innymi z powierzchniowym 
występowaniem serii gipsowej, tworzącej unikatowy zespół zjawisk i form krasu gipsowego. 

 Charakterystycznym elementem krajobrazu parku jest dolina rzeki Nidy - z licznymi meandrami i starorzeczami, 
stanowiąca ważny korytarz ekologiczny oraz ostoję ptactwa wodno - błotnego. Teren parku charakteryzuje się 
dużym zróżnicowaniem siedlisk - począwszy od skrajnie suchych, aż po bagienne i wodne. 

 Dobrze nasłonecznione zbocza gipsowych i wapiennych wzgórz zajmuje jedno z największych w kraju stanowisk 
roślinności kserotermicznej, której towarzyszy specyficzna entomofauna. Cennymi gatunkami flory mającymi 
tutaj jedyne lub jedno z niewielu stanowisk w Polsce są m.in. dyptam jesionolistny, szyplin jedwabisty, sierpik 
różnolistny, dziewięćsił popłocholistny, gęsiówka uszkowata, sesleria błotna, groszek szerokolistny, rezeda mała, 
przetacznik zwodny i wczesny, stulisz miotłowy, ostnice: Jana i włosowata, len włochaty. 

 W dolinie Nidy występują zbiorowiska roślinności wodnej, szuwarowej i torfowiskowej z takimi gatunkami jak: 
grążel żółty, grzybień biały, osoka aloesowata, bobrek trójlistkowy, kruszczyk błotny, storczyk kukawka, 
szerokolistny i krwisty, turzyca Davalla. 

 W okolicy Szczerbakowa na terenie użytku ekologicznego pn. "słone źródło" występują podmokłe solniska 
śródlądowe ze stanowiskami rzadkich halofitów takich jak: przewiercień wąskolistny, muchotrzew solniskowy i 
mannica odstająca.  Pod względem rzeźby terenu obszar parku jest niejednorodny, a jego zróżnicowanie wynika 
z litologicznych uwarunkowań starszego podłoża oraz różnego stopnia pokrycia rzeźby strukturalnej morskimi 

231,64 



 114 

Nazwa parku 
Rok 

założenia 
Opis terenu Pow. [ha] 

utworami paleogenu i neogenu. Najbardziej charakterystyczne skały gipsowe zbudowane są z ustawionych 
pionowo, zrośniętych kryształów gipsu potocznie nazywanych "szklicą" lub "jaskółczymi ogonami". Wielkość ich 
dochodzi do 3,5m i należą one do jednych z największych kryształów gipsu na świecie. Niezwykłe bogactwo form 
przyrody żywej i nieożywionej zadecydowało o utworzeniu 9 rezerwatów przyrody. 

Park 
Krajobrazowy 
Doliny Sanu 

1992 

Park Krajobrazowy Doliny Sanu chroni malowniczą dolinę Sanu od źródeł po Jezioro Solińskie. Stanowi od 
północnego-wschodu naturalną otulinę dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Bogactwo przyrodnicze parku 
wynika z dużej lesistości ok. 80 %. W parku dominuje piętro regla dolnego z uwagi na to, iż większość terenu leży 
powyżej 500 m. n.p.m. 

Park Krajobrazowy Doliny Sanu wraz z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym i Ciśniańsko-Wetlińskim Parkiem 
Krajobrazowym (po stronie polskiej) oraz Użańskim Parkiem Narodowym (po stronie ukraińskiej) Narodowym 
Parkiem Połoniny (po stronie słowackiej) tworzy Międzynarodowy Rezerwat Biosfery "Karpaty Wschodnie". Lasy 
stanowią 80% terenu. Głównie jest to buczyna karpacka z domieszką jodły, zadziej jodły i jawora. Na terenie 
parku znajdują się spore obszary lasu o charakterze puszczańskim, nawet w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
nie ma ich tyle. Na tym terenie można spotkać sporo ciekawych roślin,  flora naczyniowa licz 806 gatunków w 
tym 38 wysokogórskich. Bardzo pięknym dopełnieniem obszarów leśnych są wspaniale ukwiecone łąki, oraz 
torfowiska wysokie z rzadką roślinnością bagienną. Ponieważ ta część Bieszczadów nie jest często nawiedzana 
przez turystów, występuje tu bogata fauna puszczańska . Na uwagę zasługują : niedźwiedź, wilk, ryś, żubr. 
Występują tu prawie wszystkie polskie gady w tym wąż eskulapa.  Na terenie parku możemy napotkać bardzo 
bogatą reprezentacje ptaków ( 130 gatunków ) takich jak : kruk orzeł przedni, orlik krzykliwy, bocian czarny. W 
dolinie Sanu wyznaczono cztery rezerwaty oraz dwie ścieżki dydaktyczne 

342,7 

Park 
Krajobrazowy 

Lasy Janowskie 
1988 

80% powierzchni Parku zajmują lasy – przeważnie bory sosnowe, sosnowo-jodłowe i mieszane, które w znacznej 
części mają charakter naturalny. Pozostałą część stanowią stawy, bagna i torfowiska. Lasy stanowią ostoję 
zwierzyny i ptactwa. 

Doliny rzek porastają olsowe liściaste lasy bagienne (olsza czarna, brzoza omszona i brodawkowata).  

Bory porastają liczne mszaki, które licznie występują również w borach bagiennych, gdzie tworzą kępki lub 
dywany. Często występujące gatunki to m.in. rokietnik pospolity, widłoząb pospolity, płonnik strojny czy gajnik 
lśniący. W lasach można spotkać wiele gatunków grzybów, 51 z nich jest zagrożonych wyginięciem. Grzybiarze 

391,5 
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zainteresują się podgrzybkami, rydzami, koźlakami i wieloma innymi jadalnymi gatunkami.  

Park porasta około 870 gatunków roślin naczyniowych, najwięcej z nich rośnie w borach sosnowych i na 
torfowiskach. 65 gatunków jest chronionych, z których można wymienić widłaka jałowcowatego, wawrzynka 
wilczełyko, pióropusznika strusiego czy czosnek niedźwiedzi.  

Ciekawymi i rzadkimi roślinami są również kosaciec syberyjski, turzyca bagienna, mącznica lekarska czy groszek 
wschodniokarpacki. Na torfowiskach rośnie żurawina, borówka bagienna, wełnianka pochwowata czy bagno 
zwyczajne. Z wielu gatunków wodnych warto wymienić grążel żółty i biały, bobrek trójlistkowy oraz skrzyp 
bagienny.  

Park jest ostoją dla wielu gatunków bezkręgowców. Żyje w nim aż 58 gatunków ważek, 9 z nich wpisanych jest 
do Czerwonej Księgi. W wodach można natknąć się na chronione ryby takie jak minogi strumieniowe, 
piekielnice, różanki czy piskorze ale wędkarze znajdą coś dla siebie. W licznych strumieniach, rzekach i stawach 
pływają karpie, płocie, szczupaki czy pstrągi potokowe. Płazy reprezentowane są przez różne gatunki żab, 
ropuchy, traszki grzebieniaste i zwyczajne. Często można natknąć się na gady takie jak jaszczurki zwinki, padalce 
czy zaskrońce oraz żmije zygzakowate. Rzadko występującym jest wąż – gniewosz plamisty. 

Na terenie Parku żyje około 150 gatunków ptaków. Pospolicie występują zięby, rudziki, kapturki, drozdy, 
mysikróliki, pleszki, dzięcioły, sikorki, sowy. W starych sosnowych borach można zobaczyć chronionego głuszca, 
a w miejscach podmokłych gniazduje żuraw. Lasy zamieszkują również ptaki drapieżne. Warto wymienić 
jastrzębie, błotniaki stawowe, zagrożone bieliki, orły przednie, orliki krzykliwe, gadożery, rybołowy. Park jest 
domem dla 40 gatunków ssaków, m.in. wiewiórki, piżmaki, bobry europejskie, wydry czy wilki.  

Park 
Krajobrazowy 
Pasma Brzanki 

1995 

We wschodniej części pogórza ciężkowickiego między Białą a Wisłoką został utworzony Park Krajobrazowy 
Pasma Brzanki. Pasmo brzanki jest bardzo urozmaicone, poprzecinane potokami w głębokich wąwozach. 
Krajobraz urozmaicają odsłaniające się piaskowce, jeden z piękniejszych to Ostry Kamień, a kilka innych może 
zostać w przyszłości pomnikami przyrody. Na terenie parku dominuje żyzna buczyna karpacka w wyższych 
partiach, w niższych zaś żyzne jedliny oraz grądy. W okolicach Swoszowej są torfowiska. W parku występują 
rzadkie rośliny, m.in.: rosiczka okrągłolistna, kłokoczka południowa, języcznik zwyczajny.  

152,7823 
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Park 
Krajobrazowy 

Pogórza 
Przemyskiego 

1992 

Pogórze jest niewysokie, najwyższe szczyty sięgają nieco ponad 600 m.n.p.m. Charakterystyczny dla parku jest 
przełom Sanu, który w sposób naturalny wije się przez jego teren. Najpiękniejsze miejsca to Słonne, Wybrzeża, 
Iskani, Babice, Nienadowa. W parku lasy zajmują 64% powierzchni i jest to drzewostan jodłowo-bukowy oraz 
naturalne buczyny. W dolinach rzek i potoków napotkamy łęgi z wiązem, jesionem i dębem szypułkowym. 
Roślinność parku charakteryzuje się dużą różnorodnością (900 gatunków roślin naczyniowych) z czego 47 
podlega ścisłej ochronie gatunkowej. Są to między innymi: kłokoczka południowa, lilia złotogłów, skrzyp 
olbrzymi, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty. Oraz gatunki z rodziny storczykowatych. W parku Pogórza 
Przemyskiego objęto ochroną 150 obiektów przyrody głównie lipy i dęby, utworzono też 9 rezerwatów. Aby 
obraz przyrody parku był kompletny trzeba stwierdzić że chronione tu są 3 gatunki ryb, 16 gatunków płazów i 
gadów, 134 gatunki lęgowe ptaków, oraz 30 gatunków ssaków. Stwierdzono obecność 17 gatunków chrząszczy, 
ślimaków i krocionogów które są wschodniokarpackimi endemitami.  

618,62 

Park 
Krajobrazowy 

Puszczy Solskiej 
1988 

Puszcza to przede wszystkim bory sosnowe z udziałem buczyny i jodły. Znajduje się tam wiele naturalnych 
zbiorowisk roślinnych z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin takimi jak: śnieżyczka przebiśnieg, rosiczką 
długolistną i pośrednią oraz widłakiem wrońcem. Na terenie parku znajdują się doskonałe warunki do bytowania 
wilka, jelenia, wydry, żołędnicy. Występuje tam również wiele gatunków nietoperzy. Odwiedzając puszcze solską 
koniecznie trzeba zwiedzić takie rezerwaty jak Las Bukowy oraz Szumy (na Tanwi). 

289,8 

Popradzki Park 
Krajobrazowy 

1987 

Popradzki Park Krajobrazowy znajduje się w Karpatach Zachodnich, na terenie Beskidu Sądeckiego, gdzie 
zajmuje górne partie pasm Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej wraz z położoną pomiędzy nimi przełomową 
dolinę Popradu; obejmuje także położoną w granicach Polski część Gór Czerchowskich. Znaczną część – 80% – 
stanowią lasy. Oprócz przyrody ożywionej występują tu wody mineralne (20% zasobów Polski), skałki  
(np. Diabelski Kamień na stoku Jaworzyny Krynickiej) i jaskinie (np. Bania w Radziejowej). Z uwagi na 
zróżnicowanie wysokości terenu, wykształciły się tu piętra roślinne: pogórze do 550-600 m n.p.m., regiel dolny 
do 1100 m n.p.m., regiel górny powyżej 1100 m n.p.m. Regiel dolny stanowią głównie lasy jodłowo-bukowe,  
w dolinach rzek – grądy i łęgi. Górny, występujący wyłącznie w Paśmie Radziejowej, zajmuje bór świerkowy.  
W rozległych, zwartych lasach żyje wiele gatunków ssaków leśnych, jak np.: wilki, rysie, jelenie, sporadycznie 
żbiki i niedźwiedzie. Występują górskie ptaki: orzeł przedni, płochacz halny, drozd obrożny, puchacz, puszczyk 
uralski, a do osobliwości należy wąż Eskulapa. 

542,1209 
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Rudniański Park 
Krajobrazowy 

1981 

Obejmuje on następujące kompleksy leśne: Las Orlej, Czarny Las oraz drzewostany pomiędzy Kamieniem a 
Kwaczałą oraz fragment malowniczej doliny potoku Rudno, od której pochodzi nazwa parku. Na terenie parku 
znajdują się dwa rezerwaty przyrody. 

Dolina Potoku Rudno - rezerwat leśno - krajobrazowy, częściowy; znajdujący się w obrębie przełomu rzeki 
Rudno pomiędzy Zalasem a Rybną o powierzchni 95, 94 ha (otulina rezerwatu 100, 88 ha). Ochronie podlega 
tutaj fragment łęgu olszowego jednego z najlepiej zachowanych na Jurze Krakowskiej, olsu oraz stanowisk 
geologicznych znajdujących się przy starym kamieniołomie. Kajasówka - rezerwat przyrody nieożywionej, 
częściowy; położony między Przeginią Duchowną i Czułówkiem o powierzchni 11,83 ha. Ochronie podlega tutaj 
unikalny zrąb tektoniczny pokryty roślinnością kserotermiczną Wśród znajdujących się tu pomników przyrody 
warto wymienić - park dworski w Porębie Żegoty, aleję zabytkową przy klasztorze Bernardynów w Alwerni oraz 
dwa pomniki przyrody nieożywionej - Skałki Gaudynowskie w miejscowości Brodła i skałki wraz z 
kamieniołomem w Rusocicach.  

5813,9 

Szaniecki Park 
Krajobrazowy 

1986 

Szaniecki Park Krajobrazowy położony jest w południowej części województwa świętokrzyskiego w obrębie 
Niecki Nidziańskiej. Obejmuje środkową część Garbu Pińczowskiego, a także południowo - zachodni fragment 
Niecki Połanieckiej (Płaskowyż Szaniecki). Park ten chroni obszary wartościowego krajobrazu z malowniczymi 
wapiennymi i gipsowymi wzgórzami oraz ciepłolubnymi zbiorowiskami roślinności kserotermicznej, 
torfowiskowej i słonolubnej rozsianymi w rozległej, harmonijnej przestrzeni łąk i pól. Na terenie Szanieckiego 
Parku Krajobrazowego można spotkać takie gatunki roślin chronionych całkowicie jak: dziewięćsił bezłodygowy, 
goryczka wąskolistna, goryczka Wettsteina, kosatka kielichowa, kruszczyk błotny, miłek wiosenny, len złocisty, 
len włochaty, lilia złotogłów, lipiennik Loesela, listera jajowata, ostrołódka kosmata, ostnica Jana czy ostnica 
włosowata. Wśród roślin chronionych częściowo występują tu kocanki piaskowe, konwalia majowa, kruszyna 
pospolita, pierwiosnka wyniosła i wilżyna ciernista. Na terenie parku znajduje się rezerwat przyrody Owczary.  

109,15 

Tenczyński Park 
Krajobrazowy 

1981 

Powierzchnia parku praktycznie w całości leży na Garbie Tenczyńskim, tylko w okolicy Dulowej obejmuje 
fragment Rowu Krzeszowickiego. Park rozciąga się równoleżnikowym pasem między Bolęcinem (na zach.),  
a Bronowicami (na wsch.). 

Charakterystyczna jest geologia Parku - składa się na nią cały zespół trzeciorzędowych zrębów, w części 
wschodniej zbliżona rzeźbą do Dolinek Krakowskich, natomiast fragment zach. zachował zrębowy charakter, 

117,47 
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zróżnicowaną bud. geologiczną Znajdziemy tu permskie melafiry i diabazy, karbońskie piaskowce i węgiel 
kamienny, a w okolicach Kwaczały skamieniałe araukarie.  Na terenie Parku położone są cztery rezerwaty: rez. 
krajobrazowy Skały Kmity 19,47ha, rez. kraj. Lipowiec 12,44ha, rez. kraj. Dolina Mnikowska 20,89ha, rez. leśny 
Bukowiec 22,76ha 

Wiśnicko-Lipnicki 
Park 

Krajobrazowy 
1997 

Wiśnicko – Lipnicki Park Krajobrazowy obejmuje fragment Pogórza Wiśnickiego. Teren został objęty ochroną ze 
względu na wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów oraz unikalny dla całego 
Pogórza Karpat Zachodnich krajobraz kulturowy. Tworzą go zabytkowe układy urbanistyczne Nowego Wiśnicza i 
Lipnicy Murowanej, długie ciągi wsi położone w dolinach oraz tradycyjne zagospodarowanie rolnicze terenu z 
mozaiką pól i łąk. Różnorodność rzeźby terenu i budowa geologiczna Pogórza Wiśnickiego a także związana z 
tym różnorodność warunków klimatycznych, glebowych i wodnych pociągają za sobą bogactwo środowisk 
przyrodniczych. Występują tu łagodnie wzniesione i częściowo zalesione wzgórza, o zboczach zbudowanych ze 
skałek tworzących miejscami ciekawe formacje.  

 Skład gatunkowy roślin występujących na terenie Parku ma charakter typowy dla Pogórza Karpat Zachodnich, 
odznacza się dużą różnorodnością. W południowej części parku przeważa żyzna buczyna Karpacka, w północnej 
grądy i bory mieszane. Występuje tu kwaśna buczyna niżowa, żyzna jedlina oraz bur świeży. Z drzew dominują: 
sosna, dąb, buk i jodła. Wzdłuż cieków wodnych występują: łęg olszowo – jesionowy, łęg podgórski i olszyna 
karpacka.   

Na obszarze Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego zjawiskiem szczególnym jest duża różnorodność 
gatunków nietoperzy, reprezentowanych przez takie gatunki jak: gacek wielkouchy, mopek Barbastella, mroczek 
późny, nocek duży, nocek Natterera i najrzadszy gatunek występujący w Polsce – podkowiec mały. Podobnie 
dużą różnorodnością charakteryzują się ryjówkowate reprezentowane przez: ryjówkę aksamitną, ryjówkę 
malutką, rzęsorka rzeczka, rzęsorka mniejszego i zębiełka karliczka. Z innych ssaków należy wymienić: 
gronostaja, łasicę, orzesznicę, kreta, jeża wschodniego i wydrę. Spośród 80 gatunków ptaków chronionych na 
uwagę zasługują: bocian czarny, grubodziób, pełzacz leśny, sikora czarnogłówka, raniuszek. Inne chronione 
kręgowce to: ryby (strzebla potokowa), 7 gatunków płazów i 6 gatunków gadów. Natomiast chronione 
bezkręgowce to m.in.: chrząszcze (kozioróg dębosz, liszkarz tęcznik oraz 6 gatunków biegaczy) oraz wyjątkowo 
efektowne motyle: paź żeglarz, paź królowej, mieniak tęczowiec, mieniak strużnik.  

143,11 



 119 

Nazwa parku 
Rok 

założenia 
Opis terenu Pow. [ha] 

Żywiecki Park 
Krajobrazowy 

1986 

Park obejmuje najwyższe, silnie rozczłonkowane dolinami rzek partie Beskidu Żywieckiego w sąsiedztwie granicy 
słowackiej. Centralną część parku zajmuje rozróg Pilska i rozchodzące się promieniście od niego grzbiety górskie. 
Najwyższe partie Pilska charakteryzują się rzeźbą wysokogórską. Na zachód od niego znajduje się grupa górska 
Lipowskiej- Romanki z bocznymi odgałęzieniami: Prusowa (1010 m n.p.m.) i Skałki (946 m n.p.m.). Tworzą ją 
wysokie i strome pasma, których stoki porośnięte są lasem, zaś w partiach grzbietowych znajdują się liczne hale. 
W południowej części parku liczne szczyty, których wysokość przekracza 1000 m n.p.m., tworzą grupę Wielkiej 
Raczy (m.in. Wielka Racza, Wielka Rycerzowa, Muńcuł, Przegibek). Obszar charakteryzuje się dużymi walorami 
przyrodniczymi, w tym dużym zróżnicowaniem wysokościowym i interesującym ukształtowaniem terenu. Dużą 
powierzchnię zajmują osuwiska; na rzekach istnieją progi skalne, w tym największy w Beskidach wodospad  
w Sopotni Wielkiej o wys. 10 m. Tam też znajduje się najdłuższa jaskinia parku – Jaskinia Wickowa (dł. 101 m). 

Park leży w zasięgu czterech pięter roślinnych. Najniższe, sięgające do ok. 600 m n.p.m. piętro pogórza jest 
obecnie użytkowane rolniczo i zajęte pod zabudowę. Naturalnym składnikiem regla dolnego (do 1150 m n.p.m.) 
była większości buczyna karpacka z dużym udziałem jodły i domieszką świerka i jawora, jednak w wyniku 
działalności człowieka zastąpił ją w znacznej części bór jodłowo-świerkowy; niewielki obszar porasta 
dolnoreglowy bór jodłowy występujący m.in. w grupie Wielkiej Raczy. Bardziej naturalny regiel górny składa się 
głównie z świerków i kęp jarzębiny. W partiach szczytowych (pow. 1300 m n.p.m.) przybiera on wygląd 
charakterystyczny dla strefy górnej granicy lasu – odznacza się rozluźnieniem drzewostanu, występowaniem 
form karłowatych, itp. Jedynie na najwyższym szczycie parku – Pilsku występuje piętro subalpejskie  
z kosodrzewiną i krzewiastymi formami jarzębiny. 

Na obszarze parku stwierdzono występowanie ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych. Wśród nich są 
gatunki górskie, w tym wysokogórskie; występują one w piętrze kosodrzewiny oraz w obszarach źródliskowych  
i podmokłych. Spotyka się rośliny chronione: dziewięćsił bezłodygowy, widłak alpejski, lilia złotogłów, pełnik 
europejski, czosnek syberyjski, dzwonek piłkowany, zarzyczka górska i inne. Równie bogata jest fauna – wyższe 
partie są ostojami dużych drapieżników: niedźwiedzia brunatnego, wilka, rysia i borsuka. Liczne są ssaki kopytne: 
jelenie, sarny; na obszarze otuliny parku występują bobry. Wśród 106 gatunków ptaków lęgowych większość to 
gatunki chronione, m.in.: głuszec, cietrzew, myszołów, jastrząb, krogulec, sowy w tym rzadki puchacz, dzięcioły. 
Żyjące tutaj gady to: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna,padalec, zaskroniec i jadowita żmija zygzakowata, 
zaś płazy: traszki, ropuchy, żaby, salamandra plamista, rzekotka drzewna, kumak górski. 

358,7 
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Jeleniowski Park 
Krajobrazowy 

1988 

Jeleniowski Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Wyżyny Kieleckiej, we wschodniej części Gór 
Świętokrzyskich. Obejmuje Pasmo Jeleniowskie z najwyższymi wzniesieniami: Górą Jeleniowską (535 m n.p.m.), 
Szczytniakiem (554 m n.p.m.) oraz Górą Witosławską, Wesołówką i Truskolaską. Na południu wkracza w obszar 
Doliny Kielecko-Łagowskiej, na północy obejmuje Dolinę Słupiańską, fragmenty Pasma Pokrzywiańskiego oraz 
przełomowych dolin rzek Dobruchny i Pokrzywianki. 

Krajobraz tego obszaru kształtuje malownicze Pasmo Jeleniowskie, porośnięte lasami z dużym udziałem 
zbiorowisk jodłowo-bukowych. Lasy zajmują 66% powierzchni Parku i 3% powierzchni otuliny. Na terenach 
leśnych występują cztery typy siedliskowe lasu, największy powierzchniowo udział ma las górski i las górski 
mieszany (głównie w zespole buczyny karpackiej). W runie leśnym występuje 28 gatunków roślin objętych 
ochroną prawną w tym 17 gatunków objętych ochroną całkowitą. Odrębny charakter reprezentuje flora 
porastająca zbocza wąwozów z wychodniami skał dewońskich w okolicach wsi Grzegorzowice i Skała. Występują 
tu naturalne murawy i zarośla kserotermiczne z szeregiem roślin kserotermicznych jak np. rojnik pospolity, aster 
gawędka, dzwonek syberyjski, kocanka piaskowa i wiele innych. Podobne zespoły roślinności kserotermicznej 
występują na obszarach krasowych w okolicach Łagowa i Piotrowa. Do osobliwości przyrody nieożywionej 
należą peryglacjalne formy wietrzenia - gołoborza, zbudowane z bardzo twardych piaskowców kwarcytowych 
wieku kambryjskiego - występujące na zboczach Góry Jeleniowskiej i na Szczytniaku. Najcenniejsze fragmenty 
przyrody żywej i nieożywionej chronione są w czterech rezerwatach przyrody "Szczytniak", "Małe Gołoborze", 
"Góra Jeleniowska" i "Wąwóz w Skałach". Na obszarze Parku spotkać można pojedyncze obiekty przyrodnicze 
chronione w formie pomników przyrody. Spośród 9 zarejestrowanych na tym obszarze 8 to pomniki przyrody 
żywej, które stanowią pojedyncze drzewa i grupy drzew (dęby, topole białe, lipy). 

42,95 

Krasnobrodzki 
Park 

Krajobrazowy 
1988 

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy położony jest na fragmencie najwyższych wzniesień Roztocza Środkowego 
przekraczających 350 m n.p.m., na szczytach których znajdują się często wychodnie ostańców podłoża 
kredowego i trzeciorzędowego. W granicach Parku znajduje się też fragment doliny górnego Wieprza. Północno-
zachodnią granicę Parku stanowi granica otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego od strony południowej ma 
on wspólną otulinę z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Solskiej. Takie położenie sprawia, że krajobraz Parku jest 
urozmaicony we wszystkich jego częściach. Cel ochrony: zachowanie unikatowych wartości przyrodniczych, 
historycznych, kulturowych i krajobrazowych Roztocza Środkowego, a w szczególności zwartych kompleksów 
lasów mieszanych z dużą domieszką jodły wraz z charakterystyczną florą i fauną.  

93,9 
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Największą rzeką ubogiego w wody Parku jest Wieprz. Atrakcją są występujące tu podzboczowe źródła. 
Najwydajniejsze znajdujące się w Hutkach, Husinach i przy kaplicy „Na wodzie” objęto ochroną pomnikową. W 
wodach Wieprza oprócz licznych gatunków ryb występują także raki. Występowanie różnorodnych form 
geomorfologicznych świadczy o dawnej aktywności geologicznej terenu Parku. Do najciekawszych należą 
wzgórza ostańcowe, wydmy, wąwozy i suche doliny. Część z nich objęto ochroną: stanowisko dokumentacyjne 
„Kamieniołom” pomnik przyrody „Wapielnia” koło Ulowa – największe i urokliwe nagromadzenie wychodni 
skalnych na najwyższym wzgórzu Roztocza Środkowego o nazwie Wapielnia – 385 m n.p.m. Ponad 60% 
powierzchni Parku zajmują lasy,  na przeważającym obszarze zachowały one naturalny charakter. Dominującym 
zespołem leśnym są bory sosnowe, a najpospolitszym gatunkiem lasotwórczym sosna, która dominuje na około 
75% powierzchni leśnych. Na drugim miejscu występują bory jodłowe – jodła dominuje na 16% powierzchni, a 
następnie buczyna karpacka. Spotkać tu można także olsy, grądy, a także cenne torfowiska i zbiorowiska 
roślinności kserotermicznej, tak charakterystyczne dla Roztocza. Na terenie Parku znajdują się dwa rezerwaty 
leśne, chroniące najcenniejsze fragmenty borów jodłowych i mieszanych: Święty Roch (202,6 ha) oraz Zarośle 
(64,02 ha). W lasach Parku spotkać można wiele rzadkich i chronionych roślin np.: widłaki, storczykowate, 
rosiczkę okrągłolistną, kruszynę pospolitą, wawrzynka wilczełyko.  

Pod względem faunistycznym teren Parku jest słabo rozpoznany. Z leśnych ssaków kopytnych występują tu: 
jeleń, sarna, i dzik. Ssaki drapieżne reprezentują m.in.: borsuk, gronostaj, jenot, kuna leśna, kuna domowa, łasica 
i tchórz. Z rzadszych gatunków ptaków stwierdzono tu gniazdowanie orlika krzykliwego, bociana czarnego, kraski 
i pliszki górskiej. Stawy nad Wieprzem koło Krasnobrodu są ostoją ptaków wodnych i bobra europejskiego, który 
ma tu dobre warunki siedliskowe. 

Park 
Krajobrazowy 

Beskidu Małego 
1998 

Beskid Mały stanowi rozciągającą się równoleżnikowo grupę górską o długości ok. 35 km i szerokości 12 km. Na 
zachodzie od Beskidu Śląskiego oddziela go Brama Wilkowicka, zaś na wschodzie od Beskidu Makowskiego 
oddziela go dolina Skawy. Przełom rzeki Soły z trzema zbiornikami zaporowymi w Czańcu, Porąbce i Tresnej 
dzieli Beskid Maty na dwie części. Mniejsza, zachodnia to Pasmo Magurki Wilkowickiej z najwyższym szczytem 
Czuplem (933 m n.p.m.), większa powierzchniowo część wschodnia to grupa Łamanej Skały (929 m n.p.m.).  

Prawie cały Beskid Mały jest zbudowany z piaskowców godulskich. Są to skały o budowie drobnoziarnistej, dość 
twarde i odporne na procesy wietrzenia. W północnej części Beskidu Małego w rejonie Andrychowa i Inwałdu 
oraz Targanic spotyka się też wapienie. Liczne skałki przybierają różne ciekawe kształty i stanowią dużą atrakcję 

257,7 
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turystyczną. Najcenniejsze z nich to baszta skalna w Kocierzu Rychwałdzkim, grupa skałek w Krzeszowie oraz 
skałka fliszowa na zboczach Żaru. Utworzone zostały 22 pomniki przyrody nieożywionej. Duże znaczenie 
przyrodnicze i poznawcze posiadają jaskinie. Powstały one w wyniku procesów osuwiskowych, tektonicznych i w 
mniejszym stopniu wietrzenia. 6 z nich objętych zostało ochroną pomnikową. Najbardziej znana jest Jaskinia 
Komonieckiego. Szczególnie malowniczo wygląda w okresie wczesnowiosennym, kiedy to strop pokryty jest 
soplami lodowymi. 

Obszar Parku Krajobrazowego „Beskidu Małego" i jego otuliny charakteryzuje się gęstą siecią rzeczną i dużą 
ilością źródeł. Położony jest w dorzeczu rzeki Wisły i zlewisku Morza Bałtyckiego. Sieć rzeczną tworzą główne 
rzeki: Biała, Soła i Skawa płynące z południa na północ, wraz z prostopadle do nich płynącymi potokami górskimi. 
Wyjątek stanowi Wieprzówka, której przebieg jest południkowy. Na odcinku Soły, między Żywcem i Kętami, 
powstał system zbiorników zaporowych, tzw. Kaskada Soły. 

Krajobraz Beskidu Małego, tak jak i pozostałej części Beskidów Zachodnich, został znacznie przekształcony. 
Piętro pogórza przebiegające średnio do 550 m n.p.m. wykorzystano pod uprawy i zabudowę. Niegdyś 
najbardziej rozpowszechniony tutaj grąd występuje obecnie tylko w postaci nielicznych płatów zlokalizowanych 
w miejscach niedostępnych, wąwozach i jarach. Na stokach północnych spotykana jest dość często schodząca 
nawet do 420 m n.p.m. buczyna karpacka. Od wysokości 550 m n.p.m. do 933 m n.p.m. rozciąga się piętro regla 
dolnego. Piętro to pokryte jest dość regularnie zwartym kompleksem leśnym z niewielkimi polanami. 
Ciekawostką jest występowanie w partiach grzbietowych skarłowaciałych buczyn kwaśnych. 

Dotychczas przeprowadzone badania flory roślin naczyniowych wykazały występowanie ponad 840 gatunków. 
Beskid Mały charakteryzuje się stosunkowo dużym udziałem (10%) roślin górskich, wśród których dominują 
gatunki reglowe i ogólnogórskie. Dużym walorem jest występowanie licznych przedstawicieli rodziny 
storczykowatych, np.: kruszczyk błotny, storczyca kulista, storczyk męski i stoplamek plamisty. Zagrożone są 
również gatunki znajdujące się na granicach swych zasięgów, między innymi: rzeżucha trójlistkowa i żywokost 
sercowaty, a także gatunki wapieniolubne wymierające wskutek zarastania nieużytkowanych kamieniołomów. 

Na terenie Beskidu Małego występują - z kopytnych: dzik, sarna i jeleń, zaś z dużych drapieżników: ryś, wilk, lisi, 
borsuk, a sporadycznie niedźwiedź. Spośród nietoperzy podawano z tego terenu: mroczka późnego, nocka 
wąsatka i borowca wielkiego, a z owadożernych: rzęsorka rzeczka i zębiatka karliczka oraz dwa gatunki ryjówek: 
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aksamitną i malutką. Największym gryzoniem jest bóbr europejski. Łącznie na terenie Beskidu Małego 
zanotowano dotychczas 36 gatunków ssaków. Natomiast badania ornitofauny wykazały występowanie 111 
gatunków ptaków lęgowych, w tym 6 drapieżników dziennych, a wśród nich: trzmielojada i kobuza; 4 gatunki 
kuraków; 6 gatunków dzięciołów, bociana czarnego, pójdźki i zimorodka. 

Na terenie Beskidów obszary szczególnie cenne zostały objęte ochroną rezerwatową, należą do nich przede 
wszystkim fragmenty drzewostanów o charakterze naturalnym: „Szeroka" (52,12 ha), „Buczyna na Zasolnicy" 
(16,65 ha), i „Madohora" o powierzchni 71,38 ha.  

Park 
Krajobrazowy 

Beskidu Śląskiego 
1998 

Beskid Śląski jest najbardziej na zachód wysuniętą częścią Beskidów Zachodnich. Wyodrębniono w nim dwa 
pasma górskie: Czantorii (995 m n.p.m.) i Baraniej Góry (1220 m n.p.m.). Pasmo Czantorii stanowi zachodnie, 
mniejsze ramię Beskidu Śląskiego. Grzbietem tego pasma od Kiczory do Ostrego przebiega granica naszego 
państwa z Republiką Czeską. Drugą, większą i bardziej rozczłonkowaną odnogę Beskidu Śląskiego stanowi pasmo 
Baraniej Góry. Leży ono na wschód od pasma Czantorii. Od wschodu ograniczają go Kotlina Żywiecka i Brama 
Wilkowicka. Najwyższym szczytem jest Skrzyczne (1257 m n.p.m.). Obszar Beskidu Śląskiego charakteryzuje się 
bardzo urozmaiconą budową geologiczną. Pomnikami przyrody są m.in. jaskinie, a wśród nich największa w 
Karpatach Fliszowych Jaskinia w Trzech Kopcach. Na stokach Baraniej Góry znajdują się źródliska - Wisły. Zlewnia 
tej rzeki wraz z dopływami zajmuje największy obszar parku. Niewielką powierzchnię zajmuje też zlewnia Odry. 
W okolicach Koniakowa przebiega fragment kontynentalnego działu wodnego.  

Pierwotnie lasy zajmowały prawie całą powierzchnię Beskidu Śląskiego. Obecnie piętro pogórza do wysokości 
około 500 m n.p.m. zajmują uprawy polowe i tereny zurbanizowane. Pozostały tylko niewielkie fragmenty łęgów 
(lasy olszowojesionowe i jesionowowiązowe) i grądów (lasy lipowograbowe). W piętrze regla dolnego miedzy 
500-1000 m n.p.m. potencjalnym typem roślinności są buczyny z domieszką świerku, jodły i jaworu. Obecnie na 
siedliskach tych panują świerczyny wtórnego pochodzenia. Partie szczytowe powyżej 1000 m n.p.m. to regiel 
górny z dominującym tu wysokogórskim borem świerkowym. W Nadleśnictwach Ustroń i Wisła występuje 
świerk istebniański - ekotyp cechujący się najlepszymi w Europie parametrami wzrostowymi i odpornościowymi. 

Licznie reprezentowane są ssaki w tym między innymi kopytne: jeleń, sarna i dzik; duże drapieżniki: wilk, ryś, lis i 
sporadycznie niedźwiedź. Z mniejszych gatunków należy wymienić zimujące w jaskiniach nietoperze: gacek 
wielkouch, nocek duży, nocek wąsaty, podkowiec mały oraz bardzo pożyteczne owadożerne ryjówki: aksamitna, 

386,2 
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malutka i górska. Lista ssaków Beskidu Śląskiego zamyka się liczbą około 35 gatunków. Górską faunę ptaków 
reprezentują gatunki subalpejskie - siwerniak, drozd obrożny, dzięcioł trójpalczasty i orzechówka. Gatunki 
puszczańskie reprezentowane są przez kuraki - głuszczca i jarząbka oraz duże ptaki drapieżne. Gady Beskidu 
Śląskiego najliczniej reprezentowane są przez jaszczurki: zwinkę i żyworodną oraz żmiję zygzakowatą, zaskrońca 
i padalca. Z 18 spotykanych w Polsce płazów, na obszarze Beskidu Śląskiego występuje 13 gatunków, np.: 
salamandra plamista, kumak górski, czy rzekotka drzewna. Badania ryb dorzecza górnej Wisty wykazały 
występowanie 12 gatunków tej przy czym najpospolitszy jest tutaj pstrąg potokowy. 

Obszary o charakterze naturalnym lub nieznacznie przekształcone, zostały uznane jako rezerwaty przyrody. 
Zajmują one zaledwie 1% ogólnej powierzchni parku. Należą do nich: Zadni Gaj o powierzchni 6,39 ha, Barania 
Góra o powierzchni 383,04 ha, Czantoria o powierzchni 97,71 ha, Wisła o powierzchni 17,61 ha, Stok Szyndzielni 
o powierzchni 57,92 ha, Dolina Łańskiego Potoku o powierzchni 46,89 ha, Kuźnie – jedyny rezerwat przyrody 
nieożywionej o powierzchni 7,22 ha. 

Park 
Krajobrazowy 

Dolinki 
Krakowskie 

1981 

Park Krajobrazowy "Dolinki Krakowskie" o powierzchni 20686,1 ha jest położony na terenie 9 gmin: Bukowno, 
Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Michałowice, Olkusz, Trzebinia, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki. 
Rozciąga się od Michałowic w kierunku pn.-zach. do Bukowna. Charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu i 
obejmuje szereg dolin jurajskich, między innymi: Dolinę Kluczwody, Dolinę Bolechowicką, Dolinę Kobylańską, 
Dolinę Będkowską, Dolinę Szklarki, Dolinę Racławki i Dolinę Eliaszówki.  W obrębie parku znajduje się pięć 
rezerwatów przyrody. 

Wśród pomników przyrody dominującą większość stanowią pomniki przyrody "nieożywionej" - ostańce 
wapienne, jaskinie i źródła.Wśród nich warto wymienić: Jaskinię Nietoperzową, Jaskinię Wierzchowską Górną, 
źródła Będkówki, Kobylanki i Sztoły oraz wiele ostańców wapiennych o różnych formach morfologicznych.  

197,737 

Park 
Krajobrazowy Gór 

Słonnych 
1992 

Obszar parku krajobrazowego obejmuje północne fragmenty gór Sanocko-Turczańskich, przechodzących w 
Pogórze Przemyskie. Park obejmuje swoim obszarem pasma górskie: Gór Słonnych i Chwaniowa, które 
poprzecinane są siecią rzek i potoków będących dopływami Sanu i Wiaru. Pogórza i grzbiety porośnięte są w 
73% lasami. Pozostałość to enklawy pul, łąk i pastwisk. Park w dużym stopniu jest naturalny, świadczy o tym 
bogactwo florystyczne (900 gatunków roślin naczyniowych) gatunki górskie, podgórskie i pontyjskie. W parku 
można napotkać bardzo bogatą faunę puszczańską. Główni reprezentanci to : niedźwiedź brunatny, ryś, wilk, 

513,92 
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żbik, wydra, żubr, jeleń, dzik, orzeł przedni, orlik krzykliwy, jastrząb, puchacz, puszczyk uralski, sóweczka, dzięcioł 
trójpalczasty. Trzeba zaznaczyć że w parku występuje wiele endemitów są to głównie: wije, chrząszcze, i ślimaki. 
Na tym bogatym terenie wyznaczono wiele rezerwatów  co dobitnie świadczy o unikalności parku.  

Południoworozto
czański Park 

Krajobrazowy 
1989 

Teren ten jest bardzo zróżnicowany pod względem geomorfologicznym: garby płaskowyże pagórki, doliny, 
kotliny, padoły, jednym słowem fascynujący krajobraz. Występuje tam wiele ostańców, różnice wysokości 
sięgają 80-200m. Piękno tego terenu dopełniają zwarte kompleksy leśne jak i długie doliny rzek Tanwi i Raty. W 
tej części Roztocza godne polecenia są dwa rezerwaty Sołokija i Źródliska Tanwi (projektowane są następne ). Na 
Roztoczu można spotkać: rysia, jelenia, wilka, łosia, rzadkie nietoperze: gacek szary, borowiec wielki i mopek. 
Występuje tam wiele nielicznych w Polsce ptaków w tym pięknie ubarwione kraski. Na otwartych przestrzeniach 
możemy spotkać łasicę gronostaja, a nad wodą wydrę. Bardzo bogaty i zróżnicowany jest świat owadów. Park 
jest domem dla modliszki, nadobnicy alpejskiej i wiele innych gatunków. Licznie reprezentowany jest świat roślin 
objętych ochroną. Między innymi znajdziemy tam: powojnik pstry, rosiczkę, widłak torfowy, wroniec, kłokoczkę 
południową, lilię złotogłów, śnieżyczkę przebiśnieg, kruszczyk szerokolistny i buławnik wielkokwiatowy.  

20,376 

Suchedniowsko-
Oblęgorski Park 
Krajobrazowy 

1988 

Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy położony jest w północnej części województwa świętokrzyskiego 
i obejmuje Pasmo Oblęgorskie Gór Świętokrzyskich od zachodu oraz duży kompleks leśny Puszczy 
Świętokrzyskiej na Płaskowyżu Suchedniowskim od wschodu. W jego obszarze znajdują się także Wzgórza 
Kołomańskie i Wzgórza Tumlińskie, a najwyższym wzniesieniem jest Góra Siniewska (448 m n.p.m.).  

W skład Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego wchodzą także rezerwaty przyrody - rezerwat 
"Świnia Góra", "Dalejów", "Barania Góra" i "Góra Krasna" - oraz unikat w regionie, zabytek przyrody - Dąb 
Bartek znajdujący się w Zagnańsku. Poza nim warto wspomnieć też o odsłonięciu geologicznym piaskowców 
tumlińskich w Ciosowej. W pobliskim kamieniołomie w Zachełmiu odkryto ślady najstarszych czworonogów w 
historii planety - tetrapodów. Naturalnym bogactwem parku są lasy, które porastają 91% jego powierzchni. W 
runie występuje 995 gatunków roślin naczyniowych. a 73 z nich podlegają ochronie. Wśród fauny występuje tu 
łoś, jeleń, borsuk i piżmak. W wodach stwierdzono ponad 20 gatunków ryb. 

214,07 
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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. Na terenie analizowanego regionu występują następujące obszary chronionego 

krajobrazu 

1. Roztoczański  

2. Bratucicki 

3. Brzóźniański 

4. Chęcińsko-Kielecki 

5. Chmielnicko-Szydłowski 

6. Roztoczański  

7. Beskidu Niskiego 

8. Sieniawski 

9. Sokołowsko-Wilczowolski 

10. Solecko-Pacanowski 

11. Strzyżowsko-Sędziszowski 

12. Suchedniowsko-Oblęgorski 

13. Szaniecki 

14. Włoszczowsko-Jędrzejowski 

15. Wschodniego Pogórza Wiśnickiego 

16. Wschodniobeskidzki 

17. Zachodniego Pogórza Wiśnickiego 

18. Zmysłowski 

19. Cisowsko-Orłowiński 

20. Czarnorzecki 

21. Doliny Wisły 

22. Hyżnieńsko-Gwoźnicki 

23. Jastrząbsko-Żdżarski 

24. Jastrząbsko-Żdżarski 

25. Jeleniowski 

26. Jeleniowsko-Staszowski 

27. Kielecki 

28. Konecko-Łopuszniański 

29. Koszycki 

30. Koszycko-Opatowiecki 

31. Kozubowski 

32. Kraśnicki 

33. Kuryłowski 

34. Miechowsko-Działoszycki  

35. Miechowsko-Działoszycki 

36. Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski 

37. Nadnidziański 

38. Podkielecki 

39. Pogórza Ciężkowickiego 
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40. Pogórza Ciężkowickiego 

41. Pogórza Strzyżowskiego 

42. Południowomałopolski 

43. Przecławski 

44. Przemysko-Dynowski 

45. Radłowsko-Wierzchosławicki 

 

Poza wymienianymi obszarami chronionymi w obrębie regionu wodnego Górnej Wisły 

funkcjonują setki mniejszych obszarów i obiektów chronionych (zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne 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 kilku 

województw jakie zajmuje region wodny nie sposób w indywidualny sposób ich uwzględniać 

w analizach strategicznych. 
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