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1. Podstawa realizacji pracy 

Praca pn.: „Warunki korzystania z wód zlewni Małej Panwi wraz z przeprowadzeniem 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” została wykonana na zlecenie 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach umowy ZO-1/EP-

237/2012 z dnia 6.07.2012 r. 

 

 

2. Cel i zakres pracy 

Celem pracy było opracowanie bilansu wodno-gospodarczego oraz przygotowanie 

projektu rozporządzenia w sprawie Warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi wraz 

z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym opracowanie 

prognozy oddziaływania na środowisko. Sporządzenie Warunków korzystania z wód zlewni 

Małej Panwi wymagane jest zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry (M.P. z 2011 r. nr 40, poz. 451) wraz z Programem wodno-środowiskowym kraju. 

Podstawowym celem opracowania warunków korzystania z wód zlewni jest: 

1) stworzenie narzędzi wspomagających wdrażanie polityki wodnej kraju, 

2) określenie uwarunkowań i ograniczeń dla decyzji administracyjnych związanych 

z korzystaniem z wód, a w szczególności pozwoleń wodnoprawnych, 

3) określenie uwarunkowań i ograniczeń dla dokumentów planistycznych związanych 

z zagospodarowaniem przestrzennym. 

Do projektu Warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi została sporządzona 

Prognoza oddziaływania na środowisko, co wymagane jest zapisami Ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i poddany 

procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Procedura udziału 

społeczeństwa, w myśl art. 39 ustawy o udostepnieniu informacji została przeprowadzona 

dwukrotnie tj. na etapie przystąpienia do opracowania projektu warunków oraz na etapie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Zakres prac został podzielony na dwa etapy i obejmował następujące zadania: 

− Etap I – Opracowanie charakterystyki zlewni, bilansu wodno-gospodarczego oraz 

sformułowanie wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni 

Małej Panwi: 

• Wykonanie planu pracy, 

• Analizę obowiązujących dokumentów planistycznych oraz opracowań 

merytorycznych z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki wodnej, 

• Opracowanie charakterystyki zlewni bilansowej rzeki Małej Panwi, 
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• Wykonanie bilansu wodno-gospodarczego wód powierzchniowych 

i podziemnych zlewni Małej Panwi, 

• Określenie szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu 

z wód zlewni Małej Panwi wraz z uzasadnieniem dla ich wprowadzenia i ze 

wskazaniem obszarów, na których mają obowiązywać, 

− Etap II – Opracowanie projektu rozporządzenia Dyrektora RZGW w sprawie 

warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi wraz z przeprowadzeniem 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym opracowanie prognozy 

oddziaływania na środowisko: 

• Opracowanie uwag i wniosków zgłoszonych w ramach I etapu udziału 

społeczeństwa w tworzeniu Warunków korzystania z wód zlewni Małej 

Panwi, 

• Opracowanie projektu Warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi 

w formie projektu rozporządzenia Dyrektora RZGW w sprawie warunków 

korzystania z wód zlewni Małej Panwi wraz z załącznikami i uzasadnieniem, 

• Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 

Warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi wraz z opracowaniem 

Prognozy oddziaływania na środowisko, 

• Opracowanie ostatecznego projektu Warunków korzystania z wód zlewni 

Małej Panwi w formie projektu rozporządzenia Dyrektora RZGW w sprawie 

warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi wraz z załącznikami 

i uzasadnieniem. 

 

 

3. Opis poszczególnych zadań 

3.1. Wykonanie planu pracy 

Celem tego zadania było omówienie planu pracy. 

 

Zadanie zostało zrealizowane poprzez omówienie, jakie prace w ramach danego 

zadania zostaną wykonane wraz ze wskazaniem daty zakończenia poszczególnych zadań. 

Dodatkowo w formie diagramu został sporządzony harmonogram prac. 

 

3.2. Analiza obowiązujących dokumentów planistycznych oraz 

opracowań merytorycznych z zakresu planowania przestrzennego 

i  gospodarki wodnej 

Celem tego zadania była analiza obowiązujących dokumentów planistycznych oraz 

opracowań merytorycznych z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki wodnej pod 
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kątem identyfikacji presji oraz identyfikacji przyszłych zmian mających wpływ na stan 

ilościowy i jakościowy zasobów wodnych zlewni Małej Panwi. 

W celu identyfikacji uwarunkowań oraz planowanych działań w zakresie korzystania 

z wód zlewni Małej Panwi przeanalizowano następujące dokumenty: 

− krajowe: 

• Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry; 

• Program wodno-środowiskowy kraju; 

• Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 2003; 

• Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych z 2009 

roku; 

• Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych z 2010 

roku; 

• Program wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków 

i systemy kanalizacji sanitarnej; 

• Strategia rozwoju kraju 2007-2015; 

• Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030; 

• Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 

2016; 

− wojewódzkie: 

• Strategia rozwoju województwa opolskiego, 2005; 

• Strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020”; 

• Plan Zagospodarowania Przestrzennego województwa opolskiego, 2010; 

• Plan Zagospodarowania Przestrzennego województwa śląskiego – zmiana, 

2010; 

• Program Ochrony Środowiska województwa opolskiego na lata 2007-2010 

z perspektywą do roku 2014; 

• Program Ochrony Środowiska dla województwa śląskiego do roku 2013 

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018; 

• Program budowy zbiorników małej retencji w województwie opolskim, 2007; 

• Projekt Programu małej retencji dla województwa śląskiego, 2005; 

− gminne: 

• strategie rozwoju gmin; 

• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin; 

• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 

• programy ochrony środowiska gmin; 

Powyższe dokumenty przeanalizowano dla gmin leżących w obszarze zlewni rzeki 

Małej Panwi, tj. dla gmin: Gogolin, Dobrodzień, Olesno, Zębowice, Chrząstowice, 
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Dobrzeń Wielki, Łubniany, Ozimek, Tarnów Opolski, Turawa, Ujazd, Izbicko, 

Jemielnica, Kochanowice, Kolonowskie, Zawadzkie, Boronów, Ciasna, Koszęcin, 

Lubliniec, Pawonków, Woźniki, Kalety, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Radzionków, 

Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Tworóg, Zbrosławice, Koziegłowy, Toszek, Wielowieś 

oraz m. Bytom i Opole. 

 

Analizie poddano także opracowania merytoryczne z zakresu gospodarki wodnej:  

− Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy; 

− Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń 

w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz użytkowaniu ich zlewni; 

− Ocena potrzeb i priorytetów udrażniania ciągłości morfologicznej rzek na 

obszarach dorzeczy w kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu 

i potencjału ekologicznego JCWP; 

− Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami 

podziemnymi i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce 

(z wyłączeniem regionu wodnego Warty); 

− Weryfikacja punktowych źródeł zanieczyszczeń z określeniem rzeczywistej ilości 

odprowadzanych ścieków oraz ich wizualizacją na mapach dla potrzeb warunków 

korzystania z wód. 

 

Na potrzeby analizy istniejących uwarunkowań w zakresie korzystania z wód zlewni 

Małej Panwi wykorzystano także warstwy przestrzenne przekazane przez Zamawiającego. 

 

Zadanie zostało zrealizowanie poprzez identyfikację i omówienie: 

1. Istniejących oddziaływań mających wpływ na stan zasobów wodnych w zlewni 

Małej Panwi wraz z opisem działania i możliwymi zmianami oraz ich wpływem na 

stan zasobów wodnych, a także ze wskazaniem lokalizacji z podziałem na gminy, 

SCWP, JCWP i JCWPd na mapach nr 16 – 19 w załączniku nr 1. 

2. Planowanych oddziaływań mających wpływ na stan zasobów wodnych w zlewni 

Małej Panwi wraz z opisem działania i możliwymi zmianami oraz ich wpływem na 

stan zasobów wodnych, a także ze wskazaniem lokalizacji z podziałem na gminy, 

SCWP, JCWP i JCWPd na mapach nr 20 – 23 w załączniku nr 1. 
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3.3. Opracowanie charakterystyki zlewni bilansowej rzeki Małej 

Panwi 

Celem tego zadania była charakterystyka zlewni Małej Panwi, o powierzchni 

2113,18 km2, składającej się z sześciu SCWP.  

W tym celu został dokonany opis zlewni Małej Panwi oraz przedstawione oceny stanu 

wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

Zadanie zostało zrealizowane poprzez sporządzenie opracowania zawierającego 

charakterystykę zlewni rzeki Małej Panwi z rozdziałami tematycznymi tj.: 

− Położenie geograficzne; 

− Klimat; 

− Zagospodarowanie terenu; 

− Obszary chronione: 

• Obszary chronione zgodnie z ustawą o ochronie przyrody; 

• Obszary chronione zgodnie z PGW; 

− Hydrografia i hydrologia; 

− Budowa geologiczna; 

− Charakterystyka hydrogeologiczna; 

− Charakterystyka znaczących oddziaływań antropogenicznych na wody zlewni; 

− Charakterystyka istotnych problemów gospodarki dotyczących zasobów wodnych 

i ochrony przed powodzią; 

− Aktualna ocena stanu wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni Małej 

Panwi: 

• Ocena stanu wód powierzchniowych; 

• Ocena stanu wód podziemnych. 

Do opracowania zostały dołączone liczne tabele z zestawieniami oraz mapy 

tematyczne od 1 do 15 (załącznik nr 1) przedstawiające: podział administracyjny, podział 

fizycznogeograficzny wg Kondrackiego, zagospodarowanie terenu, obszary chronione 

zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz zgodnie z PGW, hydrografię zlewni, punkty 

wodowskazowe zlokalizowane w obszarze zlewni, jednolite części wód powierzchniowych, 

scalone części wód powierzchniowych, główne zbiorniki wód podziemnych, miejsca poboru 

wód, zrzutów ścieków oraz poborów kruszywa w zlewni, lokalizacje budowli 

hydrotechnicznych z podziałem na ich rodzaje, rozproszone źródła zanieczyszczeń, punkty 

monitoringu wód powierzchniowych w 2009 r. z oceną stanu ekologicznego, punkty 

monitoringu jakości wód podziemnych w 2011 r. 

 



„Warunki korzystania z wód zlewni Małej Panwi  

wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” 

 

9 
 

3.4. Wykonanie bilansu wodno-gospodarczego wód 

powierzchniowych i podziemnych zlewni Małej Panwi 

Celem tego zadania było sporządzenie bilansu wodno-gospodarczego rozumianego 

jako rachunek obejmujący ilościowe i jakościowe porównanie zasobów wodnych 

z potrzebami wodnymi użytkowników korzystających z zasobów wodnych obecnie 

i w przyszłości, uwzględniający oddziaływania obiektów hydrotechnicznych oraz wymagania 

ochrony środowiska przyrodniczego. 

 

Zadanie zostało zrealizowane poprzez sporządzenie dynamicznego bilansu 

ilościowego oraz statycznego bilansu jakościowego wód powierzchniowych zlewni Małej 

Panwi, a także bilansu ilościowego wód podziemnych z uwzględnieniem wzajemnych 

powiązań z wodami powierzchniowymi. Obliczenia bilansowe dla wód powierzchniowych 

i podziemnych zostały wykonane w trzech wariantach:  

− dla stanu użytkowania wód regulowanego pozwoleniami wodnoprawnymi 

ważnymi na rok 2009;  

− dla stanu rzeczywistego użytkowania wód za rok 2009 (zgodnie z opłatami 

marszałkowskimi uzupełnionymi o dane zawarte w opracowaniu „Weryfikacja 

punktowych źródeł zanieczyszczeń z kreśleniem rzeczywistej ilości 

odprowadzanych ścieków oraz ich wizualizacją na mapach dla potrzeb warunków 

korzystania z wód regionów wodnych”); 

− dla stanu perspektywicznego użytkowania wód dla roku 2021. 

Aplikacja komputerowa jest aplikacją typu web, która została opisana w języku JAVA 

jako serwlet. Dane potrzebne do obliczania bilansu składowane są w bazie danych 

Zamawiającego opartej o MS SQL. Bilans został sporządzony zgodnie z Metodyką jednolitych 

bilansów wodno-gospodarczych oraz Metodyką opracowania warunków korzystania z wód 

regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni, a także Opracowaniem metodyki 

bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań z wodami 

powierzchniowymi. 

Dodatkowo zostały sporządzone tabele zbiorcze z wynikami bilansu ilościowego 

i jakościowego wód powierzchniowych oraz bilansu ilościowego wód podziemnych dla trzech 

wariantów, a także pomoc do obsługi programu. 

W ramach tego zadania zostały przeprowadzone szkolenia w siedzibie Zamawiającego: 

−  z zakresu użytkowania systemu: 2 x 3 godz. w grupach nie większych niż 10 osób; 

− dla administratorów systemu: 1 x 3 godz. w grupie dwu osobowej. 
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3.5. Określenie szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń 

w korzystaniu z wód zlewni Małej Panwi wraz z uzasadnieniem dla ich 

wprowadzenia i ze wskazaniem obszarów, na których mają 

obowiązywać 

Celem tego zadania było określenie szczegółowych wymagań, priorytetów 

i ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni Małej Panwi wraz z uzasadnieniem do ich 

wprowadzenia i ze wskazaniem obszarów, na których mają one obowiązywać. 

Wykonawca w ramach tego zadania zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy Prawo wodne 

oraz uwzględniając przeprowadzone w ramach niniejszej pracy analizy, charakterystyki, 

obliczenia bilansowe i oceny określił: 

− szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych; 

− priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych; 

− ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni lub jej części wód 

niezbędnych dla osiągnięcia tych celów w szczególności w zakresie: 

• poboru wód, 

• wprowadzania ścieków do wód i do ziemi. 

Wykonawca uzasadnił konieczność wprowadzenia zaproponowanych szczegółowych 

wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni Małej Panwi. Ponadto 

konieczność wprowadzenia szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu 

z wód zlewni Małej Panwi została poparta wskazaniem podstawy prawnej. 

 

3.6. Opracowanie uwag i wniosków zgłoszonych w ramach I etapu 

udziału społeczeństwa w tworzeniu Warunków korzystania z wód 

zlewni Małej Panwi 

Celem tego zadania było zestawienie, przeanalizowanie i rozpatrzenie uwag 

i wniosków zgłoszonych w pierwszym etapie udziału społeczeństwa w tworzeniu Warunków 

korzystania z wód zlewni Małej Panwi. 

Wynikiem zadania jest analiza 23 uwag i wniosków, które zostały nadesłane do 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wyniku pierwszego etapu 

konsultacji społecznych. Proces konsultowania dokumentu rozpoczął się 21 grudnia 2012 r., 

wydaniem przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu w sprawie ustalenia warunków 

korzystania z wód zlewni rzeki Mała Panew. 

Wszystkie zebrane uwagi i wnioski zostały rozpatrzone pod kątem zasadności 

uwzględnienia w projekcie warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi oraz sposobu 
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i zakresu ich uwzględnienia. W przypadku uwag i wniosków nieuwzględnionych zostało 

przedstawione uzasadnienie ich odrzucenia. 

Wynikiem tego zadania było sporządzenie tabeli rozbieżności do uwag i wniosków 

zgłoszonych w pierwszym etapie udziału społeczeństwa w tworzeniu warunków korzystania 

z wód zlewni Małej Panwi. 

 

3.7. Opracowanie projektu Warunków korzystania z wód zlewni Małej 

Panwi w formie projektu rozporządzenia Dyrektora RZGW w sprawie 

warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi wraz z załącznikami 

i uzasadnieniem 

Celem tego zadania było opracowanie projektu warunku korzystania z wód zlewni 

Małej Panwi w formie aktu prawa miejscowego wraz z uzasadnieniem i załącznikami. 

Sporządzenie Warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi wymagane jest 

zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. nr 40, 

poz. 451) oraz Programu wodno-środowiskowego kraju. 

Projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni 

Małej Panwi został opracowany w oparciu o wnikliwą analizę zlewni oraz analizę istniejących 

uwarunkowań i planowanych oddziaływań w zakresie korzystania z wód zlewni. 

Sporządzenie projektu rozporządzenia było poprzedzone opracowaniem charakterystyki 

zlewni bilansowej rzeki Małej Panwi, analizą obowiązujących dokumentów planistycznych 

oraz opracowań merytorycznych z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki wodnej, 

wykonaniem bilansu wodno-gospodarczego wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni 

oraz określeniem szczegółowych wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu z wód 

zlewni wraz z uzasadnieniem dla ich wprowadzenia i ze wskazaniem obszarów, na których 

mają obowiązywać. Dodatkowo przy sporządzaniu rozporządzenia uwzględniono w ramach 

zadania I etapu II wniesione uwagi i wnioski, a także wymagania rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. 

z 2002 r., Nr 100, poz. 908).  

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne projekt 

rozporządzenia określa szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z celów 

środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 

priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ograniczenia w korzystaniu z wód 

niezbędne dla osiągnięcia tych celów. 

Zadanie zostało zrealizowane poprzez sporządzenie projektu rozporządzenia 

w sprawie Warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi wraz z załącznikami. W ramach 

tego zadania zostało również sporządzone uzasadnienie do rozporządzenia wraz 

z  załącznikiem. 



„Warunki korzystania z wód zlewni Małej Panwi  

wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” 

 

12 
 

3.8. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko projektu Warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi 

wraz z opracowaniem Prognozy oddziaływania na środowisko 

Celem tego zadania było przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko projektu Warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi, a także opracowanie 

Prognozy oddziaływania na środowisko. 

W ramach tego zadania Wykonawca: 

− uzgodnił zakres prognozy oddziaływania na środowisko z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowym Wojewódzkim 

Inspektoratem Sanitarnym w Opolu; 

− sporządził prognozę oddziaływania na środowisko projektu Warunków 

korzystania z wód zlewni Małej Panwi zgodnie z wymaganiami art. 51 – 53 

ustawy O udostępnianiu informacji… i uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu 

Sanitarnego w Opolu; 

− poddał projekt Warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu 

Sanitarnego w Opolu oraz zapewnił możliwość udziału społeczeństwa 

w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko poprzez: 

• wysłanie pism z informacją o konsultacjach do wojewodów, marszałków, 

starostw, gmin i innych instytucji; 

• uzyskanie opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu; 

• zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego ze 

społeczeństwem. 

W ramach drugiego etapu konsultacji społecznych analizie poddano 25 uwag 

i wniosków, które zostały nadesłane do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu. Proces konsultowania dokumentu rozpoczął się 15 lipca 2013 r., wydaniem przez 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu obwieszczenia 

o zakończeniu prac nad sporządzeniem projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia warunków korzystania 

z wód zlewni Małej Panwi oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych przygotowanego 

projektu rozporządzenia. 

Wszystkie zebrane uwagi i wnioski zostały rozpatrzone pod kątem zasadności 

uwzględnienia w projekcie warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi oraz sposobu 
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i zakresu ich uwzględnienia. W przypadku uwag i wniosków nieuwzględnionych zostało 

przedstawione uzasadnienie ich odrzucenia. 

Wynikiem tego zadania było sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko 

oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych w wyniku, których sporządzono protokół 

z konsultacji społecznych oraz tabele rozbieżności.  

 

3.9. Opracowanie ostatecznego projektu Warunków korzystania 

z wód zlewni Małej Panwi w formie projektu rozporządzenia Dyrektora 

RZGW w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi 

wraz z załącznikami i uzasadnieniem 

Celem tego zadania było opracowanie ostatecznego projektu warunków korzystania 

z wód zlewni Małej Panwi w formie aktu prawa miejscowego wraz z uzasadnieniem 

i załącznikami. 

Projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni 

Małej Panwi został opracowany po przeprowadzeniu II etapu konsultacji społecznych, na 

których konsultowano projekt rozporządzenia wraz z prognozą. Ostateczny projekt 

rozporządzenia uwzględnia wniesione uwagi i wnioski a także wymagania rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „zasad techniki prawodawczej” 

(Dz. U. z 2002 r., Nr 100, poz. 908).  

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne projekt 

rozporządzenia określa szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z celów 

środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 

priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ograniczenia w korzystaniu z wód 

niezbędne dla osiągnięcia tych celów. 

Zadanie zostało zrealizowane poprzez sporządzenie ostatecznego projektu 

rozporządzenia w sprawie Warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi wraz 

z załącznikami. W ramach tego zadania zostało również sporządzone uzasadnienie do 

rozporządzenia wraz z załącznikiem. 

Dodatkowo Wykonawca przygotował pisemne podsumowanie zgodnie z art. 55 ust. 3 

ustawy O udostępnianiu informacji…, które zawiera uzasadnienie wyboru przyjętego 

dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informacje, 

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

− ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko; 

− opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58; 

− zgłoszone uwagi i wnioski; 

− propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu 

skutków realizacji postanowień dokumentu. 
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4. Podsumowanie pracy 

Zgodnie z głównym założeniem pracy pn.: „Warunki korzystania z wód zlewni Małej 

Panwi wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” 

opracowano projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni 

Małej Panwi wraz z załącznikami i uzasadnieniem, dla którego została przeprowadzona 

strategiczna ocena oddziaływania na środowisko i opracowana prognoza oddziaływania na 

środowisko. 

Ustalenie warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi zostało zrealizowane 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Mianowicie, zgodnie 

z zapisami art. 115 ust. 1 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wód określają 

szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych, priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych, ograniczenia w korzystaniu 

z wód. W myśl art. 115 ust. 2 ustawy Prawo wodne przy sporządzaniu warunków korzystania 

z wód uwzględniono ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego zarówno szczebla 

krajowego, jak i wojewódzkiego i gminnego oraz ustalenia zawarte w dokumentacjach 

hydrogeologicznych w szczególności ustalenia zasobów wód podziemnych oraz określenia 

warunków hydrogeologicznych w związku z ustanowieniem obszarów chronionych 

zbiorników wód podziemnych. 

Zgodnie z zapisami art. 120 ustawy Prawo wodne ustalając warunki korzystania z wód 

zlewni została zapewniona możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie 

określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko. Zgodnie z art. 46 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji… Warunki 

korzystania z wód zlewni Małej Panwi zostały poddane procedurze strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 39 ustawy procedura udziału społeczeństwa 

została przeprowadzona dwukrotnie tj. na etapie przystąpienia do opracowywania projektu 

warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi oraz na etapie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Do projektu Warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi została sporządzona 

prognoza oddziaływania na środowisko, a następnie projekt wraz z prognozą został poddany 

opiniowaniu przez właściwe organy i udziałowi społeczeństwa. 

W wyniku wnikliwych analiz przeprowadzonych w obszarze zlewni Małej Panwi 

uzyskano pełny obraz uwarunkowań i kierunków rozwoju w zakresie korzystania z wód 

zlewni małej Panwi, co umożliwiło rzetelną ocenę wpływu presji antropogenicznych na stan 

ilościowy i jakościowy zasobów wodnych zlewni Małej Panwi.  



„Warunki korzystania z wód zlewni Małej Panwi  

wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” 

 

15 
 

W ramach prac został wykonany bilans wodno-gospodarczy, na który składa bilans 

ilościowy i jakościowy dla wód powierzchniowych oraz bilans ilościowy dla wód 

podziemnych.  

Dokonując analizy wyników ilościowych wód powierzchniowych dla stanu 

użytkowania wód dopuszczonego pozwoleniami wodnoprawnymi zauważyć można, iż 

średnio przepływ nienaruszalny zagwarantowany jest na poziomie 87,1%, natomiast 

największe deficyty występują na Myślince w km 19+000, gdzie gwarancja poboru wynosi 

41,90%, Lublinicy w km 23+038 – 46,40% i na Bziniczce w km 13+345 – 54,80%. Natomiast 

analizując wyniki ilościowe wód powierzchniowych dla stanu rzeczywistego użytkowania 

w 2009 r. zauważyć można, iż średnio przepływ nienaruszalny zagwarantowany jest na 

poziomie 85,5%, tj. o 1,6% niższym niż w przypadku pozwoleń wodnoprawnych. Natomiast 

największe deficyty zaobserwować można na Lublinicy w km 22+258÷23+038 gdzie 

gwarancja poboru wynosi 65,40% oraz na Bziniczce w km 0+175 – 67,70%. 

Dokonując analizy bilansu jakościowego wód powierzchniowych dla stanu 

użytkowania wód dopuszczonego pozwoleniami wodnoprawnymi w zakresie trzech 

podstawowych wskaźników tj. BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego zauważyć można, iż 

nie występują przekroczenia stanu dobrego tak na Małej Panwi jak i jej dopływach. Jednak 

analizując wyniki w wariancie dla stanu rzeczywistego użytkowania wód w 2009 r. obserwuje 

się przekroczenia stanu dobrego na Stole w km 0+000÷7+730 BZT5 sięgające 172%, azotu 

ogólnego – do 68% i fosforu ogólnego - do 294%. Dodatkowo BZT5 przekroczony jest na Stole 

w km 11+260÷20+328 – do 79% oraz fosfor ogólny na Lublinicy w km 0+000÷19+327 – do 

59%. Również dla pozostałych analizowanych wskaźników tj. tlenu rozpuszczonego, ChZT-

Mn, ChZT-Cr, OWO, azotu amonowego, azotu Kjeldahla, azotu azotanowego, glinu, talu oraz 

kadmu i jego związków zauważyć można liczne przekroczenia stanu dobrego na Małej Panwi 

oraz jej dopływach.  

Analizując wyniki bilansu ilościowego wód podziemnych zauważyć można, iż 

najmniejsze rezerwy zasobów dyspozycyjnych w warunkach poboru dopuszczonego 

pozwoleniami wodnoprawnymi występują w SO0402 i wynoszą 5 136,6 m3/d tj. 10%, 

natomiast w warunkach poboru rzeczywistego w 2009 r. wynoszą one 20 199,4 m3/d tj. 41%. 

Natomiast największe rezerwy zasobów dyspozycyjnych w warunkach poboru 

dopuszczonego pozwoleniami wodnoprawnymi występują w SO0405 i SO0406 i wynoszą 

odpowiednio 19 184,4 m3/d tj. 88% i 73 362 m3/d tj. 88%, natomiast w warunkach poboru 

rzeczywistego w 2009 r. największe rezerwy zasobów dyspozycyjnych występują w SO0406 

i wynoszą 80 365,9 m3/d tj. 96%. 

W oparciu o przeprowadzone analizy i ustalone wyniki bilansu wodno-gospodarczego 

określono warunki korzystania z wód zlewni Małej Panwi.  
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SKRÓTY UŻYTE W DOKUMENCIE: 

GWZP – 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 

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

SCWP – scalona część wód powierzchniowych 

SNQ – średni niski przepływ 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 

WKW – projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 

zlewni Małej Panwi 
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1. Wprowadzenie 

1.1. Podstawa formalna opracowania 

Opracowanie przedmiotowej Prognozy oddziaływania na środowisko projektu 

Rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi wynika 

z przepisów prawa polskiego (ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko – 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 wynikają m.in. ustalenia: 

− przeprowadzenie strategicznej OOŚ wymagają m.in. projekty dokumentów planów i 

programów dot. Gospodarki wodnej (art. 3 ust. 2 dyrektywy 2001/42/WE, art. 46, 

UOOŚ); 

− w ramach strategicznej OOŚ sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko 

(art. 5 dyrektywy 2001/42/WE, art. 51 UOOŚ); 

− prognoza oddziaływania na środowisko oraz dokument będący przedmiotem 

strategicznej OOŚ wymagają przeprowadzenia konsultacji ze społeczeństwem, a także 

odpowiednimi organami administracyjnymi (art. 6 dyrektywy 2001/42/WE, art. 54 

UOOŚ); 

− procedura strategicznej OOŚ jest zintegrowana z procedurą oceny oddziaływania na 

obszary 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). 

1.2. Cel prognozy 

Przedmiotem niniejszej prognozy jest projekt rozporządzenia Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie warunków korzystania z wód zlewni 

Małej Panwi. Prognoza ta jest dokumentem stanowiącym element postępowania w sprawie 

strategicznej OOŚ.  

Celem przeprowadzenia OOŚ jest spełnienie wymogu prawnego, ale również 

przeprowadzenie merytorycznej analizy takich zagadnień, jak: 

− analiza zgodności ocenianego dokumentu z celami ochrony środowiska 

ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym i krajowym; 

−  identyfikacja stanu tych elementów środowiska, które mają związek z 

zastosowaniem ustaleń wynikających z WKW; 

− analiza oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska skutków stosowania 

ustaleń ocenianego dokumentu; 
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− analiza dokumentu pod kątem zgodności z celami, którym ma on służyć; 

− zaproponowanie rozwiązań alternatywnych oraz działań mających na celu 

zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko; 

− zaproponowanie sposobów monitorowania skutków stosowania, w tym efektywności 

WKW. 

1.3. Zakres prognozy 

Zakres niniejszej prognozy jest zgodny z art. 51 ustawy OOŚ, według którego 

prognoza oddziaływania na środowisko powinna: 

− zawierać informacje o zawartości , głównych celach projektowanego dokumentu oraz 

jego powiązaniach z innymi dokumentami; 

− zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy; 

− zawierać propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania; 

− zawierać informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu; 

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

tego stanu w przypadku braku realizacji programu; 

− określać, analizować i oceniać stan środowiska na obszarach objętych 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem; 

− określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne 

punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące 

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

ochronie przyrody; 

− określać, analizować i oceniać 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; 

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

oddziaływania bezpośrednie, pośrednie wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- oraz 

długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, 

w szczególności na różnorodność biologiczna, ludzi, faunę, florę, wodę, powietrze, 

powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki naturalne oraz dobra 

materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska oraz 

oddziaływaniami na nie; 

− przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 
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a w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 

tego obszaru; 

− przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym 

dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonywania oceny 

prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych; 

− zawierać streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

 

Ponadto informacje zawarte w niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko, 

zgodnie z art. 52 opracowane są stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny 

oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu.  

Zakres niniejszej prognozy został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Opolu (pismo z dnia 29 kwietnia 2013 r., znak: WOOŚ.411.29.2013.KM.2) oraz 

Państwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym w Opolu (pismo z dnia 13 maja 2013 

r., znak: NZ.9022.1.210.2012.JG). 

Organ opracowujący projekt dokumentu zobowiązany jest do (art. 55 ust. 1): 

− wzięcia pod uwagę ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko 

sporządzonej do projektu programu; 

− wzięcia pod uwagę opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz 

państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego; 

− rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa. 

 

 

Zgodnie z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 29 kwietnia 2013 

r., znak: WOOŚ.411.29.2013.KM.2 określającym zakres prognozy należy odnieść się do 

poniższych informacji:  

− zidentyfikować, jaki jest cel projektu oraz czy lokalizacja planowanych zadań jest 

dostosowana do rzeczywistych potrzeb wynikających ze zrównoważonego rozwoju 

w tym ochrony przyrody i ochrony przeciwpowodziowej; 

− określić priorytety pod kątem pilności wykonania zadań w przedmiotowym projekcie 

i podać ewentualny czasookres ich realizacji; 

− wskazać, które z zadań mogą być najbardziej konfliktowe z punktu widzenia ochrony 

przyrody; 

− wskazać działania, które są najbardziej potrzebne z punktu widzenia ochrony 

przyrody; 

− zaproponować rozwiązania i jakie metody i urządzenia należy stosować by osiągnąć 

dobry stan ekologiczny lub potencjał ekologiczny cieków. 
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Wyjaśniamy, że projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z 

wód zlewni Małej Panwi nie zawiera nowych, planowanych zadań a wręcz przeciwnie – 

wprowadza ograniczenia w zakresie nowych działań. Dlatego też nie jest możliwe określenie 

priorytetów pod kątem pilności wykonania zadań w przedmiotowym projekcie, podania 

ewentualnego czasookresu ich realizacji, a także nie jest możliwe wskazanie działań 

konfliktowych z punktu widzenia ochrony środowiska. Ograniczenia w korzystaniu z wód 

zawarte w projekcie rozporządzenia w sprawie ustalenia WKW będą realizowane przez cały 

okres obowiązywania rozporządzenia. 

Prace studialne prowadzone w ramach przedmiotowego projektu w aspekcie 

największych potrzeb z punktu widzenia ochrony przyrody a także działań, które przyczynią 

się do osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego cieków 

doprowadziły do następujących wniosków: 

− konieczna jest zmiana ustawy Prawo Wodne i nałożenie na użytkowników obowiązku 

opomiarowania ilości i jakości poborów i zrzutów, 

− konieczna jest zmiana ustawy Prawo Wodne i nałożenie na użytkowników obowiązku 

uiszczania opłat środowiskowych za przyznane limity użytkowania w ramach 

pozwoleń wodnoprawnych (a nie tylko za rzeczywiste korzystanie z wód), 

− na podstawie pełnej informacji o rzeczywistym użytkowaniu (a nie na podstawie 

wydanych pozwoleń) przeprowadzenie przeglądów pozwoleń a w przypadku 

niekorzystnych oddziaływań na stan wód przeprowadzenie oceny zgodnie z art. 4.7. 

Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Z powodów legislacyjnych i hierarchizacji aktów prawnych powyższe wnioski nie mogły 

znaleźć odzwierciedlenia w zapisach projektu przedmiotowego rozporządzenia. 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w piśmie z dnia 29 kwietnia 2013 r., znak: 

WOOŚ.411.29.2013.KM.2 wskazuje, że zapis art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. b), w myśl załącznika I 

dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w 

sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, należy rozumieć jako 

„stan środowiska na obszarach objętych potencjalnym znaczącym zagrożeniem”. 

Wyjaśniamy, że skutki wdrożenia rozporządzenia w sprawie ustalenia WKW będą 

powodować poprawę obecnego stanu środowiska. Nie istnieją żadne zagrożenia w tym 

zakresie. W treści niniejszej prognozy zakres opisu stanu środowiska wskazuje na istniejące 

problemy i uzasadnia konieczność wprowadzenia działań naprawczych jakim są warunki 

korzystania z wód. 
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2. Informacje o zawartości projektowanego dokumentu 

2.1. Cel 

Warunki korzystania z wód zlewni, w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 

2001 r., są jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania 

wodami.  

Rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód zlewni jest instrumentem 

służącym osiągnięciu celów środowiskowych określonych na podstawie Ramowej Dyrektywy 

Wodnej. Podstawowym celem dla wód jest osiągnięcie dobrego stanu do 2015 r. 

 

Zgodnie z art. 120 ust. 1 warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki 

korzystania z wód zlewni ustala, w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor regionalnego 

zarządu, po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, kierując się 

ustaleniami planu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1a . 

 

W/w ustawa wskazuje w art. 115, że warunki korzystania z wód zlewni określają: 

− szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych; 

− priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych; 

− ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni 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. 

 

Zagadnienia związane z ochroną przed powodzią są przedmiotem Planów Zarządzania 

Ryzykiem Powodziowym, które mają być opracowane do 2015 r. 

 

Podstawowym celem opracowania warunków korzystania z wód zlewni jest: 

− stworzenie narzędzi wspomagających wdrażanie polityki wodnej kraju; 

− określenie uwarunkowań i ograniczeń dla decyzji administracyjnych związanych 

z korzystaniem z wód, a w szczególności pozwoleń wodnoprawnych; 

− określenie uwarunkowań i ograniczeń dla dokumentów planistycznych związanych 

z zagospodarowaniem przestrzennym. 
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Warunki korzystania z wód zlewni powinny zostać sporządzone dla obszarów, dla 

których, w wyniku ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza konieczne 

jest określenie szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych w celu osiągnięcia dobrego 

stanu wód. 

Zlewnia Małej Panwi w całości znajduje się w granicach jednej jednolitej części wód 

podziemnych – JCWPd nr 110. Stan ilościowy i chemiczny JCWPd nr 110 oceniono jako 

dobry, jednolita część wód podziemnych jest niezagrożona. Celem środowiskowym 

w odniesieniu do tej JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu wód. 

W zlewni Małej Panwi znajdują się 32 jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) 

rzeczne, w tym: 14 naturalnych, 17 silnie zmienionych oraz 1 sztuczna część wód. Stan 

jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych w Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry w większości przypadkach został określony jako zły. Tylko stan JCWP 

PLRW600017118136 – Dubielki Potok określono jako dobry. W związku z powyższym 

uzasadnione było wytypowanie zlewni Małej Panwi do opracowania warunków korzystania z 

wód.  

2.2. Zawartość dokumentu 

Przedstawiony do oceny WKW dotyczy zlewni Małej Panwi. 

 

Zakres rozporządzenia wynika wprost z ustawy Prawo wodne. Trudnością 

w formułowaniu warunków są przepisy legislacyjne, ograniczające możliwości wprowadzenia 

ograniczeń celowych. 

 

W §1 określono zakres WKW, tj.: wymagania w zakresie stanu wód wynikające 

z ustalonych celów środowiskowych, priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz 

ograniczenia w zakresie korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych. Dodatkowo 

krótko scharakteryzowano obszar zlewni Małej Panwi 

 

W §2 wprowadzono wyjaśnienia takich pojęć jak: rozporządzenie, przepływ 

nienaruszalny, stan wód, stan ekologiczny, potencjał ekologiczny, jednolite części wód 

powierzchniowe zagrożone, najlepsze dostępne techniki. 

 

W §3 określono wymagania dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału 

ekologicznego wód płynących, tj.: zachowanie w korycie cieku przepływu nienaruszalnego 

bezpośrednio poniżej szczególnego korzystania z wód, wyliczonego dowolną metodą, 

którego wartość nie może być mniejsza niż średni niski przepływ z wielolecia (SNQ) 

skorygowany współczynnikiem k o wartości wyliczalnej wg zasady określonej w 
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Rozporządzeniu dla regionu wodnego Środkowej Odry, przy czym wartość współczynnika k 

nie może być mniejsza od 1. 

Rzeka Mała Panew, na większej części swojej długości, oraz jej dopływy są 

identyfikowane jako rzeka włosienicznikowa – siedlisko przyrodnicze 3260, ważne dla Unii 

Europejskiej, dla ochrony którego przepływ nienaruszalny nie może być niższy od SNQ. 

Zatem wartość przepływu nienaruszalnego w korycie cieku nie może być mniejsza niż średni 

niski przepływ z wielolecia (SNQ) skorygowany współczynnikiem k o wartości wyliczalnej wg 

zasady określonej poniżej. 

 

�� = �	 ∙ ��� 

gdzie: 

QN – przepływ nienaruszalny [m3/s], 

SNQ – przepływ średni niski z wielolecia [m3/s]. 

k – współczynnik zależny od typu hydrologicznego rzeki oraz powierzchni zlewni,  

  

Tabela 1. Wartości współczynnika k dla rzek w zlewni Małej Panwi 

Współczynnik k Nazwa rzeki 

1,0 Mała Panew od Stoły do ujścia, Jemielnica od Suchej do ujścia 

1,27 

Bziczka, Bziniczka, Dopływ spod góry Habas, Dopływ w Zawadzkim, 
Dubielski Potok, Jemielnica od źródła do Suchej, Leśnica, Libawa, 
Lublinica, Mała Panew od źródła do Stoły, Myślina, Piła, Psarka, 
Rosa, Smolina, Stoła, Wilczarnia, Zacharowski Rów, Zimna Woda, 
Żelazna 

 

 

W §4.1. zapisano, że „Obliczenia hydrologiczne wykonywane na potrzeby korzystania 

z wód zlewni Małej Panwi muszą być oparte na aktualnych ciągach obserwacyjnych 

posterunków wodowskazowych obejmujących minimum 30 lat lub w przypadku 

wodowskazów o krótszym okresie obserwacji – cały okres obserwacyjny.  

2. Obliczenia hydrologiczne na ciekach niekontrolowanych należy wykonać stosując 

interpolację bądź ekstrapolację wykorzystując dane hydrologiczne oraz powierzchnię zlewni 

lub też skorzystać z aplikacji bilansu dla Małej Panwi.” 

 

W §5.1. zapisano, iż „w celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, 

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.  

2. W celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie 

ścieków do wód nie może pogarszać elementów fizykochemicznych i biologicznych wód w 

żadnej JCWP w stopniu skutkującym zmianę jej klasyfikacji oraz nie może zagrażać 
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osiągnięciu jej celów środowiskowych – chyba, że zostaną spełnione przesłanki art. 38j 

ustawy Prawo wodne. 

3. W celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie 

ścieków 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”. 

  

§6.1. mówi, że „w celu ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, 

wprowadzanie ścieków do ziemi musi uwzględniać konieczność zaniechania lub stopniowego 

eliminowania emisji substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego. 

2. W celu ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie ścieków 

do ziemi w obrębie jednolitych części wód podziemnych nie może pogarszać elementów 

fizykochemicznych wód podziemnych, ani nie może zagrażać celom środowiskowym 

określonym dla JCWPd - chyba, że zostaną spełnione przesłanki art. 38j ustawy Prawo 

wodne”. 

 

3. Zapis § 7 brzmi: „w celu osiągnięcia i/lub zachowania elementów 

hydromorfologicznych cieku planowane korzystanie z wód nie może wpływać negatywnie na 

cele środowiskowe jakiejkolwiek jednolitej części wód powierzchniowych - chyba, że zostaną 

spełnione przesłanki art. 38j ustawy Prawo wodne”. 

 

W § 8. 1. zapisano, iż ”w celu osiągnięcia i/lub zachowania dobrego stanu ekologicznego 

lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, zmiany będące 

wynikiem nowych działań  nie mogą negatywnie oddziaływać na cele środowiskowe żadnej 

jednolitej części wód powierzchniowych - chyba, że zostaną spełnione przesłanki art. 38j 

ustawy Prawo wodne.  

4. W celu zachowania dobrego stanu jednolitych części wód podziemnych zmiany 

będące wynikiem nowych działań nie mogą negatywnie oddziaływać na cele środowiskowe 

jednolitej części wód podziemnych - chyba, że zostaną spełnione przesłanki art. 38j ustawy 

Prawo wodne”. 

 

W §9.1. wskazano, że „wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w zlewni Małej Panwi 

odbywa się, według następującej hierarchii potrzeb: 

1) zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe; 

2) zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 

3) do produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych; 

4) korzystanie z wód, które przyczyni się do  zwiększenia naturalnej lub sztucznej retencji 

wód w zlewni; 

5) pozostałe potrzeby wodne według kolejności wykorzystania rodzajów wód: 

a) pobór z wód powierzchniowych; 
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b) pobór z wód podziemnych pierwszego piętra wodonośnego o swobodnym 

zwierciadle wody; 

c) pobór z wód podziemnych o napiętym zwierciadle wody. 

2. Korzystanie z wód w zlewni Małej Panwi odbywa się według wydanych pozwoleń 

wodnoprawnych, a w przypadku niewystarczających zasobów wodnych według naturalnej 

lokalizacji użytkowników od źródła do ujścia”. 

 

Odnosząc się do pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 29 kwietnia 

2013 r., znak: WOOŚ.411.29.2013.KM.2 poniżej wyjaśniamy zapis §9 projektowanego 

dokumentu. 

Zapis §9 oznacza, że nie ustanawia się innej hierarchizacji potrzeb, niż ta, która 

występuje naturalnie podczas poborów. Oznacza to, iż wszyscy użytkownicy wód mający 

ważne pozwolenie wodnoprawne mają równe prawo do korzystania z wody w stopniu 

zgodnym z pozwoleniem wodnoprawnym. Użytkownik pobiera wodę zgodnie z własnymi 

potrzebami pod warunkiem zapewnienia przepływu nienaruszalnego. Z uwagi na możliwość 

występowania niżówek, może się zdarzyć, że potrzeby użytkowników przewyższą możliwości 

cieków i na pewnych odcinkach cieków będzie występował tylko przepływ nienaruszalny, 

którego nie wolno pobrać. Nie ma wówczas możliwości zaspokojenia potrzeb użytkowników, 

których ujęcia są zlokalizowane na tych odcinkach. 

Zgodnie z art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – jeżeli 

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega się kilka zakładów, których działalność 

wzajemnie się wyklucza z powodu stanu zasobów wodnych, pierwszeństwo w uzyskaniu 

pozwolenia wodnoprawnego mają zakłady, które będą pobierać wodę w celu zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, następnie – zakłady, których korzystanie z wód 

przyczyni się do zwiększenia naturalnej lub sztucznej retencji wód lub poprawy stosunków 

biologicznych w środowisku wodnym, a w dalszej kolejności właściciele oraz posiadacze 

samoistni i zależni innych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej. 

 

W §10 określono, że „korzystanie z wód nie może powodować zmniejszenia przepływu 

w korycie cieku poniżej przepływu nienaruszalnego, o którym mowa w §3”.  

W/w ograniczenie wprowadza najwyższy priorytet spełnienia potrzeb dla środowiska 

przyrodniczego. 

 

Zapis § 11.1. brzmi: „dopuszczalna wielkość poboru wód podziemnych udzielona 

pozwoleniem wodnoprawnym musi wynikać z uzasadnionego zapotrzebowania na wodę. 

2. Zakres zamierzonego korzystania z wód podziemnych, przedstawiony w części 

opisowej operatu wodnoprawnego, wymaga uwzględnienia: 

1) w przypadku kontynuacji poboru wód podziemnych, informacji dotyczących 

uzasadnionego zapotrzebowania na wodę, obejmujących takie elementy jak: 
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a) analizę wielkości rzeczywistego wykorzystania wody w poprzednim okresie, 

b) analizę udokumentowanych potrzeb w zakresie rezerw wody;  

2) w przypadku poboru wód podziemnych na potrzeby inne niż: 

a) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-

bytowe, 

b) do produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych; 

informacji dotyczących braku możliwości wykorzystania wód powierzchniowych”. 

 

W §12 wskazano, że „wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do 

wód ścieków o wartościach wyższych niż najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń 

określone w stosownych przepisach nie jest możliwe, jeżeli odbiornikiem jest wskazana w 

Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry jednolita część wód 

powierzchniowych zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wymieniona w 

wykazie jednolitych części wód powierzchniowych zagrożonych stanowiącym załącznik nr 4 

do rozporządzenia”. 

 

§13 brzmi: „skumulowana ilość wprowadzanych przez użytkowników do wód 

powierzchniowych ładunków chwilowych poszczególnych zanieczyszczeń: BZT5, azot ogólny, 

fosfor ogólny, ChZT-Mn, ChZT-Cr, OWO, tlen rozpuszczony, azot amonowy, azot Kjeldahla, 

azot azotanowy, glin, tal, kadm i jego związków w zlewni nie może przekraczać wartości 

ładunku stanu dobrego pomniejszonego o wartość ładunku naturalnego bezpośrednio 

poniżej miejsca wprowadzania zanieczyszczenia”. 

 

§14 wskazano, że: „w SCWP SO0402 z uwagi na brak chłonności ładunków 

zanieczyszczeń: BZT5, azot ogólny, fosfor ogólny, ChZT-Mn, ChZT-Cr, OWO, tlen 

rozpuszczony, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, glin, tal, kadm i jego związków 

rzeki Stoły organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego dokonuje przeglądu 

pozwoleń wodnoprawnych w terminie do końca 2014 r.”. 

 

§15 brzmi: „W obszarze przyległym do zbiornika Turawa wprowadzanie ścieków do wód 

lub do ziemi, rolnicze wykorzystanie ścieków, stosowanie komunalnych osadów ściekowych 

dopuszcza się w odległości większej niż 100 m od brzegu zbiornika.” 

 

§16 mówi, że „rozwiązania konstrukcyjne projektowanych ujęć wody muszą umożliwiać 

zachowanie przepływu nienaruszalnego w sposób samoczynny”. 

 

W §17. 1. zapisano, iż ” zakazuje się 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. 
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2. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód powierzchniowych 

kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów jest możliwe pod warunkiem przedstawienia 

analizy, która wykaże i uzasadni zachowanie równowagi hydrodynamicznej”. 

 

Zapis §18 brzmi: „niniejsze warunki nie ograniczają stosowania postanowień 

zawartych w warunkach korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry, 

ustanowionych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” 

 

W §19 (ostatni przepis) wskazano termin wejścia w życie WKW, tj. po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

Podsumowując, głównym celem WKW jest poprawa stanu ilościowego i jakościowego 

wód w celu osiągnięcia celów środowiskowych zgodnie z RDW, do czego przyczyniają się 

zapisz przedmiotowego dokumentu. Poprawa stanu wynika z poszanowania zasad 

zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony przyrody. 

Z chwilą ustanowienia warunków korzystania z wód, na organach wydających 

pozwolenia oraz użytkownikach będzie ciążyć obowiązek uwzględnienia w swoich 

działaniach zapisów WKW. 

 

3. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym 

 

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 Programu. 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: 
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− ochrona, zachowanie i popraw kapitału naturalnego Unii; 

− przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę 

niskoemisyjną; 

− ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem obciążeniami 

i zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu; 

− maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie ochrony 

środowiska; 

− poprawa dowodów stanowiących podstawę polityki ochrony środowiska; 

− zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki ochrony środowiska i przeciwdziałania 

zmianie klimatu oraz urealnienie cen; 

− poprawa uwzględniania aspektu ochrony środowiska i zwiększenia spójności polityki; 

− wspieranie zrównoważonego charakteru miast Unii; 

− 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". 

 

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: 

− poprawa wdrażania obecnej polityki wodnej UE dzięki pełnemu wykorzystaniu 
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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; 

− zwiększenie integracji celów polityki wodnej z innymi powiązanymi obszarami 

polityki, np. rolnictwem, rybołówstwem, energią odnawialną, transportem oraz 

Funduszem Spójności i funduszami strukturalnymi; 

− 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: 

− „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". 

− „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 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. watów przeciwpowodziowych, grobli i zapór)". 

− „Rozwiązanie problemu nadmiernej alokacji (ang. „over-allocation") wymaga 
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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." 

− „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: 

− 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 
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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"; 

− 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: 

− 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. 

− Do 2020 r. ekosystemy i ich funkcje zostaną utrzymane i wzmocnione poprzez 

ustanowienie zielonej infrastruktury i odbudowę co najmniej 15% zdegradowanych 

ekosystemów. 

− 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, 
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a także poprawę w zakresie zapewniania funkcji ekosystemu w porównaniu z unijnym 

poziomem odniesienia z 2010 r. 

− 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. 

− Do 2020 r. zidentyfikowanie i priorytetowe traktowanie inwazyjnych gatunków 

obcych 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. 

− Do 2020 r. zwiększenie przez UE jej wkładu w powstrzymywanie utraty światowej 

różnorodności biologicznej. 

 

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), 
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− 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; 

− osiągnięcie dobrego stanu 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. 
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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. 

 

 

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: 

− 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); 

− Ochrona zasobów naturalnych (ochrona przyrody, ochrona i zrównoważony rozwój 

lasów, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, ochrona powierzchni ziemi, 

gospodarowanie zasobami geologicznymi); 

− Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (środowisko 

a zdrowie, jakość powietrza, ochrona wód, gospodarka odpadami, oddziaływanie 

hałasu i pól elektromagnetycznych, substancje chemiczne w środowisku); 

− Nakłady na realizację polityki ekologicznej. 

 

Charakter niniejszej prognozy implikuje konieczność przywołania ustaleń dla obszaru 

tematycznego pn. „Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi". „Polityka..." 

w następujący sposób formułuje tu cel średniookresowy do 2016 r.: „Głównym celem 

średniookresowym jest racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych 

i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody 

i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie samofinansowania gospodarki 

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". 
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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 zatwierdzania. Przedstawiony poniżej skondensowany opis 

dokumentu odnosi się do jego wersji przygotowanej po przeprowadzeniu strategicznej OOŚ. 
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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 celu 

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. 
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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. 

 

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: 

− zapewnienia ciągłości istnienia i naturalnego charakteru środowisk zachowanych 

dotychczas obszarów wodno-błotnych oraz pełnionych przez nie funkcji 

ekologicznych; 

− zatrzymania procesu degradacji i zanikania środowisk wodno-błotnych; 
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− 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: 

− doskonalenie i harmonizacja przepisów prawnych; 

− synchronizacja działań różnych resortów, struktur zarządzania i organizacji; 

− synchronizacja działań w zakresie zalesień siedlisk hydrogenicznych; 

− ochrona prawna obiektów najcenniejszych przez włączanie ich w sieć obszarów 

chronionych; 

− wskazanie priorytetowych obszarów wymagających ochrony lub renaturyzacji; 

− rozwój metod czynnej ochrony obszarów wodno-błotnych; 

− usprawnienie i wdrożenie instrumentów finansowych w sferze ochrony środowiska, 

wspierających ochronę obszarów wodno-btotnych; 

− zapewnienie właściwej edukacji i promocji wartości obszarów wodno-btotnych, ich 

zagrożeń oraz potrzeb ochrony; 

− rozwój badań naukowych i monitoringu na obszarach wodno-btotnych, w tym 

stworzenie zintegrowanego monitoringu obszarów wodno-btotnych 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: 

− wzmocnienie działań na rzecz osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód, a także 

ekosystemów wodnych i od wód zależnych, w tym utrzymania wszędzie tam gdzie 
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jest to możliwe, naturalnego lub zbliżonego do naturalnego charakteru rzek i ich 

dolin; 

− odtworzenie ciągłości ekologicznej rzek. 

 

 

DOKUMENTY REGIONALNE I WOJEWÓDZKIE 

 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 

Według RDW plany gospodarowania wodami są narzędziem planistycznym, które ma 

usprawnić proces osiągania celów środowiskowych. PGW jest syntezą prac 

przeprowadzonych na obszarze dorzecza w pierwszym cyklu planistycznym i zawiera takie 

elementy jak: 

− ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujący w szczególności: 

wykaz JCWP (wraz z podaniem ich typów) i JCWPd; 

− podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich 

wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, 

− wykaz obszarów chronionych, 

− mapę sieci monitoringu, wraz z prezentacją programów monitoringowych, 

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

− podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód, 

− 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 wojewódzkiej są, oprócz planów gospodarowania wodami, 

plany zagospodarowania przestrzennego województw.  
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Analizowany dokument WKW obejmuje teren 2 województw. W poniższej tabeli 

zestawiono ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 

i śląskiego. 

 

Tabela 2. Ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego województw istotne dla ustalenia celów 
w zakresie ochrony zasobów wodnych 

Dokument Cele 

Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Województwa 

Opolskiego, 2010 

Główny cel: „określenie struktur przestrzennych oraz kierunków i 

priorytetów kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego i 

zurbanizowanego, w dostosowaniu do strategicznych kierunków 

rozwoju społecznego i gospodarczego województwa”. 

Głównym celem polityki przestrzennej w zakresie ochrony środowiska 

jest: „Kształtowanie przyrodniczych struktur przestrzennych oraz 

ochrona i poprawa jakości środowiska, przy zapewnieniu 

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego”. 

Realizacja głównego celu ekologicznego prowadzona będzie w oparciu 

o zespół szczegółowych celów operacyjnych obejmujących: 

1) cele ukierunkowane na zachowanie i optymalizowanie struktury 

przestrzennej województwa: 

− dostosowanie zagospodarowania przestrzennego województwa do 

naturalnych przyrodniczych predyspozycji, uwarunkowań i 

walorów; 

− zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej, pomnażanie 

dziedzictwa i walorów przyrodniczo-krajobrazowych; 

− ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska. 

2) cele ukierunkowane na dynamizowanie jakości przestrzeni 

województwa i jej rozwój: 

− poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia 

mieszkańców. 

− aktywizacja gospodarcza regionu oparta na istniejących 

predyspozycjach, zasobach i walorach przyrodniczo-

krajobrazowych oraz ich rezerwach. 
 

Osiągnięcie celów będzie prowadzone wg określonych kierunków 

polityki przestrzennej. Jednym z nich jest: „Ochrona i racjonalne 

gospodarowanie zasobami środowiska”, w tym: „Ochrona zasobów 

wodnych” poprzez: 

− ochronę zbiorników wód podziemnych i zlewni wód 

powierzchniowych; 

− zwiększanie dostępności do wód podziemnych i 

powierzchniowych; 

− selektywne i oszczędne wykorzystanie wód dla potrzeb 

użytkowych; 

− zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody dla celów 
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użytkowych. 

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". 

 
 

4. Metody zastosowane przy opracowaniu prognozy 

Wymagania wobec zawartości niniejszej prognozy określają przepisy prawa polskiego 

(UOOŚ), wspólnotowego (Dyrektywa 2001/42/WE) oraz pisma uzgadniające Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Opolu. 

Materiałem wyjściowym do opracowania prognozy był WKW oraz analiza 

uwarunkowań prawnych i strategicznych mających znaczenie dla ocenianego dokumentu. 

Następnie pozyskiwano informacje o poszczególnych komponentach środowiska 

z dokumentów źródłowych o charakterze przekrojowym, danych opracowywanych 

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz danych o obszarach ochrony 

przyrody.  

Po zgromadzeniu materiałów przystąpiono do prac kameralnych i studialnych. 

Przeprowadzono analizę treści projektu WKW w kontekście adekwatności do uwarunkowań 

prawnych, strategicznych i środowiskowych.  
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5. Stan środowiska obszaru zlewni Małej Panwi 

W niniejszym rozdziale określono, analizowano i oceniono stan środowiska 

w obszarze oddziaływania obejmującym obszar zlewni Małej Panwi.  

5.1. Położenie geograficzne  

Zlewnia rzeki Małej Panwi o powierzchni 2113,35 km2 położona jest w dwóch 

województwach: opolskim w 56% i śląskim w 44%. W województwie opolskim leży 

w powiatach: krapkowickim w gminie Gogolin, oleskim w gminach: Dobrodzień – miasto, 

Dobrodzień – obszar wiejski, Olesno – obszar wiejski, Zębowice, opolskim w gminach 

Chrząstowice, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Ozimek – miasto, Ozimek – obszar wiejski, Tarnów 

Opolski, Turawa, strzeleckim w gminach: Ujazd – obszar wiejski, Izbicko, Jemielnica, 

Kochanowice, Kolonowskie – miasto, Kolonowskie – obszar wiejski, Zawadzkie – miasto, 

Zawadzkie – obszar wiejski oraz w m. Opole. W województwie śląskim leży w powiatach: 

lublinieckim w gminach: Boronów, Ciasna, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki – miasto, 

Woźniki - obszar wiejski, tarnogórskim w gminach: Kalety, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, 

Radzionków, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Tworóg, Zbrosławice, myszkowskim w gminie 

Koziegłowy - obszar wiejski, gliwickim w gminach: Toszek - miasto, Toszek - obszar wiejski, 

Wielowieś oraz w m. Bytom. W obrębie zlewni Małej Panwi 11 gmin położonych jest 

w całości w omawianym obszarze, a 33 gminy częściowo. 

Zestawienie gmin w obrębie zlewni rzeki Małej Panwi wraz z ich powierzchniami 

zestawiono w tabeli 3 oraz przedstawiono na rycinie 1. 

 

Tabela 3. Podział administracyjny zlewni rzeki Małej Panwi 

Lp. Gmina 
Powierzchnia gminy 

w km2  

% udział powierzchni 
gminy w obrębie zlewni  

Małej Panwi 

Województwo opolskie: 

Powiat krapkowicki: 

1. Gogolin - obszar wiejski 80,12 2,46 

Powiat oleski: 

2. Dobrodzień - miasto 19,51 100,00 

3. Dobrodzień - obszar wiejski 143,09 78,35 

4. Olesno - obszar wiejski 225,51 1,41 

5. Zębowice 95,52 83,88 

Powiat opolski: 

6. Chrząstowice 82,24 99,95 

7. Dobrzeń Wielki 90,90 9,27 

8. Łubniany 125,89 15,96 

9. Ozimek - miasto 3,25 100,00 

10. Ozimek - obszar wiejski 122,26 99,31 

11. Tarnów Opolski 81,69 24,67 

12. Turawa 171,88 53,51 

Powiat strzelecki 
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Lp. Gmina 
Powierzchnia gminy 

w km2  

% udział powierzchni 
gminy w obrębie zlewni  

Małej Panwi 

13. Ujazd - obszar wiejski 63,42 18,74 

14. Izbicko 84,40 99,50 

15. Jemielnica 113,30 100,00 

16. Kolonowskie - miasto 55,62 100,00 

17. Kolonowskie - obszar wiejski 27,84 100,00 

18. Leśnica - obszar wiejski 80,15 19,91 

19. Strzelce Opolskie - miasto 29,93 100,00 

20. Strzelce Opolskie - obszar wiejski 172,34 95,17 

21. Zawadzkie - miasto 16,44 100,00 

21. Zawadzkie - obszar wiejski 65,59 100,00 

22. M. Opole 96,43 34,70 

Województwo śląskie: 

Powiat lubliniecki: 

24. Boronów 57,20 10,49 

25. Ciasna 133,76 0,01 

26. Koszęcin 129,00 95,54 

27. Lubliniec 89,24 99,55 

28. Pawonków 118,77 92,02 

29. Woźniki - miasto 70,90 74,53 

30. Kochanowice 79,91 11,64 

31. Woźniki - obszar wiejski 56,54 51,78 

Powiat tarnogórski: 

32. Kalety 76,19 100,00 

33. Krupski Młyn 39,02 100,00 

34. Miasteczko Śląskie 67,74 61,60 

35. Radzionków 13,18 7,05 

36. Świerklaniec 44,57 5,57 

37. Tarnowskie Góry 83,61 83,67 

38. Tworóg 125,02 100,00 

39. Zbrosławice 148,16 22,99 

Powiat myszkowski: 

40. Koziegłowy - obszar wiejski 132,75 18,59 
Powiat gliwicki: 

41. Toszek - miasto 9,69 0,03 

42. Toszek - obszar wiejski 89,99 4,15 

43. Wielowieś 116,02 81,18 

44. M. Bytom 69,34 0,19 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie warstw z miastami, granicami gmin, powiatów, województw 
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Ryc 1. Podział zlewni Małej Panwi na jednostki administracyjne  

 

5.2. Ogólna charakterystyka i diagnoza przyrody nieożywionej 

Budowa geologiczna 

Znaczną część zlewni pokrywają utwory czwartorzędowe. Plejstocen reprezentowany 

jest przez gliny zwałowe i ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe, a także, piaski 

i żwiry sandrowe. W południowej części zlewni Małej Panwi występują utwory triasu 

środkowego reprezentowane przez wapienie i dolomity, margle i iłowce. Gdzieniegdzie, 

w północnej części zlewni występują utwory triasu górnego reprezentowane przez iłowce, 

mułowce, piaskowce, dolomity i wapienie. Dolinę Małej Panwi budują piaski, żwiry i mułki 

rzeczne, przeplatane piaskami eolicznymi.  

 

Zasoby naturalne 

W obszarze zlewni Małej Panwi występują surowce naturalne takie jak: kruszywa 

naturalne, wapienie i margle dla przemysłu wapienniczego oraz cementowego, surowce 

ilaste, piaski formierskie i w mniejszym stopniu piaski podsadzkowe, a także rudy cynku 

i ołowiu oraz dolomity. 
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Dominują kruszywa naturalne, które występują w zachodniej i północnej części 

zlewni, głównie w gminach: Dobrodzień (obszar wiejski), Łubniany, Pawonków i Turawa. 

Wapienie i margle występują w zachodniej i południowo-zachodniej części zlewni 

w obszarze gmin: Strzelce Opolskie (obszar wiejski i miasto), Tarnów Opolski, m. Opole, 

Dobrzeń Wielki, Gogolin (obszar wiejski) oraz Izbicko. 

Surowce ilaste oraz piaski formierskie i podsadzkowe występują głównie 

w zachodniej, południowo-zachodniej oraz północno-zachodniej części zlewni. Rudy cynku 

i ołowiu oraz dolomity występują we wschodniej części zlewni, rudy cynku i ołowiu 

w gminach: Kalety oraz Miasteczko Śląskie, natomiast dolomity w gminach: Tarnowskie Góry 

oraz m. Bytom. 

 

Gleby 

W zlewni Małej Panwi przeważają piaski słabogliniaste oraz gliniaste. Należą one do 

gleb średnio przepuszczalnych, których wskaźnik nieprzepuszczalności gleb (N) kształtuje się 

na poziomie 40%. Wzdłuż rzeki Małej Panwi i jej dopływów wytworzyły się gleby glejowe, 

które należą do gleb mało przepuszczalnych (N=60%). W odcinku ujściowym Małej Panwi 

występują mady piaszczyste, czyli gleby dobrze przepuszczalne (N=20%). Na południowy 

zachód oraz zachód od Strzelec Opolskich wyróżnić można niewielkie obszary rędzin 

utworzonych z utworów jurajskich i triasowych, które zaliczane są do gleb 

nieprzepuszczalnych (N=70%). 

 

Rzeźba terenu 

Zgodnie z przyjętym przez J. Kondrackiego systemem regionalizacji fizyczno-

geograficznej obszar zlewni Małej Panwi w przeważającej części należy do mezoregionu 

Równiny Opolskiej (318.57). Niewielki fragment północno-wschodniej części zlewni należy do 

Progu Woźnickiego (341.23), a zachodnia część do Pradoliny Wrocławskiej (318.52). 

Południowo-wschodni obszar zlewni należy do Garbu Tarnogórskiego (341.12), natomiast 

południowo-zachodni do mezoregionu Chełm (341.11). 
 

Równina Opolska (318.57) to mezoregion o powierzchni ok. 2600 km2, którą budują 

głównie zwydmione piaski. Przez środek równiny przepływa Mała Panew. Wschodnia część 

Równiny Opolskiej (Obniżenie Małej Panwi) przekracza wysokość 200 m i wkracza w obręb 

wyżyn.  
 

Pradolina Wrocławska (318.52) to specyficzny mezoregion o długości ponad 100 km 

i powierzchni 1220 km2. Pradolinę o szerokości 10-12 km wypełniają plejstoceńskie 

i holoceńskie osady rzeczne w postaci tarasów – holoceńskiego wysłanego madami 
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i wyższych plejstoceńskich piaszczystych. W okolicach Opola dolina jest wcięta w wapienie 

kredowe. 
 

Chełm (341.11) to mezoregion zbudowany z dolomitów i wapieni środkowego triasu 

o powierzchni ok. 320 km2. Kulminację Chełmu stanowi szczątkowi komin wulkaniczny Góry 

Św. Anny (4010 m n.p.m.) w postaci żyły bazaltu oraz klasycznego materiału wulkanicznego. 

Ku Równinie Opolskiej Góra Św. Anny opada schodkowo. 
 

Garb Tarnogórski (341.12) jest rozczłonkowana płytą wapienia muszlowego 

(środkowy trias) o powierzchni ok. 1010 km2, wznoszącą się do 340-380 m i opadającą 

progiem tektoniczno-denudacyjnym ku Wyżynie Katowickiej. Na północy występuje 

subsekwentne obniżenie, wypreparowane w ilastych skałach górnego triasu. 
 

Próg Woźnicki (341.23) to monoklinalny pas wzniesień zbudowanych ze skał 

górnotriasowych (kajper), głównie piaskowców i zlepieńców, o powierzchni ok. 960 km2. 

Najwyższy jest w części południowo-wschodniej, gdzie osiąga 360-380 m n.p.m. i obniża się 

ku północo-zachodowi do 260-280 m n.p.m. Od południa sąsiaduje z Równiną Opolską, nad 

Małą Panwią, wznosząc się ponad nią o 60-80 m. 

Podział na mezoregiony w zlewni rzeki Małej Panwi przestawiono na rycinie 2. 
 

 

Ryc 2. Podział zlewni Małej Panwi na jednostki fizycznogeograficzne wg Kondrackiego (2000)  



„Warunki korzystania z wód zlewni Małej Panwi  
wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” 

36 
 

Pokrycie terenu i krajobraz 

Zlewnia rzeki Małej Panwi w przeważającej części jest obszarem leśnym. Lasy 

występują w środkowej i wschodniej części zlewni, porastając ok. 53% jej powierzchni. Lasy 

iglaste stanowią ponad 40% powierzchni zlewni, lasy mieszane ok. 8,5%, a lasy liściaste tylko 

niewiele ponad 3%. Pozostałe 1,3% stanowią lasy w stanie zmian oraz ekosystemy 

seminaturalne. 

Lasy pełnią ważne funkcje: 

− funkcja ekologiczna: zapewniają stabilizację stosunków wodnych, chronią gleby przed 

erozją, kształtują klimat, oczyszczają atmosferę, wzbogacają krajobraz,  

− funkcja gospodarcza: umożliwiają pozyskiwanie drewna czy prowadzenie gospodarki 

łowieckiej,  

− podnoszą wartość turystyczną regionu.  

Niespełna 38% powierzchni zlewni zajmują grunty orne z czego przeważającą część bo 

prawie 30% stanowią grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających. Grunty orne 

występują w północnej, zachodniej i południowej części zlewni.  

Łąki i pastwiska stanowią niespełna 7% obszaru, pozostały obszar zlewni zajmują 

tereny zantropogenizowane, które podobnie jak zbiorniki wodne stanowią po 1% 

powierzchni zlewni.  

Szczegółowe zagospodarowanie terenu wraz z procentowym udziałem w zlewni rzeki 

Małej Panwi zestawiono w tabeli 4 oraz przedstawiono na rycinie 3. 

 

Tabela 4. Zagospodarowanie terenu zlewni rzeki Małej Panwi 

Zagospodarowanie terenu 
Powierzchnia  

w km2 

% udział w zlewni 

Małej Panwi 

Lasy iglaste 848,10 40,13 

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń 

nawadniających 
615,50 29,12 

Lasy mieszane 180,41 8,54 

Łąki 144,49 6,84 

Zabudowa luźna 99,78 4,72 

Lasy liściaste 67,94 3,21 

Złożone systemy upraw i działek 47,52 2,25 

Tereny głównie zajęte przez rolnictwo z dużym 

udziałem roślinności naturalnej 
30,82 1,46 

Lasy w stanie zmian 27,49 1,3 

Zbiorniki wodne 24,46 1,16 

Strefy przemysłowe lub handlowe 12,46 0,59 

Tereny sportowe i wypoczynkowe 5,09 0,24 

Miejsca eksploatacji odkrywkowej 3,81 0,18 
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Zagospodarowanie terenu 
Powierzchnia  

w km2 

% udział w zlewni 

Małej Panwi 

Tereny komunikacyjne i związane z komunikacją 

(drogową i kolejową) 
2,27 0,11 

Miejskie tereny zielone 1,16 0,05 

Bagna śródlądowe 0,84 0,04 

Sady i plantacje 0,52 0,02 

Budowy 0,40 0,02 

Lotniska 0,29 0,02 

Suma powierzchni zlewni 2113,35 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Corine Land Cover 2006. 

 

 
Ryc 3. Zagospodarowanie terenu w zlewni Małej Panwi wg klasyfikacji Corine  

 

Główne walory widokowe rozumiane jako walory przyrodnicze, w tym krajobrazowe 

związane są z obszarami chronionymi, w obrębie których zlokalizowana jest głównie 

zachodnia część zlewni Małej Panwi. 

W obszarze zlewni występują również liczne zabytki kultury materialnej - kościoły, 

cmentarze, dwory. 
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Nie uregulowane koryto rzeki Mała Panew stanowi bardzo ciekawy krajobrazowo 

fragment przyrody. Mała Panew silnie meandrując bardzo dynamicznie zmienia koryto, 

miejscami podmywając brzegi, gdzie indziej natomiast tworząc duże piaszczyste łachy. 

W wodzie znajduje się duża ilość drewna tworząc naturalne zapory i kryjówki dla ryb i innych 

zwierząt wodnych.  

Wzdłuż istniejącego obecnie koryta znajduje się wiele starorzeczy, które w zależności 

od położenia w stosunku do poziomu wody w rzece są zasobne w wodę przez cały rok lub 

tylko w okresach jej większych przyborów. Starorzecza te są miejscem rozrodu wielu 

gatunków płazów i ptactwa wodnego, które znajduje w nich bogatą bazę pokarmową. 

W wielu miejscach na brzegach zachowały się jeszcze fragmenty drzewostanów grądowych 

i olszowych w niewielkim stopniu przekształcone przez człowieka. Na większości z nich 

utworzono użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 

Twory hydrogeomorfologiczne (meandry, starorzecza, łachy) najliczniej występują 

w środkowym odcinku rzeki Mała Panew. Znajduje się tu również Kanał Hutniczy, który 

powstał w celu doprowadzenia nadmiaru wody z Żędowic do huty w Zawadzkiem. 

Zanieczyszczony przez lata zarósł wodną roślinnością i zaczął służyć jako wysypisko śmieci. 

Tam, gdzie kiedyś był wartki nurt, teraz jest stojąca i cuchnąca woda. Kanał wpływa do 

należącego do gminy stawu hutniczego. Każde zanieczyszczenie kanału ma więc 

bezpośrednie odbicie w czystości wody w stawie.  

5.3. Klimat i jakość powietrza 

W zlewni Małej Panwi średnie roczne temperatury wahają się od 6,8 do 7,8˚C. Roczne 

sumy opadów zawierają się w przedziale od 690 do 720 mm. Największe sumy opadów 

notowane są od maja do lipca i wynoszą od 60 do 140 mm. Okres wegetacyjny wynosi 

średnio 200 – 210 dni. Średnia suma dni przymrozkowych wynosi 115, natomiast mroźnych 

32 dni. Przeważają tu wiatry z sektora zachodniego. Średnia roczna prędkość wiatru na 

wysokości 10 m nad powierzchnią gruntu wynosi 3,0 m/s.  

 

Powietrze jest jednym z najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenia komponentów 

środowiska, a jego jakość w znaczący sposób wpływa na warunki życia ludzi, zwierząt i roślin. 

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą 

składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora komunalnego oraz emisja 

komunikacyjna. 

Według publikacji pn.: „Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2011" 

(Państwowy Monitoring Środowiska - Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2012), 

w obszarze zlewni Małej Panwi, do najmniej korzystnej klasy C zakwalifikowano 2 strefy 

w woj. opolskim (miasto Opole oraz strefa opolska) oraz 2 strefy w woj. śląskim 

(Aglomeracja Górnośląska oraz strefa śląska). Główną przyczyną zaliczenia stref do klasy C 
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były wyniki oceny dotyczącej pyłu PM10, benzo(a)pirenu i pyłu PM2,5. 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. 

5.4. Wody powierzchniowe, stopień oraz zakres przekształceń cieków i ich dolin 

Zlewnia rzeki Małej Panwi położona jest w regionie wodnym Środkowej Odry. Źródła 

Małej Panwi znajdują się w pobliżu miasta Koziegłowy, skąd płynie przez Zieloną, Kalety, 

gminę Tworóg, Lubliniec-Kokotek, Krupski Młyn, Zawadzkie, Kolonowskie, Ozimek i Turawę. 

Do Odry uchodzi na granicy Opola i gminy Dobrzeń Wielki w pobliżu wsi Czarnowąsy. 

Największymi dopływami Małej Panwi są: Chrząstawa o długości ok. 52 km, Lublinica – ok. 28 

km, Stoła – ok. 27 km, Libawa – ok. 23 km, Leśnica – ok. 22 km, Bziniczka – ok. 20 km. 

Sieć hydrograficzną zlewni zgodną z MPHP 2007 przedstawiono na rycinie 4.  

 
Ryc 4. Sieć hydrograficzna zlewni Małej Panwi  
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W dolnym biegu rzeki, pomiędzy miejscowością Turawa, a miejscowością Ozimek, 

zbudowano zbiornik retencyjny Turawa o powierzchni 20,8 km2 i pojemności powodziowej 

awaryjnej (max.) 107,6 mln m3. 

W obszarze zlewni Małej Panwi w górnym biegu rzeki Żelazna w gminie Lubliniec 

(pow. lubliniecki, woj. śląskie) znajduje się jezioro naturalne Piegża, którego powierzchnia 

wynosi 0,4 km2. 

Zlewnia Małej Panwi jest podzielona na 32 jednolite części wód powierzchniowych. 

14 JCWP wyznaczono jako naturalne, 17 JCWP wyznaczono jako silnie zmienione, a 1 jako 

sztuczną część wód. Zgodnie z oceną stanu przedstawioną w Planach gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 nr 40 poz. 451) tylko jedna JCWP – Dubielski 

Potok wykazuje stan dobry. Pozostałe JCWP wykazują stan zły z czego 6 jest zagrożonych 

nieosiągnięciem celu środowiskowego do 2015 r. JCWP zostały zagregowane do 6 scalonych 

części wód powierzchniowych o kodach: SO0401, SO0402, SO0403, SO0404, SO0405, 

SO0406. Charakterystykę JCWP wraz z SCWP przedstawiono w tabeli 5 oraz na rycinie 5. 

 

Tabela 5. Zestawienie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych w zlewni Małej Panwi 

L.p. 
Europejski kod 

JCWP 
Nazwa JCWP SCWP Typ JCWP Status 

Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowy

ch 

Derogacje* 

1. 
PLRW6000171182
9 

Lublinica SO0403 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły niezagrożona - 

2. PLRW6000011859 
Mała Panew, 
zb. Turawa 

SO0405 
Typ 
nieokreślony 
(0) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły zagrożona 4(4) – 1* 

3. 
PLRW6000191189
9 

Mała Panew od 
zb. Turawa do 
Odry 

SO0405 
Rzeka nizinna 
piaszczysto- 
gliniasta (19) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły niezagrożona - 

4. 
PLRW6000171181
29 

Psarka SO0401 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona - 

5. 
PLRW6000171181
32 

Zacharowski 
Rów 

SO0401 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona - 

6. 
PLRW6000171181
34 

Zimna Woda SO0401 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona - 

7. 
PLRW6000171181
36 

Dubielski Potok SO0401 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

naturalna 
część wód 

dobry niezagrożona - 

8. 
PLRW6000171181
49 

Leśnica SO0401 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona - 

9. 
PLRW6000191181
59 

Mała Panew od 
Ligockiego 
Potoku do 
Stoły 

SO0401 
Rzeka nizinna 
piaszczysto- 
gliniasta (19) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły niezagrożona - 
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10. 
PLRW6000181181
66 

Bielawa SO0402 
Potok nizinny 
żwirowy (18) 

naturalna 
część wód 

zły zagrożona 4(4) - 1 

11. 
PLRW6000181181
68 

Dębinica SO0402 
Potok nizinny 
żwirowy (18) 

naturalna 
część wód 

zły zagrożona 4(4) - 1 

12. 
PLRW6000171181
89 

Piła SO0403 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły niezagrożona - 

13. 
PLRW6000171183
12 

Smolina SO0404 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły niezagrożona - 

14. 
PLRW6000171183
29 

Bziczka SO0404 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły niezagrożona - 

15. 
PLRW6000171183
49 

Bziniczka SO0404 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły niezagrożona - 

16. 
PLRW6000171183
69 

Dopływ spod 
góry Habas 

SO0404 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona - 

17. 
PLRW6000171183
89 

Myślina SO0404 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły niezagrożona - 

18. 
PLRW6000171185
29 

Rosa SO0404 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona - 

19. 
PLRW6000181185
49 

Libawa SO0405 
Potok nizinny 
żwirowy (18) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły niezagrożona - 

20. 
PLRW6000171188
89 

Jemielnica od 
źródła do 
Suchej 

SO0406 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły niezagrożona - 

21. 
PLRW6000191188
99 

Jemielnica od 
Suchej do 
Małej Panwi 

SO0406 
Rzeka nizinna 
piaszczysto- 
gliniasta (19) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły niezagrożona - 

22. 
PLRW6000231181
149 

Mała Panew od 
źródła do 
Ligockiego 
Potoku 

SO0401 

Potoki i 
strumienie na 
obszarach 
będących pod 
wpływem 
procesów 
torfotwórczych 
(23) 

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona - 

23. 
PLRW6000171181
529 

Wilczarnia SO0401 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona - 

24. 
PLRW6000181181
649 

Stoła od źródła 
do Kanara 

SO0402 
Potok nizinny 
żwirowy (18) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły zagrożona 4(4) - 1 

25. 
PLRW6000171181
692 

Potok Leśny SO0402 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

naturalna 
część wód 

zły zagrożona 4(4) - 1 

26. 
PLRW6000201181
699 

Stoła od Kanara 
do Małej Panwi 

SO0402 
Rzeka nizinna 
żwirowa (20) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły zagrożona 4(4) - 1 

27. 
PLRW6000171181
949 

Żelazna SO0403 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły niezagrożona - 

28. 
PLRW6000171181
952 

Dopływ w 
Zawadzkim 

SO0403 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona - 
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29. 
PLRW6000171181
989 

Kanał Hutniczy SO0403 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

sztuczna 
część wód 

zły niezagrożona - 

30. 
PLRW6000171188
949 

Swornica SO0406 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły niezagrożona - 

31. 
PLRW6000191183
99 

Mała Panew od 
Lublinicy do zb. 
Turawa 

SO0404 
Rzeka nizinna 
piaszczysto- 
gliniasta (19) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły niezagrożona - 

32. 
PLRW6000191181
99 

Mała Panew od 
Stoły do 
Lublinicy 

SO0403 
Rzeka nizinna 
piaszczysto- 
gliniasta (19) 

naturalna 
część wód 

zły niezagrożona - 

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 nr 40 poz. 451) 

4(4) – 1* – derogacje czasowe – brak możliwości technicznych – wpływ działalności antropogenicznej na stan 

JCW generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań 

technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW. 

4(4) – 1 – derogacje czasowe – brak możliwości technicznych – stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego 

rodzajem zagospodarowania zlewni, uniemożliwia osiągnięcie założonych celów środowiskowych; brak jest 

środków technicznych umożliwiających przywrócenie odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu. 

 

 
Ryc 5. JCWP i SCWP w zlewni Małej Panwi  
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W zlewni Małej Panwi oprócz zapory zbiornika Turawskiego na Małej Panwi w km 

18+900 występują liczne budowle hydrotechniczne. Do najczęściej występujących zaliczyć 

należy jazy oraz stopnie wodne. Do cieków najbardziej zabudowanych należy Chrząstawa 

oraz Swornica, na których oprócz licznych jazów i stopni wodnych występują także zastawki, 

progi oraz elektrownie wodne. Kolejne cztery elektrownie zlokalizowane są na Małej Panwi 

na odcinku od zbiornika Turawa do ujścia. Stopniami wodnymi oraz zastawkami znacznie 

został zabudowany również odcinek ujściowy Stoły.  

Zestawienie zabudowy hydrotechnicznej przedstawiono w tabeli 6 oraz na rycinie 6. 

 

Tabela 6. Zabudowa hydrotechniczna w zlewni Małej Panwi 

Lp. Gmina Powiat SCWP Ciek 
Km wg 
MPHP 

Rodzaj zabudowy 

1. Woźniki lubliniecki SO0401 Łana 3,15 jaz 

2. Tworóg tarnogórski SO0402 Brzeźnica 1,24 jaz 

3. Tworóg tarnogórski SO0402 Kanał(Brzeźnica) 9,243 jaz 

4. Tworóg tarnogórski SO0402 Stoła 2,193 stopień 

5. Tworóg tarnogórski SO0402 Stoła 2,701 stopień 

6. Tworóg tarnogórski SO0402 Stoła 3,58 stopień+zastawka 

7. Tworóg tarnogórski SO0402 Stoła 3,885 stopień+zastawka 

8. Tworóg tarnogórski SO0402 Stoła 4,8 stopień 

9. Tarnowskie Góry tarnogórski SO0402 Stoła 14,92 jaz 

10. Lubliniec lubliniecki SO0403 Lublinica 21,47 jaz 

11. Zawadzkie  strzelecki SO0403 Mała Panew 62,39 próg 

12. Zawadzkie strzelecki SO0403 Mała Panew 66,26 MEW Żędowice 

13. Zawadzkie  strzelecki SO0403 Mała Panew 66,59 jaz 

14. Zawadzkie  strzelecki SO0403 Mała Panew 67,7 jaz 

15. Kolonowskie strzelecki SO0404 Bziniczka 2,104 jaz 

16. Kolonowskie strzelecki SO0404 Bziniczka 7,485 próg 

17. Kolonowskie  strzelecki SO0404 Kanał-Mała Panew 0,9 jaz 

18. Kalety Tarnowskie Góry SO0404 Kanał-Mała Panew 108,855 jaz 

19. Kalety Tarnowskie Góry SO0404 Kanał-Mała Panew 108,855 jaz 

20. Ozimek  opolski SO0404 Mała Panew 30,034 jaz 

21. Kolonowskie strzelecki SO0404 Mała Panew 47,15 MEW Kolonowskie 

22. Kolonowskie  strzelecki SO0404 Mała Panew 47,511 jaz 

23. Dobrodzień  oleski SO0404 Myślina 10,27 stopień 

24. Dobrodzień  oleski SO0404 Myślina 10,615 stopień 

25. Dobrodzień  oleski SO0404 Myślina 12,325 próg 

26. Dobrodzień  oleski SO0404 Myślina 12,79 próg 

27. Dobrodzień  oleski SO0404 Myślina 13,085 próg 

28. Dobrodzień  oleski SO0404 Myślina 13,225 próg 

29. Dobrodzień  oleski SO0404 Myślina 13,315 próg 

30. Dobrodzień  oleski SO0404 Myślina 15,736 jaz 

31. Ozimek  opolski SO0405 Libawa 4,919 jaz 

32. Ozimek  opolski SO0405 Libawa 5,38 jaz 

33. Zębowice oleski SO0405 Libawa 16,809 jaz 
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Lp. Gmina Powiat SCWP Ciek 
Km wg 
MPHP 

Rodzaj zabudowy 

34. Zębowice oleski SO0405 Libawa 18,899 jaz 

35. Dobrzeń Wielki Opole SO0405 Mała Panew 2,955 jaz 

36. Łubniany opolski SO0405 Mała Panew 7,638 jaz 

37. Łubniany opolski SO0405 Mała Panew 7,638 MEW Luboszyce 

38. Łubniany opolski SO0405 Mała Panew 9,22 jaz 

39. Łubniany opolski SO0405 Mała Panew 9,22 MEW Kolanowice 

40. Turawa opolski SO0405 Mała Panew 14,527 MEW Osowiec 

41. Turawa opolski SO0405 Mała Panew 14,674 jaz 

42. Turawa opolski SO0405 Mała Panew 18,5 MEW Turawa 

43. Turawa opolski SO0405 
Mała Panew, zb. 
Turawa 

18,9 
zapora zbiorników 
wodnych 

44. Chrząstowice opolski SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

12,22 stopień 

45. Chrząstowice opolski SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

13,817 jaz 

46. Chrząstowice opolski SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

16,3 MEW Dębska Kuźnia 

47. Chrząstowice opolski SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

16,923 jaz 

48. Chrząstowice opolski SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

17,736 jaz 

49. Izbicko strzelecki SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

25,462 jaz 

50. Izbicko strzelecki SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

26,331 stopień 

51. Izbicko strzelecki SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

26,818 zastawka 

52. Izbicko strzelecki SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

27,147 stopień 

53. Izbicko strzelecki SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

29,162 jaz 

54. 
Strzelce 
Opolskie  

strzelecki SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

30,801 stopień 

55. 
Strzelce 
Opolskie  

strzelecki SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

31,385 stopień 

56. 
Strzelce 
Opolskie 

strzelecki SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

31,511 jaz 

57. 
Strzelce 
Opolskie  

strzelecki SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

31,511 stopień 

58. 
Strzelce 
Opolskie  

strzelecki SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

33,349 stopień 

59. 
Strzelce 
Opolskie 

strzelecki SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

33,349 MEW Barwinek 

60. Jemielnica strzelecki SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

37,301 jaz 

61. Jemielnica strzelecki SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

38,368 próg 

62. Jemielnica strzelecki SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

39,653 stopień 

63. Jemielnica strzelecki SO0406 Chrząstawa 41,159 jaz 



„Warunki korzystania z wód zlewni Małej Panwi  
wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” 

45 
 

Lp. Gmina Powiat SCWP Ciek 
Km wg 
MPHP 

Rodzaj zabudowy 

(Jemielnica) 

64. Jemielnica strzelecki SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

42,334 stopień 

65. Jemielnica strzelecki SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

43,681 zastawka 

66. Jemielnica strzelecki SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

45,259 zastawka 

67. Jemielnica strzelecki SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

46,996 stopień 

68. 
Strzelce 
Opolskie 

strzelecki SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

46,996 stopień 

69. Jemielnica strzelecki SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

47,671 jaz 

70. 
Strzelce 
Opolskie 

strzelecki SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

51,451 mnich 

71. 
Strzelce 
Opolskie  

strzelecki SO0406 
Chrząstawa 
(Jemielnica) 

52,017 zastawka 

72. Chrząstowice opolski SO0406 Cienka 1,164 jaz 

73. Chrząstowice opolski SO0406 Cienka 1,923 jaz 

74. Chrząstowice opolski SO0406 Cienka 4,332 jaz 

75. Chrząstowice opolski SO0406 Cienka 6,357 jaz 

76. Chrząstowice opolski SO0406 Cienka 7,343 jaz 

77. Chrząstowice opolski SO0406 Sucha 0,066 jaz 

78. 
Strzelce 
Opolskie 

strzelecki SO0406 Sucha 1,268 próg 

79. 
Strzelce 
Opolskie 

strzelecki SO0406 Sucha 2,231 próg 

80. 
Strzelce 
Opolskie 

strzelecki SO0406 Sucha 3,795 próg 

81. Chrząstowice opolski SO0406 Sucha 3,8 jaz 

82. Chrząstowice opolski SO0406 Sucha 5,956 jaz 

83. Tarnów Opolski opolski SO0406 Sucha 6,108 jaz 

84. Tarnów Opolski opolski SO0406 Sucha 7,321 jaz 

85. Izbicko strzelecki SO0406 Sucha 15,202 stopień 

86. Izbicko strzelecki SO0406 Sucha 15,882 jaz 

87. Izbicko strzelecki SO0406 Sucha 16,508 jaz 

88. Łubniany opolski SO0406 Swornica 1,494 jaz 

89. Chrząstowice opolski SO0406 Swornica 9,258 jaz 

90. 
Strzelce 
Opolskie 

strzelecki SO0406 Woda Rozmierecka 3,802 MEW Rozmierz 

 

Oprócz zabudowy hydrotechnicznej na zmianę dolin rzecznych wpływają również 

pobory kruszywa. W obszarze Małej Panwi zidentyfikowano cztery miejsca poboru kruszywa: 

dwa z nich w zlewni Chrząstawy, a pozostałe w zlewni Koławy oraz Myśliny. Zestawienie 

miejsc poboru kruszywa przedstawiono w tabeli 7 oraz na rycinie 6. 
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Tabela 7. Zestawienie rzek, na których występuje pobór kruszywa 

Lp. Rzeka JCWP SCWP 

1. Chrząstawa Jemielnica od Suchej do Małej Panwi SO0406 

2. Chrząstawa Jemielnica od Suchej do Małej Panwi SO0406 

3. Myślina Myślina SO0405 

4. Kaława Libawa SO0404 

 

 

 
Ryc 6. Budowle hydrotechniczne oraz pobory kruszywa w zlewni Małej Panwi  

 

 

Stan ekologiczny wód 

W 2009 r. w zlewni Małej Panwi przeprowadzono badania wskaźników i elementów 

jakości wód w 21 punktach monitoringowych z czego 12 zlokalizowanych jest na silnie 

zmienionych częściach wód, a 9 na naturalnych częściach wód. W siedmiu przypadkach nie 

została dokonana ocena stanu ekologicznego ze względu na brak oceny wskaźników 

biologicznych. Przeprowadzona ocena wykazała, że w żadnym punkcie stan ekologiczny nie 

jest bardzo dobry. W czterech punktach stan ekologiczny został określony jako dobry, 

natomiast w dziewięciu punktach jako umiarkowany. Tylko w jednym punkcie: 
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PL02S1301_1189 – Lublinica - poniżej Lublińca stan ekologiczny określono jako słaby. 

Decydujący wpływ na umiarkowany i słaby stan ekologiczny ma zły stan elementów 

fizykochemicznych. W grupie elementów fizykochemicznych poniżej stanu dopuszczalnego 

sklasyfikowane zostały wyniki: azotu amonowego, azotu Kjeldahla, azotu azotanowego, 

azotu ogólnego, fosforu ogólnego, tlenu rozpuszczonego, BZT5, ChZT, OWO, substancji 

rozpuszczonych, glinu oraz talu. W dziesięciu punktach przeprowadzono również badania 

chemicznych wskaźników jakości. Badania wykazały, że w pięciu punktach zawartości kadmu 

jest przekroczona. W tabeli 8 oraz na rycinie 7 przedstawiono klasyfikację stanu wód 

powierzchniowych przeprowadzoną w 2009 r. 

 

 
Ryc 7. Stan ekologiczny wód powierzchniowych w 2009 r. w zlewni Małej Panwi 
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Tabela 8. Klasyfikacja stanu wód powierzchniowych w 2009 r. w zlewni Małej Panwi 

Lp. 
Kod punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Nazwa 
punktu 

pomiarowo-
kontrolnego 

Rzeka Km 
Typ 

abiotyczny 

Silnie 
zmieniona 

lub 
sztuczna 
jcw (T/N) 

Ocena 
wskaźników 

biologicznych 

Ocena elementów 
fizykochemicznych 

Ocena substancji 
szczególnie 

szkodliwych - 
specyficzne 

zanieczyszczenia 
syntetyczne i 

niesyntetyczne 

Ocena 
chemicznych 
wskaźników 

jakości 

OCENA STANU 
EKOLOGICZNEGO 

1. PL02S1301_1174 
Ligocki Potok - 
miejscowość 

Śliwa 
Ligocki Potok 5,2 23 N DOBRY PSD DOBRY PSD UMIARKOWANY 

2. PL02S1301_1176 

Mała Panew - 
m. Miotek 
(powyżej 

Kalet) 

Mała Panew 113,2 19 T DOBRY DOBRY DOBRY b.d. DOBRY 

3. PL02S1301_1178 

Zimna Woda - 
ujscie do 

Małej Panwi 
(Kalety) 

Zimna Woda 0,7 17 N BARDZO DOBRY PSD DOBRY PSD UMIARKOWANY 

4. PL02S1301_1182 

Woda 
Graniczna - 

miejscowość 
Hanusek 

Woda 
Graniczna 

0,2 18 T b.d. PSD DOBRY DOBRY   

5. PL02S1301_1183 
Stoła - m. 

Brynek 
Stoła 9 18 T b.d. PSD DOBRY PSD   

6. PL02S1301_1185 

Dębnica - 
ujście do Stoły 

(droga 
Twaróg - 
Posmyk) 

Dębnica 1,8 18 N BARDZO DOBRY PSD PSD DOBRY UMIARKOWANY 
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Lp. 
Kod punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Nazwa 
punktu 

pomiarowo-
kontrolnego 

Rzeka Km 
Typ 

abiotyczny 

Silnie 
zmieniona 

lub 
sztuczna 
jcw (T/N) 

Ocena 
wskaźników 

biologicznych 

Ocena elementów 
fizykochemicznych 

Ocena substancji 
szczególnie 

szkodliwych - 
specyficzne 

zanieczyszczenia 
syntetyczne i 

niesyntetyczne 

Ocena 
chemicznych 
wskaźników 

jakości 

OCENA STANU 
EKOLOGICZNEGO 

7. PL02S1301_1186 

Stoła - ujście 
do Małej 

Panwi 
(Potępa) 

Stoła 0,3 20 T UMIARKOWANY PSD PSD PSD UMIARKOWANY 

8. PL02S1301_1822 

Mała Panew - 
poniżej ujścia 

Stoły (m. 
Krupski Młyn) 

Mała Panew 78,3 19 N DOBRY PSD PSD PSD UMIARKOWANY 

9. PL02S1301_1189 
Lublinica - 

ponizej 
Lublińca 

Lublinica 19 17 T SŁABY PSD DOBRY b.d. SŁABY 

10. PL02S1201_1023 
Jemielnica - 

Chrząstowice 
Jemielnica 13,7 17 T b.d. BARDZO DOBRY DOBRY b.d.   

11. PL02S1201_1025  
Lublinica - 
Zawadzkie 

Lublinica 1,3 17 T b.d. PSD DOBRY b.d.   

12. PL02S1201_1029 
Mała Panew - 

Jedlice 
Mała Panew 27,2 19 T b.d. DOBRY DOBRY PSD   

13. PL02S1201_1030 
Mała Panew - 
Czarnowąsy 

Mała Panew 1,9 19 T b.d. BARDZO DOBRY DOBRY PSD   

14. PL02S1301_1827 Wilczarnia Wilczarnia 3,5 17 N b.d. DOBRY DOBRY b.d.   

15. PL02S1301_1184 
Kanar ujście 

do Stoły - 
Twaróg 

Kanar 0,3 18 T UMIARKOWANY DOBRY DOBRY b.d. UMIARKOWANY 
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Lp. 
Kod punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Nazwa 
punktu 

pomiarowo-
kontrolnego 

Rzeka Km 
Typ 

abiotyczny 

Silnie 
zmieniona 

lub 
sztuczna 
jcw (T/N) 

Ocena 
wskaźników 

biologicznych 

Ocena elementów 
fizykochemicznych 

Ocena substancji 
szczególnie 

szkodliwych - 
specyficzne 

zanieczyszczenia 
syntetyczne i 

niesyntetyczne 

Ocena 
chemicznych 
wskaźników 

jakości 

OCENA STANU 
EKOLOGICZNEGO 

16. PL02S1301_1179 

Dubielski 
Potok ujście 
do Maełej 

Panwi - 
Drutarnia 

Dubielski 
Potok 

0,6 17 N BARDZO DOBRY DOBRY DOBRY b.d. DOBRY 

17. PL02S1301_1177 
Zacharowski 

Rów ujście do 
Małej Panwi 

Zacharowski 
Rów 

1,0 17 N UMIARKOWANY BARDZO DOBRY DOBRY b.d. UMIARKOWANY 

18. PL02S1301_1175 

Babieniczka 
ujście do 

Małej Panwi - 
Miotek 

Psarka 
(Babieniczka) 

0,4 17 N DOBRY DOBRY DOBRY b.d. DOBRY 

19. PL02S1301_1180 

Leśnica ujście 
do Małej 
Panwi - 
Kokotek 

Leśnica 0,3 17 N DOBRY DOBRY DOBRY b.d. DOBRY 

20. PL02S1301_1188 
Piła ujście do 
Małej Panwi - 

Borowiany 
Piła (Liganzja) 1,5 17 T DOBRY PSD DOBRY b.d. UMIARKOWANY 

21. PL02S1301_1181 

Mała Panew 
powyżej ujścia 

Stoły - koło 
Potępy 

Mała Panew 86,0 19 T DOBRY DOBRY DOBRY b.d. UMIARKOWANY 
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5.5. Wody podziemne 

W czwartorzędzie występuje jeden poziom wodonośny. Może on być w więzi 

hydraulicznej z poziomami kredy lub triasu. W osadach kredy (w zachodniej części obszaru) 

występują dwa poziomy wodonośne, w marglach turonu oraz w piaskowcach cenomanu. 

W utworach triasu występują dwa poziomy wodonośne, w środkowym i dolnym triasie. 

Poziom dolny może być połączony z poziomem permskim lub karbońskim. 

Cechą charakterystyczną tej zlewni jest występowanie poziomu triasu na całym 

obszarze. Wody poziomu permu i karbonu występujące na głębokościach do czterystu 

kilkudziesięciu metrów są wodami słodkimi. 

W obszarze zlewni Małej Panwi znajduje się siedem Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych: 

− GZWP nr 327 – Zbiornik Lubliniec-Myszków – zbiornik szczelinowo-krasowy 

wydzielony w dolno- i środkowo-triasowych utworach wodonośnych (wapieniach 

i dolomitach); 

− GZWP nr 328 – Dolina kopalna Małej Panwi – zbiornik porowy wydzielony 

w utworach czwartorzędowych; 

− GZWP nr 330 – Zbiornik Gliwice – zbiornik szczelinowo-krasowy wydzielony w dolno- 

i środkowo-triasowych utworach wodonośnych; 

− GZWP nr 333 – Zbiornik Opole-Zawadzkie – zbiornik szczelinowo-krasowy wydzielony 

w obrębie utworów triasu środkowego (wapienia muszlowego); 

− GZWP nr 334 – Dolina kopalna Małej Panwi – zbiornik porowy wydzielony 

w utworach czwartorzędowych; 

− GZWP nr 335 – Zbiornik Krapkowice-Strzelce Opolskie – zbiornik porowo-szczelinowy 

wydzielony w obrębie utworów triasu dolnego (pstrego piaskowca); 

− GZWP nr 336 – Niecka opolska – zbiornik szczelinowy wydzielony w obrębie utworów 

kredy górnej; 

 

Tylko dwa zbiorniki czwartorzędowe: GZWP nr 328 i 334 znajdują się w całości 

w obszarze zlewni. Pozostałe GZWP występują w obszarze zlewni fragmentarycznie. 

Położenie wszystkich GZWP w zlewni Małej Panwi przedstawiono na rycinie 8.  
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Ryc 8. Główne zbiorniki wód podziemnych w zlewni Małej Panwi 

 

W Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry stan ilościowy 

i chemiczny jednolitych część wód podziemnych w zlewni Małej Panwi oceniono jako dobry. 

Jednolite części wód podziemnych są niezagrożone, celem środowiskowym w odniesieniu do 

JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu wód. 

5.6. Charakterystyka przyrody ożywionej terenów objętych oddziaływaniem 

W obszarze zlewni rzeki Malej Panwi występują obszary Natura 2000, ustanowione 

na mocy dyrektyw unijnych – specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO): PLH240003 – 

Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie, PLH160003 – Kamień Śląski, PLH240036 – Hubert, 

PLH160010 – Łąki w okolicach Chrząstowic, PLH160002 – Góra Świętej Anny, PLH240035 – 

Bagno Bruch koło Pyrzowic, PLH160008 – Dolina Dolnej Panwi oraz obszar specjalnej 

ochrony ptaków (OSO): PLB160004 – Zbiornik Turawski. Obszary te mają kluczowe znaczenie 

dla zachowania bioróżnorodności poprzez ochronę zagrożonych i rzadkich gatunków roślin, 

zwierząt i ich siedlisk. 

W zlewni rzeki Małej Panwi mieści się 8 rezerwatów przyrody: Jelenia Mikuliny, Góra 

Grojec, Hubert, Płużnica, Biesiec, Segiet, Tęczynów, Srebrne Źródła, 2 parki krajobrazowe: 

Park Krajobrazowy Lasy Nad Górną Liswartą i Park Krajobrazowy Góra Św. Anny oraz obszar 

chronionego krajobrazu – Lasy Stobrawsko-Turawskie.  
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Ponadto w zlewni Małej Panwi mieszczą się liczne użytki ekologiczne, aż 61, których 

łączna powierzchnia wynosi 3,22 km2.  

Łącznie w zlewni Małej Panwi obszary chronione zajmują powierzchnię 708,63 km2, 

co stanowi ok. 33,53% całej powierzchni omawianej zlewni. 

Wszystkie formy ochrony wraz z powierzchniami występujące w zlewni rzeki Małej 

Panwi zestawiono w tabeli 9 i 10 oraz przedstawiono na rycinie 9. 

 

Tabela 9. Formy ochrony przyrody w zlewni rzeki Małej Panwi 

Nazwa obszaru chronionego 
Powierzchnia obszaru 

chronionego w km2 

Powierzchnia obszaru 

chronionego w km2  

w obszarze zlewni  

Małej Panwi 

PLH240003 - Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie 34,91 15,40 

PLH160003 - Kamień Śląski 8,32 4,90 

PLH240036 - Hubert 0,34 0,34 

PLH160010 - Łąki w okolicach Chrząstowic 7,95 7,95 

PLH160002 - Góra Świętej Anny 50,84 3,60 

PLH240035 - Bagno Bruch koło Pyrzowic 0,39 0,39 

PLH160008 - Dolina Małej Panwi 11,06 11,06 

PLB160004 - Zbiornik Turawski 21,25 21,25 

Rezerwat przyrody Jeleniak Mikuliny 0,42 0,42 

Rezerwat przyrody Góra Grojec 0,17 0,17 

Rezerwat przyrody Hubert 0,20 0,20 

Rezerwat przyrody Płuznica 0,03 0,03 

Rezerwat przyrody Biesiec 0,25 0,20 

Rezerwat przyrody Segiet 0,25 0,01 

Rezerwat przyrody Tęczynów 0,34 0,34 

Rezerwat przyrody Srebrne Źródła 0,18 0,18 

Park Krajobrazowy Lasy Nad Górną Liswartą 368,04 23,59 

Park Krajobrazowy Góra Św. Anny 57,02 8,71 

Obszar chronionego krajobrazu  

Lasy Stobrawsko-Turawskie 
1223,50 606,67 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WMS GDOŚ – Obszary chronione  
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Tabela 10. Użytki ekologiczne w zlewni rzeki Małej Panwi 

Lp 
Nazwa użytku 

ekologicznego 

Powierzchnia 

[ha] 
Województwo Gmina Opis formy ochrony 

1 Antoniów 1.83 opolskie Ozimek Bagno śródleśne 

2 Bagienko 0.90 opolskie Jemielnica Bagno śródleśne 

3 Bagno 5.00 opolskie Kolonowskie starorzecze rzeki Mała Panew 

4 

Bagno koło 

Mikołeski 7.80 śląskie Tworóg Torfowisko 

5 Blumsztajnowe 2.52 opolskie Jemielnica Łąka śródleśna 

6 Bożyszczok 1.10 opolskie Jemielnica 

Bagno śródleśne (w 

naturalnej sukcesji) 

7 Chudwajda 4.04 opolskie Jemielnica Łąka śródleśna 

8 Czarna  Dziura 2.79 opolskie Kolonowskie Łąka śródleśna 

9 Dwoinka 4.38 opolskie Zawadzkie 

Kompleks łąk śródleśnych z 

przyległymi bagnami 

10 Grań 4.79 opolskie Kolonowskie Łąka śródleśna 

11 Grudzicki Grąd 3.15 opolskie Opole 

ekosystem grądu ze 

stanowiskami rzadkich i 

chronionych gatunków roślin 

12 Hehelec 4.00 opolskie Zawadzkie 

Łąka śródleśna z 

zabagnionym, zarastającym 

starorzeczem 

13 Jelenie Rogi 1.72 opolskie Zawadzkie 

Unikalne biotopy łąkowe i 

ekotonowe 

14 Kaczmorka 0.40 opolskie Zawadzkie Łąka śródleśna 

15 Kiepka 1.11 opolskie Kolonowskie Łąka śródleśna 

16 Knieja 1.07 opolskie Zębowice bagno śródleśne w nat 

17 Koło 15.85 opolskie Zawadzkie 

Bagno śródleśne (w 

naturalnej sukcesji) 

18 Kołodzieje 4.28 opolskie Zawadzkie Łąka śródleśna 

19 Księże Stawy 9.92 opolskie Zawadzkie 

Bagno śródleśne w naturalnej 

sukcesji 

20 Kumince 10.31 opolskie Kolonowskie Łąka śródleśna 

21 Laski 6.95 opolskie Kolonowskie Zespół łąk śródleśnych 

22 

Łąka Przy 

Pomnikach 

Przyrody 1.38 opolskie Zębowice łąka śródleśna 

23 Łąka Trzcionka 8.53 śląskie Koszęcin Łąka trzęślicowa 

24 Łąka 7.25 śląskie Kalety Łąka trzęślicowa 
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Lp 
Nazwa użytku 

ekologicznego 

Powierzchnia 

[ha] 
Województwo Gmina Opis formy ochrony 

trześlicowa w 

Kaletach 

25 Łąki Woltera 3.17 opolskie Zawadzkie Zespół łąk śródleśnych 

26 Mała Kobyła 6.60 opolskie Kolonowskie Łąka śródleśna 

27 Markownie 5.15 opolskie Zawadzkie Łąka śródleśna 

28 

Nad Małą 

Panwią 2.91 opolskie Zawadzkie 

Bagno będące starorzeczem 

Małej Panwi 

29 Nasiejów 7.06 opolskie Zawadzkie 

Łąki śródleśne z niewielkim 

zbiornikiem wodnym 

30 Nowa Łąki 9.08 opolskie Zawadzkie Łąka śródleśna 

31 Oczko 0.70 opolskie Zawadzkie Łąki śródleśne 

32 Ostoja 0.59 opolskie Jemielnica Łąka śródleśna 

33 Parza 8.60 opolskie Jemielnica Łąka śródleśna 

34 Piegża 57.57 śląskie Lubliniec Staw, torfowisko 

35 Płaszczyna 0.60 opolskie Turawa Bagno śródleśne 

36 Pod Dębem 1.65 opolskie Zawadzkie Łąki śródleśne 

37 Pod Jesionem 1.80 opolskie Jemielnica Łąka śródleśna 

38 Podarta 5.25 opolskie Zawadzkie Bagno śródleśne 

39 

Przy Czarnej 

Dziurze 1.02 opolskie Kolonowskie Łąka śródleśna 

40 Przy Kole 0.66 opolskie Zawadzkie Łąka śródleśna 

41 

Przy 

Lublinieckiej 4.32 opolskie Zawadzkie Łąki śródleśne 

42 Przy Myślińskiej 4.33 opolskie Kolonowskie Łąka śródleśna 

43 Rokitna Góra 2.30 opolskie Jemielnica Łąka śródleśna 

44 

Rysi Kierz (Pysi 

Kierz) 4.61 opolskie Kolonowskie Łąka śródleśna 

45 Smuga 1.84 opolskie Zawadzkie Zespół łąk śródleśnych 

46 Sowin 2.12 opolskie Kolonowskie Łąka śródleśna 

47 

Starorzece 

Małej Panwi 

"Stara Rzeka" 0.99 śląskie Krupski Młyn Starorzecze 

48 

Staw 

"Borowiany" 2.10 śląskie Krupski Młyn Staw 

49 Staw "Oczko" 0.96 śląskie Krupski Młyn Staw 

50 Staw "Potepa" 3.00 śląskie Krupski Młyn Staw 

51 Staw "Stawki" 1.79 śląskie Krupski Młyn Staw 

52 Stoczek 0.79 opolskie Kolonowskie źródełko wodne 
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Lp 
Nazwa użytku 

ekologicznego 

Powierzchnia 

[ha] 
Województwo Gmina Opis formy ochrony 

53 Szachty 4.36 opolskie Zawadzkie Łąka śródleśna 

54 Szczyrkowiska 1.16 opolskie Kolonowskie śródleśne zbiorniki wodne 

55 Świński Łuk 6.53 opolskie Zawadzkie 

Łąka śródleśna będąca 

zarośniętym starorzeczem 

56 

Torfowisko 

Dębska Kuźnia 5.19 opolskie Chrząstowice Torfowisko 

57 

Torfowisko 

Dubiele 2.74 śląskie Koszęcin Torfowisko 

58 

Torfowisko w 

Kotach 10.93 śląskie Krupski Młyn 

Torfowiska przejściowe i 

niskie, podmokłe łąki 

59 

Torfowisko w 

Strzebiniu 0.24 śląskie Koszęcin Torfowisko 

60 Wielka Kobyła 20.95 opolskie Kolonowskie Łąka śródleśna 

61 Wierzecznik 17.33 opolskie Jemielnica Bagno 

 

 

Ryc 9. Obszary chronione w zlewni Małej Panwi  
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Projektowane formy ochrony przyrody:   

W zlewni Małej Panwi zaplanowano utworzenie nowych obszarów chronionych. 

W północno – zachodniej części gminy Wielowieś (woj. śląskie) wyznaczono obszar do 

utworzenia Natury 2000. Poza tym zaplanowano dwa rezerwaty przyrody, oba w obszarze 

województwa opolskiego – pierwszy zlokalizowany jest w dolinie Małej Panwi i rozciąga się 

od granicy z województwem śląskim przez gminę Zawadzkie aż po granicę z gminą 

Jemielnica, drugi niewielki planowany rezerwat zlokalizowany w południowo – wschodniej 

części gminy Ozimek. Duży obszar obejmujący część gminy Jemielnica, Kolanowskie oraz 

Zawadzkie przeznaczono pod utworzenie parku krajobrazowego. Zaproponowano również 

dwa obszary chronionego krajobrazu – jeden w gminie Dobrodzień, drugi rozciągający się 

wzdłuż rzeki Mała Panew od gminy Woźniki poprzez Kalety, Koszęcin i Lubliniec gdzie swym 

zasięgiem obejmuje nie tylko dolinę Małej Panwi, ale również znaczny obszar na jej prawym 

i lewym brzegu, aż po Krupski Młyn.  

Proponowane formy ochrony występujące w zlewni rzeki Małej Panwi przedstawiono 

na rycinie 10. 

 

 

 
Ryc 10. Projektowane formy ochrony przyrody w zlewni Małej Panwi  
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Charakterystyka ekosystemów ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów wodnych i 

wodno-lądowych  

W obszarze zlewni Małej Panwi najliczniej występują: lasy i zarośla, w następnej 

kolejności: łąki i pastwiska zmienno wilgotne oraz łąki na nieokreślonym siedlisku, najmniej 

licznie: turzycowiska, łąki i pastwiska świeże lub suche, a także szuwary, mszary torfowisk 

wysokich i przejściowych oraz niezidentyfikowana roślinność terenów bagiennych.  

W opracowaniu „Ocena potrzeb i priorytetów udrażniania ciągłości morfologicznej 

rzek na obszarach dorzeczy w kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu i potencjału 

ekologicznego JCWP” obszar zlewni Małej Panwi nie został wskazany jako problematyczny 

pod względem zachowania ciągłości morfologicznej w celu osiągnięcia dobrego stanu lub 

potencjału ekologicznego. 

 

 

Określenie rodzaju znaczenia dolin cieków w poszczególnych zlewniach, jako korytarzy 

ekologicznych 

Rzeka Mała Panew jest jednym z podstawowych korytarzy ekologicznych, który ma 

duże znaczenie oraz wpływ na przyrodę, faunę, florę, szatę roślinną oraz krajobraz. 

W opracowaniu „Sieć korytarzy ekologicznych łączących obszary chronione w Polsce” 

W. Jędrzejewski (2009) wyróżnił siedem korytarzy głównych (międzynarodowych), z których 

każdy łączy tereny położone na przeciwległych granicach kraju. Pozostałe korytarze, łączące 

obszary położone wewnątrz kraju z korytarzami głównymi oraz zapewniające wariantowość 

dróg migracji, nazwano korytarzami krajowymi. Przez obszar zlewni Małej Panwi przebiega 

jeden z korytarzy głównych, tj. korytarz Południowo – Centralny (KPdC), który łączy Roztocze 

z Borami Dolnośląskimi. Korytarz ten przechodzi przez Puszczę Świętokrzyską, Przedborski 

i Załączański Park Krajobrazowy, Lasy Lublinieckie, Bory Stobrawskie, Lasy Milickie oraz 

Dolinę Baryczy.  

W obszarze zlewni Małej Panwi znajdują się Bory Stobrawskie (korytarz główny) – 

obejmujące zlewnię Małej Panwi od wschodu aż po północny zachód, tylko w niewielkim 

stopniu obejmują zlewnię Chrząstawy (dopływ Małej Panwi). Poza tym w obszarze zlewni 

Małej Panwi znajdują się również dwa korytarze krajowe: Bory Stobrawskie – Lasy 

Raciborskie, w największym stopniu obejmujące zlewnię Chrząstawy oraz Dolina Górnej Odry 

obejmująca niewielki odcinek ujściowy rzeki Mała Panew.  
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Charakterystyka szaty roślinnej, w tym charakterystyka i lokalizacja zespołów i zbiorowisk 

roślinnych oraz siedlisk przyrodniczych, zwłaszcza chronionych 

Obszar zlewni Małej Panwi obfituje w różnorodność siedlisk przyrodniczych. Wyróżnić 

tu można aż 31 typów siedlisk, które zostały wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG. Ponadto omawiany obszar bogaty jest w ważne gatunki roślin, występuje 17 

gatunków w różnych obszarach Natura 2000. W tabelach poniżej zestawiono typy siedlisk, 

które zostały wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz inne ważne 

gatunki roślin występujące na obszarach Natura 2000 w zlewni Małej Panwi. 
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Tabela 11. Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG w zlewni Małej Panwi 

Nazwa siedliska Kod 
Nazwa obszaru 
występowania 

Kod obszaru 
występowania 

Charakterystyka* 

% 
pokrycia 

Stopień 
rozpoznania 

Względna 
powierzchnia 

Stan 
zachowania 

Ocena 
ogólna 

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

3150 Dolina Małej Panwi PLH160008 0,10 A C A C 

Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiornikami 
włosieniczników Ranunculion Fluitantis 

3260 Dolina Małej Panwi PLH160008 1,40 A C A A 

Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością 
pionierską (Alysso-Sedion) 

6110 Góra Świętej Anny PLH160002 0,00 C C B B 

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - 
priorytetowe są tylko murawy z istotnymi 
stanowiskami storczyków 

6210 
Góra Świętej Anny PLH160002 0,04 B C B B 

Kamień Śląski PLH160003 3,00 D       

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 6410 Dolina Małej Panwi PLH160008 9,30 B C B B 

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

6430 Góra Świętej Anny PLH160002 0,02 B C B B 

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

6510 

Dolina Małej Panwi PLH160008 3,40 B C B C 

Góra Świętej Anny PLH160002 0,40 B C B B 

Kamień Śląski PLH160003 5,00 C C C C 

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą 
(żywe) 

7110 
Bagno Bruch koło Pyrzowic PLH240035 4,50 C C C C 

Dolina Małej Panwi PLH160008 0,60 A C A A 

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie 
z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 

7140 Bagno Bruch koło Pyrzowic PLH240035 11,60 B C B C 

Źródliska wapienne ze zbiorowiskami 
Cratoneurion commutati 

7220 Góra Świętej Anny PLH160002 1,00 C B B C 

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o 
charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 

7230 
Dolina Małej Panwi PLH160008 0,10 B C A A 

Góra Świętej Anny PLH160002 0,00 C C B C 

Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami 
Potentilletalia caulescentis 

8210 Góra Świętej Anny PLH160002 0,10 C C B C 

Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania 8310 Góra Świętej Anny PLH160002 0,01 D       

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 9110 Góra Świętej Anny PLH160002 16,31 A A A A 

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, 
Galio odorati-Fagenion) 

9130 

Podziemia Tarnogórsko-
Bytomskie 

PLH240003 1,00 B C B C 

Góra Świętej Anny PLH160002 12,95 A B A A 

Ciepłolubne buczyny storczykowate 9150 Góra Świętej Anny PLH160002 0,01 B B B B 
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Nazwa siedliska Kod 
Nazwa obszaru 
występowania 

Kod obszaru 
występowania 

Charakterystyka* 

% 
pokrycia 

Stopień 
rozpoznania 

Względna 
powierzchnia 

Stan 
zachowania 

Ocena 
ogólna 

(Cephalanthero-Fagenion) 

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 
(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

9170 

Dolina Małej Panwi PLH160008 7,20 C C B C 

Góra Świętej Anny PLH160002 3,19 B B B B 

Hubert PLH240036 100,00 A C B B 

Kamień Śląski PLH160003 0,50 B C B C 

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i 
zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion 
pseudoplatani) 

9180 Góra Świętej Anny PLH160002 0,03 B C B B 

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum 
pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino 
mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-
Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy 
borealne) 

91D0 

Bagno Bruch koło Pyrzowic PLH240035 72,20 C C C C 

Dolina Małej Panwi PLH160008 4,00 A C A A 

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

91E0 
Dolina Małej Panwi PLH160008 1,90 B C B C 

Góra Świętej Anny PLH160002 0,05 B C B B 

Objaśnienia: 
*Charakterystyka: 
Stopień rozpoznania: A – doskonały, B – dobry, C – znaczący, D – nieznaczący; 
Względna powierzchnia: A – 100% ≥ p > 15%, B 15% ≥ p > 2%, C – 2% ≥ p > 0%; 
Stan zachowania: A – doskonały, B – dobry, C – średni lub zdegradowany; 
Ocena ogólna: A – doskonała, B – dobra, C – znacząca. 
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Tabela 12. Inne ważne gatunki roślin w zlewni Małej Panwi 

Nazwa  Nazwa łacińska  Nazwa obszaru występowania 
Kod obszaru 

występowania 

Charakterystyka* 

Populacja Motywacja 

Kurzyślad błękitny Anagallis foemina Kamień Śląski PLH160003 P D 

Modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia Bagno Bruch koło Pyrzowic PLH240035 C D 

Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis  Kamień Śląski PLH160003 P D 

Ośmiał mniejszy Cerinthe minor Kamień Śląski PLH160003 P D 

Goździk kartuzek Dianthus carthusianorum Kamień Śląski PLH160003 P D 

Rosiczka długolistna Drosera anglica Dolina Małej Panwi PLH160008 P A 

Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia 
Bagno Bruch koło Pyrzowic PLH240035 C A 

Dolina Małej Panwi PLH160008 P A 

Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis Dolina Małej Panwi PLH160008 P C 

Goryczka krzyżowa Gentiana cruciata Kamień Śląski PLH160003 C D 

Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum Dolina Małej Panwi PLH160008 P C 

Widłak goździsty Lycopodium clavatum Dolina Małej Panwi PLH160008 P C 

Grążel żółty Nuphar lutea Dolina Małej Panwi PLH160008 P D 

Zaraza czerwonawa Orobanche lutea Kamień Śląski PLH160003 C D 

Pierwiosnek lekarski Primula veris  Kamień Śląski PLH160003 P D 

Przygiełka biała Rhynchospora alba Bagno Bruch koło Pyrzowic PLH240035 R D 

Czyściec kosmaty Stachys germanica Kamień Śląski PLH160003 P D 

Objaśnienia: 
* Charakterystyka: 
Populacja: C – powszechne, R – rzadkie, P – obecne; 
Motywacja: A – gatunek wymieniony na krajowej czerwonej liście, C – gatunek objęty konwencją międzynarodową, D – inne powody 
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Oprócz obszarów Natura 2000 na omawianym obszarze występuje Obszar 

Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie, obejmujący swym zasięgiem północną 

część woj. opolskiego, a także osiem rezerwatów przyrody i dwa Parki Krajobrazowe. 

W poniższej tabeli zestawiono ważne gatunki roślin z podziałem na obszary chronione. 

 

Tabela 13. Ważne gatunki roślin w obszarze rezerwatów przyrody oraz parków krajobrazowych w zlewni 
Małej Panwi 

Nazwa obszaru 

chronionego 
Gatunki roślin  

Rezerwat przyrody Jeleniak 

Mikuliny 

bagno zwyczajne, grążel żółty, grzybienie białe rosiczka okrągłolistna, 

widłak goździsty, widłak jałowcowaty, bagnica torfowa, jeżogłówka 

najmniejsza, pływacz drobny, pływacz średni, przygiełka biała, żurawina 

błotna 

Rezerwat przyrody Góra 

Grojec 

bniec biały, wilczomlecz sosnka, przytulia właściwa, krwawnik pospolity, 

kruszczyk rdzawoczerwony, lilia złotogłów, bluszcz pospolity, wawrzynek 

wilczełyko, kopytnik pospolity, pierwiosnka lekarska, marzanka wonna, 

konwalia majowa, porzeczka czarna, kruszyna pospolita, przylaszczka, 

kalina koralowa 

Rezerwat przyrody Hubert 

bluszcz pospolity, konwalia majowa, kopytnik pospolity, kruszyna 

pospolita, marzanka wonna, pierwiosnka wyniosła, czerniec gronkowy, 

dziewięciornik błotny, kokorycz pełna, malina moroszka 

Rezerwat przyrody Płużnica 
buk, sosna, świerk, dąb szypułkowy, grab pospolity, brzoza 

brodawkowata, leśnym fiołek leśny, borówka czarna 

Rezerwat przyrody Biesiec 

lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, pokrzyk wilcza jagoda, pierwiosnek 

lekarski, paprotka zwyczajna, śnieżyczka przebiśnieg, wyka leśna, 

zanokcica skalna, czerniec gronkowy, kruszczyk szerokolistny, kruszczyk 

siny, kruszczyk rdzawoczerwony, buławnik mieczolistny, buławnik 

wielkokwiatowy, żłobik koralowy 

Rezerwat przyrody Segiet 

buławnik czerwony, gnieźnik leśny, kruszczyk rdzawoczerwony, kruszczyk 

szerokolistny, obuwik pospolity, lilia złotogłów, orlik pospolity, śnieżyczka 

przebiśnieg, tojad dzióbaty, wawrzynek wilczełyko 

Rezerwat przyrody 

Tęczynów 

buławnika czerwonego, czerniec gronkowy, groszek czerniejący, turzyca 

palczasta, gnieźnik leśny, lilia złotogłów, orlik pospolity, podkolan biały, 

marzanka wonna, konwalia majowa 

Rezerwat przyrody Srebrne 

Źródła 

lepiężnik biały, cis pospolity, wawrzynek wilczełyko, kwitnące okazy 

bluszczu pospolitego, kruszczyk szerokolistny, porzeczka czarna, kopytnik 

pospolity, przytulia wonna, żywiec dziewięciolistny, żywiec cebulkowy, 

łuskiewnik różowy, przylaszczka pospolita 

Park Krajobrazowy Lasy 

Nad Górną Liswartą 

ciemiężyca zielona, kruszczyk szerokolistny, liczydło górskie, lilia 

złotogłów, listera jajowata, orlik pospolity, podkolan biały, podkolan 

zielonawy, pomocnik baldaszkowaty i wawrzynek wilczełyko, bagno 

zwyczajne, bluszcz pospolity, cis pospolity, czarcikęs łąkowy, gnidosz 

rozesłany, grążel żółty, grzybień biały, kalina koralowa, konwalia majowa, 

kopytnik pospolity, kosaciec syberyjski, kosaciec żółty, kruszczyk błotny, 

kruszyna pospolita, kuklik zwisły, kukułka plamista, kukułka szerokolistna, 
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manna mielec, mieczyk dachówkowaty, męczennica cielista, ostrożeń 

łąkowy, pałka wąskolistna, parzydło leśne, pełnik europejski, ponikło 

błotne, przytulia północna, rdestnica pływająca, rosiczka okrągłolistna, 

rutewka żółta, siedmiopalecznik błotny, storczyk szerokolistny, storczyk 

Fuchsa, storczyk plamisty, tatarak zwyczajny, tojeść pospolita, trzcina 

pospolita, trzcinnik piaskowy, trzęślica modra, turzyca błotna, turzyca 

pchla, turzyca brzegowa, turzyca dzióbkowata, turzyca prosowa, turzyca 

tunikowa, wiązówka błotna, widłak goździsty, widłak jałowcowaty, widłak 

wroniec 

Park Krajobrazowy Góra 

Św. Anny 

paprotnik kolczysty, paprotka zwyczajna, kopytnik pospolity, orlik 

pospolity, parzydło leśne, wawrzynek wilczełyko, len austriacki, kruszyna 

pospolita, bluszcz pospolity, pierwiosnek lekarski, miodownik melisowaty, 

centuria pospolita, goryczka krzyżowa, barwinek pospolity, przytulia 

wonna, kalina koralowa, dziewięćsił bezłodygowy, lilia złotogłów, 

konwalia majowa, śnieżyczka przebiśnieg, kruszczyk szerokolistny, 

kruszczyk rdzawoczerwony, buławnik mieczolistny, listera jajowata, żłobik 

koralowy, zanokcica skalna, rogownica drobnokwiatowa, czerniec 

gronkowy, rozchodnik biały, wyka leśna, ożanka pierzastosieczna, 

przytulia okrągłolistna, bez hebd, oman szlachtawa, krwawnik pannoński, 

czosnek skalny, złoć mała 

 

 

Wykaz, charakterystyka i lokalizacja fauny, w szczególności gatunków zwierząt 

chronionych prawem polskim 

W zlewni Małej Panwi występuje wiele gatunków zwierząt chronionych na mocy 

Artykuł 4 Dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG. Najliczniej występują tu ptaki, których wyróżnić można 88 gatunków 

wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz 20 regularnie 

występujących ptaków migrujących niewymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 

79/409/EWG. Na obszarze występują również inne ważne gatunki zwierząt.  

W tabelach poniżej zestawiono gatunki zwierząt, których dotyczy Artykuł 4 Dyrektywy 

Rady 79/409/EWG i gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, 

występujące na obszarach Natura 2000, a mieszczące się w zlewni Małej Panwi oraz inne 

ważne gatunki na tym obszarze. 
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Tabela 14. Zwierzęta, których dotyczy Artykuł 4 Dyrektywy Rady 79/409/EWG i gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG w zlewni Małej Panwi 

Nazwa  Nazwa łacińska  Kod 
Nazwa obszaru 
występowania 

Kod obszaru 
występowania 

Populacja Ocena znaczenia obszaru** 

Osiadła* 
Migrująca 

P
o
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u

la
cj

a
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a
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Rozrodcza Zimująca Przelotna 

PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG 

Nur rdzawoszyi Gavia stellata A001 Zbiornik Turawski PLB160004     1-4 5 D       

Nur czarnoszyi Gavia arctica A002 Zbiornik Turawski PLB160004     1-4 10 D       

Perkoz rogaty Podiceps auritus A007 Zbiornik Turawski PLB160004   
 

  6 D       

Bąk zwyczajny Botaurus stellaris A021 Zbiornik Turawski PLB160004   0-2     D       

Bączek zwyczajny Ixobrychus minutus A022 Zbiornik Turawski PLB160004   1   
 

D       

Ślepowron 
zwyczajny Nycticorax nycticorax 

A023 Zbiornik Turawski PLB160004       1-2 D       

Czapla nadobna Egretta garzetta A026 Zbiornik Turawski PLB160004       1 D       

Czapla biała Ardea alba A027 Zbiornik Turawski PLB160004       40 D       

Czapla purpurowa Ardea purpurea A029 Zbiornik Turawski PLB160004       1 D       

Bocian czarny Ciconia nigra A030 
Dolina Małej Panwi PLH160008 P       D       

Zbiornik Turawski PLB160004   1     D       

Bocian biały Ciconia ciconia A031 

Dolina Małej Panwi PLH160008 P       D       

Góra Świętej Anny PLH160002   5-7p     D       

Kamień Śląski PLH160003       Z D       

Zbiornik Turawski PLB160004   1-2     D       

Warzęcha 
zwyczajna Platalea leucorodia 

A034 Zbiornik Turawski PLB160004       1 D       

Łabędź 
czarnodzioby 

Cygnus 
columbianusbewickii 

A037 Zbiornik Turawski PLB160004       7 D       

Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus A038 Zbiornik Turawski PLB160004       1-20 D       

Podgorzałka Aythya nyroca A060 Zbiornik Turawski PLB160004       1-3 D       

Bielaczek Mergellus albellus A068 Zbiornik Turawski PLB160004     10-30   D       

Trzmielojad 
zwyczajny Pernis apivorus 

A072 Zbiornik Turawski PLB160004       1 D       
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Nazwa  Nazwa łacińska  Kod 
Nazwa obszaru 
występowania 

Kod obszaru 
występowania 

Populacja Ocena znaczenia obszaru** 

Osiadła* 
Migrująca 
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Rozrodcza Zimująca Przelotna 

Kania czarna Milvus migrans A073 Zbiornik Turawski PLB160004       1 D       

Kania ruda Milvus milvus A074 
Góra Świętej Anny PLH160002       1-2i D       

Zbiornik Turawski PLB160004       1 D       

Bielik zwyczajny Haliaeetus albicilla A075 Zbiornik Turawski PLB160004   1 12-29 P D       

Błotniak stawowy Circus aeruginosus A081 Zbiornik Turawski PLB160004   1-3     D       

Błotniak zbożowy Circus cyaneus A082 Zbiornik Turawski PLB160004       1-2 D       

Błotniak łąkowy Circus pygargus A084 Zbiornik Turawski PLB160004       1 D       

Rybołów Pandion haliaetus A094 Zbiornik Turawski PLB160004       2-5 D       

Drzemlik Falco columbarius A098 Zbiornik Turawski PLB160004       1-5 D       

Sokół wędrowny Falco peregrinus A103 Zbiornik Turawski PLB160004       2 D       

Kropiatka Porzana porzana A119 Zbiornik Turawski PLB160004   3-6     D       

Zielonka Porzana parva A120 Zbiornik Turawski PLB160004   1     D       

Derkacz Crex crex A122 
Kamień Śląski PLH160003   1p     D       

Zbiornik Turawski PLB160004   2-6     D       

Żuraw Grus grus A127 
Dolina Małej Panwi PLH160008 P       D       

Zbiornik Turawski PLB160004       110 D       

Szablodziób 
zwyczajny 

Recurvirostra 
avosetta 

A132 Zbiornik Turawski PLB160004       2 D       

Kulon Burhinus oedicnemus A133 Zbiornik Turawski PLB160004       P D       

Siewka złota Pluvialis apricaria A140 Zbiornik Turawski PLB160004       15 D       

Batalion Philomachus pugnax A151 Zbiornik Turawski PLB160004       200 D       

Bekas dubelt Gallinago media A154 Zbiornik Turawski PLB160004       1 D       

Szlamnik zwyczajny Limosa lapponica A157 Zbiornik Turawski PLB160004       7 D       

Łęczak Tringa glareola A166 Zbiornik Turawski PLB160004       100-200 D       

Terekia Xenus cinereus A167 Zbiornik Turawski PLB160004       1 D       

Płatkonóg 
szydłodzioby Phalaropus lobatus 

A170 Zbiornik Turawski PLB160004   8   1 D       

Mewa czarnogłowa Larus A176 Zbiornik Turawski PLB160004       1-3 D       
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Nazwa  Nazwa łacińska  Kod 
Nazwa obszaru 
występowania 

Kod obszaru 
występowania 

Populacja Ocena znaczenia obszaru** 

Osiadła* 
Migrująca 
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Rozrodcza Zimująca Przelotna 

melanocephalus 

Mewa mała Larus minutus A177 Zbiornik Turawski PLB160004   3   450 D       

Rybitwa 
krótkodzioba Gelochelidon nilotica 

A189 Zbiornik Turawski PLB160004       1 D       

Rybitwa 
wielkodzioba Sterna caspia 

A190 Zbiornik Turawski PLB160004       6 D       

Rybitwa czubata Sterna sandvicensis A191 Zbiornik Turawski PLB160004       4 D       

Rybitwa rzeczna Sterna hirundo A193 Zbiornik Turawski PLB160004   1-3   7-31 D       

Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus A196 Zbiornik Turawski PLB160004   8-45     C C C C 

Rybitwa czarna  Chlidonias niger  A197 Zbiornik Turawski PLB160004       450 C C C C 

Zimorodek 
zwyczajny 

Alcedo atthis A229 
Dolina Małej Panwi PLH160008 P       D       

Zbiornik Turawski PLB160004   1-2     D       

Kraska zwyczajna Coracias garrulus A231 Góra Świętej Anny PLH160002       1-3i D       

Dzięcioł 
zielonosiwy 

Picus canus A234 

Dolina Małej Panwi PLH160008 P       D       

Góra Świętej Anny PLH160002   <5p     D       

Zbiornik Turawski PLB160004   1-2     D       

Dzięcioł czarny Dryocopus martius A236 

Dolina Małej Panwi PLH160008 P       D       

Góra Świętej Anny PLH160002   <5p     D       

Zbiornik Turawski PLB160004   5     D       

Dzięcioł średni Dendrocopos medius A238 

Dolina Małej Panwi PLH160008 P       D       

Góra Świętej Anny PLH160002   5-10p     D       

Zbiornik Turawski PLB160004   3     D       

Skowronek borowy Lullula arborea A246 

Dolina Małej Panwi PLH160008 P       D       

Góra Świętej Anny PLH160002   P     D       

Kamień Śląski PLH160003   R     D       

Zbiornik Turawski PLB160004   P     D       

Świergotek polny Anthus campestris A255 
Kamień Śląski PLH160003   R     D       

Zbiornik Turawski PLB160004   P     D       
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Nazwa  Nazwa łacińska  Kod 
Nazwa obszaru 
występowania 

Kod obszaru 
występowania 
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Rozrodcza Zimująca Przelotna 

Podróżniczek Luscinia svecica A272 Zbiornik Turawski PLB160004       1 D       

Muchołówka mała Ficedula parva A320 
Dolina Małej Panwi PLH160008 P       D       

Góra Świętej Anny PLH160002   1-3m     D       

Muchołówka 
białoszyja 

Ficedula albicollis A321 

Dolina Małej Panwi PLH160008 P       D       

Góra Świętej Anny PLH160002   15-20p     D       

Zbiornik Turawski PLB160004   P     D       

Gąsiorek Lanius collurio A338 

Dolina Małej Panwi PLH160008 P       D       

Góra Świętej Anny PLH160002   P     D       

Kamień Śląski PLH160003   R     D       

Zbiornik Turawski PLB160004   15     D       

Ortolan Emberiza hortulana A379 

Góra Świętej Anny PLH160002   P     D       

Kamień Śląski PLH160003   R     D       

Zbiornik Turawski PLB160004   1-3     D       

Bernikla 
rdzawoszyja Branta ruficollis 

A396 Zbiornik Turawski PLB160004       1 D       

Cietrzew Tetrao tetrix A409 Dolina Małej Panwi PLH160008 P       D       

Biegus zmienny Calidris alpinaschinzii A466 Zbiornik Turawski PLB160004       460 C C C C 

Regularnie występujące Ptaki Migrujące niewymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG 

Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena A006 Zbiornik Turawski PLB160004   23     D       

Perkoz zausznik Podiceps nigricollis A008 Zbiornik Turawski PLB160004   50     C C C C 

Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus A038 Zbiornik Turawski PLB160004       1-20 D       

Gęś zbożowa Anser fabalis A039 Zbiornik Turawski PLB160004       1000-5000 C C C C 

Świstun Anas penelope A050 Zbiornik Turawski PLB160004       2650 D       

Cyraneczka Anas crecca A052 Zbiornik Turawski PLB160004       3300 D       

Krzyżówka Anas platyrhynchos A053 Zbiornik Turawski PLB160004       2220-5700 C C C C 

Cyranka Anas querquedula A055 Zbiornik Turawski PLB160004   2-3     D       

Płaskonos Anas clypeata A056 Zbiornik Turawski PLB160004   3     C C C C 
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Rozrodcza Zimująca Przelotna 

Głowienka Aythya ferina A059 Zbiornik Turawski PLB160004       1000 D       

Ostrygojad 
zwyczajny 

Haematopus 
ostralegus 

A130 Zbiornik Turawski PLB160004       1 D       

Biegus malutki Calidris minuta A145 Zbiornik Turawski PLB160004       400 C C C C 

Biegus 
krzywodzioby Calidris ferruginea 

A147 Zbiornik Turawski PLB160004       105 D       

Biegus zmienny Calidris alpina A149 Zbiornik Turawski PLB160004       120 D       

Bekas kszyk Gallinago gallinago A153 Zbiornik Turawski PLB160004       1100 D       

Rycyk Limosa limosa A156 Zbiornik Turawski PLB160004       P D       

Krwawodziób Tringa totanus A162 Zbiornik Turawski PLB160004       P D       

Kwokacz Tringa nebularia A164 Zbiornik Turawski PLB160004       242 D       

Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos A168 Zbiornik Turawski PLB160004       P D       

Rybitwa 
białoskrzydła 

Chlidonias 
leucopterus 

A198 Zbiornik Turawski PLB160004       450 D       

SSAKI wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

Mopek 
Barbastella 
barbastellus 

1308 Góra Świętej Anny PLH160002   P     D       

Nocek duży Myotis myotis 1324 

Podziemia 
Tarnogórsko-
Bytomskie 

PLH240003     3000   B B C B 

Dolina Małej Panwi PLH160008 P       D       

Góra Świętej Anny PLH160002   P     D       

Suseł moręgowany Spermophilus citellus 1335 Kamień Śląski PLH160003 ok. 70       A B A A 

Bóbr europejski Castor fiber 1337 Dolina Małej Panwi PLH160008 P       D       

Wydra Lutra lutra 1355 Dolina Małej Panwi PLH160008 P       D       

PŁAZY i GADY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
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Nazwa  Nazwa łacińska  Kod 
Nazwa obszaru 
występowania 

Kod obszaru 
występowania 

Populacja Ocena znaczenia obszaru** 

Osiadła* 
Migrująca 
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Rozrodcza Zimująca Przelotna 

Traszka 
grzebieniasta 

Triturus cristatus 1166 Dolina Małej Panwi PLH160008 P       D       

Kumak nizinny Bombina bombina 1188 Dolina Małej Panwi PLH160008 P       D       

Żółw błotny Emys orbicularis 1220 Dolina Małej Panwi PLH160008 P       D       

RYBY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

Minog 
strumieniowy 

Lampetra planeri 1096 Dolina Małej Panwi PLH160008 P       D       

Różanka 
Rhodeus sericeus 
amarus 

1134 Dolina Małej Panwi PLH160008 P       D       

Piskorz Misgurnus fossilis 1145 Dolina Małej Panwi PLH160008 P       D       

BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

Modraszek telejus Maculinea teleius 1059 
Łąki w okolicach 
Chrząstowic 

PLH160010 R       C B C C 

Czerwończyk 
nieparek 

Lycaena dispar 1060 

Kamień Śląski PLH160003 P       C B C C 

Łąki w okolicach 
Chrząstowic 

PLH160010 R       C B C B 

Modraszek 
nausitous 

Maculinea 
nausithous 

1061 
Łąki w okolicach 
Chrząstowic 

PLH160010 C       C B C B 

Jelonek rogacz Lucanus cervus 1083 Dolina Małej Panwi PLH160008 P       D       

Pachnica dębowa Osmoderma eremita 1084 Dolina Małej Panwi PLH160008 P       D       

Objaśnienia: 
*Populacja osiadła: C – powszechne, R – rzadkie, P – obecne; 
**Ocena znaczenia obszaru: 
Populacja: A – 100% ≥ 15%, B – 15 ≥ 2%, C – 2% ≥ 0%, D – populacja nieistotna; 
Stan zachowania: B – dobry, C – średni lub zdegradowany; 
Izolacja: A – populacja (prawie) izolowana, C – populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania; 
Ogólnie: A – znakomita, B – dobra, C – znacząca. 
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Tabela 15. Inne ważne gatunki zwierząt w zlewni Małej Panwi 

Nazwa  Nazwa łacińska  Nazwa obszaru występowania 
Kod obszaru 

występowania 

Charakterystyka* 

Populacja Motywacja 

Padalec zwyczajny Anguis fragilis Kamień Śląski PLH160003 P C 

Ropucha szara Bufo bufo Kamień Śląski PLH160003 P C 

Ropucha paskówka Bufo calamita Dolina Małej Panwi PLH160008 P C 

Ropucha zielona Bufotes viridis Kamień Śląski PLH160003 P C 

Strzępotek hero Coenonympha hero Dolina Małej Panwi PLH160008 P C 

Gniewosz plamisty Coronella austriaca 
Góra Świętej Anny PLH160002 P A 

Kamień Śląski PLH160003 P D 

Mroczek późny Eptesicus serotinus Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 P C 

Jeż zachodni Erinaceus europaeus Kamień Śląski PLH160003 P C 

Rzekotka drzewna Hyla arborea Łąki w okolicach Chrząstowic PLH160010 P D 

Jaszczurka zwinka Lacerta agilis Kamień Śląski PLH160003 P C 

Orzesznica Muscardinus avellanarius Góra Świętej Anny PLH160002 P C 

Łasica Mustela nivalis Kamień Śląski PLH160003 P C 

Nocek Brandta Myotis brandtii Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 P C 

Nocek rudy Myotis daubentonii Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 P C 

Nocek wąsatek Myotis mystacinus Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 P C 

Nocek Natterera Myotis nattereri Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 P C 

Paź królowej Papilio machaon Łąki w okolicach Chrząstowic PLH160010 P D 

Gacek brunatny Plecotus auritus Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 P C 

Gacek szary Plecotus austriacus Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 P C 

Modraszek adonis Polyommatus bellargus Kamień Śląski PLH160003 P D 

Żaba jeziorkowa Rana lessonae Łąki w okolicach Chrząstowic PLH160010 P D 

Ryjówka aksamitna Sorex araneus Kamień Śląski PLH160003 P C 

Objaśnienia: 
*Charakterystyka: 
Populacja: P – obecne; 
Motywacja: A – gatunek wymieniony na krajowej czerwonej liście, C – gatunek objęty konwencją międzynarodową, D – inne powody. 
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Oprócz obszarów Natura 2000 na omawianym obszarze występuje Obszar 

Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie, obejmujący swym zasięgiem północną 

część województwa opolskiego, a także osiem rezerwatów przyrody i dwa Parki 

Krajobrazowe. W poniższej tabeli zestawiono ważne gatunki zwierząt z podziałem na obszary 

chronione. 

 

Tabela 16. Ważne gatunki zwierząt w obszarze rezerwatów przyrody oraz parków krajobrazowych w zlewni 
Małej Panwi 

Nazwa obszaru chronionego Gatunki zwierząt 

Rezerwat przyrody Jeleniak 

Mikuliny 
żuraw, jeleń europejski 

Rezerwat przyrody Góra Grojec 

czyż, bażant łowny, dzięcioł duży, słowik rdzawy, sójka zięba, a 

także płazom i gadom: ropucha szara, żmija zygzakowata, padalec 

zwyczajny 

Rezerwat przyrody Hubert muchołówka szara, muchówka żałobna, świstunka, pełzacz leśny 

Rezerwat przyrody Segiet 

puszczyk, gil, pustółka, dzięcioł duży, dzięcioł zielonosiwy, 

myszołów, nocek duży, mroczek późny, wielkouch brunatny, czapla 

szara, kania ruda 

Rezerwat przyrody Srebrne Źródła szklarnik leśny 

Park Krajobrazowy Lasy Nad 

Górną Liswartą 

dzik, sarna, jeleń europejski, bóbr europejski, wydra, nietoperze, 

ryjówka aksamitna, błotniak stawowy, bocian czarny, brodziec 

krwawodzioby, derkacz, kormoran czarny, łabędź niemy, orlik 

krzykliwy, rybołów, zimorodek, żuraw, rzekotka drzewna, 

grzebiuszka ziemna, traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, żmija 

zygzakowata, padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka, jaszczurka 

żyworodna, rak szlachetny 

Park Krajobrazowy Góra Św. Anny 

lin, karp, szczupak, traszka zwyczajna, żaba wodna, żaba trawna, 

rzekotka drzewna, grzebiuszka ziemna, jaszczurka zwinka, 

jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec, gniewosz 

plamisty, żmija zygzakowata, myszołów zwyczajny, myszołów 

włochaty, jastrząb, pustułka, krogulec, kobuz, dzięcioł czarny, 

dzięcioł zielonosiwy, puszczyk, płomykówka, sowa uszata, 

kuropatwa, ortolan, muchołówka mała, gołąb siniak, jeż zachodni, 

jeż wschodni, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, borowiec 

wielki, mopek, gacek brunatny, karlik malutki, nocek duży, piżmak, 

karczownik, badylarka, popielica, lis, borsuk, kuna domowa, dzik, 

sarna, jeleń szlachetny 
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Określenie stopnia naturalności układów biocenotycznych 

W zlewni Małej Panwi w obszarach Natura 2000 występuje 20 typów siedlisk, które 

zostały wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Siedliska te charakteryzują 

się zróżnicowanym stopniem naturalności układów biocenotycznych.  

W obrębie obszaru Natura 2000 Dolina Małej Panwi występuje wiele cennych 

przyrodniczo siedlisk, charakteryzujących się wysokim stopniem naturalności układów 

biocenotycznych. Należą do nich:  

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion (3150), 

• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiornikami włosieniczników Ranunculion Fluitantis 

(3260), 

• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) (7110), 

• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 
(7230), 

• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-

Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-

sosnowe bagienne lasy borealne) (91D0), 

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 
(9170). 

 

Siedliska zlokalizowane na obszarze Natura 2000 Dolina Małej Panwi należące do układów 

biocenotycznych o średnim stopniu naturalności to: 

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (6410), 

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

(6510), 

• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) (91E0).  

 

Na obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny wysokim stopniem naturalności układów 

biocenotycznych odznaczają się: 

• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) (9110), 

• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130), 

• skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion) (6110), 

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) – priorytetowe są tylko murawy 

z istotnymi stanowiskami storczyków (6210), 

• źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati (7220), 

• wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis (8210), 

• ciepłolubne buczyny storczykowate (Cephalanthero-Fagenion) (9150), 
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• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

(9170), 

• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion 

pseudoplatani) (9180), 

• jaskinie nieudostępnione do zwiedzania (8310), 

zaś, do układów biocenotycznych charakteryzujących się średnim stopniem naturalności 
należą:  

• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 

sepium) (6430), 

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

(6510), 

• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 

(7230), 

• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) (91E0). 

 

W obrębie obszaru Natura 2000 Kamień Śląski wysokim stopniem naturalności układów 

biocenotycznych charakteryzują się: 

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe są tylko murawy 

z istotnymi stanowiskami storczyków (6210), 

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

(9170), 

zaś do układów biocenotycznych odznaczających się średnim stopniem naturalności należą: 

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

(6510). 

 

Siedliska zlokalizowane na obszarze Natura 2000 Bagno Bruch koło Pyrzowic, które 

odznaczają się wysokim stopniem naturalności układów biocenotycznych zalicza się: 

• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) (7110), 

• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea) (7140), 

• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-

Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-

sosnowe bagienne lasy borealne) (91D0). 

 

W obszarze Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie występują żyzne buczyny 

(Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) i siedlisko to charakteryzuje 

się małym stopniem naturalności układów biocenotycznych, natomiast na obszarze Natura 
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2000 Hubert występuje grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) (9170) i siedlisko to odznacza się wysokim stopniem naturalności układów 

biocenotycznych.  

5.7. Rodzaj powiązań elementów przyrody ożywionej i nieożywionej i ich 

wzajemnych oddziaływań  

Istnieje znaczne powiązanie między przyrodą ożywioną, a nieożywioną, co wyraźnie 

widoczne jest w przypadku ekosystemów od wód zależnych, gdzie poszczególne siedliska lub 

gatunki zbiorowisk roślinnych funkcjonują tylko w ścisłej relacji z wodami.  

W zlewni Małej Panwi występują liczne mokradła, gdzie wyznaczono obszary 

przeznaczone do ochrony siedlisk oraz zbiorowisk roślinnych zależnych od wód. Największy 

kompleks mokradeł znajdujący się w zlewni Małej Panwi obejmuje obszar o powierzchni ok. 

0,1 km2, który zlokalizowany jest wzdłuż rzeki Mała Panew na odcinku od Liganzji do 

Bziniczki. Wyróżnić tu można dwa siedliska naturowe: łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe 

i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) (91E0) oraz siedlisko torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 

(7110). Wyróżniono następujące zbiorowiska roślinności: łąki i pastwiska zmienno-wilgotne 

oraz lasy i zarośla, a także mszary torfowisk wysokich przejściowych.  

Kolejny większy kompleks mokradłowy wyróżnić można w bezpośredniej zlewni 

Zbiornika Turawskiego. Występują tu następujące zbiorowiska roślinne: łąki i pastwiska 

zmienno-wilgotne, lasy i zarośla oraz niezidentyfikowana roślinność terenów bagiennych.  

W zlewni Chrząstawy zlokalizowane są mokradła, których powierzchnia wynosi 

niewiele ponad 0,001 km2, ze zbiorowością roślinną, tj.: łąki i pastwiska świeże lub suche 

oraz lasy i zarośla.  

W zlewni Leśnicy mokradła stanowią poniżej 0,007 km2 z siedliskiem łęgów 

wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). Występują tu zbiorowiska roślinne, 

takie jak: szuwary, łąki i pastwiska zmienno-wilgotne oraz lasy i zarośla.  

Również w zlewni Stoły wyróżnić można niewielki obszar mokradłowy, gdzie 

występują następujące zbiorowiska roślinne: turzycowiska oraz łąki i pastwiska świeże lub 

suche.  

W zlewni Małej Panwi wyróżnić można liczne użytki ekologiczne zależne od wód tj. 

bagna, stawy, torfowiska, łąki trzęślicowe. Charakterystykę poszczególnych użytków 

ekologicznów występujących w zlewni Małej Panwi przedstawiono w tabeli 10. 

Do głównych zagrożeń dla ekosystemów od wód zależnych należy urbanizacja wraz 

z odwodnieniem, a także intensywna gospodarka użytków zielonych.  
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5.8. Dziedzictwo kulturowe 

W zlewni Małej Panwi występują liczne zabytki nieruchome oraz stanowiska 

archeologiczne. Zabytki nieruchome oraz stanowiska archeologiczne zlokalizowane 

w miejscowościach w całości lub częściowo mieszczących się w zlewni Małej Panwi 

zestawiono w poniższych tabelach.  

 

Tabela 17. Zabytki nieruchome w miejscowościach w całości lub częściowo mieszczących się w zlewni Małej 
Panwi 

Lp. Gmina Miejscowość Obiekt 

Województwo opolskie 

1. Gogolin Kamień Śląski kościół parafialny pw. Jacka wraz z wnętrzem z I połowy XVII w. 

2. Gogolin Kamień Śląski 
zbiorowa mogiła powstańców śląskich na cmentarzu przy ul. 
Armii Czerwonej 

3. Gogolin Kamień Śląski pałac wraz z parkiem z XVII/XVII w. 

4. Gogolin Kamień Śląski park pałacowy 

5. Gogolin Kamień Śląski budynek stajni w zespole pałacowo-parkowym 

6. Gogolin Kamień Śląski 
dom mieszkalny na terenie folwarku w zespole pałacowo-
parkowym 

7. Gogolin Kamień Śląski 
budynek stodoły na terenie folwarku w zespole pałacowo-
parkowym 

8. Gogolin Kamień Śląski budynek wozowni w zespole pałacowo-parkowym 

9. Dobrodzień Dobrodzień miasto w ramach historycznego założenia 

10. Dobrodzień Dobrodzień dwór przy ul. Parkowej 5 z I poł. XIX w. 

11. Dobrodzień Dobrodzień 
Kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny przy Pl. Wolności 4 
z XIX w. 

12. Dobrodzień Dobrodzień park miejski 

13. Dobrodzień Dobrodzień cmentarz żydowski z poł. XIX w. 

14. Dobrodzień Dobrodzień 
kościół cmentarny p.w. św. Walentego przy ul. Ks. Gładysza z II 
poł. XVII w. 

15. Dobrodzień Szemrowice 
kaplica cmentarna przy kościele parafialnym przy ul. Szkolnej z 
XVIII w. 

16. Zębowice Radawie kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża z XVIII w. 

17. Zębowice Radawie park z XIX w. 

18. Zębowice Zębowice pałac i 3 aleje grabowe z XVIII/XIX w. 

19. Zębowice Zębowice park 

20. Chrząstowice Lędziny - Zbicko 
budynek dawnego nadleśnictwa przy ul. Leśna 2 w Zbicku z 
1830 r. 

21. Chrząstowice Lędziny - Zbicko 
park dworski z aleją dojazdową w Zbicku z 2 ćw. XIX w., (1990 
r.) 

22. 
Dobrzeń 
Wielki 

Czarnowąsy dawny klasztor Norbertanek: klasztor z 1682 - 1688 r. 

23. 
Dobrzeń 
Wielki 

Czarnowąsy 
dawny klasztor Norbertanek: kościół p.w. św. Norberta z z XIII i 
XVIII w. 

24. 
Dobrzeń 
Wielki 

Czarnowąsy cmentarz wyznaniowy z XVII i XIX w. 

25. Łubniany Kolanowice kościół parafialny p.w. św. Barbary z XVIII w. 

26. Ozimek Antoniów budynek mieszkalny przy ul. Młyńskiej 161 z ok. 1840 r. 



„Warunki korzystania z wód zlewni Małej Panwi  
wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” 

77 
 

Lp. Gmina Miejscowość Obiekt 

27. Ozimek Grodziec kościół p.w. MB Częstochowskiej i św. Wojciecha z 1891 r. 

28. Ozimek Jedlice dwór Beatka (dom mieszkalny tzw. dwór Beatka) z 1780 r. 

29. Ozimek Jedlice 
pozostałości dawnego osiedla hutniczego: okrągły plac z 
kręgiem starych i studnią 

30. Ozimek Jedlice 
pozostałości dawnego osiedla hutniczego: zespół budynków 
mieszkalnych nr 2, 3, 4, 5 

31. Ozimek Jedlice 
pozostałości dawnego osiedla hutniczego: kanał roboczy 
nawadniający 

32. Ozimek Jedlice 
pozostałości dawnego osiedla hutniczego: budynek huty z 1805 
r. 

33. Ozimek Krasiejów kościół parafialny p.w. św. Małgorzaty wraz z ogrodzeniem 

34. Ozimek Krasiejów 
zbiorowa mogiła powstańców śląskich na cmentarzu 
rzymskokatolickim 

35. Ozimek Ozimek kościół ewangelicki z XIX w. 

36. Ozimek Ozimek most żelazny nad rz. Mała Panew z 1827 r. 

37. 
Tarnów 
Opolski 

Raszowa kościół parafialny p.w. Opatrzności bożej z 1791 i 1938 r. 

38. 
Tarnów 
Opolski 

Tarnów Opolski 
kościół parafialny p.w. św. Marcina z I poł. XV w. (1653-1664, 
1913-1914 r.) 

39. Turawa Kotórz Wielki kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła z XVIII i XIX w. 

40. Turawa Turawa 
pałac, obecnie Dom Dziecka (były zamek wraz z wnętrzem) z 
1728 - 1730r. i XIX w. 

41. Turawa Turawa budynek gospodarczy: stajnia i wozownia z poł. XIX 

42. Turawa Turawa park z poł. XIX w. 

43. Turawa Węgry kościół p.w. św. Józefa Robotnika 

44. Turawa Zakrzów Turawski kościół filialny p.w. śś. Piotra i Pawła z 1759 r. 

45. Ujazd Olszowa 
kościół filialny p.w. MB Śnieżnej wraz z wnętrzem z 1679 i 1748 
r. 

46. Ujazd Olszowa 
zbiorowa mogiła powstańców śląskich na cmentarzu rzymsko-
katolickim 

47. Ujazd Olszowa budynek stajni z 1912 r. 

48. Ujazd Olszowa spichlerz z końca XIX w. 

49. Izbicko Borycz kapliczka z dzwonnicą z XIX w. 

50. Izbicko Izbicko mogiły: powstańca i nieznanego żołnierza 

51. Izbicko Izbicko pałac z XVIII-XX w. 

52. Izbicko Izbicko park 

53. Izbicko Otmice zabudowania folwarczne: obora z I poł. XIX 

54. Izbicko Otmice zabudowania folwarczne: wozownia i spichlerz z I poł. XIX 

55. Izbicko Otmice zabudowania folwarczne: budynek gospodarczy z I poł. XIX 

56. Izbicko Poznowice kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła z ok. 1800 r. 

57. Izbicko Poznowice 
mogiła rodziny Błania (powstańców śląskich) na cmentarzu 
przykościelnym z 1921 r. 

58. Izbicko Poznowice kaplica cmentarna z poł. XIX w. 

59. Jemielnica Centawa kościół parafialny p.w. NMP z XV/XVI i XIX w. 

60. Jemielnica Jemielnica układ przestrzenny wsi (stare osiedle) 

61. Jemielnica Jemielnica plebania w klasztorze cystersów z 1733 r. 

62. Jemielnica Jemielnica kaplica w ogrodzie klasztornym 
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63. Jemielnica Jemielnica ogrodzenie z dwiema bramami z XVIII w. 

64. Jemielnica Jemielnica dom mieszkalny ze spichlerzem z XVIII/XIX w. 

65. Jemielnica Jemielnica dawny młyn z 1834 r. 

66. Jemielnica Jemielnica dwa mostki na rzece z XVIII w. 

67. Jemielnica Jemielnica kościół parafialny pocysterski p.w. Wniebowzięcia Marii 

68. Jemielnica Jemielnica kościół cmentarny p.w. wszystkich Świętych 

69. Jemielnica Jemielnica mogiła powstańców śląskich na cmentarzu rzymsko-katolickim 

70. Kolonowskie Kolonowskie zbiorowa mogiła powstańców śląskich przy ul. Ks. Czerwionki 

71. Kolonowskie Kolonowskie dom biura huty przy ul. Leśnej 8 z 1780 r. 

72. Kolonowskie Staniszcze wielkie kościół parafialny p.w. św. Karola Boromeusza 

73. Leśnica Dolna kościół parafialny p.w. śś. Piotra i Pawła z XV w. 

74. Leśnica Dolna mogiła zbiorowa powstańców śląskich z 1921 r. 

75. Leśnica Wysoka 
kościół parafialny p.w. św. Floriana wraz z wnętrzem z pocz. 
XVII w. 

76. Leśnica Wysoka dom nr 20 z XVIII/XIX w. 

77. Leśnica Wysoka dom nr 46 z 1733 r. 

78. 
Strzelce 
Opolskie 

Błotnica pałac, obecnie Uniwersytet Ludowy z XIX w. 

79. 
Strzelce 
Opolskie 

Błotnica park 

80. 
Strzelce 
Opolskie 

Dziewkowice spichlerz dworski z XVIII/XIX w. 

81. 
Strzelce 
Opolskie 

Grodzisko kościół parafialny p.w. św. Katarzyny z 1812 i 1924 r. 

82. 
Strzelce 
Opolskie 

Kadłub zabudowania folwarcze: dwór z XIX w. 

83. 
Strzelce 
Opolskie 

Kadłub zabudowania folwarcze: dwa czworaki z XIX w. 

84. 
Strzelce 
Opolskie 

Kalinowice park z I poł. XIX w. 

85. 
Strzelce 
Opolskie 

Kalinów kościół filialny p.w. Narodzenia NMP z XV i XVIII w. 

86. 
Strzelce 
Opolskie 

Kalinów zbiorowa mogiła powstańców śląskich na cmentarzu 

87. 
Strzelce 
Opolskie 

Kalinów spichlerz dworski z XIX w. 

88. 
Strzelce 
Opolskie 

Kalinów park z II poł. XVII-XIX w. 

89. 
Strzelce 
Opolskie 

Rozmierka dwór z 1800 r. 

90. 
Strzelce 
Opolskie 

Rozmierka spichlerz dworski z otoczeniem (mur, brama, furta) z ok. 1800 r. 

91. 
Strzelce 
Opolskie 

Rozmierz kościół parafialny p.w. św. Michała wraz z wnętrzem z XIV-XX w. 

92. 
Strzelce 
Opolskie 

Rozmierz zbiorowa mogiła powstańców śląskich na cmentarzu 

93. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie stare miasto 

94. Strzelce Strzelce Opolskie kościół p.w. św. Wawrzyńca 
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Opolskie 

95. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie kościół ewangelicki przy ul. Opolskiej z 1825, 1888 r. 

96. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie 
kościół cmentarny p.w. św. Barbary przy ul. Opolskiej (wraz z 
wnętrzem) z II poł. XVII w. 

97. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie 
dom zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety przy ul. 
Powstańców Śląskich 8 

98. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie 
grób lotników z kampanii wrześniowej 1939 na cmentarzu 
katolickim 

99. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie kapliczka przydrożna przy ul. Ujazdowskiej 27 z XVIII/XIX w. 

100. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie 
zamek wraz z bramą i posągiem śś. Jana Nepomucena i Floriana 
z 1303, 1562-1596, XIX w., po 1945 r. 

101. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie park z I poł. XIX w. 

102. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie ratusz z XIX w. 

103. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie 
baszta - dzwonnica przy kościele parafialnym na pl. Kościelnym 
z XV i XVIII w. 

104. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie dom przy ul. Karola Lange 3 z I poł. XIX w. 

105. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie dom przy ul. Karola Lange 5 z I poł. XIX w. 

106. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie więzienie wraz z murem i wieżyczkami przy ul. Karola Miarki 1 

107. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie 
budynek dawnego browaru przy ul. Kościuszki 4 z lat 90-tych 
XIX w. 

108. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie kamienica przy ul. Parafialnej 1 z 1875 r. 

109. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie dom, dawna plebania przy ul. Parafialnej 2 z XVIII w. 

110. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie 
zagroda dawnej bażanciarni (budynek murowany, budynek 
drewniany poza zagrodą budynek mieszkalny przy ul. Parkowej 
11 z I poł XIX w. 

111. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie dom przy Rynku 15 z I poł. XIX w.  

112. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie dom przy Rynku 16 z I poł. XIX w. 

113. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie dom przy Rynku 17 z I poł. XIX w. 

114. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie dom przy Rynku 18 z I poł. XIX w. 

115. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie 
zespół budynków więziennych - Zakład Karny nr 2 przy ul. 
Świerczewskiego 3 (2 pawilony więzienne, kuchnia, ogrodzenie 
z wartowniami) z 1893-1896 

116. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie dom przy ul. Zamkowej 4 z końca XIX w. (1983-1990 r.) 

117. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce Opolskie ujeżdżalnia koni przy ul. Zamkowej 6 z 1910 r. 

118. 
Strzelce 
Opolskie 

Sucha kościół filialny p.w. św. Bartłomieja z XVI w. i 1820 r. 

119. Strzelce Szczepanek kościół filialny p.w. Nawiedzenia NMP (kościół drewniany wraz 
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Opolskie z wnętrzem) z 1666 r. 

120. 
Strzelce 
Opolskie 

Szymiszów 
kościół parafialny p.w. śś. Szymona i Judy Tadeusza wraz z 
wnętrzem z 1607 i 1909-1911 r. 

121. 
Strzelce 
Opolskie 

Szymiszów 
mogiła Franciszka Waloszka powstańca śląskiego na cmentarzu 
rzymsko-katolickim 

122. 
Strzelce 
Opolskie 

Szymiszów zespół pałacowy: pałac z XVII i XX w. 

123. 
Strzelce 
Opolskie 

Szymiszów zespół pałacowy: spichlerz z poł. XIX w. 

124. 
Strzelce 
Opolskie 

Szymiszów park z XVIII/XIX w. 

125. Zawadzkie Kielcza kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja z XVIII i XIX w. 

126. Zawadzkie Kielcza 
zbiorowa mogiła powstańców śląskich na cmentarzu rzymsko-
katolickim 

127. Zawadzkie Kielcza dom przy ul. Dobrego Pasterza 35 z XIX w. 

128. Zawadzkie Zawadzkie 
zbiorowa mogiła powstańców śląskich na cmentarzu rzymsko-
katolickim 

129. Zawadzkie Zawadzkie dawny pałacyk myśliwski przy ul. Czarnej z XIX w. 

130. Zawadzkie Żędowice 
zbiorowa mogiła powstańców śląskich na cmentarzu rzymsko-
katolickim z 1921 r. 

131. M. Opole Opole Gosławice 
cmentarz "Na Grobli" wraz z kaplicą przy ul. Oleskiej z II poł. XIX 
w. 

132. M. Opole Opole Gosławice 
kapliczka - dzwonnica, cmentarz komunalny przy ul. Oleskiej z 
XVIII w. 

133. M. Opole Opole Grudzice kapliczka przy ul. Grudzickiej 

Województwo śląskie 

134. Kalety Kalety pałac 

135. Krupski Młyn Potępa 
kaplica Grobu Chrystusa (murowana kaplica p.w. Bożego Grobu 
i św. Medarda) z XVII w. 

136. 
Miasteczko 
Śląskie 

Miasteczko 
Śląskie 

figurka Świętego Jana Nepomucena w kapliczce w ogrodzeniu 
starego kościoła 

137. 
Miasteczko 
Śląskie 

Miasteczko 
Śląskie 

neogotycki kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP z XX w. 

138. 
Miasteczko 
Śląskie 

Miasteczko 
Śląskie - Żyglin 

neogotycki kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP z XIX w. 

139. 
Miasteczko 
Śląskie 

Miasteczko 
Śląskie - Żyglin 

barokowa kaplica z XVIII w. 

140. Świerklaniec 
Świerklaniec - 
Nakło 

budynek sierocińca (obecnie Dom Pomocy Społecznej Dla 
Dzieci) przy ul. Głównej 8, wzniesiony w 1899 r. z inicjatywy 
hrabiego Łazarza Henckel von Donnersmarck 

141. Świerklaniec 
Świerklaniec - 
Nakło 

neogotycki zamek wraz z założeniem parkowym z XIX w.  

142. 
Tarnowskie 
Góry 

Tarnowskie Góry - 
Bobrowniki 
Śląskie 

kaplica z XIX w. (murowana, tynkowana) 

143. 
Tarnowskie 
Góry 

Tarnowskie Góry - 
Bobrowniki 
Śląskie 

stodoła z XVIII w. (drewniana) 

144. 
Tarnowskie 
Góry 

Tarnowskie Góry - 
Pniowiec 

dom z XIX w. (drewniany) 
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145. 
Tarnowskie 
Góry 

Tarnowskie Góry - 
Rybna 

zespół pałacowo-parkowy: pałac z XVIII w. (murowany, 
tynkowany, z przybudówką), park późnobarokowy 

146. 
Tarnowskie 
Góry 

Tarnowskie Góry - 
Strzybnica 

kaplica, z ok. poł. XVIII w. (murowana, tynkowana, z 
drewnianym podcieniem) 

147. Tworóg Brynek 
zamek przy ul. Park 4 z XIX w. przebudowany na początku XX w. 
(murowany, tynkowany, dwuskrzydłowy, z portykiem i tarasem) 
oraz park typu angielskiego z ogrodem botanicznym 

148. Tworóg Koty 
kościół parafialny p.w. śś. Piotra i Pawła przy ul. Szkolnej 7 z 
XVIII w. (murowany, tynkowany, z wieżą) 

149. Tworóg Tworóg 

zespół kościelny przy ul. Kościelnej 2: kościół parafialny p.w. św. 
Antoniego Padewskiego z XIX w., rozbudowany w XX w. 
(murowany, tynkowany, z transeptem i wieżą od zachodu), 
kaplica cmentarna (murowana, tynkowana) oraz mur 
cmentarny 

150. Tworóg Tworóg 
kaplica przy ul. 1 Maja 5 z XVII w., odnowiona w XIX w. 
(murowana, tynkowana) 

151. Tworóg Tworóg 
zespół zamkowy przy ul. Zamkowej 16: rokokowo-
klasycystyczny zamek z XVIII w. (murowany), kaplica w parku 
zamkowym (murowana, tynkowana) oraz pozostałości parku 

152. Tworóg Tworóg 
budynek mieszkalny przy ul. Wolności 1 z XIX w. (drewniany, 
tynkowany) 

153. Zbrosławice Jasiona 
barokowy dwór wraz z najbliższym otoczeniem przy ul. Głównej 
z XVIII w. (murowany) 

154. Zbrosławice Kopienice 
barokowy kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny przy 
ul. 1 Maja 12, z XVI w. (murowany) 

155. Zbrosławice Kopienice 
klasycystyczny dwór przy ul. 1 Maja z XIX w. (murowany, 
tynkowany) 

156. Zbrosławice Księży Las 
kościół filialny p.w. św. Michała przy ul. Wiejskiej z XV w. 
(drewniany) wraz z wyposażeniem 

157. Zbrosławice Miedary pałacyk myśliwski przy ul. Zamkowej 7 z 1892 r. 

158. Zbrosławice Wilkowice 
późnobarokowy pałac przy ul. Księżoleśnej 1 z XVIII w. 
(murowany, tynkowany, z ryzalitem i gankiem kolumnowym od 
przodu) 

159. Wielowieś Dąbrówka 
klasycystyczny dwór przy ul. Głównej z początku XIX w. 
(murowany) 

160. Wielowieś Dąbrówka 
klasycystyczny spichlerz przy ul. Głównej z I poł. XIX w. 
(murowany) 

161. Wielowieś Dąbrówka 
klasycystyczny budynek dworski przy ul. Głównej z I poł. XIX w. 
(murowany) 

162. Wielowieś Świbie 
gotycki kościół parafialny p.w. śś. Mikołaja i Krzysztofa przy ul. 
Wiejskiej 117 z XVI w. (murowany) 

163. Wielowieś Świbie barokowa kaplica p.w. św. Benigny z XVII w. (murowana) 

164. Wielowieś Świbie figura Święty Krzysztof w kaplicy pw. św. Benigny  

165. Wielowieś Świbie spichlerz dworski przy ul. Słonecznej z XVIII w. (murowany) 

166. Wielowieś Świbie 
dawna gorzelnia dworska przy ul. Słonecznej z poł. XIX w. 
(murowana) 

167. Wielowieś Wielowieś 
kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP przy ul. Kościelna 5 
z XV w. (murowany) 

168. Wielowieś Wielowieś dwór przy ul. Głównej 1 z XVIII w. (murowany) 

169. Wielowieś Wiśnicze kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy przy ul. Głównej z XVI w. 
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170. Wielowieś Wiśnicze 
późnobarokowa kaplica p.w. Matki Boskiej Bolesnej z XVIII w. 
(murowana, tynkowana) 

171. Wielowieś Wiśnicze spichlerz plebański przy ul. Wiejskiej 1 z poł. XIX w. (murowany) 

 

 

Tabela 18. Stanowiska archeologiczne w miejscowościach w całości lub częściowo mieszczących się w zlewni 
Małej Panwi 

Lp. Gmina Miejscowość 
Typ 

stanowiska 
Chronologia 

Województwo opolskie 

1. Dobrodzień Warłów osada kultura łużycka (halsztat), VII - VIII w. 

2. Chrząstowice Daniec osada kultura przeworska 

3. Chrząstowice Dąbrowice 
punkt 
osadniczy 

kultura przeworska (późny okres wpływów 
rzymskich), XIV - XV w. 

4. Chrząstowice Dębie 
osada i 
cmentarzysko 
ciałopalne 

okres wpływów rzymskich 

5. Chrząstowice Lędziny grodzisko wczesne średniowiecze (VIII - X w.) 

6. 
Dobrzeń 
Wielki 

Czarnowąsy 
cmentarzysko 
ciałopalne 

kultura łużycka (V okres epoki brązu) 

7. 
Dobrzeń 
Wielki 

Czarnowąsy osada okres wpływów rzymskich (IV w.) 

8. 
Dobrzeń 
Wielki 

Czarnowąsy osada kultura łużycka 

9. 
Dobrzeń 
Wielki 

Czarnowąsy osada 
okres wpływów rzymskich, wczesne 
średniowiecze, średniowiecze 

10. 
Dobrzeń 
Wielki 

Czarnowąsy osada kultura łużycka, okres wpływów rzymskich 

11. 
Dobrzeń 
Wielki 

Czarnowąsy osada kultura łużycka, okres wpływów rzymskich 

12. 
Dobrzeń 
Wielki 

Czarnowąsy osada neolit, średniowiecze 

13. 
Tarnów 
Opolski 

Raszowa osada kultura przeworska (okres wpływów rzymskich) 

14. Turawa Kotórz Mały 
osada, punkt 
osadniczy 

epoka kamienia, kultura przeworska (późny okres 
wpływów rzymskich), XIV - XV w. 

15. Izbicko Izbicko 
grodzisko 
stożkowate 

średniowiecze (XIII - XIV w.) 

16. Izbicko Izbicko 
cmentarzysko 
kurhanowe 

późny okres rzymski, wczesne średniowiecze 

17. Izbicko Izbicko osada 
kultura przeworska (późny okres wpływów 
rzymskich), średniowiecze 

18. Izbicko Izbicko osada 
kultura przeworska (późny okres wpływów 
rzymskich), średniowiecze 

19. Izbicko Izbicko 
cmentarzysko 
ciałopalne 

kultura przeworska 

20. Izbicko Izbicko osada okres wpływów rzymskich 

21. Izbicko Ligota osada kultura przeworska (okres wpływów rzymskich) 
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Lp. Gmina Miejscowość 
Typ 

stanowiska 
Chronologia 

Czamborowa 

22. Izbicko Sprzęcice osada kultura łużycka (halsztat) 

23. Jemielnica Jemielnica osada 
kultura łużycka (V okres epoki brązu/halsztat), 
okres wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze 

24. Jemielnica Łaziska osada kultura łużycka (V okres epoki brązu/halsztat) 

25. Jemielnica Łaziska osada hutnicza wczesne średniowiecze (X - 1 poł. XI w.) 

26. Jemielnica Łaziska osada 
wczesne średniowiecze (XI - XII w.), późne 
średniowiecze (XIV w.) 

27. Leśnica Wysoka grodzisko średniowiecze (XIV w.) 

28. 
Strzelce 
Opolskie 

Błotnica 
Strzelecka 

cmentarzysko, 
osada 

kultura łużycka (halsztat), wczesne średniowiecze 

29. 
Strzelce 
Opolskie 

Brzezina 
grodzisko 
stożkowate 

Średniowiecze 

30. 
Strzelce 
Opolskie 

Grodzisko osada wczesne średniowiecze (XI - XII w.) 

31. 
Strzelce 
Opolskie 

Grodzisko 
osada 
produkcyjna 

późny okres wpływów rzymskich 

32. 
Strzelce 
Opolskie 

Niwki osada 
kultura przeworska (późny okres wpływów 
rzymskich) 

33. 
Strzelce 
Opolskie 

Osiek osada wczesne średniowiecze - X – I poł. XI w. 

34. 
Strzelce 
Opolskie 

Rozmierka osada kultura łużycka (późny okres epoki brązu/halsztat) 

35. 
Strzelce 
Opolskie 

Rozmierka osada kultura łużycka (epoka brązu/halsztat C) 

36. 
Strzelce 
Opolskie 

Rozmierz grodzisko średniowiecze (XIII - XIV w.) 

37. 
Strzelce 
Opolskie 

Rożniątów osada 
kultura łużycka (V okres epoki brązu/halsztat), 
wczesne średniowiecze, średniowiecze (XIII - XIV 
w.) 

38. 
Strzelce 
Opolskie 

Rożniątów osada 
kultura przeworska (okres wpływów rzymskich), 
średniowiecze 

39. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce 
Opolskie 

cmentarzysko 
kurhanowe 

okres wpływów rzymskich 

40. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce 
Opolskie 

osada 
kultura łużycka, wczesne średniowiecze (młodsza 
faza) 

41. 
Strzelce 
Opolskie 

Strzelce 
Opolskie 

osada 
produkcyjna 

kultura przeworska (faza C) 

42. Zawadzkie Kielcza grodzisko średniowiecze (XIII - XIV w.) 

43. Zawadzkie Kielcza 
Pkt. osadniczy, 
osada 

epoka kamienia, kultura łużycka 

Województwo śląskie 

44. 
Tarnowskie 
Góry 

Tarnowskie 
Góry - 
Repecko 

osada 
przełom epoki brązu i okresu halsztackiego, 
kultura łużycka 

45. Wielowieś Świbie cmentarzysko 
okres rzymski z tzw. grupy dobrodzieńskiej z IV-V 
wiek n.e. - położone na północ od wsi przy 
skrzyżowaniu 
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Lp. Gmina Miejscowość 
Typ 

stanowiska 
Chronologia 

46. Wielowieś Świbie cmentarzysko 
kultura łużycka o mieszanym obrządku 
pogrzebowym - położone na północny wschód od 
wsi 

 

6. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

projektowanego dokumentu 

Zgodnie z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Planami Gospodarowania 

Wodami dobry stan/ potencjał wód (poza derogacjami) ma być osiągnięty do 2015 r. Wyniki 

Państwowego Monitoringu Środowiska wskazują, że stan wód w zlewni Małej Panwi jest 

w większości cieków poniżej dobrego. Dlatego też Dyrektor RZGW we Wrocławiu zaplanował 

wdrożyć działania naprawcze w postaci rozporządzenia w sprawie ustalenia WKW. 

Wprowadzenie ograniczenia w rozporządzeniu w sprawie WKW w postaci zakazu 

poboru wód w przypadku wystąpienia przepływu o wartości przepływu nienaruszalnego lub 

przepływu o wartości niższej niż przepływ nienaruszalny przyczyni się w sposób bezpośredni 

do poprawy stanu wód. 

Dowody będące w posiadaniu Dyrektora RZGW we Wrocławiu pozwoliły na 

wprowadzenie ograniczenia w ilości pobieranej wody. Natomiast zagadnienia związane 

z jakością wód nie mogą znaleźć odzwierciedlenia w postaci wprowadzonego ograniczenia 

w WKW do czasu zmiany prawa wodnego w zakresie przekazywania informacji przez 

użytkowników wód o rzeczywistym użytkowaniu w czasie i przestrzeni i korelacji 

rzeczywistego użytkowania z warunkami zawartymi w pozwoleniu. Wprowadzenie 

ograniczeń i przegląd pozwoleń wodnoprawnych wymaga zgromadzenia niepodważalnych 

danych o użytkowaniu.  

Inne rodzaje korzystania z wód tj.: 

− rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych, 

− korzystanie z wód służące do wypoczynku, uprawianiu turystyki, sportów wodnych 

oraz amatorskiego połowu ryb, 

− wycinanie roślin z wód lub brzegu (w tym - postępowanie z rumoszem drzewnym) 

w ramach szczególnego korzystania z wód, 

− przerzuty wody, 

− korzystanie z wód do celów żeglugi 

nie są istotne dla zlewni Małej Panwi. Dodatkowo ustalenia WKW będą mieć 

przełożenie na korzystanie z wód, które wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, 

natomiast ww. korzystanie z wód nie wymaga uzyskania takiego pozwolenia. 
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Ponadto, brak jest dowodów wskazujących jednoznacznie, iż ww. korzystanie z wód 

stanowi zagrożenie dla osiągnięcia celów środowiskowych JCWP w zlewni Małej Panwi. 

 

7. Przewidywane oddziaływania ustaleń rozporządzenia na środowisko 

7.1. Oddziaływanie na wody powierzchniowe 

Przyjęcie analizowanego dokumentu nie będzie wpływać negatywnie na wody 

powierzchniowe. Projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 

zlewni Małej Panwi (WKW) wprowadza przepisy, które zapewniają wyższy niż dotychczas 

poziom wymagań odnośnie korzystania ze środowiska, a więc przyjęcie dokumentu będzie 

generować wyłącznie korzystne oddziaływania na wody powierzchniowe.  

§3 WKW mówi: „Dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód 

płynących wymagane jest zachowanie w korycie cieku przepływu nienaruszalnego 

bezpośrednio poniżej szczególnego korzystania z wód, wyliczonego dowolną metodą, 

którego wartość nie może być mniejsza niż średni niski przepływ z wielolecia (SNQ) 

skorygowany współczynnikiem k o wartości wyliczalnej wg zasady określonej 

w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry”. 

W celu zachowania w korycie cieku większego przepływu nienaruszalnego, ze 

względu na wymagania siedliskowe organizmów wodnych, ochronę przyrody, gospodarkę 

rybacką czy turystykę, proponuje się podniesienie wymagań i dodanie zapisu „przy czym 

wartość współczynnika k nie może być mniejsza od 1”. 

Rzeka Mała Panew, na większej części swojej długości, oraz jej dopływy są 

identyfikowane jako rzeka włosienicznikowa – siedlisko przyrodnicze 3260, ważne dla Unii 

Europejskiej, dla ochrony którego przepływ nienaruszalny nie może być niższy od SNQ. 

Zatem dla rzek, dla których wartość współczynnika k obliczona metodą Kostrzewy jest 

mniejsza od 1 należy przyjąć wartość 1, tam gdzie wartość współczynnika k obliczona metodą 

Kostrzewy jest wyższa od 1 należy przyjąć tą wartość. 

Zachowanie w korycie cieku przepływu nienaruszalnego wpłynie na poprawę 

warunków bytowania organizmów. Będzie powodowało utrzymanie dobrego stanu i z dużym 

prawdopodobieństwem poprawę elementów biologicznych.  

Ponadto wprowadzenie ograniczenia w postaci przepływu nienaruszalnego posłuży 

jako element rozdziału wody (ograniczenie zużycia wody), określeniu limitów zmian 

jednolitych części wód, utrzymaniu określonego stanu biologicznego oraz ułatwi 

korygowanie skutków wcześniejszych działań. 
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§5 mówi, iż wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych musi uwzględniać 

konieczność zaniechania i stopniowego eliminowania emisji do wód substancji 

priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Obostrzenia dotyczą wprowadzania ścieków do każdej JCWP – zrzuty ścieków nie mogą 

pogarszać elementów fizykochemicznych i biologicznych wód w żadnej jednolitej części wód 

powierzchniowych w stopniu skutkującym zmianę jej klasyfikacji oraz nie może zagrażać osiągnięciu 

jej celów środowiskowych, natomiast wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych 

o stanie gorszym od dobrego wymagać będzie zastosowania najlepszych dostępnych technik 

(BAT) gwarantujących minimalizację stężeń substancji zanieczyszczających w ściekach 

odprowadzanych do tych wód. §12 zabrania wydawania pozwoleń wodnoprawnych na 

wprowadzanie do wód ścieków o wartościach wyższych niż najwyższe dopuszczalne wartości 

zanieczyszczeń określone w stosownych przepisach, jeżeli odbiornikiem jest wskazana 

w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry jednolita część wód 

powierzchniowych zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wymieniona 

w wykazie jednolitych części wód powierzchniowych zagrożonych stanowiącym załącznik nr 

4 do rozporządzenia. Zapis §13 wprowadza obostrzenia dotyczące ilości wprowadzanych 

ładunków zanieczyszczeń do wód powierzchniowych – ich skumulowana wartość 

wprowadzana do wód w zlewni nie może przekraczać wartości ładunku stanu dobrego 

pomniejszonego o wartość ładunku naturalnego. Zapis §14 wprowadza konieczność 

dokonania przeglądu pozwoleń wodnoprawnych w SCWP SO0402 z uwagi na brak chłonności 

rzeki Stoły. Zapisem §15 w obszarze przyległym do zbiornika Turawa wprowadzanie ścieków 

do wód lub do ziemi, rolnicze wykorzystanie ścieków, stosowanie komunalnych osadów 

ściekowych dopuszcza się w odległości większej niż 100 m od brzegu zbiornika 

Z uwagi na zły stan JCWP wprowadzone zakazy i ograniczenia dotyczące ilości ładunku 

wprowadzanych zanieczyszczeń wpłyną korzystnie na jakość wód. Przyczyni się to do 

poprawy stanu wód, a tym samym spełniony zostanie warunek dążenia do osiągnięcia celu, 

jakim jest co najmniej dobry stan wód.  

Zapis §9, w którym zaznaczono, iż ”wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w zlewni Małej 

Panwi odbywać się będzie według następującej hierarchii potrzeb: 

1) zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe; 

2) zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 

3) do produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych; 

4) korzystanie z wód, które przyczyni się do  zwiększenia naturalnej lub sztucznej retencji 

wód w zlewni; 

5) pozostałe potrzeby wodne według kolejności wykorzystania rodzajów wód: 

a) pobór z wód powierzchniowych; 

b) pobór z wód podziemnych pierwszego piętra wodonośnego o swobodnym 

zwierciadle wody; 
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c) pobór z wód podziemnych o napiętym zwierciadle wody. 

2. „Korzystanie z wód w zlewni Małej Panwi odbywa się według wydawanych pozwoleń 

wodnoprawnych, a w przypadku niewystarczających zasobów wodnych według naturalnej 

lokalizacji użytkowników od źródła do ujścia”. 

§10 mówi, iż korzystanie z wód nie może powodować redukcji przepływu w korycie cieku 

poniżej przepływu nienaruszalnego, o którym mowa w §3 WKW. 

 

Podsumowując, realizacja zapisów zawartych w WKW nie będzie mieć negatywnego 

wpływu na stan ilościowy i jakościowy, zaś ograniczenia zawarte w rozporządzeniu umożliwią 

poprawę, bądź przyczynią się do niepogarszania jakości wód. 

7.2. Oddziaływanie na wody podziemne 

WKW nie będzie wpływać negatywnie na wody podziemne. WKW wprowadza 

bowiem przepisy, które zapewniają wyższy niż dotychczas poziom wymagań odnośnie 

korzystania ze środowiska, a więc przyjęcie dokumentu będzie generować wyłącznie 

korzystne oddziaływania na wody podziemne. 

§6, który w celu ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami zaostrza warunki 

wprowadzania ścieków do ziemi. Zapis §6 ust. 1 mówi, iż wprowadzanie ścieków do ziemi 

musi uwzględniać konieczność zaniechania i stopniowego eliminowania emisji substancji 

priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Natomiast 

ust. 2 tego paragrafu mówi, że 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 - chyba, że 

zostaną spełnione przesłanki art. 38j ustawy Prawo wodne.  

Zapis §8, ust. 2 mówi, że w celu osiągnięcia oraz zachowania dobrego stanu jednolitych 

części wód podziemnych zmiany będące wynikiem nowych działań nie mogą negatywnie 

oddziaływać na cele środowiskowe jednolitej części wód podziemnych - chyba, że zostaną 

spełnione przesłanki art. 38j ustawy Prawo wodne. 

Zapis §11 określa, iż dopuszczalna wielkość poboru wód podziemnych udzielona 

pozwoleniem wodnoprawnym musi wynikać z uzasadnionego zapotrzebowania na wodę. 

Dodatkowo ust. 2 niniejszego paragrafu precyzuje, że zakres zamierzonego korzystania z wód 

podziemnych, przedstawiony w części opisowej operatu wodnoprawnego, wymaga 

uwzględnienia w szczególności: 

1) w przypadku kontynuacji poboru wód podziemnych, informacji dotyczących 

uzasadnionego zapotrzebowania na wodę, obejmujących takie elementy jak: 

a) analizę wielkości rzeczywistego wykorzystania wody w poprzednim okresie, 

b) analizę udokumentowanych potrzeb w zakresie rezerw wody;  

2) w przypadku poboru wód podziemnych na potrzeby inne niż: 
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a) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-

bytowe, 

b) do produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych; 

informacji dotyczących braku możliwości wykorzystania wód powierzchniowych. 

 

Podsumowując, realizacja zapisów zawartych w WKW nie będzie mieć negatywnego 

wpływu na stan ilościowy i jakościowy wód podziemnych. Ograniczenia zawarte 

w rozporządzeniu umożliwią poprawę, bądź przyczynią się do niepogarszania jakości oraz 

ilości wód podziemnych. 

7.3. Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze 

Przyjęcie WKW będzie powodować wyłącznie korzystne oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze, ponieważ wprowadzi przepisy zapewniające wyższy niż dotychczas poziom 

wymagań wobec korzystania ze środowiska. 

Zapisy §3 WKW wprowadzają pewne usystematyzowanie w zakresie obliczania 

przepływu nienaruszalnego w ciekach, co do tej pory nie zostało odzwierciedlone w żadnym 

akcie prawnym, w tym także w ustawie Prawo wodne. Ponieważ rzeka Mała Panew wraz 

z dopływami zaliczana jest do rzeki włosienicznikowej zapis dotyczący przepływu 

nienaruszalnego uszczegółowiono i obecnie proponuje się: „Dla uzyskania dobrego stanu lub 

potencjału ekologicznego wód płynących wymagane jest zachowanie w korycie cieku 

przepływu nienaruszalnego bezpośrednio poniżej szczególnego korzystania z wód, 

wyliczonego dowolną metodą, którego wartość nie może być mniejsza niż średni niski 

przepływ z wielolecia (SNQ) skorygowany współczynnikiem k o wartości wyliczalnej wg 

zasady określonej w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Środkowej Odry, przy czym wartość współczynnika k nie może być mniejsza od 1”. Taka 

forma zapisu służy ochronie ekosystemów wodnych i wodno-lądowych, szczególnie 

w okresach, gdy w cieku występują przepływy niskie. Konieczność pozostawienia w korycie 

przepływu, co najmniej średniego niskiego umożliwia życie biologiczne w cieku, a także 

wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodno-lądowych. Jednakże 

zapis ten kontroluje przepływ nienaruszalny przy stanach niskich, nie zapewniając ochrony 

pełnego reżimu hydrologicznego rzeki. WKW zawiera również zapisy ograniczające 

wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych, a co za tym idzie wpłyną korzystnie na 

środowisko przyrodnicze.  
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Krajobraz 

WKW nie będzie generować negatywnych oddziaływań na krajobraz, 

z uwzględnieniem tworów hydrogeomorfologicznych (starorzecza, meandry, roztokowość 

koryta, wyspy, łachy, osypiska itp.), gdyż nie zawiera on ustaleń mogących taką presję 

wywierać. Ustalenia zawarte §3 WKW dotyczące zachowania przepływu nienaruszalnego 

bezpośrednio poniżej szczególnego korzystania z wód, na poziomie, co najmniej średniego 

niskiego zapewniają prawidłowe funkcjonowanie gatunków wodnych oraz od wód zależnych, 

szczególnie w okresach, gdy istnieje ryzyko niedoborów wody, tj. niżówkowych. Dzięki takim 

ograniczeniom WKW będzie generować tylko korzystne oddziaływania na krajobraz będący 

w bezpośredniej bliskości z rzeką. Dążenie do osiągnięcia wskazanych prawem celów 

środowiskowych powinno wpływać pozytywnie na krajobraz.  

WKW zawiera zapisy ograniczające wprowadzanie ścieków do wód 

powierzchniowych oraz obostrzenia dotyczące skumulowanej wartości wprowadzanych 

zanieczyszczeń, zakazują również wydobywania z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, 

piasku oraz innych materiałów w ilości zagrażającej zachowaniu równowagi 

hydrodynamicznej cieku, co mogłoby powodować pogorszenie ekologicznych funkcji wód 

oraz stanu ekosystemów lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio zależnych od wód. 

W związku z powyższym zapisy te generować będą korzystny wpływ na krajobraz dolin 

rzecznych. 

 

Ekosystemy ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów wodnych i wodno-lądowych 

Ekosystemy wodne i wodno-lądowe są to ekosystemy ściśle zależne od wód. Woda 

ma szczególnie istotne znaczenie dla organizmów w niej zamieszkujących ponieważ tworzy 

ona zewnętrzne środowisko fizyczno-chemiczne, stanowiące dla nich podstawę i podłoże. 

Ponadto woda zaopatruje roślinność wodną w pokarm i tlen do oddychania, roznosi 

produkty przemiany materii oraz umożliwia rozmnażanie. 

Zapisy §3 WKW wprowadzają ograniczenia w korzystaniu z wód w zlewni Małej Panwi 

poprzez określenie wielkości przepływu nienaruszalnego bezpośrednio poniżej szczególnego 

korzystania z wód, na poziomie nie mniejszym niż SNQ. Skutkuje to pozytywnym 

oddziaływaniem na ekosystemy wodne i wodno-lądowe, szczególnie w okresach, gdy w cieku 

występują przepływy niskie.  Konieczność pozostawienia w korycie przepływu, co najmniej 

średniego niskiego umożliwia życie biologiczne w cieku, a także wpływa korzystnie na 

prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodno-lądowych. Zapewnienie przepływu Qn na 

poziomie nie niższym niż SNQ przyczynia się do ochrony rzadkiego siedliska przyrodniczego 

tj. rzeki włosienicznikowej, którą jest Mała Panew wraz z dopływami.  
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WKW zawiera również inne zapisy, minimalizujące wprowadzanie ścieków do wód 

powierzchniowych oraz ograniczające ilość wprowadzanych ładunków zanieczyszczeń do 

wód powierzchniowych, a także zakazują wydobywania z wód powierzchniowych kamienia, 

żwiru, piasku oraz innych materiałów w ilości zagrażającej zachowaniu równowagi 

hydrodynamicznej cieku, co mogłoby powodować pogorszenie ekologicznych funkcji wód 

oraz stanu ekosystemów lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio zależnych od wód. 

Reasumując, powyższe zapisy wpłyną korzystnie na środowisko przyrodnicze. 

 

Szata roślinna 

Woda jest dla roślin elementem niezbędnym do życia – flora uzależniona jest od 

możliwości pobierania wody z gleby a wraz z nią soli mineralnych. Woda jest również 

składnikiem nieodzownym do przeprowadzenia przez rośliny procesu fotosyntezy oraz bierze 

udział w innych ważnych czynnościach życiowych.  

WKW nie będzie generować negatywnych oddziaływań na szatę roślinną w obszarach 

Natura 2000: PLH240003 – Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie, PLH160003 – Kamień Śląski, 

PLH240036 – Hubert, PLH160002 – Góra Świętej Anny, PLH240035 – Bagno Bruch koło 

Pyrzowic, PLH160008 – Dolina Małej Panwi oraz we wszystkich rezerwatach przyrody 

i parkach krajobrazowych zlokalizowanych w obszarze zlewni Małej Panwi.  

W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 

7 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Srebrne 

Źródła” zawarto zapisy §7 dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych 

i zewnętrznych, które dotyczą zapewnienia odpowiedniej jakości i ilości wody, tj.: 

„3) zakazuje się na terenach przylegających do rezerwatu prowadzenia prac ziemnych 

i ziemno-niwelacyjnych, zmieniających stosunki wodne w gruncie i na powierzchni w obrębie 

rezerwatu;  

4) zakazuje się na terenach przyległych do rezerwatu budowy, rozbudowy, 

przebudowy i odbudowy systemów melioracyjnych mogących zmienić warunki 

hydrograficzne i hydrogeologiczne na terenie rezerwatu;  

5) zakazuje się na terenach przyległych do rezerwatu poboru wody w sposób 

naruszający stosunki hydrologiczne i hydrogeologiczne na jego obszarze;  

9) zakazuje się na terenach przyległych do rezerwatu lokalizacji wylewisk i składowisk 

odpadów, jeżeli mogą bezpośrednio lub pośrednio wpływać na chemizm wód gruntowych 

i powierzchniowych na terenie rezerwatu”. 
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WKW zawiera zapisy mające na celu ustalenie wielkości przepływu nienaruszalnego 

na poziomie nie niższym niż SNQ, ograniczenie ilość ładunku wprowadzanych zanieczyszczeń 

do wód powierzchniowych i podziemnych, a także zakazujące wydobywania z wód 

powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w ilości zagrażającej 

zachowaniu równowagi hydrodynamicznej cieku, co mogłoby powodować pogorszenie 

ekologicznych funkcji wód oraz stanu ekosystemów lądowych i terenów podmokłych 

bezpośrednio zależnych od wód. W konsekwencji zapisy te są spójne z zapisami Planu 

Ochrony „Srebrne Źródła” dotyczącymi eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych 

i zewnętrznych które dotyczą zapewnienia odpowiedniej jakości i ilości wody, a co za tym 

idzie będą korzystnie oddziaływać na szatę roślinną. 

 

Fauna 

Dla zwierząt w niej zamieszkujących, woda ma fundamentalne znaczenie – dla świata 

fauny jest ona podstawowym składnikiem warunkującym życie. Dostarcza zwierzętom 

życiodajnego tlenu, zaś w organizmach wykorzystywana jest do utrzymania odpowiedniego 

ciśnienia wewnątrz komórek. Ponadto jest istotnym składnikiem krwi, która transportuje 

tlen, substancje odżywcze oraz produkty przemiany materii.  

WKW nie będzie generować negatywnych oddziaływań na zwierzęta (ssaki, płazy, 

gady, ryby, ptaki oraz bezkręgowce) występujące w obszarach Natura 2000: PLH240003 – 

Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie, PLH160003 – Kamień Śląski, PLH160010 – Łąki 

w okolicach Chrząstowic, PLH160002 – Góra Świętej Anny, PLH160008 – Dolina Małej Panwi 

oraz PLB160004 – Zbiornik Turawski, a także na zwierzęta występujące w rezerwatach 

przyrody oraz parkach krajobrazowych leżących w obszarze zlewni Małej Panwi. 

WKW zawiera zapisy, które zastosowanie przyczyni się do ograniczenia ładunku 

wprowadzanych zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych, jak również oraz 

zakazujące wydobywania z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych 

materiałów w ilości zagrażającej zachowaniu równowagi hydrodynamicznej cieku, co 

mogłoby powodować pogorszenie ekologicznych funkcji wód oraz stanu ekosystemów 

lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio zależnych od wód. Wdrożenie powyższych 

zapisów korzystnie wpłynie na funkcjonowanie świata zwierzęcego.  
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Prognozowane kierunki i stopnie przekształceń ekosystemów warunkujących 

występowanie siedlisk i gatunków chronionych na mocy Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy 

Siedliskowej oraz prawa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na 

przedmioty ochrony obszarów Natura 2000  

Obszarami, które mają znaczenie dla Wspólnoty jest „Dolina Małej Panwi” – PLH160008 oraz 

Obszar specjalnej ochrony ptaków „Zbiornik Turawski” – PLB160004.  

W WKW sformułowano zapisy mające przyczynić się do osiągnięcia celów 

środowiskowych zgodnie z wymogami RDW. W tym celu w WKW oraz w niniejszej prognozie 

zaproponowano zapisy wprowadzające ograniczenia w dotychczasowym korzystaniu z wód 

w zakresie ilości jak i jakości. Z uwagi na siedliska zależne od wód zapisy te będą miały 

korzystny wpływ na ich zachowanie. W planie zadań ochronny dla obszaru Natura 2000 

Dolina Małej Panwi (Dz. Urz. woj. op. 2013, poz. 500) dla siedlisk zależnych od wód wskazano 

zagrożenia istniejące oraz potencjalne, do których zalicza się m.in. zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych, susze, zmiany w stosunkach wodnych. Zapisy odnoszące się do 

zachowania w korycie przepływu nienaruszalnego na poziomie nie niższym niż SNQ oraz 

regulujące wprowadzanie ścieków do wód służą również ochronie siedlisk przyrodniczych 

ważnych dla Unii Europejskiej, w których zidentyfikowano zagrożenia wynikające 

z niedoborów wody bądź złej jej jakości, tj. nizinne i podgórskie rzeki ze zbiornikami 

włosieniczników Ranunculion Fluitantis (3260), starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 

wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (3150), torfowiska wysokie z roślinnością 

torfotwórczą (żywe) (7110), bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, 

Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum 

i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) (91D0). Oprócz ww. siedlisk, dla których 

w planie zadań ochrony Natura 2000 Dolina Małej Panwi zidentyfikowano zagrożenia 

związane z niewystarczającą ilością wody, bądź jej złą jakością, w obszarach Natura 2000 

występujących w zlewni Małej Panwi występują inne siedliska przyrodnicze pozostające 

w dynamicznych relacjach z wodami powierzchniowymi i podziemnymi: 

• Siedliska w profilu podłużnym rzek (od ujścia do źródeł w korycie i jego 

najbliższym sąsiedztwie): 

o 7220 – źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati; 

• Siedliska w profilu poprzecznym cieków (od koryta do mineralnego brzegu): 

o 91E0 – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe; 

o 6430 – ziołorośla górskie i nadrzeczne; 

o 7230 – górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk; 

o 6510 – niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie; 

o 6410 – zmiennowilgotne łąki trzęślicowe; 
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• Torfowiska oraz inne mokradła (poza dolinami rzecznymi): 

o 7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska. 

Podsumowując zapisy zamieszczone w WKW będą korzystnie wpływać na zachowanie 

siedlisk i gatunków chronionych na mocy Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej oraz 

prawa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na przedmioty ochrony obszarów 

Natura 2000. 

 

Prognozowany wpływ projektowanego dokumentu na zachowanie siedlisk związanych z 

rozrodem, zimowaniem i żerowaniem gatunków podlegających ochronie 

WKW nie będzie generować negatywnych oddziaływań na zachowanie siedlisk 

związanych z rozrodem, zimowaniem i żerowaniem gatunków podlegających ochronie 

ponieważ nie zawiera on ustaleń mogących wywierać na nie wpływ. WKW zawiera zapisy 

odnoszące się do poprawy stanu ilościowego oraz jakości wód w ciekach, co wpłynie 

korzystnie na osiągnięcie celów środowiskowych zgodnie z RDW. Zapisy mówiące 

o ograniczeniach w poborach wody oraz wprowadzania ścieków do wód wpłyną na poprawę 

jakości wody, a co za tym idzie wpłynie korzystnie na zachowanie siedlisk zwierzęcych 

z rozrodem, zimowaniem i żerowaniem gatunków podlegających ochronie, a będących 

w ścisłej zależności ze środowiskiem wodnym. 

7.4. Oddziaływanie na ludzi 

Przyjęcie 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 WKW sformułowane zostały ograniczenia dotyczące korzystania z wód, które 

przyczynią się do osiągania ustalonych celów środowiskowych. Dzięki nim działalność 

ludności zostanie zawężona. Ograniczenia dotyczą m.in. wprowadzania ścieków do wód, 

gdzie określono, że odbiornik ścieków posiada stan co najmniej dobry, jednakże pod 

warunkiem, że nie nastąpi przekwalifikowanie tego stanu do gorszego. Natomiast 

w przypadku odprowadzenia ścieków do odbiornika o stanie gorszym od dobrego, 

dopuszczono pod warunkiem zastosowania najlepszych dostępnych technik (BAT), które 

zagwarantują minimalizację stężeń substancji zanieczyszczających w ściekach 

odprowadzanych do tych wód. 

Zastosowanie powyższych ograniczeń uniemożliwi pogorszenie jakości wód 

w przypadku wprowadzenia dodatkowego ładunku zanieczyszczeń, a więc jakość wód nie 

powinna pogarszać się, co eliminuje negatywne oddziaływanie na ludzi. 



„Warunki korzystania z wód zlewni Małej Panwi  
wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” 

94 
 

Korzystanie z wód nie może powodować redukcji przepływu w korycie cieku poniżej 

przepływu nienaruszalnego. 

WKW zawiera zapis §9 ust. 1 tj. „Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w zlewni 

Małej Panwi odbywa się, według następującej hierarchii potrzeb: 

1) zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe; 

2) zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 

3) do produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych; 

4) korzystanie z wód, które przyczyni się do  zwiększenia naturalnej lub sztucznej retencji 

wód w zlewni; 

5) pozostałe potrzeby wodne według kolejności wykorzystania rodzajów wód: 

a) pobór z wód powierzchniowych; 

b) pobór z wód podziemnych pierwszego piętra wodonośnego o swobodnym 

zwierciadle wody; 

c) pobór z wód podziemnych o napiętym zwierciadle wody”. 

W związku z powyższym priorytet nadany jest poborowi wody z przeznaczeniem do 

spożycia przez ludzi.  

 

Reasumując, realizacja zapisów zawartych w WKW nie będzie mieć znaczącego 

negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, zaś ograniczenia zawarte w rozporządzeniu 

umożliwią poprawę, bądź przyczynią się do niepogarszania jakości wód, co powinno 

pozytywnie wpływać na jakość życia ludzi. 

7.5. Oddziaływanie na zabytki, dobra kultury i dobra materialne 

Zapisy WKW odnoszą się do korzystania z wód i mają przyczynić się do osiągnięcia 

celów środowiskowych zgodnie z wymogami RDW i dotyczą m.in. zagadnień związanych 

z wprowadzaniem ścieków do wód, wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych czy poborem 

wód. Zapisy te nie zawierają żadnych ustaleń, które generowałyby oddziaływania na zabytki 

oraz dobra kultury.  

Przyjęte w WKW zapisy nie będą powodować oddziaływania na zabytki oraz dobra 

kultury, ponieważ ich wprowadzenie odnosić się będzie do komponentów środowiska, 

a przede wszystkim do wód powierzchniowych i podziemnych. 

Istnieje prawdopodobieństwo, iż wprowadzenie zapisów WKW wpłynie na dobra 

materialne podmiotów gospodarczych, zajmujących się wydobywaniem z wód 

powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów. Związane to będzie 

z  §17, w którym zakazuje się wydobywania z wód powierzchniowych wyżej wymienionych 

materiałów w ilości zagrażającej zachowaniu równowagi hydrodynamicznej cieku, mogącej 

powodować pogorszenie ekologicznych funkcji wód oraz stanu ekosystemów lądowych 
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i terenów podmokłych bezpośrednio zależnych od wód. W momencie obowiązywania 

zapisów WKW wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód 

powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów będzie jedynie możliwe 

pod warunkiem przedstawienia analizy, która wykaże i uzasadni zachowanie równowagi 

hydrodynamicznej cieku. W konsekwencji ograniczenia wydobycia materiałów skala 

działalności firm spadnie, więc wartość sprzedaży i zyskowność podmiotów gospodarczych 

może ulec zmniejszeniu. Dodatkowo firmy poniosą koszty związane z budową nowych bądź 

przebudową istniejących instalacji tak, aby były one pro środowiskowe.  

7.6. Oddziaływanie na zasoby naturalne i powierzchnię ziemi, w tym glebę 

WKW nie będzie generować negatywnego oddziaływania na zasoby naturalne oraz 

powierzchnię ziemi, w tym glebę, ponieważ nie przewiduje on ustaleń mogących taką presję 

wywierać. Z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, opiniowany dokument 

będzie generował wyłącznie pozytywne oddziaływania, ponieważ zawiera on przepisy 

regulujące korzystanie z wód, mające na celu umożliwienie osiągnięcia celów środowiskowych 

wymaganych zgodnie z RDW. Ograniczenia, dotyczące wprowadzania ścieków do wód oraz 

ilości wprowadzanych ładunków zanieczyszczeń, przyczyni się do utrzymania dobrej jakości 

tych wód, co wraz z obostrzeniami obejmującymi pobory wód wpłynie pośrednio na 

zachowanie odpowiedniej jakości gleb. Należy pamiętać, iż zasoby wodne zalicza się do 

zasobów naturalnych dla potrzeb komunalnych, przemysłowych oraz energetycznych.  

7.7. Oddziaływanie na atmosferę (powietrze, klimat, hałas) 

WKW zawiera ustalenia dotyczące korzystania z wód zlewni Małej Panwi, co 

bezpośrednio przyczyni się do osiągnięcia celów środowiskowych tych cieków. WKW nie 

zawiera żadnych ustaleń mających wpływ na klimat, jakość powietrza, ani klimat akustyczny i 

nie wpływa na atmosferę. Ponadto WKW nie wyznacza ram dla realizacji jakichkolwiek 

przedsięwzięć, zatem z punktu widzenia niniejszego dokumentu jest to oddziaływanie 

nieistotne. 
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7.8. Wskazanie istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych 

i zewnętrznych, wynikających z realizacji zamierzeń, w tym skumulowanych 

i długoterminowych, w szczególności w odniesieniu do kwestii zapewnienia 

drożności korytarzy ekologicznych i możliwości migracji organizmów 

wodnych 

Zapisy WKW regulują korzystanie z wód zlewni Małej Panwi, w sposób przyczyniający 

się do poprawy jakości wód, zgodnie z RDW.  W opracowaniu „Ocena potrzeb i priorytetów 

udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście osiągnięcia 

dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP" (Btachuta J., i in., 2010 r.), rzeka Mała 

Panew ani jej dopływy nie zostały wskazane jako cieki ważne z uwagi na zachowanie ciągłości 

morfologicznej w kontekście osiągnięcia celów ekologicznych JCWP. Zapisy zawarte w WKW 

wprowadzają ograniczenia w korzystaniu z wody poprzez zapisy mówiące o zachowaniu 

przepływu nienaruszalnego na poziomie nie niższym niż SNQ oraz o ograniczeniach 

wprowadzanych ścieków do wód powierzchniowych oddziałują pozytywnie na organizmy 

wodne. Konieczność zachowania w okresach niżówki w cieku przepływu nie niższego niż SNQ 

oddziałuje korzystnie na drożność korytarzy ekologicznych oraz możliwość migracji 

organizmów wodnych. WKW nie zawiera zapisów mogących wpłynąć w sposób negatywny 

na drożność korytarzy ekologicznych ani na możliwość migracji organizmów wodnych. 

7.9. Wpływ projektowanego dokumentu na wymienione w charakterystyce 

przyrodniczej elementy środowiska i ich parametry we wzajemnym 

powiązaniu 

WKW zawiera zapisy regulujące korzystanie z wód, które przyczyniają się do 

spełnienia celów środowiskowych zgodnie z wymogami RDW. Zapisy umieszczone w WKW 

oraz zaproponowane w niniejszej prognozie regulują kwestię korzystania z wód, tj. pobór 

wód, wprowadzanie ścieków do odbiorników, a tym samym służą poprawie stanu wód 

w zlewni Małej Panwi. Z uwagi na zakres, jaki reguluje WKW można zidentyfikować 

oddziaływania, które wiążą się z zagadnieniami, dla których ograniczenia zostały 

wprowadzone w treści WKW: 

− bezpośrednie – emisja zanieczyszczeń do wód oraz pobór wód – wpływ ten związany 

jest z zakresem jaki reguluje WKW. W WKW wskazano ograniczenia dotyczące tego 

typu oddziaływań, dlatego skala tych oddziaływań nie powinna być 

ponadnormatywna, 

− pośrednie – wpływ na jakość życia mieszkańców – wpływ ten będzie miał charakter 

pozytywny w wyniku dążenia do poprawy aktualnego stanu środowiska, 

− wtórne – nie występują lub też brak jest dostrzegalnych znaczących oddziaływań, 
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− krótkoterminowe – nie występują lub też brak jest dostrzegalnych znaczących 

oddziaływań, 

− długoterminowe – z uwagi na wprowadzone ograniczenia w korzystaniu z wód 

przewiduje się pozytywny wpływ stan cieków wodnych, a co za tym idzie na 

ekosystemy od wód zależne oraz krajobraz, 

− pozytywne – przewiduje się poprawę jakości środowiska wodnego, a przynajmniej 

uniemożliwienie pogorszenia jakości wód. Z uwagi na poprawę jakości wody, można 

spodziewać się pozytywnego oddziaływania na ekosystemy od wód zależne oraz 

krajobraz, 

− negatywne – zapisy WKW mają przyczynić się do poprawy jakości wód, a tym samym 

spowodować poprawę jakości środowiska wodnego. Z uwagi na powyższe nie 

przewiduje się negatywnych oddziaływania przy założeniu dostosowania się do 

wskazań zawartych w WKW. 

 

Podsumowując, nie przewiduje się znaczących negatywnych oddziaływań na 

poszczególne komponenty środowiska w wyniku realizacji zapisów zawartych w projekcie 

rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z zlewni Małej Panwi. 

7.10. Wpływ projektu na zdolność cieków do samooczyszczania się oraz na 

eutrofizację wód 

Zapisy §3 WKW regulują korzystanie wód w celu zapewnienia w korycie przepływ 

nienaruszalnego. Rozporządzenie wskazuje, iż przepływ nienaruszalny w zlewni Małej Panwi, 

bezpośrednio poniżej szczególnego korzystania z wód, nie może być mniejszy niż SNQ. Dzięki 

takiemu zapisowi w okresach niżówkowych zapewnione są przepływy na wyższym poziomie 

niż dotychczas. Większy przepływ wody w korycie zwiększa zdolność rzeki do rozcieńczania 

zanieczyszczeń, co wpływa na zwiększenie procesu samooczyszczania się rzeki. Powiększenie 

zdolności samooczyszczania się rzek wpłynie na zmniejszenie się ilości substancji biogennych, 

co spowoduje spadek eutrofizacji wód wskutek czego może nastąpić zwiększenie ich 

bioróżnorodności. 

Podsumowując zapisy zawarte w WKW wpłyną korzystnie na zwiększenie zdolności 

samooczyszczania oraz na zmniejszenie eutrofizacji wód. 
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7.11. Wpływ projektowanego dokumentu na pogorszenie stanu 

ekologicznego poszczególnych zlewni 

Projektowane warunki korzystania z wód nie mogą spowodować zagrożenia nieosiągnięcia 

celów środowiskowych zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry i Dunaju.  

Analizy tego wpływu należy dokonać na podstawie załącznika nr V pkt 1.1.1 Ramowej 

Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 

2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych elementem jakości dla oceny stanu 

ekologicznego wód płynących są składniki nie tylko biotyczne, ale także abiotyczne. 

 

Monitoring JCWP prowadzi się w sposób umożliwiający ocenę stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych oraz ilościowe ujęcie czasowej i przestrzennej zmienności 

elementów jakości i parametrów wskaźnikowych dla elementów biologicznych, 

hydromorfologicznych, fizykochemicznych i chemicznych. Monitoring JCWP prowadzi się 

w formie badań elementów biologicznych, hydromorfologicznych, fizykochemicznych 

i chemicznych. Zapisy zawarte w WKW, zgodnie z wymogami RDW, mają na celu osiągnięcie 

celów środowiskowych przez wszystkie części wód w zlewni Małej Panwi. W związku z tym 

w WKW zaproponowano zapisy wprowadzające ograniczenia w korzystaniu z wód oraz 

wprowadzania ścieków do wód. Działania te nie wpłyną w żaden sposób negatywnie na stan 

ekologiczny zlewni Małej Panwi. Wręcz przeciwnie – ograniczenia te posłużą do poprawienia 

stanu ekologicznego zlewni Małej Panwi. 

7.12. Oddziaływanie transgraniczne 

WKW nie zawiera ustaleń, które generowałyby oddziaływania o zasięgu 

transgranicznym, w związku z czym nie ma potrzeby przeprowadzania transgranicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. Dokument zawiera przepisy odnoszące się do obszaru zlewni 

Małej Panwi i nie spowodują one istotnych zmian, które oddziaływałyby poza granice kraju. 
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8. Analiza zgodności ocenianego dokumentu z polityką ochrony środowiska 

WKW sprzyja realizacji celów zawartych w dokumentach strategicznych związanych 

z ochroną środowiska i zasobów wodnych, zawiera elementy określone w ustawie Prawo 

wodne.  

 

Ustawa Prawo wodne wskazuje w art. 115, że warunki korzystania z wód zlewni 

powinny określać: 

− szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych; 

− priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych; 

− ograniczenia w korzystaniu z wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 

środowiskowych. 

 

Ramowa Dyrektywa Wodna definiuje cele środowiskowe, które mają służyć poprawie 

jakości wód, tj.: 

− niepogarszanie stanu części wód; 

− osiągnięcie dobrego stanu 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. 

 

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. 

 

Oceniany dokument może być uznany za spełniający swą funkcję określoną 

w ustawie Prawo wodne oraz jest zgodny z celami środowiskowymi ustalonymi na szczeblu 

międzynarodowym, krajowym i regionalnym. 

 

9. Wpływ na środowisko w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu 

WKW zawiera przepisy o charakterze pro-środowiskowym, dzięki czemu dokument 

w znaczący sposób przyczyni się do osiągnięcia celów środowiskowych wynikających z RDW. 

Celem WKW jest poprawa stanu środowiska poprzez zapewnienie przepływu 

nienaruszalnego w korycie cieku, a tym samym poprawa stanu ekosystemów wodnych i od 
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wód zależnych. Poprawa stanu wynika z poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju 

w tym ochrony przyrody. Przyjęcie WKW i nadanie mu rangi aktu prawa miejscowego będzie 

stanowiło jeden z kroków w kierunku wdrażania RDW.  

Obecnie nie została ustalona metodyka obliczania wielkości przepływu 

nienaruszalnego. W przypadku braku akceptacji dokumentu nie ma gwarancji, iż w korcie 

zostanie zachowany przepływ nienaruszalny na poziomie umożliwiającym prawidłowe 

funkcjonowanie ekosystemów wodnych oraz od wód zależnych. Odstąpienie od przyjęcia 

WKW będzie powodowało 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. 

 

10. Analiza rozwiązań alternatywnych 

Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 29 kwietnia 2013 r., znak: 

WOOŚ.411.29.2013.KM.2 określające zakres prognozy zawiera następujący zapisy: 

„w związku z tym, że doliny rzeczne powinny być szczególnie traktowane w planowaniu 

rozwoju zrównoważonego to opis rozwiązań alternatywnych do części rozwiązań zawartych 

w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru winien zawierać wskazanie 

metod nietechnicznych związanych z naturalizacją cieków, naturalną retencją oraz 

zagospodarowaniem dolin cieków, a w szczególności: 

− wzrost retencji glebowej na terenach zajętych przez rolnictwo, co związane jest 

zwłaszcza ze wspieraniem modelu rolnictwa zintegrowanego (w tym odtwarzanie 

śródpolnych zadrzewień i oczek wodnych); 

− wzrost retencji na gruntach uprzednio zmeliorowanych lub planowanych do 

zmeliorowania (w tym odbudowa zastawek na rowach melioracyjnych, odbudowa 

zadrzewień nad krawędzią doliny itd.); 

−  wzrost retencji na terenach leśnych (w tym szczególnie dolesienia i odtwarzanie 

lasów łęgowych w dolinach rzecznych); 

− na terenach poddanych urbanizacji – maksymalne ograniczenie przyrostu powierzchni 

uszczelnionych; 

− utrzymanie retencji dolinowej (w tym odtwarzanie oczek wodnych, odbudowa 

starorzeczy, dopuszczanie do okresowych wylewów rzek na obszary łąk i pastwisk, z 

wyjątkiem niewielkich cieków będących odbiornikami wód słonych); 

− budowę małych zbiorników retencyjnych przy ciekach (poza korytem cieku), a także 

wspieranie gospodarstw stawowych; 

− retencjonowanie wody w polderach; 
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− budowę suchych zbiorników retencyjnych; 

− odsuwanie, tam gdzie to możliwe, wałów od koryta rzecznego w stronę krawędzi 

doliny; 

− odstąpienie od lokalizacji osiedli w dolinach rzecznych i maksymalne ograniczanie 

lokowania tam infrastruktury; 

− budowę kanałów ulgi dla terenów zabudowanych; 

− upowszechnienie, w planowaniu przestrzennym, formuły ochronnego korytarza rzek 

na terenach zurbanizowanych; 

− zapewnienie szerokiego światła mostów (przyczółki mostów ulokowane jak najdalej 

od rzeki zarówno przy budowie mostów, jak przy okazji remontów); 

− usuwania nie funkcjonujących wałów, starych jazów; 

− zaniechanie naprawy starych umocnień koryta tam, gdzie okazały się one zbędne; 

rzeki stopniowo odzyskają charakter zbliżony do naturalnego, a resztki starych 

umocnień mogą się nawet przyczynić do zwiększenia różnorodności krajobrazowej i 

siedliskowej”.  

 

Wyjaśniamy, że projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z 

wód zlewni Małej Panwi nie zawiera nowych, planowanych działań, zatem nie jest 

uzasadnione wskazywanie metod nietechnicznych związanych z naturalizacją cieków, 

naturalną retencją czy zagospodarowaniem dolin cieków. 

 

Należy podkreślić, że warunki korzystania z wód są jednym z podstawowych 

dokumentów planowania w gospodarce wodnej. Również w Programie Wodno – 

Środowiskowym Kraju zaznacza się, iż opracowanie warunków korzystania z wód zlewni to 

jedno z zadań do realizacji mające przyczynić się do uzyskania celów środowiskowych 

wynikających z RDW. Warunki korzystania z wód zlewni są ważnym dokumentem, z uwagi na 

wytyczne art. 125 i 126 ustawy Prawo wodne, zgodnie z którymi pozwolenia wodnoprawne 

muszą być w pełni zgodne z ustaleniami warunków korzystania z wód zlewni. 

Oceniany projekt WKW zawiera przepisy o charakterze pro-ekologicznym. Dokument 

ten znacznie przyczyni się do osiągnięcia celów środowiskowych, zaś odstąpienie od przyjęcia 

WKW będzie stanowiło brak realizacji wymagań prawnych i strategicznych, co w praktyce 

będzie oznaczało zagrożenie nieosiągnięcia celów środowiskowych wynikających z RDW, 

a tym samym pogorszenie się stanu wód w zlewni Małej Panwi. 
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11.  Środki zapobiegające oraz ograniczające negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

Dokument WKW będzie skutkował zwiększeniem poziomu ochrony środowiska, jego 

zapisy są wystarczające, aby w pełni spełniały funkcje określone w ustawie Prawo wodne. 

Jednak dokument ten przyniesie oczekiwane rezultaty, jedynie wówczas gdy jego zapisy 

będą prawidłowo stosowane w rzeczywistości. Z tego względu konieczne jest 

przeprowadzenie działań szkoleniowych skierowanych do pracowników organów 

administracji kontrolujących i reglamentujących korzystanie z wód. Działania te powinny 

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 zapisami 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. 

 

12. Proponowane metody analizy realizacji Projektu rozporządzenia w sprawie 

ustalenia warunków korzystania z wód Małej Panwi 

Podstawową weryfikacją skuteczności rozporządzenia RZGW we Wrocławiu 

w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi będą wyniki stanu wód 

prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, pod warunkiem, iż 

monitoring ten będzie prowadzony zgodnie z wymaganiami RDW.  

Dla prowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień warunków proponuje 

się wykorzystanie promowanej przez Europejska Agencję Środowiska analizę DPSIR. Poniżej 

przedstawiono schemat analizy DPSIR zawierający główne elementy systemu regulowanego 

zapisami WKW. 
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Ryc 11. Schemat DPSIR dla głównych elementów systemu regulowanego zapisami WKW 

 

Analiza DPSIR stanowi podstawę identyfikacji problemów i doboru skutecznych 

środków mających za zadanie ograniczenie lub likwidację niekorzystnych skutków 

określonych procesów lub zjawisk.  

Metoda ta, jeżeli obejmuje większy przedział czasowy, pozwala na ukazanie tendencji 

zachodzących zmian, umożliwia porównanie tych tendencji z przyjętymi celami, 

a w konsekwencji prowadzi do ułatwienia procesu decyzyjnego. 

Ogólnie rzecz ujmując celem zapisów WKW jest doprowadzenie do spełnienia przez 

jednolite części wód powierzchniowych oraz jednolite części wód podziemnych celów 

środowiskowych. Realizację tego celu opisują wskaźniki skuteczności warunków oraz 

wskaźniki stopnia realizacji warunków opisane w dalszej części niniejszego opracowania. 

Poprawna realizacja działań dla osiągnięcia celów środowiskowych wymaga 

cyklicznego doskonalenia analizy DPSIR, budowy baz danych o jak najwyższym poziomie 

informacji wyjściowych. 
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Wskaźniki skuteczności warunków 

Poniżej przedstawiono wskaźniki stopnia realizacji poszczególnych postanowień 

warunków. Definiując te wskaźniki wzięto pod uwagę możliwość w jak najlepszy sposób 

określenia postępu we wdrażaniu danego ograniczenia lub wymagania zawartego w WKW 

przy prostym dostępie do danych umożliwiających obliczenie danego wskaźnika. 

Za najistotniejsze wskaźniki uznano te odnoszące się do wymagań dotyczących 

zachowania przepływu nienaruszalnego oraz dobrego stanu wód opisane w dalszej części 

niniejszego opracowania. 

 

Tabela 19. Wskaźniki skuteczności warunków 

Wskaźnik Formuła obliczenia 
Źródło 

danych 
Komentarz 

Wymagania w 

zakresie stanu 

wód  

Długość JCWP w co najmniej 

dobrym stanie w stosunku 

do długości wszystkich JCWP. 

PMŚ 

(WIOŚ) 

Zaleca się odniesienie wskaźnika do 

sumarycznej długości JCWP, jednak 

odniesienie do ilości można traktować jako 

wskaźnik dodatkowy.  

Wykorzystane dla obliczenia wskaźnika dane, 

będące wynikami Państwowego Monitoringu 

Środowiska powinny być podstawą do 

aktualizacji PGW. 

Za pomocą wskaźników w zakresie stanu wód 

nie będzie jednak możliwe jednoznaczne 

określenie czy wskazana poprawa 

stanu/potencjału ekologicznego jest wynikiem 

stosowania WKW. Z całą pewnością jednak 

zastosowanie ograniczeń i wymagań 

zawartych w WKW w pewnym stopniu 

przyczyni się do osiągnięcia celów 

środowiskowych. 

Ilość JCWP w co najmniej 

dobrym stanie w stosunku 

do ilości wszystkich JCWP. 

Priorytety w 

zaspokajaniu 

potrzeb wodnych 

Ilość spraw, w których 

zastosowano priorytety w 

stosunku do spraw w 

stosunku do ilości spraw 

wymagających ustalenia 

priorytetów w zaspokajaniu 

potrzeb wodnych 

RZGW Przypadki dotyczące ustalenia priorytetów w 

zaspokajaniu potrzeb wodnych powinny być 

nieliczne, a nawet przy zakładanej 

skuteczności warunków nie powinny mieć 

miejsca. Przypadki dotyczące konieczności 

ustalenia priorytetów będą wskazywały na 

problem z zasobami wód, co wymagałoby 

głębszej analizy przyczyn takiej sytuacji.  

Wymagania w 

zakresie wód 

podziemnych 

Średnia krocząca z ostatnich 

11 lat na podstawie wyników 

pomiaru zwierciadła wody w 

reprezentatywnych punktach 

pomiarowych dla 

poszczególnych JCWPd 

PIG Przyjęcie trendu średniej kroczącej z ostatnich 

11 lat (długość cyklu hydrologicznego) pozwoli 

na określenie kierunku zmian w zasobach wód 

podziemnych. Średnia krocząca 11-letnia 

będzie sumą pomiarów średnich rocznych z 

ostatnich 11 lat, podzieloną przez 11.  Średnia 

krocząca pozwoli na odczytanie z niej trendów 
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Wskaźnik Formuła obliczenia 
Źródło 

danych 
Komentarz 

wzrostowych lub spadkowych. 

 

 

Wskaźniki stopnia realizacji poszczególnych postanowień warunków 

Podczas formułowania wskaźników stopnia realizacji poszczególnych postanowień 

warunków kierowano się możliwością odniesienia ich do najistotniejszych problemów 

w kontekście osiągnięcia celów środowiskowych. Jednocześnie wzięto pod uwagę łatwość 

w ostępie do danych umożliwiających obliczenie poszczególnych wskaźników.  

Za kluczowe problemy w osiągnięciu celów środowiskowych uznano konieczność 

stworzenia odpowiednich warunków dla życia biologicznego poprzez pozostawienie w cieku 

przepływu nie niższego niż przepływ nienaruszalny oraz poprawę stanu jakościowego wód.  

 
Tabela 20. Wskaźniki stopnia skuteczności postanowień warunków 

Zapis WKW Wskaźnik Jednostka 
Źródło 

danych 
Komentarz 

Wymagania i 

ograniczenia w 

zakresie 

zachowania 

przepływu 

nienaruszalnego 

Ilość pozwoleń 

wodnoprawnych 

spełniających 

warunki dla 

przepływu 

nienaruszalnego w 

stosunku do 

wszystkich 

pozwoleń 

% Starostwa 

powiatowe 

Wykorzystanie wskaźnika wymaga 

weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych 

pod kątem spełnienia zapisów WKW 

dotyczących zachowania przepływu 

nienaruszalnego.  

Wymagania 

dotyczące 

wielkości 

ładunków 

zanieczyszczeń 

wprowadzanych 

do wód 

powierzchniowych 

Ilość pozwoleń 

wodnoprawnych 

zweryfikowanych 

w kontekście 

wielkości 

ładunków 

zanieczyszczeń w 

stosunku do ilości 

pozwoleń 

wymagających 

weryfikacji. 

% Starostwa 

powiatowe 

Wykorzystanie wskaźnika wymaga 

weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych 

pod kątem spełnienia zapisów WKW 

dotyczących wielkości ładunków 

zanieczyszczeń wprowadzanych do wód 

powierzchniowych. 

Wymagania 

dotyczące 

korzystania z wód 

podziemnych 

Ilość pozwoleń 

wodnoprawnych 

zweryfikowanych 

w kontekście 

określonych 

zasobów 

dyspozycyjnych w 

% Starostwa 

powiatowe 

Konieczność zapewnienia równowagi 

pomiędzy poborem, a zasilaniem wód 

podziemnych wymaga monitoringu 

poprzez weryfikację pozwoleń 

wodnoprawnych na eksploatację tych 

wód 
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Zapis WKW Wskaźnik Jednostka 
Źródło 

danych 
Komentarz 

stosunku do ilości 

pozwoleń 

wymagających 

weryfikacji 

zasobów 

dyspozycyjnych w 

stosunku do ilości 

pozwoleń 

wymagających 

weryfikacji 

 

13. Podsumowanie i wnioski 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko powstała na potrzeby 

strategicznej OOŚ. W związku z tym charakter przeprowadzonych analiz jest adekwatny do 

typu dokumentu.  

Analiza przeprowadzona w niniejszej prognozie pozwoliła na postawienie 

następujących wniosków: 

1. Opracowanie, przyjęcie i praktyczne zastosowanie warunków korzystania z wód zlewni 

będzie ważnym elementem sprzyjającym osiągnięciu celów środowiskowych 

wynikających z przepisów i dokumentów strategicznych.  

2. Proponowane przepisy WKW nie będą generowały negatywnego oddziaływania na 

środowisko, wszystkie uznano za korzystne dla środowiska. 

3. Brak racjonalnych rozwiązań alternatywnych.  

4. WKW wraz z niniejszą prognozą powinien być poddany konsultacjom społecznym, 

w ramach których każdy będzie mógł składać uwagi i wnioski. Następnie będą one 

rozważane pod kątem prawnym i merytorycznym, co może przełożyć się m.in. na treść 

WKW.
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14. Streszczenie prognozy 

Wprowadzenie 

Dyrektor RZGW we Wrocławiu opracował projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia 

warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi. Rozporządzenie jest elementem 

postępowania w sprawie strategicznej OOŚ i stanowi spełnienie wymagań prawa polskiego 

i unijnego. Głównym celem sporządzenia prognozy jest analiza zgodności ocenianego 

dokumentu z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym 

i krajowym. Ponadto w prognozie dokonana została identyfikacja stanu tych elementów 

środowiska, które mają związek z zastosowaniem ustaleń wynikających z WKW jak również 

analiza oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska skutków stosowania ustaleń 

WKW. Zakres prognozy jest konsekwencją przepisów ustawy OOŚ oraz stanowiska 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. 

 Z charakteru zapisów WKW wynika stopień szczegółowości prognozy, następstwem 

czego dokonane analizy opierają się na ogólnej identyfikacji podstawowych oddziaływań, 

jakie mogą wystąpić w związku z wejściem w życie zapisów WKW. Szczegółowa analiza 

sprecyzowanych działań i przedsięwzięć może być przeprowadzona na etapie postępowań 

administracyjnych dla konkretnych działań oraz przedsięwzięć.  

 

Informacje o zawartości projektowanego dokumentu 

Art. 115 ustawy Prawo wodne wskazuje, że warunki korzystania z wód zlewni określają: 

− szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych; 

− priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych; 

− ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni 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. 

Do celów opracowania warunków korzystania z wód zlewni należy stworzenie narzędzi 

wspomagających wdrażanie polityki wodnej kraju, określenie uwarunkowań i ograniczeń dla 

decyzji administracyjnych związanych z korzystaniem z wód, a w szczególności pozwoleń 

wodno prawnych oraz określenie uwarunkowań i ograniczeń dla dokumentów 

planistycznych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. 
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Zapisy WKW są przedmiotem konsultacji społecznych – dokument udostępniany jest 

społeczeństwu wraz z przedmiotową prognozą oddziaływania na środowisko.  

 

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym  

Podstawowym dokumentem, określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii 

Europejskiej, jest Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. 

Określono w nim cele priorytetowe, jakie UE i państwa członkowskie mają osiągnąć, m.in. 

ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii, przekształcenie Unii 

w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną oraz maksymalizacja 

korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie ochrony środowiska.  

 

Istotnym dokumentem jest również „Plan ochrony zasobów wodnych”, opublikowany  

przez Komisję Europejską 14 listopada 2012 r. Jest to strategia zmierzająca do zapewnienia 

wystarczającej ilości wody dobrej jakości, aby zaspokoić zapotrzebowanie ze strony 

ludności, gospodarki i środowiska. W celu realizacji celu RDW, polegającego na osiągnięciu 

dobrego stanu wód do 2015 r., opracowano trójstopniową strategię: 

− 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; 

− zwiększenie integracji celów polityki wodnej z innymi powiązanymi obszarami 

polityki, np. rolnictwem, rybołówstwem, energią odnawialną, transportem oraz 

Funduszem Spójności i funduszami strukturalnymi; 

− uzupełnienie luk w obecnym prawodawstwie, zwłaszcza w zakresie rozwiązań 

potrzebnych do zwiększenia efektywności gospodarowania wodami. 

 

Spośród dokumentów, mających znaczenie dla niniejszej prognozy, należy przytoczyć także 

”Unijną strategię ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.”, przedstawioną 

przez Komisję Europejską 3 maja 2011 r. Zapisano w niej: 

− 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"; 
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− 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". 

 

Do najważniejszych przepisów Unii Europejskiej związanych z ochroną wód należą: 

− 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 określa cele środowiskowe, które mają służyć poprawie jakości 

wód tj.: 

− niepogarszanie stanu części wód; 

− osiągnięcie dobrego stanu 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. 
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Istotnym dokumentem krajowym jest „Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 - 2012 

z perspektywą do roku 2016”. Opiera się ona na zasadzie zrównoważonego rozwoju 

i ustanawia cele średniookresowe do 2016 r.: 

− kierunki działań systemowych; 

− ochrona zasobów naturalnych, w tym racjonalne gospodarowanie zasobami 

wodnymi; 

− poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego; 

− nakłady na realizację polityki ekologicznej. 

W dokumencie wskazano, iż konieczne będzie przeprowadzenie reformy zarządzania 

gospodarką wodną poprzez przyjęcie „Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami do 

2030 r.” (z uwzględnieniem etapu 2015 r.), oraz że powinna ona formułować główne kierunki 

działań. 

 

Dokumentem, mającym również znaczenie dla niniejszej prognozy, jest „Polityka 

Wodna Państwa do roku 2030", której odpowiednikiem jest „Narodowa Strategia 

Gospodarowania Wodami". 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". 

 

Program wodno - środowiskowy kraju definiuje podstawowe i uzupełniające działania 

zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na poszczególnych obszarach 

dorzeczy w Polsce. Podsumowanie „Programu…” stanowi kluczowy element planów 

gospodarowania wodami, zaś cele dokumentu określono następująco: 

5) niepogarszanie stanu części wód; 

6) osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód 

powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych; 

7) spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych 

i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych; 

8) zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 

środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 
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Dokumentem, mającym na celu powszechną ochronę środowisk wodno-błotnych 

w kraju jest „Strategia ochrony obszarów wodno - błotnych w Polsce wraz z planem działań 

(na lata 2006-2013)”. Celami Strategii są: 

− zapewnienie ciągłości istnienia i naturalnego charakteru środowisk zachowanych 

dotychczas obszarów wodno-błotnych oraz pełnionych przez nie funkcji 

ekologicznych; 

− zatrzymanie procesu degradacji i zanikania środowisk wodno-błotnych; 

− restytucje przyrodniczej obszarów zdegradowanych. 

 

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 jest celem „Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego 

użytkowania różnorodności biologicznej”. W odniesieniu do gospodarki wodnej, Strategia 

wskazuje dwa działania operacyjne: 

− 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; 

− odtworzenie ciągłości ekologicznej rzek.  

 

Metody zastosowane przy opracowaniu prognozy 

Zawartość niniejszej prognozy określają: 

− przepisy prawa polskiego (UOOŚ),  

− przepisy prawa wspólnotowego (Dyrektywa 2001/42/WE), 

− pisma uzgadniające Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu. 

Wyjściowym materiałem do opracowania prognozy był WKW oraz analiza 

uwarunkowań prawnych i strategicznych mających znaczenie dla ocenianego dokumentu. 

Kolejnym etapem było pozyskanie informacji o poszczególnych komponentach środowiska 

z dokumentów źródłowych o charakterze przekrojowym, danych opracowywanych 

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz danych o obszarach ochrony 

przyrody. Po zgromadzeniu materiałów przystąpiono do prac kameralnych i studialnych. 

Przeprowadzono analizę treści projektu WKW w kontekście adekwatności do uwarunkowań 

prawnych, strategicznych i środowiskowych.  
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Stan środowiska obszaru Małej Panwi 

Zlewnia rzeki Małej Panwi ma powierzchnię 2113,35 km2 i położona jest w dwóch 

województwach: opolskim w 56% i śląskim w 44%. Położona jest regionie wodnym 

Środkowej Odry. Źródła Małej Panwi znajdują się w pobliżu miasta Koziegłowy.  

Według systemu regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego obszar zlewni 

Małej Panwi w przeważającej części należy do mezoregionu Równiny Opolskiej. Niewielki 

fragment północno-wschodniej części zlewni należy do Progu Woźnickiego, a zachodnia 

część do Pradoliny Wrocławskiej. Południowo-wschodni obszar zlewni należy do Garbu 

Tarnogórskiego, natomiast południowo-zachodni do mezoregionu Chełm. 

Obszar zlewni rzeki Małej Panwi w przeważającej części pokrywają lasy. Występują 

one w środkowej i wschodniej części zlewni, porastając ok. 53% jej powierzchni. Niemal 38% 

powierzchni zlewni zajmują grunty orne, z czego przeważającą część bo prawie 30% stanowią 

grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających. Grunty orne występują w północnej, 

zachodniej i południowej części zlewni. Łąki i pastwiska stanowią prawie 7% obszaru, 

pozostały obszar zlewni zajmują tereny zantropogenizowane, które podobnie jak zbiorniki 

wodne, stanowią po 1% powierzchni zlewni.  

Zlewnia Małej Panwi odznacza się zróżnicowaną budową geologiczną, a w 

konsekwencji znacznym zróżnicowaniem pod kątem zasobów naturalnych. Przeważają piaski 

słabogliniaste oraz gliniaste. Wzdłuż rzeki Małej Panwi i jej dopływów wytworzyły się gleby 

glejowe, a w odcinku ujściowym rzeki występują mady piaszczyste. 

Największymi dopływami Małej Panwi są: Chrząstawa o długości ok. 52 km, Lublinica 

– ok. 28 km, Stoła – ok. 27 km, Libawa – ok. 23 km, Leśnica – ok. 22 km, Bziniczka – ok. 

20 km. Zlewnia Małej Panwi jest podzielona na 32 jednolite części wód powierzchniowych. 

14 JCWP wyznaczono jako naturalne, 17 JCWP wyznaczono jako silnie zmienione, zaś 1 jako 

sztuczną część wód. Zgodnie z oceną stanu przedstawioną w Planach gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 nr 40 poz. 451) tylko jedna JCWP – Dubielski 

Potok wykazuje stan dobry. Pozostałe JCWP wykazują stan zły, z czego 6 jest zagrożonych 

nieosiągnięciem celu środowiskowego do 2015 r. W dolnym biegu rzeki, pomiędzy 

miejscowością Turawa, a miejscowością Ozimek, zbudowano zbiornik retencyjny Turawa 

o powierzchni 20,8 km2 i pojemności powodziowej awaryjnej (max.) 107,6 mln m3. 

W 2009 r. w zlewni Małej Panwi przeprowadzono badania wskaźników i elementów 

jakości wód w 21 punktach monitoringowych, z czego 12 zlokalizowanych jest na silnie 

zmienionych częściach wód, a 9 na naturalnych częściach wód, przy czym w siedmiu 

przypadkach nie została dokonana ocena stanu ekologicznego ze względu na brak oceny 

wskaźników biologicznych. Przeprowadzona ocena wykazała, że w żadnym punkcie stan 

ekologiczny nie jest bardzo dobry. W czterech punktach stan ekologiczny został określony 

jako dobry, natomiast w dziewięciu punktach jako umiarkowany. Tylko w jednym punkcie: 

PL02S1301_1189 – Lublinica - poniżej Lublińca stan ekologiczny określono jako słaby. 
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W obrębie zlewni Małej Panwi w czwartorzędzie występuje jeden poziom wodonośny 

i może on być w więzi hydraulicznej z poziomami kredy lub triasu. W zachodniej części 

obszaru w osadach kredy występują dwa poziomy wodonośne: w marglach turonu oraz 

w piaskowcach cenomanu. W utworach triasu występują dwa poziomy wodonośne – 

w środkowym i dolnym triasie. Poziom dolny może być połączony z poziomem permskim lub 

karbońskim. Cechą charakterystyczną tej zlewni jest występowanie poziomu triasu na całym 

obszarze. Wody poziomu permu i karbonu występujące na głębokościach do czterystu 

kilkudziesięciu metrów są wodami słodkimi. W obszarze zlewni Małej Panwi znajduje się 

siedem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, przy czym dwa zbiorniki zlokalizowane są 

w całości w obszarze zlewni, zaś pozostałe występują fragmentarycznie. Stan ilościowy 

i chemiczny jednolitych część wód podziemnych w zlewni Małej Panwi W Planie 

Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry oceniono jako dobry. Jednolite części 

wód podziemnych są niezagrożone, celem środowiskowym w odniesieniu do JCWPd jest 

utrzymanie dobrego stanu wód. 

W obrębie obszaru zlewni Małej Panwi występuje wiele terenów o wybitnych 

walorach przyrodniczych, które objęto prawnymi formami ochrony przyrody. W zlewni Małej 

Panwi występują: 

− 2 parki krajobrazowe (1,53% powierzchni regionu), 

− 8 rezerwatów przyrody (0,07% powierzchni regionu), 

− 1 obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (1,01% powierzchni regionu), 

− 7 specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (2,06% powierzchni regionu), 

− 1 obszar chronionego krajobrazu (28,71% powierzchni regionu). 

Ponadto w obrębie zlewni Małej Panwi zlokalizowany jest główny korytarz ekologiczny 

Południowo – Centralny (KPdC) oraz dwa korytarze ekologiczne krajowe: Bory Stobrawskie – 

Lasy Raciborskie, w największym stopniu obejmujące zlewnię Chrząstawy i Dolina Górnej 

Odry, która obejmuje niewielki odcinek ujściowy rzeki Mała Panew.  

Pomiędzy przyrodą ożywioną, a nieożywioną istnieje silne powiązanie. Jest to 

wyraźnie widoczne w przypadku ekosystemów od wód zależnych, gdzie poszczególne 

siedliska lub gatunki zbiorowisk roślinnych funkcjonują tylko w ścisłej relacji z wodami. 

W zlewni Małej Panwi wyznaczone zostały obszary przeznaczone do ochrony siedlisk oraz 

zbiorowisk roślinnych zależnych od wód. W ich obrębie występują liczne kompleksy 

mokradeł, które są siedliskiem wielu cennych zbiorowisk roślinnych. 

Obszar zlewni Małej Panwi jest cenny również pod względem występowania licznych 

zabytków nieruchomych oraz stanowisk archeologicznych.  
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Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu 

W związku ze stanem wód zlewni Małej Panwi, który wg wyników badań 

Państwowego Monitoringu Środowiska jest w większości poniżej dobrego, Dyrektor RZGW 

we Wrocławiu zaplanował wdrożyć działania naprawcze w postaci rozporządzenia w sprawie 

ustalenia WKW. Wprowadza ono szereg zakazów dotyczących korzystania z wód, m.in. zakaz 

poboru wód w przypadku wystąpienia przepływu o wartości przepływu nienaruszalnego lub 

przepływu o wartości niższej niż przepływ nienaruszalny, wprowadzania ścieków do wód 

powierzchniowych i podziemnych, wydawania pozwoleń wodnoprawnych, wydobywania 

z wód powierzchniowych surowców naturalnych. Przyczyni się to w sposób bezpośredni do 

poprawy stanu wód.  

Dowody będące w posiadaniu Dyrektora RZGW we Wrocławiu pozwoliły na 

wprowadzenie ograniczenia w ilości pobieranej wody. Natomiast zagadnienia związane 

z jakością wód nie mogą znaleźć odzwierciedlenia w postaci wprowadzonego ograniczenia w 

WKW do czasu zmiany prawa wodnego w zakresie przekazywania informacji przez 

użytkowników wód o rzeczywistym użytkowaniu w czasie i przestrzeni i korelacji 

rzeczywistego użytkowania z warunkami zawartymi w pozwoleniu. Wprowadzenie 

ograniczeń i przegląd pozwoleń wodnoprawnych wymaga zgromadzenia niepodważalnych 

danych o użytkowaniu.  

 

Przewidywane oddziaływania ustaleń rozporządzenia na środowisko 

Głównym celem niniejszego dokumentu jest odniesienie zapisów WKW do polityki 

ekologicznej oraz zasad zrównoważonego rozwoju. W prognozie zawarte zostały rozważania 

dotyczące korzyści i zagrożeń związanych z wdrożeniem zapisów WKW oraz 

niebezpieczeństwa w przypadku ewentualnego odstąpienia od wprowadzania w życie 

zapisów WKW.  

W związku z tym przeprowadzono ocenę oddziaływania WKW na poszczególne komponenty 

środowiska.  

Przyjęcie analizowanego dokumentu WKW nie będzie wpływać negatywnie na wody 

powierzchniowe. Projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 

zlewni Małej Panwi wprowadza przepisy, mające na celu zapewnienie wyższego niż 

dotychczas poziomu wymagań odnośnie korzystania ze środowiska. Wprowadzenie w życie 

szeregu obostrzeń dotyczących korzystania z wód, m.in. zakazu poboru wód w przypadku 

wystąpienia przepływu o wartości przepływu nienaruszalnego lub przepływu o wartości 

niższej niż przepływ nienaruszalny, wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych, 

wydawania pozwoleń wodnoprawnych, wydobywania z wód powierzchniowych surowców 

naturalnych, przyczyni się w sposób bezpośredni do poprawy stanu jakościowego 

i ilościowego wód powierzchniowych. Ponadto wysoki poziom ochrony odzwierciedla się 
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w hierarchizacji potrzeb poboru wód, gdzie priorytet w zaspakajaniu potrzeb wodnych 

nadano poborowi wody z przeznaczeniem do spożycia przez ludność. 

W WKW zaproponowano zapisy wprowadzające ograniczenia w korzystaniu z wód oraz 

wprowadzania do wód zanieczyszczeń. Działania te nie wpłyną w żaden sposób negatywnie 

na stan ekologiczny zlewni Małej Panwi, wręcz przeciwnie – ograniczenia te przyczynią się do 

poprawienia stanu ekologicznego zlewni Małej Panwi. 

 Zapisy WKW nie będą również negatywnie wpływać na wody podziemne. Ponieważ 

WKW wprowadza przepisy, które zapewniają wyższy niż dotychczas poziom wymagań 

dotyczących korzystania ze środowiska, więc przyjęcie dokumentu będzie generować 

wyłącznie korzystne oddziaływania na wody podziemne. Podobnie jak w przypadku wód 

powierzchniowych szereg zakazów bezpośrednio przyczyni się do poprawy stanu 

jakościowego i ilościowego wód podziemnych. 

Wprowadzenie zapisów WKW w życie powodować będzie korzystne oddziaływanie 

na środowisko przyrodnicze.  

Zapisy WKW, dotyczące eliminowania emisji zanieczyszczeń do wód, jak również 

zachowania przepływu nienaruszalnego na poziomie co najmniej średniego niskiego, 

zapewnią prawidłowe funkcjonowanie gatunków oraz siedlisk wodno-lądowych, wodnych 

oraz od wód zależnych. Szczególnie ważne jest to w okresach, kiedy istnieje ryzyko 

niedoborów wody, która stanowi element warunkujący życie fauny i flory. Prognozuje się, iż 

zapisy mówiące o ograniczeniach w poborach wody oraz wprowadzania ścieków do wód 

wpłyną na poprawę jakości wody, a co za tym idzie wpłyną korzystnie na zachowanie siedlisk 

zwierzęcych z rozrodem, zimowaniem i żerowaniem gatunków podlegających ochronie, 

a będących w ścisłej zależności ze środowiskiem wodnym. W okresach niżówki konieczność 

zachowania w cieku przepływu nie niższego niż SNQ oddziaływać będzie również korzystnie 

na drożność korytarzy ekologicznych oraz umożliwi migrację organizmów wodnych. WKW 

nie zawiera zapisów mogących wpłynąć w sposób negatywny na drożność korytarzy 

ekologicznych ani na możliwość migracji organizmów wodnych. 

Ponadto większy przepływ wody w korycie zwiększy zdolność rzeki do rozcieńczania 

zanieczyszczeń, co wpłynie na zwiększenie procesu samooczyszczania się rzek. Powiększenie 

zdolności samooczyszczania się rzek wpłynie na zmniejszenie się ilości substancji biogennych, 

co spowoduje spadek eutrofizacji wód, wskutek czego może nastąpić zwiększenie ich 

bioróżnorodności. 

Polepszenie warunków życia roślin i zwierząt wpłynie pozytywnie na krajobraz dolin 

rzecznych. Również ograniczenia dotyczące wydobycia z wód powierzchniowych surowców 

naturalnych w ilości zagrażającej zachowaniu równowagi hydrodynamicznej cieku przyczynią 

się do poprawy krajobrazu.  

W związku z wprowadzeniem przez WKW obostrzeń dotyczących poboru, jak również 

wprowadzania zanieczyszczeń do wód, jakość wód ulegnie poprawie, co będzie miało 
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korzystny wpływ na zdrowie ludzi. Ponadto podczas wydawania pozwoleń wodnoprawnych 

nadane zostało pierwszeństwo w poborze wód dla zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia.    

Przyjęte w WKW zapisy nie będą powodować oddziaływania na zabytki oraz dobra 

kultury, ponieważ ich wprowadzenie odnosić się będzie wyłącznie do komponentów 

środowiska. Istnieje prawdopodobieństwo, iż wprowadzenie zapisów WKW wpłynie na 

dobra materialne podmiotów gospodarczych, zajmujących się wydobywaniem z wód 

powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów. Związane to będzie 

z zapisem, w którym zakazuje się wydobywania z wód powierzchniowych wyżej 

wymienionych surowców naturalnych w ilości zagrażającej zachowaniu równowagi 

hydrodynamicznej cieku, mogącej powodować pogorszenie ekologicznych funkcji wód oraz 

stanu ekosystemów lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio zależnych od wód. 

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie surowców będzie możliwe pod 

warunkiem przedstawienia analizy, która wykaże i uzasadni zachowanie równowagi 

hydrodynamicznej cieku. 

WKW nie będzie generować negatywnego oddziaływania na zasoby naturalne oraz 

powierzchnię ziemi, w tym glebę, ponieważ nie przewiduje on ustaleń mogących taką presję 

wywierać. Z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, opiniowany dokument będzie 

generował wyłącznie pozytywne oddziaływania, ponieważ zawiera on przepisy regulujące 

korzystanie z wód, mające na celu umożliwienie osiągnięcia celów środowiskowych 

wymaganych zgodnie z RDW.  

Ze względu na to iż zapisy WKW nie zawierają ustaleń dotyczących klimatu, jakości 

powietrza czy klimatu akustycznego, w związku z tym przyjęcie dokumentu nie będzie 

negatywnie oddziaływać na atmosferę.  

WKW nie będzie generować transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

w związku z czym nie ma potrzeby przeprowadzania transgranicznej oceny oddziaływania na  

środowisko. 

Podsumowując, w związku z wprowadzeniem przepisów zapewniających wyższy niż 

dotychczas poziom wymagań wobec korzystania ze środowiska, przyjęcie analizowanego 

dokumentu powodować będzie wyłącznie korzystne oddziaływanie na środowisko 

przyrodnicze. 

 

Analiza zgodności ocenianego dokumentu z polityką ochrony środowiska 

WKW sprzyja realizacji celów zawartych w dokumentach strategicznych, związanych 

z ochroną środowiska i zasobów wodnych. Oceniany dokument spełni swą funkcję określoną 

w ustawie Prawo wodne oraz będzie zgodny z celami środowiskowymi ustalonymi na 

szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. 
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Wpływ na środowisko w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu 

Zapisy WKW mają charakter pro-środowiskowy, dzięki czemu dokument w znaczący 

sposób przyczyni się do osiągnięcia celów środowiskowych, które wynikają z RDW. Celem 

WKW jest poprawa stanu środowiska poprzez m.in. zapewnienie przepływu nienaruszalnego 

w korycie cieku, a tym samym poprawa stanu ekosystemów wodnych i od wód zależnych. 

Poprawa stanu wynika z poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju w tym ochrony 

przyrody. Przyjęcie WKW i nadanie mu rangi aktu prawa miejscowego będzie stanowiło 

jeden z kroków w kierunku wdrażania RDW.  

Konsekwencją odstąpienia od przyjęcia WKW będzie brak realizacji wymagań 

prawnych i strategicznych. Będzie to oznaczało poważne zagrożenie nieosiągnięcia celów 

środowiskowych wynikających z RDW, a w efekcie pogarszanie się stanu wód. 

 

Analiza rozwiązań alternatywnych 

W WKW brak jest zapisów dotyczących nowych, czy planowanych działań. Nie jest 

więc uzasadnione wskazywanie metod nietechnicznych, związanych z naturalizacją cieków, 

naturalną retencją czy zagospodarowaniem dolin rzecznych.  

Dokument WKW zawiera przepisy o charakterze pro-ekologicznym. Po jego 

uzupełnieniu o wskazane w niniejszej prognozie elementy, dokument znacznie przyczyni się 

do osiągnięcia celów środowiskowych, zaś odstąpienie od przyjęcia WKW będzie stanowiło 

brak realizacji wymagań prawnych i strategicznych, co w praktyce będzie oznaczało 

zagrożenie nieosiągnięcia celów środowiskowych wynikających z RDW, a tym samym 

pogorszenie się stanu wód w zlewni Małej Panwi. 

 

Środki zapobiegające oraz ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko 

Przyjęcie i praktyczne zastosowanie WKW skutkować będzie zwiększeniem poziomu 

ochrony środowiska, co przyczyni się do generowania wyłącznie pozytywnych oddziaływań 

na poszczególne komponenty środowiska.  

 

Proponowane metody analizy realizacji Projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia 

warunków korzystania z wód Małej Panwi 

Podstawową weryfikacją skuteczności rozporządzenia RZGW we Wrocławiu 

w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi będą wyniki stanu wód 

prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, pod warunkiem, iż 

monitoring ten będzie prowadzony zgodnie z wymaganiami RDW.  

Dla prowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień warunków proponuje 

się wykorzystanie analizy DPSIR, która stanowi podstawę identyfikacji problemów i doboru 

skutecznych środków mających za zadanie ograniczenie lub likwidację niekorzystnych 

skutków określonych procesów lub zjawisk.  
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Podstawowym celem zapisów WKW jest doprowadzenie do osiągnięcia przez 

jednolite części wód powierzchniowych oraz jednolite części wód podziemnych celów 

środowiskowych. Realizację tego celu opisują wskaźniki skuteczności warunków za pomocą 

których zostanie dostarczona przede wszystkim informacja o skuteczności funkcjonowania 

warunków korzystania z wód oraz wskaźniki stopnia realizacji postanowień warunków. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Niniejszy dokument – prognoza oddziaływania na środowisko powstała na 

potrzeby strategicznej OOŚ. W związku z tym charakter przeprowadzonych analiz jest 

adekwatny do typu dokumentu.  

Analiza przeprowadzona w niniejszej prognozie pozwoliła na postawienie 

następujących wniosków: 

1. Opracowanie, przyjęcie i praktyczne zastosowanie warunków korzystania z wód zlewni 

będzie ważnym elementem sprzyjającym osiągnięciu celów środowiskowych 

wynikających z przepisów i dokumentów strategicznych.  

2. Proponowane przepisy WKW nie będą generowały negatywnego oddziaływania na 

środowisko, wszystkie uznano za korzystne dla środowiska. 

3. Brak racjonalnych rozwiązań alternatywnych.  

4. WKW wraz z niniejszą prognozą powinien być poddany konsultacjom społecznym, 

w ramach których każdy obywatel będzie mógł składać uwagi i wnioski. Następnie będą 

one rozważane pod kątem prawnym i merytorycznym, co może przełożyć się m.in. na 

treść WKW. 
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Spotkanie odbyło się dnia 30.07.2013 r. w Hotelu Weneda przy ul. 1 Maja 77 w Opolu. Jego 

organizatorem był Wykonawca projektu - firma MGGP S.A. Celem spotkania było zaprezentowanie 

dokumentacji projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi oraz prognozy 

oddziaływania na środowisko projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z 

wód zlewni Małej Panwi.  

 

PROGRAM SPOTKANIA: 

� Prezentacja zespołu zaangażowanego w proces powstawania projektu warunków korzystania 

z wód zlewni Małej Panwi wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko; 

� Prezentacja dotycząca zapisów rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia warunków korzystania z w wód zlewni Małej 

Panwi; 

� Prezentacja dotycząca zapisów prognozy oddziaływania na środowisko projektu 

rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi. 

� Dyskusja. 

 

PROWADZĄCY I PRELEGENCI: 

� Magdalena Konopczak – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

� Ewa Laskosz – MGGP S.A., 

� Magdalena Grzebinoga – MGGP S.A. 

 

UCZESTNICY: 

� Danuta Izbiańska – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

� Adam Mrugacz – Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, 

� Barbara Przyłucka – Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, 

� Marek Wieluniecki – Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów ZZUW „Północ”, 

� Arkadiusz Radło – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

� Tomasz Kozieł – Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 

� Aleksandra Kaczmarek – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 

� Anna Kampa – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 

� Anna Machera - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni 

Środkowej Odry Opole, 
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� Mariola Łatkowska – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Delegatura 

Częstochowa, 

� Tadeusz Toma – Starostwo Powiatowe w Lublińcu, 

� Henryk Paluch – Starostwo Strzeleckie, 

� Renata Augustyniak – Urząd Miejski w Zawadzkiem, 

� Piotr Berger – Urząd Gminy Świerklaniec, 

� Beata Szczęsny – Starostwo Opolskie, 

� Sławomir Skwarski – Urząd Miasta Lubliniec, 

� Marek Przymuszała – Warta Glass Jedlice S.A., 

� Waldemar Kampa – Urząd Gminy Turawa, 

� Aleksandra Drescher – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, 

� Edward Słowiński – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, 

� Piotr Dziedzic – Urząd Gminy Turawa, 

� Marzena Bławicka – Urząd Miasta Opole, 

� Jerzy Wróblewski – Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Opole, 

� Andrzej Meryk – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Opole, 

� Iwona Malcherczyk – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Opole, 

� Florian Ciecior – Urząd Gminy Chrząstowice, 

� Cezary Pacocha – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Katowice, 

� Barbara Mach – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Katowice, 

� Zbigniew Winiecki – Starostwo Powiatowe Opole, 

� Marcin Pyras – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”, 

� Renata Trzepizur – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych Opole, 

� Henryk Ligęza – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych Opole, Oddział w 

Krapkowicach, 

� Jerzy Janik – Opolski Urząd Wojewódzki, 

� Regina Klyszcz – Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, 

� Jakub Roszuk – Okręg PZW w Opolu, 

� Karolina Motyka – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, 
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� Bożena Andreosik – PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, 

� Zbigniew Gabryś – MGGP S.A. 
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PRZEBIEG SPOTKANIA 

Rozpoczęcie spotkania i prezentacje 

Spotkanie rozpoczęła Pani Magdalena Konopczak, która przywitała zgromadzonych gości, a 

następnie przedstawiła Wykonawców projektu. Następnie głos zabrała Pani Ewa Laskosz, która 

przedstawiła plan spotkania oraz krótko omówiła cele środowiskowe, jakie wyznaczone są dla 

poszczególnych części wód.  

W następnej kolejności głos zabrała Pani Magdalena Grzebinoga, która omówiła warunki 

korzystania z wód oraz problemy, jakie występują w zlewni Małej Panwi. Następnie przedstawiła 

kolejno zapisy projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi, w tym szczegółowe 

wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych, priorytety w 

zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ograniczenia w zakresie korzystania z wód powierzchniowych i 

podziemnych.   

Następnie głos zabrała Pani Ewa Laskosz, która wygłosiła prezentację dotyczącą prognozy 

oddziaływania na środowisko projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z 

wód zlewni Małej Panwi. W pierwszej kolejności krótko scharakteryzowała obszar opracowania tj. 

zlewnię Małej Panwi oraz przedstawiła cel sporządzania prognozy. Następnie omówiła oddziaływania 

zapisów projektu rozporządzenia na wszystkie komponenty środowiska, a w szczególności na wody 

powierzchniowe, podziemne oraz środowisko przyrodnicze, jako te najbardziej wrażliwe na zapisy 

projektu rozporządzenia. 

 Po zakończonych prezentacjach wywiązała się dyskusja. 

 

Dyskusja 

 

Pan Waldemar Kampa – wójt Gminy Turawa 

Opowiedział jak kiedyś wyglądała rzeka Mała Panew, że jednego dnia była czysta, natomiast 

następnego na powierzchni tworzyła się piana z powodu nadmiernej ilości chemii, a obecnie problem 

pojawia się po sezonie turystycznym, kiedy woda w cieku robi się zielona. Istotne jest piętrzenie 

wody w zbiorniku. Podkreślił, iż piętrzenie poniżej 60 mln. m3 bez rewitalizacji automatycznie 

powoduje zakwit. Wówczas zaczyna się zbieranie śniętych ryb, na co RZGW nie ma pieniędzy, więc 

zwraca się do wójta gminy Turawa o pomoc. Ptaki natomiast zaobserwować można, kiedy jest 

piętrzenie w granicach 65-70 mln m3 gniazdowanie odbywa się za taflą wody, one widzą gdzie mają 

gniazdować. Kiedy woda się obniża i jest poniżej 60, mln m3 automatycznie woda się nagrzewa, na 

spodzie zaczyna wszystko fermentować i staje się pożywką dla glonów. Następuje gwałtowny napływ 

wody i przy piętrzeniu gniazda całą ta mazią są zalewane. Natomiast wszystkie funkcje byłyby 
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zachowane gdyby była bezpośrednia reakcja. Mamy ustalone piętrzenie, napływa np. 15 mln m3 

wody więcej, wówczas następuje zrzut tych 15 mln m3 poza zbiornik i bez rewitalizacji problem 

częściowo jest rozwiązany. Wszystkie funkcje na zbiorniku są zachowane i czystość wody również. 

Jeśli w zbiorniku będzie mniej niż 60 mln m3 wody, to woda będzie tak nagrzana, że później nawet 

zwiększenie piętrzenia nie pomoże.  

Następnie wyraził niezrozumienie dla przyjęcia roku 2009 do bilansu gdyż obecnie większość gmin 

jest skanalizowana i dwojakość wody napływającej do zbiornika jest już inna. Tłumaczenie, iż 

skanalizowanie obszaru wokół zbiornika spowoduje brak zakwitów jest bzdurą, gdyż tylko niewielkie 

ilości ścieków przedostają się i to tylko sezonowo. To co napływa do zbiornika napływa od strony 

śląska. Wyjaśnił, iż przyczynił się do zamknięcia Kalet, a to nie jedyny zakład, który wpływa na jakość. 

Oczyszczalnia ścieków w Tarnowskich Górach i w Krupskim Młynie zostały zmodernizowane i obecnie 

jakość wody poprawia się z dnia na dzień. Podkreślił, iż obecnie najbardziej potrzebna jest 

rewitalizacja zbiornika gdzie zalegają 2 mln m3 mułu i z uwagi na powyższe piętrzenie wody ma 

ogromne znaczenie.  

 

Pani Ewa Laskosz – MGGP S.A. 

Wyjaśniła, iż dokument nie rozwiąże wszystkich problemów jednak podstawą omawianego 

rozporządzenia jest ograniczenie zanieczyszczeń u źródeł, a źródłem jest użytkownik, który wrzuca 

zanieczyszczenia do wody i to jest priorytet, natomiast wtórną rzeczą jest wpływ na zbiornik. Zgodziła 

się, iż w zbiorniku są kumulowane zanieczyszczenia. Wyjaśniła, iż rewitalizacja zbiorników jest dość 

problematyczna, bo znane są też przypadki nieudanej rewitalizacji. Jednakże warunki nie dotyczą 

rewitalizacji zbiornika i dlatego nie zostało to ujęte w rozporządzeniu. Odnośnie roku 2009 wyjaśniła, 

że wynika to z częstotliwości monitoringu, który jest wykonywany co roku, jednak nie we wszystkich 

punktach każdorocznie. Dla 2009 r. monitoring ten był najpełniejszy i obejmował największą ilość 

punktów. Natomiast ocena stanu jest dokonywana analizując wyniki z wielu lat.  

 

Pan Jerzy Janik – Opolski Urząd Wojewódzki   

Zwrócił uwagę na zapis jednego z ostatnich paragrafów, który brzmi: „Niniejsze warunki nie 

ograniczają stosowania postanowień zawartych w warunkach korzystania z wód regionu wodnego 

Środkowej Odry, ustanowionych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu.” Zadał pytanie czy warunki regionu istnieją, bo jeśli nie to zapis ten jest niedopuszczalny. 

Podkreślił, iż warunki te nie powinny zostać opublikowane przed warunkami regionu wodnego 

Środkowej Odry.  

Następnie zadał pytanie o nadrzędność obowiązujących dokumentów odnośnie ochrony przyrody, 

gdyż Dyrektorzy RDOŚ zobowiązani są do opracowywania zarządzeń do planów ochrony dla Natury 

2000. W planach tych też również zawarte są ograniczenia dla zarządców wód. Zawnioskował, aby w 
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dokumencie było odniesienie do innych dokumentów prawa miejscowego, które mówią o ochronie 

środowiska, aby jasno było wskazane, który jest ważniejszy i jak są od siebie zależne. 

Zapytał również jak omawiany dokument powiązany jest z innymi dokumentami choćby dyrektywą 

powodziową, która była wymagana RDW, a ochrona powodziowa jest uwzględniona w Planie 

Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry w kwestii odstępstw. Może powstać problem, 

jeśli pewne odstępstwa nie będą uwzględniały stanu zagrożenia powodziowego. W prognozie jest 

tylko wzmianka na temat problemu powodzi, mianowicie „zagadnienia związane z ochroną przed 

powodzią są przedmiotem planów zarządzania ryzykiem powodziowym, które mają być opracowane 

do 2015”. Brak jest zapisów dotyczących odstępstw. Plany ryzyka powinny być opracowane, więc 

w rozporządzeniu powinno być wpisane, że odstępstwa są dopuszczalne w odpowiednim zakresie i są 

uwzględnionym w odpowiednim dokumencie.  

Zapytał czy był robiony bilans w ramach, którego zestawiono użytkowników wód oraz czy 

oszacowano zasoby. Zapytał również czy zostały wyznaczone wartości progowe. 

 

Pani Ewa Laskosz – MGGP S.A. 

Wyjaśniła, że warunki dla regionu wodnego Środkowej Odry są opracowane i obecnie jest 

wykonywana dla nich prognoza oddziaływania na środowisko i również będą przeprowadzane 

konsultacje społeczne. Potwierdziła, iż nie można powoływać się na dokumenty, które jeszcze nie są 

zatwierdzone. Wyjaśniła, iż kolejność przydzielonych środków nie była do końca trafna stąd taka 

kolejność opracowywania dokumentów, jednak dokumenty przyjęte zostaną we właściwej kolejności. 

W tej chwili warunki dla zlewni zostaną przygotowane i przyjęte dopiero po przyjęciu warunków 

regionu wodnego. 

Wyjaśniając kwestię ważności dokumentów wytłumaczyła, iż plany ochrony czy plany zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000 i rezerwatów są również aktami prawa lokalnego i są tak samo 

ważne jak warunki korzystania z wód. Zaznaczyła, iż plany ochrony i plany zadań ochronnych opiniuje 

również Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, a ponadto dokumenty wydawane po 

sobie nie mogą być sprzeczne z już istniejącymi i obowiązującymi.  

Odnośnie zagrożeń powodziowych wyjaśniła, że w gospodarce wodnej przeznaczony jest dla nich 

specjalny dokument tj. plany zarządzania ryzykiem powodziowym. W ustawie Prawo wodne jest 

wyraźne rozgraniczenie w planowaniu: Plan Gospodarowania Wodami, który powinien uwzględniać 

wszystkie inwestycje związane z gospodarka wodną oraz plany zarządzania ryzykiem powodziowym. 

Obecnie w Polsce funkcjonuje wiele planów przeciwpowodziowych, jednakże Unia Europejska 

zakwestionowała wszystkie te plany i rząd Polski zobowiązał się do wprowadzania dokumentu 

naprawczego, który ma prostować sprawy planów ochrony przeciwpowodziowej. Dlatego obecnie 

umieszczanie tematyki ochrony przeciwpowodziowej w warunkach byłoby wielkim ryzykiem gdyż 

wszystkie istniejące projekty są zakwestionowane. Natomiast do 2015 r. powinny powstać plany 

zarządzania ryzykiem powodziowym, i one obecnie powstają, również w regionie wodnym Środkowej 
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Odry. Obecnie Polska jest po wstępnej ocenie ryzyka powodziowego i w ramach projektu ISOK są 

wykonywane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, które będą podstawą 

analiz do ochrony przeciwpowodziowej. Termin wykonania tych map jest do końca 2013 r. Dopóki 

dokumenty nie zostaną sporządzone, nikt nie będzie opracowywał dokumentów związanych z 

powodzią, gdyż mapy, na których będzie określone zagrożenie powodziowe stanowić będą punkt 

odniesienia. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym to dokumenty, które zawierać będą wszystkie 

działania techniczne i nietechniczne, a które będą związane z ograniczeniem ryzyka powodziowego. 

Obecnie w KZGW jest na ukończeniu metodyka i plany te będą niebawem wykonywane.  

Odnośnie gospodarki wodnej na zbiornikach retencyjnych wyjaśniła, że to jest odwieczny problem, 

zwłaszcza w okresie powodzi, kiedy to pojawia się pytanie czy właściwie pracował zbiornik. 

Zagrożenie ma się znaleźć w planach zarządzania ryzykiem powodziowego - tak przewidział 

ustawodawca i dokument warunków korzystania z wód zlewni nie jest w mocy tego zmienić. 

Natomiast działanie zbiornika zawsze związane jest z prognozą i pracuje zgodnie z instrukcją 

gospodarowania wodą na zbiorniku.  

 

Pan Jerzy Janik – Opolski Urząd Wojewódzki   

Wyraził obawę, że jeśli taki dokument jak warunki korzystania z wód zlewni staną się aktem 

prawnym przed tymi dot. ryzyka powodziowego i nie będzie zapisu, który odwołuje się do tamtych 

dokumentów, choćby takiego jaki został zastosowany odnośnie warunków regionu wodnego to na 

obszarach, gdzie funkcjonują oba te dokumenty nie wiadomo będzie który jest nadrzędny. 

Zaproponował wprowadzenie zapisu, że odstępstwa od niniejszych zasad będą miały miejsce w 

przypadku zagrożenia powodzią, które będą określone w odpowiednim dokumencie. Zapis ten służyć 

miałby uniknięcia sytuacji gdzie jest akt prawa, który nie odnosi się wcale do powodzi, oraz drugi akt 

prawa, który odnosi się tylko do powodzi, a dotyczą tego samego obszaru, aby uniknąć sytuacji, gdzie 

każdą instytucję obowiązuje inny dokument i nie ma w nim odniesienia do pozostałych.  

 

Pani Ewa Laskosz – MGGP S.A. 

Zapewniła, że w dokumentacji tj. w rozporządzeniu bądź uzasadnieniu do rozporządzenia, na 

ile to możliwe z uwagi na zasady legislacyjne, zostanie ta kwestia ujęta.  

 

Pan Jerzy Janik – Opolski Urząd Wojewódzki   

Wyjaśnił, iż akt prawny publikowany jest bez uzasadnienia, więc zamieszczenie czegoś w 

uzasadnieniu jest niewystarczające. 
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Pani Ewa Laskosz – MGGP S.A. 

Wytłumaczyła, że odniesienie się do planów zarządzania ryzykiem powodziowym będzie 

możliwe w momencie, gdy one już będą. Z warunkami korzystania z wód dla regionu wodnego 

Środkowej Odry jest o tyle łatwiej, że projekt fizycznie już istnieje i możliwe jest  przeanalizowanie 

jego zapisów. Natomiast w przypadku planów zarządzania ryzykiem powodziowym będzie to 

dokładnie takie działanie, do którego wniósł Pan uwagę, czyli odniesienie się do dokumentu, który 

jeszcze nie istnieje. A z punktu legislacyjnego nie można odnieść się do dokumentu, który jeszcze nie 

istnieje.  

Odnośnie bilansu i określenia parametrów Pani Ewa wyjaśniła, że w ramach pracy został wykonany 

bilans wodnogospodarczy ilościowy i jakościowy w ramach którego zostali uwzględnieni wszyscy 

użytkownicy wód zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi oraz zgodnie z opłatami 

marszałkowskimi. Odnośnie wskaźników to dla bilansu ilościowego został określony przepływ 

nienaruszalny, natomiast jeśli chodzi o bilans jakościowy wyniki zostały odniesione do wartości 

granicznych stanu dobrego wód. Na podstawie tych granic wielkości zanieczyszczeń określona jest 

chłonność rzeki. Podsumowując, wskaźniki graniczne dla jakości zostały przyjęte zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Pani Aleksandra Drescher – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu 

Zapytała czy poruszany jest problem prac utrzymaniowych i odstępstw z nimi związanych. 

Wyjaśniła, iż Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych nie zajmuje się ochroną przeciwpowodziową 

jednak realizuje zadania z ochrony przeciwpowodziowej. Projekt rozporządzenia odnosi się do 

zanieczyszczeń, jednak melioracje wykonują prace utrzymaniowe. W słowniczku w ramach 

wyjaśnienia pojęcia „nowe działania” ujęte są tylko nowe inwestycje, dla których potrzebne jest 

pozwolenie na budowę oraz pozwolenie wodnoprawne. Natomiast prace utrzymaniowe tj. 

odmulenie czy koszenie skarp nie wymaga uzyskania takich pozwoleń. Dlatego w rozdziale dot. 

ograniczeń zaproponowała dodanie paragrafu, nawet na końcu, z odstępstwami dla prac 

utrzymaniowych, tak aby mogły być one prowadzone. Wyjaśniła, iż RDOŚ nakłada na ZMiUW 

obowiązek prowadzenia prac utrzymaniowych, jednak w projekcie rozporządzenia nie ma zapisu przy 

jakich odstępstwach te prace można prowadzić. 

 

Pani Ewa Laskosz – MGGP S.A. 

Wyjaśniła, iż nowe działania zdefiniowane w projekcie warunków korzystania z wód dotyczą 

samego korzystania z wód, które jest wskazane w zapisach rozporządzenia. W warunkach jest mowa 

o zrzutach zanieczyszczeń, poborach wód oraz poborze kruszywa, które są działaniami w rozumieniu 

tych warunków. Warunki nie definiują innych działań administratorów. Projekt rozporządzenia w 

sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi nie ogranicza ani nie wprowadza 
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zapisów, które by mogły w przyszłości ograniczyć te działania. Odstępstwa, które są opisane dotyczą 

korzystania z wód na zasadach poborów wód, zrzutów ścieków oraz poborów kruszywa, nie dotyczą 

prac utrzymaniowych. 

 

Pan Andrzej Meryk – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Opole 

Wyjaśnił, iż odnośnie ochrony przyrody, faktycznie na terenie objętym projektem warunków 

znajdują się obszary Natura 2000 i należą do nich Dolina Małej Panwi i Zbiornik Turawski. Dla obszaru 

Natura 2000 Dolina Małej Panwi obecnie funkcjonuje zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w sprawie planu zadań ochronnych. Siedliska zależne od wód to właściwie tylko siedlisko 

włosieniczników, dla którego zarządzenie regionalnego Dyrektora nie wprowadza zadań 

nadzwyczajnych. Autorzy prognozy wskazali, że jednym z celów jest poprawa jakości wód i zapisy 

rozporządzenia będą pozytywnie wpływać na bytowanie wspomnianych włosieniczników w rzece, z 

czym oczywiście ciężko się nie zgodzić. Jednym ze wskaźników dla wskazanego siedliska jest nie tyle 

jakość wód co obecność ścieków wypuszczanych do rzeki. Druga sprawa to Zbiornik Turawski, dla 

tego obszaru nie ma sporządzonego rozporządzenia ani nawet projektu i wszystko wskazuje na to, że 

przystąpienie do sporządzenia projektu nastąpi w przyszłym roku, więc autorzy nie za bardzo mieli się 

do czego odnosić, więc chyba ciężko wymagać aby był uwzględniony. Odnośnie wypowiedzi Pani z 

zarządu melioracji, to w rozporządzeniu nie ma nigdzie zapisu, że Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska nakazuje uzgadniać prace utrzymaniowe. 

 

Pani Aleksandra Drescher – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu 

Wyjaśniła, że chodzi o to, że melioracje mają obowiązek zgłaszać te prace zgadnie z art. 118 

ustawy o ochronie przyrody. 

 

Pan Andrzej Meryk – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Opole 

Sprostował, że ZMiUW nie ma takiego obowiązku, natomiast art. 118 ustawy o ochronie 

przyrody mówi, iż zakres wydawany jest na wniosek, jednak obowiązku zgłaszania nigdzie nie ma.  

 

Pani Ewa Laskosz – MGGP S.A. 

Dodała, że w ramach wstępnych prac nad projektem rozporządzenia również były 

przeprowadzone konsultacje społeczne i RDOŚ oraz inne pozarządowe organizacje ekologiczne 

zwróciły uwagę na siedliska włosieniczników, które jest siedliskiem od wód zależnym. Z uwagi na 

powyższe w rozporządzeniu pojawił się zapis o przyjęciu współczynnika k przy obliczaniu przepływu 

nienaruszalnego na poziomie mnie mniejszym niż 1.  
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Pan Cezary Pacocha – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Katowice 

Wyraził zrozumienie, że warunki korzystania z wód zlewni Małej Panwi to taka mała cegiełka, 

która wynika z planów gospodarowania wodą w obszarze dorzecza, następnie regionu wodnego i na 

końcu powstają warunki korzystania z wód zlewni. Plany te służą osiągnięciu dobrego stanu 

ekologicznego wód. Dokument, który jest dziś konsultowany właśnie to powinien mieć na celu i ma. 

Owszem są inne ważne kwestie, ale dla nich wykonywane będą inne plany, natomiast dla warunków 

głównym celem jest dobry stan ekologiczny oraz poprawa tego stanu dla wszystkich części wód. 

Osiągnięciu tego celu przeszkadzają roboty utrzymaniowe i ochrona przeciwpowodziowa, ale ten 

dokument nie powinien mieć na to żadnego wpływu gdyż do tego służą inne dokumenty. Mimo to 

stwierdził, że projekt warunków jest zbyt ogólny i zbyt mało charakterystyczny dla rzeki Małej Panwi. 

Nakazy i zakazy powinny być indywidualnie dopasowane do zlewni, a nawet dla poszczególnych 

SCWP i JCWP. Wymagania prawne powinny być doprecyzowaniem wymagań zawartych w innych 

przepisach. Jako przykład przedstawił małe elektrownie wodne, dla których w zlewni można by 

zakazać korzystania z turbiny Francisa, która jest bardzo szkodliwa. Wówczas istnieje podstawa do 

odmówienia wydania pozwolenia wodnoprawnego. Również odnośnie poboru kruszywa zapis o 

wykazaniu i uzasadnieniu zachowania równowagi hydrodynamicznej pozostawia zbyt duża 

dowolność, gdyż inwestor zawsze znajdzie osobę, która wykaże, że dane działanie nie jest szkodliwe. 

Jeśli nie zostanie dokładnie określone, że na danych terenach wolno, a na danych nie wolno pobierać 

kruszywa, to zapis nie będzie miał znaczenia, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto udokumentuje, że 

można to kruszywo pobierać. Może należałoby określić ile w skali roku można wydobyć tego rumoszu 

z rzeki, aby to nie było szkodliwe. Zapisy w warunkach korzystania z wód powinny być bardziej 

rygorystyczne, aby zakazy i nakazy były sztywno określone.  

Jeśli chodzi o retencję to poparł takie działania, ale podkreślił, że powinna być ona przemyślana i 

przeanalizowana, to znaczy powinno być określone na jakich zasadach i gdzie może być robiona. 

Wyraził zrozumienie, że dla Małej Panwi retencja nie jest istotna dla ryb dwuśrodowiskowych. Jednak 

nawet dla lokalnych populacji ryb, w momencie poprzecinania cieku progami, przy powodzi są one 

spłukiwane w dół i nie mają możliwości powrotu na swoje stanowiska. Efekt ekologiczny takich 

działań może być widoczny dopiero za 50 czy 100 lat, kiedy nastąpi odizolowanie genetyczne. W 

rozporządzeniu powinien znaleźć się jakiś zapis odnośnie ciągłości morfologicznej. Wskazane są 

nawet konkretne rozwiązania, np. podanie typów przepławek. Może właściwym byłoby podanie ilości 

piętrzeń na danej rzece gdyż jeśli będzie ich za dużo to nawet jeśli wszystkie będą wyposażone w 

przepławki to ryba i tak nie pokona cieku nawet jeśli przepławki będą sprawne. Zapytał czy tego typu 

rzeczy zostały wzięte pod uwagę. Zauważył również, iż brak jest odniesienia do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

 

Pani Ewa Laskosz – MGGP S.A. 

Wyjaśniła, iż wykonawca przeanalizował charakter i specyfikę zlewni Małej Panwi. Został 

wykonany bilans wodnogospodarczy, który uwzględnia warunki panujące w zlewni Małej Panwi. 
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Opracowany bilans dał podstawę do wskazania ograniczeń. Właścicielem modelu bilansowego będzie 

RZGW, który udostępni go dla jednostek wydających pozwolenia wodnoprawne. Bilans ten pozwoli 

na zrobienie analizy czy wydanie danego pozwolenia wodnoprawnego jest możliwe, czy nie. Bilans 

uwzględnia skumulowane oddziaływania na całym cieku więc pełna i poprawna analiza bez pomocy 

tego programu nie będzie możliwa. Zauważyła również, iż prawo nie jest powtórzone wprost, gdyż 

wprowadzany jest definitywny zakaz wprowadzania zanieczyszczeń o wartościach wyższych niż 

wartości graniczne stanu dobrego momencie, gdy jednolita część wód jest zagrożoną nieosiągnięciem 

celów środowiskowych, zgodnie z wykazem zawartym w PGW. I w tym przypadku nie ma żadnych 

odstępstw z uwagi na art. 38j ustawy Prawo wodne.  

Natomiast, jeśli mowa o ciągłości morfologicznej to odniosła się do projektu warunków korzystania z 

wód regionu wodnego, w którym kwestia morfologii jest szeroko ujęta. Dokument ten zawiera 

szczegółowe wymagania zachowania ciągłości morfologicznej w ciekach lub ich odcinkach. 

Dodatkowo są wprowadzone minimalne wymagania dla przepławek. Ponieważ dokument warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry obejmuje zlewnię Małej Panwi i zostanie 

przyjęty przed warunkami dla zlewni w momencie przyjęcia warunków dla zlewni Małej Panwi będzie 

już obowiązywał. Dokumenty te będą obowiązywać łącznie. Dodatkowo warunki korzystania z wód 

zlewni nie mogą powtarzać zapisów już funkcjonujących w innych dokumentach to jest również 

zawartych w warunkach korzystania z wód regionu wodnego. 

 Odnośnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyjaśniła, że w ustawie 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawarty jest zapis, iż to projektant musi 

uwzględniać w planowaniu przestrzennym zapisy m.in. planów gospodarowania wodami oraz 

warunków korzystania z wód. Projekt warunków generuje ograniczenia pośrednie, które będą 

skutkowały na zagospodarowanie przestrzenne, np. ograniczenie w korzystaniu z wód.  W momencie, 

gdy ktoś planując obszary przemysłowe, czy choćby lokalizację oczyszczalni ścieków, zobowiązany 

będzie do wcześniejszego przeanalizowania sytuacji na danym obszarze, czy będzie miał gdzie zrzucać 

ścieki tj. czy odbiornik zapewnioną ma chłonność. Lub gdy ktoś planuje pobór wód, zobowiązany 

będzie do przeanalizowania sytuacji czy w danym miejscu istnieją pożądane zasoby wody.  

 

Magdalena Konopczak – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

Powtórzyła zapewnienie, że warunki korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry obecnie są 

opracowywane. Wyjaśniła, iż opracowywane one są własnymi siłami RZGW, gdyż nie było możliwości 

finansowania tego zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, dlatego równolegle są opracowywane warunki Małej Panwi, oraz Widawy i Baryczy, a także 

dla Bystrzycy i Bobru, na które to pozyskano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. Zapewniła, że mimo to najpierw uchwalony zostanie akt prawa miejscowego 

warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry, a następnie akty prawa 

miejscowego dla kolejnych warunków czyli dla warunków zlewni. Jak już zostaną ustalone warunki i 

sytuacja się ustabilizuje w tym zakresie, to jest na przełomie przyszłego roku, starostowie oraz urzędy 
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marszałkowskie dostaną wgląd do aplikacji. Wszystkie opracowane aplikacje są aplikacjami 

webowymi, czyli aplikacją internetową. Użytkownik też może zwrócić się do RZGW o ustalenia 

wynikające z planu gospodarowania wodami oraz warunków korzystania z wód zlewni. Ustalenia te 

są przygotowywane na wniosek, obecnie tylko ustalenia wynikające z planów gospodarowania 

wodami gdyż tymi dysponuje RZGW. W tej chwili jeszcze nie ma przyjętych ani warunków korzystania 

z wód zlewni ani warunki korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry, więc nie jest możliwe 

przygotowanie takich ustaleń. Tak jak zostało wspomniane, trwa procedura przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Środkowej Odry. Przewidzianych jest 20 spotkań konsultacyjnych odnośnie tego projektu, 

więc będzie możliwość zapoznania się z tym dokumentem, a także możliwość wniesienia uwag i 

wniosków.  

Pani Magdalena Konopczak podziękowała za ożywioną dyskusję oraz wszystkie wniesione uwagi i 

wnioski. Zapewniła, iż po zakończeniu konsultacji Wykonawca wszystkie przeanalizuje i ustosunkuje 

się do nich. 

 

Po wyjaśnieniu wszystkich kwestii oraz upewnieniu się, że uczestnicy spotkania nie mają 

dalszych pytań Pani Ewa Laskosz podziękowała za przybycie i aktywny udział w spotkaniu. 

 

Na tym spotkanie zakończono. 

 

 

Protokołowała:  

Magdalena Grzebinoga 
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Jednych z elementów Zadania 3, etapu II pracy pn.: „Warunki korzystania z wód 

zlewni Małej Panwi wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko” było rozpatrzenie uwag i wniosków zgłoszonych w ramach II etapu konsultacji 

społecznych. Proces konsultowania projektu rozporządzenia dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wod zlewni 

Małej Panwi rozpoczął się 15 lipca 2013 r., wydaniem przez Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu obwieszczenia o zakończeniu prac nad sporządzeniem 

projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mała 

Panew. Wnioski i uwagi mogły być składane przez wszystkie zainteresowane strony do dnia 

05 sierpnia 2013 r. 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu otrzymał 25 uwag i wniosków, które zebrano w poniższej tabeli i przeanalizowano 

pod kątem zasadności uwzględnienia w projekcie warunków korzystania z wód zlewni Małej 

Panwi oraz Prognozie oddziaływania na środowisko projektu rozporządzenia w sprawie 

ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi. W przypadku, gdy uwagi nie 

zostały uwzględnione, przedstawiono uzasadnienie ich odrzucenia. 

W rezultacie na 25 złożonych uwag i wniosków: 

� 8 uwzględniono, 

� 3 częściowo uwzględniono, 

� 14 nieuwzględniono. 

 

Należy podkreślić, iż kwestie poruszane w uwagach dotyczące rozporządzenia i 

prognozy wniesione w ramach konsultacji społecznych były już przedmiotem analiz w 

prognozie, zaś po rozpatrzeniu uwag zostały one dodatkowo uszczegółowione. Niemniej 

jednak uzupełnienie to nie wpłynęło na końcowe wnioski wynikające z prognozy.
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Tabela z uwagami i wnioskami zgłoszonych w II etapie udziału społeczeństwa w tworzeniu warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi wraz 

z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Lp. 
Jednostka 
zgłaszająca 

uwagi 
Treść uwagi 

Stanowisko 
jednostki 

merytorycznej 
Uzasadnienie 

1 Centrum 
Dziedzictwa 
Górnego 
Śląska w 
Katowicach - 
Zdzisław 
Wieland 

Wnosimy o wprowadzenie korekty treści § 9 ust. 1 rozporządzenia. 
Proponujemy, aby w punkcie 1) pozostawić jedynie treść 
"zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na 
cele socjalno-bytowe", natomiast "produkcję artykułów 
żywnościowych i farmaceutycznych" sugerujemy umieścić w 
punkcie 2) po obecnie proponowanej treści.  
Zmiana ma na celu zapewnienie niezbędnej ilości wód - 
powierzchniowych i podziemnych dla zachowania dobrostanu 
siedlisk od wód zależnych, w szczególności torfowisk. Zwracamy 
uwagę, że o ile ustalenie wartości przepływu nienaruszalnego jest 
prawidłowe dla zachowania siedlisk zależnych od wód płynących, to 
ustalenie priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych w sposób 
przewidywany w konsultowanej wersji projektu może potencjalnie 
uprawomocniać lokalizowanie i działalność wysokotowarowych 
przedsięwzięć sektora rolno - spożywczego (często charakteryzują 
się wysoką wodochłonnością) nadrzędnie w hierarchii potrzeb w 
stosunku do zapewnienia wymagań ekosystemów wodno-błotnych 
związanych z płytko położonym zwierciadłem wód gruntowych. 
Zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju, zapisanej w art. 5 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. 
1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 1 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2008, Nr 25, 
poz. 150 z późn. zm.) wymagałoby, co najmniej zrównania tych 
potrzeb w hierarchii ustalonej w §9 projektowanego 
rozporządzenia. Proponowana zmiana pozwoli również właściwie 
określić warunki prawne niezbędne dla realizacji celów Strategii 

ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań 

uwaga 
uwzględniona 

Uwaga została uwzględniona poprzez 
przeredagowanie zapisów §9. 
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Lp. 
Jednostka 
zgłaszająca 

uwagi 
Treść uwagi 

Stanowisko 
jednostki 

merytorycznej 
Uzasadnienie 

(na lata 2006-2013), w szczególności - zatrzymania procesu 
degradacji i zanikania środowisk wodno-błotnych.  

2 Centrum 
Dziedzictwa 
Górnego 
Śląska w 
Katowicach - 
Zdzisław 
Wieland 

W rozdziałach 5.6 i 5.7 prognozy oddziaływania na środowisko 
pominięto szereg obszarów, na których występują siedliska 
bagienne i terenów podmokłych, w tym chronione prawnie w 
formie użytków ekologicznych (na ich obecność zwracaliśmy uwagę 
w piśmie L.dz. 36/2013 z dn. 25.01.2013 r., skierowanym do 
Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego). 

uwaga 
uwzględniona 

Uwaga została uwzględniona poprzez 
uwzględnienie użytków ekologicznych w 
Prognozie. 

3 Elektrownia 
Opole - 
Mieczysław 
Ćwikła 

Czy przepływ nienaruszalny określony w §3 projektu rozporządzenia 
jest tożsamy z przepływem biologicznym określonym w aktualnym 
pozwoleniu wodnoprawnym na pobór wody nr DOS.III-AK-6220-
18/10 z dnia 29.04.2011 r.? 

uwaga 
nieuwzględniona 

Wyjaśniając przepływ nienaruszalny określony 
w §3 projektu rozporządzenia jest wyliczany 
ze wzoru k.SNQ, gdzie k jest równe 1 bądź 
1,27 w zależności od tego, w którym miejscu 
przepływ ten jest liczony. Należy sprawdzić, 
jaką metodą był wyliczany Państwa przepływ 
biologiczny i jeśli była ona inna niż 
proponowana w rozporządzeniu należy 
sprawdzić obliczenia metodą proponowaną i 
porównać wyniki. Należy również pamiętać, iż 
rozporządzenie będzie obowiązywać po 14 
dniach od opublikowania go w Dzienniku 
Urzędowym województwa śląskiego i 
Dzienniku Urzędowym województwa 
opolskiego. 
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Lp. 
Jednostka 
zgłaszająca 

uwagi 
Treść uwagi 

Stanowisko 
jednostki 

merytorycznej 
Uzasadnienie 

4 Elektrownia 
Opole - 
Mieczysław 
Ćwikła 

Czy zapisy §3 projektu rozporządzenia mogą naruszać lub naruszają 
interesy Elektrowni Opole, planującą budowę bloków 5 i 6 
(zwiększone zapotrzebowanie na wodę z Małej Panwi do 2 m3/s) 
przy założonym przepływnie nienaruszalnym w wysokości 0,78 
m3/s? Wielkość 0,78 m3/s jest to wielkość przepływu 
nienaruszalnego określona w operacie wodnoprawnym oraz 
instrukcji gospodarowania wodą w aktualnie procedowanej nowej 
decyzji wodnoprawnej dla Zbiornika Turawa. Reasumując, czy 
wielkość ta nie jest sprzeczna z wielkością wynikającą z §3 projektu 
rozporządzenia? 

uwaga 
nieuwzględniona 

Należy sprawdzić, jaką metodą została 
wyliczona wielkość 0,78 m3/s i porównać z 
wynikami uzyskanymi z obliczeń 
zaproponowanych w §3. Należy również 
pamiętać, iż rozporządzenie będzie 
obowiązywać po 14 dniach od opublikowania 
go w Dzienniku Urzędowym województwa 
śląskiego i Dzienniku Urzędowym 
województwa opolskiego. 

5 Warta GLASS 
JEDLICE - Piotr 
Hadasik 

Ocenę stanu zlewni rzeki Małej Panwi opracowano na podstawie 
danych z monitoringu krajowego za 2009 r. Uważamy, że tak 
nieaktualne dane sprzed 5 lat nie powinny być podstawą do 
wprowadzania prawa miejscowego, które będzie miało duże 
znaczenie dla użytkowników wód. Stan rzeki Małej Panwi w 
ostatnich latach znacznie się poprawił po zakończonych dużych 
inwestycjach w kanalizację sanitarną na terenie gminy Ozimek i 
gminy Turawa.  

uwaga 
nieuwzględniona 

Uwaga została rozpatrzona jednak uznano, iż 
jest niezasadna. Przyjęcie roku 2009 wynikało 
z częstotliwości monitoringu, który jest 
wykonywany co roku, jednak nie we 
wszystkich punktach każdorocznie. Dla 2009 r. 
monitoring ten był najpełniejszy i obejmował 
największą ilość punktów. Natomiast ocena 
stanu jest dokonywana analizując wyniki z 
wielu lat.  

6 Warta GLASS 
JEDLICE - Piotr 
Hadasik 

 Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie zapisów rozporządzenia 
dotyczących przeglądu wydanych, aktualnych pozwoleń 
wodnoprawnych. W naszym rozumieniu intencją prawodawcy jest 
przegląd do końca 2014 r. wszystkich pozwoleń w rejonie scalonej 
części wód powierzchniowych SCWP S00402 rzeki Stoły. Jednak 
zapis §14 projektu rozporządzenia może być interpretowany przez 
właściwe organy, jako konieczność przeglądu wszystkich pozwoleń 
dla całej zlewni rzeki Mała Panew.   

uwaga 
nieuwzględniona 

Uwaga została rozpatrzona jednak zdaniem 
Wykonawcy  §14 jest zrozumiały i jasno z 
niego wynika iż przegląd pozwoleń do końca 
2014 r. dotyczy tych w obszarze SCWP 
SO0402. 
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Lp. 
Jednostka 
zgłaszająca 

uwagi 
Treść uwagi 

Stanowisko 
jednostki 

merytorycznej 
Uzasadnienie 

7 Warta GLASS 
JEDLICE - Piotr 
Hadasik 

Nie rozumiemy, dlaczego prawodawca lokalny pragnie wykraczać 
poza przepisy ogólnie w zakresie dodatkowej ochrony wód 
podziemnych pierwszego piętra wodonośnego o swobodnym 
zwierciadle wody, w sytuacji, kiedy wody te są wodami płytkimi, 
podskórnymi (nie mającymi cech fizyko-chemicznych wód 
podziemnych). Ograniczenia w użytkowaniu takich wód mogą 
spowodować dodatkową degradację ekosystemów rzek w zlewni 
Małej Panwi z racji ewentualnej konieczności budowy nowych ujęć 
wód powierzchniowych.    

uwaga 
nieuwzględniona 

Z uwagi na wykorzystywanie wód 
podziemnych do zaopatrzenia ludności w 
wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele 
socjalno-bytowe oraz do produkcji artykułów 
żywnościowych i farmaceutycznych konieczna 
jest ich ochrona.  Jeżeli pobór wody nie 
wymaga wody o parametrach czystości wód 
jak wody podziemne jak najbardziej logiczne 
jest wykorzystanie wód powierzchniowych. 
Sformułowanie, że dodatkowe ujęcie wód 
powierzchniowych spowoduje degradacje 
ekosystemów stano nieuzasadniony, zbyt 
daleki wniosek. W toku wydawania 
pozwolenia wodnoprawnego aspekty te 
powinny zostać rozpatrzone. 
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Lp. 
Jednostka 
zgłaszająca 

uwagi 
Treść uwagi 

Stanowisko 
jednostki 

merytorycznej 
Uzasadnienie 

8 Warta GLASS 
JEDLICE - Piotr 
Hadasik 

Wnioskujemy, aby projektowane rozporządzenie przewidywało 
okres przejściowy dla obecnych użytkowników wód, który 
pozwoliłby na właściwe przygotowanie się do realizacji w praktyce 
zapisów projektowanego prawa. Korzystamy tutaj z doświadczeń 
wielu przepisów prawa ochrony środowiska (jak chociażby 
najnowszej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, która wprowadzając 
nowe, zaostrzone wymagania dla przemysłu wprowadziła 
jednocześnie okres dostosowawczy do stycznia 2014 r.) 

uwaga 
nieuwzględniona 

Uwaga została rozpatrzona jednak 
nieuwzględniona. Uwaga nie w pełni jest 
zrozumiała dla Wykonawcy. Rozporządzenie 
WKW zacznie obowiązywać po 14 dniach od 
opublikowania go w Dzienniku Urzędowym 
województwa śląskiego i Dzienniku 
Urzędowym województwa opolskiego. 
Natomiast, jeśli chodzi weryfikację pozwoleń 
wodnoprawnych to w WKW zapisany jest 
okres do końca 2014 r. W tym okresie 
starostowie powinni zrobić przegląd pozwoleń 
wodnoprawnych i w razie potrzeby to oni 
dadzą użytkownikom czas na przygotowanie 
nowego wniosku. Zdaniem Wykonawcy czas 
ten będzie wystarczający, aby właściwie się 
przygotować. 
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Lp. 
Jednostka 
zgłaszająca 

uwagi 
Treść uwagi 

Stanowisko 
jednostki 

merytorycznej 
Uzasadnienie 

9 Zielone Oko - 
Adriana 
Grzegorzewska 
(Krzysztof 
Okrasiński) 

W pierwszej kolejności zwracam uwagę na fakt, że wykonana przez 
firmę MGGP prognoza oddziaływania na środowisko jest w dużej 
części wierną kopią wykonanych przez nas prognoz oddziaływania 
na środowisko dla projektów rozporządzeń RZGW w Krakowie w 
sprawie warunków korzystania z wód regionów wodnych: Górnej 
Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru. Nasze dokumenty skopiowano tak 
dokładnie, że nawet nie poprawiono drobnych błędów 
stylistycznych i interpunkcyjnych. Jednocześnie w żadnym miejscu 
prognozy nie jest przytoczone źródło (czyli wykonane przez nas 
prognozy oddziaływania na środowisko), z którego tak obficie 
skorzystali autorzy prognozy dla projektu rozporządzenia RZGW we 
Wrocławiu. Stwierdzam ponadto, że także treść projektu 
rozporządzenia WKW jest w znacznej części kopią projektów 
rozporządzeń RZGW w Krakowie w sprawie warunków korzystania z 
wód regionów wodnych: Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru. W 
tej sytuacji uznaję za bulwersujące, że z funduszy publicznych 
wydano niemałe środki finansowe na opracowania, co do których 
może się wydawać iż nie cechują się one wartościami autorskimi, 
lecz w znacznej części są de facto kopią prac wykonanych w ramach 
innych projektów.  

uwaga 
uwzględniona 

Po wyjaśnieniach z Wnioskodawcą ustalono iż 
nie ma potrzeby zmiany opracowania, 
natomiast w materiałach źródłowych zostanie 
dodana pozycja prognozy sporządzonej przez 
Zielone Oko.  
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10 Zielone Oko - 
Adriana 
Grzegorzewska 
(Krzysztof 
Okrasiński) 

Projekt rozporządzenia WKW odnosi się do "nowych działań", z 
którymi, według §2 pkt 8 są jedynie "inwestycje (...) wymagające 
pozwolenia wodnoprawnego". Zgodnie z ustawą Prawo wodne, 
rozporządzenie powinno dotyczyć korzystania ze środowiska - a nie 
tylko inwestycji, i nie tylko tych z nich, które wymagają pozwolenia 
wodnoprawnego. 

uwaga 
nieuwzględniona 

Uwaga została rozpatrzona jednak 
nieuwzględniona. Nowe działania 
zdefiniowane w projekcie warunków 
korzystania z wód dotyczą samego korzystania 
z wód, które jest wskazane w zapisach 
rozporządzenia. W warunkach jest mowa o 
zrzutach zanieczyszczeń, poborach wód oraz 
poborze kruszywa, które są działaniami w 
rozumieniu tych warunków. Warunki nie 
odnoszą się do innych działań 
administratorów i użytkowników, gdyż 
uznano, że zapisy ogólne Prawa Wodnego są 
w tym zakresie wystarczające. 

11 Zielone Oko - 
Adriana 
Grzegorzewska 
(Krzysztof 
Okrasiński) 

§4 rozporządzenia mówi o tym, że obliczenia hydrologiczne muszą 
być oparte o dane obserwacyjne posterunków wodowskazowych. 
Dokument nie przewiduje jednak, jakie należy zastosować podejście 
w sytuacji, gdy dany ciek wodny nie będzie wyposażony w 
posterunek wodowskazowy. W związku z tym, wnioskuję o 
uzupełnienie projektu rozporządzenia polegające na określenie 
sposobu wykonania obliczeń hydrologicznych dla cieków 
niewyposażonych w posterunek wodowskazowy.  

uwaga 
uwzględniona 

Uwaga została uwzględniona poprzez dodanie 
ust. 2 w §4 dotyczącego obliczeń 
hydrologicznych na ciekach 
niekontrolowanych. 
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12 Zielone Oko - 
Adriana 
Grzegorzewska 
(Krzysztof 
Okrasiński) 

§5 ust. 2 łagodzi wymagania wynikające z ustawy Prawo wodne oraz 
z Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Mówi on, że wprowadzanie 
ścieków do wód o stanie, co najmniej dobrym nie może pogarszać 
elementów fizykochemicznych i biologicznych wód w żadnej JCWP 
oraz nie może zagrażać osiągnięciu ich celów środowiskowych. 
Podstawowym zarzutem wobec przepisu jest fakt skierowania go 
wyłącznie do tych JCWP, które znajdują się w stanie, "co najmniej 
dobrym", podczas gdy RDW wyraźnie mówi o zakazie pogarszania 
wszystkich części wód powierzchniowych, a zatem projekt 
rozporządzenia koliduje z RDW. Kolejny aspekt dotyczy zakazu 
pogarszania elementów fizykochemicznych i biologicznych wód. Po 
pierwsze: nie wspomniano o elementach chemicznych oceny stanu 
wód, po drugie: nie zdefiniowano o jakie "pogarszanie elementów" 
chodzi: czy o każde pogarszanie, czy też tylko o takie, które skutkuje 
zmianą klasyfikacji JCWP? Wnioskujemy, by projekt rozporządzenia 
uwzględnił ww. aspekty. Jednocześnie wyrażamy głębokie 
zdziwienie faktem, że w prognozie oddziaływania na środowisko nie 
wychwycono tak oczywistych aspektów.   

uwaga częściowo 
uwzględniona 

Uwaga została uwzględniona poprzez 
przeredagowanie ust. 2 w §5. 

13 Zielone Oko - 
Adriana 
Grzegorzewska 
(Krzysztof 
Okrasiński) 

Niejasny jest cel sformułowania przepisów §6-8 projektu 
rozporządzenia WKW, bowiem są one de facto sparafrazowaniem 
ustaleń wynikających z RDW i z ustawy Prawo wodne. Wydaje się 
bezcelowym takie powtarzanie w WKW tego, co i tak jest odgórnie 
ustalone. Jeżeli intencją przepisu było zaostrzenie wymogów dot. 
korzystania z wód, to cel ten z pewnością nie został w tych 
przepisach (tj. §6-8) osiągnięty. 

uwaga 
nieuwzględniona 

Zapisy WKW doprecyzowują, kiedy 
zanieczyszczenie wód podziemnych, zmiany 
hydromorfologiczne cieku i ogólnie nowe 
inwestycje mogą być realizowane. Warunkiem 
jest spełnienie zapisów art. 38j ustawy Prawa 
wodnego. Jest to zaostrzenie przepisów gdyż 
wskazuje, iż każdy potencjalny zrzut ścieków 
do wód podziemnych, każda zmiana 
hydromorfologiczna i każda inwestycja 
powinna być zbadana według procedury art. 
38j. 
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14 Zielone Oko - 
Adriana 
Grzegorzewska 
(Krzysztof 
Okrasiński) 

 Brzmienie §9 ust 1. można uznać za dość nieracjonalne. Cóż 
bowiem oznacza, że "korzystanie z wód odbywa się według 
wydanych pozwoleń wodnoprawnych", czy ten przepis należy 
wiązać (a jeśli tak - to w jaki sposób) z ust. 1? W jaki sposób tak 
sformułowany przepis ma zastosować organ wydający pozwolenie 
wodnoprawne? Co z pozwoleniami zintegrowanymi oraz z poborami 
niewymagającymi pozwolenia wodnoprawnego? Wnioskujemy o 
takie zredagowanie przepisu, by wskazywało ono charakter jego 
zastosowania w rzeczywistości, oraz by odnosiło się do korzystania 
ze środowiska, a nie do wydawania pozwoleń wodnoprawnych. 
Wnioskujemy, by spojrzeć na ten problem z punktu widzenia 
organów wydających decyzje, gdzie niezbędne jest jak najbardziej 
konkretne sformułowanie przepisów, możliwe do zastosowania w 
codziennej praktyce. Warto też spojrzeć na ten przepis z punktu 
widzenia użytkowników wód: jeżeli przepis będzie adresowany 
jedynie do pozwoleń wodnoprawnych, to może wygodnym jego 
obejściem będzie korzystanie z wód ze świadomym pominięciem 
obowiązku uzyskania pozwolenia  wodnoprawnego? Kolejny aspekt: 
cóż oznaczają "niewystarczające zasoby wodne" - jakie są kryteria 
uznania, że zasoby wód są "niewystarczające"? Wnioskujemy o 
rozwianie tego typu wątpliwości poprzez sprecyzowanie przepisów 
projektu rozporządzenia WKW. 

uwaga 
nieuwzględniona 

Uwaga została rozpatrzona jednak 
nieuwzględniona. Korzystanie z wód w zlewni 
Małej Panwi odbywa się według wydanych 
pozwoleń wodnoprawnych, a w przypadku 
niewystarczających zasobów wodnych według 
naturalnej lokalizacji użytkowników od źródła 
do ujścia. Oznacza to, iż nie ustanawia się 
innej hierarchizacji potrzeb, niż ta, która 
występuje naturalnie podczas poborów. 
Wszyscy użytkownicy wód mający ważne 
pozwolenie wodnoprawne mają równe prawo 
do korzystania z wody w stopniu zgodnym z 
pozwoleniem wodnoprawnym. Użytkownik 
pobiera wodę zgodnie z własnymi potrzebami 
pod warunkiem zapewnienia przepływu 
nienaruszalnego. Z uwagi na możliwość 
występowania niżówek, może się zdarzyć, że 
potrzeby użytkowników przewyższą 
możliwości cieków i na pewnych odcinkach 
cieków będzie występował tylko przepływ 
nienaruszalny, którego nie wolno pobrać. Nie 
ma wówczas możliwości zaspokojenia potrzeb 
użytkowników, których ujęcia są 
zlokalizowane na tych odcinkach. Natomiast 
przez niewystarczające zasoby wodne rozumie 
się takie zasoby, które są niższe od 
zapotrzebowania użytkownika przy 
pozostawieniu przepływu nienaruszalnego, 
bądź brak takowych zasobów wodnych. 
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15 Zielone Oko - 
Adriana 
Grzegorzewska 
(Krzysztof 
Okrasiński) 

 §10 projektu WKW, podobnie jak i całość rozporządzenia, chroni 
hydromorfologię cieku jedynie poprzez zachowanie przepływu 
nienaruszalnego. Tymczasem elementy hydromorfologiczne 
uwzględniają również reżim hydrologiczny, pośrednio również 
równowagę hydrodynamiczną, a także ciągłość cieku. Zachowanie 
przepływu nienaruszalnego nie jest receptą na uzyskanie celów 
środowiskowych w zakresie elementów hydromorfologicznych. 
Kwestia osiągnięcia celów środowiskowych RDW zależny 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. W sytuacji, gdy w korycie 
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 wielu 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 

uwaga 
nieuwzględniona 

Uwaga została rozpatrzona jednak 
nieuwzględniona. Eliminowanie wezbrań na 
Małej Panwi występuje tylko poniżej zbiornika 
Turawa, czemu służy zbiornik. Spełnienie 
oczekiwań wnioskodawcy wiązałoby się 
zmianą instrukcji i w praktyce ograniczenie 
funkcji przeciwpowodziowej zbiornika, czyli 
społecznie uzasadnionego celu, dla jakiego był 
budowany. Ponadto straty bezzwrotne wzdłuż 
cieku są niewielkie a czym wyższy przepływ w 
korycie tym bardziej pomijalne i bez znaczenia 
dla życia biologicznego. Zazwyczaj pobór 
wody połączony jest ze zrzutem wody. 
Krytyczne są dni, gdy przepływy są niskie, ale 
wówczas życie biologiczne zabezpieczone jest 
poprzez zapis mówiący o zachowaniu 
przepływu nienaruszalnego, który nie może 
być niższy niż SNQ. 
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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 duże 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.  

16 Zielone Oko - 
Adriana 
Grzegorzewska 
(Krzysztof 
Okrasiński) 

Zachowanie ciągłości morfologicznej wód zostało zupełnie 
pominięte w omawianym rozporządzeniu. Jest ono szczególnie 
istotne nie tylko dla tych fragmentów cieków, które są wymienione 
w publikacji pn. "Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości 
morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście osiągnięcia 
dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP" (Błachuta J., i in., 
2010 r.), bowiem RDW mówi o konieczności ochrony "zespołów 
specyficznych dla danego typu wód" (sformułowanie z punktu 1.2.1 
w zał. V RDW). Analizowany projekt WKW w ogóle nie odnosi się do 
kwestii ciągłości morfologicznej i biologicznej wód, co z pewnością 
wymaga stosownej korekty. 

uwaga 
nieuwzględniona 

Uwaga została rozpatrzona jednak 
nieuwzględniona. Wyjaśniając kwestię 
ciągłości morfologicznej to odpowiednie 
zapisy zostały ujęte w warunkach korzystania 
z wód regionu wodnego, w których kwestia 
morfologii jest szeroko ujęta. Dokument ten 
zawiera szczegółowe wymagania zachowania 
ciągłości morfologicznej w ciekach lub ich 
odcinkach. Dodatkowo są wprowadzone 
minimalne wymagania dla przepławek. 
Ponieważ dokument warunków korzystania z 
wód regionu wodnego Środkowej Odry 
obejmuje zlewnię Małej Panwi i zostanie 
przyjęty przed warunkami dla zlewni w 
momencie przyjęcia warunków dla zlewni 
Małej Panwi będzie już obowiązywał. 
Dokumenty te będą obowiązywać łącznie. 
Dodatkowo warunki korzystania z wód zlewni 
nie mogą powtarzać zapisów już 
funkcjonujących w innych dokumentach to 
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jest również zawartych w warunkach 
korzystania z wód regionu wodnego. 

17 Zielone Oko - 
Adriana 
Grzegorzewska 
(Krzysztof 
Okrasiński) 

Projekt rozporządzenia kładzie nacisk na zachowanie przepływu 
nienaruszalnego, natomiast nie wskazuje, w którym miejscu ten 
przepływ powinien zostać zachowany. 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 miejsce przy zwrotnych poborach wody), dlatego niezbędne 
jest dokonanie zapisu mówiącego o tym, w którym miejscu miałby 
być zachowany przepływ nienaruszalny. Warto również dodać zapis 
mówiący o zastosowaniu przelewów przez jazy piętrzące wodę. 
Przelewy te powinny sprzyjać zachowaniu ciągłości biologicznej oraz 
utrzymaniu przepływu nienaruszalnego.  

uwaga częściowo 
uwzględniona 

 Uwaga została rozpatrzona i Wykonawca 
uszczegółowił zapisy §3. 

18 Zielone Oko - 
Adriana 
Grzegorzewska 
(Krzysztof 
Okrasiński) 

Wnioskujemy o rozszerzenie ustaleń rozporządzenia o zapisy 
mówiące o tym, iż rozwiązania konstrukcyjne obiektów 
budowlanych typu przepusty pod drogami itp. powinny zapewniać 
przepustowość gwarantującą swobodne prowadzenie wód i 
rumowiska oraz swobodną migrację organizmów wodnych.   

uwaga 
nieuwzględniona 

Uwaga została rozpatrzona jednak 
nieuwzględniona. Poruszane kwestie zawarte 
są w rozporządzeniu WKW dla regionu 
wodnego Środkowej Odry, które będzie 
obowiązywać przed rozporządzeniem WKW 
zlewni Małej Panwi. Należy pamiętać, iż zapisy 
warunków korzystania z wód zlewni nie mogą 
powtarzać zapisów już funkcjonujących w 
innych dokumentach to jest również 
zawartych w warunkach korzystania z wód 
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regionu wodnego.  

19 Zielone Oko - 
Adriana 
Grzegorzewska 
(Krzysztof 
Okrasiński) 

Wnioskujemy o rozszerzenie ustaleń rozporządzenia o zapisy 
mówiące o tym, że wykonanie obiektu energetyki wodnej wymaga 
wyposażenia go w urządzenia ograniczające śmiertelność 
organizmów oraz rozwiązania umożliwiające migrację organizmów 
wodnych i transport rumowiska rzecznego. 

uwaga 
nieuwzględniona 

Uwaga została rozpatrzona jednak 
nieuwzględniona. Poruszane kwestie zawarte 
są w rozporządzeniu WKW dla regionu 
wodnego Środkowej Odry, które będzie 
obowiązywać przed rozporządzeniem WKW 
zlewni Małej Panwi. Należy pamiętać, iż zapisy 
warunków korzystania z wód zlewni nie mogą 
powtarzać zapisów już funkcjonujących w 
innych dokumentach to jest również 
zawartych w warunkach korzystania z wód 
regionu wodnego.  

20 Zielone Oko - 
Adriana 
Grzegorzewska 
(Krzysztof 
Okrasiński) 

§13 projektu WKW wymaga uszczegółowienia, bowiem w obecnym 
brzmieniu możliwe jest dowolne lawirowania obliczeniami w taki 
sposób, by zapewnić zgodność z tym przepisem.  W szczególności 
należy wskazać, co rozumie się pod pojęciem "ładunku 
zanieczyszczeń" wprowadzonego do wód: czy chodzi o ładunek 
dobowy, godzinny, roczny, średni czy chwilowy? Istotne jest 
również doprecyzowanie pojęcie "skumulowanej ilości 
wprowadzonych do wód ładunków zanieczyszczeń" czy chodzi o 
skumulowaną ilość ładunku każdego z zanieczyszczeń (tj. odrębnie 
ChZT, OWO, fosfor, azot, itp.) w określonej perspektywie czasowej, 
czy też o sumę wszystkich ładunków? Wreszcie należy wyjaśnić w 
którym miejscu ma być zachowana równowaga ładunków: czy 
dokładnie w miejscu wprowadzenia ścieków do wód, czy też np. 1 
km od tego miejsca. Uzasadnienie projektu rozporządzenia przynosi 
ogólne wyjaśnienie poruszonych powyżej zagadnień, niemniej 
uzasadnienie nie jest źródłem prawa. Jeżeli w uzasadnieniu jest 
mowa o "wykonaniu bilansu jakościowego korzystając z aplikacji dla 

uwaga 
uwzględniona 

Uwaga została uwzględniona poprzez 
doprecyzowanie §13. 
Wyjaśniając kwestię aplikacji i uzasadnienia. 
Aplikacja będzie własnością RZGW we 
Wrocławiu i udostępniona organom 
wydającym pozwolenia wodnoprawne. 
Odnośnie opisu w uzasadnieniu, jest to 
wyjaśnienie jak można korzystać z aplikacji w 
celu wykorzystania jej przy wydawaniu 
pozwoleń wodnoprawnych. Zdaniem 
Wykonawcy zapisów tych nie powinno 
odczytywać się " ładunki trzeba tak dobrać, by 
wyszły odpowiednie wyniki w punkcie 
monitoringowym" lecz aplikacja powinna 
wskazywać możliwą chłonność odbiornika, 
którą można przełożyć na wartości 
dopuszczane pozwoleniem wodnoprawnym. 
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Małej Panwi", to dla postronnej osoby takie stwierdzenie nic nie 
wyjaśnia (o jaką aplikację chodzi, jaki model obliczeniowy został w 
niej zastosowany, jakie są prawa autorskie do aplikacji i warunki jej 
używania/serwisowania przez różne podmioty, czy zawarty w niej 
model obliczeniowy jest wiążący, czy jest on odpowiedni, jaki będzie 
administracyjny tryb wprowadzania zmian w modelu). Może ono 
wręcz wprowadzać pole do rozmaitych "kreatywnych" zastosowań, 
bowiem wg uzasadnienia należy "założyć ładunki" (powinno się 
mówić raczej o "wartościach ładunków") dobrego stanu i dobrać 
ładunki zanieczyszczeń tak, by stan dobry był zachowany w punkcie 
monitoringowym. Pominięto zatem sytuację, gdy dana JCWP nie 
jest objęta monitoringiem wód, pominięto też sytuację gdy 
odpowiednie wartości parametrów są wymagane nie w punkcie 
monitoringowym, lecz w obszarze chronionym gdzie obowiązują 
zaostrzone cele środowiskowe. Niedopuszczalne naszym zdaniem 
jest zachęcanie do kreatywnego dobierania ładunków 
zanieczyszczeń; parafrazując brzmienie uzasadnienia: ładunki trzeba 
tak dobrać, by wyszły odpowiednie wyniki w punkcie 
monitoringowym - czyż nie jest możliwe odczytanie uzasadnienia 
właśnie w ten sposób? 
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21 Zielone Oko - 
Adriana 
Grzegorzewska 
(Krzysztof 
Okrasiński) 

§16 ust. 2 odnosi się jedynie do pozwoleń wodnoprawnych, a nie do 
korzystania z wód oraz nie do wydobywania kamienia, żwiru, piasku 
i innych materiałów. Ponownie pojawia się zatem zapis wskazujący 
na to, że warunkiem zgodności z WKW jest prowadzenie działalności 
z pominięciem wymogu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.  

uwaga 
nieuwzględniona 

Uwaga została rozpatrzona jednak 
nieuwzględniona. Nowe działania 
zdefiniowane w projekcie warunków 
korzystania z wód dotyczą samego korzystania 
z wód, które jest wskazane w zapisach 
rozporządzenia. W warunkach jest mowa o 
zrzutach zanieczyszczeń, poborach wód oraz 
poborze kruszywa, które są działaniami w 
rozumieniu tych warunków. Warunki nie 
odnoszą się do innych działań 
administratorów i użytkowników, gdyż 
uznano, że zapisy ogólne Prawa Wodnego są 
w tym zakresie wystarczające. 

22 Zielone Oko - 
Adriana 
Grzegorzewska 
(Krzysztof 
Okrasiński) 

Powszechnie znany jest problem zapewnienia odpowiedniej jakości 
wód zbiornika Turawa. Mankamentem projektu rozporządzenia 
WKW jest to, że dokument ten nie wprowadza jakichkolwiek 
ograniczeń w korzystaniu z wód mających na celu ochronę wód tego 
zbiornika. Ograniczenia te mogłyby dotyczyć np. pasa buforowego 
wokół zbiornika, w którym nie byłoby dopuszczalne wprowadzanie 
ścieków do wód lub do ziemi lub też rolnicze wykorzystanie ścieków 
i osadów ściekowych. Wnioskujemy zatem o skonkretyzowane 
ujęcie tego problemu w treści rozporządzenia. 

uwaga 
uwzględniona 

Uwaga została uwzględniona poprzez dodanie 
w rozporządzeniu WKW paragrafu mówiącego 
o wydzieleniu wokół zbiornika pasa 
buforowego o szerokości 100 m.  

23 Zielone Oko - 
Adriana 
Grzegorzewska 
(Krzysztof 
Okrasiński) 

Projekt WKW nie obejmuje tych rodzajów korzystania z wód, które 
mogą kolidować z celami środowiskowymi RDW zaostrzonymi ze 
względu na występowanie obszarów chronionych. Tu należy 
wskazać m.in. na rozwój infrastruktury turystycznej, która w 
zakresie podchodzącym pod pojęcie "korzystania z wód" może być 
regulowana rozporządzeniem w taki sposób, by w miarę możliwości 
efektywnie wspomóc osiągnięcie celów środowiskowych RDW w 
stosunku do obszarów chronionych. Prognoza oddziaływania na 

uwaga częściowo 
uwzględniona 

Uwaga została przeanalizowana i częściowo 
uwzględniona. Opracowywany na zlecenie 
KZGW katalog celów środowiskowych dla 
wód, obejmujących również cele dla obszarów 
chronionych nie został jeszcze zatwierdzony. 
Obecnie obowiązującym dokumentem, który 
powinien określać cele środowiskowe jest 
PGW. Jednak w PGW w odniesieniu do 
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środowisko nie wskazuje, czy ustalenia projektu rozporządzenia 
WKW są odpowiednie dla osiągnięcia celów środowiskowych 
obszarów Natura 2000 w zlewni Małej Panwi - czyli np. właściwego 
stanu ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotem ochrony 
w tych obszarach.  

obszarów chronionych cele środowiskowe nie 
zostały wskazane. Szczegółowe zapisy 
odnoszące się do obszarów Natura 2000 
powinny zawierać plany zadań ochronnych 
oraz plany ochrony, które to wspomagają 
osiągnięcie celów środowiskowych na 
obszarach chronionych przeznaczonych do 
ochrony siedlisk lub gatunków, dla których 
utrzymanie lub poprawa stanu wód jest 
ważnym czynnikiem w ich ochronie. Nie ma 
zatem podstawy do przenoszenia zapisów 
ww. planów do warunków korzystania z wód. 
Jednakże w pewnym zakresie wzięto pod 
uwagę wymagania siedlisk i w tym celu w 
warunkach korzystania z wód zapisano, iż 
przepływ nienaruszalny nie może być mniejszy 
niż wyliczony wzorem Kostrzewy z 
zastosowaniem współczynnika k równego lub 
większego od 1. 
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24 Zielone Oko - 
Adriana 
Grzegorzewska 
(Krzysztof 
Okrasiński) 

Projekt rozporządzenia 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:  
- rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych,  
- korzystanie z wód służące do wypoczynku, uprawianiu turystyki, 
sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb,  
- wycinanie roślin z wód lub brzegu (w tym - postępowanie z 
rumoszem drzewnym) - wyłącznie w ramach szczególnego 
korzystania z wód,  
- przerzuty wody,  
- korzystanie z wód do celów żeglugi.      
Jeżeli zdaniem RZGW i autorów prognozy oddziaływania na 
środowisko aspekty te nie są istotne dla celów środowiskowych 
JCWP w zlewni Małej Panwi, to należy wskazać i uzasadnić, w 
przeciwnym razie brak ten będzie mógł być uznany za przeoczenie 
istotnych kwestii. 

uwaga 
uwzględniona 

Uwaga została uwzględniona poprzez 
uwzględnienie poruszonych aspektów w 
Prognozie. 

25 Zielone Oko - 
Adriana 
Grzegorzewska 
(Krzysztof 
Okrasiński) 

Biorąc pod uwagę treść wszystkich powyższych punktów, nie można 
zgodzić się z treścią prognozy oddziaływania na środowisko, wedle, 
której projekt WKW nie niesie żadnych zagrożeń środowiskowych 
oraz jest zgodny ze strategicznymi celami ochrony środowiska 
wynikającymi m.in. z RDW i przepisów dot. ochrony przyrody (w 
szczególności: dyrektywy siedliskowej). Świadczy to raczej o 
powierzchowności przeprowadzonej analizy i braku zagłębienia się 
w problematykę praktycznego zastosowania przepisów WKW. 
Trudnym do zaakceptowania mankamentem prognozy 
oddziaływania na środowisko jest to, że nie analizuje ona tak 
oczywistych braków projektu rozporządzenia jak te, które wskazano 
w niniejszym piśmie. W związku z czym wnioskujemy o uzupełnienie 
prognozy polegające na merytorycznej analizie uwag zgłoszonych w 

uwaga 
uwzględniona 

Wszystkie zgłoszone uwagi w ramach 
konsultacji społecznych zostały 
przeanalizowane, a w projekcie WKW i 
dokumencie prognozy wprowadzono 
odpowiednie zmiany. 
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toku konsultacji społecznych. 

 



Rozporządzenie nr …… 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  

z dnia ..... 

w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi 

 

 

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. 

poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje: 

  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa: 

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

środowiskowych; 

2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych; 

3) ograniczenia w zakresie korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych. 

2. Szczegółowe wymagania, priorytety i ograniczenia obowiązują w zlewni Małej Panwi. 

3. Zlewnia Małej Panwi o powierzchni 2113,35 km2 obejmuje zlewnię bilansową SO04 

położoną w regionie wodnym Środkowej Odry składającą się z 32 jednolitych części wód 

powierzchniowych (JCWP), zagregowanych do 6 scalonych części wód powierzchniowych 

(SCWP).  Zlewnia Małej Panwi znajduje się w obszarze 2  jednolitych części wód podziemnych 

(JCWPd).  

 4. Granicę zlewni Małej Panwi wskazano na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do 

rozporządzenia. 

 5. Zlewnię Małej Panwi w podziale na JCWP przedstawiono na mapie stanowiącej 

załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

 6. Zlewnię Małej Panwi w podziale na JCWPd przedstawiono na mapie stanowiącej 

załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia warunków 

korzystania z wód zlewni Małej Panwi; 

2) przepływie nienaruszalnym (Qn) – rozumie się przez to graniczną wartość przepływu 

rocznego, poniżej której przepływy wody w cieku nie powinny być zmniejszane na 

skutek działalności człowieka; 

3) stanie wód – rozumie się przez to stan wód w rozumieniu art. 38 a ust. 1, 2 i 3 ustawy 

Prawo wodne; 



4) stanie ekologicznym – rozumie się przez to jakość struktury i funkcjonowania 

ekosystemu wodnego związanego z wodami naturalnych jednolitych części wód 

powierzchniowych; 

5) potencjale ekologicznym – rozumie się przez to jakość struktury i funkcjonowania 

ekosystemu wodnego sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód 

powierzchniowych; 

6) jednolitych częściach wód powierzchniowych zagrożonych – rozumie się przez to 

takie jednolite części wód, dla których, z uwagi na zidentyfikowane presje 

osiągnięcie celów środowiskowych do roku 2015 jest zagrożone; 

7) najlepszych dostępnych technikach (BAT) – rozumie się przez to najlepsze dostępne 

techniki w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); 

8) nowych działaniach – rozumie się nowe inwestycje służące korzystaniu z wód, 

a wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

 

Rozdział 2 

Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych 

 

§ 3. Dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód płynących 

wymagane jest zachowanie w korycie cieku przepływu nienaruszalnego bezpośrednio 

poniżej szczególnego korzystania z wód, wyliczonego dowolną metodą, którego wartość nie 

może być mniejsza niż średni niski przepływ z wielolecia (SNQ) skorygowany 

współczynnikiem k o wartości wyliczalnej wg zasady określonej w Rozporządzeniu Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry, przy czym wartość współczynnika k nie 

może być mniejsza od 1. 

 

§ 4. 1. Obliczenia hydrologiczne wykonywane na potrzeby korzystania z wód zlewni 

Małej Panwi muszą być oparte na aktualnych ciągach obserwacyjnych posterunków 

wodowskazowych obejmujących minimum 30 lat lub w przypadku wodowskazów o krótszym 

okresie obserwacji – cały okres obserwacyjny.  

2. Obliczenia hydrologiczne na ciekach niekontrolowanych należy wykonać stosując 

interpolację bądź ekstrapolację wykorzystując dane hydrologiczne oraz powierzchnię zlewni 

lub też skorzystać z aplikacji bilansu dla Małej Panwi. 

 

§ 5. 1. W celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, 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.  



2. W celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie 

ścieków do wód nie może pogarszać elementów fizykochemicznych i biologicznych wód 

w żadnej JCWP w stopniu skutkującym zmianę jej klasyfikacji oraz nie może zagrażać 

osiągnięciu jej celów środowiskowych – chyba, że zostaną spełnione przesłanki art. 38j 

ustawy Prawo wodne. 

3. W celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie 

ścieków 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. 

 

§ 6. 1. W celu ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie 

ścieków do ziemi musi uwzględniać konieczność zaniechania lub stopniowego eliminowania 

emisji substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego. 

2. W celu ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie ścieków 

do ziemi w obrębie jednolitych części wód podziemnych nie może pogarszać elementów 

fizykochemicznych wód podziemnych, ani nie może zagrażać celom środowiskowym 

określonym dla JCWPd - chyba, że zostaną spełnione przesłanki art. 38j ustawy Prawo 

wodne.  

 

§ 7. W celu osiągnięcia i/lub zachowania elementów hydromorfologicznych cieku 

planowane korzystanie z wód nie może wpływać negatywnie na cele środowiskowe 

jakiejkolwiek jednolitej części wód powierzchniowych - chyba, że zostaną spełnione 

przesłanki art. 38j ustawy Prawo wodne.  

 

§ 8. 1. W celu osiągnięcia i/lub zachowania dobrego stanu ekologicznego lub potencjału 

ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, zmiany będące wynikiem nowych 

działań  nie mogą negatywnie oddziaływać na cele środowiskowe żadnej jednolitej części 

wód powierzchniowych - chyba, że zostaną spełnione przesłanki art. 38j ustawy Prawo 

wodne.  

2. W celu zachowania dobrego stanu jednolitych części wód podziemnych zmiany 

będące wynikiem nowych działań nie mogą negatywnie oddziaływać na cele środowiskowe 

jednolitej części wód podziemnych - chyba, że zostaną spełnione przesłanki art. 38j ustawy 

Prawo wodne. 

 

Rozdział 3 

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

 

§ 9. 1. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w zlewni Małej Panwi odbywa się, według 

następującej hierarchii potrzeb: 



1) zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-

bytowe; 

2) zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 

3) do produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych; 

4) korzystanie z wód, które przyczyni się do  zwiększenia naturalnej lub sztucznej 

retencji wód w zlewni; 

5) pozostałe potrzeby wodne według kolejności wykorzystania rodzajów wód: 

a) pobór z wód powierzchniowych; 

b) pobór z wód podziemnych pierwszego piętra wodonośnego o swobodnym 

zwierciadle wody; 

c) pobór z wód podziemnych o napiętym zwierciadle wody. 

2. Korzystanie z wód w zlewni Małej Panwi odbywa się według wydanych pozwoleń 

wodnoprawnych, a w przypadku niewystarczających zasobów wodnych według naturalnej 

lokalizacji użytkowników od źródła do ujścia.  

 

Rozdział 4 

Ograniczenia w korzystaniu z wód 

 

§ 10. Korzystanie z wód nie może powodować zmniejszenia przepływu w korycie cieku 

poniżej przepływu nienaruszalnego, o którym mowa w §3. 

 

§ 11. 1. Dopuszczalna wielkość poboru wód podziemnych udzielona pozwoleniem 

wodnoprawnym musi wynikać z uzasadnionego zapotrzebowania na wodę. 

2. Zakres zamierzonego korzystania z wód podziemnych, przedstawiony w części 

opisowej operatu wodnoprawnego, wymaga uwzględnienia: 

1) w przypadku kontynuacji poboru wód podziemnych, informacji dotyczących 

uzasadnionego zapotrzebowania na wodę, obejmujących takie elementy jak: 

a) analizę wielkości rzeczywistego wykorzystania wody w poprzednim okresie, 

b) analizę udokumentowanych potrzeb w zakresie rezerw wody;  

2) w przypadku poboru wód podziemnych na potrzeby inne niż: 

a) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-

bytowe, 

b) do produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych; 

informacji dotyczących braku możliwości wykorzystania wód powierzchniowych. 

 

§ 12. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód ścieków 

o wartościach wyższych niż najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń określone 

w stosownych przepisach nie jest możliwe, jeżeli odbiornikiem jest wskazana w Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry jednolita część wód powierzchniowych 



zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wymieniona w wykazie jednolitych części 

wód powierzchniowych zagrożonych stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

 

§ 13. Skumulowana ilość wprowadzanych przez użytkowników do wód 

powierzchniowych ładunków chwilowych poszczególnych zanieczyszczeń: BZT5, azot ogólny, 

fosfor ogólny, ChZT-Mn, ChZT-Cr, OWO, tlen rozpuszczony, azot amonowy, azot Kjeldahla, 

azot azotanowy, glin, tal, kadm i jego związków w zlewni nie może przekraczać wartości 

ładunku stanu dobrego pomniejszonego o wartość ładunku naturalnego bezpośrednio 

poniżej miejsca wprowadzania zanieczyszczenia.  

 

§ 14. W SCWP SO0402 z uwagi na brak chłonności ładunków zanieczyszczeń: BZT5, azot 

ogólny, fosfor ogólny, ChZT-Mn, ChZT-Cr, OWO, tlen rozpuszczony, azot amonowy, azot 

Kjeldahla, azot azotanowy, glin, tal, kadm i jego związków rzeki Stoły organ właściwy do 

wydania pozwolenia wodnoprawnego dokonuje przeglądu pozwoleń wodnoprawnych 

w terminie do końca 2014 r. 

 

§ 15. W obszarze przyległym do zbiornika Turawa wprowadzanie ścieków do wód lub do 

ziemi, rolnicze wykorzystanie ścieków, stosowanie komunalnych osadów ściekowych 

dopuszcza się w odległości większej niż 100 m od brzegu zbiornika. 

 

§ 16. Rozwiązania konstrukcyjne projektowanych ujęć wody muszą umożliwiać 

zachowanie przepływu nienaruszalnego w sposób samoczynny. 

 

§ 17. 1. Zakazuje się 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. 

2. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód powierzchniowych 

kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów jest możliwe pod warunkiem przedstawienia 

analizy, która wykaże i uzasadni zachowanie równowagi hydrodynamicznej. 

 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

 

§ 18. Niniejsze warunki nie ograniczają stosowania postanowień zawartych 

w warunkach korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry, ustanowionych przez 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

 

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 



 

                                                                                      Dyrektor  

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

we Wrocławiu  



„Warunki korzystania z wód zlewni Małej Panwi  

wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” 

 

 

Uzasadnienie rozporządzenia nr …..  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu z dnia ..... w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej 

Panwi 

 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego wraz z warunkami korzystania z wód zlewni, 

w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r., są jednymi z podstawowych 

dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami.  

 

Zgodnie z art. 120 ust. 1 ww. ustawy warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz 

warunki korzystania z wód zlewni ustala, w drodze aktu prawa miejscowego, Dyrektor 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej, kierując się ustaleniami planu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 

pkt 1a ustawy. 

 

Warunki korzystania z wód zlewni powinny zostać sporządzone dla obszarów, dla których, 

w wyniku ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza konieczne jest 

określenie szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych w celu osiągnięcia dobrego stanu 

wód. 

 

 

W zlewni Małej Panwi znajdują się 32 jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) 

rzeczne, w tym: 14 naturalnych, 17 silnie zmienionych oraz 1 sztuczna część wód (załącznik 

nr 1 do uzasadnienia). Stan jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych w Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry w większości przypadkach został 

określony jako zły (załącznik nr 1 do uzasadnienia). Tylko stan JCWP PLRW600017118136 – 

Dubielki Potok określono jako dobry. W związku z powyższym uzasadnione jest wytypowanie 

zlewni Małej Panwi do opracowania warunków korzystania z wód.  

Zlewnia Małej Panwi znajduje się w granicach jednolitych częściach wód podziemnych – 

JCWPd nr 116 i 131. Stan ilościowy i chemiczny obu JCWPd oceniono jako dobry, jednolite 

część wód podziemnych są niezagrożone. Celem środowiskowym w odniesieniu do JCWPd 

jest utrzymanie dobrego stanu wód. 

 

 

Wymagania, priorytety i ograniczenia w korzystaniu z wód zapisane w Rozporządzeniu 

w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi należy stosować 

łącznie z zapisami Rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu 
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wodnego Środkowej Odry. Szczegółowe uzasadnienie treści rozporządzenia w sprawie 

warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi przedstawia się następująco: 

 

 

1. Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych 

 

W celu realizacji celów środowiskowych zapisanych w Planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry, wymagane jest zachowanie w korycie cieku przepływu 

nienaruszalnego, a tym samym poprawa warunków bytowania organizmów. Wpłynie to na 

utrzymanie co najmniej dobrego stanu i z dużym prawdopodobieństwem na poprawę 

elementów biologicznych.  

Wartość przepływu nienaruszalnego w korycie cieku nie może być mniejsza niż średni 

niski przepływ z wielolecia (SNQ) skorygowany współczynnikiem k. 

Rzeka Mała Panew, na większej części swojej długości oraz jej dopływy są 

identyfikowane jako rzeka włosienicznikowa – siedlisko przyrodnicze 3260, ważne dla Unii 

Europejskiej, dla ochrony którego przepływ nienaruszalny nie może być niższy od SNQ. 

Zatem wartość przepływu nienaruszalnego w korycie cieku nie może być mniejsza niż średni 

niski przepływ z wielolecia (SNQ) skorygowany współczynnikiem k o wartości wyliczalnej wg 

zasady określonej poniżej. 

 

�� = �	 ∙ ��� 

gdzie: 

QN – przepływ nienaruszalny [m3/s], 

SNQ – przepływ minimalny z wielolecia [m3/s]. 

k – współczynnik zależny od typu hydrologicznego rzeki oraz powierzchni zlewni,  

  

Wartości współczynnika k dla rzek w zlewni Małej Panwi 

Współczynnik k Nazwa rzeki 

1,0 Mała Panew od Stoły do ujścia, Jemielnica od Suchej do ujścia 

1,27 

Bziczka, Bziniczka, Dopływ spod góry Habas, Dopływ w 

Zawadzkim, Dubielski Potok, Jemielnica od źródła do Suchej, 

Leśnica, Libawa, Lublinica, Mała Panew od źródła do Stoły, 

Myślina, Piła, Psarka, Rosa, Smolina, Stoła, Wilczarnia, 

Zacharowski Rów, Zimna Woda, Żelazna 
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 Dla wód podziemnych zgodnie z zapisami zawartymi w Planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry, wymagane jest niepogorszenie jakości wód 

podziemnych poprzez pogorszenie elementów fizykochemicznych wód podziemnych. 

  

2. Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

Przy wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych w zlewni Małej Panwi ustalono 

następującą hierarchię potrzeb: 

− zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-

bytowe; 

− zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 

− do produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych; 

− korzystanie z wód, które przyczyni się do  zwiększenia naturalnej lub sztucznej 

retencji wód w zlewni; 

− pozostałe potrzeby wodne. 

Wody przeznaczone na cele pozostałe w pierwszej kolejności pobierane winny być 

z wód powierzchniowych, a w przypadku ich niedostatecznych zasobów lub złej 

jakości z wód podziemnych: 

− pierwszego piętra wodonośnego o swobodnym zwierciadle wody; 

− o napiętym zwierciadle wody. 

 

Korzystanie z wód w zlewni Małej Panwi odbywa się według wydanych pozwoleń 

wodnoprawnych, a w przypadku niewystarczających zasobów wodnych według naturalnej 

lokalizacji użytkowników od źródła do ujścia.  

Oznacza to, iż nie ustanawia się innej hierarchizacji potrzeb, niż ta, która występuje 

naturalnie podczas poborów. Wszyscy użytkownicy wód mający ważne pozwolenie 

wodnoprawne mają równe prawo do korzystania z wody w stopniu zgodnym z pozwoleniem 

wodnoprawnym. Użytkownik pobiera wodę zgodnie z własnymi potrzebami pod warunkiem 

zapewnienia przepływu nienaruszalnego. Z uwagi na możliwość występowania niżówek, 

może się zdarzyć, że potrzeby użytkowników przewyższą możliwości cieków i na pewnych 

odcinkach cieków będzie występował tylko przepływ nienaruszalny, którego nie wolno 

pobrać. Nie ma wówczas możliwości zaspokojenia potrzeb użytkowników, których ujęcia są 

zlokalizowane na tych odcinkach. 

 

3. Ograniczenia w korzystaniu z wód 

Ograniczenia w korzystaniu z wód podzielono z uwagi na: 

− pobór wód; 

− wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi. 
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3.1. Pobór wód 

Podstawowym ograniczeniem użytkowania zasobów wód powierzchniowych zlewni 

Małej Panwi jest zachowanie w korycie cieku przepływu nienaruszalnego bezpośrednio 

poniżej szczególnego korzystania z wód, o którym mowa w § 3.  

Dopuszczalne jest odstępstwo od ustaleń niniejszego rozporządzenia dla inwestycji, które 

uzyskają pozytywną ocenę po przeprowadzeniu procedury zastrzeżonej w ustawie dla 

dopuszczenia przypadków nieosiągnięcia dobrego stanu ekologicznego lub nie zapobieżenia 

pogorszenia stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, 

stosownie do zapisów art. 38j Prawa Wodnego. 

W zakresie poboru wód podziemnych na potrzeby inne niż: do zaopatrzenia ludności 

w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe i do produkcji artykułów 

żywnościowych i farmaceutycznych dopuszcza się po przedstawieniu wyjaśnień dotyczących 

braku możliwości wykorzystania wód powierzchniowych. 

 

3.2. Wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi 

Z uwagi na zagrożenie nieosiągnięcia dobrego stanu wód JCWP wprowadza się 

ograniczenie we wprowadzaniu do wód ładunków zanieczyszczeń: BZT5, azot ogólny, fosfor 

ogólny, ChZT-Mn, ChZT-Cr, OWO, tlen rozpuszczony, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot 

azotanowy, glin, tal, kadm i jego związki. Sumaryczny ładunek zanieczyszczeń wprowadzany 

do wód zlewni nie może być większy niż ładunek określający stan dobry pomniejszony 

o ładunek naturalny. Analizę tą można przeprowadzić wykonując bilans jakościowy 

korzystając z aplikacji dla Małej Panwi. W tym celu w punktach monitoringowych należy 

założyć ładunki dobrego stanu i poprzez kolejne analizy dobrać ładunki dla poszczególnych 

pozwoleń tak, aby stan dobry został zachowany w punkcie monitoringowym. W przypadku 

stwierdzenia braku chłonności dla danego zanieczyszczenia, należy podjąć działania 

ograniczające wprowadzanie ładunku tego zanieczyszczenia w przekrojach znajdujących się 

powyżej. 

Z uwagi na brak chłonności ładunków zanieczyszczeń: BZT5, azot ogólny, fosfor 

ogólny, ChZT-Mn, ChZT-Cr, OWO, tlen rozpuszczony, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot 

azotanowy, glin, tal, kadm i jego związków rzeki Stoły konieczne jest przeprowadzenie 

przeglądu pozwoleń wodnoprawnych w terminie do końca 2014 r. Przegląd ten jest 

niezbędny w celu poprawy stanu jakościowego rzeki Stoły i może spowodować konieczność 

cofnięcia bądź zmiany niektórych pozwoleń wodnoprawnych. 

Z uwagi na konieczność ochrony wód zbiornika Turawa na obszarze przyległym do 

zbiornika wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, rolnicze wykorzystanie ścieków, 
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stosowanie komunalnych osadów ściekowych dopuszcza się w odległości większej niż 100 m 

od brzegu tego zbiornika. 

Podkreślić należy, iż ograniczenia sformułowane w rozporządzeniu w zakresie wprowadzania 

ścieków do wód powierzchniowych mają na uwadze niepogorszenie stanu wód 

powierzchniowych oraz ochronę i przywrócenie dobrego stanu. 
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Załącznik nr 1 do uzasadnienia 

 

Tabela 1. Zestawienie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych w zlewni Małej Panwi 

Lp Europejski kod JCWP Nazwa JCWP SCWP Typ JCWP Status 
Ocena 

Stanu 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia 

celów 

środowiskowych 

Derogacje* 

1 PLRW60001711829 Lublinica SO0403 
Potok nizinny 

piaszczysty (17) 
silnie zmieniona część wód zły niezagrożona - 

2 PLRW6000011859 
Mała Panew, zb. 

Turawa 
SO0405 

Typ 

nieokreślony 

(0) 

silnie zmieniona część wód zły zagrożona 4(4) - 1 

3 PLRW60001911899 
Mała Panew od zb. 

Turawa do Odry 
SO0405 

Rzeka nizinna 

piaszczysto- 

gliniasta (19) 

silnie zmieniona część wód zły niezagrożona - 

4 PLRW600017118129 Psarka SO0401 
Potok nizinny 

piaszczysty (17) 
naturalna część wód zły niezagrożona - 

5 PLRW600017118132 Zacharowski Rów SO0401 
Potok nizinny 

piaszczysty (17) 
naturalna część wód zły niezagrożona - 

6 PLRW600017118134 Zimna Woda SO0401 
Potok nizinny 

piaszczysty (17) 
naturalna część wód zły niezagrożona - 

7 PLRW600017118136 Dubielski Potok SO0401 
Potok nizinny 

piaszczysty (17) 
naturalna część wód dobry niezagrożona - 

8 PLRW600017118149 Leśnica SO0401 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

naturalna część wód zły niezagrożona - 



Lp Europejski kod JCWP Nazwa JCWP SCWP Typ JCWP Status 
Ocena 

Stanu 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia 

celów 

środowiskowych 

Derogacje* 

9 PLRW600019118159 

Mała Panew od 

Ligockiego Potoku 

do Stoły 

SO0401 

Rzeka nizinna 

piaszczysto- 

gliniasta (19) 

silnie zmieniona część wód zły niezagrożona - 

10 PLRW600018118166 Bielawa SO0402 
Potok nizinny 

żwirowy (18) 
naturalna część wód zły zagrożona 4(4) - 1 

11 PLRW600018118168 Dębinica SO0402 
Potok nizinny 

żwirowy (18) 
naturalna część wód zły zagrożona 4(4) - 1 

12 PLRW600017118189 Piła SO0403 
Potok nizinny 

piaszczysty (17) 
silnie zmieniona część wód zły niezagrożona - 

13 PLRW600017118312 Smolina SO0404 
Potok nizinny 

piaszczysty (17) 
silnie zmieniona część wód zły niezagrożona - 

14 PLRW600017118329 Bziczka SO0404 
Potok nizinny 

piaszczysty (17) 
silnie zmieniona część wód zły niezagrożona - 

15 PLRW600017118349 Bziniczka SO0404 
Potok nizinny 

piaszczysty (17) 
silnie zmieniona część wód zły niezagrożona - 

16 PLRW600017118369 
Dopływ spod góry 

Habas 
SO0404 

Potok nizinny 

piaszczysty (17) 
naturalna część wód zły niezagrożona - 

17 PLRW600017118389 Myślina SO0404 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

silnie zmieniona część wód zły niezagrożona - 



Lp Europejski kod JCWP Nazwa JCWP SCWP Typ JCWP Status 
Ocena 

Stanu 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia 

celów 

środowiskowych 

Derogacje* 

18 PLRW600017118529 Rosa SO0404 
Potok nizinny 

piaszczysty (17) 
naturalna część wód zły niezagrożona - 

19 PLRW600018118549 Libawa SO0405 
Potok nizinny 

żwirowy (18) 
silnie zmieniona część wód zły niezagrożona - 

20 PLRW600017118889 
Jemielnica od 
źródła do Suchej 

SO0406 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

silnie zmieniona część wód zły niezagrożona - 

21 PLRW600019118899 

Jemielnica od 

Suchej do Małej 

Panwi 

SO0406 

Rzeka nizinna 

piaszczysto- 

gliniasta (19) 

silnie zmieniona część wód zły niezagrożona - 

22 PLRW6000231181149 

Mała Panew od 

źródła do 

Ligockiego Potoku 

SO0401 

Potoki i 

strumienie na 

obszarach 
będących pod 

wpływem 

procesów 

torfotwórczych 

(23) 

naturalna część wód zły niezagrożona - 

23 PLRW6000171181529 Wilczarnia SO0401 
Potok nizinny 
piaszczysty (17) 

naturalna część wód zły niezagrożona - 

24 PLRW6000181181649 
Stoła od źródła do 

Kanara 
SO0402 

Potok nizinny 

żwirowy (18) 
silnie zmieniona część wód zły zagrożona 4(4) - 1 

25 PLRW6000171181692 Potok Leśny SO0402 
Potok nizinny 

piaszczysty (17) 
naturalna część wód zły zagrożona 4(4) - 1 



Lp Europejski kod JCWP Nazwa JCWP SCWP Typ JCWP Status 
Ocena 

Stanu 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia 

celów 

środowiskowych 

Derogacje* 

26 PLRW6000201181699 
Stoła od Kanara do 

Małej Panwi 
SO0402 

Rzeka nizinna 

żwirowa (20) 
silnie zmieniona część wód zły zagrożona 4(4) - 1 

27 PLRW6000171181949 Żelazna SO0403 
Potok nizinny 

piaszczysty (17) 
silnie zmieniona część wód zły niezagrożona - 

28 PLRW6000171181952 
Dopływ w 

Zawadzkim 
SO0403 

Potok nizinny 

piaszczysty (17) 
naturalna część wód zły niezagrożona - 

29 PLRW6000171181989 Kanał Hutniczy SO0403 
Potok nizinny 

piaszczysty (17) 
sztuczna część wód zły niezagrożona - 

30 PLRW6000171188949 Swornica SO0406 
Potok nizinny 

piaszczysty (17) 
silnie zmieniona część wód zły niezagrożona - 

31 PLRW600019118399 

Mała Panew od 

Lublinicy do zb. 

Turawa 

SO0404 

Rzeka nizinna 

piaszczysto- 

gliniasta (19) 

silnie zmieniona część wód zły niezagrożona - 

32 PLRW600019118199 
Mała Panew od 

Stoły do Lublinicy 
SO0403 

Rzeka nizinna 

piaszczysto- 

gliniasta (19) 

naturalna część wód zły niezagrożona - 

 

4(4) – 1 – derogacje czasowe – brak możliwości technicznych. 
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Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Nr …  

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia …. 

 

Wykaz zagrożonych jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) zlewni Małej Panwi 

Kod JCWP 
Nazwa 

JCWP 

Scalona część wód 

powierzchniowych 

(SCWP) 

Status 
Ocena 

stanu 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia 

celów 

środowiskowych 

PLRW6000011859 

Mała 

Panew, zb. 

Turawa 

SO0405 

silnie 

zmieniona 

część wód 

zły zagrożona 

PLRW600018118166 Bielawa SO0402 
naturalna 

część wód 
zły zagrożona 

PLRW600018118168 Dębinica SO0402 
naturalna 

część wód 
zły zagrożona 

PLRW6000181181649 

Stoła od 

źródła do 

Kanara 

SO0402 

silnie 

zmieniona 

część wód 

zły zagrożona 

PLRW6000171181692 Potok Leśny SO0402 
naturalna 

część wód 
zły zagrożona 

PLRW6000201181699 

Stoła od 

Kanara do 

Małej 

Panwi 

SO0402 

silnie 

zmieniona 

część wód 

zły zagrożona 
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Celem Zadania 1, etapu II pracy pn.: „Warunki korzystania z wód zlewni Małej Panwi 

wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” było 

rozpatrzenie uwag i wniosków zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych. Proces 

konsultowania dokumentu rozpoczął się 21 grudnia 2012 r., wydaniem przez Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu obwieszczenia o przystąpieniu do 

sporządzenia projektu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mała 

Panew. Wnioski i uwagi mogły być składane przez wszystkie zainteresowane strony do dnia 

28 stycznia 2013 r. 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu otrzymał 23 uwagi i wnioski, które zebrano w poniższej tabeli i przeanalizowano 

pod kątem zasadności uwzględnienia w projekcie warunków korzystania z wód zlewni Małej 

Panwi. W przypadku, gdy uwagi nie zostały uwzględnione, przedstawiono uzasadnienie ich 

odrzucenia. 

W rezultacie na 23 złożone uwagi i wnioski: 

� 15 uwzględniono, 

� 4 częściowo uwzględniono, 

� 4 nieuwzględniono. 
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Tabela z uwagami i wnioskami zgłoszonych w I etapie udziału społeczeństwa w tworzeniu warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi wraz 

z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Lp. 
Jednostka 
zgłaszająca 

uwagi 
Treść uwagi 

Stanowisko 
jednostki 

merytorycznej 
Uzasadnienie 

1 

Urząd Miejski 
Lubliniec - 
Burmistrz 
Edward Maniura 

Na stronie 26 wiersze 9-12 od góry proszę zmienić na: "Drugim dużym 
użytkownikiem wód podziemnych jest Gmina Lubliniec, w której 
imieniu działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzania ścieków prowadzi Zarząd Gospodarki Komunalnej, 
Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu (powiat lubliniecki SO0403). 
Gmina zaopatrywana jest w wodę z trzech ujęć wód podziemnych. 
Średni dobowy pobór wód podziemnych dopuszczalny pozwoleniem 
wodnoprawnym z ujęcia przy ul. Piaskowej 1700 m3/d, z ujęcia przy ul. 
Częstochowskiej 2112 m3/d, ujęcie w Kokotku 4800 m3/d." - 
informacje dostępne w "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Lubliniec na Lata 2010-2013 z perspektywą do 2018 r." 

uwaga 
uwzględniona 

  

2 

Urząd Miejski 
Lubliniec - 
Burmistrz 
Edward Maniura 

Na stronie 26 wiersz 3 od dołu proszę zmienić "Urząd Miasta Lubliniec" 
na "Gmina Lubliniec" 

uwaga 
uwzględniona 
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Lp. 
Jednostka 
zgłaszająca 

uwagi 
Treść uwagi 

Stanowisko 
jednostki 

merytorycznej 
Uzasadnienie 

3 

Urząd Miejski 
Lubliniec - 
Burmistrz 
Edward Maniura 

Na stronie 51 w tabeli w wierszu "Inne oddziaływania, Obszary 
intensywnego zagospodarowania turystycznego" proszę w kolumnie 
Dokument/opracowanie dopisać: "Strategię Rozwoju Miasta Lublińca 
na lata 2010-2020 aktualizacja", w kolumnie Lokalizacja wg SCWP 
dopisać: "SO0401, SO0403", w kolumnie Lokalizacja wg gmin dopisać: 
"Lubliniec" - informacje dostępne w "Strategii Rozwoju Miasta Lublińca 
na lata 2010-2020, aktualizacja". 
Dzięki atutom lokalizacyjnym, połączonymi z walorami przyrodniczymi 
(duża lesistość, liczne zbiorniki wodne np. Posmyk, rzeka Lublinica, 
Mała Panew, Leśnica) gmina pełni rolę ośrodka rekreacyjno-
wypoczynkowego dla wielu osób z terenu miast aglomeracji 
górnośląskiej. Od kilku lat kładzie się nacisk na rozbudowę lokalnej 
infrastruktury turystycznej, m.in. poprzez sieć ścieżek pieszo 
rowerowych. Ponadto zbiornik Posmyk ujęty został na str. 10 w tabeli 
Państwa opracowania jako część wód przeznaczonych do celów 
rekreacyjnych. W związku z powyższym uzasadnione jest umieszczenie 
gminy w tej części tabeli. 

uwaga 
uwzględniona 

  

4 

Urząd Miejski 
Lubliniec - 
Burmistrz 
Edward Maniura 

Na stronie 56 w tabeli w wierszu "Inne oddziaływania, Projektowane 
obszary Natura 2000" proszę w kolumnie Lokalizacja wg gmin wykreślić 
Lubliniec - wg posiadanych informacji i dokumentacji brak planowanego 
obszaru Natura 2000 na terenie gminy Lubliniec. 

uwaga 
uwzględniona 

  

5 

Urząd Miejski 
Lubliniec - 
Burmistrz 
Edward Maniura 

Na stronie 57 w tabeli w wierszu "Inne oddziaływania, Planowane strefy 
rozwoju turystycznego" proszę w kolumnie Dokument/opracowanie 
dopisać "Strategię Rozwoju Miasta Lublińca na lata 2010-2020 
aktualizacja" w kolumnie lokalizacja wg SCWP dopisać: "SO0401", w 
kolumnie Lokalizacja wg gmin dopisać: "Lubliniec". - informacje 
dostępne w "Strategii Rozwoju Miasta Lublińca na lata 2010-2020, 
aktualizacja". 

uwaga 
uwzględniona 
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Lp. 
Jednostka 
zgłaszająca 

uwagi 
Treść uwagi 

Stanowisko 
jednostki 

merytorycznej 
Uzasadnienie 

6 

Urząd Miejski 
Tarnowskie Góry 
- Z-ca Burmistrza 
Jolanta 
Tuszyńska 

W dokumencie "Warunki korzystania z wód zlewni Małej Panwi wraz z 
przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko" 
w tabeli nr 11 nie powołano aktów prawnych obowiązujących na 
terenie Gminy Tarnowskie Góry (m.in.: "Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla dzielnic: Śródmieście - Centrum, 
Lasowice, Osada Jana w Tarnowskich Górach" przyjęty Uchwałą Nr 
XXVI/314/2012 Rady Miejskiej W Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 
2012 r., "Program ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry na lata 
2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019" przyjęty Uchwałą Nr 
XXX/351/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 
2012 r.) pomimo, iż niektóre grupy oddziaływań dotyczą także Gminy 
Tarnowskie Góry 

uwaga 
uwzględniona 

  

7 

Urząd Miejski 
Tarnowskie Góry 
- Z-ca Burmistrza 
Jolanta 
Tuszyńska 

Na mapach stanowiących załącznik nr 1 do dokumentu "Warunki 
korzystania z wód zlewni Małej Panwi wraz z przeprowadzeniem 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko" nie oznaczono 
wszystkich oczyszczalni ścieków w tym Centralnej Oczyszczalni Ścieków 
w Tarnowskich Górach wybudowanej w ramach Projektu pn. "Budowa 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Tarnowskich Górach - I Faza. 

uwaga 
uwzględniona 

  

8 

Centrum 
Dziedzictwa 
Przyrody 
Górnego Śląska - 
Dyrektor Jerzy 
Parusel 

Należy uwzględnić aktualne granice rezerwatu Jeleniak Mikuliny, 
określone Zarządzeniem Nr 33/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach z dn. 24.12.2012 w sprawie rezerwatu 
przyrody "Jeleniak Mikuliny", Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 24.12.2012, poz. 
6036.  

uwaga 
uwzględniona 
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Lp. 
Jednostka 
zgłaszająca 

uwagi 
Treść uwagi 

Stanowisko 
jednostki 

merytorycznej 
Uzasadnienie 

9 

Centrum 
Dziedzictwa 
Przyrody 
Górnego Śląska - 
Dyrektor Jerzy 
Parusel 

W granicach zlewni Małej Panwi, w części położonej w województwie 
śląskim, znajdują się następujące użytki ekologiczne, których przedmiot 
ochrony (siedliska bagienne i terenów podmokłych) jest zależny od 
stosunków wodnych i jakości wód: Bagno koło Mikołeski (gm. Twaróg), 
Łąka Trzcionka (gm. Koszęcin), Torfowisko Dubiele (gm. Koszęcin), 
torfowisko w Strzebiniu (gm. Koszecin), Łąka trzęślicowa w Kaletach 
(gm. Kalety), Piegża (gm. Lubliniec) i Torfowiska w Kotach (gm. Krupski 
Młyn). Ponadto w rejestrze form ochrony przyrody, prowadzonym 
przez Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 
figuruje kolejnych 5 użytków ekologicznych w gm. Krupski Młyn (akty 
prawne wydane przed 2001 rokiem i aktualizowane po 2001). 

uwaga 
uwzględniona 

  

10 

Centrum 
Dziedzictwa 
Przyrody 
Górnego Śląska - 
Dyrektor Jerzy 
Parusel 

Warunki korzystania z wód zlewni Małej Panwi powinny zawierać 
wymagania odpowiedniej ilości i jakości ochrony wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz elementów 
hydromorfologicznych wód powierzchniowych w rejonie form ochrony 
przyrody, w stopniu zapewniającym warunki dobrostanu siedlisk i 
gatunków chronionych.  

uwaga 
częściowo 
uwzględniona 

Uwaga została rozpatrzona i częściowo 
uwzględniona gdyż wprowadzono zapisy 
odnośnie przepływu nienaruszalnego 
oraz wprowadzania ścieków do wód. 
Jednakże w PGW nie sformułowano 
celów środowiskowych w odniesieniu do 
obszarów chronionych w związku z tym 
nie ma podstaw, aby sformułować 
szczegółowe wymagania w tym zakresie. 
Ponadto wymagania oraz ograniczenia 
zawierać powinny plany zadań 
ochronnych oraz plany ochrony. Zatem 
nie ma podstawy do przenoszenia 
zapisów ze wspomnianych planów do 
warunków korzystania z wód, bo po ich 
opublikowaniu staną się one również 
obowiązującym prawem na równi z 
warunkami korzystania z wód. 
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Lp. 
Jednostka 
zgłaszająca 

uwagi 
Treść uwagi 

Stanowisko 
jednostki 

merytorycznej 
Uzasadnienie 

11 

Centrum 
Dziedzictwa 
Przyrody 
Górnego Śląska - 
Dyrektor Jerzy 
Parusel 

Projektowana ostoja siedliskowa sieci Natura 2000 w górnej części 
zlewni Małej Panwi (zawarta na mapach nr 18 - 21) nie została uznana 
za obszar mający znaczenie dla Wspólnoty i nie jest już traktowana, 
jako ostoja projektowana. Pragniemy jednak jednocześnie zwrócić 
uwagę, że teren zlokalizowany w granicach Woźniki, Koszęcin, Lubliniec, 
Krupski Młyn i Kalety ze względu na walory krajobrazowe, znaczną 
różnorodność biologiczną (na poziomie gatunkowym i ekosystemowym) 
oraz znaczenie dla utrzymania funkcji i ciągłości ponad regionalnych 
korytarzy ekologicznych został zaproponowany, jako obszar 
chronionego krajobrazu "Dolina Małej Panwi". 

uwaga 
uwzględniona 
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Regionalna 
Dyrekcja 
Ochrony 
Środowiska w 
Opolu - Dyrektor 
Alicja Majewska 

Zostały zakończone prace nad projektem planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008. Z zapisów ww. 
projektu wynika, ze dla rzeki Mała Panew najistotniejszym siedliskiem 
jest siedlisko określone jako  nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 
włosieniczników Ranunculion Fluitantis 3260. Projekt planu, jako 
zagrożenia dla tego siedliska wskazał m.in. zagrożenie potencjalne - 
regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych, które może wystąpić w 
związku z powtarzającymi się zjawiskami powodziowymi, co skutkowało 
będzie podejmowaniem prób regulowania naturalnego przebiegu rzeki, 
szczególnie na odcinkach położonych blisko terenów zabudowanych. 
Mając powyższe na uwadze dla siedliska włosieniczników projekt 
przewiduje następujące cele: utrzymanie naturalnego reżimu 
hydrologicznego, zachowanie naturalnej morfologii koryta i poprawa 
jakości wód. Z uwagi na obecną ocenę wskaźnika "Naturalność rzeki" 
ocenionego na FV (stan właściwy) nie zaproponowano działań 
ochronnych w tym zakresie. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie 
koryta rzeki Mała Panew wskazano występowanie siedlisk, których 
występowanie oraz stan zachowania zależy w przeważającej mierze od 
sposobu korzystania z wód (siedliska wymagające odpowiednich 
warunków wilgotnościowych) tj. starorzecza i naturalne eutroficzne 
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphelon, Potamion 3150 oraz 
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-

fraqgilis, Populetum albae, Alnenlon glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 91E0. Powyższe wskazuje, że projekt planu zadań 
ochronnych jest jednym z kluczowych materiałów, jakie powinny zostać 
wykorzystane podczas prac nad rozporządzeniem. 

uwaga 
uwzględniona 
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Regionalna 
Dyrekcja 
Ochrony 
Środowiska w 
Opolu - Dyrektor 
Alicja Majewska 

W chwili obecnej trwa postępowanie w sprawie oceny oddziaływania 
planowanego szczególnego korzystania z wód Zbiornika Turawa na 
Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Zbiornik Turawski. Mając na 
uwadze fakt, że rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu swoimi regulacjami obejmuje 
Zbiornik Turawski, wyniki postępowania, o którym mowa powyżej 
również powinny być brane pod uwagę przy tworzeniu rozporządzenia. 

uwaga 
nieuwzględniona 

Uwaga została rozpatrzona jednakże na 
etapie powstawania dokumentu 
postępowanie nie zostało zakończone. 
Ponadto postępowanie zakończone 
zostanie wydaniem decyzji, która będzie 
obowiązująca, dlatego nie na podstawy 
przenoszenia zapisów zawartych w 
decyzji do warunków korzystania z wód. 

14 

Wojewódzki 
Inspektorat 
Ochrony 
Środowiska w 
Opolu - Zastępca 
Naczelnika 
Lucyna Wylęgała 

Proponuję, celem ograniczenia emisji substancji biogennych, metali 
ciężkich oraz innych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego, uwzględnienie rzeczywistej chłonności odbiornika przy 
ustaleniu dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach 
wprowadzanych do wód. 

uwaga 
uwzględniona 
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Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo 
Wodociągów 
S.A. - Dyrektor 
Mariusz Kołton 
wraz z Urzędem 
Miasta Kalety 
oraz 
Nadleśnictwem 
Świerklaniec 

Przygotowane zasady korzystania z wód zlewni winny naszym zdaniem 
uwzględniać warunki hydrogeologiczne umożliwiające korzystanie z 
zasobów, jak również warunki ochrony wód i ich wpływ na 
zrównoważony rozwój gospodarczej działalności człowieka w gminie 
Kalety. 

uwaga 
nieuwzględniona 

W trakcie opracowywania warunków 
korzystania z wód dysponowano 
dokumentacją dotyczącą zasobów dla 
poszczególnych GZWP oraz 
dokumentacją hydrogeologiczną 
zasobów dyspozycyjnych wód 
podziemnych z utworów serii 
węglanowej triasu w rejonie Lubliniec - 
Myszków. Nie ma możliwości analizy 
zasobów dyspozycyjnych z podziałem na 
poszczególne gminy gdyż po pierwsze 
brak jest tak szczegółowej dokumentacji 
a po drugie i tak wszelkie ograniczenia, 
priorytety i wymagania muszą odnosić 
się do GZWP jako całości. 
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Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo 
Wodociągów 
S.A. - Dyrektor 
Mariusz Kołton 
wraz z Urzędem 
Miasta Kalety 
oraz 
Nadleśnictwem 
Świerklaniec 

Drugą niezmiernie istotną przyczyna pogarszającej się jakości wody w 
utworach trzeciorzędowych i czwartorzędowych jest brak kanalizacji w 
tej części gminy Kalety bezpośrednio przy Zbiorniku Zielona i wokół 
zbiornika. Stopniowy wzrost poziomu azotanów pochodzenia 
antropogennego w ciągu najbliższych kilkunastu lat będzie musiał 
doprowadzić do podjęcia decyzji o bardzo kosztownym uzdatnianiu tej 
wody, chyba że Gmina Kalety dokończy budowy oczyszczalni ścieków i 
zobowiąże mieszkańców do podłączenia swoich gospodarstw do sieci 
kanalizacyjnej. To winien być priorytet warunków korzystania ze 
środowiska w gminie Kalety. 

uwaga 
częściowo 
uwzględniona 

Projekt rozporządzenia w sprawie 
ustalenia warunków korzystania z wód 
zlewni Małej Panwi zawiera zapisy 
odnoszące się do ograniczeń we 
wprowadzaniu zanieczyszczeń do wód. 
Dokumentem właściwym do 
wprowadzania tego typu zapisów jest 
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych. W związku z powyższym 
nie ma podstaw przenoszenia zapisów z 
tego dokumentu do warunków 
korzystania z wód. Celem warunków 
korzystania z wód jest zapobieganie bądź 
minimalizowanie negatywnych skutków 
realizacji działań, które mogą mieć 
wpływ na stan zasobów wodnych, a tym 
samym na nieosiągnięcie celów 
środowiskowych wskazanych w PGW, 
nie jest natomiast ich celem 
wskazywanie konkretnych inwestycji. 
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PGE Górnictwo i 
energetyka 
Konwencjonalna 
S.A. - Zbigniew 
Dziemidowicz 

W związku z uzyskaniem przez PGE Elektrownię Opole S.A. (aktualna 
nazwa: GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole) Decyzji Marszałka 
Województwa Opolskiego z dnia 29.04.2011 r. o numerze DOS.III-AK-
6220-18/10, na podstawie której udzielono Elektrowni pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Małej Panwi, 
wnioskujemy aby w zał. nr 2 (Użytkownicy wód powierzchniowych i 
podziemnych...) do opracowania pn. "Warunki korzystania z wód zlewni 
Małej Panwi wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko" w poz. o numerach: 195, 196, 197 
uaktualnione zawarte tam dane, zgodnie z informacjami zawartymi w 
w/w Decyzji. 

uwaga 
uwzględniona 

  

18 

PGE Górnictwo i 
energetyka 
Konwencjonalna 
S.A. - Zbigniew 
Dziemidowicz 

Aktualnie, przez RZGW we Wrocławiu, prowadzone jest postępowanie 
administracyjne dot. wydania dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia 
Opole nowego pozwolenia wodnoprawnego dla Zbiornika Turawa z 
uwzględnieniem rozbudowy Elektrowni o nowe moce wytwórcze dla 
poboru wody w ilości maksymalnie 2,0 m3/s. Wobec powyższego 
wnioskujemy o uwzględnienie tej informacji przy opracowaniu 
przedmiotowego rozporządzenia 

uwaga 
uwzględniona 

  

19 

PGE Górnictwo i 
energetyka 
Konwencjonalna 
S.A. - Zbigniew 
Dziemidowicz 

W udostępnionych dokumentach brak jest jednoznacznej informacji, że 
pobór wody dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole odbywa się ze 
stacji ujęcia na Małej Panwi. Wnioskujemy o uściślenie powyższej 
informacji w przedmiotowych dokumentach 

uwaga 
uwzględniona 
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Urząd gminy 
Koszęcin - Wójt 
Grzegorz Ziaja 

Niniejszym wnioskuję, aby w projekcie rozporządzenia Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej we Wrocławiu w sprawie 
ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mała Panew 
zamieścić konieczność przebudowy istniejącego zbiornika wodnego 
(przy rzece "Leśnica") w miejscowości Poręby w Gminie Koszęcin na 
zbiornik retencyjny. 

uwaga 
nieuwzględniona 

Uwaga została rozpatrzona jednakże nie 
została uwzględniona gdyż wykracza ona 
poza ustawowy zakres dokumentu. 
Celem warunków korzystania z wód jest 
zapobieganie bądź minimalizowanie 
negatywnych skutków realizacji działań, 
które mogą mieć wpływ na stan zasobów 
wodnych, a tym samym na 
nieosiągnięcie celów środowiskowych 
wskazanych w PGW, nie jest natomiast 
ich celem wskazywanie konkretnych 
inwestycji.. Ponadto warunki korzystania 
z wód powinny zapewnić korzystanie z 
zasobów wodnych na zasadach 
zrównoważonego rozwoju. 
Proponowana przebudowa może być 
podjęta w normalnym trybie 
inwestycyjnym i jeżeli będzie zgodna z 
obowiązującymi przepisami (w tym z 
warunkami korzystania z wód) będzie 
mogła być zrealizowana.  
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Klub 
Przyrodników - 
prezes Robert 
Stańko 

W opracowywanych warunkach proszę uwzględnić cele środowiskowe 
dla obszarów chronionych, w szczególności dla obszarów Natura 2000. 
Zwracam uwagę, że na zlecenie KZGW zostanie w 2013 r. (a więc 
równolegle do opracowania warunków) opracowany katalog celów 
środowiskowych dla wód, obejmujących również cele dla obszarów 
chronionych. Wykonawcą tego zadania jest konsorcjum Pectore Eco, 
Instytutu Ochrony Środowiska i Klubu Przyrodników - sugerujemy 
roboczy kontakt w celu zharmonizowania powstających opracowań w 
zakresie Małej Panwi. 

uwaga 
częściowo 
uwzględniona 

Uwaga została przeanalizowana i 
częściowo uwzględniona. Kontakt z 
Wykonawcą wskazanego projektu został 
nawiązany. Jednak dokument, o którym 
mowa nie został jeszcze zatwierdzony. 
Obecnie obowiązującym dokumentem, 
który powinien określać cele 
środowiskowe jest PGW. Jednak w PGW 
w odniesieniu do obszarów chronionych 
cele środowiskowe nie zostały wskazane. 
Szczegółowe zapisy odnoszące się do 
obszarów Natura 2000 powinny zawierać 
plany zadań ochronnych oraz plany 
ochrony, które to wspomagają 
osiągnięcie celów środowiskowych na 
obszarach chronionych przeznaczonych 
do ochrony siedlisk lub gatunków, dla 
których utrzymanie lub poprawa stanu 
wód jest ważnym czynnikiem w ich 
ochronie. Nie ma zatem podstawy do 
przenoszenia zapisów ww. planów do 
warunków korzystania z wód. Jednakże 
w pewnym zakresie wzięto pod uwagę 
wymagania siedlisk i w tym celu w 
warunkach korzystania z wód zapisano, 
iż przepływ nienaruszalny nie może być 
mniejszy niż wyliczony wzorem 
Kostrzewy z zastosowaniem 
współczynnika k równego lub większego 
od 1. 
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Klub 
Przyrodników - 
prezes Robert 
Stańko 

 Wnosimy by w priorytetach korzystania z wód przewidzieć z wysokim 
priorytetem: 
a/ Zapewnienie warunków wodnych do odtworzenia i utrzymania 
warunków wodnych dla ochrony rzeki włosienicznikowej, łęgów, borów 
bagiennych, torfowisk i zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych w 
obszarach Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH1600008 i Łąki w 
okolicach Chrząstowic PLH1600010 
b/ Zapewnienie odpowiedniego poziomu wody w Zbiorniku Turawskim 
odpowiedniego do potrzeb ochrony ptaków lęgowych i migrujących w 
odpowiednich okresach roku 
c/ Zapewnienie warunków wodnych do utrzymania siedliska 
przyrodniczego rzeki włosienicznikowej 3260 w Małej Panwi i jej 
dopływach 

uwaga 
częściowo 
uwzględniona 

Zapewnienie wymagań ekosystemów 
wodnych i od wód zależnych zostało 
zapisane w hierarchii potrzeb zaraz po 
zaopatrzeniu ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia, na cele 
socjalno-bytowe oraz do produkcji 
artykułów żywnościowych i 
farmaceutycznych. Jednakże nie 
wyszczególniono poszczególnych 
obszarów tak jak zapisano w uwadze. 
Ponadto ze względu na rzekę 
włosienicznikową podwyższono 
współczynnik w formule wyznaczającej 
wielkość przepływu nienaruszalnego. 

23 

Klub 
Przyrodników - 
prezes Robert 
Stańko 

Proponuje również, by przewidzieć priorytet dla powszechnego 
korzystania z wód dla przyrodniczej turystyki krajobrazowej , która 
zaczyna się rozwijać na Małej Panwi (wymaga zachowania naturalnego 
charakteru rzeki z meandrami, zróżnicowaniem morfologicznym koryta, 
brak przeszkód poprzecznych). 

uwaga 
nieuwzględniona 

W trakcie opracowywania projektu w 
sprawie warunków korzystania z wód 
zlewni Małej Panwi nie zidentyfikowano 
przyrodniczej turystyki krajobrazowej na 
tyle rozwiniętej bądź rozwijającej się aby 
uwzględnić ją jako oddzielny priorytet. 
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1. Wymagania sprzętowe 

 

Sprzęt i oprogramowanie: 

• SO MS Windows Server 2008 

• Baza danych MS SQL 2008 

• serwer IIS z Jetty ( serwer aplikacyjny dla Javy) 

 

 

2. Budowa systemu 

 

System jest aplikacją webową wykonaną w technologii JAVA opartą o model 

obiektowy, zintegrowany z relacyjną bazą danych MS SQL Server 2008. Budowa interfejsu 

klienta wykorzystuje komponenty Ext Js 4.2.0 na licencji GNU GPLv3 oraz OpenLayers. 

 

Serwer aplikacji wymagają zainstalowanego środowiska JAVA, którym jest np. Jetty 

będący jednym z komponentów serwera IIS. 

 

Wykorzystane technologie nie wymagają instalacji oprogramowania klienckiego 

innego niż przeglądarka internetowa. 

 

 

2.1.  Mapy 

 

Prezentacja poglądowej mapy zlewni wraz z jej detalami w postaci obszarów 

scalonych, SCWP, JCWP, zbiorników i jezior, cieków, mapa Google jest prezentowany 

w aplikacji poprzez WMS-y, lokalizacje profili zostaje umiejscowione na podstawie danych 

gromadzonych w bazie.  

 

 

2.2.  SSO (Single sing-on) 

 

System posiada system autentykacji SSO. Konfiguracja ogranicza się do 

umiejscowienia serwera aplikacji na komputerze znajdującego się w domenie, dla której ma 

działać oraz wprowadzenia nazwy roli użytkowników, dla których aplikacja ma działać 

w trybie administratora. 
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Źródło programu następnie katalog: main -> webapp -> WEB-INF -> freemarker  

 

Pliki: index.ftl, jakosc.ftl, wody_podziemne.ftl w 4 linii należy ustawić nazwę roli, dla której 

aplikacja będzie działać z dodatkowymi funkcjami administracyjnymi.  

 

<@security.authorize access="hasAnyRole('ROLE_ADMIN')" var="hasRole"/> 
 

Następnie program wymaga przekompilowania. 

 

 

2.2.1. Konfiguracja przeglądarki 

 

Internet Explorer 

 

a) Narzędzia -> Opcje internetowe -> Zabezpieczenia 

b) Z panelu wyboru strefy należy zaznaczyć Lokalny intranet następnie klikamy na 

„Witryny” 

c) Zaawansowane -> dodajemy adres za pomocą, którego łączymy się z aplikacją 

 

 

2.3.  Schemat systemu 

 

Ze względu na rozbudowaną strukturę systemu, przyjęto budowę modułową. 
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Rysunek 1. Schemat systemu 

 

 

Aplikacja została napisana według wzorca projektowego MVC. Główną koncepcją 

MVC jest wymuszenie podziału aplikacji na 3 niezależne warstwy reprezentujące kolejno: 

• (Model) Model danych - opis struktur danych i powiązań pomiędzy nimi 

• (View) Widok, interfejs, warstwa prezentacji 

• (Controller) Logika działania - powiązania między zdarzeniami zachodzącymi 

w systemie 

 

Podział na warstwy służy uporządkowaniu architektury systemu. Dzięki temu, że 

każda logiczna część jest od siebie oddzielona, zmiana w jednym miejscu nie powodują 

konieczności wykonywania lawinowej ilości zmian w innych miejscach systemu. 

 

W implementacji projektu funkcjonalność danych warstw spełniają:  

• warstwa widoku – JavaScrypt 

• warstwa modelu – pakiet *.entity 

• warstwa logiki – pakiety *.controller, *.tool, *.dao, *.excel 

 

 

Baza 
danych 

Serwer 
aplikacji 

WODY 
POWIERZCHNIOWE 

 
WODY PODZIEMNE 

Moduł 
Bilans ilościowy 

Moduł 
Bilans jakości 

Moduł 
Bilans ilościowy 
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2.3.1. Moduł bilansu jakości wód powierzchniowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Moduł bilansu jakości 

 

 

Budowa modułu 

Funkcjonalność modułu (Rysunek 2.) od strony klienta prezentuje interfejs widoku 

zaimplementowany w JavaScrypt komunikujący się z warstwą logiki aplikacji. 

Logikę moduł bilansu jakości implementuje klasa JakoscController, wykorzystując 

komponenty z pakietu dao.jakosc do komunikacji z bazą danych oraz z pakietu excel.jakosc 

do generowania dokumentów w formacie xls. Warstwa widoku zapewnia prezentacje edycje 

oraz integracje z danymi przedstawianymi w postaci tabelarycznych, wykresach oraz map.   

 

 

2.3.2. Moduł bilansu ilościowego wód powierzchniowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3. Bilans ilościowy 
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Budowa modułu 

Funkcjonalność modułu (Rysunek 3.) od strony klienta prezentuje interfejs widoku 

zaimplementowany w JavaScrypt komunikujący się z warstwą logiki aplikacji. 

Logikę moduł bilansu ilościowego wód powierzchniowych implementuje klasa 

MainController, wykorzystując komponenty z pakietu dao. do komunikacji z bazą danych 

oraz z pakietu excel do generowania dokumentów w formacie xls. Warstwa widoku 

zapewnia prezentacje edycje oraz integracje z danymi przedstawianymi w postaci 

tabelarycznych, wykresach oraz map.   

 

 

2.3.3. Moduł bilansu ilościowego wód podziemnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4. Bilans ilościowy wód podziemnych 

 

 

Budowa modułu 

Funkcjonalność modułu (Rysunek 4.) od strony klienta prezentuje interfejs widoku 

zaimplementowany w JavaScrypt komunikujący się z warstwą logiki aplikacji. 

Logikę moduł bilansu ilościowego wód podziemnych implementuje klasa 

PodziemneController, wykorzystując komponenty z pakietu dao. podziemne do komunikacji 

z bazą danych oraz z pakietu *.excel.podziemne do generowania dokumentów w formacie 

xls. Warstwa widoku zapewnia prezentacje edycje oraz integracje z danymi przedstawianymi 

w postaci tabelarycznych, wykresach oraz map.   
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2.4.  Schemat struktury danych 

 

System został oparty o relacyjną bazą danych MS SQL Server. Odzwierciedla strukturę 

danych archiwalnych z lat 1981-2010 oraz nowo dodawanych. 

 

Rysunek 5. Schemat bezy danych cz. 1 

 

 

Rysunek 1. Schemat bazy danych cz.2 
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Rysunek 6. Schemat bazy danych cz. 2 
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3. Instalacja 

 

Konfiguracja z bazą danych 

 

W źródle aplikacji w dolnej części pliku pom.xml ustawiamy: 

<profile> 

… 

<properties> 

<d.dialect>org.hibernate.dialect.SQLServer2008Dialect</d.dialect> 

<d.driver>com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver</d.driver> 

<d.url> 

jdbc:sqlserver://adres:port;databaseName=BW_MalaPanew; 

selectMethod=cursor 

</d.url> 

<d.user>nazwaUzytkownika</d.user> 

<d.password>haslo</d.password> 

<s.url>index</s.url> 

<s.url1>wody_podziemne</s.url1> 

<s.url2>jakosc</s.url2> 

</properties> 

</profile> 

 

  

Następnie należy przekompilować projekt generująć do postać *.war 

 

 

Uruchamianie aplikacji 

Spakowany plik projekty *.war należy wgrać w odpowiednią lokalizacje serwera 

aplikacji, w przypadku Jetty i Tomcat -a jest to folder webapps, a następnie uruchomić 

serwer.  

 

Dla IIS –a jest dostępny plug-in zawierający Jetty. 
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1. Podstawa realizacji pracy 

Praca pn.: „Warunki korzystania z wód zlewni Małej Panwi wraz z przeprowadzeniem 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” została wykonana na zlecenie 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach umowy ZO-1/EP-

237/2012 z dnia 6.07.2012 r. 

 

 

2. Cel i zakres pracy 

Celem pracy było opracowanie bilansu wodno-gospodarczego oraz przygotowanie 

projektu rozporządzenia w sprawie Warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi wraz 

z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym opracowanie 

prognozy oddziaływania na środowisko. Sporządzenie Warunków korzystania z wód zlewni 

Małej Panwi wymagane jest zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry (M.P. z 2011 r. nr 40, poz. 451) wraz z Programem wodno-środowiskowym kraju. 

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wód zlewni są 

sporządzane dla obszarów, dla których jest konieczne określenie szczególnych zasad ochrony 

zasobów wodnych, a zwłaszcza ilości i jakości, w celu osiągnięcia dobrego stanu wód. 

Podstawowym celem opracowania warunków korzystania z wód zlewni jest: 

1) stworzenie narzędzi wspomagających wdrażanie polityki wodnej kraju, 

2) określenie uwarunkowań i ograniczeń dla decyzji administracyjnych związanych 

z korzystaniem z wód, a w szczególności pozwoleń wodnoprawnych, 

3) określenie uwarunkowań i ograniczeń dla dokumentów planistycznych związanych 

z zagospodarowaniem przestrzennym. 

Do projektu Warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi została sporządzona 

Prognoza oddziaływania na środowisko, co wymagane jest zapisami Ustawy o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i poddany 

procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Procedura udziału 

społeczeństwa, w myśl art. 39 ustawy o udostepnieniu informacji została przeprowadzona 

dwukrotnie tj. na etapie przystąpienia do opracowania projektu warunków oraz na etapie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
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3. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do 

rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych 

W zakresie gospodarowania wodami warunki korzystania z wód stanowią w chwili 

obecnej podstawowy dokument planistyczny. Wdrożenie zapisów rozporządzenia przyczyni 

się znacznie do osiągnięcia celów środowiskowych, zaś odstąpienie od przyjęcia WKW będzie 

stanowiło brak realizacji wymagań prawnych i strategicznych, co w praktyce będzie 

oznaczało zagrożenie nieosiągnięcia celów środowiskowych wynikających z RDW, a tym 

samym pogorszenie się stanu wód w zlewni Małej Panwi. 

Analiza problemów występujących w obrębie zlewni Małej Panwi pozwoliła na 

sformułowanie w rozporządzeniu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zapisów, 

mających na celu ochronę i poprawę stanu wód. 

Ze względu na to, iż zapisy zawarte w rozporządzeniu są precyzyjne i jednoznaczne, 

nie ma podstaw do propozycji zarówno działań jak i zapisów alternatywnych. 

 

 

4. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 

Analiza przeprowadzona w prognozie pozwoliła na postawienie następujących 

wniosków: 

1. Opracowanie, przyjęcie i praktyczne zastosowanie warunków korzystania z wód zlewni 

będzie ważnym elementem sprzyjającym osiągnięciu celów środowiskowych 

wynikających z przepisów i dokumentów strategicznych.  

2. Proponowane przepisy WKW nie będą generowały negatywnego oddziaływania na 

środowisko, wszystkie uznano za korzystne dla środowiska. 

3. Brak racjonalnych rozwiązań alternatywnych.  

4. WKW wraz z niniejszą prognozą powinien być poddany konsultacjom społecznym, 

w ramach których każdy będzie mógł składać uwagi i wnioski. Następnie będą one 

rozważane pod kątem prawnym i merytorycznym, co może przełożyć się m.in. na treść 

WKW. 

 

 

5. Opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2010 nr 119 poz. 804) 

W celu spełnienia zapisów art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
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środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2010 nr 119 poz. 804) 

Wykonawca zwrócił się o wydanie opinii w sprawie projektu warunków korzystania z wód 

zlewni rzeki Małej Panwi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Opolu. 

W dniu 20.08.2013 r. do Wykonawcy wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14.08.2013 r. zawierające opinię dotyczącą ww. 

dokumentów: 

1. „Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. d cyt. na wstępie ustawy OOŚ, w prognozie należy 

określić, przeanalizować i ocenić cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu oraz wskazać, w jaki sposób te cele i inne problemy środowiska zostały 

uwzględnione podczas opracowywania projektowanego dokumentu. W związku z 

powyższym, wskazuje, że zapisy rozdziału 3 prognozy należy uzupełnić, wskazując, w jaki 

sposób wymienione tam cele ochrony środowiska, wynikające z dokumentów wyższego 

szczebla, zostały uwzględnione podczas opracowywania przedmiotowego projektu. 

2. Tego typu dokument powinien opierać się na istniejących informacjach i badaniach 

dotyczących zlewni oraz precyzować w sposób jednoznaczny kwestie związane 

z poszczególnymi rodzajami korzystania z wód z uwzględnieniem specyfiki danego 

obszaru. Natomiast przedstawiony projekt warunków korzystania z wód zlewni Małej 

Panwi jest dokumentem bardzo ogólnym. Zawarte w nim wymagania, poza 

nielicznymi wyjątkami, nie są związane ściśle ze zlewnią Małej Panwi i mają 

charakter uniwersalny. 

3. Wymieniony w rozdziale 4 §16 zakaz wydobywania z koryt cieków aluwiów jest 

także zbyt ogólny. Przedmiotowy dokument winien dokładnie precyzować, gdzie (jaki 

fragment cieku) taka działalność jest zakazana bezwzględnie, a gdzie dopuszczalna 

i pod jakimi warunkami.” 

 

Powyższe uwagi zostały częściowo uwzględnione w ostatecznych dokumentach: 

Ad. 1 Zasadniczym celem rozdziału 3 jest analiza zgodności ocenianego dokumentu z celami 

ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym i krajowym a dokładniej 

osadzenie w działaniach strategicznych. Zasadniczym powiązaniem jest Ramowa Dyrektywa 

Wodna – Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry – Program wodno-

środowiskowy kraju – Warunki korzystania z wód regionu wodnego. Ten zakres powiązań 

wynika z treści Prognozy. 

Ad. 2 Podczas tworzenia dokumentacji Wykonawca dokładnie przeanalizował charakter oraz 

specyfikę zlewni Małej Panwi. Wykonano bilans wodnogospodarczy, który uwzględnia 

warunki panujące w zlewni Małej Panwi i na jego podstawie wskazano zagadnienia, 
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w których konieczne jest wprowadzenie wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu 

z wód. Dodatkowych uszczegółowień w charakterystyce obszaru zlewni Małej Panwi 

dokonano w związku z uwzględnieniem uwag, które wpłynęły podczas I etapu udziału 

społeczeństwa.  

Ad. 3 Ograniczenie w korzystaniu z wód dotyczące zakazu wydobycia z wód 

powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów odnosi się do takiej ilości 

wydobytego materiału, której wydobycie zagroziłoby zachowaniu równowagi 

hydrodynamicznej rzeki, co w konsekwencji mogłoby spowodować pogorszenie 

ekologicznych funkcji wód oraz stanu ekosystemów lądowych i terenów podmokłych 

bezpośrednio zależnych od wód.  

Zgodnie z art. 37 ustawy Prawo wodne wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz 

innych materiałów należy do szczególnego korzystania z wód i wg art. 122 ust 2 pkt. 3 

wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zaś rozporządzenie w sprawie ustalenia 

warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi nakłada na podmioty ubiegające się o nie 

do przedłożenia organowi wydającemu pozwolenie obowiązek przedłożenia analizy, która 

wykaże i uzasadni zachowanie równowagi hydrodynamicznej cieku. Decyzja, czy jest możliwe 

wydobycie przedmiotowych surowców z koryta rzeki, w jakim kilometrze, w jakiej ilości, przy 

równoczesnym zachowaniu równowagi hydrodynamicznej cieku będzie należeć do organu 

wydającego takie pozwolenie.  

 

W dniu 30.07.2013 r. do Wykonawcy wpłynęło pismo Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia, przyjmujące rozporządzenie w sprawie ustalenia 

warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi oraz prognozę oddziaływania na 

środowisko bez uwag.  

 

 

6. Zgłoszone uwagi i wnioski 

Pierwszy etap konsultacji społecznych rozpoczął się 21 grudnia 2012 r. wydaniem 

przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu obwieszczenia 

o przystąpieniu do sporządzenia projektu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 

zlewni rzeki Mała Panew. W ramach I tury konsultacji społecznych wpłynęły 23 uwagi 

i wnioski, które rozpatrzono pod względem zasadności uwzględnienia w projekcie 

rozporządzenia oraz sposobu i zakresu ich uwzględnienia, natomiast dla uwag 

nieuwzględnionych przedstawiono uzasadnienie ich odrzucenia. 

Drugi etap konsultacji społecznych rozpoczął się 15 lipca 2013 r. Dyrektor 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał wówczas obwieszczenie 

o zakończeniu prac nad sporządzeniem projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia 
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warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi a także o rozpoczęciu konsultacji 

społecznych dotyczących rozporządzenia i prognozy oddziaływania na środowisko. Podczas 

drugiej tury konsultacji do RZGW we Wrocławiu wpłynęło 25 uwag i wniosków. Sporządzono 

tabele rozbieżności, w których zestawiono wszystkie uwagi i rozpatrzono je pod kątem 

zasadności uwzględnienia w projekcie warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi i 

prognozy oraz sposobu i zakresu ich uwzględnienia. W przypadku uwag i wniosków 

nieuwzględnionych zostało przedstawione uzasadnienie ich odrzucenia. Należy podkreślić, iż 

kwestie poruszane w uwagach dotyczące rozporządzenia i prognozy wniesione w ramach 

konsultacji społecznych były już przedmiotem analiz w prognozie, zaś po rozpatrzeniu uwag 

zostały one dodatkowo uszczegółowione. Niemniej jednak uzupełnienie to nie wpłynęło na 

końcowe wnioski wynikające z prognozy.  

 

 

7. Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko 

Rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi 

nie zawiera ustaleń, które generowałyby oddziaływania o zasięgu trans granicznym. 

W związku z powyższym nie ma potrzeby przeprowadzania postępowania dotyczącego 

transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. Dokument zawiera przepisy odnoszące 

się do obszaru zlewni Małej Panwi i nie spowodują one istotnych zmian, które 

oddziaływałyby poza granice kraju. 

 

 

8. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania 

monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu 

Weryfikacja skuteczności rozporządzenia RZGW we Wrocławiu w sprawie warunków 

korzystania z wód zlewni Małej Panwi będzie opierać się przede wszystkim na wynikach 

badań prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 

W celu monitorowania skutków realizacji postanowień warunków proponuje się 

wykorzystanie analizy DPSIR, która jest promowana przez Europejską Agencję Środowiska. 

Poniżej przedstawiono schemat analizy DPSIR, który zawiera główne elementy systemu 

regulowanego zapisami rozporządzenia. 
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Ryc  1. Schemat analizy DPSIR dla głównych elementów systemu regulowanego zapisami rozporządzenia 

 

Zastosowanie analizy DPSIR umożliwia identyfikację problemów i doboru skutecznych 

środków, które mają na celu ograniczenie lub likwidację niekorzystnych skutków określonych 

procesów lub zjawisk. W sytuacji, gdy analiza obejmuje większy przedział czasowy, możliwe 

jest ukazanie tendencji zachodzących zmian, porównanie tych tendencji z przyjętymi celami, 

a w konsekwencji ułatwienie procesu decyzyjnego. 

Podstawowym celem zapisów rozporządzenia jest doprowadzenie do spełnienia przez 

jednolite części wód powierzchniowych oraz jednolite części wód podziemnych celów 

środowiskowych. Realizację tego celu opisują wskaźniki skuteczności warunków oraz 

wskaźniki stopnia realizacji warunków przedstawione poniżej. Poprawna realizacja działań 

dla osiągnięcia celów środowiskowych wymaga cyklicznego doskonalenia analizy DPSIR, 

budowy baz danych o jak najwyższym poziomie informacji wyjściowych. 

 

Wskaźniki skuteczności warunków 

 

W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki stopnia realizacji poszczególnych 

postanowień warunków. Wskaźniki zdefiniowano w taki sposób, by w jak najlepszy sposób 

określały postęp we wdrażaniu danego ograniczenia lub wymagania zawartego 

w rozporządzeniu przy prostym dostępie do danych umożliwiających obliczenie danego 

wskaźnika. 
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Tabela 1. Wskaźniki skuteczności warunków 

Wskaźnik Formuła obliczenia 
Źródło 
danych 

Komentarz Częstotliwość 

Wymagania 
w zakresie 
stanu wód  

Długość JCWP w co 
najmniej dobrym 
stanie w stosunku 
do długości 
wszystkich JCWP 

PMŚ 
(WIOŚ) 

Zaleca się odniesienie wskaźnika do 
sumarycznej długości JCWP, jednak 
odniesienie do ilości można traktować jako 
wskaźnik dodatkowy.  
Wykorzystane dla obliczenia wskaźnika 
dane, będące wynikami Państwowego 
Monitoringu Środowiska powinny być 
podstawą do aktualizacji PGW. 
Za pomocą wskaźników w zakresie stanu 
wód nie będzie jednak możliwe 
jednoznaczne określenie czy wskazana 
poprawa stanu/potencjału ekologicznego 
jest wynikiem stosowania WKW. Z całą 
pewnością jednak zastosowanie ograniczeń i 
wymagań zawartych w WKW w pewnym 
stopniu przyczyni się do osiągnięcia celów 
środowiskowych. 

Zgodnie z PMŚ 

Ilość JCWP w co 
najmniej dobrym 
stanie w stosunku 
do ilości wszystkich 
JCWP 

Priorytety w 
zaspokajaniu 
potrzeb 
wodnych 

Ilość spraw, w 
których 
zastosowano 
priorytety w 
stosunku do spraw 
w stosunku do 
ilości spraw 
wymagających 
ustalenia 
priorytetów w 
zaspokajaniu 
potrzeb wodnych 

RZGW Przypadki dotyczące ustalenia priorytetów w 
zaspokajaniu potrzeb wodnych powinny być 
nieliczne, a nawet przy zakładanej 
skuteczności warunków nie powinny mieć 
miejsca. Przypadki dotyczące konieczności 
ustalenia priorytetów będą wskazywały na 
problem z zasobami wód, co wymagałoby 
głębszej analizy przyczyn takiej sytuacji.  

1/rok 

Wymagania 
w zakresie 
wód 
podziemnych 

Średnia krocząca z 
ostatnich 11 lat na 
podstawie 
wyników pomiaru 
zwierciadła wody 
w 
reprezentatywnych 
punktach 
pomiarowych dla 
poszczególnych 
JCWPd 

PIG Przyjęcie trendu średniej kroczącej z 
ostatnich 11 lat (długość cyklu 
hydrologicznego) pozwoli na określenie 
kierunku zmian w zasobach wód 
podziemnych. Średnia krocząca 11-letnia 
będzie sumą pomiarów średnich rocznych z 
ostatnich 11 lat, podzieloną przez 11.  
Średnia krocząca pozwoli na odczytanie z 
niej trendów wzrostowych lub spadkowych. 

1/3 lata 

 

 

Wskaźniki stopnia realizacji poszczególnych postanowień warunków 

 

Formułując wskaźniki stopnia realizacji poszczególnych postanowień warunków 

kierowano się możliwością odniesienia ich do najistotniejszych problemów w kontekście 

osiągnięcia celów środowiskowych. Jednocześnie miano na uwadze łatwość w dostępie do 

danych, umożliwiających obliczenie poszczególnych wskaźników.  
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Tabela 2. Wskaźniki stopnia skuteczności postanowień warunków 

Zapis WKW Wskaźnik Jednostka 
Źródło 
danych 

Komentarz Częstotliwość 

Wymagania i 
ograniczenia w 
zakresie 
zachowania 
przepływu 
nienaruszalnego 

Ilość pozwoleń 
wodnoprawnych 
spełniających 
warunki dla 
przepływu 
nienaruszalnego 
w stosunku do 
wszystkich 
pozwoleń 

% Starostwa 
powiatowe 

Wykorzystanie 
wskaźnika wymaga 
weryfikacji pozwoleń 
wodnoprawnych pod 
kątem spełnienia 
zapisów WKW 
dotyczących zachowania 
przepływu 
nienaruszalnego.  

1/rok 

Wymagania 
dotyczące 
wielkości 
ładunków 
zanieczyszczeń 
wprowadzanych 
do wód 
powierzchniowych 

Ilość pozwoleń 
wodnoprawnych 
zweryfikowanych 
w kontekście 
wielkości 
ładunków 
zanieczyszczeń w 
stosunku do 
ilości pozwoleń 
wymagających 
weryfikacji. 

% Starostwa 
powiatowe 

Wykorzystanie 
wskaźnika wymaga 
weryfikacji pozwoleń 
wodnoprawnych pod 
kątem spełnienia 
zapisów WKW 
dotyczących wielkości 
ładunków 
zanieczyszczeń 
wprowadzanych do wód 
powierzchniowych. 

1/rok 

Wymagania 
dotyczące 
korzystania z wód 
podziemnych 

Ilość pozwoleń 
wodnoprawnych 
zweryfikowanych 
w kontekście 
określonych 
zasobów 
dyspozycyjnych 
w stosunku do 
ilości pozwoleń 
wymagających 
weryfikacji 
zasobów 
dyspozycyjnych 
w stosunku do 
ilości pozwoleń 
wymagających 
weryfikacji 

% Starostwa 
powiatowe 

Konieczność 
zapewnienia równowagi 
pomiędzy poborem, a 
zasilaniem wód 
podziemnych wymaga 
monitoringu poprzez 
weryfikację pozwoleń 
wodnoprawnych na 
eksploatację tych wód 

1/rok 
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