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1.

WSTĘP

Zgodnie z Prawem wodnym (art. 113 ust. 2) [Ustawa 2001] „Opracowanie analizy presji i wpływów
zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym ujęciu wszystkich kategorii wód dla potrzeb
opracowania aktualizacji programów działań i planów gospodarowania wodami” stanowi
dokumentację planistyczną jaką jest Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny
oddziaływania ich wpływu na stan wód powierzchniowych opracowywany dla obszarów dorzeczy.
Podstawą wykonania dokumentów planistycznych na poziomie obszarów dorzeczy są dokumentacje
planistyczne identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny oddziaływania ich
wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych opracowywane dla regionów wodnych.
Z uwagi na stosowanie przez Zamawiającego w SIWZ zamiennie pojęć związanych z presją,
wpływem i oddziaływaniem Wykonawca zaproponował używanie pojęć zgodnie z nomenklaturą
stosowaną w RDW [Dyrektywa 2000] i Prawie wodnym [Ustawa 2001].
Poprzez sformułowanie „presje” rozumie się znaczące oddziaływania, na które narażone są części
wód powierzchniowych w danym obszarze dorzecza – zał. II pkt 1.4 RDW), natomiast poprzez
„wpływy/oddziaływania” rozumie się wpływy czyli podatności stanu części wód powierzchniowych
na powyżej określone oddziaływania (zał. II pkt 1.5 RDW).
Zgodnie z wytycznymi [Guidance Document No 3 ..., 2003], w których zastosowano powszechnie
przyjęty schemat analityczny DPSIR (Driver, Pressure, State, Impact, Response) pojęciom tym
przypisano poniższe definicje:
Driver - czynnik sprawczy - antropogeniczna działalność, która może wywołać skutek w środowisku
(np. rolnictwo, przemysł); to cel antropogeniczny, funkcja użytkowania np. żegluga
Pressure – presja (znaczące oddziaływanie) - to konkretne działanie wynikające z czynnika
sprawczego (bezpośredni skutek czynnika sprawczego)
State - stan - kondycja części wód wynikająca z działania zarówno czynników naturalnych, jak i
antropogenicznych (tj. charakterystyki fizyczne, chemiczne i biologiczne)
Impact - wpływ - skutek presji w środowisku (np. śnięcie ryb, przekształcenie ekosystemu); to skutek
"przyłożonej" presji czyli np. wskutek pogłębiania w celach usprawnienia żeglugi likwidacja
ekosystemów dennych etc.
Response – reakcja/odpowiedź - działania podjęte w celu uzyskania poprawy stanu części wód (np.
ograniczenie poboru, ograniczanie zrzutów ze źródeł punktowych, opracowanie wskazówek w
zakresie najlepszych praktyk dla rolnictwa).
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Rysunek 1 Schemat analityczny DPSIR wg Wytycznych IMPRESS – dostosowany do
nazewnictwa stosowanego w RDW i Prawie wodnym
Przy tak przyjętej nomenklaturze celem przedmiotowej pracy jest analiza i ocena antropogenicznych
presji (znaczących oddziaływań) i wpływów na wody, która m.in. obejmuje przygotowanie niniejszej
Metodyki określającej procedury identyfikacji presji (znaczących oddziaływań) i oceny wpływów oraz
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych w odniesieniu do wszystkich kategorii wód
powierzchniowych.
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2.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA METODYCZNE

Zgodnie ze schematem analitycznym DPSIR poza ogólnym opisem części wód, istotna jest dodatkowa
identyfikacja czynników sprawczych, które mogą wywierać presje (znaczące oddziaływanie) na daną
część wód. W poniższej tabeli w ślad za Wytycznymi IMPRESS podano ogólny podział czynników
sprawczych na kategorie.
Tabela 1 Podział presji (znaczących oddziaływań) na kategorie oparte na czynnikach
sprawczych
Czynnik sprawczy
Presje (znaczące oddziaływania)
1. Rolnictwo (cel: nawadnianie)
2. Zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia
3. Przemysł (cel: produkcja)
4. Produkcja energii elektrycznej (cele chłodnicze)
5. Stawy rybne
6. Hydroenergetyka – elektrownie wodne
7. Kopalnie (węgla i kopalnie odkrywkowe)
8. Żegluga
9. Przerzuty wody
10. Inne
1. Gospodarka komunalna (oczyszczalnie ścieków)
2. Przemysł (z podziałem na zakłady widniejące w
E_PRTR i poza)
3. Wody deszczowe (przelewy burzowe)
4. Stawy rybne
5. Składowiska odpadów
6. Inne związane z działalnością człowieka (np.
wody zasolone, chłodnicze).
1. Osadnictwo
2. Rolnictwo
3. Emisja do atmosfery

Regulacje przepływu wody i zmiany morfologiczne wód
powierzchniowych

Pobory wód na zaspokojenie potrzeb
wymienionych jako czynniki
sprawcze

Punktowe źródła zanieczyszczeń
wynikające z czynników sprawczych
–lokalizacja przestrzenna punktów
uwzględniająca wielkość zrzucanych
ładunków zanieczyszczeń
Rozproszone/obszarowe źródła
zanieczyszczeń wynikające
czynników sprawczych – lokalizacja
przestrzenna obszarów
uwzględniająca wielkość zrzucanych
ładunków zanieczyszczeń
1. wały przeciwpowodziowe
2. sztuczne wielofunkcyjne
zbiorniki retencyjne
3. zabudowa podłużna
4. budowle poprzeczne (zapory,
jazy, zastawki, stopnie
regulacyjne, zapory
przeciwrumowiskowe)
5. małe (<5 MW) elektrownie
wodne
6. Pobory kruszywa
1. żegluga
2. wielofunkcyjne
retencjonowanie wody
3. energetyka wodna
4. systemy melioracyjne

Gospodarowanie wodami rzecznymi

Źródło: Opracowanie własne
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Czynniki sprawcze utożsamiane są z sektorami działalności, które powodują powstawanie szeregu
presji, zarówno w postaci źródeł punktowych jak i rozproszonych/obszarowych. Czynniki sprawcze
określane są ilościowo poprzez łatwe do uzyskania dane zagregowane, dla pewnego obszaru, na
przykład: wyrażona w hektarach powierzchnia gruntów ornych, zagęszczenie ludności itp..
Porównywanie danych dotyczących czynników sprawczych z właściwą zagregowaną informacją z
monitoringu pozwala na ocenę jakie jest prawdopodobieństwo, że rozpatrywany czynnik sprawczy
związany jest z presjami na środowisko. Co oznacza, że jedynie spodziewane presje powinny być
poddane bardziej szczegółowej analizie.
Procedura wstępnej selekcji jest zarówno drogą przyspieszenia zbierania danych poprzez
skoncentrowanie się na racjonalnie spodziewanych presjach, których wystąpienie jest najbardziej
prawdopodobne, jak również zapewnia ona obiektywną ocenę zależności pomiędzy presjami a
oddziaływaniami, co jest szczególnie cenne w sytuacji, kiedy zarówno rejestr emisji jak i rejestr
poborów zawiera niewiele zapisów.
Do identyfikacji presji planuje się wykorzystanie metody wstępnej selekcji (“przesiewania” – ang.
screening), której celem jest wskazanie za pomocą uproszczonej oceny, tych jednolitych części wód,
które są ewidentnie “zagrożone” lub “niezagrożone” nieosiągnięciem w 2021 roku celów
wyznaczonych dla nich w Dyrektywie. W stosunku do analizy przeprowadzonej w pierwszym cyklu
planistycznym dane, jakie zostaną wykorzystane do tego celu są bardziej szczegółowe. Wpływać to
będzie również na końcowe wyniki analizy presji i wpływów.
Informacje opisujące czynniki sprawcze i presje wymagane są tak dla jednolitych części wód
powierzchniowych jak i podziemnych, gdyż np. działalność może wywierać presję zarówno na wody
powierzchniowe jak i podziemne. Podobnie, działalność rolnicza może wywierać presję na kilka
części wód położonych poniżej. Dane te zestawione w skali obszarów dorzeczy powinny być
analizowane w odniesieniu do każdej z poszczególnych części wód.
Identyfikacja presji jako "znaczącej" interpretowana jest w Wytycznych IMPRESS jako wskazanie
presji, która przyczynia się do oddziaływania, mogącego zagrozić osiągnięciu przez daną jednolitą
część wód któregoś z celów. Identyfikacja ta wymaga zrozumienia charakteru oddziaływania, jakie
presja może wywołać, oraz zastosowania właściwych metod monitoringu i oceny zależności pomiędzy
presją a oddziaływaniem. Poniżej przytoczono możliwe oddziaływania z Wytycznych IMPRESS,
stosując ogólne kategorie presji. Należy dodać, że nie wszystkie elementy w tabelach będą
uwzględniane w warunkach polskich.
Lista kontrolna (Tabela 2), będąca listą sił sprawczych i presji, które powinny być brane pod uwagę,
jako część analizy presji i wpływów w jednolitych częściach wód powierzchniowych, ma na celu
wynotowanie w pierwszej kolejności wszystkich presji bez zwracania uwagi na ich znaczenie.
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Tabela 2 Siły sprawcze/presje do uwzględnienia w oddziaływaniach na JCWP
Cele środowiskowe

Kategoria JCWP
SIŁY SPRAWCZE

Gospodarstwa domowe
Przemysł (działający obecnie,
lub w przeszłości)
Rolnictwo
Akwakultura/hodowla ryb
Leśnictwo
Obszary nieprzepuszczalne
Kopalnie, kamieniołomy
Składowiska (komunalne,
przemysłowe, mogilniki)
Transport

Rzeki

x

Jeziora

Wody
przybrzeżne/
przejściowe

Zanieczyszczenie
x
x

RDW

Woda
wykorzystywa
ne do poboru
wody do
spożycia

Kąpieliska

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
Przekształcenie reżimu hydrologicznego
Pobór (roln., przem., gosp. dom.)
x
x
x
Prace regulacyjne
x
x
x
Prace hydroenergetyczne
x
x
x
Hodowla ryb
x
x
Chłodzenie
x
Zwiększania przepływu
x
x
(przerzuty, zrzuty)
Morfologia (zmiany w morfologii)
Działalność rolnicza
x
x
x
x
Tereny zurbanizowane
x
x
x
x
Tereny przemysłowe
x
x
x
x
Ochrona przeciwpowodziowa
x
x
x
Eksploatacja, utrzymanie
x
x
x
Żegluga
x
x
Biologia
Rybactwo/wędkarstwo
x
x
x
x
Hodowla ryb
x
x
x
x
Opróżnianie stawów
x
x

Obszary
NATURA
2000

x

x
x
x
x
x
x

x

x

Źródło: Guidance Document No 3. Analysis of Pressures and Impacts. Produced by Working Group 2.1 – IMPRESS. Common
Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC). European Communities, 2003
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x

x
x
x

x

x

ANALIZA WYMAGAŃ RAPORTOWYCH

3.

Przeanalizowano dokumenty KE dotyczące sposobu raportowania w zakresie analizy presji i
wpływów. Wnioski z tej analizy wykorzystano podczas identyfikacji presji, wpływów i zagrożeń
antropogenicznych dla wszystkich kategorii jednolitych części wód powierzchniowych w celu
rozpoznania wszelkich możliwych źródeł danych.
Wymagania prawne
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), zobowiązuje kraje do opracowywania presji (pressures) i wpływów (impacts) w
obszarach dorzeczy dla jednolitych części wód.
Obowiązek regularnego monitorowania presji i wpływów uznano w RDW za jeden z kluczowych
elementów kontroli postępów realizacji zadań dla osiągnięcia celów Dyrektywy. Znajduje to
odzwierciedlenie w konieczności korzystania z aktualnych danych o presjach dla realizacji Artykułów
5, 11 i 13 Dyrektywy i wynikających z nich zobowiązań raportowych.
Zgodnie z Artykułem 5. Dyrektywy i specyfikacją techniczną ujętą w aneksie II, państwa
członkowskie w terminie 4 lat od wejścia w życie Dyrektywy, zobowiązane są do dokonania, na
obszarach dorzeczy, przeglądu znaczących presji i wpływów, będących przyczyną niższego niż dobry
stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód, lub stanowiących zagrożenie dla
nieosiągnięcia dobrego stanu/potencjału przez jednolite części wód do roku 2015.
Dokonane zgodnie z Artykułem 5 analizy podlegają aktualizacji, najpóźniej w 13 lat od wejścia w
życie Dyrektywy i następnie co 6 lat.
Aneks II do Dyrektywy specyfikuje główne źródła presji oraz zanieczyszczenia do ujęcia w
sprawozdaniach z realizacji Art. 5.
Kolejnym zapisem RDW obligującym kraje członkowskie do weryfikacji i uaktualniania danych o
presjach i oddziaływaniach jest Artykuł 11., wymagający od krajów członkowskich, w ciągu 9 lat
obowiązywania Dyrektywy, opracowania programów działań, odnoszących się bezpośrednio do presji
i wpływów, które powodują zagrożenie nieosiągnięcia celów RDW, oraz do wprowadzenia w życie
tych programów najpóźniej w ciągu 12 lat po dacie wprowadzenia w życie Dyrektywy. Wykaz działań
podstawowych i uzupełniających do uwzględnienia w programach działań ujęto w załączniku VI do
Dyrektywy.
Artykuł 13. RDW zobowiązuje kraje do opracowania Plany Gospodarowania Wodami dla obszarów
dorzeczy (PGW), dla każdego obszaru dorzecza znajdującego się na terytorium kraju.
Do sporządzenia Planów kraje zobowiązane są nie później niż do końca roku 2009. Aktualizacja
Planów odbywać się ma w cyklach sześcioletnich, począwszy od roku 2009.
Zagadnienia do ujęcia w PGW zaprezentowano w załączniku VII do Dyrektywy. Obejmują one
między innymi podsumowanie zaktualizowanych, znaczących presji i wpływów działalności
człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych, w tym:





oszacowanie punktowych źródeł zanieczyszczeń,
oszacowanie rozproszonych/obszarowych źródeł zanieczyszczeń, w tym krótką
charakterystykę użytkowania gruntów,
oszacowanie oddziaływań wywieranych na ilościowy stan wód, w tym poboru wody,
analizę innych rodzajów wpływu działalności człowieka na stan wód.

Artykuł 15. RDW określa, że państwa członkowskie są zobowiązane do przekazywania sprawozdań z
wykonania zadań wynikających z realizacji Artykułów 5. i 13., w ciągu trzech miesięcy od daty ich
wykonania. Natomiast, w ciągu trzech lat od opublikowania każdego planu gospodarowania wodami
w dorzeczu lub jego uaktualnienia, kraje są zobowiązane do przedłożenia Komisji sprawozdania
opisującego postęp we wdrażaniu planowanego programu działań.
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Wytyczne dla raportowania presji i wpływów.
Wytyczne dla raportowania presji i wpływów zawarto w dokumencie „Reporting Under The Water
Framework Directive”, opracowanym w ramach procesu Wspólnej Strategii Wdrożeniowej RDW
(Common Implementation Strategy for WFD).
Wytyczne dla raportowania RDW z wykorzystaniem WISE (Water Information System for Europe –
System Informacji o Wodzie dla Europy) z sierpnia 2005 roku zawierają między innymi arkusze
raportowania presji (pressure) i wpływów (impacts), wymagane przy raportowaniu presji i wpływów
w sprawozdaniach dotyczących Artykułu 5 i 13 RDW. Wykaz arkuszy raportowania presji i wpływów
dla wód powierzchniowych (Sufrace Water Pressure Impact), ich tytułów oraz odniesienie do zapisów
RDW przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 3 Stan arkuszy raportowania (wybrane zestawienie dla P i I)
Kod arkusza
Tytuł arkusza raportowania
raportowania
2. Przegląd antropogennego oddziaływania na środowisko
2.1 Wody powierzchniowe (rzeki, jeziora, wody przejściowe i przybrzeżne)
Podsumowanie dotyczące znaczących presji na wody
SWPI 1
powierzchniowe w obszarach dorzeczy (OD)
SWPI 2
Identyfikacja zagrożonych JCW
Znaczące punktowe źródła zanieczyszczenia wód
SWPI 3
powierzchniowych
Znaczące rozproszone/obszarowe źródła zanieczyszczenia
SWPI 4
wód powierzchniowych
SWPI 5
Znaczące pobory wody z wód powierzchniowych
Znaczące regulacje przepływu wód oraz zmiany
SWPI 6
morfologiczne
Ocena wpływu/skutków znaczących presji na JCW
SWPI 7
powierzchniowych
SWPI 8
Niepewność i brak danych
SWPI 9
Wstępne zalecenia dla monitoringu diagnostycznego

Odniesienie do RDW

Terminy
raportowania

Art 5; Aneks II
Aneks II 1
Aneks II 1.4
Aneks II 1.5

2005

Aneks II 1.4

2005 i 2010

Aneks II 1.4

2005 i 2010

Aneks II 1.4

2005 i 2010

Aneks II 1.4

2005 i 2010

Aneks II 1.5

2005 i 2010

Aneks II 1.5

2005
2005

Źródło: Opracowanie własne

Dla każdego arkusza raportowania, wytyczne zawierają kod i nazwę arkusza oraz szczegółowe
wskazówki dla poszczególnych elementów, w tym:







Co należy raportować?
Dlaczego jest to (raportowana informacja) potrzebne?
Jak należy raportować?
Informacja geograficzna
Dane
Tekst podsumowania

Wszystkie arkusze raportowania presji i wpływów ze szczegółowymi wskazówkami zawierają
Wytyczne dla raportowania Ramowej Dyrektywy Wodnej, w punkcie 7.3
W roku 2009 opublikowano kolejne Wytyczne dla raportowania Ramowej Dyrektywy Wodnej
[Guidance Document No 21 …, 2009]. Dokument ten opracowany we współpracy Komisji
Europejskiej, państw członkowskich, krajów kandydujących i innych zainteresowanych stron, stanowi
próbę ujednolicenia sposobów prezentowania przez kraje danych, tak by w maksymalnym stopniu
spełniały one oczekiwania i potrzeby Komisji.
Wytyczne w rozdziale 4. Wymogi sprawozdawcze dla informacji o odniesieniach geograficznych, w
punkcie 4.3 Wymagane informacje, charakteryzują zakres informacji wymaganych od krajów
członkowskich, w ramach sprawozdań z realizacji Artykułu 5. WFD.
Zakres wymagań raportowych Komisji Europejskiej, zgodnie z Artykułem 5. RDW, dotyczący
przeglądu presji i wpływu dla każdej powierzchniowej JCW zawarty w punkcie 4.3 Wytycznych
przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 4 Zakres wymaganych danych przez Komisję
Czy wpływa na
stan JCW
(Tak/Nie)

Kod

Współrzędne

Typ zgodny
z arkuszem raportowym

Znaczące punktowe zrzuty ścieków

X

X

X

SWPI 3*

Znaczące rozproszone/obszarowe
źródła zanieczyszczeń

X

SWPI 4

Znaczące pobory wód
powierzchniowych

X

SWPI 5

Regulacje przepływu i zmiany
morfologiczne

X

SWPI 6

Znaczące intruzje wód słonych lub
innych

X

Inne presje (znaczące oddziaływania)

X

Rodzaj presji na obszarze JCW

SWPI 7

Typ zidentyfikowanego oddziaływania

SWPI 8

* Kody arkuszy raportowych RDW. Źródło: Opracowanie własne.

Dane odnośnie znaczących presji i wpływów raportowane w ramach Planów Gospodarowania
Wodami dla obszarów dorzeczy (PGW) (Art. 13. RDW) obejmują aktualizację informacji zawartych
w sprawozdaniu z roku 2005 oraz podsumowanie antropogennych presji i wpływów na środowisko
wód powierzchniowych.
Szczegółowa lista presji wymagających uwzględnienia w analizach, która stanowi rozwinięcie punktu
2 Aneksu VII do RDW, przedstawiona jest w punkcie 7.3 Wytycznych dla raportowania Ramowej
Dyrektywy Wodnej z 2009.
Dane wymagane do przekazywania Komisji w ramach opracowywanych Planów Gospodarowania
Wodami w Dorzeczach obejmują:









Liczbę jednolitych części wód powierzchniowych na obszarze dorzecza (wytypowanego
obszaru), nie osiągających dobrego stanu z powodu każdego rodzaju presji: (źródeł
punktowych, źródeł rozproszonych/obszarowych, poborów wód, innych presji) z
uwzględnieniem podziału na kategorie wód (rzek, jezior, wód przejściowych i
przybrzeżnych). Powoduje to, że niektóre jednolite części wód, zagrożone z powodu różnego
rodzaju presji będą policzone kilkakrotnie.
Liczbę znaczących źródeł punktowych dla każdego obszaru sprawozdawanego (oczyszczalni
ścieków komunalnych, przelewów burzowych, instalacji sprawozdawanych w ramach
Dyrektywy IPPC oraz instalacji przemysłowych poza IPC, nie objętych E-PRTR);
Liczbę innych znaczących punktowych źródeł zanieczyszczeń, dla każdego obszaru
sprawozdawczego (np. małych aglomeracji);
Ładunki (monitorowane, wyliczone lub oszacowane) zanieczyszczeń (ChZT, biogenów,
substancji priorytetowych, innych zanieczyszczeń, wód słonych) odprowadzane do wód
powierzchniowych (całkowity ładunek dla obszaru bilansowego), jeśli nie są sprawozdawane
do EEA w ramach systemu raportowego WISE-SoE;
Liczbę znaczących poborów wód i ilości pobieranych wód rocznie lub w poszczególnych
okresach roku, osobno dla każdej kategorii poborów dla każdego obszaru sprawozdawczego.
Liczbę znaczących poborów dla obszaru dorzecza i objętości rocznie pobieranych wód,
(średnich rocznych) osobno dla każdej kategorii poborów (jeśli nie są sprawozdawane do EEA
w ramach systemu WISE-SoE);

System Informacji o Wodzie dla Europy – WISE.
WISE (Water Information System for Europe) bazuje na danych i informacjach zbieranych w Unii
Europejskiej od różnych instytucji i organizacji, których dane nie były wcześniej dostępne bądź były
gromadzone w różnych miejscach. System WISE został opracowany przez cztery główne instytucje:
Dyrektoriat Generalny Środowisko (DG Environment), Wspólnotowe Centrum Badawcze (DG JRC),
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Eurostat i Europejską Agencję Środowiska (EEA), we współpracy z krajami członkowskimi. Kraje
członkowskie Unii Europejskiej zgodziły się raportowania danych w zakresie realizacji Ramowej
Dyrektywy Wodnej za pośrednictwem WISE.
Dane odnośnie zanieczyszczenia wód rzek przekazywane są co roku w oparciu o wytyczne: WISESoE Reporting: Rivers Water Quality. Najnowsze wytyczne dla sprawozdawczości w ramach WISE
zostały opracowane przez Europejską Agencję Środowiska w czerwcu 2012. W rozdziale 3.2
wytycznych: Przybliżone presje dla rzek (Proxy pressures of rivers), omówiono sposób przekazywania
danych o presjach oddziaływujących na jakość wód w przekrojach monitoringowych objętych
raportowaniem. Dane ujęte w formacie raportowym obejmują:















Gęstość zaludnienia w zlewni,
Zrzuty ścieków z oczyszczalni ścieków komunalnych,
Przelewy burzowe i zrzuty ścieków miejskich,
Instalacje przemysłowe ujęte w IPPC,
Instalacje przemysłowe nie ujęte w IPPC,
Stosowanie nawozów,
Stosowanie pestycydów,
Hodowlę zwierząt,
Transport i infrastrukturę,
Ujęcia wody dla ludności,
Ujęcia wody dla przemysłu,
Ujęcia wody dla nawodnień,
Ujęcia wody dla instalacji chłodniczych,
Regulacje przepływu wód.

Dane z wcześniejszych lat, przekazane przez kraje członkowskie EEA, oraz szczegółowy zakres
danych raportowanych dostępne są na stronie internetowej EEA http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/data/waterbase-rivers-8
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PODSUMOWANIE DLA WÓD POWIERZCHNIOWYCH

4.

4.1. Podsumowanie dla wód rzecznych
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód rzecznych
Ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów wykonano w skali prawdopodobieństwa: brak ryzyka, małe
ryzyko, średnie ryzyko, duże ryzyko. Klasyfikacja prowadzona była dwustopniowo.
W pierwszej kolejności klasyfikację oparto na ocenie wpływu zanieczyszczeń punktowych i
rozproszonych/obszarowych. Przypisano im najwyższe znaczenie ponieważ mają bezpośredni wpływ
na elementy jakości będące podstawą oceny stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego.
Zgodnie z metodyką sam wpływ presji hydromorfologicznej może wpłynąć na pogorszenie stanu z
bardzo dobrego na dobry. Natomiast ocena hydromorfologiczna może być przydatna przy analizie
przyczyn gorszego stanu biologicznego lub fizykochemicznego, które często wynikają z presji
hydromorfologicznych. Wówczas aby „naprawić” straty biologiczne z reguły należy zacząć od
poprawy zdegradowanych hydromorfologicznych elementów jakości.
Zasada wstępnej klasyfikacji oceny ryzyka dla każdej JCWP przedstawia się następująco:





Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Brak wpływu na podstawie oceny wpływu
zanieczyszczeń punktowych i rozproszonych/obszarowych przypisuje się klasę Brak ryzyka
Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Wpływ słaby na podstawie oceny wpływu
zanieczyszczeń punktowych i rozproszonych/obszarowych przypisuje się klasę Małe ryzyko
Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Wpływ znaczący na podstawie oceny wpływu
zanieczyszczeń punktowych i rozproszonych/obszarowych przypisuje się klasę Średnie
ryzyko
Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Wpływ bardzo silny na podstawie oceny wpływu
zanieczyszczeń punktowych i rozproszonych/obszarowych przypisuje się klasę Duże ryzyko

Uznano jednak, że ze względu na niepewność danych, ocena presji hydromorfologicznych będzie
wspierać ocenę ryzyka.
Wystąpienie znaczących presji hydromorfologicznych zwiększa
prawdopodobieństwo ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Przyjęto następujący algorytm kolejnego kroku klasyfikacji:





Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Brak ryzyka, klasyfikacja nie ulega zmianie zgodnie
z przyjętą zasadą, że wystąpienie tylko presji hydromorfologicznych nie wpływa na ocenę
stanu poniżej dobrego.
Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Małe ryzyko, następuje przekwalifikowanie do
grupy Średnie ryzyko w przypadku:
o oceny wpływu poborów wód powierzchniowych lub podziemnych jako Znaczący wpływ
lub
o wód naturalnych (w przypadku wód silnie zmienionych i sztucznych wskaźniki presji
hydromorfologicznych z założenia są przekroczone) oceny wpływu wskaźnika/
wskaźników (wystarczy, że w ten sposób oceniono tylko jeden wskaźnik)
charakteryzujących presje hydromorfologiczne jako Bardzo silny
Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Średnie ryzyko, następuje przekwalifikowanie do
grupy Duże ryzyko w przypadku:
o oceny wpływu poborów wód powierzchniowych lub podziemnych jako Znaczący wpływ
lub
o wód naturalnych (w przypadku wód silnie zmienionych i sztucznych wskaźniki presji
hydromorfologicznych z założenia są przekroczone) oceny wpływu wskaźnika/
wskaźników (wystarczy, że w ten sposób oceniono tylko jeden wskaźnik)
charakteryzujących presje hydromorfologiczne jako Bardzo silny
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 Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Duże ryzyko, klasyfikacja nie ulega zmianie
Wyniki oceny ostatecznej przedstawiają się następująco:
 Brak ryzyka – 738 JCWP
 Małe ryzyko – 134 JCWP
 Średnie ryzyko – 918 JCWP
 Duże ryzyko – 2795 JCWP.
W Tabeli 5 podsumowano klasyfikację oceny ryzyka dla regionów wodnych.
Tabela 5 Podsumowanie dla regionów wodnych klasyfikacji oceny ryzyka

Nazwa regionu wodnego

Małe
ryzyko

Brak
ryzyka

Średnie
ryzyko

Duże
ryzyko

region wodny Czadeczki

1

region wodny Czarnej Orawy

4

6

region wodny Dniestru

2

1

region wodny Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego

85

27

109

108

region wodny Dolnej Wisły

89

26

77

268

region wodny Górnej Odry

8

5

15

62

303

24

163

273

region wodny Górnej Wisły
region wodny Izery

1

1

region wodny Jarft

2

region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa)

4
1

region wodny Łyny i Węgorapy

58

12

20

30

region wodny Małej Wisły

4

1

13

67

region wodny Metuje

3

region wodny Niemna

13

region wodny Orlicy

1

1
2

8

16

region wodny Środkowej Odry

50

1

149

483

region wodny Środkowej Wisły

38

17

237

1060

1

2

80

17

115

420

738

134

918

2795

region wodny Świeżej
region wodny Warty
Suma
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4.2. Podsumowanie dla wód jeziornych
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód jeziornych
W ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód jezior wzięto pod
uwagę trzy zasadnicze elementy:
1. wynik oceny ogólnego stanu JCW
2. wynik oceny stanu/potencjału ekologicznego JCW
3. wyniki analizy zidentyfikowanych presji znaczących
Ryzyko nieosiągnięcia celów jednolitych części wód jezior, w których dokonano oceny ich ogólnego
stanu określono na podstawie wyniku tejże oceny. Jako niezagrożone uznano części wód, których stan
określono jako dobry. Części wód których stan określono jako zły uznano natomiast za zagrożone
nieosiągnięciem celów środowiskowych. W przypadku 76 jezior dokonano oceny jedynie
stanu/potencjału ekologicznego. Ryzyko zagrożenia tych części wód określono na podstawie wyników
stanu/potencjału ekologicznego. Części wód których stan lub potencjał określono jako dobry i
powyżej dobrego jednocześnie uznano za niezagrożone osiągnięciem celów środowiskowych.
W trzeciej grupie znalazły się jednolite części wód jezior, dla których w latach 2010 – 2012 nie
wykonano pomiarów wskaźników jakości wód umożliwiających dokonanie oceny ich stanu. Ocenę
ryzyka dla tych części wód wykonano na podstawie zidentyfikowanych presji tj. wielkości ładunków
azotu ogólnego i fosforu ogólnego oraz presji hydromorfologicznych.
Obok ładunków azotu i fosforu dla niemonitorowanych części wód wzięto pod uwagę wynik
ostatecznego wyznaczania silnie zmienionych części wód. Części wód, dla których nieznane są wyniki
klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, a jednocześnie w wyniku przeprowadzonej weryfikacji
wskazane zostały jako silnie zmienione, uznano za zagrożone ze względu na presje
hydromorfologiczne.
Dla 302 JCW (29% wszystkich jcw jeziornych) ocenę zagrożenia określono na podstawie wyniku
klasyfikacji ich stanu. W przypadku 75 JCW (7% wszystkich jcw jeziornych) ocenę zagrożenia
określono na podstawie wyniku klasyfikacji ich stanu lub potencjału ekologicznego. Najwięcej, bo aż
w przypadku 661 JCW (64% wszystkich jcw jeziornych) ocenę zagrożenia określono na podstawie
zidentyfikowanych presji.
Rysunek 2 Liczba jednolitych części wód jezior, dla których dokonano oceny ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Źródło: opracowanie własne
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W wyniku przeprowadzonej oceny ustalono, że spośród 1038 jednolitych części wód jezior 425
uznano za zagrożone, natomiast 613 uznano za niezagrożone.
Rysunek 3 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód jezior.

Źródło: opracowanie własne

Poniżej na mapie przedstawiono przestrzenną lokalizację wyników oceny ryzyka zagrożenia
jednolitych części wód jezior.
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Rysunek 4 Ocena ryzyka zagrożenia JCW jeziornej

Źródło: opracowanie własne
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4.3. Podsumowanie dla wód przejściowych i przybrzeżnych
Ocenę zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód przejściowych i przybrzeżnych
została przeprowadzona w oparciu o Metodykę.
Najpierw przeprowadzono identyfikację silnie zmienionych i sztucznych części wód. Wykorzystano
rezultaty weryfikacji silnie zmienionych części wód, przeprowadzoną przez RZGW Szczecin i RZGW
Gdańsk na potrzeby II cyklu planistycznego gospodarowania wodami. Wyznaczono 6 silnie
zmienionych części wód: 5 przejściowych i 1 przybrzeżna, z czego w każdym regionie RZGW
znajdują się po 3 SZCW. Zgodnie z propozycją z 8 maja 2013r. nowelizacji do rozp. Ministra
Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. (Dz. U. 2011 r. nr 257, poz. 1545) naturalnym częściom wód
przypisuje się I klasę jakości ze względu na elementy hydromorfologiczne, natomiast SZCW –
przypisuje się II klasę.
Następnie, zgodnie ze wspomnianą Metodyką przeprowadzono ocenę stanu ze względu na elementy
biologiczne i hydrochemiczne. Przyjęto, że do oceny zagrożenia nieosiągnięcia celów
środowiskowych zostanie wykorzystany wynik oceny przeprowadzony dla danych najbliższych roku
2013. Wszystkie z ocenianych jednolitych części wód są zagrożone nieosiągnięciem celów
środowiskowych.

19

Tabela 6 Ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód przejściowych i przybrzeżnych

1

2
3

4

5

6

1 Zalew
TWI SZCW tor wodny,
Wiślany WB1
zabudowa
brzegu
2 Zalew
TWII NAT
Pucki
WB2
3 Zatoka
TWII NAT
Pucka
I
Zewnętrz WB1
na
4 Zatoka
TWI NAT
Gdańska V
Wewnętr WB4
zna
5 Ujście
TWV SZCW kierownice,
Wisły
WB5
pogłębianie
Przekop
ujścia
6 Ujście
TWV SZCW nabrzeża
Dziwny WB6

7

7 Ujście
Świny

TWV SZCW nabrzeża
WB7

8

8 Zalew
TWI SZCW tor wodny,
Szczecińs WB8
zabudowa
ki
brzegu

Ocena_elementów_
chemicznych

Uwagi

Ocena_ryzyka_nieo
siągnięcia_celów_śr
odowiskowych

Wynik_Weryfikacji
_wyznaczenia_silni
e_zmienionych_częś
ci_wód_prze

Ocena_stanu___pot
encjału_wód_przejś
ciowych_i_przybrze
żnych

Ocena_elementów_
fizykochemicznych

Ocena_elementów_
hydromorfologiczn
ych
Ocena_elementów_
biologicznych

RZGW

Dorzecze

Region_wodny

Opis_silnie_zmienio
nych_JCW

Status_II_cykl_pla
nistyczny

Kod_MS_CD

Nazwa_JCW

Lp

OBJECTID

ocena_ryzyka_JCWP_przejsciowe_przybrzezne

Dolna Wisła

Wisła

GD II

V

poniżej
dobrego

zły

SZCW

zagrożone brak dobry
uwag

Dolna Wisła

Wisła

GD I

V

dobry

zły

NAT

Dolna Wisła

Wisła

GD I

IV

poniżej
dobrego

zły

NAT

zagrożone brak
uwag
zagrożone brak dobry
uwag

Dolna Wisła

Wisła

GD I

V

dobry

zły

NAT

zagrożone brak
uwag

Dolna Wisła

Wisła

GD II

IV

poniżej
dobrego

zły

SZCW

zagrożone brak
uwag

Dolna Odra i
Przymorze
Zachodnie
Dolna Odra i
Przymorze
Zachodnie
Dolna Odra i
Przymorze
Zachodnie

Odra

SZ II

V

poniżej
dobrego

zły

SZCW

Odra

SZ II

V

poniżej
dobrego

zły

SZCW

Odra

SZ II

V

poniżej
dobrego

zły

SZCW

zagrożone brak poniżej
uwag stanu
dobrego
zagrożone brak poniżej
uwag stanu
dobrego
zagrożone brak poniżej
uwag stanu
dobrego
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9

10
11
12

13

14

15

16

17

9 Zalew
Kamieńs
ki
10 Mierzeja
Wiślana
11 Półwysep
Hel
12 Port
Władysła
wowo
13 Władysła
wowo –
Jastrzębia
Góra
14 Jastrzębia
Góra –
Rowy
15 Rowy –
Jarosławi
ec
Wschód
16 Rowy –
Jarosławi
ec
Zachód
17 Sarbinow
o–

Ocena_elementów_
chemicznych

Uwagi

Ocena_ryzyka_nieo
siągnięcia_celów_śr
odowiskowych

Wynik_Weryfikacji
_wyznaczenia_silni
e_zmienionych_częś
ci_wód_prze

Ocena_stanu___pot
encjału_wód_przejś
ciowych_i_przybrze
żnych

Ocena_elementów_
fizykochemicznych

Ocena_elementów_
hydromorfologiczn
ych
Ocena_elementów_
biologicznych

RZGW

Dorzecze

Region_wodny

Opis_silnie_zmienio
nych_JCW

Status_II_cykl_pla
nistyczny

Kod_MS_CD

Nazwa_JCW

Lp

OBJECTID

ocena_ryzyka_JCWP_przejsciowe_przybrzezne

Odra

SZ I

IV

poniżej
dobrego

zły

NAT

-

Dolna Odra i
Przymorze
Zachodnie
Dolna Wisła

Wisła

GD I

IV

zły

NAT

-

Dolna Wisła

Wisła

GD I

IV

zły

NAT

port nabrzeża i
pirsy
-

Dolna Wisła

Wisła

GD II

V

poniżej
dobrego
poniżej
dobrego
poniżej
dobrego

zły

SZCW

Dolna Wisła

Wisła

GD I

IV

poniżej
dobrego

zły

NAT

zagrożone brak dobry
uwag

CWII NAT
I
WB5
CWII NAT
WB6
E

-

Dolna Wisła

Wisła

GD I

V

poniżej
dobrego

zły

NAT

zagrożone brak
uwag

-

Dolna Wisła

Wisła

GD I

V

poniżej
dobrego

zły

NAT

zagrożone brak dobry
uwag

CWII NAT
WB6
W

-

Dolna Odra i
Przymorze
Zachodnie

Odra

SZ I

V

poniżej
dobrego

zły

NAT

zagrożone brak dobry
uwag

CWII NAT
WB8

-

Dolna Odra i
Przymorze

Odra

SZ I

V

poniżej
dobrego

zły

NAT

zagrożone brak poniżej
uwag stanu

TWI NAT
WB9

-

CWI NAT
WB1
CWI NAT
WB2
CWI SZCW
WB3
CWII NAT
WB4
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zagrożone brak poniżej
uwag stanu
dobrego
zagrożone brak
uwag
zagrożone brak dobry
uwag
zagrożone brak
uwag

Dziwna
18 18 Jarosławi
ec –
Sarbinow
o
19 19 Dziwna –
Świna
CWII NAT
I
WB7
-

CWII NAT
I
WB9
-

Zachodnie
Dolna Odra i
Przymorze
Zachodnie

Dolna Odra i
Przymorze
Zachodnie

Źródło: Opracowanie własne.
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Odra
SZ I
V
poniżej
dobrego
zły
NAT

Odra
SZ I
IV
poniżej
dobrego
zły
NAT

Ocena_elementów_
chemicznych

Uwagi

Ocena_ryzyka_nieo
siągnięcia_celów_śr
odowiskowych

Wynik_Weryfikacji
_wyznaczenia_silni
e_zmienionych_częś
ci_wód_prze

Ocena_stanu___pot
encjału_wód_przejś
ciowych_i_przybrze
żnych

Ocena_elementów_
fizykochemicznych

Ocena_elementów_
hydromorfologiczn
ych
Ocena_elementów_
biologicznych

RZGW

Dorzecze

Region_wodny

Opis_silnie_zmienio
nych_JCW

Status_II_cykl_pla
nistyczny

Kod_MS_CD

Nazwa_JCW

Lp

OBJECTID

ocena_ryzyka_JCWP_przejsciowe_przybrzezne

dobrego
zagrożone brak poniżej
uwag stanu
dobrego

zagrożone brak poniżej
uwag stanu
dobrego

5.

PODSUMOWANIE WODY PODZIEMNE

Wyniki analizy ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWPd zamieszczono w poniższej
tabeli:
Tabela 7 Wyniki analizy ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWPd.
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

KOD_UE
PLGW60001
PLGW60002
PLGW60003
PLGW60004
PLGW60005
PLGW60006
PLGW60007
PLGW60008
PLGW60009
PLGW600010
PLGW200011
PLGW200012
PLGW200013
PLGW200014
PLGW200015
PLGW200016
PLGW200017
PLGW200018
PLGW200019
PLGW700020
PLGW700021
PLGW800022
PLGW600023
PLGW600024
PLGW600025
PLGW600026
PLGW200027
PLGW200028
PLGW200029
PLGW200030
PLGW200031
PLGW200032
PLGW600033
PLGW600034
PLGW600035
PLGW200036
PLGW200037
PLGW200038
PLGW200039
PLGW600040
PLGW600041
PLGW600042
PLGW600043
PLGW200044
PLGW200045
PLGW200046
PLGW200047
PLGW200048
PLGW200049
PLGW200050
PLGW200051
PLGW200052
PLGW800053

POWIERZCHNIA w km2
121,6
488,3
629,9
226,3
214
1190,7
2329,5
2839,3
4072,2
2559,4
3969,1
406,3
2856
31,3
472,4
932,7
47,4
386,6
3917,4
6089,3
1803,9
2009,7
2907,1
1305,6
3288,6
4943,7
1830
4057,4
809,2
1251,3
4506,6
7062,1
1170,7
2753,5
2217,8
2737,5
410,5
735,5
7573,5
1039
2107,1
2633,3
3659,3
372,7
1337,1
648,3
2772,1
2966,5
5357,3
6246,8
3147
6102,1
505,3
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DORZECZE
Odra
Odra
Odra, Ucker
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Pregoła, Świeża, Jarft
Pregoła
Niemen
Odra
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Odra
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
niemen

RYZYKO
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona

ID
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

KOD_UE
PLGW200054
PLGW200055
PLGW200056
PLGW200057
PLGW600058
PLGW600059
PLGW600060
PLGW600061
PLGW600062
PLGW200063
PLGW200064
PLGW200065
PLGW200066
PLGW200067
PLGW600068
PLGW600069
PLGW600070
PLGW600071
PLGW600072
PLGW200073
PLGW200074
PLGW200075
PLGW600076
PLGW600077
PLGW600078
PLGW600079
PLGW600080
PLGW600081
PLGW600082
PLGW600083
PLGW200084
PLGW200085
PLGW200086
PLGW200087
PLGW200088
PLGW200089
PLGW200090
PLGW200091
PLGW600092
PLGW600093
PLGW600094
PLGW600095
PLGW600096
PLGW600097
PLGW600098
PLGW600099
PLGW2000100
PLGW2000101
PLGW2000102
PLGW2000103
PLGW2000104
PLGW6000105
PLGW5000106
PLGW6000107
PLGW6000108
PLGW6000109
PLGW6000110
PLGW2000111
PLGW2000112
PLGW2000113

POWIERZCHNIA w km2
2273,1
9395,7
352,4
200,4
1131,3
2758,2
3817,6
2702,3
2265
5352,2
739,9
3184,4
3231,2
5181,6
1741,9
2366,2
1284,7
1919,2
1831
2299,9
1660
4251,4
1171,2
2654,7
1730,7
3819,9
1723,5
4912,6
2809,2
2415,8
4233,3
2397
992,5
2100,4
2179,7
1319,9
4901
1073,8
694,7
1981,2
2261,4
1722,3
1744,6
1584,9
1297,4
2664,6
2221,6
1625,4
1509,7
375,1
248,3
332,8
48,7
1191,8
2753,8
4258,3
2113,4
497,1
558,9
390
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DORZECZE
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Odra
Łaba
Odra
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Wisła

RYZYKO
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona

ID
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

KOD_UE
PLGW2000114
PLGW2000115
PLGW2000116
PLGW2000117
PLGW2000118
PLGW2000119
PLGW2000120
PLGW2000121
PLGW5000122
PLGW5000123
PLGW6000124
PLGW6000125
PLGW6000126
PLGW6000127
PLGW6000128
PLGW6000129
PLGW2000130
PLGW2000131
PLGW2000132
PLGW2000133
PLGW2000134
PLGW2000135
PLGW2000136
PLGW5000137
PLGW5000138
PLGW6000139
PLGW6000140
PLGW6000141
PLGW6000142
PLGW6000143
PLGW6000144
PLGW2000145
PLGW2000146
PLGW2000147
PLGW2000148
PLGW2000149
PLGW2000150
PLGW2000151
PLGW2000152
PLGW2000153
PLGW2000154
PLGW6000155
PLGW2000156
PLGW2000157
PLGW2000158
PLGW2000159
PLGW2000160
PLGW2000161
PLGW2000162
PLGW2000163
PLGW1000164
PLGW2000165
PLGW2000166
PLGW2000167
PLGW2000168
PLGW9000169
PLGW6000170
PLGW1000171
PLGW2000172

POWIERZCHNIA w km2
792,1
1798,2
967,3
522,3
740
1377,9
2336,6
3036,4
19
6,7
62,6
1038,6
453,1
1877
691,1
431,6
865
834,5
733,3
896,5
1743,3
1594
3140,3
92,7
71
23,6
131,6
554,6
761,3
380,1
410
344,7
201,9
484,2
698
843,2
2042,3
2648
2043,9
1492,2
1228,6
412,7
370,3
359,4
1482,8
1290,1
408,9
1536,2
546
199,2
359,7
929,2
1184,4
482,3
2795,9
233,1
56,9
24,6
197,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników zadania PSH nr25.
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DORZECZE
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Łaba
Łaba
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Łaba
Łaba
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Dunaj
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Dniestr
Odra
Dunaj
Wisła

RYZYKO
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona

6.
PROPOZYCJA WYKAZU DZIAŁAŃ DLA JEDNOLITYCH
CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH DLA
UTRZYMANIA LUB POPRAWY ICH STANU
Poniżej zamieszczono propozycję wykazu działań, które przyczynią się do utrzymania lub poprawy
stanu wód JCWP i JCWPd.
A. Działania podstawowe (DPA) wymienione są w Aneksie VI Część A RDW .
B. Pozostałe działania podstawowe (DPB)




DPB1 - działania związane ze zwrotem kosztów usług wodnych (Artykuł 9);
DPB2 - działania w celu promocji efektywnego i zrównoważonego zużycia wody;
DPB3 - działania dla ochrony wód ujmowanej w celu zaopatrzenia ludności w wodę do
picia (Artykuł 7) włączając te, które obniżają wymagany poziom oczyszczania dla
zaopatrzenia w wodę do picia (uwaga te działania podstawowe mogą nie odnosić się do
całego obszaru);
 DPB4 - kontrolowanie poborów wody powierzchniowej i podziemnej oraz retencja wód
powierzchniowych wraz z rejestrem lub rejestrami poborów oraz wymagania dotyczące
autoryzacji poborów i retencjonowania;
 DPB5 - kontrolowanie , włączając wymagania dotyczące autoryzacji sztucznego zasilania
lub zwiększania zasobów wód podziemnych;
 DPB6 - wymagania dotyczące zapobiegania lub kontroli zrzutu zanieczyszczeń ze źródeł
rozproszonych odpowiedzialnych za wywołanie zanieczyszczenia;
 DPB7 - działania podjęte dla kontrolowania innych znaczących niekorzystnych
oddziaływań na stan wód, w szczególności oddziaływania hydromorfologiczne;
 DPB8 - zakaz bezpośredniego wprowadzania zanieczyszczeń do wód podziemnych;
 DPB9 - działania podjęte dla eliminacji zanieczyszczeń wód powierzchniowych przez
substancje priorytetowe i dla redukcji zanieczyszczeń pochodzących od innych substancji,
które mogą pozwolić na osiągnięcie celów środowiskowych zapisanych w Artykule 4;
 DPB10 - wszystkie działania wymagane dla zabezpieczenia znaczących ucieczek
zanieczyszczeń z instalacji technicznych i/lub dla zabezpieczenia redukcji zanieczyszczeń
incydentalnych.
Działania uzupełniające (DU) w tym:
















DU1 - instrumenty prawne;
DU2- instrumenty administracyjne;
DU3- instrumenty ekonomiczne i fiskalne;
DU4 -wynegocjowane porozumienia dotyczące środowiska;
DU5 - działania na rzecz ograniczenia emisji;
DU6 -kodeksy dobrej praktyki;
DU7 -działania w zakresie rekonstrukcji i rekultywacji terenów podmokłych;
DU8 - działania na rzecz kontroli poboru wody
DU9 - działania w zakresie zarządzania popytem na wodę , między innymi promowanie
odpowiednio dostosowanej produkcji rolnej, takiej jak uprawa roślin o zmniejszonym
zapotrzebowaniu na wodę na terenach narażonych na susze
DU10 - działania służące efektywnemu korzystaniu z wody i ponownemu jej
wykorzystaniu, między innymi promowanie technologii polegających na efektywnym
wykorzystaniu wody w przemyśle i wodooszczędnych technik nawodnień
DU11 - projekty budowlane służące celom RDW;
DU12 - zakłady odsalania wód;
DU13 - projekty odnowy środowiska;
DU14 - sztuczne zasilanie warstwy wodonośnej;
DU15 - projekty edukacyjne;
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DU 17 - projekty badawcze, rozwojowe i demonstracyjne;
DU 18 - inne właściwe działania.

Do działań DU zaliczyć można:
-





opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych dla GZWP w obszarze województwa,
wraz z korektą granic i opracowaniem zasad ochrony,
opracowywanie dokumentacji hydrogeologicznych dla zlewni i jednostek zasobowych
i określenie w nich zasobów dyspozycyjnych i wskazań co do zasobów eksploatacyjnych,
kontrolę rozdziału zasobów i weryfikację pozwoleń wodno – prawnych na pobór wód,
ochronę struktury ekologicznej poprzez umiejętne pielęgnowanie systemu obszarów
szczególnie chronionych w tym w szczególności:
 tworzenie użytków ekologicznych,
 tworzenie obszarów chronionego krajobrazu,
 sterowanie i limitowanie części ruchu turystycznego,
opracowanie polityki zróżnicowania opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych ,
eksploatację systemu kontroli strat w sieciach wodociągowych,
kontynuację montowania wodomierzy w gospodarstwach indywidualnych,
sukcesywną wymianę i renowację wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej,
wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania przesyłem wody wodociągowej,
stymulowanie, w ramach projektów inwestycyjnych, wprowadzania zamkniętych obiegów
wody,
wspieranie zakładów podejmujących i realizujących plany racjonalnego gospodarowania
wodą,
współpracę w zakresie edukacji, programy edukacyjne prowadzone wspólnie ze szkołami,
-politykę informacyjną,
prace badawczo-rozwojowe zapewniające rozwój metodyk oraz technik badawczych
związanych z RDW,
stymulowanie procesów związanych z tworzeniem porozumień na rzecz ochrony
środowiska wodnego,
ochronę gleb,
ochronę wód mineralnych,
zalesianie,
ograniczenie zanieczyszczeń spowodowanych gospodarką odpadami,
utylizację osadów ściekowych.

Działania DPB winny być zwymiarowane poprzez podanie tam gdzie jest to możliwe
i uzasadnione następujących informacji:
- powierzchni objętej poszczególnymi programami DPB oraz procentu powierzchni obszaru
dorzecza objętego poszczególnymi programami DPB,
- liczby ludności objętej poszczególnymi programami DPB oraz procentu liczby ludności
zamieszkującej obszar dorzecza objętej poszczególnymi programami DPB,
- liczby i kodów scalonych części wód powierzchniowych (SCWP) i jednolitych części
wód podziemnych (JCWPd) objętych w całości lub w części programami DPB,
- kosztu wdrożenia poszczególnych programów DPB w obszarze dorzecza,
- opisu poszczególnych programów DPB wraz z podaniem tam gdzie jest to możliwe
podstawowych parametrów technicznych,
- harmonogramu czasowego wdrożenia poszczególnych programów DPB ,
- jednostki odpowiedzialnej za poszczególnych programów DPB.
Działania DU winny być zwymiarowane poprzez podanie tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione
następujących informacji:
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-

powierzchni objętej poszczególnymi programami DU oraz procentu powierzchni obszaru
dorzecza objętego poszczególnymi programami DU,
liczby ludności objętej poszczególnymi programami DU oraz procentu liczby ludności
zamieszkującej obszar dorzecza objętej poszczególnymi programami DU,
liczby i kodów scalonych części wód powierzchniowych (SCWP) i jednolitych części wód
podziemnych (JCWPd) objętych w całości lub w części programami DU,
kosztu wdrożenia poszczególnych programów DU w obszarze dorzecza,
opisu poszczególnych programów DU wraz z podaniem tam gdzie jest to możliwe
podstawowych parametrów technicznych,
harmonogramu czasowego wdrożenia poszczególnych programów DU ,
jednostki odpowiedzialnej za poszczególnych programów DU.

Specyfikację działań dla wód podziemnych uwzgledniającą powyższy wykaz przedstawiono w tabeli
poniżej.
Tabela 8 Specyfikacja działań dla wód podziemnych.
Propozycja katalogu / wykazu działań do wprowadzenia w jednolitych częściach
Nr
wód podziemnych zagrożonych ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych w
działania
celu utrzymania stanu dobrego lub poprawy słabego stanu wód.
Nakaz wprowadzania oczyszczonych wód kopalnianych do rzek, jezior, rowów
nawadniających i stawów infiltracyjnych w obrębie systemu hydrologicznego i
1
hydrogeologicznego zlewni objętej zasięgiem leja depresji i obniżonego zasilania
podziemnego rzek i jezior w wyniku drenażu górniczego – odwadniania kopalń (węgla
brunatnego / rud metali / węgla kamiennego / surowców skalnych).
Nakaz wprowadzania oczyszczonych wód kopalnianych do rzek, jezior, rowów
nawadniających i stawów infiltracyjnych w obrębie obszaru Natura 2000 zagrożonego
2
obniżeniem zasilania podziemnego torfowisk i mokradeł w wyniku odwadniania
górniczego i eksploatacji ujęć wód podziemnych.
Opracowanie operacyjnego modelu matematycznego systemu wodonośnego objętego
wpływem drenażu górniczego i wdrożenie systemu monitoringu w celu prowadzenia
bieżącej identyfikacji składu genetycznego średniorocznego wód kopalnianych
(pochodzących ze spływu powierzchniowego wód deszczowych, infiltracji
3
powierzchniowych do systemu wodonośnego, zasobów statycznych wód podziemnych i
odnawialnych zasobów wód podziemnych z infiltracji opadów atmosferycznych) oraz
sterowania systemem odprowadzania tych wód do odbiorników (rzek/ jezior/stawów
infiltracyjnych/zbiorników końcowych odkrywek).
Wprowadzenie przepisów prawnych regulujących przekazywanie w określonym cyklu
czasowym (kwartalnym / półrocznym / rocznym) do państwowej służby
4
hydrogeologicznej i rzgw informacji o poborze z poszczególnych ujęć wód podziemnych
i systemów drenażowych eksploatowanych w trybie szczególnego korzystania z wód.
Ograniczenie poboru z ujęć wód podziemnych w strefie brzegowej morza w celu
5
zapobiegania ingresji wód morskich do warstw wodonośnych.
Rozpoznanie i usunięcie przyczyny stwierdzonego zanieczyszczenia wód podziemnych
6
powodującego zły stan chemiczny
Ustanowienie obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych dla głównego zbiornika
7
wód podziemnych (GZWP) obejmującego obszar JCWPd
Opracowanie modelu matematycznego warunków hydrogeologicznych rejonu wodnogospodarczego w obrębie JCWPd poddanego intensywnej eksploatacji ujęć - jako
narzędzia do ustalenia optymalnego rozrządu zasobów wód podziemnych z
8
uwzględnieniem uzasadnionych społecznie i ekonomicznie potrzeb wodnych ludności i
gospodarki oraz ograniczeń wynikających z prawnie określonych celów
środowiskowych.
Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych do celów rolniczych i opomiarowanie ich poboru.
9
10

Systemowe ograniczanie spływu powierzchniowego do rzek w obszarach aglomeracji
miejsko-przemysłowej, centrów handlowych i szlaków komunikacyjnych poprzez
budowę oczyszczalni deszczówki i stawów infiltracyjnych zasilających poziomy
wodonośne.
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DPB9.2

DU2.3

DU1.4
DPB4.5
DPB9.6
DU1.7

DU17.8
DPB4.9

DPB6.10

Propozycja katalogu / wykazu działań do wprowadzenia w jednolitych częściach
Nr
wód podziemnych zagrożonych ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych w
działania
celu utrzymania stanu dobrego lub poprawy słabego stanu wód.
Ograniczenie i optymalizacja dawek nawożenia rolniczego w obszarach o wysokiej
11
podatnosci wód gruntowych na zanieczyszczenie
Kontrola i ograniczanie poboru wód podziemnych w sąsiedztwie ognisk zanieczyszczeń
12
po zakończeniu eksploatacji górniczej i zatopieniu wyrobisk
Inwentaryzacja i ikwidacja ognisk zanieczyszczenia wód podziemnych (nieczynne stacje
13
paliw, nieizolowane pryzmy obornika, głębokie obory i chlewnie, nieszczelne szamba
zwłaszcza w nieczynnych studniach kopanych)
Ograniczenie poboru z ujęć wód podziemnych w strefie zagrożenia ascenzją wód
14
zasolonych do uzytkowych poziomów wodonośnych.
Ograniczenie poboru z ujęć wód podziemnych w strefie zagrożenia ingresją wód o
15
geogenicznie przekroczonych zawartościach wskaźników jakości wód do spożycia
16

Szczegołowe ustalenie przepływu nienaruszalnego rzek i potrzeb wodnych chronionych
ekosystemów lądowych zależnych od wód podziemnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników zadania PSH nr25.
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AKRONIMY
BDL

Bank Danych Lokalnych

BDO

Baza Danych Ogólnogeograficznych

BDOT

Baza Danych Obiektów Topograficznych

CLC

CORINE Land Cover

CODGiK

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

E_PRTR

European Pollutant Release and Transfer Register (Europejski rejestr uwalniania I
transferu zanieczyszczeń)

DP

Dyrektywa Powodziowa – Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i
zarządzania nim. Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007 r. (Dyrektywa Powodziowa)

DPSIR

schemat analityczny (Driver, Pressure, State, Impact, Response czyli Czynnik
sprawczy, Presja, Stan, Oddziaływanie, Reakcja)

GIOŚ

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

GUS

Główny Urząd Statystyczny

GUPW

główny użytkowy poziom wodonośny

IMGW-PIB

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

IUNiG-PIB

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

IOŚ

Inspekcja Ochrony Środowiska

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change – Międzyrządowy Panel ds. Zmian
Klimatu

ISOK

Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami

JCW

Jednolita Część Wód

JCWP

Jednolita Część Wód Powierzchniowych

JCWPd

Jednolita Część Wód Podziemnych

JST

Jednostki Samorządu Terytorialnego

KE

Komisja Europejska

KZGW

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

MI

Ministerstwo Infrastruktury

MSW

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

MŚ

Ministerstwo Środowiska

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OECD

(ang. Organization for Economic Co-operation and Development – Organizacja
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)

OOŚ

Ocena Oddziaływania na Środowisko

PGW

Plany Gospodarowania Wodami dla obszarów dorzeczy

PIG-PIB

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
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PMŚ

Państwowy Monitoring Środowiska

PPW

pierwszy poziom wodonośny

Prawo wodne

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dz. U. 2012 nr 0 poz. 145, tekst
jednolity

PPW

Pierwszy Poziom Wodonośny

PSD

Poniżej Stanu Dobrego

PSG

Państwowa Służba Geologiczna

PSH

Państwowa Służba Hydrogeologiczna

PSHM

Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna

RDW

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
Dz. Urz. UE L 327 z 22.12.2000 r. (Ramowa Dyrektywa Wodna)

RWGWP

Rejon wodno-gospodarczy wód podziemnych

RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

SBWPd

subczęści wód podziemnych

SCW

Sztuczna Część Wód

SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie pracy pt.
„Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w
szczegółowym ujęciu wszystkich kategorii wód dla potrzeb opracowania aktualizacji
programów działań i planów gospodarowania wodami”
Znak: KZGWDPZWpgw/FW/2/2012

SOOŚ

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko

SSQ

średnia z przepływów średnich rocznych (SQ) z wielolecia

SZCW

silnie zmieniona część wód

UE

Unia Europejska

WSW

Wspólna Strategia Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (Common
Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC))
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1 WSTĘP
Zgodnie z Prawem wodnym (art. 113 ust. 2) [Ustawa 2001] „Opracowanie analizy presji i wpływów
zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym ujęciu wszystkich kategorii wód dla potrzeb
opracowania aktualizacji programów działań i planów gospodarowania wodami” stanowi
dokumentację planistyczną jaką jest Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny
oddziaływania ich wpływu na stan wód powierzchniowych opracowywany dla obszarów dorzeczy.
Podstawą wykonania dokumentów planistycznych na poziomie obszarów dorzeczy są dokumentacje
planistyczne identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny oddziaływania ich
wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych opracowywane dla regionów wodnych.
Z uwagi na stosowanie przez Zamawiającego w SIWZ zamiennie pojęć związanych z presją,
wpływem i oddziaływaniem Wykonawca zaproponował używanie pojęć zgodnie z nomenklaturą
stosowaną w RDW [Dyrektywa 2000] i Prawie wodnym [Ustawa 2001].
Poprzez sformułowanie „presje” rozumie się znaczące oddziaływania, na które narażone są części
wód powierzchniowych w danym obszarze dorzecza – zał. II pkt 1.4 RDW), natomiast poprzez
„wpływy/oddziaływania” rozumie się wpływy czyli podatności stanu części wód powierzchniowych
na powyżej określone oddziaływania (zał. II pkt 1.5 RDW).
Zgodnie z wytycznymi [Guidance Document No 3 ..., 2003], w których zastosowano powszechnie
przyjęty schemat analityczny DPSIR (Driver, Pressure, State, Impact, Response) pojęciom tym
przypisano poniższe definicje:
Driver - czynnik sprawczy - antropogeniczna działalność, która może wywołać skutek w środowisku
(np. rolnictwo, przemysł); to cel antropogeniczny, funkcja użytkowania np. żegluga
Pressure – presja (znaczące oddziaływanie) - to konkretne działanie wynikające z czynnika
sprawczego (bezpośredni skutek czynnika sprawczego)
State - stan - kondycja części wód wynikająca z działania zarówno czynników naturalnych, jak i
antropogenicznych (tj. charakterystyki fizyczne, chemiczne i biologiczne)
Impact - wpływ - skutek presji w środowisku (np. śnięcie ryb, przekształcenie ekosystemu); to skutek
"przyłożonej" presji czyli np. wskutek pogłębiania w celach usprawnienia żeglugi likwidacja
ekosystemów dennych etc.
Response – reakcja/odpowiedź - działania podjęte w celu uzyskania poprawy stanu części wód (np.
ograniczenie poboru, ograniczanie zrzutów ze źródeł punktowych, opracowanie wskazówek w
zakresie najlepszych praktyk dla rolnictwa).
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Czynnik sprawczy (driver)
Wzrost populacji

Presja (znaczące oddziaływanie) – (pressure)
Zrzuty/odprowadzenia ścieków
Stan (state)
Wzrost poziomu
substancji biogennych

Wpływ (impact)
Wzrost glonów i roślin
Reakcja (response)
Ograniczenie
zrzutów/odprowadzeń

Rysunek 1 Schemat analityczny DPSIR wg Wytycznych IMPRESS – dostosowany do
nazewnictwa stosowanego w RDW i Prawie wodnym
Przy tak przyjętej nomenklaturze celem przedmiotowej pracy jest analiza i ocena antropogenicznych
presji (znaczących oddziaływań) i wpływów na wody, która m.in. obejmuje przygotowanie niniejszej
Metodyki określającej procedury identyfikacji presji (znaczących oddziaływań) i oceny wpływów oraz
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych w odniesieniu do wszystkich kategorii wód
powierzchniowych.
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2 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA METODYCZNE
Zgodnie ze schematem analitycznym DPSIR poza ogólnym opisem części wód, istotna jest dodatkowa
identyfikacja czynników sprawczych, które mogą wywierać presje (znaczące oddziaływanie) na daną
część wód. W poniższej tabeli w ślad za Wytycznymi IMPRESS podano ogólny podział czynników
sprawczych na kategorie.
Tabela 1 Podział presji (znaczących oddziaływań) na kategorie oparte na czynnikach
sprawczych
Presje (znaczące oddziaływania)

Czynnik sprawczy
1. Rolnictwo (cel: nawadnianie)
2. Zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia
3. Przemysł (cel: produkcja)
4. Produkcja energii elektrycznej (cele chłodnicze)
5. Stawy rybne
6. Hydroenergetyka – elektrownie wodne
7. Kopalnie (węgla i kopalnie odkrywkowe)
8. Żegluga
9. Przerzuty wody
10. Inne
1. Gospodarka komunalna (oczyszczalnie ścieków)
2. Przemysł (z podziałem na zakłady widniejące w
E_PRTR i poza)
3. Wody deszczowe (przelewy burzowe)
4. Stawy rybne
5. Składowiska odpadów
6. Inne związane z działalnością człowieka (np.
wody zasolone, chłodnicze).
1. Osadnictwo
2. Rolnictwo
3. Emisja do atmosfery

Regulacje przepływu wody i zmiany morfologiczne wód
powierzchniowych

Pobory wód na zaspokojenie potrzeb
wymienionych jako czynniki
sprawcze

Punktowe źródła zanieczyszczeń
wynikające z czynników sprawczych
–lokalizacja przestrzenna punktów
uwzględniająca wielkość zrzucanych
ładunków zanieczyszczeń
Rozproszone/obszarowe źródła
zanieczyszczeń wynikające
czynników sprawczych – lokalizacja
przestrzenna obszarów
uwzględniająca wielkość zrzucanych
ładunków zanieczyszczeń
1. wały przeciwpowodziowe
2. sztuczne wielofunkcyjne
zbiorniki retencyjne
3. zabudowa podłużna
4. budowle poprzeczne (zapory,
jazy, zastawki, stopnie
regulacyjne, zapory
przeciwrumowiskowe)
5. małe (<5 MW) elektrownie
wodne
6. Pobory kruszywa
1. żegluga
2. wielofunkcyjne
retencjonowanie wody
3. energetyka wodna
4. systemy melioracyjne

Gospodarowanie wodami rzecznymi

Źródło: Opracowanie własne
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Czynniki sprawcze utożsamiane są z sektorami działalności, które powodują powstawanie szeregu
presji, zarówno w postaci źródeł punktowych jak i rozproszonych/obszarowych. Czynniki sprawcze
określane są ilościowo poprzez łatwe do uzyskania dane zagregowane, dla pewnego obszaru, na
przykład: wyrażona w hektarach powierzchnia gruntów ornych, zagęszczenie ludności itp..
Porównywanie danych dotyczących czynników sprawczych z właściwą zagregowaną informacją z
monitoringu pozwala na ocenę jakie jest prawdopodobieństwo, że rozpatrywany czynnik sprawczy
związany jest z presjami na środowisko. Co oznacza, że jedynie spodziewane presje powinny być
poddane bardziej szczegółowej analizie.
Procedura wstępnej selekcji jest zarówno drogą przyspieszenia zbierania danych poprzez
skoncentrowanie się na racjonalnie spodziewanych presjach, których wystąpienie jest najbardziej
prawdopodobne, jak również zapewnia ona obiektywną ocenę zależności pomiędzy presjami a
oddziaływaniami, co jest szczególnie cenne w sytuacji, kiedy zarówno rejestr emisji jak i rejestr
poborów zawiera niewiele zapisów.
Do identyfikacji presji planuje się wykorzystanie metody wstępnej selekcji (“przesiewania” – ang.
screening), której celem jest wskazanie za pomocą uproszczonej oceny, tych jednolitych części wód,
które są ewidentnie “zagrożone” lub “niezagrożone” nieosiągnięciem w 2021 roku celów
wyznaczonych dla nich w Dyrektywie. W stosunku do analizy przeprowadzonej w pierwszym cyklu
planistycznym dane, jakie zostaną wykorzystane do tego celu są bardziej szczegółowe. Wpływać to
będzie również na końcowe wyniki analizy presji i wpływów.
Informacje opisujące czynniki sprawcze i presje wymagane są tak dla jednolitych części wód
powierzchniowych jak i podziemnych, gdyż np. działalność może wywierać presję zarówno na wody
powierzchniowe jak i podziemne. Podobnie, działalność rolnicza może wywierać presję na kilka
części wód położonych poniżej. Dane te zestawione w skali obszarów dorzeczy powinny być
analizowane w odniesieniu do każdej z poszczególnych części wód.
Identyfikacja presji jako "znaczącej" interpretowana jest w Wytycznych IMPRESS jako wskazanie
presji, która przyczynia się do oddziaływania, mogącego zagrozić osiągnięciu przez daną jednolitą
część wód któregoś z celów. Identyfikacja ta wymaga zrozumienia charakteru oddziaływania, jakie
presja może wywołać, oraz zastosowania właściwych metod monitoringu i oceny zależności pomiędzy
presją a oddziaływaniem. Poniżej przytoczono możliwe oddziaływania z Wytycznych IMPRESS,
stosując ogólne kategorie presji. Należy dodać, że nie wszystkie elementy w tabelach będą
uwzględniane w warunkach polskich.
Lista kontrolna (Tabela 2), będąca listą sił sprawczych i presji, które powinny być brane pod uwagę,
jako część analizy presji i wpływów w jednolitych częściach wód powierzchniowych, ma na celu
wynotowanie w pierwszej kolejności wszystkich presji bez zwracania uwagi na ich znaczenie.
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Tabela 2 Siły sprawcze/presje do uwzględnienia w oddziaływaniach na JCWP
Cele środowiskowe

Kategoria JCWP
SIŁY SPRAWCZE

Gospodarstwa domowe
Przemysł (działający obecnie,
lub w przeszłości)
Rolnictwo
Akwakultura/hodowla ryb
Leśnictwo
Obszary nieprzepuszczalne
Kopalnie, kamieniołomy
Składowiska (komunalne,
przemysłowe, mogilniki)
Transport

Rzeki

x

Jeziora

Wody
przybrzeżne/
przejściowe

Zanieczyszczenie
x
x

RDW

Woda
wykorzystywa
ne do poboru
wody do
spożycia

Kąpieliska

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
Przekształcenie reżimu hydrologicznego
Pobór (roln., przem., gosp. dom.)
x
x
x
Prace regulacyjne
x
x
x
Prace hydroenergetyczne
x
x
x
Hodowla ryb
x
x
Chłodzenie
x
Zwiększania przepływu
x
x
(przerzuty, zrzuty)
Morfologia (zmiany w morfologii)
Działalność rolnicza
x
x
x
x
Tereny zurbanizowane
x
x
x
x
Tereny przemysłowe
x
x
x
x
Ochrona przeciwpowodziowa
x
x
x
Eksploatacja, utrzymanie
x
x
x
Żegluga
x
x
Biologia
Rybactwo/wędkarstwo
x
x
x
x
Hodowla ryb
x
x
x
x
Opróżnianie stawów
x
x

x

Obszary
NATURA
2000

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

Źródło: Guidance Document No 3. Analysis of Pressures and Impacts. Produced by Working Group 2.1 – IMPRESS.
Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC). European Communities, 2003
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3 METODYKA PROGNOZY ROZWOJU I ZMIAN CZYNNIKÓW
SPRAWCZYCH
Światowe i polskie badania wykazują, że następują zmiany klimatu, a jedną z ich przyczyn jest
działalność człowieka. W niniejszym rozdziale przedstawiono presje, jakie mogą na środowisko
wodne wywierać zmiany klimatu. Zmiany te zależą od przyszłej polityki społeczno-gospodarczej
podejmowanej przez rządy krajów, w tym rząd Polski. Z tego powodu w poniższej analizie przyjęto
trzy scenariusze efektów prowadzonej polityki.
Skorzystano z prac prowadzonych w projekcie, KLIMAT [Zmiany klimatu ..., 2011] w ramach
którego przedstawiono i uszczegółowiono dla Polski, trzy scenariusze emisyjne (A1B, A2, B1) z
opracowanych przez IPCC scenariuszy emisyjnych, dla perspektywy 2030 r. W ramach każdego ze
scenariuszy poddano analizie jak mogą zmieniać się wymienione w tabeli poniżej grupy zagadnień w
trzech scenariuszach rozwoju i prowadzonej polityce w Polsce.
Przy opracowywaniu scenariuszy rozwoju gospodarki wodnej uwzględniono wyniki modeli
klimatycznych prawdopodobnych zmian klimatu w Polsce do końca wieku. Przyjęto, że do 2030 roku
nie nastąpią istotne zmiany wielkości zasobów wodnych w stosunku do stanu obecnego. W dalszej
perspektywie możliwy jest wyraźniejszy wzrost temperatury i zmiany rozkładu czasowego opadów, a
w konsekwencji zmiany reżimu przepływów. Prawdopodobna jest większa częstotliwość zjawisk
ekstremalnych (powodzie, susze). Założenia odnośnie zmian klimatu uwzględniają dalszą perspektywę
czasową niż rozważana dla scenariuszy gospodarki wodnej. Zróżnicowane wizje rozwoju społecznogospodarczego w różnym stopniu przyczynią się do oddziaływania na zasoby wodne, a tym samym na
poziom presji.
Tabela 3 Interpretacja scenariuszy emisyjnych dla Polski, dla perspektywy 2030 r.
A2

REGIONALNY

rozwój gospodarczy –
regionalnie

B1

ZRÓWNOWAŻONY

rozwój zrównoważony – globalnie

A1B

RYNKOWY

wysoki wzrost gospodarczy –
globalnie

1. Wzrost gospodarczy
Wolny wzrost gospodarczy
bazujący na dotychczasowych
strukturach ekonomicznych.
Ograniczone środki na realizację
celów ekologicznych.
Tempo wzrostu PKB ~3%.

Średni wzrost gospodarczy.
Zachodzą zmiany w strukturach
ekonomicznych. Silne priorytety
ekologiczne, świadomie
i intensywnie inwestuje się
w technologie proekologiczne.
Tempo wzrostu PKB ok. 3-5%.

Szybki wzrost gospodarczy oparty o
rozwój struktur ekonomicznych,
rozwój eksportu i nowych
technologii. Słabe priorytety
ekologiczne.
Tempo wzrostu PKB ~5%.

Dysproporcje w poziomie bogactwa
między bogatymi i biednymi
regionami Polski zmniejszają się
nieco wolniej niż w scenariuszu
A1B. Globalizacja oraz postawy
solidarnościowe przyczyniają się do
redystrybucji bogactwa
w społeczeństwie.

Następuje stopniowe
wyrównywanie poziomu bogactwa,
w tym dochodów, między bogatymi,
a biednymi regionami Polski.
Przyczyniają się do tego proces
globalizacji oraz współpraca
gospodarcza.

Polska przybliża się w zakresie
rozwoju społecznego do poziomu
krajów Europy Zachodniej.

Polska przybliża się zakresie
rozwoju społecznego do poziomu
krajów Europy Zachodniej.

2. Różnice w poziomie bogactwa

Utrzymują się istniejące
dysproporcje w poziomie
bogactwa między bogatymi i
biednymi regionami Polski.

3. Rozwój społeczny
Polska pozostaje na obecnym
poziomie rozwoju społecznego.
Zaufanie do władzy i ekspertów
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utrzymuje się na obecnym, niskim
poziomie. Samorządy i
mieszkańcy są aktywni głównie w
obliczu zagrożenia. Poziom więzi
społecznych i kapitał społeczny w
przekroju całego społeczeństwa
jest niski. Tworzą się różne grupy
interesu walczące o swoje sprawy.

Zaufanie do władzy i ekspertów w
Polsce podobnie, jak w całej
Europie wzrasta. Aktywność
samorządów i mieszkańców
wzrasta. Wzmacniają się więzi
społeczne. Wzrasta praworządność.
Budowany jest wysoki kapitał
społeczny.

Zaufanie do władzy i ekspertów
rośnie zmierzając w kierunku
ograniczonego zaufania. Interakcje
są w znacznej mierze oparte na
kontaktach biznesowych.
Aktywność samorządów i
mieszkańców wzrasta. Kapitał
społeczny jest na średnim poziomie.

4. Rozwój w aspekcie ochrony środowiska
Zahamowanie trendu
zrównoważonego rozwoju
i zdecydowane osłabienie polityki
ochrony środowiska. Nakłady
całkowite na ochronę środowiska
(w tym z budżetu Państwa)
zbliżone do poziomu dzisiejszego
z niewielką tendencją wzrostową.
Prośrodowiskowe regulacje
prawne nie są priorytetem w
ogólnym rozwoju gospodarczym
kraju. Edukacja ekologiczna na
poziomie odpowiadającym
dostępnym środkom, świadomość
ekologiczna społeczeństwa
umiarkowana i zróżnicowana w
zależności od sytuacji materialnej.

Zrównoważony rozwój stanowi
dominującą wizję polityki
środowiskowej (w rozumieniu
środowiska naturalnego). Nakłady
całkowite na ochronę środowiska (w
tym z budżetu Państwa) wysokie z
silnym trendem wzrostowym.
Prośrodowiskowe regulacje prawne
ukierunkowane na zapewnienie
rozwoju zrównoważonego.
Edukacja ekologiczna oraz
świadomość ekologiczna na
wysokim poziomie. Jakość życia
poprawia się.

Zrównoważony rozwój i polityka
ochrony środowiska nie są
dominującymi trendami w
gospodarce. Nakłady całkowite na
ochronę środowiska wykazują
tendencję wzrostową, trend średni
(w tym nakłady z budżetu państwa
zależne są od uwarunkowań
ekonomicznych). Prośrodowiskowe
regulacje prawne są niezbyt
restrykcyjne i ukierunkowane na
wykorzystanie instrumentów
ekonomicznych. Edukacja
ekologiczna na wysokim poziomie,
natomiast świadomość ekologiczna
społeczeństwa zróżnicowana w
zależności od sytuacji materialnej.

Wzrost w zakresie oczekiwanej
długości życia, spadek umieralności,
zmniejszony trend spadkowy w
przyroście naturalnym. Deregulacja
migracji międzynarodowych
powoduje zarówno wzrost emigracji
do UE (ze względu na czynniki
przyciągające ze strony
międzynarodowych rynków pracy),
jak i wzrost imigracji (z uwagi na
migracje powrotne i zwiększającą
się atrakcyjność polskiego rynku
pracy).
Do roku 2030 nastąpi spadek liczby
ludności o około 4% w porównaniu
do 2009 r. (38 mln).

Zmniejszanie się dystansu, jaki
dzieli pod względem umieralności
Polskę od krajów najbardziej
rozwiniętych. Wzrost w zakresie
oczekiwanej długości życia.
Przyrost naturalny utrzymuje się na
obecnym poziomie. Znaczne
ograniczenie liczby emigrantów
związane ze zwiększającą się
atrakcyjnością i konkurencyjnością
rynku polskiego. Wzrost liczby
imigrantów.
Do roku 2030 nastąpi spadek liczby
ludności o około 2,5% w
porównaniu do 2009 r. (38 mln).

Priorytet dla rozwoju potencjału
ludzkiego oraz dla tworzenia i
wdrażania nowych technologii
mniej wyraźny niż w scenariuszu
A1B. Polska pozostaje na
podobnym, co obecnie, miejscu w
grupie potencjalnych liderów, jeżeli
chodzi o wskaźnik postępu
technologicznego. Rozwój
technologii prośrodowiskowych

Priorytet dla rozwoju potencjału
ludzkiego oraz dla tworzenia i
wdrażania nowych technologii.
Polska przesuwa się na wyższe
miejsce w grupie potencjalnych
liderów, jeżeli chodzi o wskaźnik
postępu technologicznego. Rozwój
technologii prośrodowiskowych
zdeterminowany przez kapitał,
środki i gospodarkę, i uzależniony

5. Populacja

Brak poprawy pod względem
umieralności oraz oczekiwanej
długości życia. Spadek przyrostu
naturalnego. Polityki migracyjne
chroniące narodowe rynki pracy w
dużym stopniu ograniczą migracje.
Malejąca liczba osób wieku
mobilnym (20–44 lata) powoduje
spadek liczby emigrantów.
Do roku 2030 nastąpi spadek
liczby ludności o około 4% w
porównaniu do 2009 r. (38 mln).

6. Rozwój technologiczny
Brak priorytetu dla tworzenia i
wdrażania nowych technologii
oraz dla rozwoju potencjału
ludzkiego. Polska spada na niższe
miejsce w rankingach postępu
technologicznego. Brak
znaczącego i istotnego dla
gospodarki rozwoju
energooszczędnych i
wodooszczędnych technologii, ze
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względu na brak kapitału,
odpowiedniego zaplecza i woli
zmian, choć członkowstwo w Unii
Europejskiej
redukuje to zagrożenie
(prawodawstwo,
źródła finansowania).

stanowi priorytet (głównie w
sektorach powodujących największe
zanieczyszczenia), lecz jest
uzależniony od stanu finansów
państwa.

od standardów Unii Europejskiej.

Nieznaczny spadek ilości obszarów
rolnych, przy niewielkich zmianach
w kierunku ekstensyfikacji i
konsolidacji gospodarstw rolnych.
Umiarkowany trend w kierunku
produkcji żywności ekologicznej.
Umiarkowany wzrost popytu na
produkty ekologiczne. Dążenie do
eliminacji zanieczyszczeń – trend
raczej umiarkowany.

Intensyfikacja rolnictwa.
Zmniejszenie ilości obszarów
rolnych. Efektywność ekonomiczna
stanowi kryterium wyboru rodzaju
upraw na danym terenie,
wprowadzane są najbardziej
efektywne uprawy dostosowane do
lokalnych warunków. Poziom
zanieczyszczeń rolniczych nie różni
się w sposób istotny od
dotychczasowego.

Zwiększenie się powierzchni
obszarów leśnych oraz obszarów
chronionych.

Nieznaczne zwiększenie się
powierzchni obszarów leśnych.
Presja na zachowanie obszarów
zielonych ze względu na turystykę.

Rozwój przemysłu (trend średni)
i w znacznie większym stopniu
usług (trend wysoki), zgodnie z
przewagą komparatywną regionów
(rozwój przemysłów i usług,
których koszty zasobowe są
najniższe, a wartość dodana
najwyższa). Mniejsze znaczenie
przemysłu wydobywczego i
przemysłu ciężkiego. Dodatkowo
silny trend w kierunku internalizacji
kosztów zewnętrznych (płacenia za
gospodarcze korzystanie ze
środowiska).

Rozwój przemysłu (trend średniowysoki) i w znacznie większym
stopniu usług (trend wysoki),
zgodnie z przewagą komparatywną
regionów (rozwój przemysłów i
usług, których koszty zasobowe są
najniższe, a wartość dodana
najwyższa). Lobbing
przedsiębiorców w kierunku nie
płacenia za gospodarcze korzystanie
ze środowiska.

7. Rozwój rolnictwa
Struktura upraw rolnych zbliżona
do obecnej. Spadek ilości
obszarów rolnych. Niewielki
spadek dużej liczby małych,
nieefektywnych ekonomicznie
gospodarstw rolnych skutkiem
konsolidacji gospodarstw lub ich
likwidacji. Nieznaczny wzrost
poziomu zanieczyszczeń z
obszarów rolniczych w
porównaniu do stanu obecnego.
8. Rozwój leśnictwa
Powierzchnia obszarów leśnych na
obecnym poziomie.
9. Rozwój przemysłu i usług
Rozwój przemysłu i usług (trend
średni). Ograniczenie podaży ze
strony światowych rynków
motywuje do dostarczania
wszystkich niezbędnych towarów
dla zaspokojenia lokalnych
potrzeb, w związku z tym, w
regionie mogą się rozwijać różne
branże przemysłowe w zależności
od lokalnych możliwości. Lobbing
przedsiębiorców w kierunku nie
płacenia za gospodarcze
korzystanie ze środowiska.

10. Rozwój gospodarki energetycznej
Powolny postęp w dziedzinie
alternatywnych źródeł energii
(odnawialne źródła energii,
energetyka jądrowa).

Stopniowe zmiany w strukturze
źródeł energii wynikające z
wprowadzania czystych i
efektywnych technologii
(odnawialne źródła energii,
energetyka jądrowa).

Dywersyfikacja źródeł
pozyskiwania energii, m.in. rozwój
energetyki jądrowej. Energia
pozyskiwana ze źródeł najbardziej
efektywnych.

Źródło: Opracowanie własne

Wyniki opracowanych scenariuszy wykorzystano do oceny zmian zasobów i potrzeb wodnych Polski
do 2021 roku. W niniejszej pracy w ocenie potrzeb wodnych uwzględniono kryzys gospodarczy,
którego początek nastąpił w 2008 roku, i który przyczynił się do zmniejszenia tempa i kierunków
rozwoju w Europie i w Polsce. Stąd w ocenie przyszłych potrzeb wodnych uwzględniono dane
rzeczywiste z lat 1999 - 2011 i w tym aspekcie zweryfikowano zadeklarowane w scenariuszach tempo
rozwoju, uwzględniając możliwe zmiany do 2021 roku.
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Oprócz zaprezentowanych scenariuszy w opracowaniu wykorzystano założenia rozwiązań
metodycznych dotyczące:


zmiany zasobów wodnych w kontekście zmian klimatu,



zmiany potrzeb wodnych,



skutków ekonomicznych i ekologicznych zmian klimatu.

Nieodległy okres prognozy wykonywanej w Projekcie KLIMAT (wykonana w 2009 roku na 2030 rok)
i w obecnym zadaniu (prognoza na 2021 rok) pozwala na korzystanie z wyników opracowanych
scenariuszy. Przy prognozowaniu dalszych cykli planistycznych należy opracować nowe scenariusze
rozwoju.

Prognoza zmiany zasobów wodnych

3.1

Metodyka przedstawiona w niniejszym rozdziale pokazuje sposób określenia zasobów wód
powierzchniowych w JCWP oraz sposób określenia hipotetycznych procentowych zmian w zasobach
wodnych.
Bazowano na poniższych metodykach cząstkowych:


metodyce określania średniego rocznego odpływu jednostkowego z wielolecia, której
podstawą są dane obserwacyjne sieci pomiarowej PSHM przeliczone do postaci grid
i następnie na tej bazie obliczenia średniego odpływu dla przekroju zamykającego dowolny
obszar hydrograficzny; przez odpływ rzeczny rozumie się ilość wody, która odpływa przez
profil koryta rzecznego w określonym czasie i z określonego obszaru, wartość odpływu podaje
się np. w km3/rok.



metodyce obliczania dla dowolnego obszaru średnich hipotetycznych procentowych zmian
opadu/ odpływu jednostkowego na podstawie modelowania zmian klimatu.

Obliczanie zasobów na podstawie średniego rocznego odpływu jednostkowego z wielolecia opiera się
na wykorzystaniu danych sieci pomiarowej PSHM zgromadzonych w CBDH IMGW–PIB. Wybierając
okres wielolecia należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie:


wybrane wielolecie powinno zawierać jak największą liczbę pełnych ciągów danych z okresu
nie mniejszego niż dwudziestoletni;



rozkład przestrzenny miejsc obserwacji powinien w miarę równomiernie pokrywać obszar
Polski;



w wybranym wieloleciu powinny występować zarówno lata normalne, suche, jak i mokre pod
względem ilości opadu.

W niniejszej pracy biorąc pod uwagę potrzebę określenia zmian w zasobach wodnych w kontekście
zmian klimatu, wykorzystano dane o średnich rocznych przepływach z wielolecia 1971-1990, które to
wielolecie równocześnie było okresem referencyjnym dla projektu KLIMAT. Z punktu widzenia
dostępności danych jest to okres przed likwidacją znacznej liczby stacji wodowskazowych, która
rozpoczęła się od roku 1991. Z punktu widzenia reprezentatywności danych hydrologicznych jest to
okres obejmujący różne lata pod względem ilości opadu. Przeprowadzona w projekcie KLIMAT
analiza potwierdza poprawność wyboru dwudziestolecia 1971-1990 jako okresu o typowej zmienności
opadów. Wybrany okres zawiera lata mokre i suche oraz normalne, w rozkładzie typowym dla
naszego klimatu, jak napisał o tym w swoich publikacjach Stachỳ [Stachỳ 2010; Stachỳ 2011].
Określa on zmienność obserwowaną na ciągach wieloletnich jako istotną cechę reżimu
hydrologicznego w Polsce.
Dane o średnich przepływach z wielolecia należy odnieść do wodowskazowych zlewni różnicowych.
Następnie przeliczyć te wartości do przekrojów zamykających JCWP. W opisywanej pracy
zastosowano poniższe rozwiązanie:

18

a) Określono odpływ jednostkowy dla grida na podstawie przyrostu przepływu w
wodowskazowych zlewniach różnicowych w okresie 1971-1990.
b) Obliczono wartości odpływu na zamknięciu wszystkich zlewni elementarnych – dla każdej
zlewni elementarnej sumowano wszystkie odpływy od źródła aż do zamknięcia danej zlewni.
c) Wyznaczono zlewnie elementarne zamykające JCWP. Są to zlewnie elementarne o
maksymalnej wartości identyfikatora w obrębie JCWP lub wybrane manualnie zamknięcia
JCWP.
d) Przypisano wartości odpływu ze zlewni elementarnych zamykających JCWP jako odpływ
charakteryzujący JCWP. Przypisano każdej JCWP klasę odpływu wg poniższej klasyfikacji:


klasa 1 – odpływ roczny poniżej 0,003 km3/rok;



klasa 2 – odpływ roczny od 0,0031 km3/rok do 0,006 km3/rok;



klasa 3 – odpływ roczny od 0,0061 km3/rok do 0,02 km3/rok;



klasa 4 – odpływ roczny od 0,021 km3/rok do 0,1 km3/rok;



klasa 5 – odpływ roczny od 0,11 km3/rok do 2 km3/rok;



klasa 6 – odpływ roczny od 2,1 km3/rok do 10 km3/rok;



klasa 7 – odpływ roczny od 10,1 km3/rok do 20 km3/rok;



klasa 8 – odpływ roczny powyżej 20 km3/rok.

Kluczową kwestią przy określaniu przyszłych presji jest możliwość określenia hipotetycznych zmian
zasobów wynikających ze zmian klimatu. Biorąc pod uwagę czas realizacji zadania oraz horyzont
czasowy, dla którego ma być przedstawiona zmiana (rok 2021) zaproponowano, aby bazować na już
wykonanych obliczeniach, które są rezultatem projektu KLIMAT. Przygotowane w projekcie Klimat
modele klimatyczne miały dwa horyzonty czasowe 2011-2030 oraz 2081-2100. Modelowanie klimatu
polega na prognozowaniu średnich wartości dla wielolecia. Stąd uprawnione jest przyjęcie tych
samych wartości zmian dla każdego roku ze wskazanego wielolecia. Tak więc uzyskane wyniki mogą
być uznane za przybliżone dla roku 2021. W realizowanej pracy rozważono trzy scenariusze zmian
klimatycznych – B1 (scenariusz zrównoważony), A2 (scenariusz regionalny), A1B (scenariusz
rynkowy).
Prognozowane hipotetyczne zmiany parametrów meteorologicznych, takich jak opad, temperatura
powietrza wg modelowania statystycznego opracowane w ramach realizacji projektu KLIMAT
przedstawiono w raporcie [Zmiany klimatu ..., 2011]. Scenariusz wiązkowy opracowany i omówiony
w ww. raporcie wskazuje, iż średnia roczna temperatura powietrza w Polsce w latach 2011-2030 nie
zmieni się znacząco w stosunku do okresu referencyjnego. Dla scenariuszy B1 i A2 zmiany nie
przekroczą 0,05°C, a dla scenariusza A1B wzrost temperatury nie przekroczy 0,15°C.
Istotne dla kształtowania się wartości współczynnika odpływu, oprócz opadu atmosferycznego i
temperatury powietrza, są też zmiany w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. W krótkim
horyzoncie czasowym można przyjąć założenie, ze zmiany zagospodarowania terenu nie wpłyną
znacząco na zmianę odpływu rzecznego. Krajowy program zalesienia do roku 2030 zakłada, że lasy
obejmować będą 30% powierzchni Polski, przy obecnym stanie 29%. Badania w europejskim
projekcie CORINE pokazują, że w okresie 2000 do 2006 użytkowanie terenu w Polsce w istotny
sposób zmieniło się na powierzchni ok. 0,5% kraju, a więc zmiany następują dość wolno.
W konsekwencji proponuje się wykorzystać dane o hipotetycznej średniej rocznej zmianie zasobów
wód powierzchniowych wynikające z modelowania zmian klimatu po ich uśrednieniu dla obszarów
JCWP. W przypadku powyższych operacji można stosować analizy przestrzenne dostępne w
oprogramowaniu GIS. Na zakończenie każdej JCWP należy przypisać klasę zmian wg poniższej
klasyfikacji:


klasa 1 – zmiana zasobu poniżej -15%;
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klasa 2 – zmiana zasobu od -14,99% do -10%;



klasa 3 – zmiana zasobu od -9,99% do -5%;



klasa 4 – zmiana zasobu od -4,99% do 5%;



klasa 5 – zmiana zasobu od 5,1% do 10%;



klasa 6 – zmiana zasobu powyżej 10%.

3.2

Prognoza zmiany potrzeb wodnych

Zmiany przyszłych potrzeb wodnych należy oceniać z uwzględnieniem potrzeb wodnych gospodarki
komunalnej, energetyki, sześciu najbardziej wodochłonnych działów przetwórstwa przemysłowego
oraz rolnictwa.
Prognozę potrzeb wodnych w gospodarce należy opracować z uwzględnieniem różnych scenariuszy
rozwoju. Dla obecnego okresu planistycznego skorzystano ze scenariuszy opracowanych w Projekcie
Klimat. Zespół IMGW, w oparciu o opis scenariuszy emisyjnych IPCC dla świata, opracował trzy
scenariusze dla 2030 roku uszczegółowione i dostosowane do warunków polskich. Scenariusze te dają
wskazania do zaprognozowania możliwych wartości potrzeb wodnych gospodarki Polski.
Opracowana w ramach projektu KLIMAT metodyka oceny potrzeb wodnych do 2030 roku
wskazanych działów gospodarki to jedyna dostępna metodyka określania przyszłych potrzeb
wodnych. Metodykę tę można wykorzystać do oceny potrzeb wodnych dowolnego roku w tym
również 2021 roku.
Ze względu na różny charakter wskazanych działów gospodarki opracowano odrębne metodyki oceny
przyszłych potrzeb wodnych.
Przy opracowaniu metodyki oparto się o dane pozyskane z Bank Danych Lokalnych (BDL) i danych z
Roczników Ochrony Środowiska (ROŚ) dotyczących gospodarki wodnej oraz danych Głównego
Urzędu Statystycznego (GUS), który opracowuje prognozy liczy ludności z uwzględnieniem migracji
oraz różne wskaźniki oceniających wzrost gospodarczy.
Istotnym czynnikiem ograniczającym wykonanie tego zadania dla potrzeb oceny presji na JCWP jest
dostępność wskazanych danych tylko wg podziału administracyjnego (dla województw), a nie dla
jednostek hydrograficznych.

3.2.1 Zarys metodyki oceny potrzeb wodnych gospodarki komunalnej dla
określenia planów gospodarowania wodami
Dane publikowane przez BDL, ROŚ i GUS mogą stanowić podstawę do wnioskowania o przyszłych
komunalnych potrzebach wodnych.
Na wartość zapotrzebowania na wodę dla sieci wodociągowej składa się zapotrzebowanie na wodę
dla:


gospodarstw domowych,



instytucji użyteczności publicznej (np.: szkoły, szpitale, sanatoria, itp.), zakładów
przemysłowych na cele socjalne i ewentualnie na cele przemysłowe.

Czynnikami kształtującymi wielkość potrzeb wodnych gospodarki komunalnej są:


zużycie wody [l/mieszkańca/doba],



współczynnik strat wody w sieci [%],



średni procent ludności korzystającej z sieci wodociągowej [%],



średni procent zmian liczby ludności [%].
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Prognoza wielkości wskazanych czynników pozwoli na określenie przyszłych komunalnych potrzeb
wodnych. Prognozę taką należy poprzedzić analizą zmienności tych czynników w co najmniej 10letnim okresie.

3.2.2 Zarys metodyki oceny potrzeb wodnych energetyki
Dla obecnego okresu planistycznego skorzystano ze scenariuszy opracowanych w Projekcie Klimat.
Podstawą do opracowania prognozy potrzeb wodnych w sektorze energetycznym był dokument
Ministerstwa Gospodarki z 2009 r. „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” wraz załącznikami
[Raport 2030 ..., 2008], jak również inne opracowania ekspertów polskich i międzynarodowych
instytucji w dziedzinie energetyki.
Prognozy zostały zróżnicowane ze względu na przewidywaną [Raport 2030 ..., 2008]:


wartość mocy wytwórczych energii elektrycznej brutto [MW] w 2021r.,



strukturę nośników energii,



technologię chłodzenia.

W analizach określających potrzeby wodne energetyki do 2021 roku nie uwzględniono gazu
łupkowego jako nośnika energii, ponieważ nieznana jest lokalizacja, ilość odwiertów oraz czas
rozpoczęcia eksploatacji gazu łupkowego na skalę przemysłową. W konsekwencji nie można określić
wielkości potrzeb wodnych z tym związanych oraz JCWP, których takie zmiany będą dotyczyć.
Dane wejściowe umożliwiły opracowanie potrzeb energetycznych z uwzględnieniem podziału na
województwa. Należy jednak pamiętać, że w Polsce produkcja energii ogranicza się do kilku istotnych
zakładów.
W przyszłości ta sytuacja może się zmienić i produkcja energii będzie bardziej rozproszona, jednak
zawsze w metodyce wskazane będzie opracowanie prognozy trzech wskazanych wyżej czynników.
Przy opracowaniu metodyki potrzeb wodnych energetyki zawszy kierować się trzeba prowadzona
polityką rządu w tym zakresie, ponieważ ingerencja ta jest zawsze istotna.

3.2.3 Zarys metodyki oceny potrzeb wodnych przetwórstwa przemysłowego
Wskazane jest przeprowadzanie analizy potrzeb wodnych dla wybranych podsekcji przetwórstwa
przemysłowego w województwach. Uwzględnić należy najbardziej wodochłonne podsekcje
produkujące:


artykuły spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe,



wyroby włókiennicze i odzież, masę włóknistą, papier,



prowadzące działalność publikacyjną i poligraficzną,



wyroby chemiczne,



wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych



metale i wyroby z metali.

Wymienione podsekcje wykorzystują ponad 80% wody całego przetwórstwa przemysłowego.
Wobec różnorodności produkowanego asortymentu w analizach należy się odnosić do wartości
dodanej brutto1 (WDB) i związanej z nią wielkość poboru wody. Podstawą do określenia przyszłych

1 Wartość dodana – przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji lub tworzenia usługi. Źródłem wartości dodanej jest praca. W działalności gospodarczej jest to
różnica między całkowitym przychodem ze sprzedaży, a całkowitymi kosztami zasobów zewnętrznych zużytych do produkcji (surowców, energii i usług zewnętrznych związanych z daną
produkcją). Wartość dodana nie uwzględnia podatków nałożonych przez państwo, które podlegają częstszym zmianom i są efektem prowadzonej polityki rządu.
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potrzeb wodnych są wskaźniki oceniające roczny procentowy przyrost WDB w wybranych do analizy
podsekcjach przetwórstwa przemysłowego. Wskaźniki te oceniają perspektywy rozwoju
poszczególnych podsekcji na podstawie aktualnych trendów rozwoju kraju uwzględnionych w
scenariuszach rozwoju. Dla dalszych okresów planistycznych wskazane jest wykorzystanie
przeprowadzonych analiz w Projekcie KLIMAT i w bieżącym opracowaniu aktualizując dane.
Znalezienie trendu do 2021 roku w dotychczasowych potrzebach wodnych i przeniesienie kierunku
oraz tempa zmian na lata następne pozwoli ocenić przyszłe potrzeby wodne przetwórstwa
przemysłowego w Polsce. Dla wyznaczenia trendu w zużyciu wody posłużyć się należy wskaźnikiem
wodochłonności określającym liczbę zużytych m3 wody na wyprodukowanie 1000 złotych WDB
[m3/1000zł]. W wyniku przeliczeń określony zostanie trend wodochłonności reprezentowany krzywą
potęgową, na podstawie której wyliczona zostanie prawdopodobna wodochłonność w 2021 roku (lub
innym dowolnym roku) dla poszczególnych podsekcji przetwórstwa przemysłowego. Do analizy
trendu wskaźnika wodochłonności wybrać należy najbardziej aktualne dane z wykorzystaniem co
najmniej 10-letniego okresu, a analizę wykonać należy osobno dla każdej z wymienionych sześciu
najbardziej wodochłonnych podsekcji przetwórstwa przemysłowego.
Udostępnione przez GUS informacje dotyczące WDB uwzględniają ceny produktów w stosunku do
cen roku ubiegłego. Aby wskaźnik wodochłonności z poszczególnych lat można było porównać to
ceny (wielkość WDB) sprowadzić należy do poziomu cen z jednego roku. Z roczników GUS
analizowanego okresu można uzyskać informację o wskaźnikach cen WDB dla każdej podsekcji. Ich
uwzględnienie pozwoli sprowadzić WDB do poziomu porównywalnego. Określenie wskaźników cen
dla identycznych podsekcji jak i pozyskane z ROŚ informacje o poborach wody umożliwią wyliczenie
wskaźnika wodochłonności poszczególnych podsekcji. To pozwoli na określenie trendu
wodochłonności, a równanie krzywej trendu dla każdej badanej podsekcji pozwoli na wyliczenie
prawdopodobnej wodochłonności dowolnego roku.
Prognozowana wielkość poborów wody to zależność prognozowanej wielkości produkcji
wyrażonej wielkością WDB i prognozowanej wodochłonności. Procent wzrostu WDB i
prognozowana wodochłonność dają możliwość oceny przyszłych potrzeb wodnych. Jeśli wskazane
dane były by dostępne dla innych obszarów niż województwa analizy takie można by było wykonać
np. dla regionów wodnych.

3.2.4 Zarys metodyki oceny potrzeb wodnych rolnictwa
Potrzeby wodne rolnictwa w sprawozdawczości GUS wykazywane są łącznie jako „woda do
nawodnień rolniczych i leśnych oraz napełniania i uzupełniania stawów rybnych”. Jednak z wartości
tej zaledwie 9% wody wykorzystuje się do nawodnień rolnych i leśnych.
Według ekspertów UE ds. środowiska oraz komisarza ds. rolnictwa UE zmiany klimatu z każdym
rokiem mają coraz bardziej poważny charakter, a najbardziej dotkliwe odczuje je sektor rolnictwa.
Obszar Polski, to region w którym prognozowany jest wzrost ryzyka suszy i zwiększenie erozji gleb.
Pozytywnym aspektem tych zmian może być wydłużenie sezonu wegetacyjnego, a co za tym idzie
wzrost wydajności plonów, jak również możliwość uprawy roślin ciepłolubnych. Eksperci UE
uważają, że zapotrzebowanie na wodę w rolnictwie, zwłaszcza do nawodnień, może ulec zwiększeniu
z uwagi na prognozowany wzrost produkcji rolnej w celu pozyskiwania biomasy na cele energetyczne.
Przeprowadzone analizy nie wykazały znaczącego wzrostu wielkości obszarów zajętych pod uprawy
energetyczne wymagające nawadniania.

3.3

Ocena wpływu zmian klimatu na zasoby wodne

W ocenie wpływu zmian klimatu na JCWP w zakresie prognozy zmiany zasobów wodnych
wykorzystano wyniki Projektu KLIMAT, w którym analizy wykonano dla trzech scenariuszy
emisyjnych IPCC. Presją wynikającą ze zmian klimatu jest zmniejszenie zasobów wodnych. Analizy
wykazały, że zmniejszenie zasobów jest możliwe w zakresie od -15% do +10%. Jednak wyniki
wszystkich prognoz z modeli są zawsze obarczone znacznym błędem, tym większym im dłuższy
horyzont czasowy i im więcej zmiennych. Przy analizie prognoz odpływu jest bardzo dużo zmiennych
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przy długim horyzoncie czasowym. Należy przyjąć, że błąd modelu może sięgać 10%-15%. Tylko
wartości prognozy zmian powyżej 15% można uznać za możliwe do urzeczywistnienia.
W warstwie zasobów wodnych kolumna „ocena” zawiera informację o ewentualnym zagrożeniu
zmniejszeniem zasobów wodnych spowodowanym zmianą klimatu.
W zakresie działalności gospodarczej przyjmuje się, że żadna nowa inwestycja (nowa presja na
środowisko) nie może zostać zrealizowana jeśli ocena oddziaływania na środowisko stwierdzi
możliwość nieosiągnięcia lub pogorszenia dobrego stanu ekologicznego JCWP.
W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku „w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko” wymienia się przedsięwzięcia zawsze znacząco
oddziaływujące na środowisko (par.2.1.) oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie oddziaływać na
środowisko (par.3.1).
Według ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (Dz. U. 2011Nr 32 poz. 159,
Ustawa z dnia 3 października 2008r.), (art. 81 punkt 3) wprowadzono zapis „jeżeli z oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować
nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody
na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 38j ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne”.
Artykuł ten ogranicza dowolność lokalizowania obiektów oddziaływujących na środowisko wodne, a
zarządzający środowiskiem wodnym ma możliwość stale kontrolować nowe znaczące presje na wody
i nie dopuszczać do pogorszenia stanu JCWP przez nie wyrażania zgody na wprowadzanie nowych
przedsięwzięć do JCWP.

3.4

Ocena wpływu wydobycia gazu z łupków na JCWP

Szczególnego omówienia wymagają potencjalne presje na wody wynikające z możliwości
wydobywania gazu łupkowego. Szeroko rozumiana gospodarka wodna w procesie eksploatacji gazu
z łupków jest kluczowym aspektem całego wydobywania gazu. Spowodowane jest to faktem, że woda
jest niezbędna głównie na etapie szczelinowania hydraulicznego zarówno w aspekcie ilościowym jak i
jakościowym (istotne zagrożenia zanieczyszczenia wód podziemnych w miejscu prowadzonej
działalności). [Woźnicka]. W okresie do 2021 roku przewiduje się tylko wiercenie otworów
rozpoznawczych w tych jednolitych częściach wód, w których przydzielono koncesje na poszukiwanie
gazu. W chwili obecnej nie można określić szczegółowo JCWP, w których będą wykonywane
odwierty. Do końca sierpnia 2013 roku wykonano tylko 48 odwiertów rozpoznawczych. Przy
stosowanej technologii polegającej nagromadzeniu wody we wcześniej przygotowanych zbiornikach,
tak niewielka ilość odwiertów nie wpływa na stan ilościowy wód. Presja ta może być istotna przy
eksploatacji gazu, gdzie na pojedynczym terenie zakładu górniczego o powierzchni kilku hektarów
zlokalizowanych może być kilkanaście odwiertów podlegających szczelinowaniu hydraulicznemu
bezpośrednio jeden po drugim. Należy śledzić tworzone obecnie zapisy prawne regulujące
eksploatację gazu z łupków. Na tej podstawie określone zostaną parametry oceniające presje na wody
powierzchniowe.

3.5

Planowane i realizowane zadania inwestycyjne mogące wywołać
fizyczne zmiany jednolitych części wód w perspektywie czasowej do
2021 r.

Analiza presji wynikających z zastosowania art. 38j Prawa Wodnego powinna być wykonana w
oparciu o dane dotyczące planowanych inwestycji hydrotechnicznych pod kątem ich identyfikacji jako
nowych zmian fizycznych, w myśl art.38j Prawa Wodnego oraz art. 4.7 RDW. Źródłem danych o
planowanych inwestycjach powinny być: „Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy”;
zaktualizowane „Master Plany” oraz baza danych urządzeń wodnych z pracy "Analiza obecnego
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systemu ochrony przeciwpowodziowej". Identyfikacja nowych zmian w charakterystyce fizycznej
dotyczyć będzie JCWP, dla których wskutek planowanych inwestycji hydrotechnicznych może
zaistnieć konieczność wystąpienia o derogacje..
Poniżej przedstawiono najistotniejsze rodzaje presji mogące spowodować nowe istotne zmiany
fizyczne:


Obwałowania



Budowa sztucznych zbiorników przeciwpowodziowych



Budowa suchych zbiorników



Budowa polderów sterowanych



Zmiana układu poziomego cieku (likwidacja meandrów, starorzeczy, zakoli)



Zmiany struktur korytowych (zmniejszenie różnorodności struktur brzegowych oraz dennych)



Bariery poprzeczne (zapory, jazy, zastawki, stopnie regulacyjne, zapory
przeciwrumowiskowe)



Zabudowa podłużna cieku



Pobory kruszywa



Mała energetyka wodna i związane z nią obiekty hydrotechniczne (np. jaz, derywacja, bloki
turbozespołów)



Rozwój żeglugi



Prace „utrzymaniowe” w korytach rzecznych (np. rozcinanie odsypisk, likwidacja systemów
wielokorytowych, ubezpieczenia brzegów i dna koryta)



Zbiorniki wodne i budowle służące retencjonowaniu wody (zapory, jazy, zastawki)



Melioracje



Obiekty infrastruktury rekreacyjnej i sportowej (tory kajakowe, przystanie, zabudowa
nabrzeżna)
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4 IDENTYFIKACJA PRESJI (ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ) I
WPŁYWU DLA WSZYSTKICH KATEGORII JEDNOLITYCH
CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
4.1

Dane do identyfikacji presji (znaczących oddziaływań)

Dane jakie należy zgromadzić do celów niniejszej pracy powinny bazować na danych gromadzonych
w katastrze wodnym.
Zgodnie z art. 153 Ustawy Prawo wodne systemem informacyjnym o gospodarowaniu wodami jest
kataster wodny. Kataster prowadzony w skali regionów wodnych prowadzony jest przez dyrektorów
regionalnych zarządów gospodarki wodnej, w skali państwa w ograniczonym zakresie prowadzony
jest przez Prezesa KZGW.
Kataster podzielony jest na dwa Działy, gdzie w Dziale I gromadzi się i aktualizuje dane dotyczące:


sieci hydrograficznej oraz hydrologicznych i meteorologicznych posterunków obserwacyjnopomiarowych, w tym przebiegu granic obszarów zlewni, dorzeczy i regionów wodnych;



zasobów wód podziemnych, lokalizacji głównych zbiorników wód podziemnych oraz sieci
stacjonarnych obserwacji wód;



ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych oraz podziemnych;



wielkości poboru wody powierzchniowej i podziemnej;



źródeł i charakterystyki zanieczyszczeń punktowych oraz obszarowych;



stanu biologicznego środowiska wodnego oraz terenów zalewowych;



obwodów rybackich oraz rybackiej przydatności wód (bonitacji);



użytkowania wód wraz z charakterystyką korzystania z wód, w tym profili wody w kąpieliskach;



pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych wydawanych na podstawie przepisów
ustawy – Prawo ochrony środowiska dotyczących korzystania z wody, w tym ilości i rodzaju
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w pozwoleniach



urządzeń wodnych;



stref i obszarów ochronnych ustanowionych na podstawie ustawy, w tym obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią oraz obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;



spółek wodnych.

Dział II katastru wodnego zawiera:


program wodno-środowiskowy kraju;



dokumenty planistyczne: plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, plan zarządzania
ryzykiem powodziowym; plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza; warunki
korzystania z wód regionu wodnego; sporządzane w miarę potrzeby warunki korzystania z wód
zlewni.



listy programów priorytetowych przedkładanych przez wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niemniej jednak kataster rozumiany jako system informatyczny do tej pory nie powstał. Brak
jednolitego systemu powoduje, że dane jakie gromadzą RZGW w swoich bazach katastralnych
niekoniecznie muszą spełniać wymagania niezbędne do analizy presji i wpływów. Dane, jakie mają
być gromadzone w katastrze, przekazywane są do RZGW w ramach umów jakie istnieją pomiędzy
RZGW a jednostkami odpowiedzialnymi za ich przekazanie. Informacje w decyzjach wodnoprawnych
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posiadają różny stopień dokładności, a dopiero ostatnia nowelizacja Prawa wodnego wymaga
sprecyzowania choćby miejsca korzystania z wód w postaci współrzędnych geograficznych.
Brak jednolitego systemu gromadzenia i aktualizowania danych katastralnych uniemożliwia również
połączenie informacji z pozwoleń wodnoprawnych z rzeczywistym korzystaniem z wód w oparciu o
wielkości wynikające z opłat za korzystania ze środowiska (dane z urzędów marszałkowskich).
Połączenie informacji z obu baz możliwe jest tylko poprzez zastosowanie wspólnych unikalnych
identyfikatorów ujęć wód i zrzutów ścieków.
Dane gromadzone w katastrze wodnym wymagają uzupełnień w stosunku do monitoringu wód i
presji.
Opis baz danych o urządzeniach wodnych jest przedmiotem pracy ,,Analiza systemu…” [Analiza
systemu …, 2013].
Zgodnie z Prawem wodnym dane do celów opracowywania PGW udostępniane są bezpłatnie.

4.1.1 Wykaz baz danych związanych z gospodarką wodną i ochroną wód
W realizacji prac dla wdrożenia rozwiązań wskazanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej, a zwłaszcza
w opracowaniu programów działań (art. 11 RDW) i planów gospodarowania wodami w dorzeczu (art.
13 RDW), istotną rolę odgrywają bazy danych z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód.
Do szczególnie ważnych baz danych należy zaliczyć bazę danych o źródłach zanieczyszczeń i
emitowanych zanieczyszczeniach, ze wskazaniem miejsc ich odprowadzania do odbiorników (na
podstawie zapisów RDW).
W bazach tych konieczne jest wyodrębnienie emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do jednolitych
części wód.

4.1.2 Państwowy Monitoring Środowiska
Państwowy Monitoring Środowiska to system powołany do życia na podstawie Prawa ochrony
środowiska.
Państwowy monitoring środowiska, według art. 25 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska, jest
systemem:


pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska



gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach PMŚ wynika z art. 155a ust. 2
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.– Prawo wodne (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 145) zwanej dalej ustawą –
Prawo wodne, przy czym zgodnie z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód powierzchniowych w
zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych należą do kompetencji
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
Głównym celem zadania jest dostarczenie wiedzy o stanie ekologicznym (lub potencjale
ekologicznym) i stanie chemicznym rzek Polski, niezbędnej do gospodarowania wodami w
dorzeczach, w tym do ich ochrony przed eutrofizacją i zanieczyszczeniami antropogenicznymi.

4.1.3 Wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze środowiska prowadzona
przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (art.286, 286a, 287
ustawy Prawo ochrony środowiska)
Zakres gromadzonych danych o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi
określa załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w
sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz
o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 816). Rozporządzenie to zostało uchylone
Ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
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(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1342), jednakże obowiązuje do czasu wydania nowego rozporządzenia na
podstawie art. 286 ust. 10 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Załącznik stanowi wzór wykazu zawierającego informacje o :


ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi,



wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego wprowadzane są do wód lub do
ziemi wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych trwałej
nawierzchni, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,



wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz
powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu i
hodowli tych ryb lub tych organizmów , za okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do
dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego,



wysokość należnych opłat.

Podmiot korzystający ze środowiska przedkłada wykaz w formie pisemnej, w układzie tabelarycznym,
a w miarę możliwości także w formie elektronicznej.

4.1.4 Baza danych statystycznych GUS
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art.31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o
statystyce publicznej. Prowadzący instalację oraz użytkownicy urządzeń mają obowiązek
przekazywać właściwym wojewódzkim Urzędom Statystycznym w terminie do dnia 31 stycznia
danego roku informacje dotyczące między innymi ścieków przemysłowych i komunalnych oraz
stopnia ich oczyszczania, wyposażenia miast i wsi w instalacje wodne i oczyszczalnie ścieków.
Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń za rok sprawozdawczy formularz o symbolu OS-3 dot. zanieczyszczeń przemysłowych w Dziale 5.
Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich za rok sprawozdawczy – formularz
o symbolu OS-5 dot. zanieczyszczeń komunalnych w Dziale 2.
Zamieszczenie w obu formularzach precyzyjnej lokalizacji miejsc poborów wody i zrzutów ścieków,
spójnej z lokalizacją podaną w decyzjach wodnoprawnych umożliwiło by zlewniową analizę wielkości
określonych w pozwoleniach wodnoprawnych i rzeczywistych.

4.1.5 Baza danych – Rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR)
Rozporządzenie (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w
sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE.
Rozporządzenie ustanawia zintegrowany rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń na poziomie
Wspólnoty (europejski PRTR) w postaci publicznie dostępnej elektronicznej bazy danych.
Europejski PRTR zawiera informacje dotyczące:


uwolnień zanieczyszczeń , które muszą być zgłaszane przez operatorów zakładów prowadzących
rodzaje działalności wymienione w załączniku I;



transferów poza miejsce powstania odpadów oraz zanieczyszczeń w ściekach, które muszą być
zgłaszane przez operatorów zakładów prowadzących rodzaje działalności wymienione
w załączniku I;



uwolnień zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych, gdy informacje takie są dostępne.

Operator każdego zakładu prowadzącego jeden lub więcej spośród rodzajów działalności określonych
w załączniku I z przekroczeniem obowiązujących progów wydajności w nim określonych zgłasza co
roku właściwemu organowi dane ilościowe wraz z podaniem, czy dane te są oparte na pomiarze,
obliczeniu czy oszacowaniu, w odniesieniu do:
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uwolnień do powietrza, wody i gleby jakiegokolwiek z zanieczyszczeń określonych w załączniku
II, dla którego obowiązująca wartość progowa określona w załączniku II jest przekroczona;



transferów poza miejsce powstania któregokolwiek z zanieczyszczeń określonych w załączniku II
zawartego w ściekach przeznaczonych do oczyszczenia, dla którego wartość progowa określona
w załączniku II kolumna 1b jest przekroczona.

Organem właściwym do gromadzenia informacji pochodzących od operatorów zakładów
(prowadzących instalacje) jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na poziomie
wojewódzkim i Główny Inspektor Ochrony Środowiska na poziomie krajowym.

4.2

Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływu dla wód
rzecznych

Podstawą wykonania opracowania „Analiza presji…” są wykonane dokumenty planistyczne
[Identyfikacja znaczących ..., 2012] w poszczególnych RZGW. „Znaczące oddziaływania” (presje)
zostały zidentyfikowane więc na poziomie regionów wodnych.
Praca realizowana przez Wykonawcę na poziomie obszarów dorzeczy, ma za zadanie nie tylko
skompilowanie tych wyników, ale również analizę wszystkich presji w poszczególnych JCWP wraz z
oceną ich wpływu.
Wobec powyższego w pracy wykorzystuje się następujący katalog presji:
Tabela 4 Katalog czynników sprawczych i wynikających z nich presji
Czynnik sprawczy
Gospodarka komunalna
(oczyszczalnie ścieków)
Przemysł (z podziałem na zakłady
widniejące w E_PRTR i poza)
Wody deszczowe (przelewy
burzowe)
Stawy rybne
Składowiska odpadów
Inne związane z działalnością
człowieka (np. wody zasolone,
chłodnicze).
Osadnictwo
Rolnictwo
Emisja do atmosfery

Regulacje przepływu wody i
zmiany morfologiczne wód
powierzchniowych

Gospodarowanie wodami
rzecznymi

Rolnictwo
Gospodarka komunalna
Przemysł
Energetyka

Presje (znaczące oddziaływania)

punktowe źródła zanieczyszczeń wynikające z wymienionych w
kolumnie pierwszej czynników sprawczych – lokalizacja
przestrzenna postaci punktu, w przypadku dostępności danych
wielkość zrzutów ładunków zanieczyszczeń

rozproszone/obszarowe źródła zanieczyszczeń wynikające z
wymienionych w kolumnie pierwszej czynników sprawczych –
lokalizacja przestrzenna, w postaci obszaru, wielkość ładunków
zanieczyszczeń
wały przeciwpowodziowe
sztuczne wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne
zabudowa podłużna
budowle poprzeczne (zapory, jazy, zastawki, stopnie
regulacyjne, zapory przeciwrumowiskowe)
małe (<5 MW) elektrownie wodne
pobory kruszywa
żegluga
wielofunkcyjne retencjonowanie wody
energetyka wodna
systemy melioracyjne
rekreacja, turystyka, sport
inne (np. stopień uszczelnienia w JCWP)
pobory wody do nawodnień
pobory wody do zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia
pobory wody do przetwórstwa przemysłowego
pobory wody do produkcji energii elektrycznej - chłodzenie
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Presje (znaczące oddziaływania)

Czynnik sprawczy
Hydroenergetyka
Stawy rybne
Kopalnie (węgla i kopalnie
odkrywkowe)
Żegluga

Zmiany klimatu

pobory wody do produkcji energii elektrycznej przez
elektrownie wodne
pobory wody do napełniania stawów
pobory wody na cele wydobywcze
utrzymanie warunków żeglugowych
przerzuty wody
inne
zmiany zasobów wodnych
komunalne potrzeby wodne
potrzeby wodne energetyki
potrzeby wodne przetwórstwa przemysłowego
potrzeby wodne rolnictwa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Guidance Document No 3 ..., 2003]

Czynniki sprawcze utożsamiane są z sektorami działalności, które powodują powstawanie szeregu
presji, zarówno w postaci źródeł punktowych jak i rozproszonych/obszarowych. Czynniki sprawcze
określane są ilościowo poprzez łatwe do uzyskania dane zagregowane, dla pewnego obszaru, na
przykład: wyrażona w hektarach powierzchnia gruntów ornych, zagęszczenie ludności itp.
Porównywanie danych dotyczących czynników sprawczych z właściwą zagregowaną informacją z
monitoringu pozwala na ocenę jakie jest prawdopodobieństwo, że rozpatrywany czynnik sprawczy
związany jest z presjami na środowisko. Co oznacza, że jedynie spodziewane presje powinny być
poddane bardziej szczegółowej analizie.

4.2.1 Ocena stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód rzecznych
Do opracowania metodyki oceny stan/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód rzecznych
wykorzystano wyniki pracy wykonywanej na zlecenie GIOŚ [Przetworzenie danych ..., 2013].
Szczegóły metodyki znajdują się w załącznikach do niniejszego dokumentu: Załącznik_1_rzeki oraz
Załącznik_2_rzeki.

4.2.1.1 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) oraz wpływu źródeł
punktowych i rozproszonych/obszarowych
4.2.1.1.1 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływu źródeł
punktowych
Zgodnie z wytycznymi IMPRESS punktowe źródło zanieczyszczeń rozumiane jest jako możliwe do
zidentyfikowania, oddzielne źródło, zazwyczaj odnoszone do zrzutu zanieczyszczeń, np. z
oczyszczalni ścieków komunalnych. Wpływ presji ze źródeł punktowych polega głównie na zmianie
fizyko – chemicznego/chemicznego stanu wód, co może przełożyć się na toksyczność wód, zmianę
reżimu tlenowego, eutrofizację. W tabeli poniżej zestawiono czynniki sprawcze, presję i jej wpływ.
Tabela 5 Czynnik sprawczy, presja (znaczące oddziaływanie), wpływ presji
Czynnik
sprawczy
Przemysł (z
podziałem na
zakłady
widniejące w
E_PRTR i poza)

Presja (znaczące
oddziaływanie)
Odprowadzenie ścieków
poprodukcyjnych w tym
substancji priorytetowych
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Możliwa zamiana stanu, wpływ
Substancje toksyczne wywierające
skutek bezpośredni, związki
organiczne zmieniające reżim
tlenowy, substancje biogenne
powodujące eutrofizację,
podwyższona zawartość zawiesiny

Presja (znaczące
oddziaływanie)

Czynnik
sprawczy

Możliwa zamiana stanu, wpływ

Przemysł

Odprowadzenie wód
pochłodniczych

Podwyższenie temperatury, obniżenie
zawartości tlenu rozpuszczonego,
zmiany szybkości procesów
biochemicznych

Górnictwo

Działalność górnicza

Nadmierne zasolenie, podwyższona
zawiesina

Przemysł

Składowanie odpadów w tym
niebezpiecznych
(zanieczyszczenia w odcieku)

Substancje toksyczne wywierające
skutek bezpośredni, związki
organiczne zmieniające reżim
tlenowy, substancje biogenne
powodujące eutrofizację

Gospodarka
komunalna

Odprowadzenie ścieków
komunalnych

Substancje toksyczne wywierające
skutek bezpośredni, związki
organiczne zmieniające reżim
tlenowy, substancje biogenne
powodujące eutrofizację,
podwyższona zawartość zawiesiny

Gospodarka
komunalna

Zrzuty z przelewów
burzowych z obszaru
zurbanizowanego

Gospodarka
komunalna

Składowanie odpadów
komunalnych
(zanieczyszczenia w odcieku)

Substancje toksyczne wywierające
skutek bezpośredni, związki
organiczne zmieniające reżim
tlenowy, substancje biogenne
powodujące eutrofizację

Rolnictwo
(hodowla ryb)

Karmienie, stosowanie leków,
ucieczki

Substancje biogenne, choroby,
produkty weterynaryjne, obce
populacje ryb, zmodyfikowana sieć
pokarmowa

Źródło: Opracowanie własne

Metoda identyfikacji presji (znaczących oddziaływań)
W przypadku zanieczyszczeń punktowych najlepszym wskaźnikiem charakteryzującym presję jest
ładunek zrzucanych zanieczyszczeń. Przy takim podejściu istnieje możliwość łatwego powiązania
presji z oceną stanu i jej poszczególnymi elementami.
Taki sposób oceny presji preferuje również KE. W arkuszach raportowych z PGW ładunki zrzucanych
zanieczyszczeń podzielone są na następujące kategorie (wybór poszczególnego wskaźnika następuje z
list rozwijalnych):


związki organiczne, mierzone wskaźnikami tlenowymi,



związki biogenne,



zasolenie,



związki charakterystyczne dla danego dorzecza,



substancje priorytetowe.

Problemem do rozstrzygnięcia jest kwestia jaką wielkość odprowadzanego ładunku z pojedynczego
źródła uznać za znaczącą i czy w związku z tym wprowadzić wartość limitującą, od której dany
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ładunek zanieczyszczenia będzie brany pod uwagę w analizach. W przypadku zanieczyszczeń
punktowych sama wielkość ładunku nie jest jednak tak istotna jak chłonność odbiornika, do którego
jest bezpośrednio wprowadzany. Ponadto łączny efekt zrzutu nawet małych ładunków może znacząco
wpłynąć na stan wód. W związku z tym proponuje się uwzględnić wszystkie zidentyfikowane zrzuty.
W warunkach polskich ze względu na brak jednorodnych baz danych obliczenie/oszacowanie ładunku
można przeprowadzić w oparciu o:


dane rzeczywiste o wielkości zrzucanego ładunku przekazywane przez użytkownika w
określonym cyklu czasowym,



dane rzeczywiste o ilości odprowadzanych ścieków i stężeniu zanieczyszczeń przekazane przez
użytkownika w określonym cyklu czasowym,



dane z pozwolenia wodnoprawnego o ilości odprowadzanych ścieków i stężeniu zanieczyszczeń
wydanego dla użytkownika,



dane rzeczywiste o ilości odprowadzanych przez użytkownika ścieków i szacowane stężenia w
oparciu obowiązujące normy,



dane statystyczne z BDL ujmujące na poziomie gmin ładunki w zrzucanych ściekach
komunalnych i przemysłowych.

Do oceny wpływu ładunki poszczególnych zanieczyszczeń są sumowane na poziomie JCWP najpierw
z uwzględnieniem podziału na typ presji a następnie łącznie.
W przypadku powszechnie występujących zanieczyszczeń związkami organicznymi i biogennymi
proponuje się również obliczenie dla każdej JCWP ładunku skumulowanego czyli pochodzącego od
zlewni będących powyżej punktu zamykającego JCWP. Informacja ta posłuży do oceny czy na stan
wód ma wpływ tylko presja powstała w danej JCWP czy nastąpiła kumulacja. W przypadku innych
rodzajów zanieczyszczeń, które występują sporadycznie następuje raczej rozcieńczanie niż kumulacja
i można założyć, że ich największy wpływ jest w miejscu zrzutu.
Dla niektórych typów presji lub w wyniku braku danych o ładunkach informacja o potencjalnej presji
może opierać się na danych o lokalizacji źródła presji i wspomagających danych jakościowych np.
stanu składowiska.
Forma przedstawienia danych o presjach
Dane szczegółowe dla każdego ujętego w analizach źródła punktowego, przedstawione powinny być
w postaci warstw GIS z atrybutami możliwie jednolitymi dla całego kraju. Przy obecnych systemach
gromadzenia danych rozdrobnionych na różne instytucje ujednolicenie danych może być utrudnione.
W związku z tym, że wykorzystany do analizy powinien być pełen zakres dostępnej dla danego
obszaru informacji mogą pojawić się przestrzenne różnice w źródle danych dla danego typu presji i
sposobie obliczeń np. ładunku.
Dane o presjach dla każdej JCWP proponuje się zestawić w formie tabel (połączenie z warstwą GIS
JCWP poprzez kod JCWP) podsumowujących z podziałem na czynniki sprawcze. Szczegółowe dane
zestawiono w tabeli w rozdziale 8.

4.2.1.1.2 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływu źródeł
rozproszonych/ obszarowych
Zgodnie wytycznymi IMPRESS rozproszone/obszarowe źródło zanieczyszczeń rozumiane jest jako
nieukierunkowane odprowadzanie zanieczyszczonej wody, które trafia do części wód różnymi
drogami hydrologicznymi np. depozycja z atmosfery, spływ powierzchniowy, erozja, odwadnianie,
przepływ podziemny i taki który powstaje w wyniku przestrzennie ekstensywnego użytkowania
gruntów (np. rolnictwo, osadnictwo, transport, przemysł). Przykłady: wymywanie z pól chemikaliów
stosowanych w rolnictwie oraz spływ powierzchniowy metali ciężkich i chemikaliów z terenów
zabudowy miejskiej. W niektórych przypadkach małe źródła punktowe bywają nazywane
rozproszonymi/obszarowymi, jeśli są rozdzielone przestrzennie i niełatwe do indywidualnego
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zidentyfikowania. W tabeli poniżej zestawiono czynniki sprawcze, presje (znaczące oddziaływania)
i ich wpływ.
Tabela 6 Czynniki sprawcze, presje (znaczące oddziaływania) ze źródeł rozproszonych/
obszarowych i ich wpływ
Czynnik
sprawczy

Presja (znaczące oddziaływanie)

Możliwa zamiana stanu,
wpływ

Rolnictwo

Stosowanie nawozów mineralnych i
naturalnych (hodowla zwierząt
gospodarskich). Straty substancji
biogennych w rolnictwie poprzez
spływ powierzchniowy, erozję gleby,
melioracje, wymywanie (tj. przepływ
śródpokrywowy, źródła i wody
podziemne).

Substancje biogenne
modyfikują ekosystem.
Eutrofizacja.

Emisje do
atmosfery

Depozycja z atmosfery.

Zakwaszenie
powierzchniowych i
podziemnych części wód.
Eutrofizacja.

Osadnictwo

Odprowadzenie ścieków od ludności
niekorzystającej z oczyszczalni
ścieków.

Substancje biogenne
modyfikują ekosystem.
Eutrofizacja.

Źródło: Opracowanie własne

Metoda identyfikacji presji (znaczących oddziaływań)
Presje (znaczące oddziaływania) ze źródeł rozproszonych/obszarowych powinny zostać wyznaczone
w oparciu o aktualne dane. Dane te powinny być gromadzone w układzie bazodanowym w odniesieniu
do jednolitych części wód powierzchniowych z uwzględnieniem administracyjnego podziału kraju.
W niniejszej metodyce jako presje (znaczące oddziaływania) ze źródeł rozproszonych/obszarowych
stanowiące zagrożenie dla wód przyjęto:


stosowanie nawozów mineralnych,



stosowanie nawozów naturalnych (hodowla zwierząt gospodarskich),



odprowadzenie ścieków od ludności niekorzystającej z oczyszczalni ścieków,



depozycję z atmosfery.

W przypadku presji (znaczących oddziaływań) ze źródeł rozproszonych/obszarowych, brak jest baz
danych opisujących wielkość ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych z tych źródeł do jednolitych
części wód powierzchniowych. Wobec braku takich baz konieczne jest wykorzystanie danych
zastępczych. Jako zastępcze dane, pomocne w identyfikacji presji (znaczących oddziaływań) możliwe
jest wykorzystanie danych ujętych w bazach statystyki krajowej, takich jak Bank Danych Lokalnych
Głównego Urzędu Statystycznego czy Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dane BDL
gromadzone są w układzie administracyjnym, którego najmniejszą jednostką jest gmina.
W pierwszej kolejności należy dokonać identyfikacji cech statystycznych opisujących parametry i
charakterystykę działalności antropogenicznej na obszarach gmin (lub innych jednostek
administracyjnych: powiatów, województw) w Polsce. Kolejnym etapem jest konieczność
przeniesienia informacji z obszaru gminy (lub innej jednostki administracyjnej) na jednolitą część wód
powierzchniowych. Przyjmuje się założenie, że w celu obliczenia wielkości zanieczyszczeń
pochodzących ze źródeł rozproszonych/obszarowych oddziałujących na jakość wód zlewni jednolitych
części wód, wykorzystane zostaną narzędzia systemu GIS. Narzędzia te umożliwiają dokonanie
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przeliczeń poszczególnych cech statystycznych przypisanych do jednostki administracyjnej na obszar
jednolitej części wód.
W analizie uwzględnia się zanieczyszczenia spowodowane przez związki azotu i fosforu, ponieważ to
związki tych pierwiastków uznaje się za najpoważniejsze zagrożenie generowane przez rolnictwo. Nie
uwzględnia się natomiast substancji czynnych wchodzących w skład środków ochrony roślin. Analiza
dokumentu [Krajowy Plan ..., 2012] wykazała, że wyniki otrzymane na podstawie danych dotyczących
zużycia środków ochrony roślin zebranych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w trakcie wizyt bezpośrednich w gospodarstwach rolnych wskazują na duże
zróżnicowanie zużycia środków ochrony roślin dla poszczególnych gatunków. Najwyższe zużycie
notowane jest w uprawach sadowniczych i warzywnych. Stwierdzono jednak, że na podstawie
prowadzonych badań średnie zużycie środków ochrony roślin w Polsce kształtuje się na stosunkowo
niskim poziomie. Ponadto analiza ww. dokumentu wykazała, że na podstawie prowadzonych badań
przekroczenia pozostałości pestycydów występują sporadycznie i nie stanowią istotnego zagrożenia
dla zdrowia ludzi i zwierząt. Również badania przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną
w roku 2011 w zakresie możliwości wystąpienia pestycydów w wodzie przeznaczonej do spożycia
przez ludzi nie wykazały żadnego odstępstwa.
Metody obliczeń ładunków zanieczyszczeń pochodzących z ww. źródeł oparto na metodach
zastosowanych w pracy pn. Wyznaczenie obszarów znajdujących się pod rzeczywistą presją
działalności rolniczej ze względu na zanieczyszczenie wód związkami azotu [Wyznaczenie obszarów
... 2011]. Poniżej przedstawiono schematy postępowania pozwalające obliczyć przy użyciu narzędzi
GIS ładunek zanieczyszczeń.

Rysunek 2 Schemat obliczeń ładunków zanieczyszczeń pochodzących ze stosowania nawozów
mineralnych.
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 3 Schemat obliczeń ładunków zanieczyszczeń pochodzących ze stosowania nawozów
naturalnych (hodowla zwierząt gospodarskich).
Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 4 Schemat obliczeń ładunków zanieczyszczeń pochodzących z odprowadzenia ścieków
od ludności niekorzystającej z oczyszczalni ścieków.
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 5 Schemat obliczeń ładunków zanieczyszczeń pochodzących z depozycji z atmosfery.
Źródło: Opracowanie własne

Ładunek azotu i fosforu wygenerowany w zlewni nie trafia w całości do wód powierzchniowych.
Konieczne zatem jest zastosowanie współczynników redukujących, za pomocą których oszacowana
zostanie ilość azotu i fosforu trafiająca ze źródeł rozproszonych/obszarowych do wód
powierzchniowych.
Część azotu i fosforu trafiającego do środowiska jest wykorzystywana przez rośliny (pobrany
z plonami). Do określenia różnicy między całkowitą ilością azotu i fosforu wnoszonych na pola
uprawne (do systemu produkcji rolniczej) i wynoszonych z pól rozumianych jako całość użytków
rolnych wykorzystywane są bilanse azotu i fosforu sporządzone metodą zaproponowaną przez OECD.
W Polsce bilanse azotu i fosforu wykonywane są w skali kraju, województw oraz głównych zlewni
przez IUNiG-PIB [Kopiński, Tujaka 2009]. Do oszacowania ilości azotu i fosforu pozostającego w
glebie (nie wykorzystanego przez rośliny) wykorzystano wyniki ww. bilansów. W sporządzanych
bilansach określana jest efektywność wykorzystania azotu i fosforu (odpływ czyli ilość pobrana przez
rośliny/dopływ czyli ilość trafiająca do środowiska). Pozostała część azotu i fosforu pozostaje
niewykorzystana przez rośliny i pozostaje w środowisku. W poniższych tabelach zestawiono dla
dorzeczy/zlewni współczynniki określające jaka część azotu i fosforu dostającego się do środowiska
pozostanie niewykorzystana (i pozostanie w glebie). Ilość azotu i fosforu dostającą się do środowiska
należy przemnożyć przez podane w poniższej tabeli współczynniki, traktując otrzymane wartości jako
ilości azotu i fosforu pozostające w glebie.
Tabela 7 Współczynniki określające, jaka część azotu i fosforu dostającego się do środowiska
pozostanie niewykorzystana.

Dorzecze/zlewnia
Wisła
Odra
Przymorze - zlewnie rzek
wpływających bezpośrednio do
Bałtyku

Współczynnik określający
Współczynnik określający
jaka część azotu dostającego jaka część fosforu dostającego
się do środowiska
się do środowiska pozostanie
pozostanie niewykorzystana
niewykorzystana
0,424
0,229
0,442
0,196

0,466
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0,237

Dorzecze/zlewnia
Zlewnie rzek wpływających do
Zalewu Wiślanego
Niemen
Pozostałe zlewnie rzek innych
zlewisk niż Bałtyku

Współczynnik określający
Współczynnik określający
jaka część azotu dostającego jaka część fosforu dostającego
się do środowiska
się do środowiska pozostanie
pozostanie niewykorzystana
niewykorzystana
0,434
0,368

0,226
0,225

0,292

0,113

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Kopiński, Tujaka 2009]

Do oszacowania jaka część azotu pozostającego w glebie dostanie się do wód powierzchniowych
wykorzystano współczynnik określający, jaka cześć azotu dopływającego do gleby z różnych źródeł
przemieści się do wody gruntowej zawarty w Załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 23 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia
związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. 2002, Nr 241, poz. 2093). Ilość azotu pozostającą w
glebie należy przemnożyć przez 0,5, traktując otrzymaną wartość jako ilość azotu trafiającą do wód
powierzchniowych.
Rzeźba terenu, rodzaj gleb oraz sposób użytkowania gruntów (na obszarach użytkowanych rolniczo
znaczenie ma rodzaj i intensywność stasowanych zabiegów) to główne czynniki wpływające na
koncentrację w wodach i na ładunek fosforu odprowadzany z obszaru zlewni. Fosfor w środowisku
przemieszcza się w niewielkich ilościach. Spowodowane jest to tym, że związki fosforu są trudno
rozpuszczalne (związki o charakterze trwałym występują przy odczynie kwaśnym, jak i zasadowym).
Dodatkowo w wielu ekosystemach (przede wszystkim wodnych i mokradłowych) fosfor jest
składnikiem deficytowym. Wiele opracowań poświęconych przemieszczaniu się fosforu w środowisku
wskazuje, że główny mechanizm przemieszczania się tego pierwiastka do wód opiera się na
wymywaniu go z gleby wraz ze spływem powierzchniowym [Koc, Skwierawski 2008]. Uwzględniając
powyższe uwarunkowania w przypadku fosforu przyjęto, że do wód trafi 20% fosforu pozostającego
w glebie. Ilość fosforu pozostającą w glebie przemnożono przez współczynnik 0,2, traktując
otrzymaną wartość jako ilość fosforu trafiającą do wód powierzchniowych.
Forma przedstawienia danych o presjach (znaczących oddziaływaniach)
Dane o presjach (znaczących oddziaływaniach) dla każdej JCWP proponuje się zestawić w formie
tabel (połączenie z warstwą GIS JCWP poprzez KOD JCWP) zawierających informację o wielkości
ładunków zanieczyszczeń z podziałem na czynniki sprawcze tj. rolnictwo, emisje do atmosfery,
osadnictwo, sumę oraz wielkości ładunków dostających się do wód powierzchniowych.

4.2.1.1.3 Metoda identyfikacji wpływu presji ze źródeł punktowych i
rozproszonych/obszarowych
Metoda identyfikacji wpływu polega na zestawieniu w formie tabelarycznej dla każdej JCWP:


sumarycznego ładunku danego zanieczyszczenia (ze wskazaniem % udziału czynnika
sprawczego),



dla BZT5, ChZT, zawiesiny, N-og i P-og ładunku skumulowanego,



dopuszczalnej wartości ładunku wyliczonej na podstawie iloczynu średniego przepływu na
zamknięciu JCWP (metodyka w rozdziale) i wartości normatywnej z projektu rozporządzenia,



wartości przekroczeń ładunku dopuszczalnego obliczonego jako iloraz ładunku pochodzącego z
danej JCWP do ładunku dopuszczalnego. W przypadku N i P ładunek ze źródeł punktowych i
rozproszonych/obszarowych jest sumowany i obliczenia przekroczeń prowadzone są w stosunku
do sumy, a procentowy udział danego źródła (rozproszonego/obszarowego , punktowego) w
całości ładunku stanowi informację o źródle dominującym,

36



wartości przekroczeń ładunku dopuszczalnego obliczonego jako iloraz ładunku skumulowanego
do ładunku dopuszczalnego. W przypadku N i P ładunek ze źródeł punktowych i
rozproszonych/obszarowych jest sumowany i obliczenia przekroczeń prowadzone są w stosunku
do sumy, a procentowy udział danego źródła (rozproszonego/obszarowego , punktowego) w
całości ładunku stanowi informację o źródle dominującym,



syntetyczne wyniki oceny stanu/potencjału z podziałem na przekroczenie norm dla
stanu/potencjału dobrego (informacja w formie tak, nie) wskaźników charakteryzujących
a) stan fizyczny,
b) warunki tlenowe,
c) zasolenie warunki biogenne,
d) substancje specyficzne,
e) substancje priorytetowe,
f)fitoplankton,
g) fitobentos,
h) makrolity,
i) makrobezkręgowce bentosowe,
j) ichtiofaunę.

Wpływ punktowych i rozproszonych/obszarowych źródeł zanieczyszczeń oceniany jest łącznie i
oznaczany w skali: Brak wpływu, Wpływ słaby, Wpływ znaczący, Wpływ bardzo silny.
W przypadku dużej niepewności danych i ich pochodzenia z różnych źródeł należy przeprowadzić
klasyfikację dwustopniową.
W pierwszej kolejności należy dokonać selekcji na podstawie następujących danych:
 Brak wpływu – stan dobry lub bardzo doby, nie przekroczone ładunki dopuszczalne
generowane w JCWP, możliwy przekroczony ładunek skumulowany.
 Wpływ słaby – stan dobry lub bardzo dobry, przekroczony ładunek dopuszczalny generowany
w JCWP (wystarczy jeden wskaźnik)
 Wpływ znaczący – stan zły, nie przekroczone ładunki dopuszczalne generowane w JCWP, nie
przekroczony ładunek skumulowany
 Wpływ bardzo silny – stan zły, przekroczone ładunki generowane w JCWP lub tylko
przekroczony ładunek skumulowany.
Następnie dla JCWP zakwalifikowanych do wpływ słaby i brak wpływu przeprowadzić korektę
(zmiana kwalifikacji pomiędzy tymi klasami) w oparciu o ocenę ekspercką uwzględniającą lokalizację
zakładów przemysłowych, lokalizację punktów zrzutu z gospodarki komunalnej i przemysłu i inne
(np. składowiska, stawy rybne, wody kopalniane, wody chłodnicze).

4.2.1.2 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i ich wpływu na zmiany
hydromorfologiczne
Określenie znaczących presji powodujących zmiany hydrologiczne i morfologiczne cieku wymaga
pozyskania specjalistycznych danych w zakresie obiektów hydrotechnicznych i przekształceń koryta,
związanych z takimi siłami sprawczymi, jak regulacja rzek i potoków, żegluga, ochrona
przeciwpowodziowa, energetyka wodna, zbiorniki retencyjne.
Szczególnie istotna w tym zakresie jest identyfikacja wszelkich barier zaburzających zarówno
drożność cieku jak i reżim przepływu (np. zbiorniki, jazy stopnie regulacyjne).
Dla potrzeb identyfikacji presji powodujących zmiany hydrologiczne i morfologiczne cieku należy
wykorzystać między innymi:
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warstwę prezentującą zabudowę podłużną na obszarze zlewni jednolitej części wód,



warstwę prezentującą zabudowę poprzeczną na obszarze zlewni jednolitej części wód,



warstwę prezentującą obwałowania,



warstwę obiektów małej energetyki,



warstwę dróg wodnych,



warstwę obszarów zmeliorowanych (jeśli WZMiUW takiej nie posiadał korzystano z zestawień
tabelarycznych),



warstwę sztucznych zbiorników,



warstwę obiektów rekreacyjnych (kąpieliska i towarzysząca im infrastruktura rekreacyjna, szlaki
oraz tory kajakowe i wioślarskie, obszary wykorzystywane przez motorowodniactwo, przystanie
jachtowe i kajakowe etc.),



warstwę poborów kruszywa,



warstwę przekroczeń drogowych i kolejowych (mosty, przepusty).

Wykorzystując narzędzia GIS, należy wykonać przestrzenną warstwę informacyjną poprzez nałożenie
w/w warstw i wskazanie w ten sposób jednolitych części wód podlegających presji
hydromorfologicznej. Problemem wymagającym głębszej analizy jest wskazanie w obszarze regulacji
przepływu i zmian morfologicznych, presji znaczących.
Do analiz identyfikacji presji należy wykorzystać wskaźniki morfologiczne uwzględniające
poszczególne rodzaje presji, wynikających z zabudowy podłużnej cieku, budowli poprzecznych,
obwałowań, sztucznych zbiorników, MEW i in.). Wśród wskaźników hydrologicznych można
wyróżnić wskaźniki związane z poborami wody oraz wskaźnik oceniający wpływ zbiornika na reżim
cieku. W poniższej tabeli wskaźniki zostały przedstawione w postaci algorytmów razem z
wyszczególnieniem ich podstawowych parametrów niezbędnych do obliczeń.
Tabela 8 Ocena stanu morfologicznego wód
Lp.

Nazwa wskaźnika

Algorytm wskaźnika

Potrzebne parametry
wyliczenia wskaźnika

do

Wskaźniki Podstawowe
1.

Obwałowania

m1 = ΣLwałów / ΣLbrzegów cieków

Sumaryczna długość wałów
w JCWP - ΣLwałów [km]
Długość brzegów cieków
istotnych w JCWP - ΣLbrzegów
cieków [km]

2.

Budowle poprzeczne

m2 = Σ (μ*Hbudowli)/(Hpocz-Hkon)

Suma wysokości budowli
poprzecznych na ciekach
istotnych w JCWP - ΣHbudowli
[m]
Sumaryczny spad cieków
istotnych w JCWP - HpoczHkon [m]
Stopień
funkcjonowania
przepławki - μ (zgodnie z
poniższą tabelą)
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Lp.

Nazwa wskaźnika

Algorytm wskaźnika

Potrzebne parametry
wyliczenia wskaźnika

3.

Zabudowa podłużna

m4’ = ΣLregul/ΣLbrzegów cieków

Suma długości regulacji
podłużnej wszystkich cieków
istotnych w JCWP brzegu
prawego i lewego - ΣLregul
[km]

m4 =  * m4’

do

Długość brzegów cieków
istotnych w JCWP - ΣLbrzegów
cieków [km]
Wartość współczynnika 
zależnego od typu regulacji,
zastosowanego
materiału
budowlanego oraz czasu
powstania
obiektów
regulacyjnych (zgodnie z
poniższą tabelą)
Wskaźniki uzupełniające
4.

Melioracje

m5 = Fm/F JCWP

Powierzchnia
zmeliorowanych
JCWP - Fm [ha]

obszarów
w zlewni

Powierzchnia zlewni JCWP F JCWP [ha]
5.

Mała energetyka Wodna m6 = ΣMW/L cieków
(MEW)

Suma mocy zainstalowanych
jednostek małych elektrowni
wodnych w JCWP - ΣMW
[MW]
Długość cieków istotnych w
JCWP - L cieków [km]

6.

Drogi wodne

m7 = Ldróg wodnych/ L cieków

Długość dróg wodnych w
JCWP - Ldróg wodnych [km]
Długość cieków istotnych w
JCWP - L cieków [km]

7.

Budowle poprzeczne – m8 = IP/ L cieków
liczba w JCWP

Liczba budowli
poprzecznych w JCWP – IP
Długość cieków istotnych w
JCWP - L cieków [km]

8.

Stopień uszczelnienia

Powierzchnia
uszczelnionych
JCWP – Fu [ha]

m9 = Fu/F JCWP

obszarów
w zlewni

Powierzchnia zlewni JCWP F JCWP [ha]
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Lp.

Nazwa wskaźnika

Algorytm wskaźnika

Potrzebne parametry
wyliczenia wskaźnika

9.

Zbiorniki wodne

m10 = ΣFzb/F JCWP

Sumaryczna
zbiorników
JCWP [ha]

do

powierzchnia
wodnych
w

Powierzchnia zlewni JCWP F JCWP [ha]
10.

Przekroczenie cieku przez m11= ΣIp/ L cieków
drogi

Suma
przekroczeń
drogowych przez cieki w
JCWP
–
ΣIp
(liczba
przekroczeń)
Długość cieków istotnych w
JCWP - L cieków [km]

11.

Pobory kruszywa

m12= ΣWP/ L cieków

Średnia roczna wielkość
poborów kruszywa w JCWP
– ΣWP [tona] lub [m3]
Długość cieków istotnych w
JCWP - L cieków [km]

12.

Rekreacja

m13 - aktualnie realna jest jedynie ocena ekspercka
Ewentualny wskaźnik kwantyfikujący wpływ rekreacji powinien
uwzględniać takie parametry jak:
 charakterystyka typu rekreacji,
 charakterystyka istniejącej infrastruktury rekreacyjnej (np.
szlaki oraz tory kajakowe i wioślarskie, obszary
wykorzystywane przez motorowodniactwo, przystanie
jachtowe i kajakowe, nadwodna infrastruktura gastronomiczno
- noclegowa),
 liczba osób korzystających z rekreacji (największe sezonowe
obciążenia)
 walory przyrodnicze oraz stopień wrażliwości ekosystemów
na obciążenia wynikające z rekreacji

Ocena wpływu zbiornika na reżim hydrologiczny cieku
Lp.

Nazwa wskaźnika

Algorytm wskaźnika

11

Wpływ
pojemności W1= Vcz / VSSQ
czynnej
sztucznych
zbiorników na objętość
odpływu wyliczonego
na podstawie SSQ z
wielolecia
obserwowanego

Źródło: Opracowanie własne
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Potrzebne parametry
wyliczenia wskaźnika

do

pojemność czynna
zbiornika [mln m3]

Vcz

objętość
odpływu
wyliczonego na podstawie
SSQ
z
wielolecia
obserwowanego [mln m3/rok]

Tabela 9 Współczynnik korygujący „ μ” uwzględniający stopień funkcjonowania przepławki do wskaźnika m2
Współczynnik
korygujący μ [0-1]

Lp

Ocena funkcjonowania przepławki

1.

Brak przepławki lub przepławka niesprawna – brak możliwości
1,0
migracji ryb

2.

Brak informacji o funkcjonowaniu przepławki

0,9

3.

Przepławka częściowo sprawna – migracja ryb utrudniona

0,5

4.

Przepławka sprawna - swobodna migracja 100% ryb

0,1

Źródło. [Błachuta i in. 2006]

Tabela 10 Wartość współczynnika ,,” zależnego od typu regulacji, zastosowanego materiału
budowlanego oraz czasu powstania obiektów regulacyjnych
Współczynnik korygujący „”
L.p.

Katalog regulacji

Czas
regulacji

wykonania

do 5 lat włącznie

15 lat i
5 <   10
10 < < 15 lat
więcej
lat

1.

Elementy betonowe zwarte (bloki,
kostki, krawężniki, płyty), beton, bruk,
1,00
stal, zbrojone płyty, elementy asfaltowe,
kamienie uszczelniane betonem

1,00

1,00

1,00

2.

Ażurowe elementy betonowe

0,95

0,90

0,85

0,82

3.

Kosze siatkowo kamienne (gabiony),
0,85
narzut kamienny stabilizowany siatką

0,80

0,75

0,72

4.

Faszyna, darnina, obsiew wikliną / luźny
narzut kamienny (bez zachowania 0,75
krętości koryta)

0,70

0,65

0,55

5.

Faszyna, darnina, obsiew wikliną / luźny
narzut kamienny (z zachowaniem 0,70
krętości koryta)

0,65

0,60

0,50

Źródło: [Błachuta i in. 2006]

W przypadku braku informacji dotyczącej czasu wykonania regulacji należy przyjąć wartość
współczynnika tak jak dla obiektów o wieku 5 lat.
W opracowaniu „Weryfikacja wskaźników dla przeprowadzenia oceny stanu ilościowego i
morfologicznego jednolitych części wód powierzchniowych wraz ze zmianą ich wartości progowych
dla uściślenia wstępnego wyznaczenia silnie zmienionych części wód” [Błachuta i in. 2006], jako
jeden z proponowanych wskaźników morfologicznych występuje wskaźnik m3 określający
sumaryczną długość części cieku odciętych przez budowle poprzeczne odniesioną do całkowitej
długości cieku w ramach JCWP.
Z obliczeń tego wskaźnika proponuje się zrezygnować.
Wykonawca uważa, że wskaźnik m3 nie stanowi wystarczającej podstawy dla oceny możliwości
migracyjnych ichtiofauny w konkretnej JCWP. Dla wiarygodnej kwantyfikacji ograniczenia lub utraty
możliwości migracyjnych, nie można ograniczać się tylko do budowli poprzecznych występujących w
ocenianej JCWP, należy też uwzględniać wpływ budowli poprzecznych znajdujących się w sąsiednich
i czasem dalszych JCWP. Przykładowo: w ocenianej JCWP budowle poprzeczne na cieku nie istnieją,
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tak więc wyliczony wskaźnik m3 będzie równy „0” co można interpretować jak swobodne możliwości
dla wędrówek ryb. Tymczasem na tym samym cieku w położonych niżej JCWP mogą występować
budowle całkowicie uniemożliwiające migrację w górę cieku. W efekcie w ocenianej JCWP pomimo
wskaźnika m3 = 0 wędrówki ryb nie będą miały miejsca. Wartość formuły tego wskaźnika jako
podstawę oceny drożności cieku obniża też fakt braku istotnych informacji o stopniu funkcjonowania
przepławek. Strefy ekologicznie przyjazne, częściowo zmniejszające negatywne oddziaływanie
budowli (np. przyrodniczo istotne dopływy polepszające wartość ekosystemów), nie są ujęte w
algorytmie wskaźnika. Tak więc reasumując, wskaźnik ten wymaga dopracowania w
interdyscyplinarnym gronie ekspertów.

4.2.1.1 Identyfikacja wpływu presji (znaczących oddziaływań) morfologicznych
Dla każdej z presji morfologicznych, identyfikowanej wskaźnikiem, zakłada się – 4 stopniową skalę
ocen przyznając każdej z nich numer kodu (0 – 3).
Brak wpływu

0

Wpływ słaby

1

Wpływ znaczący

2

Wpływ bardzo silny

3

Wskaźniki morfologiczne (podstawowe i uzupełniające) należy poddać kwantyfikacji skali wpływu
zgodnie z przedstawionymi poniżej wartościami granicznymi. Wartości graniczne pomiędzy
poszczególnymi wielkościami wpływu presji zostały ustalone ekspercko. Punktem wyjściowym były
wartości graniczne ustalone przy wyznaczaniu silnie zmienionych części wód. Wartości te przy
określaniu skali wpływu zostały zaostrzone tak, aby przykładowo „wpływ bardzo silny” obejmował
nie tylko silnie zmienione części wód ale też stan zbliżony do złego lub słabego (Przez stan zbliżony
do słabego i złego rozumie się taki stan hydromorfologicznych elementów jakości, który z jednej
strony jest gorszy od dobrego a jednocześnie lepszy od stanu, który ze względu na zakres i trwałość
przekształceń hydromorfologicznych predysponuje JCWP do wyznaczenia jako silnie zmienionej.
Takie podejście związane jest z koniecznością uszczegółowienia/rozszerzenia zakresu oceny
hydromorfologicznych elementów jakości, proponowanych w aktualnym rozporządzeniu
[Rozporządzenie 2011]. W wymienionym akcie prawnym przyznaje się I klasę jakości
hydromorfologicznej wszystkim rzecznym JCWP, które nie zostały wyznaczone jako SZCW. Tak
proponowana ocena wydaje się niewystarczająco odzwierciedlać kwantyfikację aspektów
hydromorfologicznych). Równocześnie przy ocenie wpływu słabego przyjęto eksperckie podejście
(często podnoszone na tematycznych konferencjach), że uwzględniając istniejące w Europie
intensywne zagospodarowanie zlewni rzek, 10-20% ingerencji antropogenicznych można uznać za
ingerencję słabą, niską.
Wskaźnik „m1” - określający łączną długość obwałowania cieków w jednolitej części wód,
odniesioną do sumarycznej długości brzegów (podwójna długość cieków) cieków występujących w
ocenianej JCWP. W zależności od posiadanych danych uwzględniać należy współczynnik korygujący
zależny od odległości korony wału do brzegu koryta cieku, zaproponowany w [Błachuta i in. 2006].
Brak wpływu
Wpływ słaby

0 < m1 < 0,2

Wpływ znaczący

0,2 < m1 < 0,3

Wpływ bardzo silny

0,3 < m1

Wskaźnik „m2” - określający sumaryczną wysokość zinwentaryzowanych budowli poprzecznych na
ciekach występujących w JCWP odniesioną do sumarycznych spadów cieków, z uwzględnieniem
stopnia funkcjonowania przepławek [Błachuta i in. 2006].
Brak wpływu
Wpływ słaby

0 < m2 < 0,08

Wpływ znaczący

0,08 < m2 < 0,10

Wpływ bardzo silny

0,10 < m2
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Wskaźnik „m4” - określający sumaryczną długość uregulowanych odcinków cieków w jednolitej
części wód odniesioną do ich całkowitej długości w ramach ocenianej JCWP z uwzględnieniem
współczynników korygujących zależnych od rodzaju materiału ubezpieczeń brzegów i dna koryta oraz
terminu wykonania regulacji [Błachuta i in. 2006].
Brak wpływu
Wpływ słaby

0 < m4 < 0,2

Wpływ znaczący

0,2 < m4 < 0,3

Wpływ bardzo silny

0,3 < m4

Wskaźniki uzupełniające:
Wskaźnik „m5” – określający sumaryczną powierzchnię obszarów zmeliorowanych w jednolitej
części wód odniesioną do całkowitej powierzchni ocenianej JCWP
Brak wpływu
Wpływ słaby

0 < m5 < 0,10

Wpływ znaczący

0,1 < m5 < 0,20

Wpływ bardzo silny

0,2 < m5

Najdogodniejsze do przeprowadzania wszelkich ocen będą pozyskane z Wojewódzkich Zarządów
Melioracji i Urządzeń Wodnych warstwy shape. Natomiast w sytuacjach, gdy pozyskane dane będą
tylko w formacie xls lub innym formacie tabelarycznym przypisującym zmeliorowane obszary
konkretnym miejscowościom należy podjąć próbę (w miarę posiadanych danych) przyłączenia
warstwy „miejscowości” do warstwy JCWP. W ten sposób każdej JCWP zostaną przypisane
powierzchnie obszarów zmeliorowanych miejscowości położonych na jej terenie.
Wskaźnik „m6” – wskaźnik określający sumaryczną moc zainstalowanych jednostek energetycznych
(małej energetyki – do 5 MW) odniesioną do długości cieków istotnych w ocenianej jednolitej części
wód
Brak wpływu
Wpływ słaby

0 < m6 < 0,008

Wpływ znaczący

0,008 < m6 < 0,010

Wpływ bardzo silny

0,010 < m6

Wskaźnik „m7” - drogi wodne – wskaźnik określający długość drogi wodnej do długości cieków
istotnych w JCWP
Brak wpływu
Wpływ słaby

0 < m7 < 0,10

Wpływ znaczący

0,10 ≤ m7 < 0,20

Wpływ bardzo silny

0,20 ≤ m7

W miarę posiadanych danych (np. liczba śluzowań lub tonaż przewożonych ładunków) należy też
przeprowadzić identyfikację stopnia intensywności żeglugi śródlądowej.
Wskaźnik „m8” – budowle hydrotechniczne - określający liczbę budowli poprzecznych
zlokalizowanych w JCWP odniesioną do długości cieków istotnych w JCWP wg [WFDaH 2005].
Brak wpływu
Wpływ słaby

0 < m8 < 0,5

Wpływ znaczący

0,5 ≤ m8 < 1

Wpływ bardzo silny

1 ≤ m8
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Wskaźnik „m9” - stopień uszczelnienia - określający wielkość powierzchni nieprzepuszczalnej
(zabudowanej) w JCWP odniesioną do całkowitej powierzchni JCWP (wskaźnik ten, opracowany
w USA, obrazuje związek stopnia uszczelnienia powierzchni zlewni z jakością ekologiczną cieku
wodnego wg How urbanization affect the water cycle. Został on zaadoptowany również w Polsce,
m.in. w monografii „Wpływ utraty naturalnej retencji zlewni na charakterystykę morfologiczną zlewni
i cieku” [Bartnik i in. 2009])
Brak wpływu
Wpływ słaby

0 < m9 < 0,1

Wpływ znaczący

0,1 ≤ m9 < 0,25

Wpływ bardzo silny

0,25 ≤ m9

Wskaźnik „m10” – zbiorniki - wskaźnik określający wielkość powierzchni zbiornika w JCWP
odniesioną do całkowitej powierzchni zlewni JCWP
Brak wpływu
Wpływ słaby

0 < m10 < 0,05

Wpływ znaczący

0,05 ≤ m10 < 0,10

Wpływ bardzo silny

0,10 ≤ m10

Wskaźnik „m11” - Przekroczenia – wskaźnik określający liczbę przekroczeń drogowych przez cieki
w JCWP w odniesieniu do długości cieków istotnych
Brak wpływu
Wpływ słaby

0 < m11 < 0,20

Wpływ znaczący

0,20 ≤ m11 < 0,40

Wpływ bardzo silny

0,40 ≤ m11

Przekroczenia mostowe w zależności od charakteru (podatności i wrażliwości) występujących
ekosystemów mogą mieć wpływ znaczący lub niewielki. Tak więc ocena skali wpływu przekroczeń
przez cieki powinna być oparta zarówno o informację o występujących w JCWP obiektach (mosty) jak
i o informację przyrodniczą. Generalnie budowa mostów ma znaczący, choć lokalny wpływ w fazie
budowlanej (wycinka roślinności odpady, zanieczyszczenia, zamulenia, pobory kruszywa,
profilowanie rzeki). Natomiast w fazie eksploatacyjnej negatywny wpływ może się wiązać z
zaburzeniem naturalnego krajobrazu, zaburzeniem w transporcie rumowiska i migracji organizmów,
oraz lokalną zmianą reżimu hydrologicznego. Należy też pamiętać, że mosty (szczególnie wysokie)
mogą stanowić zagrożenie dla przelatujących ptaków, są również dodatkowym elementem
infrastruktury narażonym na wezbrania powodziowe.
Wskaźnik m12 – pobory kruszywa – ocena wpływu powinna zostać przeprowadzona ekspercko w
zależności od wielkości poborów i charakteru środowiska w konkretnej JCWP
Wskaźnik m13 – rekreacja –rzeki- ocena wpływu powinna zostać przeprowadzona ekspercko w
zależności od takich informacji jak:


charakterystyka typu rekreacji,



charakterystyka istniejącej infrastruktury rekreacyjnej (np. szlaki oraz tory kajakowe i wioślarskie,
obszary wykorzystywane przez motorowodniactwo, przystanie jachtowe i kajakowe, nadwodna
infrastruktura gastronomiczno - noclegowa),



liczba osób korzystających z rekreacji (największe sezonowe obciążenia), w walory przyrodnicze
oraz stopień wrażliwości ekosystemów na obciążenia wynikające z rekreacji
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4.2.1.2 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływu ujęć wód
powierzchniowych
Metoda identyfikacji presji (znaczących oddziaływań)
Zgodnie z przewodnikami unijnymi presje (znaczące oddziaływania) dotyczące poboru wód mają być
rozpatrywane w podziale na 10 kategorii. Zastosowanie takiego podziału typologicznego umożliwia
wypełnienie dla każdej JCWP bazy danych raportowych z planów gospodarowania wodami
RBMP_Abstraction, gdzie typy poborów wód z uwagi na czynniki sprawcze wymieniono w poniższej
tabeli.
Tabela 11 Czynniki sprawcze poborów wód
Czynnik sprawczy

Presja (znaczące oddziaływanie)

Rolnictwo

nawadnianie

Gospodarka komunalna

zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną
do spożycia

Przemysł

produkcja

Energetyka

produkcja energii elektrycznej - chłodzenie

Hydroenergetyka

produkcja energii elektrycznej przez
elektrownie wodne

Stawy rybne

napełnianie stawów

Kopalnie (węgla i kopalnie
odkrywkowe)

produkcja

Żegluga

utrzymanie warunków żeglugowych

Możliwa zamiana stanu, wpływ

Ilościowa zmiana przepływu rzecznego
poprzez pobór wody może wpłynąć
zarówno na obniżenie warunków
biologicznych dla środowiska wodnego i
od wód zależnego jak również na jakość
wód – poprzez koncentrację stężeń
ładunków zanieczyszczeń.

przerzuty wody
inne
Źródło: Opracowanie własne

Pobory wód powierzchniowych powinny być rozpatrywane z podziałem na cel poboru, z
uwzględnieniem informacji nt. wielkości poboru całkowitego i wielkości poboru bezzwrotnego. Z
uwagi na podejście zlewniowe do analizy identyfikacji presji (znaczących oddziaływań) i oceny ich
wpływu znaczące presje związane z poborem wód niekoniecznie muszą być spowodowane tylko od
dużych/znaczących poborów wód (znaczących użytkowników), ale też mogą stanowić znaczący pobór
będący sumą mniejszych poborów wód w rozpatrywanej JCWP. Wobec powyższego w analizach
związanych z poborem zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych w JCWP powinna zostać
uwzględniona pełna informacja nt. wszystkich poborów wód pochodząca ze szczegółowych analiz w
tym zakresie wykonywanych na poziomie regionów wodnych.
Forma przedstawienia danych o presjach (znaczących oddziaływaniach)
Dane szczegółowe dla każdego ujętego w analizach ujęcia wód, przedstawione powinny być w postaci
punktowych warstw GIS z atrybutami możliwie jednolitymi dla całego kraju zgodnie ze strukturą
opisaną w części dotyczącej baz danych.
Dane o presjach (znaczących oddziaływaniach) dla każdej JCWP proponuje się zestawić w formie
tabel (połączenie z warstwą GIS JCWP poprzez KOD JCWP) zawierających informację o wielkości
pobieranej wody z podziałem na czynniki sprawcze, tj. rolnictwo, gospodarka komunalna, przemysł,
produkcja energii elektrycznej (cele chłodnicze), stawy rybne, hydroenergetyka, kopalnie, żegluga,
przerzuty wody i inne. Struktura niezbędnych do analizy atrybutów opisana w tabeli 20 odpowiada
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wymaganiom raportowym, tj. uwzględnia liczbę ujęć wód każdego typu i ich sumaryczną wielkość
poboru wyrażoną w jednej, spójnej jednostce.
Metoda identyfikacji wpływu presji (znaczących oddziaływań)
W celu określenia wpływu presji (znaczącego oddziaływania) wynikających z poboru wód
powierzchniowych w JCWP rzecznych wielkość wpływu poboru wód powierzchniowych powinna
odnosić się do wielkości zasobów wód powierzchniowych. W nawiązaniu do opracowania [Błachuta i
in. 2006] dla każdej JCWP, w której występuje presja związana z poborem wód powierzchniowych
powinna zostać określona wartość bezzwrotnych poborów wody, wynikająca z różnicy wielkości
pobranej wody i wielkości zrzuconych ścieków. Niemniej jednak do tego celu potrzebne są konkretne
wielkości, które wynikają z rzeczywistego użytkowania wód i decyzji wodnoprawnych przypisane do
konkretnych użytkowników wód.
Sytuacją docelową mogłoby być określenie wielkości poborów bezzwrotnych dla każdego ujęcia
wody jako procent wielkości całkowitego poboru wody. Przemawiają za tym następujące kwestie:


w przypadku użytkowników ujmujących zarówno wody powierzchniowe jak i podziemne nie
wymaga się określenia w ilości zrzucanych ścieków jaka część wynika z ujmowanych wód
powierzchniowych a jaka z wód podziemnych



zgodnie z prawem nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń
kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych nie
zawierających substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1. Ustawy prawo wodne [Ustawa 2001].

Do czasu dostosowania baz danych o użytkowaniu wód o niniejsze dane proponuje się przyjąć
uproszczoną metodę wpływu tego typu presji jako stosunek rocznej sumy całkowitych poborów wód
powierzchniowych do wielkości odpływu średniego rocznego na zamknięciu JCWP.

Wpw = UR / QR
gdzie:


Wpw – wskaźnik presji spowodowanej poborem wody powierzchniowej w JCWP,



UR – suma poborów wód powierzchniowych wszystkich kategorii w JCWP [m3/rok],



QR – odpływ średni roczny na zamknięciu JCWP [m3/rok].

W obliczeniach Qśr rocznego należy dążyć do pozyskania informacji dla jak największej liczby
użytkowników wód dla jednego wybranego roku bazowego. W przypadku braku danych dla
wybranego roku, należy skorzystać z danych z roku jak najbardziej mu bliskiego. W przypadku braku
informacji nt. wielkości rzeczywistych należy przyjąć wielkości określone pozwoleniem
wodnoprawnym z przyjętym priorytetem określania Q: m3/rok, m3/d, m3/s. W przypadku obliczania
wielkości poboru rocznego w takich sytuacjach należy w przeliczeniach uwzględnić sezonowość
poborów.
Wartości odpływu średniego rocznego QR w punkcie zamykającym zlewnię JCWP należy przyjąć z
warstwy określającej zasoby wodne obliczonej wg metodyki opisanej w punkcie 3.1 Prognoza zmiany
zasobów wodnych.
Wyliczona wielkość wskaźnika pozwoli na oszacowanie stopnia korzystania z zasobów wód
powierzchniowych w JCWP.
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Tabela 12 Propozycja oceny wpływu presji (znaczących oddziaływań) wynikającej z poboru wód
powierzchniowych na stan wód w JCWP
Ocena wpływu presji
(znaczącego oddziaływania)

Kryterium dla cieków
typu nizinnego

Kryterium dla cieków
typu przejściowego i
podgórskiego

Kryterium dla cieków
typu górskiego

0 – presja nie występuje w danej
JCWP

Wpw= 0

Wpw = 0

Wpw = 0

1 – mało wpływa na jej stan wód

Wpw < 0,10

Wpw < 0,10

Wpw < 0,10

2 – presja średnio wpływa na stan
wód JCWP

0,10 =< Wpw < 0,50

0,10 =< Wpw < 0,45

0,10 =< Wpw < 0,40

Wpw > = 0,50

Wpw > = 0,45

Wpw > = 0,40

Wwpw

3 – presja znacząco wpływa na
stan wód JCWP
Źródło: Opracowanie własne

Zaproponowane wskaźniki bazują na metodzie oceny presji (znaczących oddziaływań) na wody w
dużych rzekach stosowanej podczas interkalibracji na poziomie unijnym. Ekspercko, w odniesieniu do
pracy [Wytyczne i rekomendacje ..., 2006] zaproponowane zostały progi graniczne, których
przekroczenie można przyjąć jako znaczące dla trzech typów hydrologicznych cieków, które określa
się w oparciu o wielkość współczynnika średniego spływu jednostkowego wyrażonego w [l/s/km2].
Tabela 13 Klasyfikacja hydrologiczna typów cieków
qSSQ [l/s/km2]

Hydrologiczny typ cieku
nizinny

qSSQ < 4,15

przejściowy i podgórski

4,15 ≤ qSSQ ≤ 13,15

górski

qSSQ > 13,15

Źródło: [Kostrzewa 1977]

Poziom graniczy Wpw < 0,10 przyjęto zgodnie z zasadą, że przepływ nienaruszalny stanowi 10% SSQ.
Wartość wskaźnika Wpw jest wartością pomocniczą do podjęcia decyzji o tym czy presja (znaczące
oddziaływanie) jest znaczącą, czy nie w danej JCWP. Przy takowej ocenie należy korzystać z
dostępnych informacji nt. bardziej szczegółowych informacji charakteryzujących pobory wód tj. cel
poboru, czy informacji o poborze bezzwrotnym zawartych w pracach wykonanych na poziomie
regionów wodnych.

4.2.2 Inne presje (znaczące oddziaływania)
Zaproponowano obliczenie dodatkowych wskaźników dotyczących użytkowania terenu.
Wskaźnik uszczelnienia (szczelności) oparty został na wykorzystaniu danych z bazy danych CORINE
Land Cover (CLC) zawierającej informacje o pokryciu terenu w Polsce. Baza ta jest aktualizowana na
podstawie danych satelitarnych, ostatnia aktualizacja dotyczy roku 2006 i jest dystrybuowana przez
IOŚ. Do obliczenia wskaźnika dla każdej JCWP proponuje się wykorzystać poziom 1 (POZ 1)
klasyfikacji form pokrycia terenu– tereny zantropogenizowane. W skład tego poziomu wchodzi:
zabudowa zwarta, zabudowa luźna, lotniska, strefy przemysłowe i handlowe, tereny komunikacyjne
oraz związane z komunikacją (drogową i kolejową). Do wyznaczenia wskaźnika uszczelnienia
powierzchni zastosować należy analizy przestrzenne na danych numerycznych z CLC oraz poligonów
JCWP. Wskaźnik uszczelnienia wyrażony jest jako procentowy udział powierzchni uszczelnionej do
powierzchni całkowitej JCWP.
Wskaźnik presji na wody powierzchniowe wynikający z przekroczenia cieków przez drogi oparto na
wykorzystaniu informacji o przebiegu sieci drogowej z BDO. Baza ta jest udostępniana przez
CODGiK. Obejmuje obszar całego kraju i przechowuje dane w postaci ciągłej wektorowej bazy
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danych, w przeciwieństwie do BDOT, udostępnianej również z zasobu geodezyjnego, która nie jest
bazą ciągłą. Do wyznaczenia wskaźnika presji na wody powierzchniowe wynikającego z
przekroczenia cieków przez drogi zastosować należy analizy przestrzenne na danych numerycznych
sieci drogowej oraz warstw JCWP liniowej i poligonowej. Najpierw należy przeciąć warstwy rzek i
dróg, następnie zliczyć miejsca przecięcia w obrębie każdej JCWP. Wskaźnik presji wynikający z
przekroczenia cieków przez drogi wyrażony jest jako liczba przekroczeń w stosunku do sumy długości
cieków w JCWP.

4.2.3 Presje skumulowane
Rozpatrując aspekty kumulacji presji (znaczących oddziaływań) należy rozważyć następujące
elementy:
1. Kumulację w danej JCWP różnych typów presji (znaczących oddziaływań), których wskaźniki
charakteryzujące:


podlegają sumowaniu zarówno w obrębie typu jak i dla rożnych typów np. ładunki
zanieczyszczeń ze źródeł punktowych i rozproszonych/obszarowych,



nie podlegają sumowaniu w obrębie danego typu presji (znaczących oddziaływań) np.
wskaźniki dotyczące różnego rodzaju zabudowy hydrotechnicznej,



nie podlegają sumowaniu i muszą być zestawiane odrębnie np. wskaźniki dotyczące presji
(znaczących oddziaływań) hydromorfologicznych i pochodzących ze źródeł punktowych.

2. Kumulację, wzdłuż cieków tj. w kolejnych następujących po sobie JCWP, danego typu presji
(znaczących oddziaływań) charakteryzowaną wskaźnikami podlegającymi sumowaniu np.
ładunki zanieczyszczeń ze źródeł punktowych.
3. Kumulację wzdłuż cieków tj. w kolejnych następujących po sobie JCWP różnych typów presji
(znaczących oddziaływań) charakteryzowaną wskaźnikami podlegającymi sumowaniu np.
ładunki zanieczyszczeń ze źródeł punktowych i rozproszonych/obszarowych.
Wielkość skumulowanej presji (znaczących oddziaływań) zarówno w obrębie danego typu jak i dla
różnych typów dla wskaźników podlegających sumowaniu można określić poprzez ich zsumowanie
dla danej JCWP i łącznie z wartościami dla JCWP będącymi powyżej wzdłuż biegu cieku (przykłady
w rozdziale 4.2.1.1.1).
Dla presji (znaczących oddziaływań) np. morfologicznych dla których zakłada się odrębną ocenę
każdego wskaźnika w skali 4 stopniowej (brak wpływu, wpływ słaby, wpływ znaczący, wpływ bardzo
silny) skumulowana ocena presji polega na wybraniu wskaźnika/wskaźników mogącego mieć
decydujący wpływ na stan ekologiczny JCWP.

4.3

Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływu dla wód
jeziornych

4.3.1 Ocena stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód jeziornych
Dla potrzeb niniejszej pracy jako najbardziej reprezentatywne należy uznać wyniki oceny stanu
jednolitych części wód jezior wykonane w oparciu o wyniki PMŚ uzyskane w roku 2010.
Podstawą wykonania oceny stanu jednolitych części wód jezior badanych w 2010 roku jest
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1008). Na ocenę stanu wód
składa się ocena stanu ekologicznego i stanu chemicznego. Podstawą oceny stanu/potencjału
ekologicznego są tzw. elementy biologiczne (zespoły organizmów wodnych: fitoplanktonu,
makrofitów i fitobentosu, makrobezkręgowców bentosowych). Elementy fizykochemiczne oraz
hydromorfologiczne mają natomiast znaczenie wspomagające. Oceny stanu chemicznego dokonuje się
na podstawie badań substancji z grupy substancji priorytetowych.
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Pomiary wskaźników jakości wód wykonuje się w punktach pomiarowo-kontrolnych PMŚ
zlokalizowanych w jednolitych częściach wód.
Oceny stanu/potencjału ekologicznego dokonuje się poprzez porównanie wyników pomiarów
wskaźników biologicznych oraz fizykochemicznych zmierzonych w JCW z ustalonymi dla nich
wartościami granicznymi ujętymi odpowiednich w załącznikach rozporządzenia
Dla wskaźników biologicznych ustalonych zostało 5 przedziałów wartości granicznych. Natomiast
wskaźniki fizykochemiczne klasyfikowane są tylko w zakresie I i II klasy. Wartości stężeń
wskaźników fizykochemicznych, które nie spełniają wymagań ustalonych dla I i II klasy klasyfikuje
się jako poniżej stanu dobrego. W przypadku specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i
niesyntetycznych ustalono tylko jedna granicę klasy. Stężenia tychże substancji powyżej ustalonej
granicy wpływają na wynik klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego powodując jego obniżenie z
bardzo dobrego i dobrego lub w przypadku potencjału z dobrego i lepszego niż dobry do stanu
umiarkowanego.
Oceny stanu ekologicznego dokonuje się w naturalnych częściach wód. W sztucznych i silnie
zmienionych częściach wód dokonuje się oceny potencjału ekologicznego.
W przypadku naturalnych części wód, jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje, że
mieszczą się one w pierwszej klasie i równocześnie żaden ze wskaźników fizykochemicznych nie
przekracza wartości ustalonej dla klasy pierwszej, wówczas stan ekologiczny jednolitej części wód
określa się jako bardzo dobry. Jeżeli wartości wskaźników fizykochemicznych mieszczą się w II
klasie wówczas stan ekologiczny jednolitej części wód określa się jako dobry. W przypadku gdy
klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje, że mieszczą się one w drugiej klasie i jednocześnie
wyniki klasyfikacji elementów fizykochemicznych mieszczą się w I lub II klasie wówczas stan
ekologiczny jednolitej części wód określa się jako dobry. Wynik klasyfikacji elementów
fizykochemicznych poniżej II klasy powoduje obniżenie wyniku klasyfikacji stanu ekologicznego z
bardzo dobrego lub dobrego do stanu umiarkowanego.
Jeżeli wynik klasyfikacji elementów biologicznych mieści się w III, IV lub V klasie, wówczas bez
względu na wynik klasyfikacji elementów fizykochemicznych, jednolitej części wód nadaje się
odpowiednio umiarkowany, słaby lub zły stan ekologiczny.
W przypadku sztucznych i silnie zmienionych części wód, jeżeli klasyfikacja elementów
biologicznych wskazuje że mieszczą się one w pierwszej klasie lub drugiej klasie i równocześnie
żaden ze wskaźników fizykochemicznych nie przekracza wartości ustalonej dla klasy pierwszej,
wówczas potencjał ekologiczny jednolitej części wód określa się jako dobry i wyższy niż dobry. Jeżeli
wartości wskaźników fizykochemicznych mieszczą się w II klasie wówczas potencjał ekologiczny
jednolitej części wód również określa się jako dobry i wyższy niż dobry. Wynik klasyfikacji
elementów fizykochemicznych poniżej II klasy powoduje obniżenie wyniku klasyfikacji potencjału
ekologicznego z dobrego i wyższego niż dobry do potencjału umiarkowanego.
Jeżeli wynik klasyfikacji elementów biologicznych mieści się w III, IV lub V klasie, wówczas bez
względu na wynik klasyfikacji elementów fizykochemicznych, jednolitej części wód nadaje się
odpowiednio umiarkowany, słaby lub zły potencjał ekologiczny.
Oceny stanu chemicznego dokonuje się poprzez porównanie wartości stężeń substancji priorytetowych
zmierzonych w punktach pomiarowo-kontrolnych z wartościami granicznymi ujętymi w odpowiednim
załączniku do rozporządzenia. Jeżeli stężenia wszystkich badanych substancji priorytetowych nie
przekraczają ustalonych dla tych substancji dopuszczalnych wartości granicznych wówczas stan
chemiczny określa się jako dobry. W przypadku, gdy przynajmniej jedno ze stężeń badanych
substancji priorytetowych przekracza dopuszczalną wartość, wówczas stan chemiczny określa się jako
nieosiągający dobrego.
Ogólny stan wód określa się jako dobry wówczas gdy stan/potencjał ekologiczny sklasyfikowany
został jako dobry lub powyżej dobrego i równocześnie stan chemiczny określony został jako dobry. W
przypadku, gdy stan potencjał ekologiczny sklasyfikowany został jako umiarkowany lub gorszy i/lub
stan chemiczny sklasyfikowany został jako nieosiągający dobrego, wówczas stan wód określa się jako
zły.
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Szczegółowy sposób oceny stanu jednolitych części wód jeziornych przedstawiony został w
rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1008) wraz z późniejszymi nowelizacjami.

4.3.2 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływu źródeł
punktowych
Pozyskane dane do bilansowania zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, ze względu na ich
zróżnicowany charakter pochodzenia i oddziaływania na środowisko wodne muszą przede wszystkim
spełniać wymagany poziom rzetelności i wiarygodności. Z wielu przeanalizowanych źródeł
pozyskania tak definiowanych danych, wymagany poziom rzetelności i wiarygodności spełniają tylko
dane GUS.
Do identyfikacji punktowych źródeł zanieczyszczeń należy wykorzystać dane z BDL GUS w zakresie
ładunków azotu i fosforu ogólnego odprowadzanego w ściekach po oczyszczeniu do wód. Gmina jest
najmniejszą jednostką podziału terytorialnego kraju, dla której dostępne są informacje na temat ilości
ścieków azotu i fosforu odprowadzanych ze źródeł komunalnych i przemysłowych do wód.
Dlatego też niezbędne jest przeniesienie danych o wielkości ładunków azotu ogólnego i fosforu
ogólnego z gmin na obszar zlewni jednolitych części wód jeziornych.
W celu obliczenia wielkości ładunków azotu ogólnego i fosforu ogólnego odprowadzanych ze źródeł
punktowych do zlewni jednolitych części wód jeziornych należy wykorzystać algorytm umożliwiający
dokonanie przeliczeń pomiędzy poszczególnymi cechami statystycznymi opisującymi zjawiska
występujące na całkowitym obszarze gminy, a wartością współczynnika określającego procentowy
udział powierzchni danej gminy w obszarze zlewni jeziornej.

4.3.3 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływu źródeł
rozproszonych/ obszarowych
Przyjęto
ten
sam
sposób
podejścia
metodycznego,
jak
rozproszonych/obszarowych dla wód rzecznych (rozdział: 4.2.1.1.2).

w

przypadku

źródeł

4.3.4 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływu zmian
hydromorfologicznych
Do określenia zagrożenia jednolitych części wód jezior ze względu na presje hydromorfologiczne
należy wykorzystać wyniki prac wykonanych na zlecenie KZGW i RZGW w zakresie weryfikacji
wyznaczenia silnie zmienionych części wód jeziornych. Procedura weryfikacji wyznaczenia silnie
zmienionych części wód jeziornych powinna zostać oparta na metodyce określonej w opracowaniu pt.
,,Opracowanie metodyki weryfikacji wyznaczenia silnie zmienionych i sztucznych części wód
jeziornych” [Opracowanie metodyki …, 2011]. Metodyka ta bazuje na określonych wskaźnikach do
oceny stanu hydrologicznego i morfologicznego, dla których określono wartości graniczne, których
przekroczenie pozwala uznać analizowaną JCW, jako silnie zmienioną.
Określić należy presje wynikające z rekreacyji związanej z jeziorami - ocena wpływu powinna zostać
przeprowadzona ekspercko w zależności od takich informacji jak:


charakterystyka typu rekreacji,



charakterystyka istniejącej infrastruktury rekreacyjnej (np. szlaki oraz tory kajakowe i wioślarskie,
obszary wykorzystywane przez motorowodniactwo, przystanie jachtowe i kajakowe, nadwodna
infrastruktura gastronomiczno - noclegowa),



liczba osób korzystających z rekreacji (największe sezonowe obciążenia), w walory przyrodnicze
oraz stopień wrażliwości ekosystemów na obciążenia wynikające z rekreacji
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4.3.5 Inne presje (znaczące oddziaływania)
Wytyczne do analizy presji i wpływów zgodnie z RDW wymagają uwzględnienia wszelkich innych
presji, które nie mieszczą się w w/w kategoriach i jednocześnie negatywnie wpływają na stan
jakościowy i ilościowy jednolitych części wód uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie
naturalnych ekosystemów.
Dlatego też w niniejszej metodyce, w zależności od dostępnych baz danych zostaną uwzględnione
informacje dotyczące:


poboru wód (wielkość poboru i zmiany poziomu wód w jeziorach)



użytkowania gruntów w zlewni jednolitych części wód jeziornych (tereny rolnicze, tereny
zurbanizowane, działalność górnicza, tereny rekreacyjne, lasy, nieużytki)



hodowli ryb



występowania gatunków inwazyjnych

4.3.6 Presje skumulowane
Przyjmuje się, że jednolita część wód może nie osiągnąć ustalonych dla niej celów środowiskowych,
w wyniku presji powodowanej przez zanieczyszczenia z jednego źródła, jak również z powodu sumy
wielkości
zanieczyszczeń
odprowadzanych
do
wód
JCW
z
różnych
źródeł
rozproszonych/obszarowych i punktowych, a także presji powodowanych zmianami w hydrologii i
morfologii.
Dlatego też w przypadku ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do zlewni jednolitej części wód
niezbędne jest zidentyfikowanie źródeł oraz określenie ich łącznej ilości i porównanie z wynikami
klasyfikacji jakości wód.
Na tej podstawie określone zostaną wielkości graniczne ładunków zanieczyszczeń, które powodują
przekroczenie dopuszczalnych stężeń tychże zanieczyszczeń w wodach jednolitych części wód jezior
Porównania z wynikami jakości wód można dokonać jedynie w odniesieniu do zidentyfikowanych
rodzajów ładunków zanieczyszczeń emitowanych do wód ze źródeł. A także w przypadku tylko tych
części wód, w których wykonano pomiary wskaźników zanieczyszczeń w stopniu umożliwiającym
dokonanie oceny ich stanu.
W etapie tym szczególne znaczenie będą miały wyniki wskaźników jakości wód ocenione poniżej
stanu dobrego.
Zależność pomiędzy stężeniem danego zanieczyszczenia w wodach i wielkością emitowanych na
obszarze JCW zanieczyszczeń, pozwoli na określenie granicy presji znaczącej powodowanej przez
określone źródła zanieczyszczeń.
Podobnie w przypadku presji powodowanych przez zmiany hydrologiczne i morfologiczne, których
zakres i natężenie powoduje znaczące zakłócenia w funkcjonowaniu naturalnych ekosystemów i każe
uznać taką jednolitą część wód za silnie zmienioną.
Dla każdej ze zidentyfikowanych rodzajów presji określona zostanie wartość graniczna, przekroczenie
której spowoduje uznanie jednolitej części wód jeziornej jako zagrożonej.
Tym samym jednolitą część wód jeziorną uznaje się za zagrożoną jeżeli w wyniku wykonanych analiz
stwierdzono przekroczenie przynajmniej jednego z ustalonych progów dla presji znaczących.

4.4

Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływu dla wód
przejściowych i przybrzeżnych

W wyniku przeprowadzenia typologii wód morskich zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną Komisji
Europejskiej (2000/60/WE) w polskiej strefie Bałtyku wyznaczono jednolite części wód
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przybrzeżnych i przejściowych [Krzymiński, Kamińska 2005]. W polskich obszarach morskich
wyznaczono 9 części wód przejściowych i 10 przybrzeżnych.
Tabela 14 Jednolite części wód przejściowych i przybrzeżnych w polskiej strefie Morza
Bałtyckiego
Wody przejściowe
Lp.

Nazwa JCW

Kod JCW

Region wodny

1

Zalew Wiślany

PLTWI WB1

Dolna Wisła

2

Zalew Pucki

PLTWII WB2

Dolna Wisła

3

Zatoka Pucka Zewnętrzna

PLTWIII WB1

Dolna Wisła

4

Zatoka Gdańska Wewnętrzna

PLTWIV WB4

Dolna Wisła

5

Ujście Wisły Przekop

PLTWV WB5

Dolna Wisła

6

Ujście Dziwny

PLTWV WB6

Dolna
Odra
i
Przymorze Zachodnie

7

Ujście Świny

PLTWV WB7

Dolna
Odra
i
Przymorze Zachodnie

8

Zalew Szczeciński

PLTWI WB8

Dolna
Odra
i
Przymorze Zachodnie

9

Zalew Kamieński

PLTWI WB9

Dolna
Odra
i
Przymorze Zachodnie

Wody przybrzeżne
1

Mierzeja Wiślana

PLCWI WB1

Dolna Wisła

2

Półwysep Hel

PLCWI WB2

Dolna Wisła

3

Port Władysławowo

PLCWI WB3

Dolna Wisła

4

Władysławowo – Jastrzębia Góra

PLCWII WB4

Dolna Wisła

5

Jastrzębia Góra – Rowy

PLCWIII WB5

Dolna Wisła

6

Rowy – Jarosławiec Wschód

PLCWII WB6E

Dolna Wisła

7

Rowy – Jarosławiec Zachód

PLCWII WB6W

Dolna
Odra
i
Przymorze Zachodnie

8

Sarbinowo – Dziwna

PLCWII WB8

Dolna
Odra
i
Przymorze Zachodnie

9

Jarosławiec – Sarbinowo

PLCWIII WB7

Dolna
Odra
i
Przymorze Zachodnie

10

Dziwna – Świna

PLCWIII WB9

Dolna
Odra
i
Przymorze Zachodnie

Źródło: Opracowanie własne

Dla potrzeb gospodarowania wodami obszary lądowe zostały podzielone na regiony wodne, którymi
zarządzają Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW). Polskie wody przybrzeżne
i przejściowe graniczą z regionami wodnymi Dolna Wisła oraz Dolna Odra i Przymorze Zachodnie.
Ze względu na gospodarowanie wodami w dorzeczach z jednolitej części wód Rowy – Jarosławiec
zostały sztucznie wydzielone dwie części wód, z których każda przylega tylko do jednego dorzecza:
Rowy – Jarosławiec Zachód do dorzecza Odry, Rowy – Jarosławiec Wschód do dorzecza Wisły.
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Omawiane obszary zestawiono na poniższej mapie (Rysunek 6).

Rysunek 6 Jednolite części wód przejściowych i przybrzeżnych zgodnie z typologią wód
morskich według RDW.
Źródło: Opracowanie własne

Metodyka identyfikacji presji dla poszczególnych JCWP
Metodykę identyfikacji presji dla JCWP przybrzeżnych i przejściowych opracowano wykorzystując
doświadczenia
zdobyte
podczas
realizacji
prac
„Opracowanie
analizy
presji
i wpływów zanieczyszczeń …” [Opracowanie analizy ..., 2007], „Opracowanie weryfikacji
wyznaczania silnie zmienionych wód …” [Opracowanie metodyki weryfikacji silnie ..., 2011], „Ocena
stanu środowiska morskiego polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku …” [Ocena stanu ..., 2013] oraz
wykorzystując materiały pozyskane od Zamawiającego.
W analizie presji uwzględnia się 3 podstawowe sektory działalności człowieka, które są źródłem
największych zanieczyszczeń: przemysł, rolnictwo i gospodarka komunalna. Zanieczyszczenia z
pozostałych źródeł są sumowane i podawane jako „inne”.
Opierając się na IMPRESS wyróżnia się przykładowe czynniki presji punktowych:


zrzuty ścieków bytowe, przede wszystkim z gospodarstw domowych, również z przemysłu, wody
ściekowe z indywidualnych gospodarstw domowych, ścieki z indywidualnych gospodarstw
domowych w dużym udziałem ścieków z zakładów przemysłowych, porty,



zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu przetwórstwa ropy naftowej, zakładów chemii
organicznej i nieorganicznej, produkcji papieru, przemysłu tekstylnego, hutnictwa żelaza i stali,
produkcji żywności, browarnictwa, przemysłu elektronicznego i produkcji rozpuszczalników
zawierających związki chlorowane, przemysłu drzewnego (w tym budowa łodzi i drewno
budowlane), budownictwa, wytwarzania energii, garbowania skór, stoczni,



zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu wydobywczego (węgiel, gaz ziemny, ropa) oraz
nieczynnych kopalni,



zanieczyszczenia pochodzące z obszarów zurbanizowanych, rolniczych i wojskowych,
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zanieczyszczenia pochodzące z uprawy ziemi i hodowli zwierząt (silosy, warniki, nawóz
naturalny, środki chemiczne używane w hodowli zwierząt, paliwa wykorzystywane
w rolnictwie, zakłady rolnicze)



akwakultura,



przemysł i rolnictwo, np. substancje szkodliwe, substancje priorytetowe, inne odnośne substancje.

Czynniki presji rozproszonych/obszarowych to:


systemy odwadniające miast, np., spływ deszczu, drogi, tory, lotniska,



zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego ze źródeł rozproszonych/obszarowych, użytkowanie łąk
do wypasu bydła, uprawy (stosowanie nawozów i środków ochrony roślin), ogrodnictwo,



leśnictwo, np. stosowanie herbicydów i środków ochrony roślin, wyrąb i nasadzanie lasu,
stosowanie nawozów, kopanie torfu,



inne, np. dopływ z atmosfery, zrzut urobku dragowanego do wód powierzchniowych, transport
morski.

Czynniki presji hydromorfologicznych:


zabudowa brzegu ostrogami,



zabudowa brzegu opaskami brzegowymi, falochrony, nabrzeża,



zasilanie brzegu (refulacja),



naruszanie dna, spowodowane kotwiczeniem, utrzymywaniem (lub pogłębianiem) torów
wodnych, składowaniem urobku bagrowanego.

Analiza dokumentów oraz danych Wykonawcy i dostarczonych przez Zamawiającego, pozwala na
ocenę wpływu presji antropogenicznych, dla poszczególnych JCW przejściowych i przybrzeżnych
zidentyfikowano następujące czynniki sprawcze (Tabela 15):
Tabela 15 Nazwy presji oddziałujących na wody przejściowe i przybrzeżne
Lp.

Nazwa presji

Rodzaj*

1

wielkość dopływu wód słodkich (rzecznych)

2

historyczne działania antropogeniczne, spowodowały istotną O
zmianę w strukturze hydrodynamiki JCW przejściowych

3

historyczne zmiany hydrodynamiki spowodowały zmianę O
warunków dla bytowania organizmów

4

zmiana historyczna dopływu wód rzecznych

P

5

powierzchnia pogłębianych torów wodnych w JCW

O

6

powierzchnia zmian dna narażonego na naruszenie osadów O
(kotwicowiska)

7

powierzchnia składowanego urobku bagrowanego w JCW

O

8

długość brzegu zabudowana ostrogami w JCW

O

9

długość falochronów i nabrzeży w JCW

O

10

długość głębokich torów wodnych na zalewach w JCW

O

11

długość opasek brzegowych w JCW

O

12

długość zasilanego brzegu w JCW

O

13

oczyszczalnie ścieków

O
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P

Lp.

Nazwa presji

Rodzaj*

14

zawiesina ogólna wprowadzona do wód z oczyszczalni

15

azot ogólny odprowadzony bezpośrednio
przejściowych i przybrzeżnych z oczyszczalni

do

wód P

16

fosfor ogólny odprowadzony bezpośrednio
przybrzeżnych i przejściowych z oczyszczalni

do

wód P

17

składowiska odpadów komunalne

P

18

składowiska odpadów przemysłowe

P

19

obciążenie zlewni nawozami azotowymi

O

20

hodowla zwierząt w szt. w przeliczeniu na DJP

O

21

udział powierzchni
województwa

22

azot pochodzenia rolniczego

O

23

procent zmeliorowanych obszarów

O

24

kąpieliska

I

25

depozycja azotu z atmosfery

O

26

depozycja fosforu z atmosfery

O

27

zarybianie i hodowla ryb

O

gruntów

ornych

w

P

powierzchni O

* - rodzaj: P – punktowe, O – rozproszone/obszarowe, I – inne. Źródło: Opracowanie własne.

4.4.1 Ocena stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód
przejściowych i przybrzeżnych
W celu wykonania analiz statystycznych należy przyjąć wskaźniki stanu jakości JCW jako roczne
wartości średnie danego parametru. Przyjęcie tej metody jest podyktowane generalizacją danych
dotyczących wskaźników presji dla gmin, to znaczy ograniczeniem danych o wskaźnikach presji do
jednego roku. Takie podejście zastosowano z pozytywnym efektem w ramach realizacji „Opracowania
analizy presji i wpływu zanieczyszczeń …” [Opracowanie analizy ..., 2007]. Ponadto takie samo
podejście umożliwia odniesienie rezultatów prac wykonywanych w ramach obecnej pracy z
uzyskanymi w wyżej wymienionym opracowaniu. Rejestry danych pochodzących z monitorowania
różnych wskaźników stanu środowiska i wprowadzanych do niego zanieczyszczeń są prowadzone dla
poziomu gminy. Aktualnie, po roku 2007, dane tak zorganizowane są gromadzone i przechowywane
w Banku Danych Lokalnych.
Czynnikiem wspomagającym analizę stanu są zagrożenia morfologiczne. Czynnikiem uzupełniającym
ocenę stanu JCW jest analiza stanu morfologicznego. Zmiana stanu morfologicznego jest czynnikiem
antropogenicznym zależnym od przyczyn naturalnych, to znaczy wzrostu poziomu morza (przyczyna
naturalna) i konieczności rozbudowy umocnień brzegowych w celu jego ochrony (czynnik
antropogeniczny).
Drugim z czynników uzupełniających jest stan sanitarny kąpielisk. Jest on wskaźnikiem pochodnym
stanu JCW, gdyż jest on efektem stanu zanieczyszczenia JCW.
Brak danych dotyczących bilansu wodnego (wymiany wód) na granicach otwartych JCW. W
przeciwieństwie do rzek i jezior JCW leżące w obszarach morskich poddawane są zmiennemu
oddziaływaniu wód otwartego morza. Jest to bardzo istotny czynnik w analizie jakości JCW
przejściowych i przybrzeżnych. Niezależnie bowiem od dopływu zanieczyszczeń z lądu, na ostateczny
stan JCW ma zasadniczy wpływ wymiana wód z morzem. Wykonanie takich obliczeń przekraczało
zakres niniejszej pracy.
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Ocenę stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód (JCW) przybrzeżnych i przejściowych
należy wykonać zgodnie z propozycją z dnia 8 maja 2013r. nowelizacji Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, ogłoszonego w
Dzienniku Ustaw z dnia 29 listopada 2011 roku ( DZ.U. 257 poz.1545).
W załącznikach do nowelizacji Rozporządzenia zawarte są wartości graniczne wskaźników jakości
wód właściwych dla klas. Do wód morskich zastosowanie mają załącznik 3 – w zakresie wód
przejściowych i załącznik 4 – wód przybrzeżnych. Do obu typów wód zastosowanie ma załącznik 6, w
którym podane są wartości graniczne wskaźników wód z grupy substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska. Sposób klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych oraz sposób
interpretacji wyników badań wskaźników wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych,
biologicznych i hydromorfologicznych dla oceny stanu ekologicznego reguluje załącznik 7, natomiast
dla oceny potencjału ekologicznego załącznik 8.
Nowelizacja Rozporządzenia reguluje sposób wykonywania oceny jednolitych części wód, w tym
wyznaczonych jako silnie zmienione części wód (SZCW) i sztuczne. W odniesieniu do części wód
wyznaczonych jako naturalne, określa się stan ekologiczny, natomiast dla części wód wyznaczonych
jako sztuczne lub silnie zmienione – określa się potencjał ekologiczny.
Ocenę elementów hydromorfologicznych należy wykonać z wykorzystaniem metodyki oceny tych
elementów, która została opracowana w ramach realizacji prac pt. „Opracowanie metodyk
monitoringu i klasyfikacji hydrologicznych elementów jakości jednolitych części wód przejściowych i
przybrzeżnych, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE” [Opracowanie
metodyk monitoringu ..., 2009], oraz „Opracowanie metodyki weryfikacji silnie zmienionych i
sztucznych części wód przejściowych i przybrzeżnych” [Opracowanie metodyki weryfikacji silnie ...,
2011]. Należy zaznaczyć, że w Polsce w odniesieniu do wód przejściowych i przybrzeżnych nie ma
aktów prawnych, wprowadzających i zatwierdzających wykorzystaną w tym opracowaniu metodykę
oceny elementów hydromorfologicznych. Ocena stanu hydromorfologicznego kwalifikuje JCW jako
naturalną lub silnie zmienioną część wód. W celu przeprowadzenia oceny stanu wód, w pierwszej
kolejności wyznacza się, na podstawie zmian hydromorfologicznych, silnie zmienione (SZCW /
HMWB – Heavy Modified Water Body) i sztuczne części wód.
Po zidentyfikowaniu silnie zmienionych części wód (SZCW), należy wykonać ocenę ich potencjału
ekologicznego. Stan ekologiczny zostanie oceniony dla części wód, sklasyfikowanych jako naturalne.
Wiążącym stanowiskiem dla przyjęcia jednolitej części wód przejściowych i przybrzeżnych za
naturalną lub silnie zmienioną będzie stanowisko odpowiednich Regionalnych Zarządów Gospodarki
Wodnej, przyjęte w II cyklu planistycznym gospodarowania wodami (2015-2021).
Po zidentyfikowaniu silnie zmienionych lub sztucznych części wód oraz naturalnych, należy przypisać
im odpowiednią klasę ze względu na wskaźniki morfologiczne i hydromorfologiczne – klasa II.
Sposób klasyfikacji stanu ekologicznego wskaźników wchodzących w skład elementów
fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych przedstawiono w załączniku 7 do
nowelizacji rozporządzenia.
W odniesieniu do stanu ekologicznego, części wód przypisuje się jedną z 5 klas jakości:
klasa I

bardzo dobry

klasa II

dobry

klasa III

umiarkowany

klasa IV

słaby

klasa V

zły

Przypisanie do jednej z klas jakości odbywa się na podstawie analizy wartości wskaźników dla
każdego punktu pomiarowo-kontrolnego (ppk), położonego w analizowanej jednolitej części wód.
Każdy z badanych wskaźników jest oceniany oddzielnie.
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Jeśli w jednolitej części wód nie wyznaczono żadnego ppk, wtedy ocenę potencjału ekologicznego
wykonuje się na podstawie wyników uzyskanych dla innej jednolitej części wód, która należy do tej
samej kategorii typu i znajduje się pod takim samym wpływem oddziaływania człowieka, leżącej w tej
samej zlewni, a w przypadku jej braku – w obszarze najbliższej zlewni o tych samych cechach.
Wskaźnikom biologicznym przypisuje się klasę od I do V, według ustalonych wartości granicznych.
Klasyfikację przeprowadza się odnosząc wartości wskaźnika do wartości granicznych,
zamieszczonych w Zał. 3 i Zał. 4. O wyniku klasyfikacji ze względu na wskaźniki biologiczne
decyduje wskaźnik, który uzyskał najmniej korzystną klasę.
Klasyfikacja elementów biologicznych, przedstawia się następująco:
klasa I

stan bardzo dobry biologicznego wskaźnika jakości wód

klasa II

stan dobry biologicznego wskaźnika jakości wód

klasa III

stan umiarkowany biologicznego wskaźnika jakości wód

klasa IV

stan słaby biologicznego wskaźnika jakości wód

klasa V

stan zły biologicznego wskaźnika jakości wód

Dla wskaźników fizykochemicznych oblicza się średnią roczną wartość danego wskaźnika, przy czym
nie może być mniej niż 4 wartości w roku.
Gdy wartość stężenia danego wskaźnika fizykochemicznego dla wszystkich oznaczonych próbek jest
poniżej granicy jego oznaczalności, jako stężenie danej substancji przyjmuje się stężenie równe
połowie granicy oznaczalności danej metody dla tego wskaźnika.
W odniesieniu do wskaźników fizykochemicznych z grupy 3.1 do 3.5, takich jak widzialność krążka
Secchiego, BZT5 (pięciodobowe biologiczne zapotrzebowanie na tlen), OWO (ogólny węgiel
organiczny), nasycenie tlenem oraz stężenie form azotu i fosforu (azot azotanowy, azot ogólny, azot
mineralny, fosfor fosforanowy, fosfor ogólny) – określa się klasę I i II. Stężenia wymienionych
substancji mieszczące się w klasie I odpowiadają stanowi bardzo dobremu, natomiast mieszczące się
w klasie II odpowiadają dobremu stanowi ekologicznemu. Wartości stężenia, które są poza klasą I i II
przypisuje się stan poniżej dobrego.
Gdy średnia dla wskaźników fizykochemicznych z grupy 3.6 jest poniżej granicy oznaczalności,
wtedy jako wynik podaje się „poniżej granicy oznaczalności”.
Dla wskaźników hydrofizycznych takich jak zasolenie wartości granicznych nie wyznacza się.
Klasyfikacja elementów fizykochemicznych (3.1-3.5 i 3.6), przedstawia się następująco:
klasa I

stan bardzo dobry

klasa II

stan dobry

niespełnienie wymogów klasy II

stan poniżej dobrego

Sposób klasyfikacji potencjału ekologicznego wskaźników wchodzących w skład elementów
fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych przedstawiono w załączniku 8 do
rozporządzenia. Klasyfikacja jest przeprowadzana dla takich samych elementów wskaźników jakości,
jakie są wykorzystywane w klasyfikacji stanu ekologicznego.
W odniesieniu do potencjału ekologicznego, części wód przypisuje się jedną z 5 klas jakości:
klasa I

bardzo dobry potencjał ekologiczny

klasa II

dobry potencjał ekologiczny

klasa III

umiarkowany potencjał ekologiczny

klasa IV

słaby potencjał ekologiczny

klasa V

zły potencjał ekologiczny
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Przypisanie do jednej z klas jakości odbywa się na podstawie analizy wartości wskaźników dla
każdego punktu pomiarowo-kontrolnego (ppk), położonego w analizowanej jednolitej części wód.
Każdy z badanych wskaźników jest oceniany oddzielnie.
Jeśli w jednolitej części wód nie wyznaczono żadnego ppk, wtedy ocenę potencjału ekologicznego
wykonuje się na podstawie wyników uzyskanych dla innej jednolitej części wód, która należy do tej
samej kategorii typu i znajduje się pod takim samym wpływem oddziaływania człowieka, leżącej w tej
samej zlewni, a w przypadku jej braku – w obszarze najbliższej zlewni o tych samych cechach.
Wskaźnikom biologicznym przypisuje się klasę od I do V, według ustalonych wartości granicznych.
Klasyfikację przeprowadza się odnosząc wartości wskaźnika do wartości granicznych,
zamieszczonych Zał. 3 i Zał. 4. O wyniku klasyfikacji ze względu na wskaźniki biologiczne decyduje
wskaźnik, który uzyskał najmniej korzystną klasę.
Klasyfikacja elementów biologicznych, przedstawia się następująco:
klasa I

maksymalny potencjał biologicznego wskaźnika jakości wód

klasa II

dobry potencjał biologicznego wskaźnika jakości wód

klasa III

umiarkowany potencjał biologicznego wskaźnika jakości wód

klasa IV

słaby potencjał biologicznego wskaźnika jakości wód

klasa V

zły potencjał biologicznego wskaźnika jakości wód

Dla wskaźników fizykochemicznych oblicza się średnią roczną wartość danego wskaźnika, przy czym
nie może być mniej niż 4 wartości w roku.
Gdy wartość stężenia danego wskaźnika fizykochemicznego dla wszystkich oznaczonych próbek jest
poniżej granicy jego oznaczalności, jako stężenie danej substancji przyjmuje się stężenie równe
połowie granicy oznaczalności danej metody dla tego wskaźnika.
W odniesieniu do wskaźników fizykochemicznych z grupy 3.1 do 3.5, takich jak widzialność krążka
Secchiego, BZT5 (pięciodobowe biologiczne zapotrzebowanie na tlen), OWO (ogólny węgiel
organiczny), nasycenie tlenem oraz stężenie form azotu i fosforu (azot azotanowy, azot ogólny, azot
mineralny, fosfor fosforanowy, fosfor ogólny) – określa się klasę I i II. Stężenia wymienionych
substancji mieszczące się w klasie I odpowiadają stanowi bardzo dobremu, natomiast mieszczące się
w klasie II odpowiadają dobremu stanowi ekologicznemu. Wartości stężenia, które są poza klasą I i II
przypisuje się stan poniżej dobrego.
Gdy średnia dla wskaźników fizykochemicznych z grupy 3.6 jest poniżej granicy oznaczalności,
wtedy jako wynik podaje się „poniżej granicy oznaczalności”.
Dla wskaźników hydrofizycznych takich jak zasolenie wartości granicznych nie wyznacza się.
Klasyfikacja elementów fizykochemicznych (3.1-3.5 i 3.6), przedstawia się następująco:
klasa I

maksymalny potencjał

klasa II

dobry potencjał

niespełnienie wymogów klasy II

potencjał poniżej dobrego

Po przeprowadzeniu oceny potencjału / stanu ekologicznego, określa się potencjał / stan JCW na
podstawie oceny stanu chemicznego wód (Załącznik 11). Ocena potencjału / stanu JCW jest oceną,
która łączy ocenę potencjału / stanu ekologicznego ze stanem chemicznym ocenianej części wód.
Dobry potencjał / stan części wód może być osiągnięty wyłącznie wtedy, gdy stan chemiczny jest
dobry i stan / potencjał ekologiczny jest co najmniej dobry. Sposób oceny przedstawiono w Tabeli 16.

58

Tabela 16 Sposób oceny stanu/potencjału JCW

Sposób przeprowadzenia oceny stanu/potencjału: wody przejściowe
Zalew Wiślany (PLTWI WB1)
Ocena ze względu na warunki morfologiczne i hydromorfologiczne: Zalew Wiślany należy do wód
silnie zmienionych, wobec tego należy przyjąć II klasę jakości wód.
Ocenę potencjału ekologicznego dla JCW należy wykonać zgodnie z Zał. 3, Zał. 6 i Zał. 8 do
propozycji nowelizacji Rozp. Ministra Środowiska (Rozp. DZ.U. 257 poz.1545).
Zalew Pucki (PLTWII WB2)
Ocena ze względu na warunki morfologiczne i hydromorfologiczne: Zalew Pucki jest naturalną
częścią wód, stąd przyjmuje się I klasę jakości wód.
Ocenę
stanu
ekologicznego
należy
wykonać
zgodnie
z
Zał.
Zał. 6 i Zał. 8 propozycji nowelizacji do Rozp. Ministra Środowiska (Rozp. DZ.U. 257 poz.1545).

3,

Zatoka Pucka Zewnętrzna (PLTWIII WB1)
Ocena ze względu na warunki morfologiczne i hydromorfologiczne: Zalew Pucki jest naturalną
częścią wód. Przyjmuje się I klasę jakości wód.
Ocenę stanu ekologicznego dla tej części wód należy wykonać zgodnie z Zał.
Zał. 6 i Zał. 8 propozycji nowelizacji do Rozp. Ministra Środowiska (Rozp. DZ.U. 257 poz.1545).

3,

Zatoka Gdańska Wewnętrzna (PLTWIV WB4)
Ocena ze względu na warunki morfologiczne i hydromorfologiczne: Zatoka Gdańska Wewnętrzna jest
naturalną częścią wód. Przyjmuje się I klasę jakości wód.
Ocenę stanu ekologicznego dla tej części wód należy wykonać zgodnie z Zał.
Zał. 6 i Zał. 8 propozycji nowelizacji do Rozp. Ministra Środowiska (Rozp. DZ.U. 257 poz.1545).
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3,

Ujście Wisły Przekop (PLTWV WB5)
W II cyklu planistycznym status JCW Ujście Wisły został zmieniony z naturalnego na SZCW. Wody
silnie zmienione ze względu na elementy morfologiczne i hydromorfologiczne uzyskują klasę II.
Ocenę potencjału ekologicznego dla tej części wód należy wykonać zgodnie z Zał. 3,
Zał. 6 i Zał. 8 propozycji nowelizacji do Rozp. Ministra Środowiska (Rozp. DZ.U. 257 poz.1545).
Ujście Dziwny (PLTWV WB6)
Ujście Dziwny jest silnie zmienioną częścią wód. Dla SZCW części wód ze względu na elementy
hydromorfologiczne przyjmuje się II klasę jakości wód.
Ocenę
potencjału
ekologicznego
należy
wykonać
zgodnie
z
Zał.
Zał. 6 i Zał. 8 propozycji nowelizacji do Rozp. Ministra Środowiska (Rozp. DZ.U. 257 poz.1545).

3,

Ujście Świny (PLTWV WB7)
Ujście Świny jest silnie zmienioną częścią wód. Dla SZCW części wód ze względu na elementy
hydromorfologiczne przyjmuje się II klasę jakości wód.
Ocenę
potencjału
ekologicznego
należy
wykonać
zgodnie
z
Zał.
Zał. 6 i Zał. 8 propozycji nowelizacji do Rozp. Ministra Środowiska (Rozp. DZ.U. 257 poz.1545).

3,

Zalew Szczeciński (PLTWI WB8)
Zalew Szczeciński jest silnie zmienioną częścią wód. Dla SZCW części wód ze względu na elementy
hydromorfologiczne przyjmuje się II klasę jakości wód.
Ocenę
potencjału
ekologicznego
należy
wykonać
zgodnie
z
Zał.
Zał. 6 i Zał. 8 propozycji nowelizacji do Rozp. Ministra Środowiska (Rozp. DZ.U. 257 poz.1545).

3,

Zalew Kamieński (PLTWI WB9)
Zalew Kamieński jest naturalną częścią wód. Ze względu na elementy hydromorfologiczne przyjmuje
się I klasę jakości wód.
Ocenę
stanu
ekologicznego
należy
wykonać
zgodnie
z
Zał.
Zał. 6 i Zał. 8 propozycji nowelizacji do Rozp. Ministra Środowiska (Rozp. DZ.U. 257 poz.1545).

3,

Sposób przeprowadzenia oceny stanu/potencjału: wody przybrzeżne
Mierzeja Wiślana (PLCWI WB1)
Mierzeja Wiślana jest naturalną częścią wód, dlatego zgodnie z metodyką. Ze względu na elementy
hydromorfologiczne przypisano klasę I.
Ocenę stanu ekologicznego należy wykonać zgodnie z Zał. 4, Zał. 6 i Zał. 7 propozycji nowelizacji do
Rozp. Ministra Środowiska (DZ.U. 257 poz.1545).
Półwysep Hel (PLCWI WB2)
Półwysep Helski jest naturalną częścią wód. Ze względu na elementy hydromorfologiczne przypisano
klasę I.
Ocenę stanu ekologicznego należy wykonać zgodnie z Zał. 4, Zał. 6 i Zał. 7 propozycji nowelizacji do
Rozp. Ministra Środowiska (DZ.U. 257 poz.1545).
Władysławowo – Jastrzębia Góra (PLCWII WB4)
Władysławowo – Jastrzębia Góra jest naturalną częścią wód. Dla wód sklasyfikowanych jako
naturalne ze względu na elementy hydromorfologiczne przyjmuje się klasę I.
Ocenę stanu ekologicznego należy wykonać zgodnie z Zał. 4, Zał. 6 i Zał. 7 propozycji nowelizacji do
Rozp. Ministra Środowiska (DZ.U. 257 poz.1545).
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Jastrzębia Góra – Rowy (PLCWIII WB5)
Jastrzębia Góra – Rowy jest naturalną częścią wód. Ze względu na elementy hydromorfologiczne
przypisuje się klasę I.
Ocenę stanu ekologicznego należy wykonać zgodnie z Zał. 4, Zał. 6 i Zał. 7 propozycji nowelizacji do
Rozp. Ministra Środowiska (DZ.U. 257 poz.1545).
Rowy – Jarosławiec Wschód (PLCWII WB6E)
Rowy – Jarosławiec Wschód są naturalną częścią wód. Dla wód sklasyfikowanych jako naturalne ze
względu na elementy hydromorfologiczne przypisuje się klasę I.
Ocenę stanu ekologicznego należy wykonać zgodnie z Zał. 4, Zał. 6 i Zał. 7 propozycji nowelizacji do
Rozp. Ministra Środowiska (DZ.U. 257 poz.1545).
Rowy – Jarosławiec Zachód (PLCWII WB6W)
Rowy – Jarosławiec Zachód są naturalną częścią wód. Dla wód sklasyfikowanych jako naturalne ze
względu na elementy hydromorfologiczne przypisuje się klasę I.
Ocenę stanu ekologicznego należy wykonać zgodnie z Zał. 4, Zał. 6 i Zał. 7 propozycji nowelizacji do
Rozp. Ministra Środowiska (DZ.U. 257 poz.1545).
Jarosławiec – Sarbinowo (PLCWIII WB7)
W II cyklu planistycznym status JCW Jarosławiec – Sarbinowo został zmieniony z naturalnej części
wód na SZCW. Na tej podstawie ze względu na elementy hydromorfologiczne JCW przypisuje się
stan dobry – klasę II.
Ocenę potencjału ekologicznego należy wykonać zgodnie z Zał. 4, Zał. 6 i Zał. 7 propozycji
nowelizacji do Rozp. Ministra Środowiska (DZ.U. 257 poz.1545).
Sarbinowo – Dziwna (PLCWII WB8)
W II cyklu planistycznym status JCW Sarbinowo – Dziwna został zmieniony z SZCW na naturalną
część wód. Ze względu na elementy hydromorfologiczne przypisuje się klasę I.
Ocenę stanu ekologicznego należy wykonać zgodnie z Zał. 4, Zał. 6 i Zał. 7 propozycji nowelizacji do
Rozp. Ministra Środowiska (DZ.U. 257 poz.1545).
Dziwna – Świna (PLCWIII WB9)
Dziwna – Świna jest naturalną częścią wód. Na tej podstawie ze względu na elementy
hydromorfologiczne przypisuje się klasę I.
Ocenę stanu ekologicznego należy wykonać zgodnie z Zał. 4, Zał. 6 i Zał. 7 propozycji nowelizacji do
Rozp. Ministra Środowiska (DZ.U. 257 poz.1545).
Port Władysławowo (PLCWI WB3)
Zalew Szczeciński jest silnie zmienioną częścią wód. Dla SZCW części wód ze względu na elementy
hydromorfologiczne przyjmuje się II klasę jakości wód.
Ocenę potencjału ekologicznego należy wykonać zgodnie z Zał. 4, Zał. 6 i Zał. 7 propozycji
nowelizacji do Rozp. Ministra Środowiska (DZ.U. 257 poz.1545).

4.4.2 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływu źródeł
punktowych
Za IMPRESS [Guidance Document No 3 ..., 2003] do punktowych źródeł zanieczyszczeń należą:


zrzuty ścieków bytowe, przede wszystkim z gospodarstw domowych, również z przemysłu, wody
ściekowe z indywidualnych gospodarstw domowych, ścieki z indywidualnych gospodarstw
domowych w dużym udziałem ścieków z zakładów przemysłowych, porty,
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zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu przetwórstwa ropy naftowej, zakładów chemii
organicznej i nieorganicznej, produkcji papieru, przemysłu tekstylnego, hutnictwa żelaza i stali,
produkcji żywności, browarnictwa, przemysłu elektronicznego i produkcji rozpuszczalników
zawierających związki chlorowane, przemysłu drzewnego (w tym budowa łodzi i drewno
budowlane), budownictwa, wytwarzania energii, garbowania skór, stoczni,



zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu wydobywczego (węgiel, gaz ziemny, ropa) oraz
nieczynnych kopalni,



zanieczyszczenia pochodzące z obszarów zurbanizowanych, rolniczych i wojskowych,



zanieczyszczenia pochodzące z uprawy ziemi i hodowli zwierząt (silosy, warniki, nawóz
naturalny, środki chemiczne używane w hodowli zwierząt, paliwa wykorzystywane w rolnictwie,
zakłady rolnicze)



akwakultura,



przemysł i rolnictwo, np. substancje szkodliwe, substancje priorytetowe, inne odnośne substancje.

W ramach identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych mających wpływ na stan JCWP
w regionie wodnym należy przeprowadzić analizę następujących rodzajów oddziaływań:


pobory wód powierzchniowych,



pobory wód podziemnych,



zrzuty ścieków,



składowiska odpadów.

Przeprowadzone prace powinny polegać na przeanalizowaniu materiałów udostępnionych przez
Zamawiającego, pozyskanych przez Wykonawcę oraz opracowaniu ich w formie tabelarycznej.
Zidentyfikowane źródła presji punktowych zestawiono w tabeli (Tabela 15).

4.4.3 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływu źródeł
rozproszonych/ obszarowych
Za IMPRESS do obszarowych źródeł zanieczyszczeń należą:


systemy odwadniające miast, np., spływ deszczu, drogi, tory, lotniska,



zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego ze źródeł rozproszonych/obszarowych, użytkowanie łąk
do wypasu bydła, uprawy (stosowanie nawozów i środków ochrony roślin), ogrodnictwo,



leśnictwo, np. stosowanie herbicydów i środków ochrony roślin, wyrąb i nasadzanie lasu,
stosowanie nawozów, kopanie torfu,



inne, np. dopływ z atmosfery, zrzut urobku dragowanego do wód powierzchniowych, transport
morski.

Pogłowie zwierząt wyrażone w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP) umożliwia grupowanie
zwierząt różnych gatunków i w różnym wieku, wadze, typie użytkowym w ramach gatunku.
Współczynniki umożliwiające przeliczenie pogłowia zwierząt w sztukach fizycznych na duże
jednostki przeliczeniowe określa Eurofarm i ustalane są na podstawie konwencji (początkowo
odnosiły się do wymogów związanych z odżywianiem zwierząt a 1 DJP /LSU/ stanowiła krowa
mleczna o rocznej wydajności 3000 kg mleka). Współczynniki przeliczeniowe (DJP) stosuje się do
grupowania następujących gatunków zwierząt: koniowate, bydło, owce, kozy, trzoda chlewna, drób i
króliki.
Współczynniki wynoszą:


dla koniowatych - 0,80,



dla bydła w wieku poniżej 1 roku (cieląt) ogółem - 0,40 ,
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dla samców bydła w wieku 1-2 lat - 0,70,



dla samic bydła w wieku 1-2 lat - 0,70,



dla samców bydła w wieku 2 lat i więcej - 1,00,



dla jałówek w wieku 2 lat I więcej - 0,80,



dla krów mlecznych - 1,00,



dla krów pozostałych (mamki) - 0,80,



dla owiec ogółem - 0,10,



dla kóz ogółem - 0,10,



dla prosiąt o wadze żywej do 20kg - 0,027,



dla loch na chów o wadze żywej 50 kg i więcej - 0,50,



dla pozostałych świń (warchlaki o wadze 20 do 50 kg, knury i tuczniki o wadze 50 kg i więcej) 0,30,



dla brojlerów kurzych - 0,007,



dla niosek kurzych - 0,014,



dla drobiu pozostałego (łącznie kaczki, indyki, gęsi, przepiórki, perliczki i inne, ale bez strusi) 0,030,



dla strusi - 0,35,



dla królików (samice do chowu) - 0,020.

Źródło: [GUS, definicje]

W opracowaniu należy wykorzystać dane dotyczące wielkości hodowli bydła, trzody i drobiu
(ogółem, bez podziału na gatunki) wyrażone albo w sztukach, albo w DJP. Analizę oceny presji należy
przeprowadzić posługując się DJP.
Zidentyfikowane źródła presji rozproszonych/obszarowych zestawiono w tabeli (Tabela 15).

4.4.4 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływu zmian
hydromorfologicznych
W celu identyfikacji presji hydromorfologicznych należy wykorzystać wskaźniki, wymienione w
pracach pt. „Opracowanie metodyk monitoringu i klasyfikacji hydrologicznych elementów jakości
jednolitych
części
wód
przejściowych
i
przybrzeżnych,
zgodnie
z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE” [Opracowanie metodyk monitoringu ...,
2009], oraz „Opracowanie metodyki weryfikacji silnie zmienionych i sztucznych części wód
przejściowych i przybrzeżnych” [Opracowanie metodyki weryfikacji silnie ..., 2011]. Nadmienić
należy, że oba opracowania mają charakter źródeł roboczych, gdyż w polskim prawie brak jest
zatwierdzonej metodyki oceny presji hydromorfologicznych, zatem nie są określone źródła presji.
Do oceny presji warunków hydromorfologicznych na JCW przejściowe i przybrzeżne proponuje się
wykorzystać następujące parametry:


występowanie trwałych zmian dna w wyniku: pogłębiania torów wodnych, składowania urobku
bagrowanego, poboru kruszywa, funkcjonowania kotwicowisk, istnienie trwałych konstrukcji
(opaski brzegowe, ostrogi, falochrony),



występowanie odcinków brzegu poddawanego zasilaniu.

Sposób nadania klasy jednolitej części wód ze względu na elementy hydromorfologiczne reguluje
propozycja z dnia 8 maja 2013 nowelizacji Rozp. Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r.
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Zidentyfikowane źródła presji hydromorfologicznych zestawiono w tabeli (Tabela 15).
Uwzględnić należy również presje wynikające z rekreacji dla wód przybrzeżnych i przejściowychocena wpływu powinna zostać przeprowadzona ekspercko w zależności od takich informacji jak:


charakterystyka typu rekreacji,



charakterystyka istniejącej infrastruktury rekreacyjnej (np. szlaki oraz tory kajakowe i wioślarskie,
obszary wykorzystywane przez motorowodniactwo, przystanie jachtowe i kajakowe, nadwodna
infrastruktura gastronomiczno - noclegowa),

liczba osób korzystających z rekreacji (największe sezonowe obciążenia), w walory przyrodnicze oraz
stopień wrażliwości ekosystemów na obciążenia wynikające z rekreacji

4.4.5 Inne presje (znaczące oddziaływania)
Do grupy „inne presje (znaczące oddziaływania)” zalicza się kąpieliska, zlokalizowane w wodach
przejściowych i przybrzeżnych. Są one pośrednim źródłem presji bądź znajdują się pod wpływem
presji z obszarów sąsiadujących.
By wody były dopuszczone do wykorzystania jako kąpieliska, muszą spełniać wymagania
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie prowadzenia nadzoru nad
jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli, ogłoszone
22 kwietnia 2011 roku (Dz. U. 2011 nr 86 poz. 478). Badanie dopuszczalności kąpielisk do
użytkowania obejmuje wykonanie następujących analiz dla wymagań mikrobiologicznych:


liczebność enterokoków,



liczebność E. coli,

lub ocenę wizualną dla innych wymagań:


zakwit sinic (smugi, kożuch, piana) ,



rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego,



obecność w wodzie zanieczyszczeń takich jak materiały smoliste, szkło, tworzywa sztuczne, inne
odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć).

W załączniku 1 do rozporządzenia określono wymagania mikrobiologiczne dla wód przybrzeżnych i
przejściowych, natomiast w załączniku 3 sposób klasyfikacji jakości wody w kąpielisku.
Do kategorii presji „inne” zalicza się też: zarybianie i hodowlę ryb. Zarybianiem są objęte następujące
JCW: Zalew Wiślany, Zalew Szczeciński, Zalew Pucki i Zatoka Pucka. Prowadzenie zarybiania
wymienionych akwenów zostało opracowane długofalowo. W „Planie Gospodarowania Zasobami
Węgorza w Polsce” wartości docelowe populacji węgorza mają zostać osiągnięte około roku 2030 w
dorzeczu Odry oraz około 2065 roku w dorzeczu Wisły. Tak odległa perspektywa skłania do przyjęcia
założenia, że pomimo presji, jaka wywiera na wody zarybianie, będzie ona mieć wpływ słaby na JCW.
Zidentyfikowane źródła presji „inne” zestawiono w tabeli (Tabela 15).

4.4.6 Presje skumulowane
Ocenę presji skumulowanych należy przeprowadzić dwuetapowo. W pierwszym etapie określone
zostanie znaczenie, jakie wywiera zidentyfikowana presja na jednolitą część wód przejściowych i
przybrzeżnych. Kwalifikację znaczenia przeprowadzi się w skali czterostopniowej, od 0 do 3,
przedstawioną w poniższej tabeli (Tabela 17).
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Tabela 17 Kwalifikacja znaczenia presji
Wartość liczbowa
kwalifikacji
znaczenia
0
1
2
3

Kwalifikacja znaczenia
brak wpływu
wpływ słaby
wpływ znaczący
wpływ bardzo silny

Ocena istotności
znaczenia
nieistotna
nieistotna
istotna
istotna

Wartość liczbowa
istotności
znaczenia
0
0
1
1

Źródło: Opracowanie własne

Ocena znaczenia istotności presji przeprowadzona zostanie metodą zero-jedynkową. Jako presje o
istotnym znaczeniu uznane zostaną presje, dla których znaczenie presji przyjmuje wartości 2 lub 3
(Tabela 17). Tym presjom zostanie przypisana liczbowa wartość istotności znaczenia (Tabela 17).
Wartość „1” – presja o istotnym znaczeniu na jednolitą część wód. Presjom o słabym wpływie lub
braku wpływu (wartości 1 lub 0 w Tabela 17), zostanie przypisany brak istotnego znaczenia dla
jednolitej część wód i zostanie nadany status „0”.

4.5

Ocena wpływu ujęć wód podziemnych na wody powierzchniowe

Ogólna charakterystyka presji
Znaczącą presją na wody podziemne, mającą istotny pośredni wpływ na stan jednolitych części wód
powierzchniowych (JCWP) i wymagającą identyfikacji z zastosowaniem specjalnej procedury
obliczeniowej, jest oddziaływanie poboru z ujęć wód podziemnych. Pobór wód oddziałuje na wody
podziemne obniżeniem ich swobodnego zwierciadła, obniżeniem ciśnienia w poziomach
wodonośnych o zwierciadle napiętym, zmianą kierunku przepływu wód podziemnych i ograniczeniem
odpływu podziemnego do wód powierzchniowych. Te ostatnie oddziaływanie jest przedmiotem
analizy wpływu na JCWP. Jego identyfikacja wymaga odpowiedniego przetworzenia danych o
poborze z poszczególnych ujęć wód podziemnych, rejestrowanym w bazie „POBORY”, prowadzonej
przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym
Instytucie Badawczym.
Baza ,,POBORY” umożliwia zlokalizowanie ujęć wód podziemnych wraz z ustaleniem wielkości ich
poboru według stanu aktualności na rok poprzedni oraz określenie rodzaju użytkownika ujęcia wód
podziemnych i celu, dla jakiego jest prowadzony pobór z tego ujęcia. Może on być zatem
kwalifikowany zgodnie z wymogami raportowania do EU.
PSH prowadzi również bazy danych zawierające charakterystykę jednolitych części wód podziemnych
(JCWPd), w tym pogłębioną charakterystykę JCWPd określonych jako zagrożone nieosiągnięciem
celów środowiskowych i JCWPd o słabym stanie wód podziemnych, wykonaną zgodnie z
załącznikiem II.2.2 do Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60 (RDW). Ze względu na łatwą
dostępność tych charakterystyk JCWPd, niniejsze opracowanie nie podaje zawartych w nich
informacji. Charakterystyki wód podziemnych obejmują m.in. analizę warunków hydrogeologicznych,
presji i wpływów (w tym poborów wód podziemnych i wywołanych nimi obniżeń zwierciadła w
poziomie wodonośnym), odnoszącą się do obszaru danej JCWPd. Z tego względu charakterystyki wód
podziemnych JCWPd nie obejmują identyfikacji oddziaływania poboru wód podziemnych w
granicach zlewni jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP). Bazy danych prowadzone przez
PSH w PIG-PIB nie obejmują zatem oceny wpływu poboru wód podziemnych na stan JCWP.
Zasięg JCWPd jest tak ustalony aby pobór z ujęć wód podziemnych był bilansowany zasilaniem wód
podziemnych w ich granicach, co stanowi warunek poprawności metodycznej oceny stanu wód. Ten
warunek nie jest spełniony w odniesieniu do JCWP ze względu na ich relatywnie małą powierzchnię i
granice wyznaczone wododziałami topograficznymi. Powoduje to, że pobór wód podziemnych w
danej JCWP może być zasilany z zasobów odnawialnych wód podziemnych w sąsiednich JCWP.
Dotyczy to zwłaszcza poboru intensywnego oraz poboru zlokalizowanego w strefie wododziałowej.
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Wpływ poboru wód podziemnych na stan wód powierzchniowych wynika z redukcji zasilania
podziemnego rzek (lub jezior) w obrębie JCWP. Zasilanie podziemne tworzy najczęściej 30-50%
średniorocznego przepływu rzek, jednak w dłuższych okresach bezdeszczowych lub mroźnych
stanowi no 100% przepływu rzecznego. Redukcja zasilania podziemnego wód powierzchniowych jest
spowodowana pomniejszeniem ich naturalnej zlewni podziemnej o obszary zasilania ujęć, z których to
obszarów spływ wód podziemnych odbywa się do sztucznych stref drenażowych - studzien
produkcyjnych i systemów odwadniających. Obszary zasilania ujęć mogą swym zasięgiem
przekraczać granice zlewni JCWP a nawet obejmować kilka zlewni JCWP.
Ustalenie wpływu oddziaływania poboru wód podziemnych na stan JCWP nie może być zatem
dokonane wprost na podstawie sumarycznej ilości poboru z ujęć zlokalizowanych w obrębie danej
JCWP. W tym celu musi być określony stopień redukcji zasilania podziemnego wód
powierzchniowych danej JCWP wynikający z udziału obszarów zasilania ujęć zlokalizowanych w jej
zlewni i w zlewniach sąsiednich JCWP. Wymaga to wyznaczenia w obrębie każdej JCWP obszarów
zasilania poszczególnych ujęć wód podziemnych z zastosowaniem procedury przetwarzania
dostępnych danych, przedstawionej poniżej w podrozdziale „Metoda identyfikacji wpływu presji
(znaczących oddziaływań)”.
W prowadzonej metodyce przyjęto szereg uproszczeń, koniecznych ze względu na zakres obszarowy
analizy i charakter wykorzystywanych baz danych. Zakłada się m.in., że w typowej JCWP istnieje
kontakt hydrauliczny rzek/jezior z poziomami wodonośnymi eksploatowanymi przez ujęcia wód
podziemnych oraz że dla ustalenia stopnia redukcji naturalnej zlewni podziemnej JCWP wielkość
średniej wieloletniej odnawialności zasobów wód podziemnych eksploatowanego systemu
wodonośnego jest równa średniej wieloletniej odnawialności zasobów pierwszego poziomu
wodonośnego.
Odrębne zagadnienie w prowadzonej analizie presji ze strony poboru wód podziemnych stanowi
infiltracja wód powierzchniowych z rzeki, jeziora, zbiornika lub stawu do wód podziemnych,
wymuszona depresją w eksploatowanym poziomie wodonośnym. Ujęcia studzienne lub drenażowe o
zasobach eksploatacyjnych pochodzących w dominującej części z wód powierzchniowych są
określane jako ujęcia infiltracyjne i wyłączane z grupy ujęć wód podziemnych.
Kompleksowe ustalenie wpływu zagospodarowania zasobów wód podziemnych na JCWP – oprócz
poboru z ujęć wód podziemnych - powinno uwzględniać zrzut powstałych ścieków (lub wód z drenażu
górniczego) do wód powierzchniowych, traktowany w bilansie zlewni jako częściowy zwrot
pobranych wód podziemnych po ich wykorzystaniu. Zgodnie z przyjętą przez Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej i stosowaną przez regionalne zarządy gospodarki wodnej metodyką sporządzania
bilansów wodnogospodarczych [Tyszewski i in. 2008], identyfikacja miejsca i wielkości takiego
zrzutu jest prowadzona na etapie wykonywania bilansu wód powierzchniowych, w ramach
kompleksowej identyfikacji zrzutu ścieków - niezależnie od źródła poboru wód. Ocena wpływu na
JCWP ze strony z zrzutu wykorzystanych wód powinna odbywać się w trybie analogicznym do
metodyki sporządzania bilansów wodnogospodarczych.
Bazy danych o ilości oraz miejscu zrzutu ścieków i wód kopalnianych są prowadzone przez właściwe
terytorialnie regionalne zarządy gospodarki wodnej, jednakże bez standaryzacji formatu cyfrowego,
struktury i zawartości baz w sposób jednolity dla całego obszaru kraju. Uwzględnienie tych danych w
analizie wpływu presji (znaczących oddziaływań) na poszczególne JCWP będzie wymagało ich
zestawienia w formie tabel (połączonych z warstwą GIS JCWP poprzez KOD JCWP), zawierających
informację o genezie, miejscu, ilości i jakości zrzutu pochodzącego z wykorzystania pobranych wód.
Na etapie analizy presji i wpływów, będących przedmiotem niniejszego opracowania – ze względu na
charakter danych wejściowych i uproszczenia metodyczne w ich przetwarzaniu - powinny być
uwzględniane wartości średnie roczne poboru wód podziemnych oraz wartości średnie wieloletnie
odnawialności zasobów wód podziemnych zlewni JCWP.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje analizy oddziaływania antropogenicznych zmian stanu wód
powierzchniowych na wody podziemne, które mogą występować ze strony zbiorników retencyjnych i
stawów infiltracyjnych, nawadniania i przerzutów kanałami, drenażu rowami oraz piętrzenia i
obniżenia lustra wód powierzchniowych w ich naturalnych korytach. Efektem takich oddziaływań
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może być wznios lub spadek zwierciadła wód podziemnych a w przypadku gromadzenia, nawadniania
i piętrzenia wód powierzchniowych – ich infiltracja do warstw wodonośnych.
Zgodnie z przeprowadzoną analizą dostępnych baz danych, nie stwierdzono takiego wpływu
oddziaływania antropogenicznego piętrzenia wód powierzchniowych, które byłoby przyczyną złego
stanu JCWPd, wynikającego z nieosiągnięciem ustalonych celów środowiskowych w ekosystemach
lądowych zależnych od wód podziemnych. Podtopieniu terenu w rejonie zbiorników retencyjnych
zapobiegają rowy opaskowe i stacje pomp, które jednocześnie eliminują możliwość zanieczyszczenia
wód podziemnych pochodzącego z infiltracji wód powierzchniowych.
Stwierdzone obniżenia poziomu wód gruntowych, spowodowane drenującym oddziaływaniem
melioracji gruntów ornych, użytków zielonych i leśnych, w większości przypadków mają charakter
lokalny i są przedmiotem odrębnych szczegółowych badań naukowych, prowadzonych w ramach
ustalania programów i realizacji działań ochronnych przyjętych do wdrożenia w siedliskach objętych
rezerwatami i obszarami Natura 2000. Melioracyjnemu obniżeniu poziomu wód gruntowych
ekosystemów chronionych w wielu przypadkach towarzyszy oddziaływanie się innych czynników
antropopresji (np. wpływ pracy elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec i zmiennych stanów wód
Piaśnicy Dolnej oraz drenażu rowów melioracyjnych Łąk Wierzchucińskich na obszar Natura
PLH220021 „Piaśnickie Łąki”; wpływ osuszania użytków zielonych, wydobywania torfu, gospodarki
na stawach rybnych, poboru wód podziemnych przez ujęcia komunalne i odwadniania kopalni
wapienia na obszar Natura 2000 PLH140015 „Torfowisko Pakosław”). Z tego powodu nie mogą być
one przedmiotem analizy w ramach niniejszego opracowania.
Uwzględniając powyższe, przedmiotem dalszych ustaleń jest identyfikacja presji i wpływów na
jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) związanych z poborem wód podziemnych.
Forma przedstawienia danych o presjach (znaczących oddziaływaniach)
Identyfikacja wpływu presji na JCWP jako skutku oddziaływania poboru wód podziemnych wymaga
przetworzenia informacji, pobieranych z następujących źródłowych baz danych:


„POBÓR”- baza GIS prowadzona przez PSH w PIG – PIB, zawierająca corocznie aktualizowaną
informację o rejestrowanym poborze z ujęć wód podziemnych na obszarze kraju z lokalizacją
według CBDH „Bank HYDRO”;



Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 – baza GIS prowadzona przez PSH w PIG – PIB,
zawierająca m.in. informacje określone dla obszaru kraju o:

- wskaźniku odnawialności wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego (mapa średniej
wieloletniej wartości infiltracji efektywnej opadów z prezentacją izoliniami o gradiencie 25mm/r.,
uzupełniająco 12,5mm/r.);
- pionowych kontaktach hydraulicznych użytkowych poziomów wodonośnych i pierwszego poziomu
wodonośnego z wodami powierzchniowymi, prezentowanych przestrzennie w płaszczyźnie XY (mapa
cyfrowa) i w płaszczyźnie XZ (przekroje hydrogeologiczne); stan aktualności na rok opracowania
autorskiego arkusza mapy;
- zasięgu lejów depresji prezentowanych przestrzennie w płaszczyźnie XY (informacja aktualizowana
co 6 lat);


„MIDAS” - baza GIS prowadzona przez PSG w PIG – PIB, zawierająca m.in. corocznie
aktualizowaną informację o zasięgu terenów górniczych;

Pozyskane z prowadzonej przez PSH bazy „POBORY” o poborze wód podziemnych dane
szczegółowe dla każdego ujęcia wód podziemnych uwzględnionego w analizie presji, powinny być
przedstawione w postaci punktowych warstw GIS z atrybutami jednolitymi dla całego kraju zgodnie
ze strukturą tej bazy.
Dane o ujęciach wód podziemnych zlokalizowanych w każdej JCWP proponuje się zestawić w formie
tabel (połączenie z warstwą GIS JCWP poprzez KOD JCWP) zawierających informację o wielkości
pobieranej wody z podziałem na czynniki sprawcze (z uwzględnieniem czynnika przeważającego w
sposobie wykorzystania pobranej wody): gospodarka komunalna, przemysł, kopalnie, rolnictwo i inne.
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Daną wejściową, pozwalającą określić oddziaływanie poboru ujęć na wody podziemne w obrębie
każdej JCWP zgodnie z przyjętą metodą identyfikacji wpływu tej presji na JCWP, jest odnawialność
zasobów wód podziemnych prezentowana w postaci warstwy mapy cyfrowej, opracowanej w
programie GeoMedia i dostępnej w bazie danych GIS „Mapa hydrogeologiczna Polski w skali
1:50000”. Szczegółowy opis sposobu wykonania mapy odnawialności i korzystania z jej zawartości
jest podany w opracowaniu źródłowym [Rodzoch 2008]. Odnawialność wód podziemnych w obszarze
zasilania każdego ujęcia i każdej JCWP jest ustalana z wykorzystaniem funkcjonalności analiz
przestrzennych, jakie są dostępne w systemie GIS.

Metoda identyfikacji presji (znaczących oddziaływań)
Wszystkie analizy przestrzenne i obliczenia prowadzone są z wykorzystaniem funkcjonalności
systemów GIS. W metodzie, opracowanej dla określenia wpływu presji (znaczącego oddziaływania)
ze strony poboru wód podziemnych na JCWP, ustala się następujące etapy postępowania (wraz z
wprowadzonymi założeniami metodycznymi, podaniem źródła pozyskania danych wejściowych i
określeniem uzyskanego wyniku w danym etapie postępowania):
a) Identyfikacja głównych użytkowników ujęć wód podziemnych: komunalnych, przemysłowych i
rolnych oraz górnictwa (systemy drenażu związane z odwadnianiem kopalń (baza ,,POBÓR”).
b) Lokalizacja ujęć wód podziemnych i systemów drenażowych kopalń oraz ustalenie ilości U
pobieranych przez nie wód (baza „POBÓR” i Ban HYDRO).
c) Określenie wielkości poboru U dla każdego ujęcia wód podziemnych i systemu drenażowego
odwadnianej kopalni. Na potrzeby identyfikacji presji zakłada się, że pobór ten jest równoważony
zasilaniem pochodzącym z infiltracji efektywnej opadów do ujmowanych poziomów wodonośnych
(bezpośredniej lub pośredniej - jako przesączania pionowego przez utwory półprzepuszczalne) oraz że
w warunkach dopływu ustalonego do ujęć jako wielkość infiltracji pośredniej przesączania można
przyjąć wartość infiltracji efektywnej wyznaczonej dla pierwszego poziomu wodonośnego.
d) Identyfikacja wartości wskaźnika infiltracji efektywnej ie [m3/dkm2] jako odnawialności zasobów
wód podziemnych w obszarze zasilania ujęcia jest dokonywana w punkcie każdego zlokalizowanego
ujęcia na podstawie izoliniowego rozkładu tego wskaźnika na „Przeglądowej mapie wskaźnika
odnawialności wód podziemnych PPW” ([Rodzoch 2008], format - GeoMedia).
W wyniku tej identyfikacji powstaje tabela ze zbiorem ujęć (każde ujęcie z własnym ID i lokalizacją
GIS oraz z przypisanymi im wartościami poboru U i wskaźnika ie).
e) Obliczenie zasięgu obszaru zasilania każdego ujęcia wód podziemnych jako okręgu o promieniu R,
wyznaczanym z wykorzystaniem następującej zależności :

R

U
ie  π

[L3 T-1]

gdzie : U - pobór z ujęcia wód podziemnych (lub systemu drenażowego odwadnianej kopalni),
wyrażony w m3/dobę
ie – średni wieloletni wskaźnik infiltracji efektywnej opadów tworzącej zasoby odnawialne wód
podziemnych w obszarze zasilania ujęcia (lub systemu drenażowego odwadnianej kopalni) o poborze
U, wyrażony w m3/dobę·km2.
W wyniku przeprowadzonych obliczeń, tabela ze zbiorem ujęć zostaje uzupełniona o wartość R
(ustaloną dla każdego ujęcia), z podziałem na zasięg obszarów zasilania ujęć i obszarów zasilania
systemów drenażowych kopalń .
f) Sporządzenie mapy obszarów AU obszarów zasilania ujęć i systemów drenażowych o poborze U
wód podziemnych (w oparciu o uzyskaną w etapie e) tabelę z wykazem ujęć, uzupełnioną o obliczone
wartości R). W przypadku wzajemnego nakładania się obszarów zasilania ujęć, dokonywana jest
komasacja tych ujęć i obliczenie wartości R jako promienia R(ΣU) dla wspólnego obszar zasilania ujęć
o sumie poboru ΣU ujęć i średnim wskaźniku inflacji ie(ΣU). Centrum obszaru o promieniu R stanowi
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punkt będący środkiem ciężkości ujęcia lub grupy ujęć. Powierzchnia AU obszaru zasilania ujęcia lub
grupy ujęć jest określana z zależności :
AU =  R2

[L2]

Wynikiem jest mapa obszarów AU zasilania ujęć i systemów drenażowych wód podziemnych
g) Identyfikacja i analiza zasięgu lejów depresji. Z bazy danych „Aktualizacja hydrodynamiki wód
podziemnych” (prowadzonej co 6 lat w PSH zgodnie z procedurą standardową) dla obszarów
antropopresji na pierwszy poziom wodonośny (PPW) i na główny użytkowy poziom wodonośny
(GUPW) pozyskane są leje depresji dużych ujęć wód podziemnych i systemów drenażowych kopalń
(stan aktualności 2009-2011). Obszar leja depresji LD obrazuje zasięg obniżenia pierwotnej
powierzchni zwierciadła piezometrycznego wód podziemnych o umowną wielkość, określaną
najczęściej dla potrzeb związanych z odszkodowawczą dostawą wody i innymi rekompensatami w
ramach likwidacji powstałych szkód. Lej depresji nie jest zatem tożsamy z obszarem zasilania ujęcia
AU, który określa omawiana procedura identyfikacji wpływu poboru wód podziemnych na JCWP.
h) Identyfikacja i analiza zasięgu terenów górniczych. Z bazy danych ,,MIDAS” prowadzonej W PIGPIB pozyskane są zasięgi TG terenów górniczych.
W wyniku operacji dokonanych zgodnie z punktami g) i h) uzyskana jest mapa cyfrowa zasięgu
lejów depresji LD dla poszczególnych ujęć, grup ujęć i systemów drenażowych kopalń oraz terenów
górniczych TG .
i) Identyfikacja drenażu wód odziemnych nie mającego wpływu na stan JCWP. Z wykorzystaniem
bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000 przeprowadzana jest analiza
kontaktu hydraulicznego zdepresjonowanego poziomu wodonośnego w pierwszym poziomem
użytkowym od powierzchni terenu. W wyniku tej analizy wyłączone zostają z dalszej oceny presji i
wpływów tereny górnicze TG kopalń wgłębnych bez kontaktu z wodami powierzchniowymi (takie jak
kopalnie KGHM w Lubinie i kopalnie węgla kamiennego w południowej części GZW – ze względu na
izolację iłami trzeciorzędowymi, lub kopalnia „Bogdanka” w CRW LZW – ze względu na izolację
niespękanymi węglanowo-marglistymi utworami górnokredowymi).
j) Ustalenie wzajemnej relacji obszarów zasilania ujęć, ich lejów depresji oraz terenów górniczych. Na
mapę obszarów AU z identyfikacją obszarów zasilania systemów drenażowych kopalń, nakładany jest
zasięg lejów depresji LD z identyfikacją zasięgi lejów depresji systemów drenażowych kopalń oraz
zasięg TG terenów górniczych. W oparciu o analizę porównawczą dokonywana jest ocena stopnia
wzajemnej zgodności zasięgu R, TG i LD.
Ocena ta jest prowadzona z uwzględnieniem przyjętych założeń upraszczających (zwłaszcza w
zakresie odnawialności zasobów i dynamiki wód podziemnych w rejonie prowadzonych odwodnień
górniczych). Ponadto część lejów depresji zinwentaryzowanych w bazie MhP dotyczy obecnie
nieaktualnej sytuacji ze względu na zaistniałe zmiany poboru wody z ujęć, likwidację i zatapianie
wyrobisk górniczych oraz postęp robót górniczych w kopalniach odkrywkowych. Z tego względu
podsumowanie wyników przeprowadzonej analizy porównawczej ma charakter eksperckiej decyzji o
wyborze sposobu określenia zasięgu obszarów zasilania ujęć i systemów drenażowych wód
podziemnych.
W przypadku, gdy prawdziwa jest zależność (z dokładnością odpowiadającą uproszczonemu
charakterowi obliczeń wartości AU):
TG  AU  LD
do dalszych etapów analizy presji i wpływów ze strony systemów drenażu przyjmowany jest zasięg
terenów górniczych TG do jako obszarów z poborem wód podziemnych U w wysokości
prowadzonego odwodnienia.
W przypadku, gdy występuje następująca zależność:
AU > TG > LD
lub
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AU > LD > TG
do dalszych etapów analizy presji i wpływów ze strony systemów drenażu przyjmowany jest zasięg
AU jako obszarów z poborem wód podziemnych U (prowadzonym odwodnieniem).
Wynikiem tej operacji jest mapa cyfrowa obszarów AU zasilania ujęć i systemów drenażu wód
podziemnych o poborze U jako przetworzona dana wejściowa do analizy wpływu oddziaływania
poboru wód podziemnych na wody powierzchniowe.

Rysunek 7 Schemat poglądowy wyznaczania obszarów zasilania ujęć wód podziemnych w
obrębie zlewni jednolitych część wód podziemnych (JCWP).
Objaśnienia do Rysunek 7 : A) – numer JCWP i granica jej zlewni; B) – ujęcie wód podziemnych (lub grupa
ujęć), jego numer i zasięg jego obszaru zasilania; C) - obszar zasilania n-tego ujęcia wód podziemnych w
obrębie danej jednolitej części wód podziemnych; D) – izolinia wskaźnika infiltracji efektywnej i jej wartość; E)
– średnia wartość wskaźnika infiltracji efektywnej w obszarze zasilania danego ujęcia. Źródło: Opracowanie
własne.

Ustalenie poboru wód podziemnych ze zlewni JCWP. Na mapę obszarów AU zasilania ujęć i
systemów drenażu wód podziemnych poborze U nakładana jest mapa JCWP (zasięgu zlewni JCWP).
W wyniku tego nałożenia powstaje mapa obszarów AU(JCWP) zasilania ujęć występujących w obrębie
poszczególnych JCWP. Obszar zasilania AU może mieścić się całkowicie w obrębie zlewni danej
JCWP, może być podzielny granicą zlewni danej JCWP lub może obejmować kilka sąsiednich JCWP;
mogą występować również zlewnie JCWP bez obszaru zasilania ujęć wód podziemnych (Rysunek 7).
Wykorzystując funkcjonalność map cyfrowych w GIS, ustalana jest sumaryczna wielkość poboru
U(JCWP) wód podziemnych z każdej zlewni JCWP. Pobór ten jest równy:
U(JCWP) = Σ (AU(JCWP) ieU )

[L3 T-1]

gdzie: AU(JCWP) - powierzchnia obszaru zasilania ujęcia (lub jego części) w obrębie zlewni danej
JCWP.
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Wynikiem przeprowadzonej operacji jest wygenerowane zestawienie tabelaryczne wszystkich JCWP z
określoną w obrębie ich zlewni sumaryczną wielkością poboru U(JCWP) wód podziemnych.
Metoda identyfikacji wpływu presji (znaczących oddziaływań)
W celu określenia wpływu presji (znaczącego oddziaływania) poboru wód podziemnych na JCWP,
proponuje się określać ten wpływ z wykorzystaniem średniej wieloletniej wielkości infiltracji
efektywnej IE(JCWP) do wód podziemnych w zlewni JCWP oraz wielkości średniorocznego poboru
U(JCWP) wód podziemnych ze zlewni tej JCWP (w granicach jej wododziału topograficznego).
Identyfikacja poboru wód podziemnych U(JCWP) dla każdej zlewni JCWP jest określona w sposób
podany w punkcie k) wyżej przedstawionej metody identyfikacji presji. Wielkość średniej rocznej z
wielolecia infiltracji efektywnej IE(JCWP), zasilającej wody podziemne zlewni JCWP określa
następująca zależność:
IE(JCWP) = ie(JCWP) A(JCWP)

[L3 T-1]

Wartość wskaźnika infiltracji efektywnej ie(JCWP) wód podziemnych w danej JCWP jest ustalana w
oparciu o cyfrową mapę rozkładu przestrzennego średniego wieloletniego wskaźnika ie infiltracji
efektywnej opadów w obszarze kraju [Rodzoch 2008] i cyfrową mapę podziału obszaru kraju na
zlewnie JCWP. Obliczenia są prowadzone z wykorzystaniem funkcjonalności GIS.
Jako miarę wpływu presji wywieranej na JCWP przez pobór wód podziemnych proponuje się wartość
 stosunku rocznej sumy poboru wód podziemnych U(JCWP) ze zlewni danej JCWP do średniej rocznej
w wieloleciu wielkości infiltracji efektywnej opadów IE(JCWP) zasilającej wody podziemne w zlewni
JCWP:

φ=

U( JCWP )
IE( JCWP )

[%]

Stosunek ten wyraża stopień redukcji podziemnego zasilania wód powierzchniowych w danej JCWP,
spowodowanej poborem wód podziemnych z jej zlewni.
Ekspercko, po analizie wyników wartości  uzyskanych dla wszystkich JCWP w obszarze kraju,
zaproponowane zostały progi graniczne dla klas oceny wpływu presji wynikającej z poboru wód
podziemnych na stan JCWP (Tabela 18).
Tabela 18 Propozycja oceny wpływu presji (znaczącego oddziaływania) wynikającej z poboru
wód podziemnych na stan wód w JCWP
Ocena wpływu presji (znaczącego oddziaływania) na stan wód JCWP

1 zaniedbywanie niski wpływ presji stan wód JCWP
2 niewielki wpływ presji na stan wód JCWP
3 mały wpływ presji na stan wód JCWP
4 znaczący wpływ presji na stan wód JCWP
5 wysoki wpływ presji na stan JCWP
6 bardzo wysoki wpływ presji na stan JCWP
Źródło: Opracowanie własne
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Wartość  [%]
dla JCWP

  10
10 <   20
20 <   50
50 <   75
75 <   90
 > 90

5 METODYKA OCENY RYZYKA NIEOSIĄGNIĘCIA CELÓW
ŚRODOWISKOWYCH
Ogólnie w przypadku wód powierzchniowych celem środowiskowym RDW jest osiągnięcie dobrego
stanu wód powierzchniowych i dobrego potencjału w przypadku SZCW i SCW oraz dobrego stanu
wód podziemnych do roku 2015 (z ewentualnymi uzasadnionymi derogacjami czasowymi w
perspektywie planistycznej 2021/2027 roku ).
Zgodnie w wytycznymi [Guidance Document No 3 ..., 2003] ocena ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych powinna polegać na prostym porównaniu stanu części wód z wartościami
progowymi, które definiują dany cel. Metodyka jest uzależniona od zakresu i szczegółowości baz
danych i obejmuje następujące zagadnienia: ustalenie wartości progowych dla wskaźników
opisujących stan jednolitych części wód powierzchniowych, kryteria oceny eksperckiej, identyfikację
stanu aktualnego (wyjściowego) oraz prognozę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych w
następnym cyklu planistycznym z uwzględnieniem planów inwestycyjnych dotyczących obiektów
infrastrukturalnych mających wpływ na jednolite części wód powierzchniowych.
Realizacja prac przy identyfikacji presji z zachowaniem wymagań UE ma szczególnie istotne
znaczenie przy określaniu ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla każdej jednolitej części
wód. Podstawą metodyki są między innymi dane w zakresie znaczących presji powodowanych
zanieczyszczeniami punktowymi oraz rozproszonymi/obszarowymi. Dane w zakresie presji z
punktowych źródeł zanieczyszczeń, zgodnie z wymaganiami RDW, powinny obejmować lokalizację
miejsca powstawania oraz odprowadzania zanieczyszczeń do odbiornika, a także informacje w
zakresie i charakterze działalności. W przypadku zanieczyszczeń komunalnych ważnym jest
określenie ilości i jakości odprowadzanych zanieczyszczeń. W przypadku zanieczyszczeń
przemysłowych i rolno-spożywczych dane te powinny obejmować informacje w zakresie stosowanych
procesów produkcyjnych i towarzyszących im zagrożeń środowiskowych.
Ogólny schemat metodyki oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części
wód powierzchniowych przedstawiono na poniższym schemacie. Prezentuje on również sposób
podejścia do oceny ryzyka w przypadku innych kategorii wód powierzchniowych.
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Rysunek 8 Schemat oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części
wód powierzchniowych
* Tylko w przypadku monitorowanych jednolitych części wód. Źródło: Opracowanie własne.

Poniżej zestawiono syntetyczny opis rozwiązań metodycznych w zakresie wszystkich elementów
wykorzystywanych do oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych według RDW.

5.1.1 Metodyka oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód
rzecznych/jeziornych
W przypadku jednolitych części wód rzecznych/jeziornych w pierwszej kolejności konieczne jest
dokonanie identyfikacji źródeł oraz rodzajów zanieczyszczeń emitowanych do zlewni jednolitych
części wód. Następnie należy określić wielkość ładunku zidentyfikowanych zanieczyszczeń
odprowadzanych z tych źródeł do wód.
Następnym etapem w procedurze oceny ryzyka nieosiągnięcia celów dla jednolitych części wód
rzek/jezior, jest dokonanie porównania wielkości emitowanych ładunków zanieczyszczeń z wynikami
pomiarów stężeń tych zanieczyszczeń w jednolitych częściach wód rzek/jezior.
W następnym kroku należy dokonać identyfikacji tych części wód, w których wielkość emitowanych
zanieczyszczeń powoduje, że ich stężenie w jednolitych częściach wód przekracza dopuszczalna
normę. Analizę taką należy wykonać w odniesieniu do każdego z możliwych do zidentyfikowania
zanieczyszczeń odprowadzanych do jednolitych części wód rzek/jezior, dla których to zanieczyszczeń
wskazano dopuszczalne wartości graniczne stężeń w obowiązującym rozporządzeniu Ministra
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Środowiska w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowych
norm dla substancji priorytetowych.
Średnia wielkość ładunków określonego zanieczyszczenia w jednolitych częściach wód jeziornych, w
których stwierdzono stężenie tego zanieczyszczenia powyżej stanu dopuszczalnego jest granicą presji
znaczącej. Tym samym w każdej jednolitej części wód jeziornych, w której wielkość ładunku
określonego wskaźnika zanieczyszczeń jest równa lub większa od ustalonej granicy, uznaje się za
zagrożoną.
Jeżeli w danej jednolitej części wód jeziornych wielkość emitowanych zanieczyszczeń jest mniejsza
od ustalonej granicy, lecz równocześnie stężenie tego zanieczyszczenia w jednolitej części wód jest
większe niż wartość graniczna z rozporządzenia klasyfikacyjnego wówczas taką część wód jeziornych
również należy uznać za zagrożoną. Sytuacja taka może być bowiem efektem oddziaływania trudnej
do zidentyfikowania presji, lub specyficznych indywidualnych warunków naturalnych właściwych dla
analizowanej jednolitej części wód. W dłuższej perspektywie czasu takie jednolite części wód
jeziornych należy jednak objąć monitoringiem badawczym.
Dla jednolitych części wód rzecznych sumaryczna wielkość ładunków porównywana powinna być z
wielkością ładunku dopuszczalnego, obliczonego na podstawie średniego przepływu i stężenia
określonego dla stanu dobrego wg. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowych norm dla substancji priorytetowych.
Jeżeli wielkość ładunku dopuszczalnego, określonego dla danej jednolitej wód rzecznych jest
przekroczona to dana jednolita część wód rzecznych jest zagrożona. W momencie, kiedy ładunek nie
jest przekroczony, a wyniki monitoringu wskazują na stan poniżej dobrego (PSD) to dana jednolita
zostaje również uznana za zagrożoną. Sytuacja taka może być bowiem efektem oddziaływania trudnej
do zidentyfikowania presji, lub specyficznych indywidualnych warunków naturalnych właściwych dla
analizowanej jednolitej części wód. W dłuższej perspektywie czasu takie jednolite części wód
rzecznych należy jednak objąć monitoringiem badawczym.
W procesie oceny stanu ekologicznego hydromorfologia w ogóle nie jest uwzględniana (rozdz.
Analiza problemów jakie mogą się pojawić przy określaniu wpływów i zagrożeń). Natomiast ocena
hydromorfologiczna może być przydatna przy analizie przyczyn gorszego stanu biologicznego lub
fizykochemicznego, które często wynikają z presji hydromorfologicznych. Wówczas aby „naprawić”
straty biologiczne z reguły należy zacząć od poprawy zdegradowanych hydromorfologicznych
elementów jakości. Przyjęto więc, że w przypadku oceny stanu JCWP jako dobrego i powyżej
dobrego oraz występowaniu tylko presji hydromorfologicznych JCWP zostaje uznana jako
niezagrożona.

W przypadku dużej niepewności danych ocena ryzyka nieosiągnięcia celów może być
wykonana w skali prawdopodobieństwa: brak ryzyka, małe ryzyko, średnie ryzyko, duże
ryzyko.
W pierwszej kolejności klasyfikację należy wykonać w oparciu o ocenę wpływu
zanieczyszczeń punktowych i rozproszonych/obszarowych. Sam wpływ presji
hydromorfologicznej może spowodować pogorszenie stanu z bardzo dobrego na dobry.
Zasada wstępnej klasyfikacji oceny ryzyka przedstawia się następująco:
 Brak ryzyka – brak wpływu zanieczyszczeń punktowych i
rozproszonych/obszarowych
 Małe ryzyko – wpływ słaby wpływu zanieczyszczeń punktowych i
rozproszonych/obszarowych
 Średnie ryzyko – wpływ znaczący wpływu zanieczyszczeń punktowych i
rozproszonych/obszarowych
 Duże ryzyko – wpływ bardzo silny wpływu zanieczyszczeń punktowych i
rozproszonych/obszarowych.
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Uznano jednak, że ze względu na niepewność danych, ocena presji hydromorfologicznych jako
znaczące może zwiększyć prawdopodobieństwo ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych i w
związku z tym w wypadku wystąpienia znaczących poborów z wód powierzchniowych i wód
podziemnych oraz w przypadku występowania dla wód naturalnych bardzo silnej presji
hydromorfologicznej mierzonej wskaźnikami (wystarczy, że w ten sposób oceniono tylko jeden
wskaźnik) dla JCWP zakwalifikowanych wstępnie do klasy małe ryzyko, średnie ryzyko następuje
przekwalifikowanie w kierunku zwiększenia prawdopodobieństwa ryzyka.

5.1.2 Metodyka oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód
przejściowych i przybrzeżnych
Ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód przejściowych i przybrzeżnych należy
przeprowadzić według następujących punktów:
1. Identyfikacja sztucznych (SCW) i silnie zmienionych (SZCW) części wód przybrzeżnych
i przejściowych.
2. Przeprowadzenie oceny stanu jednolitych części wód, które nie są sztuczne lub silnie zmienione:
- ocena elementów biologicznych,
- ocena elementów fizykochemicznych i chemicznych.
3. Przeprowadzenie oceny potencjału jednolitych części wód sztucznych i silnie zmienionych.
- ocena elementów biologicznych,
- ocena elementów fizykochemicznych i chemicznych.
4. Ustalenie przyczyny stanu/potencjału ekologicznego części wód, ocenionej poniżej dobrego:
Stan / potencjał ekologicznych bardzo dobry lub dobry (klasa I lub II) – cel środowiskowy został
osiągnięty.
- elementy biologiczne znajdują się w I lub II klasie (stan bardzo dobry i dobry biologicznych
wskaźników jakości wód) – cel środowiskowy został osiągnięty;
Stan/potencjał ekologicznych umiarkowany, słaby lub zły (klasa III, IV lub V) – cel środowiskowy
nie został osiągnięty.
- elementy biologiczne znajdują się w klasie III, IV lub V (odpowiednio stan: umiarkowany, słaby,
zły); sprawdzenie stanu elementów hydrochemicznych i chemicznych; jeśli elementy
hydrochemiczne i chemiczne są w klasie I lub II (odpowiednio stan bardzo dobry lub stan
dobry) – szukanie przyczyny złego stanu ekologicznego wśród elementów biologicznych;
- elementy biologiczne znajdują się w klasie III, IV lub V (odpowiednio stan: umiarkowany, słaby,
zły); sprawdzenie stanu elementów hydrochemicznych i chemicznych; jeśli elementy
hydrochemiczne i chemiczne są poniżej stanu dobrego – szukanie przyczyny złego stanu
ekologicznego wśród elementów hydrochemicznych i chemicznych;
5. Stan hydromorfologiczny nie ma wpływu na stan/potencjał ekologiczny JCW przejściowych i
przybrzeżnych.
6. Opracowanie planu działań naprawczych w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału
ekologicznego wód przejściowych i przybrzeżnych do roku 2021.
Przyczyny odstępstw:
 osiągnięcie dobrego stanu jest niemożliwe lub nieproporcjonalnie kosztowne,


nie zachodzi dalsze pogarszanie stanu,



osiągnięty jest możliwy najlepszy stan,



odpowiednia analiza ekonomiczna,



uzasadnienie w Planie gospodarowania wodami.
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6 ANALIZA PROBLEMÓW JAKIE MOGĄ POJAWIĆ SIĘ PRZY
OKREŚLANIU WPŁYWÓW I ZAGROŻEŃ
Jednym z istotnych problemów jakie pojawiają się w trakcie oceny wpływów i zagrożeń JCWP jest
podejście do problematyki hydromorfologii, zarówno przez Ramową Dyrektywę Wodną [Dyrektywa
2000] jak i polskie prawo.
Ramowa Dyrektywa Wodna definiując elementy hydromorfologiczne wymienia wśród nich: reżim
hydrologiczny (ilość i dynamika przepływu wód, połączenie z częściami wód podziemnych), ciągłość
rzeki oraz warunki morfologiczne (głębokość rzeki i zmienność szerokości, struktura i skład podłoża
rzek oraz struktura strefy nadbrzeżnej).

Czy uzyskane wartości
biologicznych elementów
jakości
odpowiadają warunkom
referencyjnym ?

tak

Czy warunki fizykochemiczne
odpowiadają stanowi bardzo
dobremu?

nie

Czy uzyskane wartości
biologicznych elementów
jakości odbiegają w niewielkim
stopniu od wartości stanu
referencyjnego

tak

nie

tak

Czy warunki fizykochemiczne
(a) zapewniają funkcjonowanie
ekosystemu; (b) spełniają EQS
dla zanieczyszczeń
specyficznych?

Czy odchylenie
jest umiarkowane

Klasyfikacja:
stan
bardzo dobry

Klasyfikacja:
stan dobry

tak

nie

nie

tak

tak

nie

nie

Klasyfikacja na podstawie
odchylenia od warunków
referencyjnych

Czy warunki
hydromorfologiczne
odpowiadają stanowi
bardzo dobremu

tak

Klasyfikacja:
stan umiarkowany

większe

Czy odchylenie
jest duże?

tak

Klasyfikacja:
stan słaby

większe

Klasyfikacja:
stan zły

Rysunek 9 Ocena ekologicznego stanu wód powierzchniowych z uwzględnieniem elementów
hydromorfologicznych wspierających elementy biologiczne i fizykochemiczne
Źródło: [Wytyczne metodyczne …, 2003]

Zgodnie z powyższym schematem Ramowa Dyrektywa Wodna [Dyrektywa 2000] określa
hydromorfologiczne elementy jakości jedynie jako wspomagające elementy biologiczne. W
przedstawionej wyżej procedurze postępowania przy ocenie ekologicznego stanu wód, stan
hydromorfologiczny jest uwzględniany jedynie w przypadku bardzo dobrego stanu biologicznego. W
praktyce oznacza to, że ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych (dobry stan ekologiczny i
chemiczny wód powierzchniowych) nie dotyczy hydromorfologii, ponieważ najgorszy nawet stan
hydromorfologiczny może jedynie „ściągnąć” stan ekologiczny z bardzo dobrego na dobry (tak więc
cel środowiskowy jest spełniony).
Również zapisy rozporządzenia z dn. 09.11.2011 [Rozporządzenie 2011] (aktualnie w trakcie
nowelizacji) Ministra Środowiska, dotyczące stanu ekologicznego cieków nie precyzują warunków
(np. wartości granicznych klas) ocen hydromorfologicznych elementów jakości cieków górskich,
nadając I klasę jakości hydromorfologicznej każdej jednolitej części wód, która nie została
wyznaczona jako silnie zmieniona. W procesie oceny stanu ekologicznego hydromorfologia w ogóle
nie jest uwzględniana. Zdaniem wykonawców takie podejście nie oddaje właściwej kwantyfikacji
stanu ekologicznego. Hydromorfologiczne elementy jakości są pierwotnymi w stosunku do
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parametrów biotycznych, wynikających z adaptacyjnej natury przyrody. Warunki hydromorfologiczne
stymulują życie biologiczne, wpływają na bioróżnorodność oraz utrzymywanie rodzimych siedlisk i
gatunków, dlatego też udział parametrów hydromorfologicznych w ocenie ekologicznego stanu wód
powinien być bardziej znaczący. Oczywiście można uznać, że skoro biologia jest w stanie bardzo
dobrym to siłą rzeczy elementy hydromorfologiczne muszą być w stanie nie pogarszającym
biologicznych elementów jakości. Jednak należy zauważyć, że np. wysoki stopień bioróżnorodności
wcale nie musi oznaczać braku zmian biologicznych, spowodowanych presjami
hydromorfologicznymi. Znane są przykłady, kiedy wskaźnik bioróżnorodności jest wysoki, natomiast
skład gatunkowy uległ znaczącym zmianom: wskutek presji antropogenicznych (w tym
hydromorfologicznych) nastąpiła introdukcja gatunków obcych, kosztem gatunków rodzimych.
Równocześnie należy podkreślić, że bardziej szczegółowa ocena hydromorfologiczna może być
przydatna przy analizie przyczyn gorszego stanu biologicznego lub fizykochemicznego, które często
wynikają z presji hydromorfologicznych. Wówczas aby „naprawić” straty biologiczne z reguły należy
zacząć od poprawy zdegradowanych hydromorfologicznych elementów jakości.
W przypadku presji wynikających z użytkowania wód powierzchniowych w Polsce nie prowadzi się
kompleksowych baz danych, które zawierałyby w jednym miejscu informacje z decyzji
wodnoprawnych, jak również wielkości rzeczywistego użytkowania. Brakuje pełnej informacji na
temat statusu pracy ujęć wód i punktowych zrzutów zanieczyszczeń (np. w przypadku ujęć wód czy
ujęcie jest czynne, nieczynne, planowane, modernizowane, zniszczone), jak i wielkości poborów
bezzwrotnych oraz ładunków zrzucanych zanieczyszczeń. Z uwagi na prowadzone w różnej strukturze
dane o użytkowaniu wód powierzchniowych w RZGW problemowe może stać się poprawne wpisanie
wszystkich rodzajów użytkowania w strukturę baz danych raportowych z planów gospodarowania
wodami.
W przypadku zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych/obszarowych problemy stwarza sposób
oszacowania wielkości ładunku zanieczyszczeń trafiającego do wód powierzchniowych. Obieg
zanieczyszczeń w ekosystemach lądowych (skąd dostają się do wód) zależy od wielu czynników, w
tym głównie od ukształtowania terenu, rodzaju gleb oraz sposobu użytkowania gruntów. Czynniki te
mają wpływ na koncentrację w wodach jak i wielkość ładunku odprowadzanego ze zlewni [Koc,
Skwierawski 2008]. W celu określenia ładunku zanieczyszczeń trafiającego do wód zastosować należy
dwa rodzaje współczynników redukujących: współczynnik określający jaka część azotu/fosforu
dostającego się do środowiska pozostanie niewykorzystana w produkcji rolniczej (czyli pozostanie w
glebie) oraz współczynnik określający jaka część azotu/fosforu pozostającego w glebie dostanie się do
wód powierzchniowych.
Istotne problemy przy określaniu zagrożeń jednolitych części wód mogą wynikać z niepewności
prognoz dotyczących zmian klimatu i w efekcie wpływu zmian klimatu na zasoby wodne oraz
gospodarkę wodną. Każda prognoza jest obarczona dużą niepewnością. Prognozy formułuje się
zazwyczaj w kilku scenariuszach. Niepewność prognoz oznacza taki stan, w którym wybór
konkretnego wariantu (scenariusza) działania może pociągnąć za sobą różne konsekwencje przy braku
wiedzy na temat prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Podejmujący decyzję nie zna stanu świata,
a więc opisu konsekwencji każdego działania. Wielu skutków nie możemy jednoznacznie przewidzieć.
Niepewność ma swoje odzwierciedlenie w gospodarce wodnej. Dotyczy wszystkich przesłanek,
którymi kierowano się przy prognozowaniu wielkości przyszłych potrzeb wodnych. Niepewność
dotyczy również badań nad kluczowymi czynnikami dotyczącymi przygotowania do zmian klimatu
oraz właściwego zarządzania zasobami wodnymi, które powinno być oparte między innymi na
szerokiej, ugruntowanej wiedzy, aktywnym udziale społeczeństwa, woli politycznej i współpracy
wszystkich stron uczestniczących w tym procesie. Na dokładność prognoz zmian klimatu niewątpliwie
wpływa:


perspektywa prognozy – im odleglejszy jest termin, na który prognoza jest opracowywana tym
mniejsze prawdopodobieństwo jej spełnienia;



obszar którego prognoza dotyczy – im mniejszy obszar tym mniejsze prawdopodobieństwo
trafnej prognozy.
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Prognozy zmian klimatu dla niezbyt odległego okresu i dużego obszaru mogą być trafne, ale dla
JCWP jest niemożliwe precyzyjne określenie zmian i ich konsekwencji szczególnie jeśli uwzględni się
inne aspekty (np. społeczne, polityczne, ekonomiczne) prognoz.
Problemem, który pojawi się w trakcie realizacji opracowania będzie brak katastru rozumianego jako
system informatyczny, który do tej pory nie powstał. Brak jednolitego systemu powoduje, że dane
jakie gromadzą RZGW w swoich bazach katastralnych niekoniecznie muszą spełniać wymagania
niezbędne do analizy presji i wpływów. Dane, jakie mają być gromadzone w katastrze, przekazywane
są do RZGW w ramach umów jakie istnieją pomiędzy RZGW a jednostkami odpowiedzialnymi za ich
przekazanie. Informacje w decyzjach wodnoprawnych posiadają różny stopień dokładności, a dopiero
ostatnia nowelizacja Prawa wodnego wymaga sprecyzowania choćby miejsca korzystania z wód w
postaci współrzędnych geograficznych.
Brak jednolitego systemu gromadzenia i aktualizowania danych katastralnych uniemożliwia również
połączenie informacji z pozwoleń wodnoprawnych z rzeczywistym korzystaniem z wód w oparciu o
wielkości wynikające z opłat za korzystania ze środowiska (dane z urzędów marszałkowskich).
Połączenie informacji z obu baz możliwe jest tylko poprzez zastosowanie wspólnych unikalnych
identyfikatorów ujęć wód i zrzutów ścieków.

78

7 ANALIZA WYMAGAŃ RAPORTOWYCH
Przeanalizowano dokumenty KE dotyczące sposobu raportowania w zakresie analizy presji i
wpływów. Wnioski z tej analizy zostaną wykorzystane podczas identyfikacji presji, wpływów i
zagrożeń antropogenicznych dla wszystkich kategorii jednolitych części wód powierzchniowych w
celu rozpoznania wszelkich możliwych źródeł danych.
Wymagania prawne
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), zobowiązuje kraje do opracowywania presji (pressures) i wpływów (impacts) w
obszarach dorzeczy dla jednolitych części wód.
Obowiązek regularnego monitorowania presji i wpływów uznano w RDW za jeden z kluczowych
elementów kontroli postępów realizacji zadań dla osiągnięcia celów Dyrektywy. Znajduje to
odzwierciedlenie w konieczności korzystania z aktualnych danych o presjach dla realizacji Artykułów
5, 11 i 13 Dyrektywy i wynikających z nich zobowiązań raportowych.
Zgodnie z Artykułem 5. Dyrektywy i specyfikacją techniczną ujętą w aneksie II, państwa
członkowskie w terminie 4 lat od wejścia w życie Dyrektywy, zobowiązane są do dokonania, na
obszarach dorzeczy, przeglądu znaczących presji i wpływów, będących przyczyną niższego niż dobry
stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód, lub stanowiących zagrożenie dla
nieosiągnięcia dobrego stanu/potencjału przez jednolite części wód do roku 2015.
Dokonane zgodnie z Artykułem 5 analizy podlegają aktualizacji, najpóźniej w 13 lat od wejścia w
życie Dyrektywy i następnie co 6 lat.
Aneks II do Dyrektywy specyfikuje główne źródła presji oraz zanieczyszczenia do ujęcia w
sprawozdaniach z realizacji Art. 5.
Kolejnym zapisem RDW obligującym kraje członkowskie do weryfikacji i uaktualniania danych o
presjach i oddziaływaniach jest Artykuł 11., wymagający od krajów członkowskich, w ciągu 9 lat
obowiązywania Dyrektywy, opracowania programów działań, odnoszących się bezpośrednio do presji
i wpływów, które powodują zagrożenie nieosiągnięcia celów RDW, oraz do wprowadzenia w życie
tych programów najpóźniej w ciągu 12 lat po dacie wprowadzenia w życie Dyrektywy. Wykaz działań
podstawowych i uzupełniających do uwzględnienia w programach działań ujęto w załączniku VI do
Dyrektywy.
Artykuł 13. RDW zobowiązuje kraje do opracowania Plany Gospodarowania Wodami dla obszarów
dorzeczy (PGW), dla każdego obszaru dorzecza znajdującego się na terytorium kraju.
Do sporządzenia Planów kraje zobowiązane są nie później niż do końca roku 2009. Aktualizacja
Planów odbywać się ma w cyklach sześcioletnich, począwszy od roku 2009.
Zagadnienia do ujęcia w PGW zaprezentowano w załączniku VII do Dyrektywy. Obejmują one
między innymi podsumowanie zaktualizowanych, znaczących presji i wpływów działalności
człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych, w tym:


oszacowanie punktowych źródeł zanieczyszczeń,



oszacowanie rozproszonych/obszarowych źródeł zanieczyszczeń, w tym krótką charakterystykę
użytkowania gruntów,



oszacowanie oddziaływań wywieranych na ilościowy stan wód, w tym poboru wody,



analizę innych rodzajów wpływu działalności człowieka na stan wód.

Artykuł 15. RDW określa, że państwa członkowskie są zobowiązane do przekazywania sprawozdań z
wykonania zadań wynikających z realizacji Artykułów 5. i 13., w ciągu trzech miesięcy od daty ich
wykonania. Natomiast, w ciągu trzech lat od opublikowania każdego planu gospodarowania wodami
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w dorzeczu lub jego uaktualnienia, kraje są zobowiązane do przedłożenia Komisji sprawozdania
opisującego postęp we wdrażaniu planowanego programu działań.
Wytyczne dla raportowania presji i wpływów.
Wytyczne dla raportowania presji i wpływów zawarto w dokumencie „Reporting Under The Water
Framework Directive”, opracowanym w ramach procesu Wspólnej Strategii Wdrożeniowej RDW
(Common Implementation Strategy for WFD).
Wytyczne dla raportowania RDW z wykorzystaniem WISE (Water Information System for Europe –
System Informacji o Wodzie dla Europy) z sierpnia 2005 roku zawierają między innymi arkusze
raportowania presji (pressure) i wpływów (impacts), wymagane przy raportowaniu presji i wpływów
w sprawozdaniach dotyczących Artykułu 5 i 13 RDW. Wykaz arkuszy raportowania presji i wpływów
dla wód powierzchniowych (Sufrace Water Pressure Impact), ich tytułów oraz odniesienie do zapisów
RDW przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 19 Stan arkuszy raportowania (wybrane zestawienie dla P i I)
Kod arkusza
Tytuł arkusza raportowania
raportowania
2. Przegląd antropogennego oddziaływania na środowisko
2.1 Wody powierzchniowe (rzeki, jeziora, wody przejściowe i przybrzeżne)
Podsumowanie dotyczące znaczących presji na wody
SWPI 1
powierzchniowe w obszarach dorzeczy (OD)
SWPI 2
Identyfikacja zagrożonych JCW
Znaczące punktowe źródła zanieczyszczenia wód
SWPI 3
powierzchniowych
Znaczące rozproszone/obszarowe źródła zanieczyszczenia
SWPI 4
wód powierzchniowych
SWPI 5
Znaczące pobory wody z wód powierzchniowych
Znaczące regulacje przepływu wód oraz zmiany
SWPI 6
morfologiczne
Ocena wpływu/skutków znaczących presji na JCW
SWPI 7
powierzchniowych
SWPI 8
Niepewność i brak danych
SWPI 9
Wstępne zalecenia dla monitoringu diagnostycznego
Źródło: Opracowanie własne

Odniesienie do RDW

Terminy
raportowania

Art 5; Aneks II
Aneks II 1
Aneks II 1.4
Aneks II 1.5

2005

Aneks II 1.4

2005 i 2010

Aneks II 1.4

2005 i 2010

Aneks II 1.4

2005 i 2010

Aneks II 1.4

2005 i 2010

Aneks II 1.5

2005 i 2010

Aneks II 1.5

2005
2005

Dla każdego arkusza raportowania, wytyczne zawierają kod i nazwę arkusza oraz szczegółowe
wskazówki dla poszczególnych elementów, w tym:


Co należy raportować?



Dlaczego jest to (raportowana informacja) potrzebne?



Jak należy raportować?



Informacja geograficzna



Dane



Tekst podsumowania

Wszystkie arkusze raportowania presji i wpływów ze szczegółowymi wskazówkami zawierają
Wytyczne dla raportowania Ramowej Dyrektywy Wodnej, w punkcie 7.3
W roku 2009 opublikowano kolejne Wytyczne dla raportowania Ramowej Dyrektywy Wodnej
[Guidance Document No 21 …, 2009]. Dokument ten opracowany we współpracy Komisji
Europejskiej, państw członkowskich, krajów kandydujących i innych zainteresowanych stron, stanowi
próbę ujednolicenia sposobów prezentowania przez kraje danych, tak by w maksymalnym stopniu
spełniały one oczekiwania i potrzeby Komisji.
Wytyczne w rozdziale 4. Wymogi sprawozdawcze dla informacji o odniesieniach geograficznych, w
punkcie 4.3 Wymagane informacje, charakteryzują zakres informacji wymaganych od krajów
członkowskich, w ramach sprawozdań z realizacji Artykułu 5. WFD.
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Zakres wymagań raportowych Komisji Europejskiej, zgodnie z Artykułem 5. RDW, dotyczący
przeglądu presji i wpływu dla każdej powierzchniowej JCW zawarty w punkcie 4.3 Wytycznych
przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 20 Zakres wymaganych danych przez Komisję
Czy wpływa na
stan JCW
(Tak/Nie)

Kod

Współrzędne

Typ zgodny
z arkuszem raportowym

Znaczące punktowe zrzuty ścieków

X

X

X

SWPI 3*

Znaczące rozproszone/obszarowe
źródła zanieczyszczeń

X

SWPI 4

Znaczące pobory wód
powierzchniowych

X

SWPI 5

Regulacje przepływu i zmiany
morfologiczne

X

SWPI 6

Znaczące intruzje wód słonych lub
innych

X

Inne presje (znaczące oddziaływania)

X

Rodzaj presji na obszarze JCW

SWPI 7

Typ zidentyfikowanego oddziaływania
* Kody arkuszy raportowych RDW. Źródło: Opracowanie własne.

SWPI 8

Dane odnośnie znaczących presji i wpływów raportowane w ramach Planów Gospodarowania
Wodami dla obszarów dorzeczy (PGW) (Art. 13. RDW) obejmują aktualizację informacji zawartych
w sprawozdaniu z roku 2005 oraz podsumowanie antropogennych presji i wpływów na środowisko
wód powierzchniowych.
Szczegółowa lista presji wymagających uwzględnienia w analizach, która stanowi rozwinięcie punktu
2 Aneksu VII do RDW, przedstawiona jest w punkcie 7.3 Wytycznych dla raportowania Ramowej
Dyrektywy Wodnej z 2009.
Dane wymagane do przekazywania Komisji w ramach opracowywanych Planów Gospodarowania
Wodami w Dorzeczach obejmują:


Liczbę jednolitych części wód powierzchniowych na obszarze dorzecza (wytypowanego obszaru),
nie osiągających dobrego stanu z powodu każdego rodzaju presji: (źródeł punktowych, źródeł
rozproszonych/obszarowych, poborów wód, innych presji) z uwzględnieniem podziału na
kategorie wód (rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych). Powoduje to, że niektóre
jednolite części wód, zagrożone z powodu różnego rodzaju presji będą policzone kilkakrotnie.



Liczbę znaczących źródeł punktowych dla każdego obszaru sprawozdawanego (oczyszczalni
ścieków komunalnych, przelewów burzowych, instalacji sprawozdawanych w ramach Dyrektywy
IPPC oraz instalacji przemysłowych poza IPC, nie objętych E-PRTR);



Liczbę innych znaczących punktowych źródeł zanieczyszczeń, dla każdego obszaru
sprawozdawczego (np. małych aglomeracji);



Ładunki (monitorowane, wyliczone lub oszacowane) zanieczyszczeń (ChZT, biogenów, substancji
priorytetowych, innych zanieczyszczeń, wód słonych) odprowadzane do wód powierzchniowych
(całkowity ładunek dla obszaru bilansowego), jeśli nie są sprawozdawane do EEA w ramach
systemu raportowego WISE-SoE;



Liczbę znaczących poborów wód i ilości pobieranych wód rocznie lub w poszczególnych okresach
roku, osobno dla każdej kategorii poborów dla każdego obszaru sprawozdawczego.



Liczbę znaczących poborów dla obszaru dorzecza i objętości rocznie pobieranych wód, (średnich
rocznych) osobno dla każdej kategorii poborów (jeśli nie są sprawozdawane do EEA w ramach
systemu WISE-SoE);
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System Informacji o Wodzie dla Europy – WISE.
WISE (Water Information System for Europe) bazuje na danych i informacjach zbieranych w Unii
Europejskiej od różnych instytucji i organizacji, których dane nie były wcześniej dostępne bądź były
gromadzone w różnych miejscach. System WISE został opracowany przez cztery główne instytucje:
Dyrektoriat Generalny Środowisko (DG Environment), Wspólnotowe Centrum Badawcze (DG JRC),
Eurostat i Europejską Agencję Środowiska (EEA), we współpracy z krajami członkowskimi. Kraje
członkowskie Unii Europejskiej zgodziły się raportowania danych w zakresie realizacji Ramowej
Dyrektywy Wodnej za pośrednictwem WISE.
Dane odnośnie zanieczyszczenia wód rzek przekazywane są co roku w oparciu o wytyczne: WISESoE Reporting: Rivers Water Quality. Najnowsze wytyczne dla sprawozdawczości w ramach WISE
zostały opracowane przez Europejską Agencję Środowiska w czerwcu 2012. W rozdziale 3.2
wytycznych: Przybliżone presje dla rzek (Proxy pressures of rivers), omówiono sposób przekazywania
danych o presjach oddziaływujących na jakość wód w przekrojach monitoringowych objętych
raportowaniem. Dane ujęte w formacie raportowym obejmują:


Gęstość zaludnienia w zlewni,



Zrzuty ścieków z oczyszczalni ścieków komunalnych,



Przelewy burzowe i zrzuty ścieków miejskich,



Instalacje przemysłowe ujęte w IPPC,



Instalacje przemysłowe nie ujęte w IPPC,



Stosowanie nawozów,



Stosowanie pestycydów,



Hodowlę zwierząt,



Transport i infrastrukturę,



Ujęcia wody dla ludności,



Ujęcia wody dla przemysłu,



Ujęcia wody dla nawodnień,



Ujęcia wody dla instalacji chłodniczych,



Regulacje przepływu wód.

Dane z wcześniejszych lat, przekazane przez kraje członkowskie EEA, oraz szczegółowy zakres
danych raportowanych dostępne są na stronie internetowej EEA http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/data/waterbase-rivers-8
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8 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TABELI ATRYBUTÓW
WYKONANYCH W FORMACIE ESRI SHAPEFILE
Tabela atrybutów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawiera: nazwę atrybutu, definicję
atrybutu, typ atrybutu, obligatoryjność atrybutu, listę wartości przyjmowanych przez atrybut (jeżeli
jest możliwa do określenia) oraz źródło pozyskania informacji, uwagi oraz jednostkę.
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Tabela 21 Tabela atrybutów (format tabeli: ESRI SHAPEFILE)
Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

NAZ_BP

Nazwa budowli poprzecznej

Text

nie

RZGW

NAZ_RZ

Nazwa rzeki

Text

nie

RZGW

KM_RZ

Kilometraż rzeki

Text

nie

RZGW

ID_EW

Identyfikator elektrowni wodnej w geobazie
Analiza systemu ochrony przeciwpowodziowej

Text

nie

RZGW

ID_ZW

Identyfikator zbiornika w geobazie Analiza
systemu ochrony przeciwpowodziowej

Text

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Identyfikator polderu w geobazie Analiza systemu
ochrony przeciwpowodziowej

Text

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Identyfikator suchego zbiornika
przeciwpowodziowego w geobazie Analiza
systemu ochrony przeciwpowodziowej

Text

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Nazwa atrybutu

Źródło pozyskania
informacji

do_obliczen_budowle_poprzeczne

ID_POLD

ID_SZP

geobaza z pracy
Analiza systemu
ochrony
przeciwpowodziow
ej
geobaza z pracy
Analiza systemu
ochrony
przeciwpowodziow
ej

KOD_JCW

Kod jednolitej części wód

Text

nie

NAZ_JCW

Nazwa JCWP

Text

nie

ZR_DAN

Źródło danych

Text

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Uwagi

Text

nie

RZGW

Nazwa jednolitej części wód krajowa

Text

nie

KZGW

OPIS
do_obliczen_CW_TW_tory_wodne
Nazwa_JCW

Jednostka

Uwagi

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Nazwa obiektu, lokalizacja

Text

nie

Odcinek_od

Kilometr toru wodnego

Double

nie

IMGW

Odcinek_do

Kilometr toru wodnego

Double

nie

IMGW

Długość obiektu

Double

nie

km

Szerokość toru wodnego na długości odcinka
„Dlug”

Double

nie

km

Powierzchnia zajmowana przez tor wodny

Double

nie

km2

Całkowita powierzchnia obiektu

Double

nie

km2

Nazwa jednolitej części wód krajowa

Text

nie

KZGW

Opis położenia budowli hydrotechnicznej /
hydrologicznej

Text

nie

IMGW

Kilometr_brzegu_od

Poczatek budowli

Double

nie

IMGW

Kilometr_brzegu_do

Koniec budowli

Double

nie

IMGW

Dlugosc_km

Długość budowli

Double

nie

IMGW

Informacje uzupełniające

Text

nie

Nazwa jednolitej części wód krajowa

Text

nie

KZGW

Opis położenia budowli hydrotechnicznej /
hydrologicznej

Text

nie

IMGW

Kilometr_brzegu_od

Poczatek budowli

Double

nie

IMGW

Kilometr_brzegu_do

Koniec budowli

Double

nie

IMGW

Dlugosc_km

Długość budowli

Double

nie

IMGW

Liczba ostróg w JCW

Long
Integer

nie

Informacje uzupełniające

Text

nie

Nazwa atrybutu
Nazwa_obiektu

Dlugosc_obiektu_km
Szerokosc_obiektu_km
Pow_obiektu_km2
Pow_obiektu_razem

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

do_obliczen_CW_TW_zabudowa_opaski
Nazwa_JCW
Nazwa_ miejsce_ Lokalizacja

Uwagi

km

do_obliczen_CW_TW_zabudowa_ostrogi
Nazwa_JCW
Nazwa_ miejsce_ Lokalizacja

Liczba_ostrog_ w_JCW
Uwagi
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km

Uwagi

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Nazwa jednolitej części wód krajowa

Text

nie

Miasto lub miejscowość, najbliższa miejscu
zasilania

Text

nie

Double

nie

Nazwa atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

do_obliczen_CW_TW_zasilanie_brzegu
Nazwa_JCW
Miejsce
Rok

KZGW

Kilometr_brzegu_od k

Kilometr brzegu krańca zasilania

Double

nie

IMGW

Kilometr_brzegu_do c

Kilometr brzegu krańca zasilnaia

Double

nie

IMGW

Długość zasilanego brzegu

Double

nie

km

Objętość złożonego materiału

Double

nie

m3

Kod województwa

Text

nie

GUS BDL

Nazwa województwa

Text

nie

GUS BDL

N_OG_DEP

Depozycja z atmosfery – azot ogólny

Double

nie

GIOŚ

kg/ha

P_OG_DEP

Depozycja z atmosfery – fosfor ogólny

Double

nie

GIOŚ

kg/ha

Rok

Double

nie

GIOŚ

KOD_OB

Kod obiektu

Double

nie

KZGW/RZGW

NAZ_RZ

Nazwa rzeki

Text

nie

KZGW/RZGW

KLASA

Klasa

Text

nie

KZGW/RZGW

Nazwa drogi wodnej

Text

nie

KZGW/RZGW

Długość obiektu

Double

nie

KZGW/RZGW

Źródło danych

Text

nie

KZGW/RZGW

Kod powiatu

Text

nie

GUS BDL

Nazwa powiatu

Text

nie

GUS BDL

Dlugosc_ zasilanego_brzegu
Powierzchnia_tys_m3
do_obliczen_depozycja_z_atmosfery
KOD_WOJ
NAZWA_WOJ

ROK
do_obliczen_drogi_wodne

NAZWA_DROG
DL_OB
ZR_DAN
do_obliczen_hodowla_ladunki_od_zwierzat_powiaty
KOD_POW
NAZWA_POW
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m

Uwagi

Nazwa atrybutu
HOD_OWCE_szt
Zrodlo_danych_HOD_OWCE
HOD_KOZY_szt
Zrodlo_danych_HOD_KOZY
N_ZWIERZ_P_kg_rok

Zrodlo_danych_N_ZWIERZ_P

P_ZWIERZ_P_kg_rok

Zrodlo_danych_P_ZWIERZ_P
ROK

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Hodowla owiec

Double

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

nie

GUS BDL

szt.

ustalenia IMGWPIB

Źródło danych o hodowli owiec

Text

nie

Hodowla kóz

Double

nie

GUS BDL

Uwagi

szt.

Źródło danych o hodowli kóz

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Ładunek zanieczyszczeń od zwierząt
gospodarskich (owce, kozy) - azot

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Źródło danych o ładunku zanieczyszczeń od
zwierząt gospodarskich (owce, kozy) – azot

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Ładunek zanieczyszczeń od zwierząt
gospodarskich (owce, kozy) - fosfor

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Źródło danych o ładunku zanieczyszczeń od
zwierząt gospodarskich (owce, kozy) – fosfor

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Rok

Double

nie

GUS BDL

Kod gminy

Text

nie

GUS BDL

Nazwa gminy

Text

nie

GUS BDL

Powierzchnia gminy

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

ha

Liczba ludności

Double

nie

GUS BDL

osoby

Wg stanu na 31.12.

osoby

Wg stanu na 31.12.

osoby

Wg stanu na 31.12.

kg/rok

kg/rok

do_obliczen_ladunki_p_k_ludnosc_nie_korzystajaca_z_oczyszczalni
KOD_GM
NAZWA_GM
POW_GM
LUDNOSC_os

Źródło danych o liczbie ludności

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Liczba ludności korzystająca z oczyszczalni
ścieków

Double

nie

GUS BDL

Zrodlo_danych_LUD_OCZ

Źródło danych o liczbie ludności korzystającej z
oczyszczalni ścieków

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

LUD_NOCZ_os

Liczba ludności niekorzystająca z oczyszczalni
ścieków

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Zrodlo_danych_LUDNOSC
LUD_OCZ_os
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Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Zrodlo_danych_LUD_NOCZ

Źródło danych o liczbie ludności niekorzystającej z
oczyszczalni ścieków

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

N_LUD_NOCZ_kg_rok

Ładunek zanieczyszczeń od ludności nie
korzystającej z oczyszczalni ścieków - azot ogólny

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Zrodlo_danych_N_LUD_NOCZ

Źródło danych o ładunku zanieczyszczeń od
ludności nie korzystającej z oczyszczalni ścieków azot ogólny

Text

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Ładunek zanieczyszczeń od ludności nie
korzystającej z oczyszczalni ścieków - fosfor
ogólny

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Zrodlo_danych_P_LUD_NOCZ

Źródło danych o ładunku zanieczyszczeń od
ludności nie korzystającej z oczyszczalni ścieków fosfor ogólny

Text

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

BZT5_K_kg_rok

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach komunalnych
po oczyszczeniu - BZT5

Double

nie

GUS BDL

Źródło danych o ładunku zanieczyszczeń w
ściekach komunalnych po oczyszczeniu - BZT5

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach komunalnych
po oczyszczeniu ChZT

Double

nie

GUS BDL

Źródło danych o ładunku zanieczyszczeń w
ściekach komunalnych po oczyszczeniu - ChZT

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

ZAW_OG_K_kg_rok

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach komunalnych
po oczyszczeniu - zawiesina ogólna

Double

nie

GUS BDL

Zrodlo_danych_ZAW_OG_K

Źródło danych o ładunku zanieczyszczeń w
ściekach komunalnych po oczyszczeniu - zawiesina
ogólna

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Nazwa atrybutu

P_LUD_NOCZ_kg_rok

Zrodlo_danych_BZT5_K

CHZT_K_kg_rok

Zrodlo_danych_CHZT_K
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Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

Uwagi

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach komunalnych
po oczyszczeniu - azot ogólny

Double

Źródło danych o ładunku zanieczyszczeń w
ściekach komunalnych po oczyszczeniu - azot
ogólny

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

nie

GUS BDL

kg/rok

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach komunalnych
po oczyszczeniu - fosfor ogólny

Double

nie

GUS BDL

Źródło danych o ładunku zanieczyszczeń w
ściekach komunalnych po oczyszczeniu - fosfor
ogólny

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach
przemysłowych po oczyszczeniu - BZT5

Double

nie

GUS BDL

Źródło danych o ładunku zanieczyszczeń w
ściekach przemysłowych po oczyszczeniu - BZT5

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach
przemysłowych po oczyszczeniu - ChZT

Double

nie

GUS BDL

Źródło danych o ładunku zanieczyszczeń w
ściekach przemysłowych po oczyszczeniu - ChZT

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

ZAW_OG_P_kg_rok

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach
przemysłowych po oczyszczeniu - zawiesina
ogólna

Double

nie

GUS BDL

Zrodlo_danych_ZAW_OG_P

Źródło danych o ładunku zanieczyszczeń w
ściekach przemysłowych po oczyszczeniu zawiesina ogólna

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Nazwa atrybutu

N_OG_K_kg_rok

Zrodlo_danych_N_OG_K

P_OG_K_kg_rok

Zrodlo_danych_P_OG_K

BZT5_P_kg_rok

Zrodlo_danych_BZT5_P

CHZT_P_kg_rok

Zrodlo_danych_CHZT_P
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kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

Uwagi

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach
przemysłowych po oczyszczeniu - suma chlorków i
siarczanów

Double

Źródło danych o ładunku zanieczyszczeń w
ściekach przemysłowych po oczyszczeniu - suma
chlorków i siarczanów -

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

nie

GUS BDL

kg/rok

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach
przemysłowych po oczyszczeniu - fenole lotne

Double

nie

GUS BDL

Źródło danych o ładunku zanieczyszczeń w
ściekach przemysłowych po oczyszczeniu - fenole
lotne

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach
przemysłowych po oczyszczeniu - azot ogólny

Double

nie

GUS BDL

Zrodlo_danych_N_OG_P

Źródło danych o ładunku zanieczyszczeń w
ściekach przemysłowych po oczyszczeniu - azot
ogólny

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

P_OG_P_kg_rok

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach
przemysłowych po oczyszczeniu - fosfor ogólny

Double

nie

GUS BDL

Źródło danych o ładunku zanieczyszczeń w
ściekach przemysłowych po oczyszczeniu - fosfor
ogólny

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Rok

Double

nie

GUS BDL

NAZWA

Nazwa miasta

Text

nie

Pow_ha

powierzchnia zmeliorowana

Double

nie

Nazwa miasta, gminy, powiatu

Text

nie

Nazwa atrybutu

CHL_SIAR_P_kg_rok

Zrodlo_danych_CHL_SIAR_P

FENOLE_P_kg_rok

Zrodlo_danych_FENOLE_P

N_OG_P_kg_rok

Zrodlo_danych_P_OG_P

ROK

kg/rok

kg/rok

kg/rok

do_obliczen_melioracje_miejscowosci

miasto_gmina_powiat
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WZMiUW

ha

Uwagi

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

powierzchnia zmeliorowana

Double

NAZ_EW

Nazwa elektrowni

NAZ_RZ

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

nie

Presje_2007

ha

Text

nie

RZGW

Nazwa rzeki

Text

nie

RZGW

KM_RZ

Kilometraż rzeki

Text

nie

RZGW

ID_ZW

Identyfikator zbiornika w geobazie Analiza
systemu ochrony przeciwpowodziowej

Text

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

MOC_Z

Moc zainstalowana

Double

nie

Nazwa atrybutu

Uwagi

do_obliczen_melioracje_obszary
Powierzchnia
do_obliczen_MEW

RZGW

KOD_JCW

Kod jednolitej części wód

Text

nie

NAZ_JCW

Nazwa JCWP

Text

nie

ZR_DAN

Źródło danych

Text

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Uwagi

Text

nie

RZGW

Kod jednolitej części wód

Text

nie

KZGW

OPIS

MW

geobaza z pracy
Analiza systemu
ochrony
przeciwpowodziow
ej
geobaza z pracy
Analiza systemu
ochrony
przeciwpowodziow
ej

do_obliczen_monitoring
SWB_MS_CD

Nazwa jednolitej części wód/
Zbiornika zaporowego

Nazwa jednolitej części wód/
Zbiornika zaporowego

Text
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nie

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

Nazwa atrybutu

Typ

Status
N - Naturalna
T - Sztuczna
lub silnie zmieniona

Rodzaj
Monitoringu

Ocena stanu/potencjału ekologicznego

Ocena
stanu
chemicznego

Czy jcw występuje
na obszarze chronionym? (TAK/NIE)

Definicja atrybutu

Typ

Status
N - Naturalna
T - Sztuczna
lub silnie zmieniona

Rodzaj
Monitoringu

Ocena stanu/potencjału ekologicznego

Ocena
stanu
chemicznego

Czy jcw występuje
na obszarze chronionym? (TAK/NIE)

Typ
atrybut
u

Text

Text

Text

Text

Text

Text
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Obligato
ryjność
atrybutu

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

Uwagi

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

Nazwa atrybutu

Ocena
spełnienia
wymagań
dla obszarów chronionych

Ocena stanu JCW

RZGW

Region Wodny

Dorzecze

Czy jednolita część wód jest
monitorowana?
M - monitorowana
NM - niemonitorowana

Definicja atrybutu

Ocena
spełnienia
wymagań
dla obszarów chronionych

Ocena stanu JCW

RZGW

Region Wodny

Dorzecze

Czy jednolita część wód jest monitorowana?
M - monitorowana
NM - niemonitorowana

Typ
atrybut
u

Text

Text

Text

Text

Text

Text
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Obligato
ryjność
atrybutu

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

Uwagi

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Informacja o ocenie stanu/potencjału
ekologicznego JCW
R - oceniony w opraciu o rzeczywiste dane
z ppk
P - ocena przeniesiona z podobnej
monitorowanej JCW

Informacja o ocenie stanu/potencjału
ekologicznego JCW
R - oceniony w opraciu o rzeczywiste dane z ppk
P - ocena przeniesiona z podobnej monitorowanej
JCW

Informacja o ocenie stanu chemicznego
JCW
R - oceniony w opraciu o rzeczywiste dane
z ppk
P - ocena przeniesiona z podobnej
monitorowanej JCW

Informacja o ocenie stanu chemicznego JCW
R - oceniony w opraciu o rzeczywiste dane z ppk
P - ocena przeniesiona z podobnej monitorowanej
JCW

Informacja o ocenie stanu JCW
R - oceniony w opraciu o rzeczywiste dane
z ppk
P - ocena przeniesiona z podobnej
monitorowanej JCW

Informacja o ocenie stanu JCW
R - oceniony w opraciu o rzeczywiste dane z ppk
P - ocena przeniesiona z podobnej monitorowanej
JCW

Kod podobnej monitorowanej JCW

WIOŚ
(tylko w odniesieniu do monitorowanych
jednolitych częsci wód)

Elementy biologiczne

Kod podobnej monitorowanej JCW

WIOŚ
(tylko w odniesieniu do monitorowanych
jednolitych częsci wód)

Ocena elementów biologicznych

Typ
atrybut
u

Text

Text

Text

Text

Text

Text
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Obligato
ryjność
atrybutu

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

Uwagi

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

Nazwa atrybutu

Elementy hydromorfologiczne

Elementy fizykochemiczne

Elementy fizykochemiczne_specyficzne

Czy jest obszar chroniony

Woda do spożycia _fizykochemia

Woda do spożycia _bakterologia

Definicja atrybutu

Ocena elementów hydromorfologicznych

Ocena elementów fizykochemicznych

Ocena elementów
fizykochemicznych_specyficznych

Czy jest obszar chroniony

Ocena spełnienia wymagań Woda do spożycia
_fizykochemia

Ocena spełnienia wymagań _Woda do spożycia
_bakterologia

Typ
atrybut
u

Text

Text

Text

Text

Text

Text

95

Obligato
ryjność
atrybutu

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

Uwagi

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

Nazwa atrybutu

Woda do spożycia łącznie_łącznie

Bytowanie ryb w warunkach naturalnych

Obszary chronione przeznaczone do
ochrony gatunków zwierząt wodnych

Kąpieliska

Obszary wrażliwe_komunalne

Obszary wrażliwe_azotany

Definicja atrybutu

Ocena spełnienia wymagań-Woda do spożycia
łącznie_łącznie

Ocena spełnienia wymagań_ Bytowanie ryb w
warunkach naturalnych

Ocena spełnienia wymagańObszary chronione
przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt
wodnych

Ocena spełnienia wymagań_Kąpieliska

Ocena spełnienia wymagańObszary
wrażliwe_komunalne

Ocena spełnienia wymagań_Obszary
wrażliwe_azotany

Typ
atrybut
u

Text

Text

Text

Text

Text

Text
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Obligato
ryjność
atrybutu

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

Uwagi

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

GIOŚ

wyciąg z danych z GIOŚ, szczegółowo
zestawionych w warstwach
GIOŚ_ocena_JCW_2012_region,
GIOŚ_ocena_JCW_MOC_2012, GIOŚ
Z3_ocena, szczegółowe objaśnienia wg.
GIOŚ w dodatkowym arkuszu

Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

do_obliczen_nawozy_i_hodowla_ladunki_od_zwierzat_gminy
KOD_GM

Kod gminy

Text

nie

GUS BDL

NAZWA

Nazwa gminy

Text

nie

GUS BDL

N_NAWOZY_kg_rok

Zużycie nawozów sztucznych azotowych - N

Double

nie

GUS BDL

Zrodlo_danych_N_NAWOZY

Źródło danych o zużyciu nawozów sztucznych
azotowych

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

P_NAWOZY_kg_rok

Zużycie nawozów sztucznych fosforowych - P

Double

nie

GUS BDL

Zrodlo_danych_P_NAWOZY

Źródło danych o zużyciu nawozów sztucznych
fosforowych

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Hodowla bydła ogółem

Double

nie

GUS BDL
ustalenia IMGWPIB

HOD_BYDLO_szt
Zrodlo_danych_HOD_BYDLO
HOD_KROWY_szt
Zrodlo_danych_HOD_KROWY
HOD_TRZODA_szt
Zrodlo_danych_HOD_TRZODA
HOD_LOCHY_szt
Zrodlo_danych_HOD_LOCHY
HOD_KONIE_szt
Zrodlo_danych_HOD_KONIE
HOD_DROB_szt
Zrodlo_danych_HOD_DROB

N_ZWIERZ_G_kg_rok

Źródło danych o hodowli bydła ogółem

Text

nie

Hodowla bydła - krowy

Double

nie

GUS BDL

Źródło danych o hodowli bydła - krowy

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Hodowla trzody chlewnej - ogółem

Double

nie

GUS BDL

Źródło danych o hodowli trzody chlewnej - ogółem

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Hodowla trzody chlewnej - lochy

Double

nie

GUS BDL

Źródło danych o hodowli trzody chlewnej - lochy

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Hodowla koni

Double

nie

GUS BDL

Źródło danych o hodowli koni

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Hodowla drobiu

Double

nie

GUS BDL

Źródło danych o hodowli drobiu

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Ładunek zanieczyszczeń od zwierząt
gospodarskich (bydło, trzoda chlewna, konie, drób)
- azot

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB
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kg/rok

kg/rok

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kg/rok

Uwagi

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Źródło danych o ładunku zanieczyszczeń od
zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna,
konie, drób) - azot

Text

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Ładunek zanieczyszczeń od zwierząt
gospodarskich (bydło, trzoda chlewna, konie, drób)
- fosfor

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Źródło danych o ładunku zanieczyszczeń od
zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna,
konie, drób) - fosfor

Text

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Rok

Double

nie

GUS BDL

KOD_OB

Numer porządkowy

Integer

nie

IMGW-PIB

DL_ODC

Długosć odcinka cieku, na którym ma miejsce
pobór kruszywa

Double

nie

KZGW, RZGW

km

OBJ_POB

Wielkość poboru

Double

nie

KZGW, RZGW

m3/rok

NAZ_DOK

Nazwa dokumentu na podstawie którego dokonuje
się poboru kruszywa

text

nie

KZGW, RZGW

KM_POCZ

Kilometr początkowy cieku na którym ma miejsce
pobór kruszywa

Double

nie

KZGW, RZGW

NAZ_RZ

Nazwa rzeki (cieku)

Text

nie

KZGW (MPHP)

ZR_DAN

Źródło danych o poborze kruszywa

Text

nie

KZGW, RZGW

Kod JCWP

Text

GIOŚ EPRTR

Nazwa zakładu

Text

GIOŚ EPRTR

Miejscowość

Text

GIOŚ EPRTR

ULICA

Ulica

Text

GIOŚ EPRTR

NUMER

Numer

Text

GIOŚ EPRTR

Nazwa atrybutu

Zrodlo_danych_N_ZWIERZ_G

P_ZWIERZ_G_kg_rok

Zrodlo_danych_P_ZWIERZ_G

ROK

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

kg/rok

do_obliczen_pobory_kruszywa

do_obliczen_zakłady_E_PRTR
SWB_MS_CD
NAZ_ZAKL
MIASTO
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km

Uwagi

Typ
atrybut
u

Kod pocztowy

Text

GIOŚ EPRTR

poczta

Text

GIOŚ EPRTR

Województwo

Text

GIOŚ EPRTR

Dorzecze

Text

GIOŚ EPRTR

Długość geograficzna

Float

GIOŚ EPRTR

Szerokość geograficzna

Float

GIOŚ EPRTR

Rok

Float

GIOŚ EPRTR

OLOW

Ołów i jego związki (jako Pb)

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

NIKIEL

Nikiel i jego związki (jako Ni)

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

Cynk

Cynk i jego związki (jako Zn)

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

ARSEN

Arsen i jego związki (jako As)

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

KADM

Kadm i jego związki (jako Cd)

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

CJANKI

Cyjanki (jako całkowity CN)

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

FENOLE

Fenole (jako całkowity C)

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

Rtęć i jej związki (jako Hg)

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

Miedź i jej związki (jako Cu)

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

Pentachlorofenol (PCP)

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

Trichlmet

Trichlorometan

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

CHROM

Chrom i jego związki (as Cr)

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

Fluorki (jako całkowity F)

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

Związki halogenoorganiczne (jako AOX)

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

Sześciochlorobutadien (HCBD)

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

TCM

Czterochlorometan (TCM)

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

TCB

Trichlorobenzeny (TCB) (wszystkie izomery)

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

KOD_POCZ
POCZTA
WOJ_
DORZECZE
DL_GEOG
SZER_GEOG
ROK

RTEC
MIEDZ
PCP

FLUORKI
AOX
HCBD
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Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Nazwa atrybutu

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

Uwagi

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

PER

Czterochloroetylen (PER)

PAH

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(PAH)

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

Fluoranten

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

Benzo(g, h, i)perylen

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

1,2-dwuchloroetan (EDC)

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

TRICLET

Trichloroetylen

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

NP__NPE

Nonylphenol/nonylphenoletoxylate i estry
nonylofenolooksyetylowe (NP/NPE)

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

Naftalen

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

OKSYLOFE

Oktylofenole i estry oktylofenolooksyetylowe

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

HCH

1,2,3,4,5,6-sześciochlorocykloheksan (HCH)

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

Lindan

Float

GIOŚ EPRTR

[kg/rok]

NAZ_ZW

Nazwa zbiornika

Text

nie

RZGW

POJ_ZB_U

Pojemność użytkowa zbiornika

Double

nie

RZGW

POJ_ZB

Pojemność całkowita zbiornika

Double

nie

RZGW

POJ_jedn

Jednostka pojemności

Text

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

ZR_DAN

Źródło danych

Text

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Identyfikator zbiornika w geobazie Analiza
systemu ochrony przeciwpowodziowej

Text

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Nazwa atrybutu

Fluoranten
G_H_I
EDC

Naftalen

Lindan
do_obliczen_zbiorniki

ID_ZW
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Uwagi

Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

geobaza z pracy
Analiza systemu
ochrony
przeciwpowodziow
ej
geobaza z pracy
Analiza systemu
ochrony
przeciwpowodziow
ej

KOD_JCW

Kod jednolitej części wód

Text

nie

NAZ_JCW

Nazwa JCWP

Text

nie

Uwagi

Text

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

POW_ha

Powierzchnia przyjęta do obliczeń wskaźnika presji

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

ha

POJ_wsk

Pojemność przyjęta do obliczeń wskaźnika presji

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

mln m3

OPIS

JCWP_LUPKI_KONCESJE (potencjalna presja wynikająca z potencjalnych otworów rozpoznawczych za gazem łupkowym)
SWB_MS_CD

Kod jednolitej części wód

Text

nie

KZGW

RZGW

Przynależność do RZGW

Text

nie

KZGW

Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych

Text

nie

KZGW

Naz_dorz

Nazwa obszaru dorzecza

Text

nie

KZGW

Naz_reg_w

Nazwa regionu wodnego

Text

nie

KZGW

P_LUPKI

Wydano koncesje na poszukiwania gazumożliwość presji na wody

Text

nie

Opracowanie
M.Woźnicka

Ocena zagrożenia powierzchniowych zasobów
wodnych do 2021 r

Text

nie

Analizy własne
IMGW-PIB

Nazwa_JCWP

ZAS_WODY

JCWP_LUPKI_ODWIERTY (potencjalna presja wynikająca z potencjalnych otworów rozpoznawczych za gazem łupkowym)
Naz_otworu
Gmina

Nazwa otworu

Text

nie

MŚ

Nazwa gminy, w której zlokalizowany jest otwór

Text

nie

MŚ

101

Uwagi

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Rozp_wierc

Data rozpoczęcia wiercenia

Text

nie

MŚ

Zak_wierc

Data zakończenia wiercenia

Text

nie

MŚ

SWB_MS_CD

Kod jednolitej części wód

Text

nie

KZGW

RZGW

Przynależność do RZGW

Text

nie

KZGW

Nazwa_dorz

Nazwa obszaru dorzecza

Text

nie

KZGW

Naz_reg_w

Nazwa regionu wodnego

Text

nie

KZGW

Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych

Text

nie

KZGW

Liczba porządkowa

Double

nie

Nazwa JCW jeziornej

Text

nie

Kod jednolitej części wód

Text

nie

Czy dana część wód jest sztuczna, silnie zmieniona
czy naturalna

Text

nie

Opis silnie zmienionych JCW

Text

nie

Typ jednolitej części wód, zgodnie z typologią

Text

nie

Region _wodny

Nazwa regionu wodnego

Text

nie

KZGW

Dorzecze

Nazwa obszaru dorzecza

Text

nie

KZGW

RZGW

Przynależność do RZGW

Text

nie

KZGW

Powierzchnia jednolitej

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Kod podzlewni wg KATALOGU JCWP

small_i
nt

nie

Nazwa atrybutu

Nazwa_JCWP

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

ocena_ryzyka_JCWP_jeziorne
LP
Nazwa_JCW_jeziornej
Kod_MS_CD
Status
Opis_silnie_zmienionych_JCW
Typ

Powierzchnia
Kod_podzlewni

102

KZGW
AWB; HMWB;
NAT

KZGW
KZGW

0 - 26

1 - 135

KZGW

IMGW-PIB

ha

Uwagi

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Depozycja

Double

Ludność nieobsługiwana przez kanalizację

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

N_og_kg/r
ok

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Nog
kg/rok

Zwierzęta

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

N_og
kg/rok

Nawozy mineralne

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

N_og
kg/rok

Depozycja

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

P_og_kg/r
ok

Ludność nieobsługiwana przez kanalizację

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

P_og
kg/rok

Zwierzęta

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

P_og
kg/rok

Nawozy_mineralne_(P_og_kg/rok)

Nawozy mineralne

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

P_og
kg/rok

Ład. N_og_ odprow. w ściekach po
oczyszcz. do wód kg/rok

Ładunki azotu ogólnego odprowadzane w ściekach
po oczyszczeniu do wód

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

N_og
kg/rok

Ład._P_og._odprow.w ściekach po
oczyszcz. do wód kg/rok

Ładunki fosforu ogólnego odprowadzane w
ściekach po oczyszczeniu do wód

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

P_og
kg/rok

Depozycja

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

N_og%

Ludność nieobsługiwana przez kanalizację

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

N_og%

Zwierzęta

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

N_og%

Nawozy mineralne

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

N_og%

Ład. N_og. odprow. w ściekach po
oczyszcz. do wód (N_og%)

Ładunki azotu ogólnego odprowadzane w ściekach
po oczyszczeniu do wód

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

N_og%

Suma_azotu_ze_źródeł_rozpr_i_punkt_w_k
g/rok

Suma azotu ze źródeł rozproszonych i punktowych

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kg/rok

Nazwa atrybutu

Depozycja_(N_og_kg/rok)
Lud_nieobsł_przez_kanaliz_(N_og/rok)
Zwierzęta_(N_og_kg/rok)
Nawozy_mineralne_(N_kg/rok)
Depozycja_(P_og_kg/rok)
Lud_nieobsł_przez_kanaliz_(P_og/rok)
Zwierzęta_(P_og_kg/rok)

Depozycja_(N_og%)
Lud_nieobsł_przez_kanaliz_(N_og%)
Zwierzęta_(N_og%)
Nawozy_mineralne_(N_og%)
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Uwagi

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Depozycja

Double

Ludność nieobsługiwana przez kanalizację

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

P_og%

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

P_og%

Zwierzęta

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

P_og%

Nawozy mineralne

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

P_og%

Ładunki fosforu ogólnego odprowadzane w
ściekach po oczyszczeniu do wód

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

P_og%

Suma fosforu ze źródeł rozproszonych i
punktowych

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kg/rok

Rok badań monitoringowych

Integer

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

rok

Wyn.klasyf. stężeń N_og w JCW jezior

Wynik klasyfikacji stężeń azotu ogólnego w
jednolitych częściach wód jezior

Text

nie

II, PSD, PPD

KZGW

Wyn. Klasyf. stężeń P_og w JCW jezior

Wynik klasyfikacji stężeń fosforu ogólnego w
jednolitych częściach wód jezior

Text

nie

II, PSD, PPD

KZGW

STAN_EKOLOGICZNY_ocena_zweryfiko
wana

Stan ekologiczny wg RMŚ z dn. 09-11-2011 w
sprawie sposobu klasyfikacji JCWP i
środowiskowych norm dla substancji
priorytetowych

Text

nie

bardzo dobry;
dobry;
umiarkowany;
słaby; zły; brak
oceny

IOŚ

STAN_CHEMICZNY

Stan ekologiczny wg RMŚ z dn. 09-11-2011 w
sprawie sposobu klasyfikacji JCWP i
środowiskowych norm dla substancji
priorytetowych

Text

nie

dobry; poniżej
dobrego

IOŚ

STAN_JCW

Stan ekologiczny wg RMŚ z dn. 09-11-2011 w
sprawie sposobu klasyfikacji JCWP i
środowiskowych norm dla substancji
priorytetowych

Text

nie

dobry; zły; brak
oceny

IOŚ

Nazwa atrybutu

Depozycja_(P_og%)
Lud_nieobsł_przez_kanaliz_(P_og%)
Zwierzęta_(P_og%)
Nawozy_mineralne_(P_og%)
Ład. P_og. odprow. w ściekach po
oczyszcz. do wód (P_og%)
Suma_foforu_ze_źródeł_rozpr_i_punkt_w_
kg/rok
Rok_badań
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Uwagi

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

PRÓG PRESJI ZNACZĄCEJ DLA
ŁADUNKÓW AZOTU

Próg presji znaczącej dla ładunków azotu

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

PRÓG PRESJI ZNACZĄCEJ DLA
ŁADUNKÓW FOSFORU

Próg presji znaczącej dla ładunków fosforu

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Ocena zagr ze wzgl. na ład N_og odprow ze
źr obszar. i punkt.

Ocena zagrożenia ze względu na ładunki azotu
ogólnego odprowadzane do jednolitej części wód
ze źródeł rozproszonych/obszarowych i
punktowych

Text

nie

zagrożone;
niezagrożone

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Ocena zagr ze wzgl. na ład P_og odprow ze
źr obszar. i punkt.

Ocena zagrożenia ze względu na ładunki fosforu
ogólnego odprowadzane do jednolitej części wód
ze źródeł rozproszonych/obszarowych i
punktowych

Text

nie

zagrożone;
niezagrożone

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Wyn. weryf. wyznacz sil. zm. cz. wód jez.

Wynik Weryfikacji wyznaczenia silnie
zmienionych części wód jeziornych(presja
hydromorfologiczna)

Text

nie

NAT, SZCW

KZGW

Ocena zagrożenia ze względu na presje
hydromorfologiczne

Text

nie

znaczące;
nieznaczące

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Ocena ryzyka zagrożenia JCW

Text

nie

zagrożone;
niezagrożone

IMGW-PIB

Presja znacząca (decydująca presje)

Text

nie

IMGW-PIB

Uwagi i komentarze

Text

nie

IMGW-PIB

Województwo

Text

nie

CODGiK

Liczba porządkowa

Long
Integer

nie

IMGW-PIB

Nazwa JCW

Nazwa JCWP

Text

nie

KZGW

Kod MS_CD

Kod jednolitej części wód

Text

nie

KZGW

NAT - naturalna
SCW - silnie zmieniona
SZCW - sztuczna

Text

nie

IMGW-PIB

Nazwa atrybutu

Presje hydromorfologiczne
Ocena_ryzyka_zagrożenia_JCW
Presja_znacząca_(decydująca_presja)
Uwagi_do_oceny_ryzyka_zagrożenia_JCW
Województwo

Źródło pozyskania
informacji

ocena_ryzyka_JCWP_przejsciowe_przybrzezne
Lp

Status
II cykl planistyczny
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Jednostka

Uwagi

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Opis silnie zmienionych JCW

Text

nie

IMGW-PIB

Nazwa Regionu Wodnego

Text

nie

KZGW

Nazwa Dorzecza

Text

nie

KZGW

Nazwa RZGW

Text

nie

KZGW

Ocena elementow hydromorfologicznych

Text

nie

IMGW-PIB

Ocena elementów biologicznych

Text

nie

GIOŚ

Ocena elementów fizykochemicznych

Ocena elementów fizykochemicznych

Text

nie

GIOŚ

Ocena stanu/potencjału wód przejściowych
i przybrzeżnych

Ocena stanu/potencjału ekologicznego

Text

nie

GIOŚ

Wynik weryfikacji wyznaczenia silnie
zmienionych części wód przejściowych i
przybrzeżnych

NAT - naturalna
SCW - silnie zmieniona
SZCW - sztuczna

Text

nie

IMGW-PIB

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Uwagi

Text

nie

IMGW-PIB

Ocena elementów chemicznych

Text

nie

GIOŚ

nie

KZGW

Nazwa atrybutu
Opis silnie zmienionych JCW
Region
wodny
Dorzecze
RZGW
Ocena elementów hydromorfologicznych
Ocena elementów biologicznych

Ocena ryzyka
środowiskowych

nieosiągnięcia

Uwagi
Ocena_elementów_chemicznych

celów

Źródło pozyskania
informacji

ocena_ryzyka_JCWP_rzeczne (Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego JCWP rzeczne)
SWB_MS_CD

Kod jednolitej części wód

Text

GD – Gdańsk,
GL - Gliwice,
KR - Kraków,
RZGW

Kod RZGW

Text

nie

PO – Poznań,
SZ – Szczecin,
WA - Warszawa,
WR - Wrocław
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KZGW

Jednostka

Uwagi

Nazwa atrybutu

Nazwa_dorz

Definicja atrybutu

Nazwa obszaru dorzecza

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

nie

Obszar Dorzecza
Dniestru, Obszar
Dorzecza
Dunaju, Obszar
Dorzecza Jarft,
Obszar Dorzecza
Łaby, Obszar
Dorzecza
Niemna, Obszar
Dorzecza Odry,
Obszar Dorzecza
Pregoły, Obszar
Dorzecza
Świeżej, Obszar
Dorzecza Wisły.

KZGW

Text
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Jednostka

Uwagi

Nazwa atrybutu

Naz_reg_w

Definicja atrybutu

Nazwa regionu wodnego

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

nie

region wodny
Czadeczki,
region wodny
Czarnej Orawy,
region wodny
Dniestru, region
wodny Dolnej
Odry i
Przymorza
Zachodniego,
region wodny
Dolnej Wisły,
region wodny
Górnej Odry,
region wodny
Górnej Wisły,
region wodny
Izery, region
wodny Jarft,
region wodny
Łaby i
Ostrożnicy
(Upa), region
wodny Łyny i
Węgorapy,
region wodny
Małej Wisły,
region wodny
Metuje, region
wodny Niemna,
region wodny
Orlicy, region
wodny
Środkowej Odry,
region wodny
Środkowej
Wisły, region
wodny Świeżej,
region wodny
Warty.

KZGW

Text
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Jednostka

Uwagi

Nazwa atrybutu
Nazwa_JCWP

Typ

Status_N_Naturalna_T_Sztuczna_Lub_silni
e_zmieniona

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Nazwa jednolitej części wód

Text

nie

Typ

Status

Text

Text

nie

nie

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji
KZGW

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12,
14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25
N – Naturalna, T
– Sztuczna, silnie
zmieniona

KZGW

KZGW

(klasyfikacja wg
danych GIOŚ)
NAT – naturalna
Status_ostat

Status JCWP w wyniku ostatniego wyznaczenia

Text

nie

SCW – silnie
zmieniona
SZCW - sztuczna
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KZGW

Jednostka

Uwagi

Nazwa atrybutu

Rodzaj_monitoringu

Ocena_stanu_potencjału_ekologicznego

Definicja atrybutu

Rodzaj monitoringu

Ocena stanu/potencjału ekologicznego

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

nie

MB – monitoring
badawczy, MD –
monitoring
diagnostyczny,
MDZW –
monitoring
diagnostyczny na
sztucznych
zbiornikach
wodnych,
MOEUZW –
monitoring
operacyjny wód
narażonych na
eutrofizację ze
źródeł
komunalnych w
silnie zmienionej
JCWP będącej
zbiornikiem
zaporowym,
MOZW –
monitoring
operacyjny
realizowany w
silnie zmienionej
JCWP będącej
zbiornikiem
zaporowym, MO
– monitoring
operacyjny

GIOŚ

nie

bardzo dobry,
dobry, dobry i
powyżej
dobrego, słaby,
umiarkowany,
zły

GIOŚ

Text

Text
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Jednostka

Uwagi

Atrybut może przyjąć więcej niż jedną
wartość.

Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

GIOŚ

Jednostka

Uwagi

Ocena stanu chemicznego

Text

nie

DOBRY – stan
dobry, PSD poniżej stanu
dobrego,
przekroczone
stężenia
średnioroczne i
maksymalne,
PSD_sr – poniżej
stanu dobrego,
przekroczone
stężenia
średnioroczne

Ocena spełnienia wymagań dla obszarów
chronionych

Text

nie

N – niespełnione
wymogi, T –
spełnione
wymogi

GIOŚ

Ocena stanu JCWP

Text

nie

dobry, zły

GIOŚ

Przekroczone_wskaźniki

Symbole przekroczonych wskaźników dla ładunku
zrzucanego w danej JCWP

Text

nie

BZT5, ChZT,
Cl+SO4, N, P,
zawiesina

ustalenia IMGWPIB

Atrybut może przyjąć więcej niż jedną
wartość.

Przekroczone_wskaźniki_skumulowane

Symbole przekroczonych wskaźników dla ładunku
skumulowanego

Text

nie

BZT5, ChZT,
Cl+SO4, N, P,
zawiesina

ustalenia IMGWPIB

Atrybut może przyjąć więcej niż jedną
wartość.

nie

As, Benzo(g, h,
i)perylen, Cd,
CN, Cr, Cu,
EDC, F, fenole,
fluoranten, Hg,
Ni,
Nonylphenolnaft
alen, Pb,
Trichloroetylen,
trichlorometan,
Zn

ustalenia IMGWPIB

Ocena_stanu_chemicznego

Ocena_spełnienia_wymagań_dla_obszarów
_chronionych
Ocena_stanu_JCWP

Przekroczone_wskaźniki_substancji_niebez
piecznych

Symbole przekroczonych wskaźników dla ładunku
zrzucanego w danej JCWP dla substancji
niebezpiecznych

Text
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Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

ustalenia IMGWPIB

Atrybut może przyjąć więcej niż jedną
wartość

Atrybut może przyjąć więcej niż jedną
wartość.

Dominujący_czynnik_sprawczy_związki_bi
ogenne

Dominujący czynnik sprawczy będący głównym
powodem zanieczyszczenia zawiązkami
biogennymi

Text

nie

depozycja,
gospodarka
komunalna,
ludność
niekorzystajaca z
oczyszczalni,
przemysł,
rolnictwo

Dominujący_czynnik_sprawczy_związki_o
rganiczne

Dominujący czynnik sprawczy będący głównym
powodem zanieczyszczenia zawiązkami
organicznymi

Text

nie

gospodarka
komunalna,
przemysł

ustalenia IMGWPIB

Czy występują składowiska

Text

nie

T - tak

ustalenia IMGWPIB

Czy występują zrzuty ze stawów rybnych

Text

nie

T - tak

ustalenia IMGWPIB

Czy występują zrzuty z kopalni

Text

nie

T - tak

ustalenia IMGWPIB

Czy_występują_zrzuty_wód_chłodniczych_
T_tak

Czy występują zrzuty wód chłodniczych

Text

nie

T - tak

ustalenia IMGWPIB

Czy_występują_zrzuty_ścieków_zasolonyc
h_T_tak

Czy występują zrzuty ścieków zasolonych

Text

nie

T - tak

ustalenia IMGWPIB

Czy_występują_zrzuty_substancji_niebezpi
ecznych_(E_PRTR)_T_tak

Czy występują zrzuty substancji niebezpiecznych
(E_PRTR)

Text

nie

T - tak

ustalenia IMGWPIB

Sumaryczna liczba zakładów przemysłowych

Float

nie

Czy_występują_składowiska_T_tak
Czy_występują_zrzuty_ze_stawów_rybnyc
h_T_tak
Czy_występują_zrzuty_z_kopalni_T_tak

Sumaryczna_liczba_zakładów

PIG-PIB

Ocena_wpływu_ostateczna_źródeł_punkto
wych_i_obszarowych

Ostateczna ocena wpływu źródeł punktowych i
rozproszonych/obszarowych

Text

nie

brak wpływu,
wpływ bardzo
silny, wpływ
słaby, wpływ
znaczący

Ocena_wpływu_poboru_wód_powierzchnio
wych

Ocena wpływu poboru wód powierzchniowych

Text

nie

mały wpływ, nie
występuje, średni
wpływ, znaczący
wpływ
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ustalenia IMGWPIB

ustalenia IMGWPIB

Jednostka

szt.

Uwagi

Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Ocena_wpływu_poboru_wód_podziemnych

Ocena wpływu poboru wód podziemnych

Text

nie

nieznaczący
wpływ, znaczący
wpływ

ustalenia IMGWPIB

Ocena_wpływu_presji_m1

Ocena wpływu presji - wskaźnik presji wynikający
z obwałowania cieków istotnych w JCWP

Text

nie

bardzo silny,
brak, słaby,
znaczący

ustalenia IMGWPIB

Ocena_wpływu_presji_m2

Ocena wpływu presji - wskaźnik presji wynikający
z istniejących budowli poprzecznych na ciekach
istotnych w JCWP

Text

nie

bardzo silny,
brak, słaby,
znaczący

ustalenia IMGWPIB

Ocena_wpływu_presji_m4

Ocena wpływu presji - wskaźnik presji wynikający
z zabudowy podłużnej na ciekach

Text

nie

bardzo silny,
brak, słaby,
znaczący

ustalenia IMGWPIB

Ocena_wpływu_presji_m5

Ocena wpływu presji - wskaźnik presji wynikający
z powierzchni obszarów zmeliorowanych w JCWP

Text

nie

bardzo silny,
brak, słaby,
znaczący

ustalenia IMGWPIB

Ocena_wpływu_presji_m6

Ocena wpływu presji - wskaźnik presji wynikający
z zainstalowania MEW na ciekach

Text

nie

bardzo silny,
brak, słaby,
znaczący

ustalenia IMGWPIB

Ocena_wpływu_presji_m7

Ocena wpływu presji - wskaźnik presji wynikający
z funkcjonowania dróg wodnych w JCWP

Text

nie

bardzo silny,
brak, słaby,
znaczący

ustalenia IMGWPIB

Ocena_wpływu_presji_m8

Ocena wpływu presji - wskaźnik presji wynikający
z intensywności lokalizacji budowli poprzecznych
na ciekach istotnych w JCWP

Text

nie

bardzo silny,
brak, słaby,
znaczący

ustalenia IMGWPIB

Ocena_wpływu_presji_m9

Ocena wpływu presji - wskaźnik presji wynikający
z uszczelnienia powierzchni JCWP

Text

nie

bardzo silny,
brak, słaby,
znaczący

ustalenia IMGWPIB

Ocena_wpływu_presji_m10

Ocena wpływu presji - wskaźnik presji wynikający
z funkcjonowania zbiorników wodnych w JCWP

Text

nie

bardzo silny,
brak, słaby,
znaczący

ustalenia IMGWPIB

Ocena_wpływu_presji_m11

Ocena wpływu presji - wskaźnik presji wynikający
z przekroczeń cieku przez drogi

Text

nie

bardzo silny,
brak, słaby,
znaczący

ustalenia IMGWPIB
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Jednostka

Uwagi

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Ocena wpływu presji - wskaźnik presji wynikający
z wpływu zbiorników na hydrologiczny reżim
cieków

Text

nie

bardzo silny,
brak, słaby,
znaczący

ustalenia IMGWPIB

Pobory kruszywa

Text

nie

0, pob_kru

KZGW, RZGW

Kapieliska

Kąpieliska wg stanu z 2012 roku kontrolowane
przez GIS

Double

nie

Przystanie

Przystanie jachtowe

Double

nie

Potencjalny wpływ presji hydromorfologicznych
na stan biologiczny poniżej dobrego

Text

nie

Nazwa atrybutu

Ocena_wpływu_presji_w1
Pobory_Kru

Potencjalny_wpływ_presji_hm_na_stan_bio
l_poniżej_dobrego

Ocena_ryzyka_wstępna

Wstępna ocena ryzyka nieosiągnięcia celu
środowiskowego

Text

Korekta_oceny_ryzyka

Korekta oceny ryzyka nieosiągnięcia celu
środowiskowego

Text

Ocena_ryzyka_ostateczna

Czynniki_sprawcze_powodujące_znaczące_
presje_punktowe_i_obszarow

Znacząca_presja_hydromorfologiczna
Źródła_presji_ze_względu_na_znaczący_w
pływ_poborów_wód_powierzch

Ostateczna ocena ryzyka nieosiągnięcia celu
środowiskowego

Text

Uwagi

Główny Inspektorat
Sanitarny

ustalenia IMGWPIB

nie

brak ryzyka,
duże ryzyko,
małe ryzyko,
średnie ryzyko

ustalenia IMGWPIB

nie

duże ryzyko,
średnie ryzyko

ustalenia IMGWPIB

nie

brak ryzyka,
duże ryzyko,
małe ryzyko,
średnie ryzyko

ustalenia IMGWPIB

depozycja,
gospodarka
komunalna,
ludność
niekorzystająca z
oczyszczalni,
przemysł,
rolnictwo, zakład
w E_PRTR

ustalenia IMGWPIB

Czynniki sprawcze powodujące znaczące presje
punktowe i rozproszone/obszarowe

Text

nie

Znacząca presja hydromorfologiczna

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Źródła presji ze względu na znaczący wpływ
poborów wód powierzchniowych

Text

nie

ustalenia IMGWPIB
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Jednostka

Atrybut może przyjąć więcej niż jedną
wartość

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Działania_pobory_pow_pod

Działania z uwagi na znaczący wpływ poboru wód
powierzchniowych i podziemnych

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Działania_znaczące_zanieczyszczenia_pkt_
obszar

Działania z uwagi na znaczące zanieczyszczenia ze
źródeł punktowych i rozproszonych/obszarowych

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Działania z uwagi na znaczący wpływ morfologii

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Numer JCWPd

Double

nie

KZGW

Ocena zagrożenia ryzykiem

Text

nie

KZGW

Jednostki przygraniczne

Text

nie

KZGW

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Nazwa atrybutu

Działania_morfologia

Źródło pozyskania
informacji

ocena_ryzyka_JCWPd
Nr_JCWPd
Ocena_zagrożenia_ryzykiem
Jednostki_przygraniczne

DPB9_1

DPB9_2

Działania podjęte dla eliminacji zanieczyszczeń
wód powierzchniowych przez substancje
priorytetowe i dla redukcji zanieczyszczeń
pochodzących od innych substancji, które mogą
pozwolić na osiągnięcie celów środowiskowych
zapisanych w Artykule 4
Działania podjęte dla eliminacji zanieczyszczeń
wód powierzchniowych przez substancje
priorytetowe i dla redukcji zanieczyszczeń
pochodzących od innych substancji, które mogą
pozwolić na osiągnięcie celów środowiskowych
zapisanych w Artykule 4

DU2_3

Działania uzupełniające: instrumenty
administracyjne

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

DU1_4

Działania uzupełniające: instrumenty prawne

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

DPB4_5

Kontrolowanie poborów wody powierzchniowej i
podziemnej oraz retencja wód powierzchniowych
wraz z rejestrem lub rejestrami poborów oraz
wymagania dotyczące autoryzacji poborów i
retencjonowania

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

115

Jednostka

Uwagi

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

DPB9_6

Działania podjęte dla eliminacji zanieczyszczeń
wód powierzchniowych przez substancje
priorytetowe i dla redukcji zanieczyszczeń
pochodzących od innych substancji, które mogą
pozwolić na osiągnięcie celów środowiskowych
zapisanych w Artykule 4

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

DU1_7

Działania uzupełniające: instrumenty prawne

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

DU17_8

Działania uzupełniające: projekty badawcze,
rozwojowe i demonstracyjne

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Nazwa atrybutu

DPB4_9

DPB6_10
DU1_11

DPB4_12

DPB10_10

DPB4_4

DPB4_15

DPB7_16

Kontrolowanie poborów wody powierzchniowej i
podziemnej oraz retencja wód powierzchniowych
wraz z rejestrem lub rejestrami poborów oraz
wymagania dotyczące autoryzacji poborów i
retencjonowania
Wymagania dotyczące zapobiegania lub kontroli
zrzutu zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych
odpowiedzialnych za wywołanie zanieczyszczenia
Działania uzupełniające: instrumenty prawne
Kontrolowanie poborów wody powierzchniowej i
podziemnej oraz retencja wód powierzchniowych
wraz z rejestrem lub rejestrami poborów oraz
wymagania dotyczące autoryzacji poborów i
retencjonowania
Wszystkie działania wymagane dla zabezpieczenia
znaczących ucieczek zanieczyszczeń z instalacji
technicznych i/lub dla zabezpieczenia redukcji
zanieczyszczeń incydentalnych
Kontrolowanie poborów wody powierzchniowej i
podziemnej oraz retencja wód powierzchniowych
wraz z rejestrem lub rejestrami poborów oraz
wymagania dotyczące autoryzacji poborów i
retencjonowania
Kontrolowanie poborów wody powierzchniowej i
podziemnej oraz retencja wód powierzchniowych
wraz z rejestrem lub rejestrami poborów oraz
wymagania dotyczące autoryzacji poborów i
retencjonowania
Działania podjęte dla kontrolowania innych
znaczących niekorzystnych oddziaływań na stan
wód, w szczególności oddziaływania
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Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

Uwagi

Nazwa atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Przyczyna zagrożenia JCWPD

Text

nie

ustalenia IMGWPIB

Lokalizacja JCWPd

Text

nie

KZGW

Kod UE

Text

nie

KZGW

Numer GZWP

Text

nie

KZGW

Definicja atrybutu

Źródło pozyskania
informacji

hydromorfologiczne
Główna__w_części_JCWPd_również_podr
zędna__przyczyna_zagrożenia_r
Ogolna_lokalizacja_JCWPd
kod_UE
Nr GZWP

ocena_wpływu_pkt_obszar_JCWP_rzeczne (Ocena wpływu - punktowe i rozproszone/obszarowe źródła zanieczyszczeń)
SWB_MS_CD

Kod jednolitej części wód

Text

nie

KZGW
GD – Gdańsk,
GL - Gliwice,
KR - Kraków,

RZGW

Kod RZGW

Text

nie

PO – Poznań,
SZ – Szczecin,
WA - Warszawa,
WR - Wrocław
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KZGW

Jednostka

Uwagi

Nazwa atrybutu

Nazwa_dorz

Definicja atrybutu

Nazwa obszaru dorzecza

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

nie

Obszar Dorzecza
Dniestru, Obszar
Dorzecza
Dunaju, Obszar
Dorzecza Jarft,
Obszar Dorzecza
Łaby, Obszar
Dorzecza
Niemna, Obszar
Dorzecza Odry,
Obszar Dorzecza
Pregoły, Obszar
Dorzecza
Świeżej, Obszar
Dorzecza Wisły.

KZGW

Text
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Jednostka

Uwagi

Nazwa atrybutu

Naz_reg_w

Definicja atrybutu

Nazwa regionu wodnego

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

nie

region wodny
Czadeczki,
region wodny
Czarnej Orawy,
region wodny
Dniestru, region
wodny Dolnej
Odry i
Przymorza
Zachodniego,
region wodny
Dolnej Wisły,
region wodny
Górnej Odry,
region wodny
Górnej Wisły,
region wodny
Izery, region
wodny Jarft,
region wodny
Łaby i
Ostrożnicy
(Upa), region
wodny Łyny i
Węgorapy,
region wodny
Małej Wisły,
region wodny
Metuje, region
wodny Niemna,
region wodny
Orlicy, region
wodny
Środkowej Odry,
region wodny
Środkowej
Wisły, region
wodny Świeżej,
region wodny
Warty.

KZGW

Text
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Jednostka

Uwagi

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Nazwa jednolitej części wód

Text

nie

KZGW

Sumaryczny (gospodarka komunalna, przemysł)
punktowy ładunek BZT5

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

Dominujący czynnik sprawczy będący głównym
powodem zanieczyszczenia ze źródeł punktowych
– BZT5

Text

nie

Sumaryczny (gospodarka komunalna, przemysł)
punktowy ładunek ChZT

Float

nie

Dominujący czynnik sprawczy będący głównym
powodem zanieczyszczenia ze źródeł punktowych
– ChZT

Text

nie

Sumaryczny (gospodarka komunalna, przemysł)
punktowy ładunek zawiesiny ogólnej

Float

nie

Dominujący czynnik sprawczy będący głównym
powodem zanieczyszczenia ze źródeł punktowych
– zawiesina ogólna

Text

nie

Sumaryczny (gospodarka komunalna, przemysł)
punktowy ładunek azotu ogólnego

Float

nie

Dominujący czynnik sprawczy będący głównym
powodem zanieczyszczenia ze źródeł punktowych
– azot

Text

nie

Sumaryczny (gospodarka komunalna, przemysł)
punktowy ładunek fosforu ogólnego

Float

nie

Dominujący_czynnik_sprawczy_punkt_P

Dominujący czynnik sprawczy będący głównym
powodem zanieczyszczenia ze źródeł punktowych
– fosfor

Text

nie

Suma_obszarowych_N_zredukowany_kg_r
ok

Ładunek zanieczyszczeń ze źródeł
rozproszonych/obszarowych dostający się do wód
powierzchniowych - azot

Float

nie

Nazwa atrybutu
Nazwa_JCWP
Suma_punktowych_BZT5_kg_rok
Dominujący_czynnik_sprawczy_punkt_BZ
T5
Suma_punktowych_ChZT_kg_rok
Dominujący_czynnik_sprawczy_punkt_Ch
ZT

Suma_punktowych_zawiesina_kg_rok

Dominujący_czynnik_sprawczy_punkt_zaw
iesina

Suma_punktowych_N_kg_rok

Dominujący_czynnik_sprawczy_punkt_N

Suma_punktowych_P_kg_rok
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gospodarka
komunalna,
przemysł,

Źródło pozyskania
informacji

kg/rok

obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB

gospodarka
komunalna,
przemysł,

kg/rok

obliczenia IMGWPIB

obliczenia IMGWPIB
gospodarka
komunalna,
przemysł,

kg/rok

obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB

gospodarka
komunalna,
przemysł,

kg/rok

obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB

gospodarka
komunalna,
przemysł,

Jednostka

[kg/rok]

obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Uwagi

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Text

nie

depozycja,
ludność
niekorzystajaca z
oczyszczalni,
rolnictwo

obliczenia IMGWPIB

Float

nie

Typ
atrybut
u

Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Dominujący_czynnik_sprawczy_obszar_N

Dominujący czynnik sprawczy będący głównym
powodem zanieczyszczenia ze źródeł
rozproszonych/obszarowych – azot

Suma_obszarowych_P_zredukowany_kg_r
ok

Ładunek ze źródeł rozproszonych/obszarowych
dostający się do wód powierzchniowych - fosfor

Dominujący_czynnik_sprawczy_obszar_P

Dominujący czynnik sprawczy będący głównym
powodem zanieczyszczenia ze źródeł
rozproszonych/obszarowych – fosfor

Text

nie

Suma_punkt_obszar_zred_N_kg_rok

Suma ładunków punktowych i
rozproszonych/obszarowych (dostających się do
wód powierzchniowych) - azot

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Suma_punkt_obszar_zred_P_kg_rok

Suma ładunków punktowych i
rozproszonych/obszarowych (dostających się do
wód powierzchniowych) - fosfor

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Procentowy_udział_ład_punktowych_kumu
nalnych_w_sum_ład_N

Procentowy udział ładunków ze źródeł punktowych
komunalnych w sumarycznym ładunku (punktowe
+ rozproszone/obszarowe) - azot

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%

Procentowy_udział_ład_punktowych_prze
mysłowych_w_sum_ład_N

Procentowy udział ładunków ze źródeł punktowych
przemysłowych w sumarycznym ładunku
(punktowe + rozproszone/obszarowe) - azot

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%

Procentowy_udział_ład_z_nawozów_minie
ralnych_zred_w_sum_ład_N

Procentowy udział ładunków pochodzących ze
stosowania nawozów mineralnych (dostających się
do wód powierzchniowych) w sumarycznym
ładunku (punktowe + rozproszone/obszarowe) azot

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%
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obliczenia IMGWPIB
depozycja,
ludność
niekorzystajaca z
oczyszczalni,
rolnictwo

Jednostka

kg/rok

obliczenia IMGWPIB

Uwagi

Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

Procentowy_udział_ład_z_nawozów_nat_zr
ed_w_sum_ład_N

Procentowy udział ładunków pochodzących ze
stosowania nawozów naturalnych (dostających się
do wód powierzchniowych) w sumarycznym
ładunku (punktowe + rozproszone/obszarowe) azot

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%

Procentowy_udział_ład_od_lud_niekorzys_
z_ocz_zred_w_sum_ład_N

Procentowy udział ładunków pochodzących od
ludności niekorzystającej z oczyszczalni ścieków
(dostających się do wód powierzchniowych) w
sumarycznym ładunku (punktowe +
rozproszone/obszarowe) - azot

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%

Procentowy_udział_ład_z_depozycji_zred_
w_sum_ład_N

Procentowy udział ładunków pochodzących z
depozycji z atmosfery (dostających się do wód
powierzchniowych) w sumarycznym ładunku
(punktowe + rozproszone/obszarowe) - azot

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%

Procentowy_udział_ład_punktowych_kumu
nalnych_w_sum_ład_P

Procentowy udział ładunków ze źródeł punktowych
komunalnych w sumarycznym ładunku (punktowe
+ rozproszone/obszarowe) - fosfor

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%

Procentowy_udział_ład_punktowych_prze
mysłowych_w_sum_ład_P

Procentowy udział ładunków ze źródeł punktowych
przemysłowych w sumarycznym ładunku
(punktowe + rozproszone/obszarowe) - fosfor

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%

Procentowy_udział_ład_z_nawozów_minie
ralnych_zred_w_sum_ład_P

Procentowy udział ładunków pochodzących ze
stosowania nawozów mineralnych (dostających się
do wód powierzchniowych) w sumarycznym
ładunku (punktowe + rozproszone/obszarowe) fosfor

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%
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Uwagi

Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

Procentowy_udział_ład_z_nawozów_nat_zr
ed_w_sum_ład_P

Procentowy udział ładunków pochodzących ze
stosowania nawozów naturalnych (dostających się
do wód powierzchniowych) w sumarycznym
ładunku (punktowe + rozproszone/obszarowe) fosfor

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%

Procentowy_udział_ład_od_lud_niekorzys_
z_ocz_zred_w_sum_ład_P

Procentowy udział ładunków pochodzących od
ludności niekorzystającej z oczyszczalni ścieków
(dostających się do wód powierzchniowych) w
sumarycznym ładunku (punktowe +
rozproszone/obszarowe) - fosfor

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%

Procentowy_udział_ład_z_depozycji_zred_
w_sum_ład_P

Procentowy udział ładunków pochodzących z
depozycji z atmosfery (dostających się do wód
powierzchniowych) w sumarycznym ładunku
(punktowe + rozproszone/obszarowe) - fosfor

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%

Procentowy_udział_ład_punktowych_w_su
m_ład_N

Procentowy udział ładunków punktowych w
sumarycznym ładunku (punktowe +
rozproszone/obszarowe) - azot

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%

Procentowy_udział_ład_obszarowych_w_s
um_ład_N

Procentowy udział ładunków
rozproszonych/obszarowych w sumarycznym
ładunku (punktowe + rozproszone/obszarowe) azot

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%

Procentowy_udział_ład_punktowych_w_su
m_ład_P

Procentowy udział ładunków punktowych w
sumarycznym ładunku (punktowe +
rozproszone/obszarowe) - fosfor

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%

Procentowy_udział_ład_obszarowych_w_s
um_ład_P

Procentowy udział ładunków
rozproszonych/obszarowych w sumarycznym
ładunku (punktowe + rozproszone/obszarowe) fosfor

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%
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Uwagi

Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Suma_chlorków_i_siarczanów_punktowe_k
g_rok

Sumaryczny punktowy ładunek sumy chlorków i
siarczanów

Float

Suma_punktowych_BZT5_skumulowane_k
g_rok

Ładunek skumulowany ze źródeł punktowych BZT5

Suma_punktowych_ChZT_skumulowane_k
g_rok

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Ładunek skumulowany ze źródeł punktowych ChZT

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Suma_punktowych_zawiesina_skumulowan
e_kg_rok

Ładunek skumulowany ze źródeł punktowych zawiesina ogólna

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Suma_punktowych_N_skumulowane_kg_r
ok

Ładunek skumulowany ze źródeł punktowych azot

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Suma_punktowych_P_skumulowane_kg_ro
k

Ładunek skumulowany ze źródeł punktowych fosfor

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Suma_obszarowych_N_skumulowane_kg_r
ok

Ładunek skumulowany ze źródeł
rozproszonych/obszarowych - azot

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Suma_obszarowych_P_skumulowane_kg_r
ok

Ładunek skumulowany ze źródeł
rozproszonych/obszarowych - fosfor

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Dopuszczalny_BZT5_kg_rok

Dopuszczalny ładunek BZT5

Float

nie

Dopuszczalny_ChZT_kg_rok

Dopuszczalny ładunek - ChZT

Float

nie

Dopuszczalny ładunek - zawiesina ogólna

Float

nie

Dopuszczalny_N_kg_rok

Dopuszczalny ładunek - azot

Float

nie

Dopuszczalny_P_kg_rok

Dopuszczalny ładunek - fosfor

Float

nie

Dopuszczalny_CL_SO4_kg_rok

Dopuszczalny ładunek - suma chlorków i
siarczanów

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Wskaźnik_przekroczenia_BZT5

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - BZT5

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Wskaźnik_przekroczenia_ChZT

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - ChZT

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Dopuszczalny_zawiesina_kg_rok
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obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB

kg/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok

Uwagi

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Wskaźnik_przekroczenia_zawiesina

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - zawiesina ogólna

Float

Wskaźnik_przekroczenia_N

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - azot

Wskaźnik_przekroczenia_P

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - fosfor

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Wskaźnik_przekroczenia_CL_SO4_kg_rok

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) – suma chlorków i
siarczanów

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Wskaźnik_przekroczenia_BZT5_skumulow
ane

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku skumulowanego i ładunku
dopuszczalnego) - BZT5

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Wskaźnik_przekroczenia_ChZT_skumulow
ane

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku skumulowanego i ładunku
dopuszczalnego) - ChZT

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Wskaźnik_przekroczenia_zawiesina_skumu
lowane

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku skumulowanego i ładunku
dopuszczalnego) - zawiesina ogólna

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Wskaźnik_przekroczenia_N_skumulowane

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku skumulowanego i ładunku
dopuszczalnego) - azot

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Nazwa atrybutu
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Uwagi

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku skumulowanego i ładunku
dopuszczalnego) - fosfor

Float

nie

Przekroczone_wskaźniki

Symbole przekroczonych wskaźników dla ładunku
zrzucanego w danej JCWP

Text

nie

BZT5, ChZT,
Cl+SO4, N, P,
zawiesina

ustalenia IMGWPIB

Atrybut może przyjąć więcej niż jedną
wartość

Przekroczone_wskaźniki_skumulowane

Symbole przekroczonych wskaźników dla ładunku
skumulowanego

Text

nie

BZT5, ChZT,
Cl+SO4, N, P,
zawiesina

ustalenia IMGWPIB

Atrybut może przyjąć więcej niż jedną
wartość

ustalenia IMGWPIB

Atrybut może przyjąć więcej niż jedną
wartość

ustalenia IMGWPIB

Atrybut może przyjąć więcej niż jedną
wartość

Nazwa atrybutu

Wskaźnik_przekroczenia_P_skumulowane

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Dominujący_czynnik_sprawczy_związki_bi
ogenne

Dominujący czynnik sprawczy będący głównym
powodem zanieczyszczenia zawiązkami
biogennymi

Text

nie

depozycja,
gospodarka
komunalna,
ludność
niekorzystajaca z
oczyszczalni,
przemysł,
rolnictwo

Dominujący_czynnik_sprawczy_związki_o
rganiczne

Dominujący czynnik sprawczy będący głównym
powodem zanieczyszczenia zawiązkami
organicznymi

Text

nie

gospodarka
komunalna,
przemysł

Ładunek - ołów i jego związki (jako Pb)

Float

nie

Dopuszczalny ładunek - ołów

Float

nie

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - ołów

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Ładunek - nikiel i jego związki (jako Ni)

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Dopuszczalny ładunek - nikiel

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Ołów_i_jego_związki_jako_Pb_kg_rok
Dopuszczalny_ołów_kg_rok

Wskaźnik_przekroczenia_ołów

Nikiel_i_jego_związki_jako_Ni_kg_rok
Dopuszczalny_nikiel_kg_rok
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obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB

kg/rok
kg/rok

Uwagi

Nazwa atrybutu

Wskaźnik_przekroczenia_nikiel

Cynk_i_jego_związki_jako_Zn_kg_rok
Dopuszczalny_cynk_kg_rok

Wskaźnik_przekroczenia_cynk

Arsen_i_jego_związki_jako_As_kg_rok
Dopuszczalny_arsen_kg_rok

Wskaźnik_przekroczenia_arsen

Kadm_i_jego_związki_jako_Cd_kg_rok
Dopuszczalny_kadm_kg_rok

Wskaźnik_przekroczenia_kadm

Cyjanki_jako_całkowity_CN_kg_rok
Dopuszczalny_cyjanki_kg_rok

Wskaźnik_przekroczenia_cyjanki

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - nikiel

Float

Ładunek - cynk i jego związki (jako Zn)

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Dopuszczalny ładunek - cynk

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - cynk

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Ładunek - arsen i jego związki (jako As)

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Dopuszczalny ładunek - arsen

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - arsen

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Ładunek - kadm i jego związki (jako Cd)

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Dopuszczalny ładunek - kadm

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - kadm

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Ładunek - cyjanki (jako całkowity CN)

Float

nie

Dopuszczalny ładunek - cyjanki

Float

nie

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - cyjanki

Float

nie
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obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB

kg/rok
kg/rok

bezwym.

Uwagi

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Ładunek - fenole (jako całkowity C)

Float

nie

Dopuszczalny ładunek - fenole

Float

nie

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - fenole

Float

nie

Ładunek - rtęć i jej związki (jako Hg)

Float

nie

Dopuszczalny ładunek - rtęć

Float

nie

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - rtęć

Float

nie

Ładunek - miedź i jej związki (jako Cu)

Float

nie

Dopuszczalny ładunek - miedź

Float

nie

Wskaźnik_przekroczenia_miedź

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - miedź

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Pentachlorofenol_PCP_kg_rok

Ładunek - pentachlorofenol (PCP)

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Dopuszczalny ładunek - pentachlorofenol

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - pentachlorofenol

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Ładunek - trichlorometan

Float

nie

Dopuszczalny ładunek - trichlorometan

Float

nie

Nazwa atrybutu
Fenole_jako_całkowity_C_kg_rok
Dopuszczalny_fenole_kg_rok

Wskaźnik_przekroczenia_fenole

Rtęć_i_jej_związki_jako_Hg_kg_rok
Dopuszczalny_rtęć_kg_rok

Wskaźnik_przekroczenia_rtęć

Miedź_i_jej_związki_jako_Cu_kg_rok
Dopuszczalny_miedź_kg_rok

Dopuszczalny_pentachlorofenol_kg_rok

Wskaźnik_przekroczenia_pentachlorofenol

Trichlorometan_kg_rok
Dopuszczalny_trichlorometan_kg_rok
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Źródło pozyskania
informacji
obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB

obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB

Jednostka

kg/rok
kg/rok

bezwym.

kg/rok
kg/rok

bezwym.

kg/rok
kg/rok

kg/rok
kg/rok

Uwagi

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Wskaźnik_przekroczenia_trichlorometan

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - trichlorometan

Float

Chrom_i_jego_związki_jako_Cr_kg_rok

Ładunek - chrom i jego związki (jako Cr)

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Dopuszczalny ładunek - chrom

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - chrom

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Ładunek - fluorki (jako całkowity F)

Float

nie

Dopuszczalny ładunek - fluorki

Float

nie

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - fluorki

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Ładunek - związki halogenoorganiczne (jako
AOX)

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Ładunek - sześciochlorobutadien (HCBD)

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Dopuszczalny ładunek - HCBD

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Wskaźnik_przekroczenia_HCBD

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - HCBD

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Czterochlorometan_TCM_kg_rok

Ładunek - czterochlorometan (TCM)

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Ładunek - trichlorobenzeny (TCB) (wszystkie
izomery)

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Dopuszczalny ładunek - TCB

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Nazwa atrybutu

Dopuszczalny_chrom_kg_rok

Wskaźnik_przekroczenia_chrom

Fluorki_jako_całkowity_F_kg_rok
Dopuszczalny_fluorki_kg_rok

Wskaźnik_przekroczenia_fluorki

Związki_halogenoorganiczne_jako_AOX_k
g_rok
Sześciochlorobutadien_HCBD_kg_rok
Dopuszczalny_HCBD_kg_rok

Trichlorobenzeny_TCB_wszystkie_izomery
_kg_rok
Dopuszczalny_TCB_kg_rok
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obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB

kg/rok
kg/rok

Uwagi

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - TCB

Float

nie

Ładunek - czterochloroetylen (PER)

Float

nie

Dopuszczalny ładunek - PER

Float

nie

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego)_ PER

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Ładunek - wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne (PAH)

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Ładunek - fluoranten

Float

nie

Dopuszczalny ładunek - fluoranten

Float

nie

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - fluoranten

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Ładunek - benzo(g, h, i)perylen

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Dopuszczalny_Benzo_g_h_i_perylen_kg_o
k]

Dopuszczalny ładunek - benzo(g, h, i)perylen

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Wskaźnik_przekroczenia_Benzo_g_h_i_per
ylen

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - benzo(g, h, i)perylen

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Ładunek - 1,2-dwuchloroetan (EDC)

Float

nie

Dopuszczalny ładunek - EDC

Float

nie

Nazwa atrybutu

Wskaźnik_przekroczenia_TCB

Czterochloroetylen_PER_kg_rok
Dopuszczalny_PER_kg_rok

Wskaźnik_przekroczenia_PER

Wielopierścieniowe_węglowodory_aromaty
czne_PAH_kg_rok
Fluoranten_kg_rok
Dopuszczalny_fluoranten_kg_rok

Wskaźnik_przekroczenia_fluoranten

Benzo_g_h_i_perylen_kg_rok

_1_2_dwuchloroetan_EDC_kg_rok
Dopuszczalny_EDC_kg_rok
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Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB

obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB

obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB

kg/rok
kg/rok

kg/rok
kg/rok

kg/rok
kg/rok

Uwagi

Nazwa atrybutu

Wskaźnik_przekroczenia_EDC

Trichloroetylen_kg_rok
Dopuszczalny_trichloroetylen_kg_rok

Wskaźnik_przekroczenia_trichloroetylen

Nonylphenol_nonylphenoletoxylate_i_estry
_nonylofenolooksy_kg_rok

Dopuszczalny_NP_NPE_kg_rok

Wskaźnik_przekroczenia_NP_NPE

Naftalen_kg_rok
Dopuszczalny_naftalen_kg_rok

Wskaźnik_przekroczenia_naftalen

Oktylofenole_i_estry_oktylofenolooksyetyl
owe_kg_rok
Dopuszczalny_oktylofenole_kg_rok

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - EDC

Float

nie

Ładunek - trichloroetylen

Float

nie

Dopuszczalny ładunek - trichloroetylen

Float

nie

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - trichloroetylen

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Ładunek - nonylphenol/nonylphenoletoxylate i
estry nonylofenolooksyetylowe (NP/NPE)

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Dopuszczalny ładunek - NP/NPE

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - NP/NPE

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Ładunek - naftalen

Float

nie

Dopuszczalny ładunek - naftalen

Float

nie

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - naftalen

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Ładunek - oktylofenole i estry
oktylofenolooksyetylowe

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Dopuszczalny ładunek - oktylofenole

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok
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Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB

obliczenia IMGWPIB
obliczenia IMGWPIB

kg/rok
kg/rok

kg/rok
kg/rok

Uwagi

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Wskaźnik_przekroczenia_oktylofenole

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - oktylofenole

Float

_1_2_3_4_5_6_sześciochlorocykloheksan_
HCH_kg_rok

Ładunek - 1,2,3,4,5,6-sześciochlorocykloheksan
(HCH)

Nazwa atrybutu

Dopuszczalny_HCH_kg_rok

Wskaźnik_przekroczenia_HCH

Lindan_kg_rok

Przekroczone_wskaźniki_substancji_niebez
piecznych

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Dopuszczalny ładunek - HCH

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczanego
(iloraz ładunku zrzucanego w danej JCWP i
ładunku dopuszczalnego) - HCH

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

bezwym.

Ładunek - lindan

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Symbole przekroczonych wskaźników dla ładunku
zrzucanego w danej JCWP dla substancji
niebezpiecznych

Text
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nie

As, Benzo(g, h,
i)perylen, Cd,
CN, Cr, Cu,
EDC, F, fenole,
fluoranten, Hg,
Ni,
Nonylphenolnaft
alen, Pb,
Trichloroetylen,
trichlorometan,
Zn

ustalenia IMGWPIB

Uwagi

Nazwa atrybutu

Rodzaj_monitoringu

Ocena_stanu_potencjału_ekologicznego

Definicja atrybutu

Rodzaj monitoringu

Ocena stanu/potencjału ekologicznego

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

nie

MB – monitoring
badawczy, MD –
monitoring
diagnostyczny,
MDZW –
monitoring
diagnostyczny na
sztucznych
zbiornikach
wodnych,
MOEUZW –
monitoring
operacyjny wód
narażonych na
eutrofizację ze
źródeł
komunalnych w
silnie zmienionej
JCWP będącej
zbiornikiem
zaporowym,
MOZW –
monitoring
operacyjny
realizowany w
silnie zmienionej
JCWP będącej
zbiornikiem
zaporowym, MO
– monitoring
operacyjny

GIOŚ

nie

bardzo dobry,
dobry, dobry i
powyżej
dobrego, słaby,
umiarkowany,
zły

GIOŚ

Text

Text
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Jednostka

Uwagi

Atrybut może przyjąć więcej niż jedną
wartość

Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

GIOŚ

Ocena stanu chemicznego

Text

nie

DOBRY – stan
dobry, PSD poniżej stanu
dobrego,
przekroczone
stężenia
średnioroczne i
maksymalne,
PSD_sr – poniżej
stanu dobrego,
przekroczone
stężenia
średnioroczne

Czy_JCWP_występuje_na_obszarze_chroni
onym_TAK_NIE

Czy JCWP występuje na obszarze chronionym?

Text

nie

TAK, NIE

GIOŚ

Ocena_spełnienia_wymagań_dla_obszarów
_chronionych

Ocena spełnienia wymagań dla obszarów
chronionych

Text

nie

N – niespełnione
wymogi, T –
spełnione
wymogi

GIOŚ

Ocena stanu JCWP

Text

nie

DOBRY – stan
dobry, ZŁY –
stan zły

GIOŚ

Elementy biologiczne

Text

nie

I, II, III, IV, V

GIOŚ

Elementy hydromorfologiczne

Text

nie

I, II

GIOŚ

Elementy fizykochemiczne

Text

nie

I, II, PPD, PSD

GIOŚ

Elementy fizykochemiczne specyficzne

Text

nie

I, II, PPD, PSD

GIOŚ

Woda_do_spożycia_fizykochemia

Woda do spożycia fizykochemia

Text

nie

N - nie, T - tak

GIOŚ

Woda_do_spożycia_bakterologia

Woda do spożycia bakterologia

Text

nie

N - nie, T - tak

GIOŚ

Woda do spożycia łącznie

Text

nie

N - nie, T - tak

GIOŚ

Bytowanie ryb w warunkach naturalnych

Text

nie

N - nie, T - tak

GIOŚ

Ocena_stanu_chemicznego

Ocena_stanu_JCWP
Elementy_biologiczne
Elementy_hydromorfologiczne
Elementy_fizykochemiczne
Elementy_fizykochemiczne_specyficzne

Woda_do_spożycia_łącznie
Bytowanie_ryb_w_warunkach_naturalnych
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Jednostka

Uwagi

Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Obszary_chronione_przeznaczone_do_ochr
ony_gatunków_zwierząt_wod

Ocena spełnienia wymagań obszaru
przeznaczonego do ochrony gatunków zwierząt
wodnych

Text

nie

N - nie spełnia, T
- spełnia

GIOŚ

Ocena spełnienia wymagań obszaru
przeznaczonego do celów rekreacyjnych kąpielisko

Text

nie

N - nie spełnia, T
- spełnia

GIOŚ

Obszary_wrażliwe_komunalne

Ocena spełnienia wymagań obszaru wrażliwego na
substancje biogenne ze źródeł komunalnych

Text

nie

N - nie spełnia, T
- spełnia

GIOŚ

Obszary_wrażliwe_azotany

Ocena spełnienia wymagań obszaru wrażliwego na
azotany

Text

nie

N - nie spełnia, T
- spełnia

GIOŚ

Czy występują składowiska

Text

nie

T - tak

ustalenia IMGWPIB

Czy występują zrzuty ze stawów rybnych

Text

nie

T - tak

ustalenia IMGWPIB

Czy występują zrzuty z kopalni

Text

nie

T - tak

ustalenia IMGWPIB

Czy_występują_zrzuty_wód_chłodniczych_
T_tak

Czy występują zrzuty wód chłodniczych

Text

nie

T - tak

ustalenia IMGWPIB

Czy_występują_zrzuty_ścieków_zasolonyc
h_T_tak

Czy występują zrzuty ścieków zasolonych

Text

nie

T - tak

ustalenia IMGWPIB

Czy_występują_zrzuty_substancji_niebezpi
ecznych_E_PRTR_T_tak

Czy występują zrzuty substancji niebezpiecznych
(E_PRTR)

Text

nie

T - tak

ustalenia IMGWPIB

Liczba zakładów przemysłu chemicznego

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Liczba_zakładów_przemysł_elektromaszyn
owy

Liczba zakładów przemysłu elektromaszynowego

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Liczba_zakładów_przemysł_mechaniczny

Liczba zakładów przemysłu mechanicznego

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Liczba_zakładów_przemysł_metalurgiczny

Liczba zakładów przemysłu metalurgicznego

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Liczba zakładów przemysłu mineralnego

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Liczba zakładów przemysłu paliwowoenergetycznego

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Kąpieliska

Czy_występują_składowiska_T_tak
Czy_występują_zrzuty_ze_stawów_rybnyc
h_T_tak
Czy_występują_zrzuty_z_kopalni_T_tak

Liczba_zakładów_przemysł_chemiczny

Liczba_zakładów_przemysł_mineralny
Liczba_zakładów_przemysł_paliwowo_ene
rgetyczny
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Jednostka

Uwagi

Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Liczba_zakładów_przemysł_rolno_spożyw
czy_i_rolny

Liczba zakładów przemysłu rolnospożywczego i
rolnego

Float

Liczba zakładów innego przemysłu
Sumaryczna liczba zakładów przemysłowych

Liczba_zakładów_przemysł_inny
Sumaryczna_liczba_zakładów

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

nie

PIG-PIB

szt.

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Ocena_wpływu_wstępna

Wstępna ocena wpływu presji

Text

nie

brak wpływu,
wpływ bardzo
silny, wpływ
słaby, wpływ
znaczący

Korekta_oceny_wpływu

Korekta oceny wpływu presji

Text

nie

brak wpływu,
wpływ słaby

ustalenia IMGWPIB

Text

nie

brak wpływu,
wpływ bardzo
silny, wpływ
słaby, wpływ
znaczący

ustalenia IMGWPIB

Kod jednolitej części wód

Text

nie

KZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Text

nie

KZGW

Nazwa_dorz

Nazwa dorzecza

Text

nie

KZGW

Naz_reg_w

Nazwa regionu wodnego

Text

nie

KZGW

Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych

Text

nie

KZGW

Znacząca presja hydromorfologiczna w JCWP

Text

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Czy dana część wód jest naturalna (N), sztuczna
(T), czy silnie zmieniona (T)

Text

nie

Ocena_wpływu_ostateczna

Ostateczna ocena wpływu presji

ustalenia IMGWPIB

ocena_wpływu_presji_hydromorfologicznych_JCWP_rzeczne
RWB_MS_CD
RZGW

Nazwa_JCWP
znacząca presja hydromorfologiczna
Status_N_n

T.N

Obliczenia własne
IMGW-PIB

NAT, SCW,
SZCW

RZGW

Status JCWP w wyniku ostatniego wyznaczenia
Status_ost

NAT – naturalna

Text

SCW – silnie zmieniona
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Uwagi

Nazwa atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Stan /potencjał ekologiczny

Text

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Ocena biologicznych elementów jakości

Text

nie

GIOŚ

Wskaźnik presji wynikający z obwałowania cieków
w JCWP

Text

nie

0 1

RZGW

Kod wielkości wpływu presji identyfikowanej
wskaźnikiem m1

Short
Integer

nie

1,2,3

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Ocena wpływu presji identyfikowanej
wskaźnikiem m1

Text

nie

Bardzo silny,
znaczący, słaby,
brak

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Wskaźnik presji wynikający z istniejących budowli
poprzecznych na ciekach w JCWP

Text

nie

Kod wielkości wpływu presji identyfikowanej
wskaźnikiem m2

Short
Integer

nie

Ocena wpływu presji identyfikowanej
wskaźnikiem m2

Text

Wskaźnik presji wynikający z zabudowy podłużnej
na ciekach

Definicja atrybutu

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

SZCW - sztuczna
Stan_Poten
Biologia
Wskaznik_m1
Kod_wielkości_wpływu_presji_m1

Ocena wpływu presji m1

Wskaznik_m2

Kod_wielkości_wpływu_presji_m2

Ocena wpływu presji m2

Wskaznik_m4
Kod_wielkości_wpływu_presji_m4

Ocena wpływu presji m4

Wskaznik_m5

Kod_wielkości_wpływu_presji_m5

bezwym.

RZGW

bezwym

1,2,3

Obliczenia własne
IMGW-PIB

bezwym.

nie

Bardzo silny,
znaczący, słaby,
brak

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Text

nie

0 1

RZGW

bezwym

Kod wielkości wpływu presji identyfikowanej
wskaźnikiem m4

Short
Integer

nie

1,2,3

Obliczenia własne
IMGW-PIB

bezwym.

Ocena wpływu presji identyfikowanej
wskaźnikiem m4

Text

nie

Bardzo silny,
znaczący, słaby,
brak

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Wskaźnik presji wynikający z powierzchni
obszarów zmeliorowanych w JCWP

Double

nie

0 1

Obliczenia własne
IMGW-PIB

bezwym

Kod wielkości wpływu presji identyfikowanej
wskaźnikiem m5

Short
Integer

nie

1,2,3

Obliczenia własne
IMGW-PIB

bezwym.
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Uwagi

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Ocena wpływu presji identyfikowanej
wskaźnikiem m5

Text

nie

Bardzo silny,
znaczący, słaby,
brak

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Wskaznik_m6

Wskaźnik presji wynikający z zainstalowania
MEW na ciekach

Double

nie

Kod_wielkości_wpływu_presji_m6

Kod wielkości wpływu presji identyfikowanej
wskaźnikiem m6

Short
Integer

nie

Ocena wpływu presji identyfikowanej
wskaźnikiem m6

Text

Wskaznik_m7

Wskaźnik presji wynikający z funkcjonowania
dróg wodnych w JCWP

Kod_wielkości_wpływu_presji_m7

Nazwa atrybutu

Ocena wpływu presji m5

Jednostka

Obliczenia własne
IMGW-PIB

MW/km

1,2,3

Obliczenia własne
IMGW-PIB

bezwym.

nie

Bardzo silny,
znaczący, słaby,
brak

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Double

nie

0 1

Obliczenia własne
IMGW-PIB

bezwym

Kod wielkości wpływu presji identyfikowanej
wskaźnikiem m7

Short
Integer

nie

1,2,3

Obliczenia własne
IMGW-PIB

bezwym.

Ocena wpływu presji identyfikowanej
wskaźnikiem m7

Text

nie

Bardzo silny,
znaczący, słaby,
brak

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Wskaznik_m8

Wskaźnik presji wynikający z intensywności
lokalizacji budowli poprzecznych na ciekach w
JCWP

Double

nie

Kod_wielkości_wpływu_presji_m8

Kod wielkości wpływu presji identyfikowanej
wskaźnikiem m8

Short
Integer

nie

Ocena wpływu presji identyfikowanej
wskaźnikiem m8

Text

Wskaźnik presji wynikający z uszczelnienia
powierzchni JCWP

Ocena wpływu presji m6

Ocena wpływu presji m7

Ocena wpływu presji m8

Wskaznik_m9
Kod_wielkości_wpływu_presji_m9

Ocena wpływu presji m9

Obliczenia własne
IMGW-PIB

liczba/km

1,2,3

Obliczenia własne
IMGW-PIB

bezwym.

nie

Bardzo silny,
znaczący, słaby,
brak

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Double

nie

0 1

Obliczenia własne
IMGW-PIB

bezwym

Kod wielkości wpływu presji identyfikowanej
wskaźnikiem m9

Short
Integer

nie

1,2,3

Obliczenia własne
IMGW-PIB

bezwym.

Ocena wpływu presji identyfikowanej
wskaźnikiem m9

Text

nie

Bardzo silny,
znaczący, słaby,
brak

Obliczenia własne
IMGW-PIB
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Uwagi

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

Wskaznik_m10

Wskaźnik presji wynikający z funkcjonowania
zbiorników wodnych w JCWP

Double

nie

0 1

Obliczenia własne
IMGW-PIB

bezwym

Kod_wielkości_wpływu_presji_m10

Kod wielkości wpływu presji identyfikowanej
wskaźnikiem m10

Short
Integer

nie

1,2,3

Obliczenia własne
IMGW-PIB

bezwym.

Ocena wpływu presji identyfikowanej
wskaźnikiem m10

Text

nie

Bardzo silny,
znaczący, słaby,
brak

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Wskaźnik presji wynikający z przekroczeń cieku
przez drogi

Double

nie

Kod wielkości wpływu presji identyfikowanej
wskaźnikiem m11

Short
Integer

nie

Ocena wpływu presji identyfikowanej
wskaźnikiem m11

Text

nie

Wskaźnik presji wynikający z wpływu zbiorników
na hydrologiczny reżim cieków

Double

nie

Kod wielkości wpływu presji identyfikowanej
wskaźnikiem W1

Short
Integer

nie

Ocena wpływu presji identyfikowanej
wskaźnikiem W1

Text

nie

Nazwa atrybutu

Ocena wpływu presji m10

Wskaznik_m11
Kod_wielkości_wpływu_presji_m11

Ocena wpływu presji m11

Wskaźnik W1

Kod_wielkości_wpływu_presji_W1

Ocena wpływu presji W1

Pobory_Kru

Obliczenia własne
IMGW-PIB

liczba/km

1,2,3

Obliczenia własne
IMGW-PIB

bezwym.

Bardzo silny,
znaczący, słaby,
brak

Obliczenia własne
IMGW-PIB
Obliczenia własne
IMGW-PIB

bezwym

1,2,3

Obliczenia własne
IMGW-PIB

bezwym.

Bardzo silny,
znaczący, słaby,
brak

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Pobory kruszywa

Text

nie

KZGW, RZGW

Kapieliska

Liczba kąpielisk w JCWP

Double

nie

Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Przystanie

Liczba przystani jachtowych w JCWP

Double

nie

KZGW

ocena_zasoby_wod_klasyfikacja_JCWP (klasyfikacja zasobów wód w JCWP oraz klasyfikacja i ocena ich zmian wynikających ze zmian klimatu)
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t/km
cieków
istotnych
w JCWP
lub m3/km
cieków
istotnych
w JCWP

Uwagi

W przypadku braku danych o wielkości
poboru kruszywa tylko identyfikacja
JCWP, w których ma miejsce pobór.

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Kod jednolitej części wód

Text

nie

KZGW

Średni odpływ roczny z wielolecia na zamknięciu
JCWP

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Klasa odpływu

Double

nie

ea1b1130pr

Scenariusz A1B zmiana zasobu

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

%

ea21130pr

Scenariusz A2 zmiana zasobu

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

%

eb11130pr

Scenariusz B 1 zmiana zasobu

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

%

Scenariusz klimatyczny A1B - klasa zmiany

Double

nie

1,2,3,4,5

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kl_a21130

Scenariusz klimatyczny A2 - klasa zmiany

Double

nie

1,2,3,4,5

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kl_b11130

Scenariusz klimatyczny B1 - klasa zmiany

Double

nie

1,2,3,4,5

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Ocena czy JCWP jest zagrożona zmniejszeniem
zasobów wód powierzchniowych spowodowanych
zmianami klimatu

Text

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Kod jednolitej części wód

Text

nie

KZGW

Powierzchnia JCWP

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW

mel_p_mias

Powierzchnia zmeliorowana wg danych
punktowych

Double

nie

WZMiUW

ha

mel_P_poli

Powierzchnia zmeliorowana wg danych
poligonowych

Double

nie

KZGW

ha

Powierzchnia zmeliorowana łącznie

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW

ha

Wskaźnik m5 dla zlewni zmeliorowanych

Double

nie

Nazwa atrybutu
SWB_MS_CD
Q_R
klas_odplywu

kl_A1B1130

ocena_klimat

1,2,3,4,5,6,7,8

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

km3/rok

Obliczenia własne
IMGW-PIB

presje_JCWP_melioracje (obszary zmeliorowane w JCWP)
SWB_MS_CD
pow_jcwp

pow_mel
wskaz_mel
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0-1

Obliczenia własne
IMGW

Uwagi

Nazwa atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Kod jednolitej części wód

Text

nie

KZGW

Oznaczenie jednolitej w której ma miejsce pobór
kruszywa

Text

nie

KZGW, RZGW

Źródło danych o poborze kruszywa

Text

nie

KZGW, RZGW

Kod jednolitej części wód

Text

nie

KZGW

Definicja atrybutu

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

Uwagi

nie

Obliczenia własne
PSH w PIGPIB na
podstawie
informacji o
lokalizacji i
poborze z ujęć wód
podziemnych oraz
o zasilaniu wód
podziemnych,
pobranych z baz
danych
prowadzonych
przez PSH w PIGPIB: „POBORY”,
„Bank HYDRO”,
MHP

m3/doba

Wartość określona w sposób
przybliżony z wykorzystaniem
funkcjonalności GIS

nie

Obliczenia własne
PSH w PIGPIB na
podstawie baz
danych
prowadzonych
przez PSH w PIGPIB: „POBORY”,
„Bank HYDRO”,
MHP

m3/doba

Wartość określona w sposób
przybliżony z wykorzystaniem
funkcjonalności GIS

presje_JCWP_pobory_kruszywa (Presje wynikające z poborów kruszywa)
SWB_MS_CD
kruszywo
zrodlo_danych
presje_JCWP_uj_podz
SWB_MS_CD

U_pd_pr_JCWP

U_pd_gor_JCWP

Sumaryczna średnioroczna wielkość poboru wód
podziemnych z obszarów zasilania ujęć objętych
zasięgiem zlewni jednolitej części wód
powierzchniowych, związanego z eksploatacją ujęć
na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludności,
przemysłu, rolnictwa i innych użytkowników

Sumaryczna średnioroczna wielkość poboru wód
podziemnych z obszarów zasilania górniczych
systemów drenażowych objętych zasięgiem zlewni
JCWP, związanego z odwodnianiem wyrobisk
górniczych

Double

Double
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Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

m3/doba

%

IE_pd_JCWP

Wielkość średniej z wielolecia infiltracji
efektywnej opadów atmosferycznych, zasilającej
wody podziemne w obrębie zlewni JCWP

Double

nie

Obliczenia własne
PSH w PIGPIB na
podstawie baz
danych
prowadzonych
przez PSH w PIGPIB: MHP

fi_pd_JCWP

Miara wpływu presji wywieranej na JCWP przez
pobór wód podziemnych, będąca wartością
stosunku średniorocznej sumy poboru wód
podziemnych z obszarów zasilania ujęć objętych
zasięgiem zlewni JCWP do średniej wieloletniej
wielkości infiltracji efektywnej opadów
atmosferycznych zasilającej wody podziemne w
zlewni JCWP

Double

Nie

Obliczenia własne
PIGPIB

Kod jednolitej części wód

Text

nie

KZGW

SUM_POW_ZB

Suma powierzchni zbiorników zaburzających
reżim hydrologiczny

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

ha

SUM_POJ_ZB

Suma pojemności czynnej (użytkowej) zbiorników
zaburzających reżim hydrologiczny

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

mln m3

Liczba zbiorników w JCWP

Integer

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Uwagi

Text

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Powierzchnia JCWP

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Wsk_M10

Wskaźnik M10

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

W1

Wskaźnik W1

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

presje_JCWP_zbiorniki
SWB_MS_CD

liczba_zb
Uwagi1
POW_JCWP

142

ha

Uwagi

Wartość określona w sposób
przybliżony z wykorzystaniem
funkcjonalności GIS

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Odpływ średni roczny z wielolecia na zamknięciu
JCWP

Double

Pow_jedn

Jednostka powierzchni

Poj_jedn
Q_R_jedn

Nazwa atrybutu

Q_R

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

mln
m3/rok

Text

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Jednostka pojemności

Text

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Jednostka odpływu rocznego

Text

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

nie

KZGW

presje_punktowe_JCWP_rzeczne (Punktowe - komunalne, przemysłowe - źródła zanieczyszczeń)
SWB_MS_CD

Kod jednolitej części wód

Text

GD – Gdańsk,
GL - Gliwice,
KR - Kraków,
RZGW

Kod RZGW

Text

nie

PO – Poznań,

KZGW

SZ – Szczecin,
WA - Warszawa,
WR - Wrocław

Nazwa_dorz

Nazwa obszaru dorzecza

Text
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nie

Obszar Dorzecza
Dniestru, Obszar
Dorzecza
Dunaju, Obszar
Dorzecza Jarft,
Obszar Dorzecza
Łaby, Obszar
Dorzecza
Niemna, Obszar
Dorzecza Odry,
Obszar Dorzecza
Pregoły, Obszar
Dorzecza
Świeżej, Obszar
Dorzecza Wisły.

KZGW

Uwagi

Nazwa atrybutu

Naz_reg_w

Definicja atrybutu

Nazwa regionu wodnego

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

nie

region wodny
Czadeczki,
region wodny
Czarnej Orawy,
region wodny
Dniestru, region
wodny Dolnej
Odry i
Przymorza
Zachodniego,
region wodny
Dolnej Wisły,
region wodny
Górnej Odry,
region wodny
Górnej Wisły,
region wodny
Izery, region
wodny Jarft,
region wodny
Łaby i
Ostrożnicy
(Upa), region
wodny Łyny i
Węgorapy,
region wodny
Małej Wisły,
region wodny
Metuje, region
wodny Niemna,
region wodny
Orlicy, region
wodny
Środkowej Odry,
region wodny
Środkowej
Wisły, region
wodny Świeżej,
region wodny
Warty.

KZGW

Text
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Jednostka

Uwagi

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Nazwa jednolitej części wód

Text

nie

KZGW

Liczba zakładów przemysłu chemicznego

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Liczba_zakładów_przemysł_elektromaszyn
owy

Liczba zakładów przemysłu elektromaszynowego

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Liczba_zakładów_przemysł_mechaniczny

Liczba zakładów przemysłu mechanicznego

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Liczba_zakładów_przemysł_metalurgiczny

Liczba zakładów przemysłu metalurgicznego

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Liczba zakładów przemysłu mineralnego

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Liczba_zakładów_przemysł_paliwowo_ene
rgetyczny

Liczba zakładów przemysłu paliwowoenergetycznego

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Liczba_zakładów_przemysł_rolno_spożyw
czy_i_rolny

Liczba zakładów przemysłu rolnospożywczego i
rolnego

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Liczba zakładów innego przemysłu

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Sumaryczna liczba zakładów przemysłowych

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Liczba_zrzutów_komunalne

Liczba zrzutów pochodzących z gospodarki
komunalnej

Float

nie

Liczba_zrzutów_przemysłowe

Liczba zrzutów pochodzących z przemysłu

Float

nie

BZT5_punktowe_komunalne_kg_rok

Ładunek punktowy BZT5 pochodzący z gospodarki
komunalnej

Float

nie

RZGW, GUS BDL

kg/rok

ChZT_punktowe_komunalne_kg_rok

Ładunek punktowy ChZT pochodzący z
gospodarki komunalnej

Float

nie

RZGW, GUS BDL

kg/rok

Zawiesina_punktowe_komunalne_kg_rok

Ładunek punktowy zawiesiny ogólnej pochodzący
z gospodarki komunalnej

Float

nie

RZGW, GUS BDL

kg/rok

N_punktowe_komunalne_kg_rok

Ładunek punktowy azotu ogólnego pochodzący z
gospodarki komunalnej

Float

nie

RZGW, GUS BDL

kg/rok

P_punktowe_komunalne_kg_rok

Ładunek punktowy fosforu ogólnego pochodzący z
gospodarki komunalnej

Float

nie

RZGW, GUS BDL

kg/rok

Nazwa atrybutu
Nazwa_JCWP
Liczba_zakładów_przemysł_chemiczny

Liczba_zakładów_przemysł_mineralny

Liczba_zakładów_przemysł_inny
Sumaryczna_liczba_zakładów
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Źródło pozyskania
informacji

RZGW,
"Szczegółowe
wymagania….."
RZGW,
"Szczegółowe
wymagania….."

Jednostka

szt.

szt.

Uwagi

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

BZT5_punktowe_przemysłowe_kg_rok

Ładunek punktowy BZT5 pochodzący z przemysłu

Float

ChZT_punktowe_przemysłowe_kg_rok

Ładunek punktowy ChZT pochodzący z przemysłu

Zawiesina_punktowe_przemysłowe_kg_rok

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

nie

RZGW, GUS BDL

kg/rok

Float

nie

RZGW, GUS BDL

kg/rok

Ładunek punktowy zawiesiny ogólnej pochodzący
z przemysłu

Float

nie

RZGW, GUS BDL

kg/rok

N_punktowe_przemysłowe_kg_rok

Ładunek punktowy azotu ogólnego pochodzący z
przemysłu

Float

nie

RZGW, GUS BDL

kg/rok

P_punktowe_przemysłowe_kg_rok

Ładunek punktowy fosforu ogólnego pochodzący z
przemysłu

Float

nie

RZGW, GUS BDL

kg/rok

Suma_punktowych_BZT5_kg/rok

Sumaryczny (gospodarka komunalna, przemysł)
punktowy ładunek BZT5

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Suma_punktowych_ChZT_kg_rok

Sumaryczny (gospodarka komunalna, przemysł)
punktowy ładunek ChZT

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Suma_punktowych_zawiesina_kg_rok

Sumaryczny (gospodarka komunalna, przemysł)
punktowy ładunek zawiesiny ogólnej

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Suma_punktowych_N_kg_rok

Sumaryczny (gospodarka komunalna, przemysł)
punktowy ładunek azotuogólnego

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Suma_punktowych_P_kg_rok

Sumaryczny (gospodarka komunalna, przemysł)
punktowy ładunek fosforu ogólnego

Float

nie

obliczenia IMGWPIB

kg/rok

Procentowy udział gospodarki komunalnej w
ładunku BZT5

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%

Procentowy_udział_przemysłu_BZT5

Procentowy udział przemysłu w ładunku BZT5

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%

Dominujący_czynnik_sprawczy_BZT5

Dominujący czynnik sprawczy będący głównym
powodem zanieczyszczenia ze źródeł punktowych
– BZT5

Text

nie

gospodarka
komunalna,
przemysł,

obliczenia IMGWPIB

Procentowy udział gospodarki komunalnej w
ładunku ChZT

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%

Procentowy udział przemysłu w ładunku ChZT

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%

Nazwa atrybutu

Procentowy_udział_komunalnych_BZT5

Procentowy_udział_komunalnych_ChZT
Procentowy_udział_przemysłu_ChZT
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Uwagi

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Dominujący czynnik sprawczy będący głównym
powodem zanieczyszczenia ze źródeł punktowych–
ChZT

Text

nie

gospodarka
komunalna,
przemysł,

obliczenia IMGWPIB

Procentowy udział gospodarki komunalnej w
ładunku zawiesiny ogólnej

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%

Procentowy_udział_przemysłu_zawiesina

Procentowy udział przemysłu w ładunku zawiesiny
ogólnej

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%

Dominujący_czynnik_sprawczy_zawiesina

Dominujący czynnik sprawczy będący głównym
powodem zanieczyszczenia ze źródeł punktowych
– zawiesina ogólna

Text

nie

gospodarka
komunalna,
przemysł,

obliczenia IMGWPIB

Procentowy udział gospodarki komunalnej w
ładunku azotu ogólnego

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%

Procentowy_udział_przemysłu_N

Procentowy udział przemysłu w ładunku azotu
ogólnego

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%

Dominujący_czynnik_sprawczy_N

Dominujący czynnik sprawczy będący głównym
powodem zanieczyszczenia ze źródeł punktowych
– azot ogólny

Text

nie

gospodarka
komunalna,
przemysł,

obliczenia IMGWPIB

Procentowy udział gospodarki komunalnej w
ładunku fosforu ogólnego

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%

Procentowy_udział_przemysłu_P

Procentowy udział przemysłu w ładunku fosforu
ogólnego

Float

nie

0 - 100

obliczenia IMGWPIB

%

Dominujący_czynnik_sprawczy_P

Dominujący czynnik sprawczy będący głównym
powodem zanieczyszczenia ze źródeł punktowych–
fosfor ogólny

Text

nie

gospodarka
komunalna,
przemysł,

obliczenia IMGWPIB

Suma_chlorków_i_siarczanów_punktowe_p
rzemysłowe_kg_rok

Sumaryczny ładunek chlorków i siarczanów
pochodzących z przemysłu

Float

nie

GUS BDL

kg/rok

Sumaryczna_liczba_zakładów_w_E_PRTR

Sumaryczna liczba zakładów w E_PRTR

Float

nie

GIOŚ

szt.

Ołów i jego związki (jako Pb) - ładunek wg
E_PRTR

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Nazwa atrybutu

Dominujący_czynnik_sprawczy_ChZT

Procentowy_udział_komunalnych_zawiesin
a

Procentowy_udział_komunalnych_N

Procentowy_udział_komunalnych_P

Ołów_i_jego_związki_jako_Pb_kg_rok
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Jednostka

Uwagi

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Nikiel_i_jego_związki_jako_Ni_kg_rok

Nikiel i jego związki (jako Ni) - ładunek wg
E_PRTR

Float

Cynk_i_jego_związki_jako_Zn_kg_rok

Cynk i jego związki (jako Zn) - ładunek wg
E_PRTR

Arsen_i_jego_związki_jako_As_kg_rok
Kadm_i_jego_związki_jako_Cd_kg_rok

Nazwa atrybutu

Cyjanki_jako_całkowity_CN_kg_rok
Fenole_jako_całkowity_C_kg_rok
Rtęć_i_jej_związki_jako_Hg_kg_rok
Miedź_i_jej_związki_jako_Cu_kg_rok
Pentachlorofenol_PCP_kg_rok
Trichlorometan_kg_rok
Chrom_i_jego_związki_jako_Cr_kg_rok
Fluorki_jako_całkowity_F_kg_rok
Związki_halogenoorganiczne_jako_AOX_k
g_rok
Sześciochlorobutadien_HCBD_kg_rok
Czterochlorometan_TCM_kg_rok
Trichlorobenzeny_TCB_wszystkie_izomery
_kg_rok
Czterochloroetylen_PER_kg_rok

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Arsen i jego związki (jako As) - ładunek wg
E_PRTR

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Kadm i jego związki (jako Cd) - ładunek wg
E_PRTR

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Cyjanki (jako całkowity CN - ładunek wg E_PRTR

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Fenole (jako całkowity C) - ładunek wg E_PRTR

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Rtęć i jej związki (jako Hg) - ładunek wg E_PRTR

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Miedź i jej związki (jako Cu) - ładunek wg
E_PRTR

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Pentachlorofenol (PCP) - ładunek wg E_PRTR

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Trichlorometan - ładunek wg. E_PRTR

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Chrom i jego związki (jako Cr) - ładunek wg
E_PRTR

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Fluorki (jako całkowity F) - ładunek wg E_PRTR

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Związki halogenoorganiczne (jako AOX) - ładunek
wg E_PRTR

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Sześciochlorobutadien (HCBD) - ładunek wg
E_PRTR

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Czterochlorometan (TCM) - ładunek wg E_PRTR

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Trichlorobenzeny (TCB) (wszystkie izomery) ładunek wg E_PRTR

Float

nie

GIOS/E_PRTR

kg/rok

Czterochloroetylen (PER) - ładunek wg E_PRTR

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok
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Uwagi

Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Wielopierścieniowe_węglowodory_aromaty
czne_PAH_kg_rok

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(PAH) - ładunek wg E_PRTR

Float

Fluoranten - ładunek wg. E_PRTR

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Benzo(g, h, i)perylen - ładunek wg E_PRTR

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

1,2-dwuchloroetan (EDC) - ładunek wg E_PRTR

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Trichloroetylen - ładunek wg E_PRTR

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Nonylphenol/nonylphenoletoxylate i estry
nonylofenolooksyetylowe (NP/NPE) - ładunek wg
E_PRTR

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Naftalen - ładunek wg E_PRTR

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Oktylofenole_i_estry_oktylofenolooksyetyl
owe_kg_rok

Oktylofenole i estry oktylofenolooksyetylowe ładunek wg E_PRTR

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

_1_2_3_4_5_6_sześciochlorocykloheksan_
HCH_kg_rok

1,2,3,4,5,6-sześciochlorocykloheksan (HCH) ładunek wg E_PRTR

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Lindan - ładunek wg. E_PRTR

Float

nie

GIOŚ/E_PRTR

kg/rok

Kopalnie_liczba_zrzutów

Liczba zrzutów wód kopalnianych

Float

nie

RZGW

szt.

Kopalnie_ilość_w_m3_d

Średnia ilość zrzucanych wód kopalnianych

Float

nie

RZGW

m3/d

Ładunek chlorków zrzucanych w wodach
kopalnianych

Float

nie

RZGW

kg/rok

Ładunek siarczanów zrzucanych w wodach
kopalnianych

Float

nie

RZGW

kg/rok

Kopalnie_czy_zasolone_t_tak

Czy wody kopalniane są zasolone

Text

nie

Wody_chłodnicze_liczba_zrzutów

Liczba zrzutów wód chłodniczych

Float

nie

RZGW

szt.

Wody_chłodnicze_ilość_w_m3_d

Średnia ilość zrzucanych wód chłodniczych

Float

nie

RZGW

m3/d

Fluoranten_kg_rok
Benzo_g_h_i_perylen_kg_rok
_1_2_dwuchloroetan_EDC_kg_rok
Trichloroetylen_kg_rok
Nonylphenol_nonylphenoletoxylate_i_estry
_nonylofenolooksy_kg_rok
Naftalen_kg_rok

Lindan_kg_rok

Kopalnie_ładunek_chlorki_kg_rok
Kopalnie_ładunek_siarczany_kg_rok
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t - tak

RZGW

Uwagi

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Liczba zrzutów ze stawów rybnych

Float

nie

Maksymalna ilość zrzucanych wód ze stawów
rybnych

Float

nie

Liczba składowisk komunalnych

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Liczba składowisk komunalnych z odpadami
niebezpiecznymi

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Liczba składowisk komunalnych czynnych

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Liczba składowisk komunalnych zamkniętych

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Liczba składowisk komunalnych w trakcie
likwidacji

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Liczba składowisk komunalnych zlikwidowanych

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Skłądowiska_liczba_czynne_nieużytkowan
e_kom

Liczba składowisk komunalnych czynnych
nieużytkowanych

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Składowiska_liczba_zamknięte_bez_rekult
ywacji_kom

Liczba składowisk komunalnych zamkniętych bez
rekultywacji

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Składowiska_liczba_zamknięte_w_trakcie_
rekultywacji_kom

Liczba składowisk komunalnych zamkniętych w
trakcie rekultywacji

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Składowiska_liczba_zamknięte_zrekultywo
wane_kom

Liczba składowisk komunalnych zamkniętych
zrekultywowanych

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Składowiska_liczba_zamknięte_samorekult
ywacja_kom

Liczba składowisk komunalnych zamkniętych
samorekultywacja

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Liczba składowisk przemysłowych

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Liczba składowisk przemysłowych z odpadami
niebezpiecznymi

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Liczba składowisk przemysłowych czynnych

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Liczba składowisk przemysłowych zamkniętych

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Nazwa atrybutu

Stawy_rybne_liczba_zrzutów

Stawy_rybne_max_zrzut_w_m3_s
Składowiska_liczba_komunalne
Składowiska_liczba_niebezpieczne_kom
Składowiska_liczba_czynne_kom
Składowiska_liczba_zamknięte_kom
Składowiska_liczba_w_trakcie_likwidacji_
kom
Składowiska_liczba_zlikwidowane_kom

Składowiska_liczba_przemysłowe
Składowiska_liczba_niebezpieczne_przem
Składowiska_liczba_czynne_przem
Składowiska_liczba_zamknięte_przem
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Źródło pozyskania
informacji
RZGW,
"Szczegółowe
wymagania….."
RZGW,
"Szczegółowe
wymagania….."

Jednostka

szt.
m3/s

Uwagi

Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Składowiska_liczba_w_trakcie_likwidacji_
przem

Liczba składowisk przemysłowych w trakcie
likwidacji

Float

Składowiska_liczba_zlikwidowane_przem

Liczba składowisk przemysłowych
zlikwidowanych

Składowiska_liczba_czynne_nieużytkowan
e_przem

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

nie

PIG-PIB

szt.

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Liczba składowisk przemysłowych czynnych nie
użytkowanych

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Składowiska_liczba_zamknięte_bez_rekult
ywacji_przem

Liczba składowisk przemysłowych zamkniętych
bez rekultywacji

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Składowiska_liczba_zamknięte_w_trakcie_
rekultywacji_przem

Liczba składowisk przemysłowych zamkniętych w
trakcie rekultywacji

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Składowiska_liczba_zamknięte_zrekultywo
wane_przem

Liczba składowisk przemysłowych zamkniętych
zrekultywowanych

Float

nie

PIG-PIB

szt.

Składowiska_liczba_zamknięte_samorekult
ywacja_przem

Liczba składowisk przemysłowych zamkniętych
samo rekultywacja zrekultywowanych

Float

nie

PIG-PIB

szt.

presje_rozproszone_obszarowe_JCWP_rzeczne (Wielkości zanieczyszczeń pochodzących z rozproszonych/obszarowych źródeł zanieczyszczeń w JCWP rzecznych)
SWB_MS_CD

Kod jednolitej części wód

Text

nie

KZGW
GD – Gdańsk,
GL - Gliwice,
KR - Kraków,

RZGW

Kod RZGW

Text

nie

PO – Poznań,
SZ – Szczecin,
WA - Warszawa,
WR - Wrocław
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KZGW

Uwagi

Nazwa atrybutu

Nazwa_dorz

Definicja atrybutu

Nazwa obszaru dorzecza

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

nie

Obszar Dorzecza
Dniestru, Obszar
Dorzecza
Dunaju, Obszar
Dorzecza Jarft,
Obszar Dorzecza
Łaby, Obszar
Dorzecza
Niemna, Obszar
Dorzecza Odry,
Obszar Dorzecza
Pregoły, Obszar
Dorzecza
Świeżej, Obszar
Dorzecza Wisły.

KZGW

Text

152

Jednostka

Uwagi

Nazwa atrybutu

Naz_reg_w

Definicja atrybutu

Nazwa regionu wodnego

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

nie

region wodny
Czadeczki,
region wodny
Czarnej Orawy,
region wodny
Dniestru, region
wodny Dolnej
Odry i
Przymorza
Zachodniego,
region wodny
Dolnej Wisły,
region wodny
Górnej Odry,
region wodny
Górnej Wisły,
region wodny
Izery, region
wodny Jarft,
region wodny
Łaby i
Ostrożnicy
(Upa), region
wodny Łyny i
Węgorapy,
region wodny
Małej Wisły,
region wodny
Metuje, region
wodny Niemna,
region wodny
Orlicy, region
wodny
Środkowej Odry,
region wodny
Środkowej
Wisły, region
wodny Świeżej,
region wodny
Warty.

KZGW

Text
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Jednostka

Uwagi

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Nazwa jednolitej części wód

Text

nie

KZGW

N_NAWOZY_kg_rok

Ładunek zanieczyszczeń pochodzących ze
stosowania nawozów mineralnych azotowych - N

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kg/rok

P_NAWOZY_kg_rok

Ładunek zanieczyszczeń pochodzących ze
stosowania nawozów mineralnych fosforowych - P

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kg/rok

N_ZWIERZ_G_kg_rok

Ładunek zanieczyszczeń pochodzących ze
stosowania nawozów naturalnych (hodowla
zwierząt gospodarskich) – azot

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kg/rok

P_ZWIERZ_G_kg_rok

Ładunek zanieczyszczeń pochodzących ze
stosowania nawozów naturalnych (hodowla
zwierząt gospodarskich) - fosfor

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kg/rok

N_LUD_NOCZ_kg_rok

Ładunek zanieczyszczeń pochodzący z
odprowadzenia ścieków od ludności
niekorzystającej z oczyszczalni ścieków - azot
ogólny

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kg/rok

P_LUD_NOCZ_kg_rok

Ładunek zanieczyszczeń pochodzący z
odprowadzenia ścieków od ludności
niekorzystającej z oczyszczalni ścieków - fosfor
ogólny

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kg/rok

N_OG_DEP_kg_rok

Ładunek zanieczyszczeń pochodzący z depozycji z
atmosfery – azot ogólny

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kg/rok

P_OG_DEP_kg_rok

Ładunek zanieczyszczeń pochodzący z depozycji z
atmosfery – fosfor ogólny

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kg/rok

N_SUMA_kg_rok

Suma ładunków zanieczyszczeń ze źródeł
rozproszonych/obszarowych - azot

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kg/rok

P_SUMA_kg_rok

Suma ładunków zanieczyszczeń ze źródeł
rozproszonych/obszarowych - fosfor

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kg/rok

Nazwa atrybutu
Nazwa_JCWP
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Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

Uwagi

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

Proc_udz_N_NAWOZY

Procentowy udział ładunku azotu pochodzącego ze
stosowania nawozów mineralnych w całości
ładunku azotu ze źródeł
rozproszonych/obszarowych

Double

nie

0 - 100

Obliczenia własne
IMGW-PIB

%

Proc_udz_N_ZWIERZ_G

Procentowy udział ładunku azotu pochodzącego ze
stosowania nawozów naturalnych (hodowla
zwierząt gospodarskich) w całości ładunku azotu
ze źródeł rozproszonych/obszarowych

Double

nie

0 - 100

Obliczenia własne
IMGW-PIB

%

Proc_udz_N_LUD_NOCZ

Procentowy udział ładunku azotu pochodzącego z
odprowadzenia ścieków od ludności
niekorzystającej z oczyszczalni ścieków w całości
ładunku azotu ze źródeł
rozproszonych/obszarowych

Double

nie

0 - 100

Obliczenia własne
IMGW-PIB

%

Proc_udz_N_OG_DEP

Procentowy udział ładunku azotu pochodzącego z
depozycji z atmosfery w całości ładunku azotu ze
źródeł rozproszonych/obszarowych

Double

nie

0 - 100

Obliczenia własne
IMGW-PIB

%

Dominujący_czynnik_sprawczy_N

Dominujący czynnik sprawczy będący głównym
powodem zanieczyszczeń ze źródeł
rozproszonych/obszarowych- azot

Text

nie

depozycja,
ludność
niekorzystająca z
oczyszczalni,
rolnictwo

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Proc_udz_P_NAWOZY

Procentowy udział ładunku fosforu pochodzącego
ze stosowania nawozów mineralnych w całości
ładunku fosforu ze źródeł
rozproszonych/obszarowych

Double

nie

0 - 100

Obliczenia własne
IMGW-PIB

%

Proc_udz_P_ZWIERZ_G

Procentowy udział ładunku fosforu pochodzącego
ze stosowania nawozów naturalnych (hodowla
zwierząt gospodarskich) w całości ładunku fosforu
ze źródeł rozproszonych/obszarowych

Double

nie

0 - 100

Obliczenia własne
IMGW-PIB

%

Nazwa atrybutu
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Uwagi

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

Proc_udz_P_LUD_NOCZ

Procentowy udział ładunku fosforu pochodzącego z
odprowadzenia ścieków od ludności
niekorzystającej z oczyszczalni ścieków w całości
ładunku fosforu ze źródeł
rozproszonych/obszarowych

Double

nie

0 - 100

Obliczenia własne
IMGW-PIB

%

Proc_udz_P_OG_DEP

Procentowy udział ładunku fosforu pochodzącego z
depozycji z atmosfery w całości ładunku fosforu ze
źródeł rozproszonych/obszarowych

Double

nie

0 - 100

Obliczenia własne
IMGW-PIB

%

depozycja,
ludność
niekorzystająca z
oczyszczalni,
rolnictwo

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Nazwa atrybutu

Dominujący czynnik sprawczy będący głównym
powodem zanieczyszczeń ze źródeł
rozproszonych/obszarowych - fosfor

Text

nie

N_NAWOZY_POW_kg_rok

Ładunek zanieczyszczeń pochodzących ze
stosowania nawozów mineralnych dostający się do
wód powierzchniowych - azot

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kg/rok

N_ZWIERZ_G_POW_kg_rok

Ładunek zanieczyszczeń pochodzących ze
stosowania nawozów naturalnych (hodowla
zwierząt gospodarskich) dostający się do wód
powierzchniowych - azot

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kg/rok

N_LUD_NOCZ_POW_kg_rok

Ładunek zanieczyszczeń pochodzących z
odprowadzenia ścieków od ludności
niekorzystającej z oczyszczalni ścieków dostający
się do wód powierzchniowych - azot

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kg/rok

Ładunek zanieczyszczeń pochodzących z depozycji
z atmosfery dostający się do wód
powierzchniowych - azot

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kg/rok

Dominujący_czynnik_sprawczy_P

N_OG_DEP_POW_kg_rok
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Uwagi

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

P_NAWOZY_POW_kg_rok

Ładunek zanieczyszczeń pochodzących ze
stosowania nawozów mineralnych dostający się do
wód powierzchniowych - fosfor

Double

P_ZWIERZ_G_POW_kg_rok

Ładunek zanieczyszczeń pochodzących ze
stosowania nawozów naturalnych (hodowla
zwierząt gospodarskich) dostający się do wód
powierzchniowych - fosfor

P_LUD_NOCZ_POW_kg_rok

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kg/rok

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kg/rok

Ładunek zanieczyszczeń pochodzących z
odprowadzenia ścieków od ludności
niekorzystającej z oczyszczalni ścieków dostający
się do wód powierzchniowych - fosfor

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kg/rok

Ładunek zanieczyszczeń pochodzących z depozycji
z atmosfery dostający się do wód
powierzchniowych - fosfor

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kg/rok

N_SUMA_POW_kg_rok

Sumaryczny ładunek zanieczyszczeń ze źródeł
rozproszonych/obszarowych dostający się do wód
powierzchniowych - azot

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kg/rok

P_SUMA_POW_kg_rok

Sumaryczny ładunek ze źródeł
rozproszonych/obszarowych dostający się do wód
powierzchniowych - fosfor

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

kg/rok

Zrodlo_danych

Źródło danych o presjach
rozproszonych/obszarowych dla_JCWP_rzecznych

Text

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Kod jednolitej części wód

Text

nie

KZGW

Liczba punktów ujęć wód powierzchniowych
ujmujących wodę wykorzystywaną w rolnictwie do
nawadniania

Short
Integer

nie

RZGW, KZGW,
obliczenia własne
IMGW-PIB

Nazwa atrybutu

P_OG_DEP_POW_kg_rok

presje_uj_pow_JCWP_rzeczne (Presje wynikające z poboru wód powierzchniowych)
SWB_MS_CD

U_rol_l
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[szt]

Uwagi

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

U_rol_s

Sumaryczna wielkość poborów wód
powierzchniowych wynikających z potrzeb
rolnictwa – nawadnianie

Double

U_kom_l

Liczba punktów ujęć wód powierzchniowych
ujmujących wodę wykorzystywaną przez
gospodarkę komunalna do zaopatrzenie ludności w
wodę przeznaczoną do spożycia

U_kom_s

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

nie

RZGW, KZGW,
obliczenia własne
IMGW-PIB

[m3/rok]

Short
Integer

nie

RZGW, KZGW,
obliczenia własne
IMGW-PIB

[szt]

Sumaryczna wielkość poborów wód
powierzchniowych wynikających z potrzeb
gospodarki komunalnej - zaopatrzenie ludności w
wodę przeznaczoną do spożycia

Double

nie

RZGW, KZGW,
obliczenia własne
IMGW-PIB

[m3/rok]

U_prze_l

Liczba punktów ujęć wód powierzchniowych
ujmujących wodę wykorzystywaną przez przemysł
do celów produkcyjnych

Short
Integer

nie

RZGW, KZGW,
obliczenia własne
IMGW-PIB

[szt]

U_prze_s

Sumaryczna wielkość poborów wód
powierzchniowych wynikających z potrzeb
przemysłu do celów produkcyjnych

Double

nie

RZGW, KZGW,
obliczenia własne
IMGW-PIB

[m3/rok]

U_chlo_l

Liczba punktów ujęć wód powierzchniowych
ujmujących wodę wykorzystywaną przez przemysł
energetycznych do celów chłodniczych

Short
Integer

nie

RZGW, KZGW,
obliczenia własne
IMGW-PIB

[szt]

U_chlo_s

Sumaryczna wielkość poborów wód
powierzchniowych wynikających z potrzeb
przemysłu przemysł energetycznego do celów
chłodniczych

Double

nie

RZGW, KZGW,
obliczenia własne
IMGW-PIB

[m3/rok]

U_hyen_l

Liczba punktów ujęć wód powierzchniowych
ujmujących wodę wykorzystywaną przez
hydroenergetykę do produkcji energii elektrycznej

Short
Integer

nie

RZGW, KZGW,
obliczenia własne
IMGW-PIB

[szt]

Nazwa atrybutu
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Uwagi

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

U_hyen_s

Sumaryczna wielkość poborów wód
powierzchniowych wynikających z potrzeb
hydroenergetyki do produkcji energii elektrycznej

Double

U_staw_l

Liczba punktów ujęć wód powierzchniowych
ujmujących wodę wykorzystywaną przez stawy
rybne do napełniania stawów

U_staw_s

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

nie

RZGW, KZGW,
obliczenia własne
IMGW-PIB

[m3/rok]

Short
Integer

nie

RZGW, KZGW,
obliczenia własne
IMGW-PIB

[szt]

Sumaryczna wielkość poborów wód
powierzchniowych wynikających z potrzeb
napełniania stawów rybnych

Double

nie

RZGW, KZGW,
obliczenia własne
IMGW-PIB

[m3/rok]

U_kop_l

Liczba punktów ujęć wód powierzchniowych
ujmujących wodę wykorzystywaną przez kopalnie
do celów produkcyjnych

Short
Integer

nie

RZGW, KZGW,
obliczenia własne
IMGW-PIB

[szt]

U_kop_s

Sumaryczna wielkość poborów wód
powierzchniowych wynikających z potrzeb kopalni
do celów produkcyjnych

Double

nie

RZGW, KZGW,
obliczenia własne
IMGW-PIB

[m3/rok]

U_zegl_l

Liczba punktów ujęć wód powierzchniowych
ujmujących wodę wykorzystywaną przez żeglugę
do utrzymania warunków żeglugowych

Short
Integer

nie

RZGW, KZGW,
obliczenia własne
IMGW-PIB

[szt]

U_zegl_s

Sumaryczna wielkość poborów wód
powierzchniowych wynikających z potrzeb żeglugi
do utrzymania warunków żeglugowych

Double

nie

RZGW, KZGW,
obliczenia własne
IMGW-PIB

[m3/rok]

U_pmz_l

Liczba punktów ujęć wód powierzchniowych
ujmujących wodę do celów przerzutu
międzyliniowego

Short
Integer

nie

RZGW, KZGW,
obliczenia własne
IMGW-PIB

[szt]

U_pmz_s

Sumaryczna wielkość poborów wód
powierzchniowych wynikających z potrzeb
przerzutu międzyliniowego

Double

nie

RZGW, KZGW,
obliczenia własne
IMGW-PIB

[m3/rok]

Nazwa atrybutu
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Uwagi

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

U_inne_l

Liczba punktów ujęć wód powierzchniowych
ujmujących wodę w innych celach

Short
Integer

U_inne_s

Sumaryczna wielkość poborów wód
powierzchniowych wynikających z potrzeb innych
czynników sprawczych

U_R

Q_R

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

nie

RZGW, KZGW,
obliczenia własne
IMGW-PIB

[szt]

Double

nie

RZGW, KZGW,
obliczenia własne
IMGW-PIB

[m3/rok]

Suma poborów wód powierzchniowych wszystkich
kategorii

Double

nie

RZGW, KZGW,
obliczenia własne
IMGW-PIB

[m3/rok]

Odpływ średni roczny na zamknięciu JCWP

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

m3/rok

W_pw

Wskaźnik presji spowodowanej poborem wody w
JCWP = Suma poborów wód powierzchniowych
wszystkich kategorii /odpływ średni roczny na
zamknięciu JCWP

Double

nie

RZGW, KZGW,
obliczenia własne
IMGW-PIB

[-]

W_wpw

Ocena wpływu presji (znaczącego oddziaływania)
spowodowanej poborem wody w JCWP w skali 4stopniowej

Short
Integer

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

[-]

Nazwa atrybutu

0,1,2,3

presje_wody_rekreacja_JCWP_jeziorne (JCWP w których zlokalizowano kąpieliska lub przystanie jachtowe)
LWB_NAME

Nazwa jednolitej części wód jeziornej

Text

nie

KZGW

SWB_MS_CD

Kod jednolitej części wód – kategoria jeziora

Text

nie

KZGW

Licz_kap

Liczba kąpielisk w JCWP

Short
Integer

nie

Licz_jacht

Liczba przystani jachtowych w JCWP

Short
Integer

nie

RZGW

Przynależność do RZGW

Text

nie

KZGW

Naz_dorz

Nazwa obszaru dorzecza

Text

nie

KZGW

Naz_reg_w

Nazwa regionu wodnego

Text

nie

KZGW

presje_wody_rekreacja_JCWP_przejsciowe (JCWP w których zlokalizowano kąpieliska lub przystanie jachtowe)
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Obliczenia własne
IMGWPIB/PIS2012
Obliczenia własne
IMGWPIB/RZGW

Uwagi

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

TWB_NAME

Nazwa jednolitej części wód przejściowej

Text

nie

KZGW

SWB_MS_CD

Kod jednolitej części wód – kategoria jeziora

Text

nie

KZGW

Licz_kap

Liczba kąpielisk w JCWP

Short
Integer

nie

Licz_jacht

Liczba przystani jachtowych w JCWP

Short
Integer

nie

RZGW

Przynależność do RZGW

Text

nie

KZGW

Naz_dorz

Nazwa obszaru dorzecza

Text

nie

KZGW

Naz_reg_w

Nazwa regionu wodnego

Text

nie

KZGW

Nazwa atrybutu

Źródło pozyskania
informacji

Obliczenia własne
IMGWPIB/PIS2012
Obliczenia własne
IMGWPIB/RZGW

presje_wody_rekreacja_JCWP_przybrzezne (JCWP w których zlokalizowano kąpieliska lub przystanie jachtowe)
CWB_NAME

Nazwa jednolitej części wód przybrzeżnej

Text

nie

KZGW

SWB_MS_CD

Kod jednolitej części wód – kategoria jeziora

Text

nie

KZGW

Licz_kap

Liczba kąpielisk w JCWP

Short
Integer

nie

Licz_jacht

Liczba przystani jachtowych w JCWP

Short
Integer

nie

RZGW

Przynależność do RZGW

Text

nie

KZGW

Naz_dorz

Nazwa obszaru dorzecza

Text

nie

KZGW

Naz_reg_w

Nazwa regionu wodnego

Text

nie

KZGW

Obliczenia własne
IMGWPIB/PIS2012
Obliczenia własne
IMGWPIB/RZGW

presje_wody_rekreacja_JCWP_rzeczne (JCWP w których zlokalizowano kąpieliska lub przystanie jachtowe)
SWB_MS_CD
Licz_kap

Kod jednolitej części wód – kategoria rzeki

Text

nie

KZGW

Liczba kąpielisk w JCWP

Short
Integer

nie

Obliczenia własne
IMGWPIB/PIS2012
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Jednostka

Uwagi

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Liczba przystani jachtowych w JCWP

Short
Integer

nie

Obliczenia własne
IMGWPIB/RZGW

RZGW

Przynależność do RZGW

Text

nie

KZGW

Naz_dorz

Nazwa obszaru dorzecza

Text

nie

KZGW

Naz_reg_w

Nazwa regionu wodnego

Text

nie

KZGW

Naz_JCWP

Nazwa jednolitej części wód

Text

nie

KZGW

Text

nie

KZGW

Nazwa atrybutu

Licz_jacht

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

presje_wskazniki_hydromorfologiczne_JCWP_rzeczne
Kod_JCWP
RZGW

Kod jednolitej części wód
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Nazwa_dorz

Nazwa dorzecza

Text

nie

KZGW

Naz_reg_w

Nazwa regionu wodnego

Text

nie

KZGW

Nazwa_JCWP

Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych

Text

nie

KZGW

Status_N_n

Czy dana część wód jest naturalna (N), sztuczna
(T), czy silnie zmieniona (T)

Text

nie

T.N

Obliczenia własne
IMGW-PIB

NAT, SCW,
SZCW

RZGW

Status JCWP w wyniku ostatniego wyznaczenia
Status_ost

NAT – naturalna

Text

SCW – silnie zmieniona
SZCW - sztuczna
Stan /potencjał ekologiczny

Text

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

Ocena biologicznych elementów jakości

Text

nie

GIOŚ

Wskaznik_m1

Wskaźnik presji wynikający z obwałowania cieków
w JCWP

Text

nie

Wskaznik_m2

Wskaźnik presji wynikający z istniejących budowli
poprzecznych na ciekach w JCWP

Text

nie

Stan_Poten
Biologia
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0 1

RZGW

bezwym.

RZGW

bezwym

Uwagi

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

Wskaznik_m4

Wskaźnik presji wynikający z zabudowy podłużnej
na ciekach

Text

nie

0 1

RZGW

bezwym

Wskaznik_m5

Wskaźnik presji wynikający z powierzchni
obszarów zmeliorowanych w JCWP

Double

nie

0 1

Obliczenia własne
IMGW-PIB

bezwym

Wskaznik_m6

Wskaźnik presji wynikający z zainstalowania
MEW na ciekach

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

MW/km

Wskaznik_m7

Wskaźnik presji wynikający z funkcjonowania
dróg wodnych w JCWP

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

bezwym

Wskaznik_m8

Wskaźnik presji wynikający z intensywności
lokalizacji budowli poprzecznych na ciekach w
JCWP

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

liczba/km

Wskaznik_m9

Wskaźnik presji wynikający z uszczelnienia
powierzchni JCWP

Double

nie

0 1

Obliczenia własne
IMGW-PIB

bezwym

Wskaznik_m10

Wskaźnik presji wynikający z funkcjonowania
zbiorników wodnych w JCWP

Double

nie

0 1

Obliczenia własne
IMGW-PIB

bezwym

Wskaznik_m11

Wskaźnik presji wynikający z przekroczeń cieku
przez drogi

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

liczba/km

Wskaźnik W1

Wskaźnik presji wynikający z wpływu zbiorników
na hydrologiczny reżim cieków

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB

bezwym
t/km
cieków
istotnych
w JCWP
lub m3/km
cieków
istotnych
w JCWP

Nazwa atrybutu

Pobory_Kru

0 1

Pobory kruszywa

Text

nie

KZGW, RZGW

Kapieliska

Liczba kąpielisk w JCWP

Double

nie

Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Przystanie

Liczba przystani jachtowych w JCWP

Double

nie

KZGW

zrodla_presji_kapieliska_JCWP_jeziorne
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Uwagi

W przypadku braku danych o wielkości
poboru kruszywa tylko identyfikacja
JCWP, w których ma miejsce pobór.

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Nazwa Województwa

Text

nie

GIS

Kod kąpieliska

Text

nie

GIS

Nazwa_kapi

Nazwa kąpieliska

Text

nie

GIS

Nazwa_akwe

Nazwa akwenu

Text

nie

GIS

Rok rejestracji kąpieliska w GIS

Text

nie

GIS

Kategoria wody w kąpielisku

Text

nie

GIS

Uwagi

Text

nie

GIS

KodJCWP

Kod JCWP

Text

nie

GIS

Naz_dorz

Nazwa obszaru dorzecza

Text

nie

KZGW

Naz_reg_w

Nazwa regionu wodnego

Text

nie

KZGW

Nazwa Województwa

Text

nie

GIS

Kod kąpieliska

Text

nie

GIS

Nazwa_kapi

Nazwa kąpieliska

Text

nie

GIS

Nazwa_akwe

Nazwa akwenu

Text

nie

GIS

Rok rejestracji kąpieliska w GIS

Text

nie

GIS

Kategoria wody w kąpielisku

Text

nie

GIS

Uwagi

Text

nie

GIS

KodJCWP

Kod JCWP

Text

nie

GIS

Naz_dorz

Nazwa obszaru dorzecza

Text

nie

KZGW

Naz_reg_w

Nazwa regionu wodnego

Text

nie

KZGW

Nazwa Województwa

Text

nie

GIS

Nazwa atrybutu
Województw
Numid

Rok
Kat_wody
UWAGI

Źródło pozyskania
informacji

zrodla_presji_kapieliska_JCWP_przejsciowe
Województw
Numid

Rok
Kat_wody
UWAGI

zrodla_presji_kapieliska_JCWP_przybrzezne
Województw
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Jednostka

Uwagi

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Kod kąpieliska

Text

nie

GIS

Nazwa_kapi

Nazwa kąpieliska

Text

nie

GIS

Nazwa_akwe

Nazwa akwenu

Text

nie

GIS

Rok rejestracji kąpieliska w GIS

Text

nie

GIS

Kategoria wody w kąpielisku

Text

nie

GIS

Uwagi

Text

nie

GIS

KodJCWP

Kod JCWP

Text

nie

GIS

Naz_dorz

Nazwa obszaru dorzecza

Text

nie

KZGW

Naz_reg_w

Nazwa regionu wodnego

Text

nie

KZGW

Nazwa Województwa

Text

nie

GIS

Kod kąpieliska

Text

nie

GIS

Nazwa_kapi

Nazwa kąpieliska

Text

nie

GIS

Nazwa_akwe

Nazwa akwenu

Text

nie

GIS

Nazwa_ak
we

Rok rejestracji kąpieliska w GIS

Text

nie

GIS

Rok

Kategoria wody w kąpielisku

Text

nie

GIS

Kat_wody

Uwagi

Text

nie

GIS

UWAGI

KodJCWP

Kod JCWP

Text

nie

GIS

KodJCWP

Naz_dorz

Nazwa obszaru dorzecza

Text

nie

KZGW

Naz_dorz

Naz_reg_w

Nazwa regionu wodnego

Text

nie

KZGW

Naz_reg_
w

Nazwa atrybutu
Numid

Rok
Kat_wody
UWAGI

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

zrodla_presji_kapieliska_JCWP_rzeczne
Województw
Numid

Rok
Kat_wody
UWAGI

zrodla_presji_przerzuty_wody
RZGW

Nazwa RZGW

Text

nie
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KZGW, RZGW

Uwagi

Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

NAZ_LOK

Nazwa przerzutu wody

Text

nie

KZGW, RZGW

Miejsce

Numer SCWP

Text

nie

KZGW, RZGW

ROK

Rok

Integer

nie

KZGW, RZGW

NAZ_RZ

Nazwa rzeki z której ma miejsce pobór wody

Double

nie

KZGW, RZGW

KM_RZ

Kilometr rzeki

Double

nie

KZGW, RZGW

Jednostka

km

zrodla_presji_przyst_jacht_JCWP_jeziorne
NAZ_RZ

Nazwa wody jeziornej

Text

nie

KZGW

Stan techniczny

Text

nie

KZGW

EKSPLO

Czy obiekt eksploatowany

Text

nie

KZGW

IL_MSC

Ilość miejsc do postojowych

Short
Integer

nie

KZGW

sztuki

DL_OB

Długość przystani

Short
Integer

nie

KZGW

Metry [m]

ZR_DAN

Źródło danych

Text

nie

KZGW

NAZWA

Nazwa własna przystani

Text

nie

KZGW

Kod JCWP

Text

nie

KZGW

Powierzchnia

Double

nie

KZGW

UWAGI

uwagi

Text

nie

KZGW

RZGW

Nazwa RZGW

Text

nie

KZGW

Gmina

Nazwa gminy

Text

nie

KZGW

Miejsc

Nazwa Miejscowości

Text

nie

KZGW

rodzaj

Rodzaj zb. wodnego

Text

nie

KZGW

Naz_dorz

Nazwa obszaru dorzecza

Text

nie

KZGW

Naz_reg_w

Nazwa regionu wodnego

Text

nie

KZGW

STAN_TECH

SWB_MS_CD
POW

zrodla_presji_przyst_jacht_JCWP_przejsciowe
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Hektary
[ha]

Uwagi

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Nazwa wody przejściowej

Text

nie

KZGW

Stan techniczny

Text

nie

KZGW

EKSPLO

Czy obiekt eksploatowany

Text

nie

KZGW

IL_MSC

Ilość miejsc do postojowych

Short
Integer

nie

KZGW

sztuki

DL_OB

Długość przystani

Short
Integer

nie

KZGW

Metry [m]

ZR_DAN

Źródło danych

Text

nie

KZGW

NAZWA

Nazwa własna przystani

Text

nie

KZGW

Kod JCWP

Text

nie

KZGW

Powierzchnia

Double

nie

KZGW

UWAGI

uwagi

Text

nie

KZGW

RZGW

Nazwa RZGW

Text

nie

KZGW

Gmina

Nazwa gminy

Text

nie

KZGW

Miejsc

Nazwa Miejscowości

Text

nie

KZGW

rodzaj

Rodzaj zb. wodnego

Text

nie

KZGW

Naz_dorz

Nazwa obszaru dorzecza

Text

nie

KZGW

Naz_reg_w

Nazwa regionu wodnego

Text

nie

KZGW

Nazwa wody przybrzeżnej

Text

nie

KZGW

Stan techniczny

Text

nie

KZGW

EKSPLO

Czy obiekt eksploatowany

Text

nie

KZGW

IL_MSC

Ilość miejsc do kąpieli

Short
Integer

nie

KZGW

sztuki

DL_OB

Długość kąpieliska

Short
Integer

nie

KZGW

Metry [m]

Nazwa atrybutu
NAZ_RZ
STAN_TECH

SWB_MS_CD
POW

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

Hektary
[ha]

zrodla_presji_przyst_jacht_JCWP_przybrzezne
NAZ_RZ
STAN_TECH
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Uwagi

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

ZR_DAN

Źródło danych

Text

nie

KZGW

NAZWA

Nazwa własna kąpieliska

Text

nie

KZGW

SWB_MS_CD

Kod kąpieliska

Text

nie

KZGW

POW

Powierzchnia

Double

nie

KZGW

UWAGI

uwagi

Text

nie

KZGW

RZGW

Nazwa RZGW

Text

nie

KZGW

Gmina

Nazwa gminy

Text

nie

KZGW

Miejsc

Nazwa Miejscowości

Text

nie

KZGW

rodzaj

Rodzaj zb. Wodnego

Text

nie

KZGW

Naz_dorz

Nazwa obszaru dorzecza

Text

nie

KZGW

Naz_reg_w

Nazwa regionu wodnego

Text

nie

KZGW

Nazwa wody rzecznej

Text

nie

KZGW

Stan techniczny

Text

nie

KZGW

EKSPLO

Czy obiekt eksploatowany

Text

nie

KZGW

IL_MSC

Ilość miejsc do postojowych

Short
Integer

nie

KZGW

sztuki

DL_OB

Długość przystani

Short
Integer

nie

KZGW

Metry [m]

ZR_DAN

Źródło danych

Text

nie

KZGW

NAZWA

Nazwa własna przystani

Text

nie

KZGW

Kod JCWP

Text

nie

KZGW

Powierzchnia

Double

nie

KZGW

UWAGI

uwagi

Text

nie

KZGW

RZGW

Nazwa RZGW

Text

nie

KZGW

Nazwa atrybutu

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

Hektary
[ha]

zrodla_presji_przyst_jacht_JCWP_rzeczne
NAZ_RZ
STAN_TECH

SWB_MS_CD
POW
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Hektary
[ha]

Uwagi

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Gmina

Nazwa gminy

Text

nie

KZGW

Miejsc

Nazwa miejscowości

Text

nie

KZGW

rodzaj

Rodzaj zb. wodnego

Text

nie

KZGW

Naz_dorz

Nazwa obszaru dorzecza

Text

nie

KZGW

Naz_reg_w

Nazwa regionu wodnego

Text

nie

KZGW

Kod jednolitej części wód

Text

nie

KZGW

Nazwa JCW jeziornej

Text

nie

KZGW

Nazwa atrybutu

Źródło pozyskania
informacji

zrodla_presji_rozpr_obszar_rolnictwo_JCWP_jeziorne
LWB_MS_CD
Nazwa_JCW

Region_wod

Nazwa regionu wodnego

Text

nie

Czadeczka,
Czarna Orawa,
Dniestr, Dolna
Odra i
Przymorze Zach.,
Dolna Wisła,
Górna Odra,
Górna Wisła,
Izera, Jarft, Łaba
i Ostrożnica
(Upa), Łyna i
Węgorapa Mała
Wisła, Metuje,
Niemen Orlica,
Środkowa Odra,
Środkowa Wisła,
Świeża, Warta.

KZGW

Dniestr, Dunaj,
Jarft, Łaba,
Niemen, Odra,
Pregoła, Świeża,
Wisła.

KZGW

Dorzecze

Nazwa obszaru dorzecza

Text

nie

RZGW

Przynależność do RZGW

Text

nie

GD – Gdańsk,
KZGW
GL - Gliwice,
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Jednostka

Uwagi

Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

ha

KR - Kraków,
PO – Poznań,
SZ – Szczecin,
WA - Warszawa,
WR - Wrocław

Pow_rol_ha

Powierzchnia terenu rolnego w danej JCWP

Double

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB na
podstawie
CLC2006

Text

nie

KZGW

zrodla_presji_rozpr_obszar_rolnictwo_JCWP_rzeczne
SWB_MS_CD

Kod jednolitej części wód

GD – Gdańsk,
GL - Gliwice,
KR - Kraków,
RZGW

Kod RZGW

Text

nie

PO – Poznań,
SZ – Szczecin,
WA - Warszawa,
WR - Wrocław
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KZGW

Uwagi

Nazwa atrybutu

Nazwa_dorz

Definicja atrybutu

Nazwa obszaru dorzecza

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

nie

Obszar Dorzecza
Dniestru, Obszar
Dorzecza
Dunaju, Obszar
Dorzecza Jarft,
Obszar Dorzecza
Łaby, Obszar
Dorzecza
Niemna, Obszar
Dorzecza Odry,
Obszar Dorzecza
Pregoły, Obszar
Dorzecza
Świeżej, Obszar
Dorzecza Wisły.

KZGW

Text
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Jednostka

Uwagi

Nazwa atrybutu

Naz_reg_w

Definicja atrybutu

Nazwa regionu wodnego

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

nie

region wodny
Czadeczki,
region wodny
Czarnej Orawy,
region wodny
Dniestru, region
wodny Dolnej
Odry i
Przymorza
Zachodniego,
region wodny
Dolnej Wisły,
region wodny
Górnej Odry,
region wodny
Górnej Wisły,
region wodny
Izery, region
wodny Jarft,
region wodny
Łaby i
Ostrożnicy
(Upa), region
wodny Łyny i
Węgorapy,
region wodny
Małej Wisły,
region wodny
Metuje, region
wodny Niemna,
region wodny
Orlicy, region
wodny
Środkowej Odry,
region wodny
Środkowej
Wisły, region
wodny Świeżej,
region wodny
Warty.

KZGW

Text
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Jednostka

Uwagi

Nazwa atrybutu
Nazwa_JCWP
Pow_rol_ha

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Nazwa jednolitej części wód

Text

nie

KZGW

nie

Obliczenia własne
IMGW-PIB na
podstawie
CLC2006

Powierzchnia terenu rolnego w danej JCWP

Double

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

Uwagi

ha

zrodla_presji_zrzuty_pkt_komunalne

Lacznik

Nazwa identyfikatora w źródłowej warstwie
zrzutów zanieczyszczeń ze źrodeł komunalnych
z obszaru działania danego RZGW

Text

nie

ID_OB

Kod odpowiadający identyfikatorowi obiektu z
warstwy zrzutów zanieczyszczeń ze źrodeł
komunalnych z obszaru działania danego
RZGW

Text

nie

Nazwa użytkownika

Text

nie

UZYTKOWNIK
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RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
zasada tworzenia
wymagania,
łącznika: "skrót
ograniczenia i
nazwy
priorytety dla
RZGW"_kom_"k potrzeb wdrażania
olejny numer
planu
rekordu"
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"

Połączenie z warstwami:
zrzuty_kom_obszar_dzial_RZGW- PO,
zrzuty_kom_obszar_dzial_RZGW- GD,
zrzuty_kom_obszar_dzial_RZGW- GL,
zrzuty_kom_obszar_dzial_RZGW- KR,
zrzuty_kom_obszar_dzial_RZGW- SZ,
zrzuty_kom_obszar_dzial_RZGW- WA
zrzuty_kom_obszar_dzial_RZGW- WR

Nazwa atrybutu

WOJ

POWIAT

GMINA

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Nazwa województwa

Text

nie

Nazwa powiatu

Text

nie

Nazwa gminy

Text

nie
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Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"

Jednostka

Uwagi

Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Nazwa miejscowości

Text

nie

SWB_MS_CD

Kod JCWP

Text

nie

Nazwa_JCWP

Nazwa JCWP

Text

nie

Miejscowos
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Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"

Jednostka

Uwagi

Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Naz_reg_w

Nazwa regionu wodnego

Text

nie

Nazwa_dorz

Nazwa obszaru dorzecza

Text

nie

Nazwa RZGW

Text

nie

RZGW

zrodla_presji_zrzuty_pkt_przemyslowe
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Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"

Jednostka

Uwagi

Nazwa atrybutu

Lacznik

ID_OB

UZYTKOWNIK

Definicja atrybutu

Nazwa identyfikatora w źródłowej warstwie
zrzutów zanieczyszczeń ze źrodeł
przemysłowych z obszaru działania danego
RZGW

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Text

nie

Kod odpowiadający identyfikatorowi obiektu z
warstwy zrzutów zanieczyszczeń ze źrodeł
przemysłowych z obszaru działania danego
RZGW

Text

nie

Nazwa użytkownika

Text

nie
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Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

zasada tworzenia
łącznika: "skrót
nazwy
RZGW"_przem_
"kolejny numer
rekordu"

RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"

Jednostka

Uwagi
Połączenie z warstwami:
zrzuty_przem_obszar_dzial_RZGWPO,
zrzuty_przem_obszar_dzial_RZGWGD,
zrzuty_przem_obszar_dzial_RZGWGL,
zrzuty_przem_obszar_dzial_RZGWKR,
zrzuty_przem_obszar_dzial_RZGWSZ,
zrzuty_przem_obszar_dzial_RZGWWA
zrzuty_przem_obszar_dzial_RZGWWR

Nazwa atrybutu

WOJ

POWIAT

GMINA

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Nazwa województwa

Text

nie

Nazwa powiatu

Text

nie

Nazwa gminy

Text

nie
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Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"

Jednostka

Uwagi

Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Nazwa miejscowości

Text

nie

SWB_MS_CD

Kod JCWP

Text

nie

Nazwa_JCWP

Nazwa JCWP

Text

nie

Miejscowos
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Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"

Jednostka

Uwagi

Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Naz_reg_w

Nazwa regionu wodnego

Text

nie

Nazwa_dorz

Nazwa obszaru dorzecza

Text

nie

Nazwa RZGW

Text

nie

RZGW

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"

zrodla_presji_ujecia_powierzchniowe
Lacznik

Nazwa identyfikatora w źródłowej warstwie
String
poborów wód powierzchniowych z RZGW

nie
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RZGW

[-]

Uwagi

Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

ID_OB

Kod odpowiadający identyfikatorowi obiektu z
warstwy poborów wód powierzchniowych z String
RZGW

nie

RZGW

[-]

Uzytkownik

Nazwa użytkownika

nie

RZGW

[-]

String

Obliczenia własne
IMGWPIB/RZGW
Obliczenia własne
IMGWPIB/RZGW
Obliczenia własne
IMGWPIB/RZGW

WOJ

Nazwa województwa

String

nie

POWIAT

Nazwa powiatu

String

nie

GMINA

Nazwa gminy

String

nie

Miejscowos

Nazwa miejscowości

String

nie

RZGW

[-]

SWB_MS_CD

Kod JCWP

String

nie

RZGW

[-]

Nazwa_JCWP

Nazwa JCWP

String

nie

RZGW

[-]

Naz_reg_w

Nazwa regionu wodnego

String

nie

RZGW

[-]

Nazwa_dorz

Nazwa obszaru dorzecza

String

nie

RZGW

[-]

RZGW

Nazwa RZGW

String

nie

RZGW

[-]

ROK_RZ

Rok danych rzeczywistych

Double

nie

nawodnieni

Wielkość poboru wody - nawadnianie w rolnictwie Double

nie

komunal

Wielkość poboru wody - zaopatrzenie ludności w
Double
wodę przeznaczoną do spożycia

nie

przemysl

Wielkość poboru wody - produkcja w przemyśle

Double

nie

chlodnicze

Wielkość poboru wody elektrycznej

Double

nie

stawy

Wielkość poboru wody rybnych

Double

nie

produkcja energii
napełnianie stawów
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Rok, b.d

[-]

[-]

[-]

Obliczenia własne
IMGW[-]
PIB/RZGW
Obliczenia własne
IMGW[m3/rok]
PIB/RZGW
Obliczenia własne
IMGWPIB/RZGW
Obliczenia własne
IMGWPIB/RZGW
Obliczenia własne
IMGWPIB/RZGW
Obliczenia własne
IMGWPIB/RZGW

[m3/rok]

[m3/rok]
[m3/rok]
[m3/rok]

Uwagi

Nazwa atrybutu

Typ
atrybut
u

Definicja atrybutu

Obligato
ryjność
atrybutu

energetycz

Wielkość poboru wody produkcja energii
Double
elektrycznej przez elektrownie wodne

nie

kopalni

Wielkość poboru wody - produkcja - kopalnie
Double
węgla i kopalnie odkrywkowe

nie

zegluga

Wielkość poboru wody - utrzymanie warunków
Double
żeglugowych

nie

przerzut

Wielkość poboru wody - przerzuty wody

Double

nie

inne

Wielkość poboru wody do innych pozostałych
Double
celów

nie

zrodlo

Nazwa źródłowej warstwy
powierzchniowych z RZGW

nie

poborów

wód

String

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji

Jednostka

Obliczenia własne
IMGWPIB/RZGW

[m3/rok]

Obliczenia własne
IMGWPIB/RZGW
Obliczenia własne
IMGWPIB/RZGW
Obliczenia własne
IMGWPIB/RZGW
Obliczenia własne
IMGWPIB/RZGW
RZGW

Uwagi

[m3/rok]
[m3/rok]
[m3/rok]
[m3/rok]
[-]

zrodla_presji_zrzuty_pkt_stawy

Lacznik

Nazwa identyfikatora w źródłowej warstwie
zrzutów zanieczyszczeń ze stawów rybnych z
obszaru działania danego RZGW

Text
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nie

zasada tworzenia
łącznika: "skrót
nazwy
RZGW"_st_"kol
ejny numer
rekordu"

RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"

Połączenie z warstwami:
zrzuty_stawy_obszar_dzial_RZGWPO,
zrzuty_stawy_obszar_dzial_RZGWGD,
zrzuty_stawy_obszar_dzial_RZGWGL,
zrzuty_stawy_obszar_dzial_RZGWKR,
zrzuty_stawy_obszar_dzial_RZGWSZ,
zrzuty_stawy_obszar_dzial_RZGWWA
zrzuty_stawy_obszar_dzial_RZGWWR

Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Kod odpowiadający identyfikatorowi obiektu z
warstwy zrzutów zanieczyszczeń ze stawów
rybnych z obszaru działania danego RZGW

Text

nie

UZYTKOWNIK

Nazwa użytkownika

Text

nie

WOJ

Nazwa województwa

Text

nie

ID_OB
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Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"

Jednostka

Uwagi

Nazwa atrybutu

POWIAT

GMINA

Miejscowos

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Nazwa powiatu

Text

nie

Nazwa gminy

Text

nie

Nazwa miejscowości

Text

nie
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Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"

Jednostka

Uwagi

Nazwa atrybutu

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

SWB_MS_CD

Kod JCWP

Text

nie

Nazwa_JCWP

Nazwa JCWP

Text

nie

Nazwa regionu wodnego

Text

nie

Naz_reg_w

185

Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"

Jednostka

Uwagi

Nazwa atrybutu

Nazwa_dorz

RZGW

Definicja atrybutu

Typ
atrybut
u

Obligato
ryjność
atrybutu

Nazwa obszaru dorzecza

Text

nie

Nazwa RZGW

Text

nie
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Lista wartości
przyjmowanych
przez atrybut

Źródło pozyskania
informacji
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"
RZGW,
opracowanie
"Szczegółowe
wymagania,
ograniczenia i
priorytety dla
potrzeb wdrażania
planu
gospodarowania
wodami na
obszarach dorzeczy
w Polsce"

Jednostka

Uwagi
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działalności rolniczej ze względu na zanieczyszczenie wód związkami azotu, KZGW, Warszawa 2011
[Zmiany klimatu ..., 2011], Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko naturalne Polski oraz
określenie ich skutków ekonomicznych, projekt KLIMAT, zad. 1, IMGW-PIB, Warszawa – Gdynia −
Kraków 2011, (http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2011/02/zad.1_R2010w.pdf)
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/waterbase-rivers-8
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metodyczne przedstawiono w rozdziale 2, w którym w całości w wersji oryginalnej zawarto metodykę
stanowiącą jeden z wyników wspomnianego Zadania 25 PSH .
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1. Wstęp
Opracowanie wykonane zostało w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zadania państwowej
służby hydrogeologicznej w latach 2012-2014” w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r., a
jego zakres i harmonogram został określony przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
Realizacja zadania obejmowała opracowanie szczegółowej charakterystyki jednolitych części
wód podziemnych (JCWPd) zgodnie z załącznikiem II.2 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zakres prac
obejmował wykonanie tzw. charakterystyki wstępnej dla wszystkich jednolitych części wód
podziemnych według podziału na 172 JCWPd, w tym przeprowadzenie przeglądu presji i oddziaływań
na wody podziemne, odniesienie ich do wyników oceny stanu JCWPd, a następnie wykonanie oceny
wpływu presji na stan ilościowy i chemicznywód podziemnych w JCWPd.Analiza ta była podstawą do
wskazania części wód zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, dla których opracowano
tzw. dalszą charakterystykę (ryc. 1).

Charakterystyka wstępna dla
172 jednolitych części wód podziemnych

Przegląd presji i oddziaływań

Identyfikacja oddziaływań istotnych dla stanu
ekosystemów chronionych zależnych od wód
podziemnych (S<ΔH), stanu wód
powierzchniowych (QG >Qnh) oraz stanu
chemicznego wód podziemnych

JCWPd zagrożone nieosiągnięciem
celów środowiskowych

Dalsza charakterystyka dla 35
jednolitych części wód podziemnych
Ocena stanu JCWPd

Ocena wpływu i ryzyka niespełnienia celów
środowiskowych
Ryc. 1. Schemat przeprowadzenia charakterystyk jednolitych części wód podziemnych
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2. Charakterystyka wstępna JCWPd
Pierwszym etapem prac było opracowanie dla wszystkich 172 jednolitych części wód
podziemnych wstępnej charakterystykimającej na celu ocenę ryzyka niespełnienia przez nie celów
środowiskowych ustalonych dla każdej części wód podziemnych na mocy art. 4 RDW. Zgodnie z
Załącznikiem II w analizie należało wykorzystać istniejące dane z zakresu hydrogeologii, hydrologii,
geologii, pedologii, przeznaczenia gruntów w zlewni, wielkości zasobów i wykorzystania wód
podziemnych oraz innych danych niezbędnych, aby na ich podstawie określić:
-

położenie i granice jednej części wód lub grupy części wód podziemnych,

-

oddziaływania, na które podatna jest część wód lub części wód podziemnych, w tym:
rozproszone i punktowe źródła zanieczyszczeń, pobór wód oraz sztuczne odnawianie
zasobów,

-

ogólną charakterystykę warunków hydrogeologicznychzlewni, z której zasilana jest część wód
podziemnych,

-

te części wód podziemnych, dla których istnieją bezpośrednio od nich zależne ekosystemy
wód powierzchniowych lub ekosystemy lądowe.

Wskazany powyżej zakres charakterystykiwstępnej, będący podstawą do wskazania tych części
wód, które są zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, jest dość ogólnikowy i w trakcie
realizacji zadania, w uzgodnieniu z przedstawicielami KZGW, został rozbudowany i wzbogacony o
informacje należące do grupy tzw. dalszej charakterystyki. W wyniku tych uzgodnień dla każdej
JCWPd została opracowana karta charakterystyki zawierająca poniżej przedstawione informacje
zgrupowane w dziewięciu blokach tematycznych:
1. Informacje ogólne - numer JCWPd, jej powierzchnia i identyfikator UE;
2. Położenie administracyjne (województwo, powiaty, gminy) oraz współrzędne geograficzne
najbardziej wysuniętych punktów;
3. Lokalizacja JCWPd przedstawiona na mapie sytuacyjnej (fragment „Mapy podziału Polski na 172
JCWPd” opracowanej w ramach realizacji zadań państwowej służby hydrogeologicznej (Z.
Nowicki i inni, 2009));
4. Położenie geograficzne w obrębie regionów fizyczno-geograficznych wg klasyfikacji dziesiętnej
Kondrackiego (2009) z podaniem prowincji, podprowincji, makroregionów i mezoregionów;
5. Położenie hydrologiczne i hydrogeologiczne, w tym:
-

dorzecza,

-

regiony wodne (wg obszarów działalności RZGW),
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-

zlewnie II rzędu,

-

obszary bilansowe wód podziemnych,

-

jednolite części wód powierzchniowych (JCWP),

-

regiony hydrogeologiczne (wg Paczyńskiego, 1995);

6. Zagospodarowanie terenu - na podstawie warstwy Corine Land Cover określony został
procentowy udział w całkowitej powierzchni JCWPd poszczególnych typów obszarów, w tym:
-

antropogenicznych,

-

użytkowanych rolniczo,

-

leśnych i zielonych,

-

podmokłych,

-

wodnych;

7. Hydrogeologia - w bloku tym umieszczono najistotniejsze dane i informacje hydrogeologiczne
dotyczące warunków występowania wód słodkich w obrębie JCWPd, obejmujące:
-

ilość pięter wodonośnych (występujące piętra wodonośne grupowane były w kompleksy
według założenia trójwarstwowego podziału pionowego JCWPd obejmującego pierwszy
kompleks o swobodnymcharakterze zwierciadła wód podziemnych i pozostający w silnych
relacjach z wodami powierzchniowymi i ekosystemami lądowymi zależnymi od wód
podziemnych, drugi kompleks związany z użytkowymi poziomami wodonośnymi i trzeci
obejmujący poziomy wgłębne pozostające w relacjach z wodami mineralnymi),

-

charakterystykę wyróżnionych pięter obejmującą: stratygrafię, litologię, charakter ośrodka
wodonośnego, charakter zwierciadła wody, głębokość występowania warstw wodonośnych (w
przypadku występowania kilku poziomów wodonośnych w obrębie pięter wodonośnych
charakterystykę przeprowadzano dla każdego z nich),

-

parametry hydrogeologiczne warstw wodonośnych (miąższość, średni współczynnik filtracji,
przewodność),

-

typy chemiczne wód podziemnych (klasyfikacja wg Szczukariewa-Prikłońskiego),

-

zagrożenie obszaru JCWPd suszą (podano częstotliwość występowania susz hydrologicznych
w latach 1951-2000 wg danych IMGW),

-

zagrożenie podtopieniami wraz z fragmentem „Mapy obszarów zagrożonych podtopieniami w
Polsce” (Nowicki, red. 2007).
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Syntezą informacji z zakresu charakterystyki hydrogeologicznej jest schemat krążenia wód
podziemnych będący opisem aktualnego stanu wiedzy na temat przepływów wód podziemnych w
obrębie każdej JCWPd. Opis ten został wsparty przekrojem będącym efektem schematyzacji
hydrogeologicznej – jest to jednocześnie model pojęciowy (ang. conceptual model) 2D.
8. Ekosystemy wód powierzchniowych i ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych, w tym:
-

obszary prawnie chronione w granicach JCWPd (parki narodowe, rezerwaty, obszary Natura
2000),

-

ekosystemy wód powierzchniowych zależne od wód podziemnych,

-

ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych (określono procentowy udział powierzchni
obszarów chronionych występujących w obrębie JCWPd, które zajmują mokradła),

-

ocena stanu JCWPd w zależności od oddziaływań wód podziemnych na ekosystemy lądowe
zależne od wód podziemnych (stopień oddziaływań określono na podstawie „Oceny stanu
chemicznego i ilościowego JCWPd w 2010”, BMŚ 2011);

9. Antropopresja - w bloku tym przedstawiono rozpoznane i zdefiniowane oddziaływania na stan
ilościowy JCWPd oraz potencjalne źródła zanieczyszczeń wód podziemnych. W grupach tych
wskazano:
-

leje depresji związane z poborem wód podziemnych (źródłem informacji była Mapa
hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 oraz aktualizowana warstwa informacyjna GIS
MhP

„hydrodynamika

głównego

użytkowego

poziomu

wodonośnego

(GUPW)

i pierwszego poziomu wodonośnego (PPW)”,
-

możliwość występowania ingresji i/lub ascenzji wód słonych do wód podziemnych,

-

wielkość poboru wód podziemnych – podane wartości dotyczą poboru rejestrowanego
(źródłem informacji była baza danych POBORY prowadzona w ramach realizacji zadań
państwowej służby hydrogeologicznej),

-

zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania(określone na podstawie

bazy

danych GIS zasobów dyspozycyjnych i perspektywicznych wód podziemnych dla obszaru
Polski),
-

stopień wykorzystania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych
(wyrażony procentowo),

-

rozproszone/obszarowe źródła zanieczyszczeń w tym: obszary szczególnie narażone
na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego oraz obszary zurbanizowane,
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-

punktowe ogniska zanieczyszczeń – na podstawie warstwy referencyjnej Antropopresja
(„Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, etap V lata 2008-2011 ( kontynuacja i
aktualizacja), - część II – aktualizacja Mapy geośrodowiskowej Polski, wprowadzenie nowych
treści wybranych warstw informacyjnych, PIG-PIB, 2012)oraz danychna temat presji w
regionach uzyskanych z RZGW podano liczby składowisk przemysłowych i komunalnych,
oczyszczalni ścieków, miejsc zrzutu ścieków komunalnych, przemysłowych i kopalnianych
oraz związanych z infrastrukturą przemysłu rafineryjnego jak również miejsc emisji pyłów i
gazów.

W końcowej części karty charakterystyki wstępnej JCWPd podano ocenę stanu (wg danych za
rok 2010) oraz ocenę ryzyka niespełnienia celów środowiskowych w kategoriach Zagrożona –
Niezagrożona, przeprowadzonązgodnie z przedstawioną poniżej metodyką. W przypadku JCWPd
wskazanych jako zagrożone podano również przyczynę nieosiągnięcia celów środowiskowych.

3. Metodyka wyznaczenia JCWPd zagrożonych nieosiągnięciem
celów środowiskowych
Podstawą wyznaczenia JCWPd zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych był
przegląd presji na wody podziemne, a następnie analiza skutków środowiskowych wywołanych
oddziaływaniami antropogenicznymina układ krążenia wódpodziemnych zarówno w skali regionalnej
jak również w obrębie poszczególnych JCWPd, przy uwzględnieniu warunków hydrogeologicznych
oraz analiza zmian wskaźników jakości wód podziemnych w obrębie poszczególnych jednolitych
części wód podziemnych.
W ramach identyfikacji presji i oddziaływań analizie poddano zarówno czynniki wpływające na
stan ilościowy jak i chemiczny poszczególnych JCWPd.
Wśród oddziaływań na stan ilościowy JCWPd brano pod uwagę obiekty punktowe (ujęcia wód
podziemnych – ryc. 2) oraz obszarowe, do których zaliczono melioracje oraz odwodnienia górnicze i
aglomeracje miejsko-przemysłowe. Za efekty oddziaływań na stan ilościowy uznano znaczące
obniżenia zwierciadła wód podziemnych (leje depresji) oraz wysoki (>90%) stopień wykorzystania
dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych. Za znaczące obniżenia zwierciadła wód
podziemnych (swobodnego lub napiętego) uznaje się obniżenie mogące spowodować: istotne szkody
w ekosystemach prawnie chronionych zależnych od wód podziemnych, ingresje wód słonych i innych
powodujących zanieczyszczenie wód podziemnych oraz ascencję wód zasolonych, a także utrudnienia
w eksploatacji ujęć wód podziemnych stanowiących źródło zaopatrzenia ludności w wodę do
spożycia.
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Ryc. 2. Lokalizacja ujęć realizujących pobór wód podziemnych w 2011 r.
(Zadania państwowej służby hydrogeologicznej w roku 2012 r., Biuletyn PSH, 2013 r.)
Na potrzeby analizy oddziaływań na stan chemiczny wód podziemnych zgromadzono informację
o rozproszonych (obszarowych) źródłach zanieczyszczeń, do których zaliczono obszary intensywnego
użytkowania rolniczego, obszary objęte zasięgiem zalania powodziowego, zasięgi odwodnień
wyrobisk górniczych oraz wpływ chemicznych depozycji z atmosfery i aglomeracje miejskoprzemysłowe. Analizowano także punktowe źródła zanieczyszczeń, reprezentowane przez różnego
rodzaju zakłady i instalacje o zróżnicowanym stopniu oddziaływania na wody podziemne. Należy przy
tym zaznaczyć, że w większości przypadków ze względu na małą powierzchnię obiektów punktowych
w stosunku do powierzchni JCWPd nie uznaje się ich za istotnie wpływające na stan chemiczny
wydzielonych jednolitych części wód podziemnych.
Identyfikacja potencjalnych presji na wody podziemne była pierwszym etapem w procedurze
wyznaczenia tych części wód, które są zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, czyli
uzyskaniem dobrego stanu wód. W kolejnymkroku przeprowadzona została analiza warunków
hydrogeologicznych w poszczególnych JCWPd pod kątem naturalnych właściwości ochronnych
warstw wodonośnych wyrażonych m.in. poprzez stopień zagrożenia głównego użytkowego poziomu
wodonośnego, podatność na zanieczyszczenie, izolację od powierzchni terenu, a także głębokość
występowania wód podziemnych i rodzaj ośrodka wodonośnego – porowy, szczelinowo-porowy lub
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szczelinowo-krasowy. Ostatnim elementem analizy było odniesienie zgromadzonych informacji do
wyników monitoringu wód podziemnych w JCWPd, które traktowano jako wskaźnik efektu
oddziaływania presji na stan wód podziemnych (ryc. 3). Wykorzystano zarówno wyniki pomiarów i
obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych (monitoring stanu ilościowego), jak również
wyniki oznaczeń prowadzonych w ramach monitoringu stanu chemicznego.

Analiza presji i
oddziaływań – ocena
ryzyka nieosiągnięcia
celów środowiskowych w
JCWPd

Identyfikacja presji na
wody podziemne w
JCWPd

Analiza warunków
hydrogeologicznych w
JCWPd

Wyniki monitoringu wód
podziemnych
w JCWPd –
ocena stanu

Ryc. 3.Ogólny schemat procedury oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych w JCWPd

3.1. Analiza zagrożenia stanu ilościowego JCWPd
Podstawową informacją niezbędną do określenia ryzyka niespełnienia celów środowiskowych w
zakresie stanu ilościowego w poszczególnych JCWPd jest wielkość zasobów wód podziemnych
dostępnych do zagospodarowania oraz ich odnawialność. Sumaryczna ilość zasobów zwykłych wód
podziemnych możliwych do zagospodarowania wg stanu rozpoznania na 31.12.2012 r. wynosi w
Polsce 36,4 mln m3/dobę, w tym 18,7 mln m3/dobę ustalonych jako zasoby dyspozycyjneokreślone w
trybie dokumentacji hydrogeologicznej dla obszaru stanowiącego 56% powierzchni kraju (tab. 1). Dla
pozostałego obszaru kraju oszacowana jest wielkość zasobów perspektywicznych, które w miarę
dokumentowania zasobów dyspozycyjnych są zmniejszane. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. nr 291, poz. 1714) zasoby dyspozycyjne wód podziemnych
stanowią średnią z wielolecia wielkość całkowitego zasilania wód podziemnych określonego obszaru
bilansowego — będącego jednostką hydrogeologicznąwytypowaną w celu ustalenia zasobów
odnawialnych i

zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych wraz z oceną stopnia ich

zagospodarowania — pomniejszoną o średnią zwielolecia wielkość przepływu wód, tak aby nie
dopuścić do znacznego pogorszenia stanu wód powierzchniowych związanych zwodami podziemnymi
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i do powstania znaczących szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych, a także
określonymi z zachowaniem warunku niepogarszania stanu chemicznego wód podziemnych,
ustalonymi z uwzględnieniem występującego w obszarze bilansowym przestrzennego zróżnicowania
warunków zasilania, występowania, parametrów hydrogeologicznych i kontaktów hydraulicznych
poziomów wodonośnych, przestrzennego rozkładu środowiskowych i hydrogeologicznych ograniczeń
dla stopnia zagospodarowania zasobów oraz przestrzennego rozkładu istniejącego użytkowania wód
podziemnych, wyznaczonymi bez wskazywania szczegółowej lokalizacji i warunków technicznoekonomicznych ujmowania wód. Ta bardzo szeroka definicja uwzględnia właściwie wszystkie
elementy potencjalnych oddziaływań wynikających z użytkowania wód podziemnych na ekosystemy
zależne od wód podziemnych oraz wody powierzchniowe.
Na potrzeby wykonania charakterystyk jednolitych części wód podziemnych dostępne do
zagospodarowania zasoby wód podziemnych, ustalane w granicach obszarów bilansowych
zawierających rejony wodno-gospodarcze, będące podstawową jednostką dla przeprowadzania
bilansów wodno-gospodarczych, zostały przeliczone w systemie GIS dla wydzielonych jednolitych
części wód podziemnych (wartość bezwzględna oraz moduł).
Tab. 1. Dostępne do zagospodarowania (dyspozycyjne i perspektywiczne) zasoby wód podziemnych w
podziale na obszary działalności Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej
wg stanu na dzień 31.12.2012 r. (Biuletyn PSH, 2013)
Region wodny
(siedziba
RZGW)

Powierzchnia
Zasoby
Zasoby
Zasoby dostępne do
obszaru działalności dyspozycyjne
perspektywiczne zagospodarowania
RZGW
[km2]

[m3/d]

[m3/d]

[m3/d]

Gdańsk

35084.06

2547474

1038330

3585804

Gliwice

7796.85

1312622

65000

1377622

Kraków

43702.99

1437869

3210245

4648114

Poznań

54479.97

1840966

5151963

6992929

Szczecin

20420.44

2677859

25273

2703132

Warszawa

111448.11

6692043

5651721

12343764

Wrocław

39538.81

2188551

2524631

4713182

312471.23

18697384

17667163

36364547

OBSZAR KRAJU
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Drugim elementem uwzględnianym w procedurze oceny oddziaływania na stan ilościowy JCWPd
była wielkość poboru wód podziemnych. W ramach realizacji zadań państwowej służby
hydrogeologicznej corocznie gromadzona jest informacja na temat poboru rejestrowanego z ujęć wód
podziemnych (zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie
standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologicznometeorologiczną oraz państwowa służbę hydrogeologiczną - Dz.U. z dnia 22 grudnia 2008, Nr 225,
poz.1501).Danymi źródłowymi dla ewidencji poboru są informacje zgłaszane przez użytkowników do
urzędów marszałkowskich dotyczące korzystania ze środowiska, w tym poboru wód podziemnych
(ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. oraz ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca
2001 r. z późniejszymi zmianami). Gromadzone informacje dotyczą poboru odbywającego się w
ramach szczególnego korzystania z wód podziemnych wymagającego pozwolenia wodno-prawnego
(art. 31, 36, 37 oraz 122 ustawy Prawo wodne) lub bez tego wymogu, ale mimo to zgłoszonego przez
użytkownika do urzędu marszałkowskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z
faktem, że w wyniku zmian wprowadzonych od stycznia 2012 r. w Programie Badań Statystycznych
Statystyki Publicznej (PBSSP) wartość poboru odwodnieniowego (wody kopalniane) za 2011 roku nie
była sprawozdawana do MŚ i PIG-PIB przez zakłady eksploatujące złoża lub użytkowników złóż,
państwowa służba hydrogeologiczna prowadziła działania mające na celu zgromadzenie źródłowych
danych bezpośrednio od użytkowników. Wymagający pozwolenia wodno-prawnego pobór systemów
odwodnieniowych zakładów górniczych, którego wartość regionalnie potrafi być znaczna, nie podlega
bowiem opłacie i tym samym nie jest zgłaszany do urzędów marszałkowskich. Według danych za rok
2011 dokonano ewidencji 18 731 ujęć wód podziemnych (ryc. 2), w których w ciągu roku
zrealizowany został łączny pobór o wartości 1 584,7 mln m3. Ponadto udokumentowano roczny pobór
o wartości około 900 mln m3 w ramach odwodnień czynnych zakładów górniczych eksploatujących
około 90 największych złóż oraz odwodnień nieczynnych już zakładów górniczych (Górnośląskie
Zagłębie Węglowe).Na potrzeby bilansu dokonano rozrzutu uzyskanej wielkości poboru na obszary
bilansowe (ryc. 4), a następnie przeliczono na obszar wydzielonych JCWPd.
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Ryc. 4. Rozkład zrealizowanego w 2011 r. poboru rejestrowanego w obszarach bilansowych
(Biuletyn PSH, 2013)
Głównym wskaźnikiem dobrego stanu ilościowego dla jednolitych części wód podziemnych jest
zachowanie zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania na poziomie wyższym od
długoterminowej średniorocznej sumy wartości poboru z ujęć wód podziemnych usytuowanych w
obrębie rozpatrywanej JCWPd. W ujęciu bilansowym opisuje to wzór (Herbich, 2008):
ΔQ = ZD – PU
gdzie:
ZD – dostępne do zagospodarowania zasoby wód podziemnych JCWPd,
PU –pobór wód podziemnych z ujęć i odwodnień górniczych,
ΔQ – wynik rachunku bilansowego.
Wstępna identyfikacja jednolitych części wód podziemnych, wykazujących zagrożenie celów
środowiskowych

w

zakresie

stanuilościowego

prognozowanego (2015), opiera sięna wyniku

wód

podziemnych

w

perspektywie

roku

Q bilansu zasobowego przeprowadzonego dla obszaru

JCWPd z zastosowaniem prognozowanego poboru PU zujęćwód podziemnych i systemów
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odwadniania kopalń oraz dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych ZD.Ujemny
wynik rachunku bilansowego (- Q) był zazwyczaj podstawądla stwierdzenia złego stanuilościowego
jednolitej części wód podziemnych ze względu na zagrożenie niespełnieniem celówśrodowiskowych
RDW w następstwie przewidywanego spadku przepływu w rzekach poniżej przepływu
nienaruszalnego wokresie niżówek, kształtowanych wyłącznie zasilaniem podziemnym.
W dalszej kolejności określonostan rezerw zasobów wód podziemnych w JCWPd poprzez
obliczenie

aktualnego

stopnia

wykorzystania

zasobów

dostępnych

wód

podziemnych

z

uwzględnieniem poboru całkowitego (rzeczywistego), zawierającego pobór rejestrowany z ujęć, pobór
z odwodnień górniczych oraz oszacowane wartości poboru nieopomiarowanego. Jak wykazały
badania struktury poboru wód podziemnych w Polsce przeprowadzone w latach 2006 – 2009 wielkość
poboru nieopomiarowanego (nierejestrowanego w ramach tzw. zwykłego korzystania z wód) jest w
naszym kraju dość wysoka, a jej wartość oszacowano na około 25 – 30%.
Rozpatrując wynik bilansu wodnego jako podstawowy w procedurze analizy ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych w JCWPd należy zaznaczyć, że metoda ta może być zawodna
w przypadku części wód o dużej powierzchni, w obrębie której zlokalizowane są duże ujęcia wód
podziemnych lub systemy odwodnień górniczych oddziaływujące jedynie na fragment danej JCWPd.
W takich przypadkach zasadne było rozpatrywanie presji i oddziaływań na stan ilościowyw obrębie
wydzielonych subczęści jednolitych części wód podziemnych.
Na potrzeby analizy zagrożenia stanu ilościowego w JCWPd wykorzystano wyniki
przeprowadzanej corocznie w ramach realizacji zadań państwowej służby hydrogeologicznej
aktualizacji oceny stanu ilościowego (zadanie 19). Po wykonaniu obliczeń bilansu wodnego (zasobypobór) dla obszarów rekomendowanych w wyniku poprzedniej aktualizacji oceny stanu 69 JCWPd
wytypowano punkty monitoringu wahań zwierciadła wód podziemnych z bazy Monitoring Wód
Podziemnych (MWP), przeprowadzono ich wstępną analizę, a następnie po rygorystycznej selekcji
punktów, których charakterystyka i zakres pomiarów wskazywały na przydatność dla oceny wahań
zwierciadła przynajmniej w sposób ciągły w ostatnim dziesięcioleciu, do końcowej analizy jako
reprezentatywne wytypowano 181 punktów. Następnie dla tych punków, opracowano szereg
charakterystyk hydrogeologicznych wraz z wykresami i liniami trendu, które następnie zostały
przeanalizowane w celu określenia kierunków zmian położenia zwierciadła na tle wielolecia.
Wynikiodniesiono doaktualnej charakterystyki hydrogeologicznej, dostępności głównych poziomów
wodonośnych oraz ujmowanych pięter wodonośnych, a także opracowanych modeli pojęciowych
JCWPd.Jako wynik przeprowadzonych prac zgodnie z przedstawionym powyżej zakresem otrzymano
aktualizację oceny stanu ilościowego rekomendowanych JCWPd (ryc. 5).Stwierdzono, że słabym
stanem ilościowym wg stanu rozpoznania na 31.03.2013 r. charakteryzuje się dwadzieścia jeden
JCWPd oraz siedemnaście subczęści.Pozostałe z 69 rekomendowanych JCWPd scharakteryzowano
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stanem ilościowym dobrym, niemniej jednak elementy delegujące do corocznej kontroli i dalszego
uzupełniania danych (do oceny w roku 2015), które zostały wskazane w poprzednich opracowaniach
obowiązują nadal. Pozostałe 92 JCWPd (pozostały obszar kraju) określono jako charakteryzujące się
dobrym stanem ilościowym. W żadnej z dotychczasowych ocen ani jedna z tych JCWPd nie została
wskazana jako zagrożona, a wyniki przeprowadzonego bilansu kontrolnego pozwalają generalnie
wnioskować o wysokim stanie rezerw. Nawet hipotetyczne zwiększenie wartości poboru
rejestrowanego przy ekstremalnych warunkach o 15% czy nawet 30% nie spowoduje przekroczenia
zasobów według obecnego stanu rozpoznania zasobów dostępnych do zagospodarowania.
Przedstawiona powyżejprocedura aktualizacji oceny stanu ilościowego dotyczy podziału na 161
JCWPd, ale jej wyniki zostały transponowane do nowego podziału na 172 JCWPd i wykorzystane w
niniejszym opracowaniu.

Ryc. 5. Wyniki aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd rekomendowanych do oceny w ramach
zadania 19 PSH – stan na 31.03.2013 r. (Biuletyn PSH, 2013)
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Oparta na tym algorytmie ocena zagrożenia stanu ilościowego JCWPd była uzupełniona o
analizędostępnych danych dotyczących obniżenia pierwszego zwierciadła wód podziemnych,
wywołanego

intensywnąiskoncentrowanąeksploatacjąujęćkomunalnych,

odwodnieniowych

przemysłowych

lub wpływeminfrastruktury miejsko-przemysłowej.Z bazy danych

i

Mapy

hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (MhP)oraz aktualizowanej w cyklu sześcioletnim warstwy
informacyjnej Hydrodynamikagłównego użytkowego poziomu wodonośnego (GUPW) i/lub pierwszego
poziomu

wodonośnego

(PPW)

wyseparowano

wszystkie

istotne

efekty

oddziaływań

antropogenicznych na stan ilościowy wód podziemnych w postaci regionalnych lejów depresji.
Kluczową informacją był także stopień wykorzystania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód
podziemnych. Wysoki stopień wykorzystania zasobów (>90%) wskazywał na ryzyko nieosiągnięcia
celów środowiskowych (ryc. 6). Obszary o tym wskaźniku związane są z obszarami intensywnej
działalności

górnictwa

węgla

kamiennego

(GZW)

oraz

brunatnego

(KWB

Bełchatów,PAKKWBKonin i Adamów).

Ryc. 6. Stopień wykorzystania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych (Herbich,
Mordzonek, Przytuła, 2011)

22

Na podstawie istniejących danychz monitoringu prześledzono zmiany ich zasięgu w ostatnich
latach oraz przeanalizowano możliwość wpływu na ekosystemy zależne od wód podziemnych.
Dodatkowymi czynnikami uwzględnianymi w analizie były również:
-

ocena wielkości wahań zwierciadła wód podziemnych (wieloletnie pomiary w punktach sieci
obserwacyjno-badawczej wód podziemnych),

-

negatywne zmiany w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych ( ELZPd),
zwłaszcza zaliczonych dosystemu obiektów Natura 2000,

-

ocena możliwości wystąpienia ingresji i/lub ascenzji wód słonych w wyniku zmiany zmian

krążenia wód podziemnych,
-

ocena

możliwości

odwrócenia

antropogenicznych,

negatywnych

zmian

elementów

hydrodynamiki iwywołanych nimi niekorzystnych przekształceńw ekosystemach zależnych od
wódpodziemnych.
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych w zakresiestanu ilościowego rozpatrywanej
JCWPd kwalifikująca rozpatrywaną część do grupy zagrożonychwynikała zniespełnienia kryterium
bilansowego oraz stwierdzenia niekorzystnych skutkówśrodowiskowych o znacznym zasięgui
niekorzystnym wpływie na stan retencji wód powierzchniowychi pierwszego poziomu wodonośnego
oraz na ekosystemy lądowe w obszarach chronionych.Na ostateczny wynik oceny zagrożenia
nieosiągnięciem dobrego stanu ilościowego JCWPd miał również wpływ wynik oszacowania stopnia i
czasu odwracalności antropogenicznych zmian elementów hydrodynamiki iwywołanych nimi
niekorzystnychprzekształceńwekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych.Procedura,
zgodna z testem wykonywanym na potrzeby oceny stanu JCWPd, polega na stwierdzeniu, czy pobór
lub zmiana warunków krążenia wód podziemnych w strefie oddziaływania na ELZPd nie obniża w
obrębie jego siedliska dopuszczalnej najniższej głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej.
Ocena hydrogeologicznych przyczyn zmiany stosunków wodnych w siedlisku ekosystemów lądowych
zależnych od wód podziemnych uwzględnia następujące elementy:
-

analizę występowania ELZPd oraz ich zlewni na tle obszarów ze stwierdzoną tendencją do
trwałego obniżania się położenia zwierciadła wód podziemnych pod wpływem czynników
antropogenicznych,

-

analizę wahań głębokości zwierciadła wody podziemnej w obrębie siedliska ELZPd na
podstawie punktowych danych pomiarowych,

-

ustalenie charakteru zmian stosunków wodnych w siedlisku ELZPd, znajdujących się w
zasięgu obszarów ze stwierdzoną tendencją trwałego obniżania się położenia zwierciadła wód
podziemnych pod wpływem czynników antropogenicznych.
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W analizie potencjalnych niekorzystnych zmian w ekosystemach lądowych zależnych od wód
podziemnych wykorzystano także wyniki prac prowadzonych w ramach zadania nr 14 państwowej
służby hydrogeologicznej „Analiza warstw informacyjnych bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej
Polski dla oceny stanu wód podziemnych na obszarach ekosystemów o chronionych stosunkach
wodnych w sieci NATURA 2000”, którego celem jest identyfikacja stanu wód podziemnych GUPW
oraz PPW na podstawie analizy i przetworzenia warstw informacyjnych bazy danych GIS MhP w
wybranych obszarach Natura 2000. Na wytypowanych obszarach Natura 2000 zagrożonych
pogorszeniem stanu wód podziemnych prowadzona była terenowa weryfikacja wybranych warstw
informacyjnych bazy danych GIS MhP. Dodatkowo dla części wytypowanych obszarów
przeprowadzona została analiza zdjęć satelitarnych dla oceny uwilgotnienia strefy aeracji wybranych
obszarów mokradłowych sieci Natura 2000. Prace te pozwoliły na ustalenie zasięgu zmian położenia
zwierciadła wód podziemnych mogących niekorzystnie wpływać na stan ekosystemów.

3.2. Analiza zagrożenia stanu chemicznego JCWPd
Analiza zagrożenia stanu chemicznego wód podziemnych w obrębie jednolitych części wód
podziemnych prowadzona jest głównie na podstawie wyników monitoringu stanu chemicznego
odnosząc się do wartości progowych elementów fizykochemicznych określających stan chemiczny
wód podziemnych zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w
sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. 2008 Nr 143 poz. 896). Zgodnie z
powyższym cele środowiskowe są reprezentowane przez wartości progowe, określone dla III klasy
jakości wód podziemnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zapisów mówiących, że stan chemiczny
uznaje się za dobry w przypadku, gdy przekroczenia wartości progowych dla dobrego stanu
chemicznego występują, ale są one związane z naturalnie podwyższonym tłem niektórych jonów lub
ich wskaźników.
Dodatkowymi parametrami, które powinny być brane pod uwagę,a które uwzględnia sięprzy
wyznaczaniu celów środowiskowych są:

-

brak efektów zasolenia występującego na skutek oddziaływania antropogenicznego

(nadmierna eksploatacja wód podziemnych, ascenzja wód zasolonych),
-

zmiany przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW), świadczącej o ogólnej
mineralizacji, na takim poziomie, że nie wykazują efektów zasolenia wód podziemnych

-

wskaźniki fizykochemiczne wód podziemnych są na takim poziomie, że nie zagrażają
osiągnięciu celów środowiskowych przez wody powierzchniowe.

W niniejszym opracowaniu w stosunku do oceny stanu chemicznego przyjęto jako główne,
następujące kryteria określenia JCWPd jako „zagrożonej” nieosiągnięciem celów środowiskowych:
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-

przekroczenie wartości progowych przedstawionych w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z 2008 r. przy prognozie braku możliwości poprawy tego stanu do roku 2015,

-

przekroczenie

75%

wartości

progowej

każdego

wskaźnika

wymienionego

ww. Rozporządzeniu przy jednoczesnym znaczącym i rosnącym trendzie zmian tego
wskaźnika w czasie. (zgodnie z opracowaniem Ocena stanu chemicznego i ilościowego
jednolitych części wód podziemnych w 2010 roku.),
-

znaczący wpływ na wody powierzchniowe i obszary chronione.

Ponieważocena stanu wód podziemnych w stosunku do 172 JCWPd nie była dotychczas
wykonana dokonano transpozycji powierzchniowej zagrożonych JCWPd wyznaczonych na podstawie
analizy presji wykonanej w 2007 r. oraz oceny stanu wg danych za rok 2010 przeprowadzonej dla
podziału Polski na 161 JCWPd, przy czym brano pod uwagę nie tylko zmiany powierzchni JCWPd ale
również rozkład oraz aktualność czynników składających się na antropopresję w obrębie
rozpatrywanych JCWPd. Przy ocenie zagrożenia JCWPd zastosowano metody nawiązujące
bezpośrednio do „Wytycznych do analizy presji i oddziaływań zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną”,
rozdz. 3.12.: „Przegląd wód podziemnych”.
Do analizy wykorzystano zestawienia dotyczące presji na wody podziemne w obrębie JCWPd
zawierająceidentyfikację potencjalnych oddziaływań ze źródeł punktowych (warstwa referencyjna
Antropopresja,PIG-PIB

2012,

dane

na

temat

presji

w

regionach

–

dane

RZGW)

i

obszarowych/rozproszonych, w tym m. in. położenie obszarów szczególnie narażonych na
zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego, obszary prowadzonej działalności
górniczej i usytuowanie obszarów miejsko-przemysłowych.
Na potrzeby analizy możliwości oddziaływania zidentyfikowanych presji na stan chemiczny wód
podziemnych w JCWPd uwzględniono podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie w rejonach
zarejestrowanych istotnych presji źródeł zanieczyszczeń. Podstawą do oceny podatności były dwie
warstwy informacyjne Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (MhP). Pierwszą z nich była
warstwa „Stopień zagrożeniagłównego użytkowego poziomu wodonośnego”, któryprezentuje ocenę
ryzyka możliwości migracji substancji zanieczyszczających do warstw wodonośnych od ogniska
zanieczyszczeń do punktu odbioru wody (bazy drenażu), wynikającą z budowy geologicznej i
uwarunkowań hydrogeologicznych.Warstwa wynikowa prezentuje tzw. podatność specyficzną
uwzględniającą naturalne właściwości ochronne warstw wodonośnych wynikające z warunków
hydrogeologicznych oraz obecność ognisk zanieczyszczeń. Wyróżnia się 5 klas stopnia zagrożenia
zanieczyszczeniem głównego użytkowego poziomu wodonośnego wg MhP w skaliz1: 50 000 (ryc. 7),
przy następujących kryteriach:
-

bardzo wysoki - brak izolacji, obecność ognisk zanieczyszczeń,
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-

wysoki - brak izolacji, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczeń,

-

średni - izolacja słaba, obecność ognisk zanieczyszczeń,

-

niski - izolacja słaba, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczeń,

-

bardzo niski - izolacja dobra,bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczeń.

Ryc. 7.Stopień potencjalnego zagrożenia głównego użytkowego poziomu
wodonośnegozanieczyszczeniem z powierzchni terenu wg bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej
Polski
(kolory: czerwony – bardzo wysoki, różowy – wysoki, żółty – średni, jasno zielony – niski, ciemno zielony –
bardzo niski, szary –brak GUPW)

Drugą warstwą informacyjną braną pod uwagę w analizie była warstwa „Wrażliwość na
zanieczyszczenie i jakość wód pierwszego poziomu wodonośnego”, na której prezentowana jest
podatność naturalna warstwy wodonośnej na zanieczyszczenie wyznaczana jako prognoza średniego
czasu dopływu zanieczyszczeń do pierwszego poziomu wodonośnego. W oparciu o czas wymiany
polowej pojemności wodnej w profilu glebowym i utworach strefy aeracji na warstwie wynikowej
wyznaczonych

jest

pięć

klas

stopnia

podatności

(<5

lat,

5

–

25

lat,

25 – 50 lat, 50 – 100 lat, >100 lat). Warstwa ta w skali 1:50 000 nie ma jeszcze pełnego pokrycia dla
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obszaru kraju, dlatego też uzupełniająco wykorzystano Mapę wrażliwości wód podziemnych na
zanieczyszczeniew skali 1:500 000 (Witczak, red., 2005).
Przekładając wyniki wyżej przedstawionych warstw ogólnokrajowych na poziom poszczególnych
jednolitych części wód podziemnych wykorzystano modele koncepcyjne JCWPd opracowane w
ramach realizacji zadań państwowej służby hydrogeologicznej w latach 2009 – 2012 (Kazimierski i
in., 2009-2012). Zawierają one wszystkie elementy hydrogeologicznych modeli pojęciowych tzn.
charakterystykę wszystkich powierzchni granicznych JCWPd, opis wewnętrznej przestrzeni
geologicznej wraz z usytuowaniem warstw wodonośnych i nieprzepuszczalnych oraz opis przepływu
wód wewnątrz tej przestrzeni. Modele te (przy uwzględnieniu wszystkich informacji wymienionych w
poprzednich

punktach)

zakwalifikowania

były

bardzo

analizowanej

pomocne

JCWPd

do

przy

grupy

podejmowaniu
zagrożonych

decyzji

dotyczących

nieosiągnięciem

celów

środowiskowych.
Danych na temat efektów oddziaływań zidentyfikowanych presji na stan chemiczny JCWPd
dostarczyły wyniki monitoringu wód podziemnych dotyczące wskaźników fizykochemicznych wód
podziemnych. Dokonano przeglądu tych danych w pod kątem istotnych oddziaływań na daną część
wód podziemnych (przekroczenia wartości progowych i 75% wartości progowych, trendy zmian),
biorąc również pod uwagę występujące na tym terenie presje, warunki naturalne występowania wód
podziemnych (np. naturalne tło hydrogeochemiczne) i cele środowiskowe. Oceniono istotność
stwierdzonych zmian pod kątem zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych.
Cennych informacji na temat rzeczywistych oddziaływań na stan wód podziemnych dostarczyły
wyniki badań i obserwacji w sieciach monitoringu lokalnego, organizowanego i prowadzonego przez
państwową służbę hydrogeologiczną od roku 2009 (Biuletyn PSH, 2013). Aktualnie pracami objętych
jest osiem obszarów obciążonych stwierdzoną silną antropopresją o charakterze regionalnym (ryc.
8)spowodowana działalnością górniczą:
-

Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA (Kopalnia Węgla Kamiennego „Bogdanka”),

-

KGHM Polska Miedź,

-

Górnośląskie Zagłębie Węglowe,

-

PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”,

-

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” SA,

-

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” SA,

-

PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów”,

-

Tarnobrzeskie złoża siarki.
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Ryc.8. Lokalizacja obszarów objętych sieciąmonitoringu lokalnego prowadzoną przez PSH w ramach
porozumienia z właścicielami – wg stanu na 2013 r. (Biuletyn PSH, 2013)
Sieć monitoringu lokalnego obejmuje aktualnie 160 punktów badawczych, w których
prowadzone są pomiary i obserwacje zgodnie z przyjętym programem monitoringu, przy czym
monitoringiem lokalnym objętych jest 20 ze 172 JCWPd.
Wyniki cyklicznych badań i obserwacji prowadzonych w sieciach monitoringu lokalnego były w
dużej części podstawą do podejmowania decyzji w zakresie uznawania poszczególnych JCWPd za
zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych.Przeprowadzona ocena miała bowiem charakter
procesu decyzyjnego, zaś efektem końcowym analizy materiałów dotyczących zagrożeń ilościowych i
chemicznych

było

przyjęcie

30jednolitych

części

wód

podziemnych

jako

zagrożonych

nieosiągnięciem celów środowiskowych (ryc. 9). Dla tych części wód opracowano, zgodnie z
załącznikiem II.22 Ramowej Dyrektywy Wodnej tzw. dalsze charakterystyki. Do grona tych części
wód dołączono 7 JCWPd zlokalizowanych w obszarach przygranicznych, dla których w oparciu o
wyniki modelowania numerycznego zidentyfikowano przepływy transgraniczne (ryc. 9).
Analizy stanu chemicznego wód podziemnych wykazały ponadto, że na terenie Polski degradacja
całych struktur wodonośnych w stopniu, który można by było uznaćza stan bardzo poważnego
zagrożenia praktycznie nie występuje, a zaobserwowane zanieczyszczenia użytkowychpoziomów
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wodonośnychmają z reguły charakter lokalny, związany z występowaniem pojedynczych ognisk
zanieczyszczeń. Wynika to głównie z odporności poziomów wodonośnych i istnienia szeregu
naturalnych barier utrudniających migrację zanieczyszczeń. Stopień zagrożenia wód podziemnych na
zanieczyszczania pochodzenia antropogenicznego, w dużej mierze zależy odgłębokości występowania
warstw wodonośnych (miąższości strefy aeracji), stopnia izolacji od powierzchniterenu przez utwory
słabo przepuszczalne, sposobu użytkowania terenu i położenia ognisk zanieczyszczeń. Najbardziej na
degradację narażone są wody gruntowe, których zwierciadłowystępuje na głębokości mniejszej niż 5
m znajdujące się w obrębie obszarówzurbanizowanych oraz intensywniewykorzystywanych
rolniczo.Wielkoobszarowe zanieczyszczenia objęły jedynie nieużytkowepoziomy wód gruntowych w
obrębie dużych aglomeracji miejsko-przemysłowych (np. aglomeracja śląska, aglomeracja
warszawska) lub obszaryintensywnej produkcji rolnej (np. część obszaru Kujaw, Wielkopolska lub
Pomorze Zachodnie).Jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazane zostały te
części wód, w obrębie których prowadzona jest intensywna działalność górnicza. Wyróżnione zostały
także części wód w pasie nadmorskim, gdzie przy dużym i zróżnicowanym w ciągu roku
zapotrzebowaniu na wodę istnieje ryzyko ingresji i/lub ascenzji wód słonych. Są to obszary o
szczególnie wrażliwych stosunkach wodnych, gdzie gospodarowanie wodami słodkimi jest bardzo
trudne.
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Rys. 9. Jednolite części wód podziemnych wskazane jako zagrożone nieosiągnięciem celów
środowiskowych, dla których wykonano dalsze charakterystyki

4. Dalsza charakterystyka JCWPd
Dalszą charakterystykę tych części wód, które określono jako zagrożone, w celu ustalenia
bardziej precyzyjnej oceny znaczenia tych zagrożeń i określenia środków wymaganych na mocy art.
11 przeprowadzono w stosunku do 37 JCWPd. Charakterystyka ta zawiera istotne informacje na temat
wpływu działalności człowieka na stan wód podziemnych oraz informacje w zakresie:
-

charakterystyki geologicznej części wód podziemnych, w tym zasięgu i rodzaju jednostek
geologicznych,

-

charakterystyki nadkładu poziomów wodonośnych w tym osadów powierzchniowych oraz
gleb w zlewni, które zasilają zasoby wodne części wód podziemnych, w tym miąższość,
porowatość, przewodność hydrauliczną oraz własności absorpcyjne osadów i gleb,

-

charakterystyki hydrogeologicznej części wód podziemnych, w tym przewodności
hydraulicznej, porowatości i spoistości (odpowiedni opis umieszczono również w części
„Charakterystyka wstępna”),
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-

charakterystykę warstwowości wód podziemnych w obrębie części wód podziemnych (oprócz
opisu przedstawiono również w postaci graficznej syntetyczne profile hydrogeologiczne
typowe dla poszczególnych fragmentów JCWPd zaznaczonych na załączonej mapce),

-

wykaz systemów powierzchniowych pozostających w dynamicznych relacjach z częściami
wód podziemnych, w tym ekosystemów lądowych i części wód powierzchniowych
(sporządzono wykazy jednolitych części wód powierzchniowych w obrębie JCWPd oraz
podano procentowy udział powierzchni jakie zajmują mokradła w stosunku do powierzchni
obszarów chronionych występujących w obrębie JCWPd),

-

oszacowanie kierunków i wielkości wymiany wód między częściami wód podziemnych i
powiązanymi

systemami

powierzchniowymi

wraz

z

syntetycznym

przekrojem

hydrogeologicznym będącym jednocześnie modelem pojęciowym 2D,
-

informacje wystarczające do wyliczenia długoterminowej, średniorocznej wielkości ogólnego
odnawiania zasobów wodnych w tym średniorocznej sumy opadów z wielolecia oraz
wskaźnik infiltracji efektywnej

-

charakterystykę składu chemicznego wód podziemnych, obejmującą specyfikację wkładu
działalności człowieka.

W załączniku IIRDW zaleca się, aby w ramach przegląduoddziaływań człowieka na wody
podziemne dla tych części wód podziemnych, które przekraczają granicę między dwoma lub więcej
Państwami Członkowskimi lub które uznane zostały w ramach charakterystyki wstępnej wykonanej
zgodnie z ppkt 2.1 za zagrożone niespełnieniem celów określonych zgromadzić tam, gdzie stosowne,
następujące informacje dotyczące każdej części wód:
-

położenie punktów, w których z części wód podziemnych pobierana jest woda, z wyjątkiem
punktów poboru wody w ilości mniejszej niż średnio 10 m3 na dobę, lub punktów poboru
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zapewniające mniej niż średnio 10 m3 na dobę
lub wodę dla mniej niż 50 osób,

-

średniorocznej wielkości poboru wód w tych punktach,

-

składu chemicznego wody pobieranej z części wód podziemnych,

-

położenia punktów w części wód podziemnych, w których bezpośrednio zrzuca się wodę,

-

wielkości zrzutów wody w tych punktach,

-

składu chemicznego zrzutów do części wód podziemnych,

-

przeznaczenia gruntów w zlewni lub zlewniach z terenu, z którego odnawiane są zasoby
części wód podziemnych, w tym dopływy zanieczyszczeń i zmiany antropogeniczne w
charakterystyce odnawialności zasobów, np. wody opadowe i zróżnicowanie odpływu
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powierzchniowego poprzez szczelne pokrycie gruntu, sztuczne zasilanie, tamowanie lub
drenowanie.
Informacje na temat poboru rejestrowanego w kraju coroczniezbierane są w ramach realizacji
zadań państwowej służby hydrogeologicznej i gromadzone w bazie POBORY. Baza ta obejmuje ok.
20 000 obiektów, przy czym część z nich ma częściowo charakter danych wrażliwych. Dlatego też w
porozumieniu z przedstawicielami KZGW przyjęto, że na obecnym etapie przedstawione są jedynie
sumaryczne wartości poboru w obrębie każdej JCWPd, która to informacja jest wystarczająca na
potrzeby przeprowadzenia testu bilansowego w procedurze wyznaczania tych części wód, które są
zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych za względu na stan ilościowy.
Nie podano również informacji dotyczących sztucznego odnawiania zasobów ponieważ w Polsce
działania takie prowadzone są w bardzo małej skali, nie mającej znaczenia dla ogólnej odnawialności
zasobów wód podziemnych w obrębie JCWPd. Działania polegające na zasilaniu wód podziemnych
infiltracją wód powierzchniowych ze stawów i rowów oraz sztucznych zbiorników retencyjnych są
prowadzone jedynie w rejonie kilku ujęć komunalnych (dla wodociągów miejskich Poznania, Łodzi,
Bydgoszczy).
Charakteryzując zagospodarowanie gruntów w zlewniach, z których odnawiane są zasoby wód
podziemnych podano procentowy udział obszarów antropogenicznych, rolnych, leśnych i zielonych,
podmokłych oraz śródlądowych obszarów wodnych.
W końcowej części kart dotyczących każdej JCWPd wskazanej jako zagrożona przedstawiono
przeglądoddziaływań zmian poziomów wód podziemnych oraz przegląd oddziaływań zanieczyszczeń
na jakość wód podziemnych, w których opisano najważniejsze i najistotniejsze z punktu widzenia
oceny stanu JCWPd i możliwości osiągnięcia celów środowiskowych efekty oddziaływań ilościowych
i chemicznych (np. obniżenie zwierciadła wód podziemnych, występowanie ascenzji wód słonych
itp.).
Dokonując przeglądu oddziaływań wynikających z działalności człowieka na stan wód
podziemnych w JCWPd należy także wziąć pod uwagę potencjalne zagrożenia związane z aktualnie
prowadzonym procesem poszukiwania i rozpoznawania gazu w złożach niekonwencjonalnych (tzw.
gaz z łupków lub gaz zamknięty) oraz możliwą w przyszłości eksploatację tego typu złóż. Wpisuje się
to w obowiązek dokonywania na etapie aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczach
przeglądu rozwoju gałęzi. Najbardziej perspektywiczny obszar występowania niekonwencjonalnych
złóż węglowodorów, objęty wydanymi koncesjami, ciągnie się od północno-wschodniego Pomorza,
poprzez wschodnie Mazowsze aż po Lubelszczyznę (ryc. 10). W ramach udzielonych koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwencjonalnych złóż gazu dotychczas odwierconych zostało 39
otworów, z których przeprowadzono pierwsze zabiegi stymulacji złoża (szczelinowanie hydrauliczne)
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oraz testy gazowe. W ciągu najbliższych lat firmy posiadające koncesje będą wykonywały kolejne
odwierty oraz zabiegi stymulujące złoże. Dopiero po tym czasie będzie można określić zasoby gazu z
łupków i podejmować ewentualne decyzje o jego eksploatacji. Ze względu na niewielką skalę oraz
rozłożone na znacznym obszarze kraju miejsca, w których aktualnie prowadzone są prace, na etapie
poszukiwania i rozpoznawania potencjalne zagrożenia dla wód podziemnych są niewielkie (przy
założeniu prowadzenia działalności w sposób prawidłowy i z zachowaniem dostępnych działań
minimalizujących ryzyko wystąpienia zagrożenia). Natomiast rozpatrując presję spowodowaną
eksploatacją gazu ze złóż niekonwencjonalnych należy wziąć pod uwagę szereg elementów
wynikających z jednej strony ze stosowanych technologii, ale przede wszystkim ze skali zjawiska. W
zależności od intensyfikacji prac w przyszłości może pojawić się konieczność tzw. poboru
skumulowanego w stosunkowo krótkim czasie. Na obecnym etapie prac nie jest jednak możliwe
określenie jakich obszarów to będzie dotyczyło (gdzie będzie prowadzona eksploatacja), dlatego też
bardzo istotne jest aby zasoby dyspozycyjne wód podziemnych, będące podstawą do udzielania
pozwoleń wodno-prawnych, były udokumentowane na całym obszarze objętym koncesjami.

Ryc. 10. Stan udokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych na tle udzielonych
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwencjonalnych złóż gazu w Polsce
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Ostatnim elementem w tzw. dalszej charakterystycewymaganym art. 11 RDW jest przedstawienie
propozycji programów działań (podstawowych i uzupełniających), zawierających zalecane działania
umożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w poszczególnych JCWPd. Wskazanie jednolitych
części jako zagrożone opiera się o identyfikację presji i oddziaływań, która wymaga weryfikacji po
potwierdzeniu znaczącego negatywnego wpływu na stan ekosystemów chronionych zależnych od wód
podziemnych oraz w wynikach monitoringu prowadzonego w JCWPd na potrzeby oceny stanu. W
świetle procedur stan ten można określić jako zagrożenie nieosiągnięciem celów środowiskowych.
Osiągnięcie dobrego stanu jest celem nadrzędnym, przy czym w uzasadnionych przypadkach
(ekonomicznych lub społecznych) jest możliwe obniżenie celów środowiskowych i prowadzenie
działań mających na celu niepogarszanie stanu. Do dokonania pełnej oceny stanu w JCWPd oraz
wskazania programów działań jest niezbędne zakończenie prac związanych z określeniem celów
środowiskowych do osiągnięcia w poszczególnych JCWPd (październik 2013).

Określenie
celów
środowiskowych
w JCWPd

Programy
działań
(podstawowe
i uzupełniające)
Analiza presji oraz
identyfikacja
JCWPd
zagrożonych

Ocena stanu
w JCWPd
(stan ilościowy
i chemiczny)

Ryc. 11. Schemat postępowania na potrzeby opracowania programów działań prowadzących do
osiągnięcia celów środowiskowych w JCWPd
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5. Podsumowanie
Charakterystyki jednolitych części wód podziemnych zostały wykonane w postaci kart
informacyjnych dla poszczególnych JCWPd w formacie Word, które zostały skonstruowane w sposób
odpowiadający zapisom załącznika II.2 Ramowej Dyrektywy Wodnej z użyciem stosowanych w nim
sformułowań. Karty te zawierają opisane powyżej informacje przedstawione w sposób opisowy, a
częściowo sparametryzowany. Wzbogacone zostały także o ryciny prezentujące wybrane informacje.
Jest to materiał bardzo obszerny, stanowiący aktualnie kompendium wiedzy na temat jednolitych
części wód podziemnych.
Równolegle do wykonywanych kart zgromadzone na potrzeby poszerzonych charakterystyk
JCWPd informacje zostały zestawione w postacizintegrowanej bazy danych (tzw. geobaza) z
atrybutami uwzględniającymi informacje zawarte w kartach charakterystyk JCWPd, przy czym dla
wszystkich części wód zakres informacji jest taki jak dla tzw. dalszej charakterystyki. Baza została
zbudowana w oparciu o dostępne referencyjne dane dostępne dla obszaru całego kraju (tzw. dane
krajowe) oraz dane pochodzące z regionów o zróżnicowanym stopniu kompletności i zakresu (tzw.
dane regionalne). Stworzone narzędzie umożliwia wyświetlanie dowolnych kompozycji warstw
informacyjnych oraz przeprowadzanie zdefiniowanych analiz przestrzennych. Umożliwia także
dołączanie kolejnych warstw informacyjnych, które mogą okazać się przydatne w dalszej pracy.
Wykonując na obecnym etapie zaawansowania prac związanych z cyklem aktualizacji planów
gospodarowania wodami w dorzeczach charakterystyki jednolitych części wód podziemnych należy
zwrócić uwagę na fakt, że po wykonaniu oceny stanu w podziale na 172 JCWPd (przewidywany
termin zakończenia prac – czerwiec 2013) będzie konieczność wprowadzenia do niniejszego
opracowania odpowiednich korekty lub uzupełnień wynikających np. z efektów wykonanych testów
kwalifikacyjnych w nowych granicach JCWPd oraz przy wykorzystaniu danych z monitoringu za rok
2012.
Kolejną okolicznością zewnętrzną powodującą prawdopodobną korektę niniejszego opracowania
może być wprowadzenie nowego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu
oceny stanu wód podziemnych, które będzie wymagało uwzględnienia wpływu nowych wartości
progowych dobrego stanu i nowych wartości granicznych jakości wód podziemnych.
W toku realizacji jest również praca „Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód
powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych”, której wyniki będą
podstawą dla dokonania oceny stanu ilościowego JCWPd w aspekcie stopnia spełnienia ustalonych
dla nich celów środowiskowych.
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6. Spis wykorzystanej literatury i opracowań
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azotany pochodzenia rolniczego
Frankowski Z., Gałkowski P., Mitręga Jan, 2009 - Struktura poboru wód podziemnych w Polsce,
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wód podziemnych na terenach przekształconych antropogenicznie”. PZPZIiTS Częstochowa.
ss.11-20
Herbich P., 2006 – Wskazówki dotyczące oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez
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oddziaływań z wodami powierzchniowymi w dorzeczu Wisły, Informator PSH, Wyd. PIGPIB
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Maciejewski M. (kierownik projektu), 2007 - Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń
antropogenicznych w szczegółowym ujęciu jednolitych części wód powierzchniowych i
podziemnych dla potrzeb opracowania programów działań i planów gospodarowania wodami
(niepublikowane)
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Nowicki Z. (red.), 2007 - Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce, Informator PSH,
Wyd. PIG-PIB
Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych w 2010 roku, Biblioteka
Monitoringu Środowiska, Warszawa 2011
Paczyński B., Sadurski A. (red.), 2007 – Hydrogeologia regionalna Polski tom I, Wody słodkie, Wyd.
PIG-PIB
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny
stanu wód podziemnych
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2011, nr 291, poz. 1714)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic dorzeczy i
regionów wodnych (dz. U. 2006, nr 126, poz. 878 z późn. zm,; Dz. U. 2010, nr 130, poz. 874)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie standardowych procedur
zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną
oraz państwowa służbę hydrogeologiczną - Dz.U. z dnia 22 grudnia 2008, Nr 225, poz.1501
Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2012, Nr 0, poz.145 z dnia 09.02.2012 r.)
Witczak S. (red.), 2005 – Mapa wrażliwości na zanieczyszczenia wód podziemnych w skali
1:500 000
Wytyczne do analizy presji i oddziaływań zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. Poradnik w zakresie
wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, 2002
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3. ANALIZA WYNIKÓW DLA JCWPD
Charakterystyki JCWPd zostały wykonane w osobnych kartach informacyjnych, które z uwagi na ich
objętość zostały zamieszczone jako załącznik w wersji elektronicznej do raportu z etapu II zadania
pt. „Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym
ujęciu wszystkich kategorii wód dla potrzeb opracowania aktualizacji programów działań i planów
gospodarowania wodami".
Wyniki analizy ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWPd zamieszczono w poniższej
tabeli:
Tabela 1 Wyniki analizy ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWPd.
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

KOD_UE
PLGW60001
PLGW60002
PLGW60003
PLGW60004
PLGW60005
PLGW60006
PLGW60007
PLGW60008
PLGW60009
PLGW600010
PLGW200011
PLGW200012
PLGW200013
PLGW200014
PLGW200015
PLGW200016
PLGW200017
PLGW200018
PLGW200019
PLGW700020
PLGW700021
PLGW800022
PLGW600023
PLGW600024
PLGW600025
PLGW600026
PLGW200027
PLGW200028
PLGW200029
PLGW200030
PLGW200031
PLGW200032
PLGW600033
PLGW600034
PLGW600035
PLGW200036
PLGW200037
PLGW200038
PLGW200039
PLGW600040
PLGW600041
PLGW600042
PLGW600043
PLGW200044
PLGW200045

POWIERZCHNIA w km2
121,6
488,3
629,9
226,3
214
1190,7
2329,5
2839,3
4072,2
2559,4
3969,1
406,3
2856
31,3
472,4
932,7
47,4
386,6
3917,4
6089,3
1803,9
2009,7
2907,1
1305,6
3288,6
4943,7
1830
4057,4
809,2
1251,3
4506,6
7062,1
1170,7
2753,5
2217,8
2737,5
410,5
735,5
7573,5
1039
2107,1
2633,3
3659,3
372,7
1337,1
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DORZECZE
Odra
Odra
Odra, Ucker
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Pregoła, Świeża, Jarft
Pregoła
Niemen
Odra
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Odra
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła

RYZYKO
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona

ID
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

KOD_UE
PLGW200046
PLGW200047
PLGW200048
PLGW200049
PLGW200050
PLGW200051
PLGW200052
PLGW800053
PLGW200054
PLGW200055
PLGW200056
PLGW200057
PLGW600058
PLGW600059
PLGW600060
PLGW600061
PLGW600062
PLGW200063
PLGW200064
PLGW200065
PLGW200066
PLGW200067
PLGW600068
PLGW600069
PLGW600070
PLGW600071
PLGW600072
PLGW200073
PLGW200074
PLGW200075
PLGW600076
PLGW600077
PLGW600078
PLGW600079
PLGW600080
PLGW600081
PLGW600082
PLGW600083
PLGW200084
PLGW200085
PLGW200086
PLGW200087
PLGW200088
PLGW200089
PLGW200090
PLGW200091
PLGW600092
PLGW600093
PLGW600094
PLGW600095
PLGW600096
PLGW600097
PLGW600098
PLGW600099
PLGW2000100
PLGW2000101
PLGW2000102
PLGW2000103
PLGW2000104
PLGW6000105

POWIERZCHNIA w km2
648,3
2772,1
2966,5
5357,3
6246,8
3147
6102,1
505,3
2273,1
9395,7
352,4
200,4
1131,3
2758,2
3817,6
2702,3
2265
5352,2
739,9
3184,4
3231,2
5181,6
1741,9
2366,2
1284,7
1919,2
1831
2299,9
1660
4251,4
1171,2
2654,7
1730,7
3819,9
1723,5
4912,6
2809,2
2415,8
4233,3
2397
992,5
2100,4
2179,7
1319,9
4901
1073,8
694,7
1981,2
2261,4
1722,3
1744,6
1584,9
1297,4
2664,6
2221,6
1625,4
1509,7
375,1
248,3
332,8
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DORZECZE
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
niemen
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Odra

RYZYKO
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona

ID
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

KOD_UE
PLGW5000106
PLGW6000107
PLGW6000108
PLGW6000109
PLGW6000110
PLGW2000111
PLGW2000112
PLGW2000113
PLGW2000114
PLGW2000115
PLGW2000116
PLGW2000117
PLGW2000118
PLGW2000119
PLGW2000120
PLGW2000121
PLGW5000122
PLGW5000123
PLGW6000124
PLGW6000125
PLGW6000126
PLGW6000127
PLGW6000128
PLGW6000129
PLGW2000130
PLGW2000131
PLGW2000132
PLGW2000133
PLGW2000134
PLGW2000135
PLGW2000136
PLGW5000137
PLGW5000138
PLGW6000139
PLGW6000140
PLGW6000141
PLGW6000142
PLGW6000143
PLGW6000144
PLGW2000145
PLGW2000146
PLGW2000147
PLGW2000148
PLGW2000149
PLGW2000150
PLGW2000151
PLGW2000152
PLGW2000153
PLGW2000154
PLGW6000155
PLGW2000156
PLGW2000157
PLGW2000158
PLGW2000159
PLGW2000160
PLGW2000161
PLGW2000162
PLGW2000163
PLGW1000164
PLGW2000165

POWIERZCHNIA w km2
48,7
1191,8
2753,8
4258,3
2113,4
497,1
558,9
390
792,1
1798,2
967,3
522,3
740
1377,9
2336,6
3036,4
19
6,7
62,6
1038,6
453,1
1877
691,1
431,6
865
834,5
733,3
896,5
1743,3
1594
3140,3
92,7
71
23,6
131,6
554,6
761,3
380,1
410
344,7
201,9
484,2
698
843,2
2042,3
2648
2043,9
1492,2
1228,6
412,7
370,3
359,4
1482,8
1290,1
408,9
1536,2
546
199,2
359,7
929,2
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DORZECZE
Łaba
Odra
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Łaba
Łaba
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Łaba
Łaba
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Dunaj
Wisła

RYZYKO
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona

ID
166
167
168
169
170
171
172

KOD_UE
PLGW2000166
PLGW2000167
PLGW2000168
PLGW9000169
PLGW6000170
PLGW1000171
PLGW2000172

POWIERZCHNIA w km2
1184,4
482,3
2795,9
233,1
56,9
24,6
197,1

DORZECZE
Wisła
Wisła
Wisła
Dniestr
Odra
Dunaj
Wisła

RYZYKO
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników zadania PSH nr25.

W poniższej tabeli zamieszczono zestawienie JCWPd zagrożonych nieosiągnięciem celów
środowiskowych. Według przeprowadzonych analiz stwierdzono, że 38 JCWPd jest zagrożonych
ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Tabela 2 Zestawienie JCWPd zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych.
ID
1
12
14
15
16
17
30
33
34
43
47
62
67
70
71
83
91
93
94
95
101
102
105
111
112
115
127
128
129
130
132
135
141
143
145
146
147
157

KOD_UE
PLGW60001
PLGW200012
PLGW200014
PLGW200015
PLGW200016
PLGW200017
PLGW200030
PLGW600033
PLGW600034
PLGW600043
PLGW200047
PLGW600062
PLGW200067
PLGW600070
PLGW600071
PLGW600083
PLGW200091
PLGW600093
PLGW600094
PLGW600095
PLGW2000101
PLGW2000102
PLGW6000105
PLGW2000111
PLGW2000112
PLGW2000115
PLGW6000127
PLGW6000128
PLGW6000129
PLGW2000130
PLGW2000132
PLGW2000135
PLGW6000141
PLGW6000143
PLGW2000145
PLGW2000146
PLGW2000147
PLGW2000157

POWIERZCHNIA w km2
121,6
406,3
31,3
472,4
932,7
47,4
1251,3
1170,7
2753,5
3659,3
2772,1
2265
5181,6
1284,7
1919,2
2415,8
1073,8
1981,2
2261,4
1722,3
1625,4
1509,7
332,8
497,1
558,9
1798,2
1877
691,1
431,6
865
733,3
1594
554,6
380,1
344,7
201,9
484,2
359,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników zadania PSH nr25.
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DORZECZE
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła
Odra
Odra
Odra
Wisła
Odra
Wisła
Odra
Odra
Odra
Wisła
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Odra
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Wisła
Wisła

RYZYKO
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona

W kolejnej , poniższej tabeli na podstawie wyników zadania 25 zamieszczono analizę przyczyn
nieosiągnięcia celów środowiskowych z uwzględnieniem ich podziału na antropogeniczne i
geogeniczne .
Tabela 3 Analiza przyczyn nieosiągnięcia celów środowiskowych z uwzględnieniem ich podziału na
antropogeniczne i geogeniczne.

KOD JCWPd

JCWPd_01

JCWPd_12

Przyczyna nieosiągnięcia celów środowiskowych
Ingresja wód morskich od strony kanałów portowych, Zatoki Pomorskiej i
Zalewu Szczecińskiego. Czynnikiem przyśpieszającym wymianę wód
podziemnych i powierzchniowych jest intensywna eksploatacja wód
piętra czwartorzędowego powodująca znaczne obniżenie zwierciadła
wody. W Świnoujściu stwierdzono wzrost mineralizacji wód
podziemnych wraz ze wzrostem ich głębokości oraz wahania
mineralizacji wód w stropie warstwy wodonośnej, uzależnione głównie od
wielkości poboru wód na ujęciach. Na zlikwidowanym ujęciu „Północ”
zasolenie pojawiło się na początku lat 70. XX w i objęło wszystkie
studnie ujmujące wody z utworów czwartorzędowych. Stężenie chlorków
doszło tu do poziomu 3920 mg Cl/l.Dopływ zmineralizowanych wód był
spowodowany poprzez ingresję wód morskich oraz ascenzję wód słonych
(solanek) z podłoża mezozoicznego. Stężenie chlorków wahało się w nich
antropogeniczne granicach od 2700 mg Cl/l do 12000 mg Cl/l. Na ujęciu „Wydrzany”
zawartość chlorków wynosi obecnie od 12,6 do 370 mg Cl/l, a zasięg
stwierdzonego na obszarze występowania wód słonawych, w
plejstoceńskim poziomie wodonośnym od strony Zalewu Szczecińskiego
sięga 400 – 600 metrów w głąb wyspy.Aktualny stopień sczerpania
zasobów (na podstawie wielkości poboru) ocenić można jako bardzo
wysoki. Na wyspie Uznam pobór wód przekracza zasoby dyspozycyjne.
Na obszarze południowej części wyspy Uznam, na skutek powstania leja
depresji wokół ujęcia „Wydrzany” nastąpiła trwała zmiana kierunków
przepływu wód podziemnych, powodując dopływ wód powierzchniowych
z Zalewu Szczecińskiego i Kanału Piastowskiego. W strefie przyległej do
Zalewu Szczecińskiego w obrębie zasięgu leja depresji możliwy wpływ
na ekosystemy zależne od wód podziemnych.
Na obszarze wysp Uznam i Wolin, na niewielkich głębokościach,
szczególnie w rejonie mierzei, występują wody słonawe ze znacznymi
stężeniami jonu chlorkowego. W części północnej wyspy Uznam,
stwierdzano stężenia jonu chlorkowego w wodach podziemnych w
szerokim zakresie – od kilkudziesięciu do 520 mg/l.Wysoką zawartością
chlorków charakteryzują się również wody podziemne obszaru
przylegającego bezpośrednio do Zatoki Pomorskiej, Zalewu
Szczecińskiego i kanału portowego (lokalnie 1200 – 1750
geogeniczne
mg/l).Podwyższona mineralizacja wód podziemnych czwartorzędowego
piętra wodonośnego jest spowodowana przez ascenzję wód z płytko
zalegające utworów mezozoiczne (jury i kredy), w których występują
wody silnie zmineralizowane.Zasolenie pierwszej warstwy wód
podziemnych związane jest najczęściej z oddziaływaniem na nie wód
powierzchniowych pochodzenia morskiego z Bałtyku, a także z rzeki
Świny, kanałów portowych oraz Zalewu Szczecińskiego.
Zasoby wód podziemnych są wykorzystywane w ok. 7%, co wynika z
faktu zaopatrywania w wodę tego obszaru z sąsiedniej JCWPd nr 11.
Dostępność zasobów wód jest ograniczona przez niską jakość wód
antropogeniczne podziemnych, możliwością ich zasolenia oraz już istniejącymi rejonami
gdzie występują wody słonawe, a także ochroną ekosystemów wodnych i
lądowych Słowińskiego Parku Narodowego.
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Przyczyna nieosiągnięcia celów środowiskowych

KOD JCWPd

geogeniczne

Przyczyną złej jakości wód są uwarunkowania geogeniczne. W związku z
występującym zasoleniem wyznaczono w rejonie Rowów i Łeby tereny
pozbawione użytkowego poziomu wodonośnego. Przypuszcza się, że są to
wody młodo reliktowe, dawnej zatoki morskiej, z czasów transgresji
litorynowej, które uległy tylko częściowemu wysłodzeniu. Istnieje także
lokalna (m. Łeba) możliwość ascenzji wód słonych z głębokiego podłoża
mezozoicznego. Kolejnym geogenicznym zagrożeniem dla jakości wód
pierwszego (zalegającego tu przeważnie na głębokości 0,5 - 5m) poziomu
plejstoceńsko-holoceńskiego, jest występowanie przy powierzchni terenu
osadów organicznych i znacznie ograniczony przepływ wód, a nawet
lokalna stagnacja na obszarze pasa wydm znajdujących się na terenie
mierzei i niziny nadmorskich. Wiążą się z tym podwyższone stężenia:
azotu amonowego (skrajnie na terenie ruchomych wydm Madwiny do
32,0 mg N/l), żelaza, manganu, wysoka utlenialność oraz barwa.
Dodatkowo w pobliżu jeziora Łebsko, w miejscowości Rąbka,
zarejestrowano stężenia jonu chlorkowego, przekraczające 250 mg/l. Stąd
też wody poziomu plejstoceńsko-holoceńskiego na przeważającej części
obszaru, w tym szczególnie w zachodniej części JCWPd, mają niską
jakość. W wyniku murszenia torfów na nizinach nadmorskich,
szczególnie w pobliżu jezior Łebsko i Gardno, ma miejsce dopływ do
pierwszego poziomu wodonośnego wód powierzchniowych o
podwyższonej zawartości NH4+, Fe2+, Mn2+, utlenialności, TOC oraz
barwy.
Słaby stan chemiczny spowodowany jest oddziaływaniem ognisk

JCWPd_14

antropogeniczne zanieczyszczeń. Brak jest podstaw do wskazania bezpośredniej przyczyny
zanieczyszczeń. Możliwość ingresji wód zasolonych.

geogeniczne

JCWPd_15

Brak.
Jakość wód podziemnych pierwszego poziomu jest dobra tylko w
zachodniej części Żuław Gdańskich i na Tarasie Nadmorskim. Na
pozostałym obszarze występują wysokie koncentracje związków żelaza i
manganu, podwyższa barwa, wysoka zawartość substancji humusowych
oraz chlorków. Wysokie stężenia chlorków oraz fluorków w wodach
plejstoceńsko-holoceńskiego i kredowego poziomu wodonośnego
pozbawiają walorów użytkowych znaczną część wód podziemnych.
Bilans wodno-gospodarczy wykonany dla JCWPd nr 15 wskazuje, że
zasoby wód podziemnych są wykorzystane średnio w około 42%, a stan
rezerw można ocenić jako wysoki. Nie jest on jednak równomiernie
rozłożony na terenie całej JCWPd. Najintensywniejszy pobór wód
antropogeniczne podziemnych, uwarunkowany lokalizacją ośrodków miejskich, odbywa
się w rejonie Gdańska i Sopotu. I w tych miejscach stan rezerw jest
nieznaczny - ok. 10-29%. W rejonie dużych ujęć komunalnych i
przemysłowych położonych na terenie Gdańska obserwuje się wyraźne
podwyższenie zawartości niektórych składników chemicznych, na
przykład lekkich węglowodorów, co świadczy o wpływie czynników
antropogenicznych. Na obszarze JCWPd nr 15 stwierdzono negatywne
oddziaływanie wód podziemnych na ekosystemy lądowe bezpośrednio
zależne od wód podziemnych. Związane jest ono bezpośrednio z
funkcjonowaniem systemu melioracyjnego i obniżeniem zwierciadła
wody pierwszego (czwartorzędowego) poziomu wodonośnego.
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KOD JCWPd

JCWPd_16

JCWPd_17

JCWPd_30

Przyczyna nieosiągnięcia celów środowiskowych
Intensywna eksploatacja ujęć wód podziemnych w rejonie Martwej Wisły,
kanałów portowych i stoczniowych Gdańska oraz ogólnie w obszarach
nadmorskich JCWPd nr 15 związana z funkcjonowaniem aglomeracji
miejsko-przemysłowych, m.in.: Gdańska, Sopotu, Tczewa i Pruszcza
Gdańskiego. Stwarza to zagrożenie ingresji wód morskich w strefie
geogeniczne
brzegowej Bałtyku i ascenzji słonych wód z głębokiego podłoża.
Wynikiem tego wody czwartorzędowego, neogeńsko-paleogeńskiego,
(trzeciorzędowego) i kredowego piętra wodonośnego mogą ulec
zasoleniu. Wody z piętra kredowego w południowej strefie JCWPd są
wzbogacone w jon fluorkowy w stężeniach zagrażających zdrowiu ludzi
w przypadku wykorzystania ich do celów pitnych.
Wielkość dostępnych zasobów jest znacznie ograniczona z uwagi na złą
jakość wód, zwłaszcza ponadnormatywne zawartości chlorków i żelaza.
Zasoby dyspozycyjne JCWPd nr 16 nie zapewniają pełnego pokrycia
zapotrzebowania na wodę do celów konsumpcyjnych i gospodarczych. Z
tego względu centralną i północną część Żuław Wielkich zaopatruje
antropogeniczne Centralny Wodociąg Żuławski dostarczający wodę z ujęcia „Letniki” z
JCWPd nr 18.Budowa i eksploatacja rowów oraz kanałów melioracyjnych
na Żuławach Wielkich powoduje obniżenie wód gruntowych w serii
deltowej Wisły. Intensywne rolnictwo sprzyja przenikaniu związków
azotu i fosforu do wód gruntowych, które nie mają jednakże znaczenia
użytkowego.
Podstawowym składnikiem decydującym o jakości wód podziemnych we
wszystkich poziomach wodonośnych jest zasolenie, dochodzące do 4000
mg Cl/l w wodach z utworów kredy i 3100 mg Cl/l w plejstoceńskoholoceńskim poziomie wodonośnym. Wody słone występują zwłaszcza w
północnej części obszaru. Obok zasolenia istotnymi składnikami wód
geogeniczne
podziemnych obniżającymi ich jakość są: żelazo, mangan, substancje
humusowe oraz częściowo azotany i amoniak pochodzenia naturalnego. Z
tego powodu wody podziemne są na znacznym obszarze niskiej jakości.
Dotyczy to zwłaszcza poziomu plejstoceńsko-holoceńskiego, w którym
koncentracja związków żelaza i manganu dochodzi do 20,0 mg Fe/l i 3,0
mg Mn/l.
Stwierdzono występowanie okresowo deficytu wody. Najintensywniejszy
pobór wód podziemnych, uwarunkowany lokalizacją ośrodków
wczasowych odbywa się w rejonie krynicy Morskiej i Stegny. I w tych
miejscach stan rezerw w okresie wakacyjnym jest minimalny. Zachodzi
antropogeniczne nawet konieczność wspomagania w wodę pitną z Centralnego Wodociągu
Żuławskiego. Eksploatacja ujęć wód podziemnych o zmiennym poborze z
wiązana z funkcjonowaniem ośrodków rekreacyjnych (głównie rejon
miasta Krynicy i Stegien) mogąca okresowo skutkować powstawaniem
deficytu zasobów wodnych oraz ingresją wód słonych.
Obszar Mierzei jest otoczony od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu
Wiślanego akwenami wód słonawych. Stąd możliwy jest dopływ wód
słonawych (ingresja) do miejsc gdzie prowadzony jest intensywny pobór
wód (ujęcia wód podziemnych). Nie wykluczona jest również ascenzja w
geogeniczne
tych punktach przez nieciągłości tektoniczne, zwłaszcza na odcinku
Stegny – Krynica Morska, gdzie w spągu warstw plejstoceńskich nie
występują nieprzepuszczalne osady trzeciorzędowe.
Słaby stan chemiczny spowodowany oddziaływaniem ognisk
antropogeniczne zanieczyszczeń, brak podstaw do wskazania bezpośredniej przyczyny
zanieczyszczeń.
Wody podziemne poziomów międzymorenowych charakteryzują się
podwyższoną, uwarunkowana geogenicznie zawartością żelaza. Możliwy
geogeniczne
dopływ wód zasolonych z poziomu kredowego do wód poziomu
paleogenu.
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KOD JCWPd

Słaby stan chemiczny w Gorzowie Wielkopolskim spowodowany

JCWPd_33

antropogeniczne oddziaływaniem lokalnym ogniska zanieczyszczeń, brak podstaw do
wskazania bezpośredniej przyczyny zanieczyszczenia.

geogeniczne

Brak.
Zanieczyszczenia odrolnicze związane ze stosowaniem nawozów,

JCWPd_34

antropogeniczne środków ochrony roślin i hodowlą na dużą skalę są lokalnie powodem
przekroczenia stężeń progowych azotanów.

geogeniczne

Brak.
Lokalnie w okolicach Inowrocławia zanieczyszczenie wód spowodowane

JCWPd_43

antropogeniczne przemysłem chemicznym, możliwość ascenzji wód słonych w przypadku
intensywnego poboru w rejonie wysadu solnego.

geogeniczne

JCWPd_47

Pobór wód podziemnych przez ujęcia w rejonie doliny Wisły pochodzi w
znacznej części z infiltracji wód powierzchniowych - ok. 50%; wody
antropogeniczne pobierane przez system odwodnieniowy odkrywki Tomisławice pochodzą
głównie z zasobów statycznych w obrębie leja depresyjnego
rozwijającego się od 2009 r. centrum leja znajduje się w JCWPd nr 62.

geogeniczne

JCWPd_62

JCWPd_67

Procesy ascenzji wód zasolonych z głębszych warstw wodonośnych.

Brak.

Największe zagrożenie dla wód podziemnych na obszarze JCWPd 62
stanowią tereny odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego, przede
wszystkim odwodnienia prowadzone przez KWB „Konin". Z uwagi na
wielopoziomowy charakter systemu wodonośnego lej depresyjny w
poziomie przypowierzchniowym ma znacznie ograniczony zasięg w
stosunku do leja depresyjnego w głębszych poziomach wodonośnych, co
antropogeniczne nie powoduje negatywnych skutków w ekosystemach chronionych
zależnych od wód podziemnych. Ponadto, zagrożenie dla wód
podziemnych stanowi szeroko rozumiana infrastruktura kopalniana i
przemysłowa, zwłaszcza ta związana z procesem wydobycia i transportu
(intensywny ruch kołowy, baza paliwowa, itd.). Potencjalne zagrożenie
dla jakości wód stanowić mogą zakłady przemysłowe skoncentrowane
głównie w południowej części jednostki oraz rurociąg „Przyjaźń”
przebiegający przez północną część JCWPd.
Lokalny dopływ słonych wód kopalnianych z warstw mezozoiku, głównie
jurajskich w przypadku wystąpienia ascenzji wywołanej dużymi
gradientami hydraulicznymi między poziomem odwadnianych wyrobisk
górniczych i ciśnieniem piezometrycznym w piętrze jurajskim. Lokalne
geogeniczne
dopływy substancji humusowych towarzyszących złożom węgla
brunatnego w warstwach trzeciorzędu do otaczających je młodszych
warstw wodonośnych.
Zagrożenia o charakterze obszarowym dotyczą terenów rolniczych
(nawożenie) a także terenów zurbanizowanych pozbawionych kanalizacji
i okolic dużych składowisk odpadów. Na terenie JCWPd 67 istnieją
również potencjalne zagrożenia o charakterze liniowym. Są to odcinki
głównych dróg międzynarodowych i krajowych o dużym natężeniu ruchu,
antropogeniczne
szczególnie droga numer 2 (E30) prowadząca do przejścia granicznego
Terespol/Brest. Potencjalne zagrożenie dla jakości wód podziemnych
stanowią: zakłady metalurgiczne, gorzelnie, mleczarnie, zakłady mięsne,
fermy, oczyszczalnie ścieków, magazyny paliw płynnych oraz miejsca
zrzutu ścieków przemysłowych i komunalnych.

geogeniczne

Zagrożenia geogeniczne stanu chemicznego wód podziemnych nie
występują na rozpatrywanym obszarze.
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KOD JCWPd

JCWPd_70

Słaby stan chemiczny spowodowany oddziaływaniem ognisk
zanieczyszczeń, głównie pochodzących z użytkowania rolniczego terenów
antropogeniczne i wynikają ze stosowaniem nawozów, środków ochrony roślin oraz
funkcjonowaniem ferm hodowlanych. Powodują one przekroczenia
progowych stężeń azotanów.

geogeniczne

JCWPd_71

Brak.
JCWPd nr 71 jest o stanie słabym pod względem ilościowym.
Przekroczone zasoby dostępne do zagospodarowania przede wszystkim z
powodu poboru odwodnieniowego (Konińskie Zagłębie Węglowe).
Odwodnienia kopalniane stanowi aż 89 % wykorzystania zasobów.
Obszar presji w wyniku działalności górniczej obejmuje północnowschodnią część obszaru JCWPd. Bilans nie uwzględnia zwrotu
pobranych wód do systemu hydrograficznego. Na skutek działalności
górniczej nastąpiło stopniowe zanikanie wody w poziomie
przypowierzchniowym i obniżenie się zwierciadła wody w poziomach
niżej leżących. Poza wytworzeniem powierzchni depresyjnej działalność
antropogeniczne górnicza stwarza również inne przeobrażenia tj.: • zanik lub zmniejszenie
przepływów w ciekach wykorzystanych do przerzutów wody z
odwodnienia wyrobisk,
• inny układ między działami powierzchniowymi i podziemnymi,
• zmiany warunków filtracji w obrębie bezpośredniej działalności
górniczej,
• zmiana charakteru rzek z drenującego na infiltrujący.
Obniżenie zwierciadła wody pierwszego poziomu wodonośnego w
obszarach odwodnień górniczych stanowi również zagrożenie dla
ekosystemów lądowych zależnych od wód podziemnych.

geogeniczne

JCWPd_83

Głównymi przyczynami nieosiągnięcia celów środowiskowych są:
- zwiększony pobór wód podziemnych związany z intensywnym
odwadnianiem górniczym (Pole Bełchatów i pole Szczerców),
co spowodowało że sumaryczny pobór wód podziemnych w jednostce,
antropogeniczne
zarówno na cele komunalne jak i odwodnienie górnicze stanowi 220 %
zasobów dostępnych do zagospodarowania
- procesy ascenzji wód zasolonych w rejonie wysadu Dębina,
- obecność infrastruktury związanej z przemysłem wydobywczym węgla
brunatnego, oraz Elektrownia „Bełchatów”.

geogeniczne

JCWPd_91

Zmiana naturalnych stosunków wodnych (lej depresji, zmiany w infiltracji
opadów, zmiany w hydrografii).

Lokalna migracja wód słonych w rejonie wysadu Dębina.

Silna presja antropogeniczna na wody kompleksu kenozoicznego,
antropogeniczne powodująca przeobrażenie chemizmu wód podziemnych, które przejawia
się w podwyższonych stężeniach jonów: sodowych, potasowych,
chlorkowych, azotanowych i siarczanowych.

geogeniczne

Wapienie, margle i kreda pisząca wieku paleogen – kreda ma
podwyższone stężenia strontu, co powoduje lokalne stężenia tego
pierwiastka w wodach podziemnych powyżej 2 mg/l.
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JCWPd_93

Zanieczyszczenia przemysłowe i pogórnicze w południowej części
JCWPd, natomiast lokalne zanieczyszczenia odrolnicze rejestrowane są w
centralnej i północnej części rozpatrywanego obszaru. Zakłady
energetyczne wykorzystujące węgiel brunatny, powodują emisję pyłów i
gazów z Turoszowa, a także z terenów Niemiec i Czech. Powoduje to
wysokie opad tzw. „kwaśnych deszczy” i zagrożenie gleb, kompleksów
antropogeniczne leśnych, a w konsekwencji wód powierzchniowych i podziemnych.
Zaprzestanie odwadniania nieczynnej kopalni rud miedzi „Konrad"
skutkuje wypełnianiem się leja depresji, ascenzją kwaśnych wód
kopalnianych, co w konsekwencji prowadzi do mieszania się wód
permskich z triasowo - kredowymi a nawet czwartorzędowymi i lokalnym
pogorszeniem ich stanu chemicznego.
W serii aluwialnej w dolinach rzek występują w wodach gruntowych
naturalne, podwyższone stężenia związków żelaza i manganu.
Analogicznie w wodach z warstw neogeńskich i paleogeńskich pojawiają
geogeniczne
się podwyższone stężenia siarczanów w wyniku utlenienia siarczków (np.
pirytu) oraz substancji organicznych – humusowych pochodzących z pyłu
i soczew węgla brunatnego.

JCWPd_94

JCWPd_95

Wody piętra czwartorzędowego wykazują zmienną jakość w zależności
od głębokości występowania. Najbardziej zmieniony (zanieczyszczony)
antropogenicznie jest przypowierzchniowy poziom wodonośny
antropogeniczne pozbawiony izolacji. Wody gruntowe w dolinie Kaczawy oraz w dolinie
Czarnej Wody na większości obszaru odznaczają się podwyższoną suchą
pozostałością oraz podwyższonymi stężeniami cynku, miedzi i chromu, a
także azotanów, żelaza i manganu.
Potencjalnym zagrożeniem stanu wód piętra czwartorzędowego w
niektórych rejonach obszaru JCWPd nr 94 może być ascenzja wód
neogeńskich w strefach zaburzeń glacitektonicznych i pogorszenie ich
geogeniczne
jakości w wyniku migracji wód zabarwionych substancjami humusowymi
z pokładów i soczew węgla brunatnego.
Oddziaływanie zakładów przemysłowych (KGHM, zakłady przeróbcze
wzbogacania rud, hutnictwo, galwanizernie), infrastruktury techniczna
przemysłu wydobywczego, a także aglomeracji wrocławskiej.
antropogeniczne Odwodnienia wyrobisk górniczych i wytworzenie przez nie regionalnego
leja depresji. Składowiska odpadów pogórniczych i hutniczych (Gilów i
Żelazny Most), a także wysypiska śmieci i komunalne ujęcia wód
podziemnych. Lokalnie intensywne rolnictwo.
Acenzja słonych i kwaśnych wód kopalnianych w wodonośnych pięter
mezozoiku na terenach kopalń LGOM.
Intensywna eksploatacja wód podziemnych przez ujęcia komunalne w
Kielcach oraz odwodnienia kamieniołomów, powoduje wytworzenie się
lokalnych lejów depresyjnych i stwarzających możliwość infiltracji do
antropogeniczne warstw wodonośnych zanieczyszczonych wód powierzchniowych.
Ponadto spotyka się zanieczyszczenie płytkich wód gruntowych
związkami azotu na terenach wiejskich.

geogeniczne

JCWPd_101

geogeniczne

JCWPd_102

Brak.

Użytkowanie rolnicze, nieuregulowania gospodarka wodno-ściekowa,
oddziaływanie ze strony przemysłu. Słaby stan chemiczny spowodowany
antropogeniczne oddziaływaniem lokalnym ognisk zanieczyszczeń, brak podstaw do
wskazania bezpośredniej przyczyny zanieczyszczeń. W wyniku
działalności człowieka w obszarze JCWPd przekroczone zostały lokalnie
stężenia graniczne azotanów, chlorków, siarczanów i dla potasu.

geogeniczne

Brak.
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Rejestrowany jest nadmierny pobór wód podziemnych związany z
intensywnym odwadnianiem odkrywek KWB „Turów”. Sumaryczny
pobór wód podziemnych zarówno na cele komunalne, przemysłowe jak i
związane z odwodnieniami górniczymi wynosi prawie 121 % zasobów
antropogeniczne dostępnych do zagospodarowania. Pogorszenie stanu chemicznego
wynika z obecności infrastruktury związanej z przemysłem
wydobywczym węgla brunatnego i Elektrownią Turów wytwarzającą
odpady paleniskowe oraz emitującą gazy i pyły.

JCWPd_105

geogeniczne

JCWPd_111

Naturalnie przebiegające procesy ługowania związków mineralnych,
występujących głównie w glinach i piaskach zwałowych oraz w aluwiach
rzek powodują przekroczenia narmatywnych stężeń związków manganu i
żelaza w centralnej i północnej JCWPd. W głębokich poziomach
wodonośnych kompleksu kenozoiczno-paleozoicznego występują wody w
strefie utrudnionej wymiany, o podwyższonej mineralizacji i o bardzo
długim czasie przebywania w ośrodku skalnym, które uruchomione
zostały przez głębokie drenaże odkrywek KWB i dopływają do tych
wyrobisk. Nadmierny pobór wód z głębokich poziomów wodonośnych
może doprowadzić do ascenzji zmineralizowanych wód szczelinowych z
warstw paleozoiku i proterozoiku, co może doprowadzić do lokalnej
degradacji zasobów dostępnych do zagospodarowania.

Intensywna eksploatacja wód podziemnych, w tym odwodnienia wyrobisk
górniczych powodują nadmierne sczerpanie zasobów dostępnych do
antropogeniczne zagospodarowania. Oddziaływanie górnośląskiej aglomeracji miejskoprzemysłowej; zrzuty ścieków i kwaśnych wód kopalnianych, ługowanie
substancji zanieczyszczających z hałd i składowisk.
Zagrożenie wód podziemnych ascenzji kwaśnych wód kopalnianych po
wyłączeniu odwodnień wyrobisk górniczych.
Oddziaływanie aglomeracji górnośląskiej, odwodnienia wyrobisk
antropogeniczne górniczych, infrastruktura związana z przemysłem wybobywczym węgla
kamiennego.

geogeniczne

JCWPd_112

Podwyższone stężenia chlorków, związków żelaza i manganu. Zagrożenie
zanieczyszczenia użytkowych poziomów wodonośnych kwaśnymi
wodami kopalnianymi po zaprzestaniu odwodnień wyrobisk górniczych.
Intensywne użytkowanie rolnicze, oraz gospodarka wodno-ściekowa
powodują zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotu i fosforu.
antropogeniczne Oddziaływania presji już nie istniejącej związanej z eksploatacją siarki
metodą otworową. Brak podstaw do wskazania bezpośredniej przyczyny
zanieczyszczenia.

geogeniczne

JCWPd_115

geogeniczne

JCWPd_127

Rejestrowane są podwyższone stężenia żelaza i manganu w płytkich
poziomach wodonośnych oraz chlorków i siarczanów w wodach piętra
neogeńskiego w wyniku ługowania serii gipsowej miocenu.

Podwyższona zawartość związków azotu oraz chlorków i siarczanów w
miejscach maksymalnego poboru wód na ujęciach i w odwodnieniach
antropogeniczne kopalnianych odkrywek. Intensywne użytkowanie rolnicze, zwłaszcza w
części centralnej i zachodniej, oddziaływanie zakładów przemysłowych
(Kędzierzyn Koźle, Opole, Krapkowice), zakłady przemysłu
cementowego, chemicznego i elektromaszynowego.

geogeniczne

Podwyższona zawartość żelaza i manganu a także chlorków w miejscach
największego poboru wód, w przypadku ascenzji wód z głębokich
poziomów, praktycznie wyłączonych z obiegu.
Intensywna eksploatacja poziomów wodonośnych powodująca istotne

JCWPd_128

antropogeniczne obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych spowodowane przede
wszystkim użytkowaniem górniczym. Funkcjonujące zakłady
przemysłowe mogą stanowić potencjalne ogniska zanieczyszczeń.

geogeniczne

Brak.
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JCWPd_129

JCWPd_130

Intensywna eksploatacja poziomów wodonośnych powodująca nadmierne
antropogeniczne sczerpanie zasobów dostępnych do zagospodarowania. Teren jest
użytkowany również górniczo. Znajduje się on w zasięgu oddziaływania
górnośląskiej aglomeracji przemysłowej.
Dopływ wód słonych i solanek do podziemnych wyrobisk górniczych,
które zrzucane są do zakładów utylizacji i do rzek. Zagrożona jest
geogeniczne
zwłaszcza północna część JCWPd nr 129, słabo izolowany od
powierzchni terenu poziom wodonośny serii węglanowej triasu.
Stopień wykorzystania zasobów dostępnych do zagospodarowania wynosi
130%. Zrzuty wód kopalnianych. Oddziaływanie miejsko-przemysłowej
aglomeracji górnośląskiej, magazyny substancji niebezpiecznych,
antropogeniczne oddziaływanie infrastruktury związanej z przemysłem wydobywczym
(węgiel kamienny, rudy cynku i ołowiu) oraz przemysł metalurgiczny.
Odwodnienia wyrobisk górniczych skutkujące obniżeniem zwierciadła
wód podziemnych.

geogeniczne

Podwyższone stężenia jonów siarczanowych oraz związków cynku i
ołowiu w wodach piętra triasowego pochodzące z ługowania
wietrzejących złoż i gleb macierzystych na złożach metali.
Oddziaływanie na wody podziemne, szczególnie poziomy gruntowe,

antropogeniczne obszarów wiejskich (gospodarka-wodnościekowa, nawożenie pól)
JCWPd_132

powoduje zagrożenie zanieczyszczeniem związkami azotu oraz fosforu.
Możliwość ascenzji wód zmineralizowanych z podłoża mezozoicznego i z
warstw mioceńskich zapadliska przedkarpackiego pod wpływem
intensywnego poboru wód i wytworzenia dużych depresji w studniach.
Główne zagrożenie dla wód podziemnych, występujących w granicach
JCWPd nr 135, związane było do niedawna z przemysłem wydobywczym
i przetwórstwem siarki, skupionym w północnej części JCWPd. Obecnie
nie prowadzi się eksploatacji siarki a tereny pogórnicze są
rekultywowane. Odmiennym typem zagrożenia dla wód podziemnych, o
zdecydowanie mniejszym znaczeniu stanowią zanieczyszczenia
pochodzenia rolniczego. Płytko występujące wody podziemne narażone są
na zanieczyszczenie głównie związkami azotu, siarki oraz związkami
antropogeniczne organicznymi pochodzącymi z nawożenia. W wykonanej w 2010 r.
ocenie stanu stwierdzono przekroczenia wartości progowych boru oraz
azotanów..Na obszarze JCWPd nr 135 występują także presje o
charakterze liniowym, którymi są drogi krajowe oraz linie kolejowe. W
rejonach największej aktywizacji gospodarczej następuje kumulacja
potencjalnych ognisk zanieczyszczeń w postaci emisji zanieczyszczeń
pochodzących z: zakładów przemysłowych, transportu drogowego,
kolejowego, magazynowania i dystrybucji paliw.
Zanieczyszczenia neogeniczne są obecnie wtórne w stosunku do
prowadzonej 15 lat temu działalności górniczej, otworowej i
odkrywkowej, w następstwie której rozproszone zostały na znacznym
obszarze związki siarki i substancje chemiczne towarzyszące złożom
geogeniczne
siarki. W wyniku prowadzonych na dużą skalę prac rekultywacyjnych
zasięg oraz natężenie procesów neogenicznych zmniejsza się
systematycznie.
Przyczynami nieosiągnięcia celów środowiskowych są:
– zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego wynikające z nieprawidłowej
gospodarki wodno-ściekowej na terenach rolniczych;
antropogeniczne – negatywne oddziaływanie stacji paliw o złym stanie technicznym oraz
zakładów przemysłowych, głównie rolno-spożywczych oraz przemysłu
chemicznego.

geogeniczne

JCWPd_135

JCWPd_141
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geogeniczne

JCWPd_143

JCWPd_145

Do przyczyn neogenicznych zaliczyć można:
– słaby stopień izolacji wód podziemnych od powierzchni terenu;
– obecność w wodach podziemnych podwyższonych stężeń żelaza i
manganu.

Do najbardziej istotnych ognisk zanieczyszczeń należą tereny zakładów
przemysłowe zlokalizowane w pobliżu ośrodków miejskich, m. in.
składowiska odpadów pogórniczych i poprzemysłowych, z których
zrzucane są do cieków i rzek ścieki oraz z których podostają się do wód
podziemnych odcieki z hałd i substancje chemiczne. Obszarowe ogniska
zanieczyszczeń związane są z intensywnym rolnictwem oraz terenami
antropogeniczne zurbanizowanymi z nieszczelną podziemna infrastrukturą techniczną.
Podwyższone stężenia związków azotu są wynikiem braku kanalizacji,
deszczowanie gnojowicy na polach i na łąkach, nadmiernym stosowaniem
nawozów oraz środków ochrony roślin Obornik stosowany najczęściej
jako nawóz naturalny przechowywany jest zazwyczaj na nieizolowanym
podłożu, powodując przenikanie składników nawozowych do gleby i stąd
do wód podziemnych.
Zwiększona strefa aeracji wskutek odwodnień górniczych powoduje
ługowanie substancji mineralnych, głównie siarczków do wód
podziemnych piętra kenozoicznego. Możliwa jest także ascenzja
geogeniczne
kwaśnych wód kopalnianych po zaprzestaniu odwodnień górniczych do
płytko występujących poziomów wodonośnych a w następstwie
degradacja zasobów dostępnych do zagospodarowania.
Nadmierny pobór wód podziemnych powodujący przekroczenie zasobów
wód dostępnych do zagospodarowania związany głównie z drenażami
wyrobisk górniczych w kopalniach węgla kamiennego wynoszący - 30
mln m3/r. (zarejestrowany w 2011 r.), a także wysoki pobór wód
podziemnych do celów komunalnych i przemysłowych, wynoszący 2,885
mln m3/rok (dane z 2011 r.) Słaby stan chemiczny JCWPd wynika z
licznych ognisk zanieczyszczeń przemysłowych i miejskich oraz z
zagospodarowania terenu o dużej gęstości zaludnienia. Do
antropogeniczne najistotniejszych należą ognisk zanieczyszczeń należą tereny zakładów
przemysłowych (przemysł chemiczny, metalowy i wydobywczy),
składowiska i hałdy odpadów przemysłowych, komunalno przemysłowych, komunalnych, kolektory sanitarne, drogi o dużym
natężeniu ruchu kołowego i linie kolejowe. Głównym przejawem
zanieczyszczenia wód podziemnych są niskie wartości pH, a lokalnie
również podwyższone stężenia metali ciężkich (np. nikiel) oraz
zmienione typy chemiczne wód, z dominującym lub istotnym stężeniem
jonów chlorkowych i sodowych.
Możliwość ascenzji kwaśnych wód kopalnianych do warstw
wodonośnych o użytkowym znaczeniu, w przypadku wyłączenia
odwodnień wyrobisk w kopalniach węgla kamiennego. Słaba izolacja
lub/i mała głębokość występowania poziomu wodonośnego.
Nadmierny pobór wód podziemnych powodujący przekroczenie
dostępnych zasobów o 3% (wg stanu na 2011 r.) związany głównie z
odwadnianiem wyrobisk kopalni węgla kamiennego 13 mln m3/rok (2011
antropogeniczne r.), Zrzuty kwaśnych wód kopalnianych (solanki) oraz przeciekająca
kanalizacja na obszarze górnośląskiej aglomeracji miejsko-przemysłowej.
Odcieki i migracja wodna substancji uwalnianych w wysypiskach
odpadów górniczych, komunalnych i przemysłowych.
Brak lub słaba izolacja utworów wodonośnych użytkowego piętra
wodonośnego oraz wychodnie utworów starszych, przesączanie wód
przez utwory przepuszczalne budujące nadkład. Możliwa ascenzja
geogeniczne
kwaśnych wód kopalnianych z piętra karbońskiego ze strefy utrudnionej
wymiany, do wyżej ległych pięter hydrogeologicznych w następstwie
głębokich odwodnień wyrobisk górniczych.

geogeniczne

JCWPd_146
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JCWPd_147

Intensywny pobór wód oraz zrzut wód kopalnianych i ścieków
komunalnych, przemysłowych oraz uwalniane odcieki ze składowisk
odpadów komunalnych. Drenaże poziomów wodonośnych przez ujęcia
antropogeniczne komunalne i odwodnienia wyrobisk górniczych kopalń rud metali oraz
węgla kamiennego, w których wielkość przekracza zasoby dostępne do
zagospodarowania. Zmiany powierzchni terenu i powstawanie zapadlisk i
zagłębień terenu wypełnionych wodami.

JCWPd_157

Podwyższone naturalnie stężenia siarczanów i metali ciężkich występują
w wodach podziemnych w obszarach wychodni dolomitu kruszconośnego
(trias). Utlenianie siarczków metali i materii organicznej w powiększonej
geogeniczne
strefie aeracji prowadzi do migracji substancji obniżających stan
chemiczny wód podziemnych. Zagrożenie warstw wodonośnych ascenzją
kwaśnych wód kopalnianych po zaprzestaniu odwodnień górniczych.
Główną przyczyną nieosiągnięcia celów środowiskowych jest intensywny
pobór wód podziemnych, który wg stanu na 2011 r. przekroczył o 130%
zasoby dostępne do zagospodarowania, skutkujący znacznym obniżeniem
zwierciadła wód podziemnych. Ponad 97% sumarycznych poborów w
obrębie JCWPd związane jest z odwadnianiem wyrobisk górniczych.
Drenaż górniczy prowadzony jest w obrębie piętra triasowego i
karbońskiego. Do największych ujęć komunalnych, o lokalnym
oddziaływaniu, należą: Straconka, Soła (I, II, III) Mikuszowice,
antropogeniczne Wróblowice, Lipnik (pobór wód z piętra czwartorzędowego,
paleogeńskiego, kredowego, karbońskiego). Na stan chemiczny wód
podziemnych wpływają zrzuty kwaśnych wód kopalnianych z zakładów
wydobywczych i ścieki z zakładów przetwórczych węgla kamiennego, a
także ścieki z górnośląskiej aglomeracji miejsko-przemysłowej,
znajdującej się w północnej części jednostki, a w mniejszym stopniu
również z obszar miejsko-przemysłowego Bielska-Białej, położonego w
części południowej.

geogeniczne

Możliwość ascenzji kwaśnych wód kopalnianych do użytkowych
poziomów wodonośnych w przypadku wyłączenia drenaży górniczych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników zadania PSH nr25.
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4. ANALIZA PORÓWNAWCZA
Przeprowadzenie analizy porównawczej pomiędzy wynika analizy z 2007 i 2013 roku jest utrudnione
z uwagi na przeprowadzone zmiany w podziale na JCWPd. Sukcesywna rozbudowa systemu
monitoringu wód podziemnych pozwala na zwiększenie dokładności prowadzonych analiz w
JCWPd.
Omówione w poprzednim rozdziale i załączone w wersji elektronicznej raportu karty informacyjne
dla poszczególnych JCWPd (według nowego podziału) zawierają zdecydowanie szerszy zakres
informacji o oddziaływaniach na JCWPd w porównaniu z istotnym oddziaływaniami wykorzystanymi
w analizie w 2007 roku zilustrowanymi na poniższej mapie.
Rysunek 1 Istotne oddziaływania na wody podziemne (stan na 2005r).

Źródło: „Analiza presji…” 2007

Kolejnym przykładem są dwie poniższe mapy. Pierwsza z nich przedstawia ocenę stanu ilościowego
wraz z identyfikacją JCWPd o stanie złym w 2005 roku (wyniki wykorzystano w analizie w 2007r).
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Rysunek 2 Ocena stanu ilościowego systemu wodnego w Polsce (stan na 2005r).

Źródło: „Analiza presji…” 2007

Druga mapa przedstawia wynik zdecydowanie dokładniejszej oceny przeprowadzonej w ramach
nowej aktualnej oceny.
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Rysunek 3 Ocena stanu ilościowego systemu wodnego w Polsce (stan na 2013r).

Źródło: Wyniki aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd rekomendowanych do oceny w ramach zadania 19 PSH – stan na 31.03.2013
r. (Biuletyn PSH, 2013)

Podstawowym podejściem proponowanego rozwiązania w 2007 roku było uwzględnienie
uwarunkowań zewnętrznych, które doprowadziły określone JCWPd do stanu złego według stanu na
2005 rok, skutków ich przestrzennej ewolucji i trendów do 2015 roku z uwzględnieniem
wiarygodności i dostępności danych dla sporządzenia prognozy rozwoju oraz jej scenariuszy.
Metoda ocena ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego przez JCWPd w perspektywie 2015
przyjęta w 2007 roku polegała na uwzględnieniu:
 oceny aktualnych oddziaływań i ewentualnych zmian presji wywieranej przez działalność

gospodarczą w obrębie rozpatrywanej JCWPd.,
 tam gdzie to możliwe, analizy trendu zmian stężeń substancji zanieczyszczających oraz wartości

przewodności elektrolitycznej – jako wskaźnika substancji rozpuszczonych w wodach
podziemnych.
Założono wówczas że brak jest merytorycznego uzasadnienia by wnioskować, że w perspektywie
najbliższych 10 czy nawet 20 lat zmieni się wyraźnie działalność gospodarcza co do jej lokalizacji,
technologii. Podkreślono ,że wykonano już większość instalacji urządzeń chroniących środowisko,
więc nie należy spodziewać się wyraźnego „skoku” w ograniczeniu emisji zanieczyszczeń.
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Wzięto również pod uwagę procesy geochemiczne zachodzące podczas migracji zanieczyszczeń w
strefie podziemnej, w tym samooczyszczania, ale także inercji w zakresie zmian stężeń substancji
zanieczyszczających i możliwości degradacji naturalnych barier ochronnych (np. związanych z sorpcją
czy wymianą jonową). Metodykę prognozy stanu chemicznego oparto również na analizie trendu
stwierdzonych już badaniami stężeń substancji zanieczyszczających.
Ocena ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego przez JCWPd w 2015 roku została
przeprowadzona metodą określenia wyniku bilansu w JCWPd z zastosowaniem ekstremalnych
wartości dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych i poboru wód podziemnych.
Wartości składowych bilansu uwzględnione w ocenie ryzyka są określane z uwzględnieniem
ekstremalnych wartości błędu wyznaczania dostępnych zasobów wód podziemnych i poboru wód
podziemnych danej JCWPd dla stanu prognozowanego na 2015 rok. Na poniższej mapie zobrazowano
zidentyfikowane wówczas istotne oddziaływania na wody podziemne.
W świetle obwiązujących zasad w trakcie przeprowadzania oceny wykorzystanej dla analizy ryzyka
w 2007 roku przyjęto za nadrzędny warunek, definicję dobrego stanu wód podziemnych (dyrektywa
2000/60/WE – dobry stan wód podziemnych jest wtedy gdy zarówno stan ilościowy jak i chemiczny
są co najmniej dobre).

Na kolejnych dwóch mapach przedstawiono wyniki oceny ryzyka odpowiednio dla analiz w
2007 roku i jej aktualzacji w 2013 roku.
Rysunek 4 Prognostyczna ocena stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych (zgodnie z oceną
ryzyka nieosiągnięcia stanu dobrego w 2015r).

Źródło: „Analiza presji…” 2007
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Rysunek 5 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych (stan na 2013r).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników zadania PSH nr25.

W porównaniu z wynikami z 2007 ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zidentyfikowano
dodatkowo przede wszystkim w obszarach JCWPd o ID : 12, 30, 33 ,34, 67,91,47, 93,105 .
Przyczyny ryzyka opisano tabeli (Tabela 3) w poprzednim rozdziale.
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5. PROPOZYCJA WYKAZU DZIAŁAŃ JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD
PODZIEMNYCH DLA UTRZYMANIA LUB POPRAWY ICH STANU
Analogicznie jak dla JCWP zamieszczono propozycję wykazu działań, które przyczynią się do
utrzymania lub poprawy stanu wód JCWPd, W oparciu o przedstawiony katalog dla każdej JCWPd
zestawiono wykaz działań podstawowych i uzupełniających, które pozwalają na ukierunkowanie
szczegółowych programów działań opracowywanych w ramach aktualizacji PWŚK. Dane te zostały
zamieszczone w geobazie, w tabeli ocena_ryzyka_JCWPd.
A. Działania podstawowe (DPA) wymienione są w Aneksie VI Część A RDW .
B. Pozostałe działania podstawowe (DPB)
DPB1 - działania związane ze zwrotem kosztów usług wodnych (Artykuł 9);
DPB2 - działania w celu promocji efektywnego i zrównoważonego zużycia wody;
DPB3 - działania dla ochrony wód ujmowanej w celu zaopatrzenia ludności w wodę do picia
(Artykuł 7) włączając te, które obniżają wymagany poziom oczyszczania dla zaopatrzenia w
wodę do picia (uwaga te działania podstawowe mogą nie odnosić się do całego obszaru);
- DPB4 - kontrolowanie poborów wody powierzchniowej i podziemnej oraz retencja wód
powierzchniowych wraz z rejestrem lub rejestrami poborów oraz wymagania dotyczące
autoryzacji poborów i retencjonowania;
- DPB5 - kontrolowanie , włączając wymagania dotyczące autoryzacji sztucznego zasilania lub
zwiększania zasobów wód podziemnych;
- DPB6 - wymagania dotyczące zapobiegania lub kontroli zrzutu zanieczyszczeń ze źródeł
rozproszonych odpowiedzialnych za wywołanie zanieczyszczenia;
- DPB7 - działania podjęte dla kontrolowania innych znaczących niekorzystnych oddziaływań
na stan wód, w szczególności oddziaływania hydromorfologiczne;
- DPB8 - zakaz bezpośredniego wprowadzania zanieczyszczeń do wód podziemnych;
- DPB9 - działania podjęte dla eliminacji zanieczyszczeń wód powierzchniowych przez
substancje priorytetowe i dla redukcji zanieczyszczeń pochodzących od innych substancji,
które mogą pozwolić na osiągnięcie celów środowiskowych zapisanych w Artykule 4;
- DPB10 - wszystkie działania wymagane dla zabezpieczenia znaczących ucieczek
zanieczyszczeń z instalacji technicznych i/lub dla zabezpieczenia redukcji zanieczyszczeń
incydentalnych.
Działania uzupełniające (DU) w tym:
-

-

-

-

DU1 - instrumenty prawne;
DU2- instrumenty administracyjne;
DU3- instrumenty ekonomiczne i fiskalne;
DU4 -wynegocjowane porozumienia dotyczące środowiska;
DU5 - działania na rzecz ograniczenia emisji;
DU6 -kodeksy dobrej praktyki;
DU7 -działania w zakresie rekonstrukcji i rekultywacji terenów podmokłych;
DU8 - działania na rzecz kontroli poboru wody
DU9 - działania w zakresie zarządzania popytem na wodę , między innymi promowanie
odpowiednio dostosowanej produkcji rolnej, takiej jak uprawa roślin o zmniejszonym
zapotrzebowaniu na wodę na terenach narażonych na susze
DU10 - działania służące efektywnemu korzystaniu z wody i ponownemu jej wykorzystaniu,
między innymi promowanie technologii polegających na efektywnym wykorzystaniu wody w
przemyśle i wodooszczędnych technik nawodnień
DU11 - projekty budowlane służące celom RDW;
DU12 - zakłady odsalania wód;
DU13 - projekty odnowy środowiska;
DU14 - sztuczne zasilanie warstwy wodonośnej;
DU15 - projekty edukacyjne;
DU 17 - projekty badawcze, rozwojowe i demonstracyjne;
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-

DU 18 - inne właściwe działania.

Do działań DU zaliczyć można:
-





opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych dla GZWP w obszarze województwa, wraz z
korektą granic i opracowaniem zasad ochrony,
opracowywanie dokumentacji hydrogeologicznych dla zlewni i jednostek zasobowych
i określenie w nich zasobów dyspozycyjnych i wskazań co do zasobów eksploatacyjnych,
kontrolę rozdziału zasobów i weryfikację pozwoleń wodno – prawnych na pobór wód,
ochronę struktury ekologicznej poprzez umiejętne pielęgnowanie systemu obszarów
szczególnie chronionych w tym w szczególności:
 tworzenie użytków ekologicznych,
 tworzenie obszarów chronionego krajobrazu,
 sterowanie i limitowanie części ruchu turystycznego,
opracowanie polityki zróżnicowania opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych ,
eksploatację systemu kontroli strat w sieciach wodociągowych,
kontynuację montowania wodomierzy w gospodarstwach indywidualnych,
sukcesywną wymianę i renowację wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej,
wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania przesyłem wody wodociągowej,
stymulowanie, w ramach projektów inwestycyjnych, wprowadzania zamkniętych obiegów
wody,
wspieranie zakładów podejmujących i realizujących plany racjonalnego gospodarowania
wodą,
współpracę w zakresie edukacji, programy edukacyjne prowadzone wspólnie ze szkołami, politykę informacyjną,
prace badawczo-rozwojowe zapewniające rozwój metodyk oraz technik badawczych
związanych z RDW,
stymulowanie procesów związanych z tworzeniem porozumień na rzecz ochrony środowiska
wodnego,
ochronę gleb,
ochronę wód mineralnych,
zalesianie,
ograniczenie zanieczyszczeń spowodowanych gospodarką odpadami,
utylizację osadów ściekowych.

Działania DPB winny być zwymiarowane poprzez podanie tam gdzie jest to możliwe
i uzasadnione następujących informacji:
- powierzchni objętej poszczególnymi programami DPB oraz procentu powierzchni obszaru
dorzecza objętego poszczególnymi programami DPB,
- liczby ludności objętej poszczególnymi programami DPB oraz procentu liczby ludności
zamieszkującej obszar dorzecza objętej poszczególnymi programami DPB,
- liczby i kodów scalonych części wód powierzchniowych (SCWP) i jednolitych części wód
podziemnych (JCWPd) objętych w całości lub w części programami DPB,
- kosztu wdrożenia poszczególnych programów DPB w obszarze dorzecza,
- opisu poszczególnych programów DPB wraz z podaniem tam gdzie jest to możliwe
podstawowych parametrów technicznych,
- harmonogramu czasowego wdrożenia poszczególnych programów DPB ,
- jednostki odpowiedzialnej za poszczególnych programów DPB.
Działania DU winny być zwymiarowane poprzez podanie tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione
następujących informacji:
- powierzchni objętej poszczególnymi programami DU oraz procentu powierzchni obszaru
dorzecza objętego poszczególnymi programami DU,
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-

liczby ludności objętej poszczególnymi programami DU oraz procentu liczby ludności
zamieszkującej obszar dorzecza objętej poszczególnymi programami DU,
liczby i kodów scalonych części wód powierzchniowych (SCWP) i jednolitych części wód
podziemnych (JCWPd) objętych w całości lub w części programami DU,
kosztu wdrożenia poszczególnych programów DU w obszarze dorzecza,
opisu poszczególnych programów DU wraz z podaniem tam gdzie jest to możliwe
podstawowych parametrów technicznych,
harmonogramu czasowego wdrożenia poszczególnych programów DU ,
jednostki odpowiedzialnej za poszczególnych programów DU.

Specyfikację działań dla wód podziemnych uwzgledniającą powyższy wykaz przedstawiono w tabeli
poniżej.
Tabela 4 Specyfikacja działań dla wód podziemnych.
Propozycja katalogu / wykazu działań do wprowadzenia w jednolitych częściach
Nr
wód podziemnych zagrożonych ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych w
działania
celu utrzymania stanu dobrego lub poprawy słabego stanu wód.
Nakaz wprowadzania oczyszczonych wód kopalnianych do rzek, jezior, rowów
nawadniających i stawów infiltracyjnych w obrębie systemu hydrologicznego i
1
hydrogeologicznego zlewni objętej zasięgiem leja depresji i obniżonego zasilania
podziemnego rzek i jezior w wyniku drenażu górniczego – odwadniania kopalń (węgla
brunatnego / rud metali / węgla kamiennego / surowców skalnych).
Nakaz wprowadzania oczyszczonych wód kopalnianych do rzek, jezior, rowów
nawadniających i stawów infiltracyjnych w obrębie obszaru Natura 2000 zagrożonego
2
obniżeniem zasilania podziemnego torfowisk i mokradeł w wyniku odwadniania
górniczego i eksploatacji ujęć wód podziemnych.
Opracowanie operacyjnego modelu matematycznego systemu wodonośnego objętego
wpływem drenażu górniczego i wdrożenie systemu monitoringu w celu prowadzenia
bieżącej identyfikacji składu genetycznego średniorocznego wód kopalnianych
(pochodzących ze spływu powierzchniowego wód deszczowych, infiltracji
3
powierzchniowych do systemu wodonośnego, zasobów statycznych wód podziemnych i
odnawialnych zasobów wód podziemnych z infiltracji opadów atmosferycznych) oraz
sterowania systemem odprowadzania tych wód do odbiorników (rzek/ jezior/stawów
infiltracyjnych/zbiorników końcowych odkrywek).
Wprowadzenie przepisów prawnych regulujących przekazywanie w określonym cyklu
czasowym (kwartalnym / półrocznym / rocznym) do państwowej służby
4
hydrogeologicznej i rzgw informacji o poborze z poszczególnych ujęć wód podziemnych
i systemów drenażowych eksploatowanych w trybie szczególnego korzystania z wód.
Ograniczenie poboru z ujęć wód podziemnych w strefie brzegowej morza w celu
5
zapobiegania ingresji wód morskich do warstw wodonośnych.
Rozpoznanie i usunięcie przyczyny stwierdzonego zanieczyszczenia wód podziemnych
6
powodującego zły stan chemiczny
Ustanowienie obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych dla głównego zbiornika
7
wód podziemnych (GZWP) obejmującego obszar JCWPd
Opracowanie modelu matematycznego warunków hydrogeologicznych rejonu wodnogospodarczego w obrębie JCWPd poddanego intensywnej eksploatacji ujęć - jako
narzędzia do ustalenia optymalnego rozrządu zasobów wód podziemnych z
8
uwzględnieniem uzasadnionych społecznie i ekonomicznie potrzeb wodnych ludności i
gospodarki oraz ograniczeń wynikających z prawnie określonych celów
środowiskowych.
Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych do celów rolniczych i opomiarowanie ich poboru.
9
10

11

Systemowe ograniczanie spływu powierzchniowego do rzek w obszarach aglomeracji
miejsko-przemysłowej, centrów handlowych i szlaków komunikacyjnych poprzez
budowę oczyszczalni deszczówki i stawów infiltracyjnych zasilających poziomy
wodonośne.
Ograniczenie i optymalizacja dawek nawożenia rolniczego w obszarach o wysokiej
podatnosci wód gruntowych na zanieczyszczenie
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Działanie
wg
wykazu

DPB9.1

DPB9.2

DU2.3

DU1.4
DPB4.5
DPB9.6
DU1.7

DU17.8
DPB4.9

DPB6.10
DU1.11

Propozycja katalogu / wykazu działań do wprowadzenia w jednolitych częściach
Nr
wód podziemnych zagrożonych ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych w
działania
celu utrzymania stanu dobrego lub poprawy słabego stanu wód.
Kontrola i ograniczanie poboru wód podziemnych w sąsiedztwie ognisk zanieczyszczeń
12
po zakończeniu eksploatacji górniczej i zatopieniu wyrobisk
Inwentaryzacja i ikwidacja ognisk zanieczyszczenia wód podziemnych (nieczynne stacje
13
paliw, nieizolowane pryzmy obornika, głębokie obory i chlewnie, nieszczelne szamba
zwłaszcza w nieczynnych studniach kopanych)
Ograniczenie poboru z ujęć wód podziemnych w strefie zagrożenia ascenzją wód
14
zasolonych do uzytkowych poziomów wodonośnych.
Ograniczenie poboru z ujęć wód podziemnych w strefie zagrożenia ingresją wód o
15
geogenicznie przekroczonych zawartościach wskaźników jakości wód do spożycia
16

Szczegołowe ustalenie przepływu nienaruszalnego rzek i potrzeb wodnych chronionych
ekosystemów lądowych zależnych od wód podziemnych

Działanie
wg
wykazu
DPB4.12

DPB10.10
DPB4.4
DPB4.15
DPB7.16

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników zadania PSH nr25.

W poniższej tabeli zamieszczono wykaz działań dla JCWPd zagrożonych nieosiągnięciem celów
środowiskowych.
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Tabela 5 Wykaz działań dla JCWPd zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Główna (w części JCWPd również podrzędna) przyczyna zagrożenia
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu JCWPd

DPB7.16

DPB4.15

DPB4.4

DPB10.10

DPB4.12

DU1.11

DPB6.10

DPB4.9

DU17.8

DU1.7

DPB9.6

DPB4.5

DU1.4

DU2.3

DPB9.2

Nr
Ocena
Jednostki
JCW zagrożenia przygran
Pd
ryzykiem
iczne

DPB9.1

PROPOZYCJA DO PROGRAMU DZIAŁAŃ (nr wg
wykazu)

1
12
14
15
16
17
30
33

zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona

tak
tak
tak
tak
nie
tak
nie
tak

34

zagrożona

nie

43

zagrożona

nie

47

zagrożona

nie

Ingresja wód morskich
Ingresja wód morskich i ascenzja wód zasolonych
Ingresja wód morskich
Ingresja wód morskich i ascenzja wód zasolonych , lok.zaniecz.odroln.
Ingresja wód morskich i ascenzja wód zasolonych , lok.zaniecz.odroln.
Ingresja wód morskich i ascenzja wód zasolonych
Presja geogeniczna, lok.zaniecz.odroln., nieuporz.gosp.ściek.
lokalne ognisko zanieczyszczenia, nieuporz.gosp.ściek.
lokalne ognisko zanieczyszczenia, lok.zaniecz.odroln. ,
nieuporz.gosp.ściek.
lokalne ogniska zanieczyszczenia (Inowrocław), ascenzja wód zasolonych
, nieuporz.gosp.ściek.
Pobór we Włocławku i odw. O/Tomisławice (w JCWPd nr 62),
lok.zaniecz.odroln.

62

zagrożona

nie

Lej depresji odwodnienia kopalni węgla brunatnego

67
70

zagrożona
zagrożona

tak
nie

lok.zaniecz.odroln., nieuporz.gosp.ściek.
lok.zaniecz.odroln., nieuporz.gosp.ściek.

71

zagrożona

nie

Lej depresji odwodnienia kopalni węgla brunatnego

83

zagrożona

nie

91
93

zagrożona
zagrożona

nie
tak

94

zagrożona

nie

95
101

zagrożona
zagrożona

nie
nie

102

zagrożona

nie

Lej depresji odwodnienia kopalni węgla brunatnego
Lej depresji odwodnienia kopalni kredy i ujecia komnunalnego w
Chełmie, nieuporz.gosp.ściek.
Gegeniczne zw. azotu, lok.przemysł. ogn.zaniecz. , nieuporz.gosp.ściek.
lokalne ognisko zanieczyszczenia, lok.zaniecz.odroln. ,
nieuporz.gosp.ściek.
KGHM: lej depresji odw.kop., skład.odp.gór.i hut. Gilów, Żelazny
Most, zanieczyszcz. odroln, ascenzja
lej depresji ujęć Kielc i odw. kamieniołomów, nieuporz.gosp.ściek.
ujęcia kom.i przem. ogn.zan. (Skarżyska, Starachowice, Ostrowiec),
nieuporz.gosp.ściek.
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Ogolna lokalizacja
JCWPd

Uznam
Łeba
Hel
Żuławy Gdańskie
Żuławy Elbląskie
Mierzeja Wiślana
Liwa
Gorzów Wlkp.
Dolna Noteć
Gopło i Noteć
Zgłowiączka, Skrwa
Lewa
KWB Konin - Śr.
Warta
Bug Graniczny
poniżej Uherki
Obra
KWB Adamów - Śr.
Warta
KWB Bełchatów Widawka
Uherka i Udal
Bóbr
Kaczawa
Kopalnia LUBIN
G. Nida - Kielce
Kamienna

105

zagrożona

tak

111

zagrożona

nie

112

zagrożona

nie

115

zagrożona

nie

127

zagrożona

tak

128

zagrożona

nie

129

zagrożona

nie

130
132
135
141

zagrożona
zagrożona
zagrożona
zagrożona

nie
nie
nie
tak

143

zagrożona

nie

145

zagrożona

nie

146

zagrożona

nie

147

zagrożona

nie

157

zagrożona

nie

Główna (w części JCWPd również podrzędna) przyczyna zagrożenia
ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu JCWPd

DPB7.16

DPB4.15

DPB4.4

DPB10.10

DPB4.12

DU1.11

DPB6.10

DPB4.9

DU17.8

DU1.7

DPB9.6

DPB4.5

DU1.4

DU2.3

DPB9.2

Nr
Ocena
Jednostki
JCW zagrożenia przygran
Pd
ryzykiem
iczne

DPB9.1

PROPOZYCJA DO PROGRAMU DZIAŁAŃ (nr wg
wykazu)

Lej depresji odwodnienia kopalni węgla brunatnego
Lej depr.odw.kop.węgla kam., rud.met. i ujęć kom.i przem.,
zatap.kop., hałdy, ścieki
Lej depr.odw.kop.węgla kam., rud.met. i ujęć kom.i przem.,
zatap.kop., hałdy, ścieki
Zanieczyszczenie po dawnych kop. siarki , zaniecz,
odroln.,nieuporz.gosp.ściek.
zanieczyszcenia odrolnicze, ogn.zanieczysz. w ośr. przemysł.
(Kędzierzyn, Krapkowice, Opole)
zanieczyszcenia odrolnicze, ogn.zanieczysz. w ośr. przemysł.,
nieuporz.gosp.ściek.
Lej depr.odw.kop.węgla kam.i ujęć kom.i przem., zatap.kop., hałdy,
ścieki
Lej depr.odw.kop.węgla kam., rud.metali i ujęć kom.i przem.,
zatap.kop., hałdy, ścieki
ogniska zanieczyszenia, nieuporz.gosp.ściek., brak rezerw zasobów dysp.
Zbiornik wodny w wyrobisku i hałdy po kopalni siarki w Tarnobrzergu
zanieczyszczenie odrolnicze i nieuporz.gosp.ściek., stacje paliw
Lej depr.odw.kop.węgla kam.i ujęć kom.i przem., zatap.kop., hałdy,
ścieki , zaniecz.odrol., zan.odroln.
Lej depr.odw.kop.węgla kam.i ujęć kom.i przem., zatap.kop., hałdy,
ścieki dobry niezagrożona nie
wód podziemnych do celów rolniczych
Lej depr.odw.kop.węgla kam.i ujęć kom.i przem., zatap.kop., hałdy,
ścieki
Lej depr.odw.kop.węgla kam., rud met.i ujęć kom.i przem.,
zatap.kop., hałdy, ścieki
Ogniska zanieczyszcz przem.w aglom.Bielsko - Białej,
nieuporz.gosp.ściek.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników zadania PSH nr25.
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Ogolna lokalizacja
JCWPd

KWB Turów - Nysa
Łuż.
Aglomeracja GZW
Aglomeracja GZW
Czarna Stasz. ze
Wschodnią
Odra od Koźla do
ujścia Nysy
Środkowa i Dolna
Panew
Aglomeracja GZW
Aglomeracja GZW
Szreniawa
Łęg
Psina
aglomeracja GZW
Bierawka
aglomeracja GZW
Gostynia
aglomeracja GZW D.
Przemsza
aglom. GZW
Chechło, Rudna
Biała
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AKRONIMY
BDL

Bank Danych Lokalnych

BDO

Baza Danych Ogólnogeograficznych

BDOT

Baza Danych Obiektów Topograficznych

CLC

CORINE Land Cover

CODGiK

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

DJP

Duża Jednostka Przeliczeniowa

DP

Dyrektywa Powodziowa – Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i
zarządzania nim. Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007 r. (Dyrektywa Powodziowa)

DPSIR

schemat analityczny (Driver, Pressure, State, Impact, Response czyli Czynnik
sprawczy, Presja, Stan, Oddziaływanie, Reakcja)

E_PRTR

European Pollutant Release and Transfer Register (Europejski rejestr uwalniania I
transferu zanieczyszczeń)

EWG

Europejska Wspólnota Gospodarcza

GIOŚ

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

GUS

Główny Urząd Statystyczny

GUPW

główny użytkowy poziom wodonośny

IMGW-PIB

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

IOŚ

Inspekcja Ochrony Środowiska

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change – Międzyrządowy Panel ds. Zmian
Klimatu

ISOK

Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami

JCW

jednolita część wód

JCWP

jednolita część wód powierzchniowych

JCWPd

jednolita część wód podziemnych

JST

Jednostki Samorządu Terytorialnego

KE

Komisja Europejska

KZGW

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

MI

Ministerstwo Infrastruktury

MSW

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

MŚ

Ministerstwo Środowiska

MTBiGM

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

NACE

Statystyczna Klasyfikacja Działalności Gospodarczych w Unii Europejskiej

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OECD

(ang. Organization for Economic Co-operation and Development – Organizacja
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)

7

OOŚ

Ocena Oddziaływania na Środowisko

OSN

Obszary szczególnie narażone

PGW

Plany Gospodarowania Wodami dla obszarów dorzeczy

PIG-PIB

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności

PMŚ

Państwowy Monitoring Środowiska

PPW

pierwszy poziom wodonośny

Prawo wodne

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dz. U. 2012 nr 0 poz. 145, tekst
jednolity

PRNG

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych

PSD

powyżej stanu dopuszczalnego

PSH

Państwowa Służba Hydrogeologiczna

PSHM

Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna

RDW

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
Dz. Urz. UE L 327 z 22.12.2000 r. (Ramowa Dyrektywa Wodna)

ROŚ

Rocznik Ochrony Środowiska

RWGWP

Rejon wodno-gospodarczy wód podziemnych

RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

SBWPd

subczęści wód podziemnych

SCW

sztuczna część wód

SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie pracy pt.
„Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w
szczegółowym ujęciu wszystkich kategorii wód dla potrzeb opracowania aktualizacji
programów działań i planów gospodarowania wodami”
Znak: KZGWDPZWpgw/FW/2/2012

SNQ

średnia z najmniejszych przepływów rocznych

SOOŚ

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko

SSQ

średnia z przepływów średnich rocznych (SQ) z wielolecia

SWW

średnia z najwyższych stanów wody

SZCW

silnie zmieniona część wód

UE

Unia Europejska

WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WSW

Wspólna Strategia Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (Common
Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC))
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1 WSTĘP
Niniejsze opracowanie stanowi raport końcowy pracy pt. „Opracowanie analizy presji i wpływów
zanieczyszczeń antropogenicznych w szczególnym ujęciu wszystkich kategorii wód dla potrzeb
opracowania aktualizacji programów działań i planów gospodarowania wodami”, wykonywanej
na podstawie Umowy KZGW-DPZWpgw/FW/2/2012 zawartej w dniu 07 sierpnia 2012 r. pomiędzy
Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, a Instytutem Meteorologii
i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym reprezentowanym przez Dyrektora
Oddziału IMGW-PIB w Krakowie i Kierownika Sekcji Finansowo-Księgowej IMGW-PIB Oddział
w Krakowie.
Niniejszą pracę oparto o opracowaną ,,Metodykę określającą procedury identyfikacji presji i oceny
wpływów/oddziaływań oraz ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych w odniesieniu do
wszystkich kategorii wód powierzchniowych” zwaną w opracowaniu Metodyką.
Z uwagi na równoległe prace związane z ,,Opracowaniem analizy presji i wpływów zanieczyszczeń
antropogenicznych w szczegółowym ujęciu wszystkich kategorii wód dla potrzeb opracowania
aktualizacji programów działań i planów gospodarowania wodami” i opracowaniem ,,Analizy
obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby opracowania planów zarządzania
ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych”, wykonywanej przez
konsorcjum MGGP S.A. i IMGW-PIB na zlecenie KZGW, w ramach której powstała baza danych
urządzeń wodnych, baza ta jest wspólna dla obu prac i została dostosowana do wymagań niniejszego
opracowania.
W pracy, w części dotyczącej wpływu ujęć wód podziemnych na wody powierzchniowe,
wykorzystano opracowanie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu
Badawczego pt. „Charakterystyka wód podziemnych zgodnie z zapisami Załącznika II.2 Ramowej
Dyrektywy Wodnej” z marca 2013r. Opracowanie stanowi załącznik do niniejszego opracowania.
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2 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA METODYCZNE
W nawiązaniu do wstępu Metodyki zgodnie z Prawem wodnym (art. 113 ust. 2) [Ustawa 2001]
„Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym ujęciu
wszystkich kategorii wód dla potrzeb opracowania aktualizacji programów działań i planów
gospodarowania wodami” stanowi dokumentację planistyczną jaką jest Identyfikacja znaczących
oddziaływań antropogenicznych i oceny oddziaływania ich wpływu na stan wód powierzchniowych
opracowywany dla obszarów dorzeczy. Podstawą wykonania dokumentacji planistycznych na
poziomie obszarów dorzeczy są dokumentacje identyfikacja znaczących oddziaływań
antropogenicznych i oceny oddziaływania ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych
opracowywane dla regionów wodnych.
Z uwagi na stosowanie przez Zamawiającego w SIWZ zamiennie pojęć związanych z presją,
wpływem i oddziaływaniem Wykonawca zaproponował używanie pojęć zgodnie z nomenklaturą
stosowaną w RDW [Dyrektywa 2000] i Prawie wodnym [Ustawa 2001].
Poprzez sformułowanie „presje” rozumie się znaczące oddziaływania, na które narażone są części
wód powierzchniowych w danym obszarze dorzecza – zał. II pkt 1.4 RDW), natomiast poprzez
„wpływy/oddziaływania” rozumie się wpływy czyli podatności stanu części wód powierzchniowych
na powyżej określone oddziaływania (zał. II pkt 1.5 RDW).
Zgodnie z wytycznymi [Guidance Document No 3 ..., 2003], w których zastosowano powszechnie
przyjęty schemat analityczny DPSIR (Driver, Pressure, State, Impact, Response) pojęciom tym
przypisano poniższe definicje:
Driver - czynnik sprawczy - antropogeniczna działalność, która może wywołać skutek w środowisku
(np. rolnictwo, przemysł); to cel antropogeniczny, funkcja użytkowania np. żegluga
Pressure – presja (znaczące oddziaływanie) - to konkretne działanie wynikające z czynnika
sprawczego (bezpośredni skutek czynnika sprawczego)
State - stan - kondycja części wód wynikająca z działania zarówno czynników naturalnych, jak i
antropogenicznych (tj. charakterystyki fizyczne, chemiczne i biologiczne)
Impact - wpływ - skutek presji w środowisku (np. śnięcie ryb, przekształcenie ekosystemu); to skutek
"przyłożonej" presji czyli np. wskutek pogłębiania w celach usprawnienia żeglugi likwidacja
ekosystemów dennych etc.
Response – reakcja/odpowiedź - działania podjęte w celu uzyskania poprawy stanu części wód (np.
ograniczenie poboru, ograniczanie zrzutów ze źródeł punktowych, opracowanie wskazówek w
zakresie najlepszych praktyk dla rolnictwa).
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Czynnik sprawczy (driver)
Wzrost populacji

Presja (znaczące oddziaływanie) – (pressure)
Zrzuty/odprowadzenia ścieków
Stan (state)
Wzrost poziomu
substancji biogennych

Wpływ (impact)
Wzrost glonów i roślin
Reakcja (response)
Ograniczenie
zrzutów/odprowadzeń

Rysunek 1 Schemat analityczny DPSIR wg Wytycznych IMPRESS – dostosowany do
nazewnictwa stosowanego w RDW i Prawie wodnym
Przy tak przyjętej nomenklaturze celem przedmiotowej pracy jest analiza i ocena antropogenicznych
presji (znaczących oddziaływań) i wpływów na wody, która m.in. obejmuje przygotowanie niniejszej
Metodyki określającej procedury identyfikacji presji (znaczących oddziaływań) i oceny wpływów oraz
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych w odniesieniu do wszystkich kategorii wód
powierzchniowych.
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3 PROGNOZA ZMIAN ZASOBÓW I POTRZEB WODNYCH ORAZ
CZYNNIKÓW SPRAWCZYCH W ŚWIETLE ZMIAN KLIMATU
Ocena zasobów wód powierzchniowych w JCWP i ocena ich zmian

3.1

W ramach pracy określono zasoby wód powierzchniowych w JCWP oraz wyliczono hipotetyczne
procentowe zmiany w zasobach wodnych perspektywie roku 2021 wynikające ze zmian klimatu.
Obliczenia dotyczące zmian w zasobach wodnych, zgodnie z Metodyką, oparto na asymilacji wyników
badań przeprowadzonych w ramach projektu KLIMAT. Przy określaniu zasobów wód
powierzchniowych oraz ich przyszłych zmian wykorzystano:


grid średniego rocznego odpływu jednostkowego dla wodowskazowych zlewni różnicowych
oparty na wartości średniego rocznego SSQ z wielolecia 1971-1990;



wyniki obliczeń zmian opadu wg modelu statystycznego dla scenariuszy A1B, A2, B1.

Zgodnie z metodyką określania zasobów na podstawie średniego odpływu jednostkowego z wielolecia
oparto się na wykorzystaniu danych sieci pomiarowej PSHM zgromadzonych w CBDH IMGW–PIB.
Biorąc pod uwagę potrzebę określenia zmian w zasobach wodnych w kontekście zmian klimatu,
wykorzystano dane o średnich rocznych przepływach z wielolecia 1971-1990, które było okresem
referencyjnym dla projektu KLIMAT.
Dane o średnich przepływach z wielolecia zostały w projekcie KLIMAT odniesione do
wodowskazowych zlewni różnicowych. W niniejszej pracy nastąpiło przeliczenie tych wartości do
przekrojów zamykających JCWP. Zastosowano, zgodnie z metodyką, poniższe rozwiązanie:
1. Określono odpływ jednostkowy dla grida na podstawie przyrostu przepływu w
wodowskazowych zlewniach różnicowych w okresie 1971-1990.
2. Obliczono wartości odpływu na zamknięciu wszystkich zlewni elementarnych - dla każdej
zlewni elementarnej posumowano wszystkie odpływy od źródła aż do zamknięcia danej
zlewni, gdzie odpływ rzeczny to ilość wody, która odpływa przez profil koryta rzecznego w
określonym czasie i z określonego obszaru, wartość odpływu podano w km3/rok.
3. Wyznaczono zlewnie elementarne zamykające JCWP.
4. Przypisano wartości odpływu ze zlewni elementarnych zamykających JCWP jako odpływ dla
JCWP. Następnie przeprowadzono klasyfikację wartości odpływu, przypisując każdej JCWP
do odpowiedniej klasy odpływu wg klasyfikacji jak w metodyce:


klasa 1 – odpływ roczny poniżej 0,003 km3/rok;



klasa 2 – odpływ roczny od 0,0031 km3/rok do 0,006 km3/rok;



klasa 3 – odpływ roczny od 0,0061 km3/rok do 0,02 km3/rok;



klasa 4 – odpływ roczny od 0,021 km3/rok do 0,1 km3/rok;



klasa 5 – odpływ roczny od 0,11 km3/rok do 2 km3/rok;



klasa 6 – odpływ roczny od 2,1 km3/rok do 10 km3/rok;



klasa 7 – odpływ roczny od 10,1 km3/rok do 20 km3/rok;



klasa 8 – odpływ roczny powyżej 20 km3/rok.

Na mapie (Rysunek 2) przedstawiono klasyfikację JCWP pod względem wielkości średniego odpływu
rocznego.
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Rysunek 2 Średni odpływ roczny ze zlewni JCWP
Źródło: Obliczenia własne z wykorzystaniem danych CBDH IMGW-PIB z okresu 1971-1990

Następnie w oparciu o opracowaną metodykę określono hipotetyczne zmiany zasobów wynikające ze
zmian klimatu. Biorąc pod uwagę czas realizacji zadania oraz stosunkowo krótki horyzont czasowy,
dla którego miała być przedstawiona zmiana (rok 2021) w metodyce zaproponowano wykorzystanie
wyników modelowania uzyskanych w projekcie KLIMAT.
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Rysunek 3 Scenariusz A1B - Procentowa zmiana zasobu wód powierzchniowych uśredniona dla
obszarów JCWP
Źródło: Obliczenia własne z wykorzystaniem wyników modelowania zmian klimatu w projekcie KLIMAT realizowanym w
IMGW-PIB
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Rysunek 4 Scenariusz A2 - Procentowa zmiana zasobu wód powierzchniowych uśredniona dla
obszarów JCWP
Źródło: Obliczenia własne z wykorzystaniem wyników modelowania zmian klimatu w projekcie KLIMAT realizowanym w
IMGW-PIB
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Rysunek 5 Scenariusz B1 - Procentowa zmiana zasobu wód powierzchniowych uśredniona dla
obszarów JCWP
Źródło: Obliczenia własne z wykorzystaniem wyników modelowania zmian klimatu w projekcie KLIMAT realizowanym w
IMGW-PIB

W realizowanej obecnie pracy zostały rozważone trzy scenariusze zmian klimatycznych – A1B, A2,
B1. Dla każdego ze scenariuszy określono średnią procentową zmianę zasobu na zamknięciu JCWP.
Wyniki obliczeń zobrazowano na mapach (por. Rysunek 3, Rysunek 4, Rysunek 5).
Wszystkie ww. wyniki obliczeń zgromadzono również w przekazanej Zamawiającemu geobazie.

3.2

Prognoza potrzeb wodnych gospodarki

Zaproponowano ocenę przyszłych potrzeb wodnych z uwzględnieniem:


gospodarki komunalnej



energetyki



sześciu najbardziej wodochłonnych działów przetwórstwa przemysłowego



rolnictwa.
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Podstawowe znaczenie w zaopatrywaniu gospodarki narodowej w wodę w naszym kraju mają zasoby
wód powierzchniowych, których procentowy udział w zaspokojeniu potrzeb gospodarki narodowej i
ludności wyniósł w 2010 roku 84,4% i dłuższym okresie kształtuje się na podobnym poziomie.
Zasoby wód podziemnych przeznaczone są przede wszystkim na zaopatrzenie ludności w wodę lub w
tych działach przetwórstwa przemysłowego, gdzie woda wchodzi w skład produktów lub w
bezpośredni kontakt z produktami przeznaczonymi dla ludzi. Pobór wód podziemnych stanowi ok.
68,5% całkowitego poboru do zaopatrzenia ludności.
Najwięcej problemów występuje przy prognozowaniu potrzeb wodnych dla przetwórstwa
przemysłowego. Jest to zupełnie inny problem niż woda dla ludności, czy energetyki. W przypadku
problemów związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę ingerują władze lokalne. Problemy mogą
wynikać ze złej jakości wody, z niedostatecznej ilości lub zbyt wysokiej ceny wody. Władze lokalne
angażują się finansowo i organizacyjnie w rozwiązywanie tych problemów. Podobnie może być w
sytuacji problemów z zaopatrzeniem ludności i gospodarki w energię elektryczną. W ten problem
angażują się władze wszystkich szczebli. Brak energii może całkowicie załamać gospodarkę.
Przetwórstwo przemysłowe to bardzo złożony dział gospodarki. Z założenia celem takiej działalności
jest osiągnięcie możliwie wysokiego zysku. Władze lokalne zachęcają inwestorów do tworzenia
zakładów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym. Różne są formy takich zachęt np. poprzez
udogodnienia organizacyjno-administracyjne czy wysokość podatków lokalnych, jednak nigdy nie
mają decydującego wpływu na inwestorów. Wobec dużej niezależności właścicieli zakładów
przemysłowych jest trudno, czy nawet niemożliwe przewidzieć rozwój działalności szczególnie z
uwzględnieniem lokalizacji nowo powstałych zakładów.
Prognozy potrzeb wodnych przetwórstwa przemysłowego zawsze będzie obarczona największym
błędem w porównaniu do prognozy potrzeb wodnych komunalnych lub dla energetyki. Zbyt wiele
niewiadomych uniemożliwia precyzyjne określenia wartości przyszłych potrzeb wodnych.
Przeniesienie przyszłych wartości na mniejsze niż województwo obszary jest bezcelowe - nie można
przewidzieć lokalizacji zakładów przemysłowych. Odnosi się to zarówno do energetyki jak i
przetwórstwa przemysłowego.

W opracowaniu potrzeb wodnych w 2021 roku bazowano na danych z 2011 roku.
Na Rysunek 6 i w Tabela 1 porównano strukturę poboru wody w 2000 roku w Polsce i średnie pobory
dla krajów 30 krajów z Europy.
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Rysunek 6 Struktura poboru wody w 2000 roku w Polsce i średnia wartość dla krajów Europa30
Źródło: [Final Report 2004]

Tabela 1 Struktura poboru wody w Europie-30 w 2000 roku
Wyszczególnienie

przemysł

energetyka

rolnictwo i
leśnictwo

eksploatacja
sieci wodociągowej

2000 EUROPA-30 wg Eurostat

13%

31%

32%

24%

2000 POLSKA wg BDL

8,4%

60,7%

9,6%

21,3%

Źródło: [Final Report 2004]
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W porównaniu danych dla Polski i Europy widać znaczące różnice w zużyciu wody na cele
energetyczne oraz w rolnictwie i leśnictwie. Energetyka polska zużywa bardzo duże ilości wody do
chłodzenia, natomiast niewielki procent wody wykorzystywany w Polsce przez rolnictwo i leśnictwo
wynika ze stosunkowo korzystnych warunków klimatycznych i w efekcie braku konieczności zużycia
wody do nawadniania upraw. W 2011 roku w porównaniu danymi z roku 2000 (Rysunek 7) w
strukturze poboru wody zanotowano zmiany: 75,1% stanowi pobór wód dla przemysłu (łącznie z
energetyką), 14,5% dla gospodarki komunalnej, 10,4% dla rolnictwa i leśnictwa. Przy czym ilość
wody pobierana na cele produkcyjne oraz dla rolnictwa i leśnictwa nieznacznie rośnie, a maleje ilość
wody pobierana na cele komunalne.

Rysunek 7 Struktura poboru wody w Polsce w 2000 i 2011 roku
Źródło: Opracowanie własne wg danych GUS

Podstawą do określenia przyszłych potrzeb wodnych gospodarki Polski była analiza bieżących potrzeb
wodnych z uwzględnieniem potrzeb komunalnych przetwórstwa przemysłowego, energetyki i
rolnictwa. Potrzeby te określono dla scenariuszy emisyjnych opracowanych przez zespół IMGW dla
Polski. Bazę wyjściową dla tych scenariuszy oraz założeń dotyczących gospodarki wodnej stanowiły
scenariusze emisyjne opracowane przez ekspertów Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu
(IPCC). Organizacja ta, założona przez ONZ, powołana została w celu oceny ryzyka związanego z
wpływem człowieka na zmianę klimatu. Głównymi dokumentami publikowanymi przez IPCC są
raporty dotyczące zmian klimatycznych. Raporty te odgrywają znaczącą rolę w formowaniu
narodowych i międzynarodowych programów działań i strategii rozwoju.
Zespół IMGW, w oparciu o opis scenariuszy emisyjnych IPCC dla świata, opracował trzy scenariusze
dla 2030 roku, uszczegółowione i dostosowane do warunków polskich [Scenariusze 2010]. Do analizy
wykorzystano dane historyczne oraz inne, wybrane z dokumentów strategicznych wizje przyszłości
dotyczące Polski.
W efekcie wybrane 3 scenariusze można scharakteryzować najkrócej tak:
A2 – REGIONALNY - rozwój gospodarczy – regionalnie – zakłada powolny rozwój gospodarczy
związany z powolnym wdrażaniem nowych technologii oraz brakiem postępu w dziedzinie
alternatywnych źródeł energii. Scenariusz zakłada niski poziom świadomości ekologicznej.
Ukierunkowanie na konsumpcyjny styl życia.
B1 – ZRÓWNOWAŻONY - rozwój zrównoważony – globalnie – zakłada rozwój związany z
wdrażaniem czystych i efektywnych technologii w gospodarce energetycznej oraz wprowadzanie
technologii redukujących materiałochłonność w procesach produkcji. Scenariusz zakłada odejście od
postaw konsumpcyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.
A1B –RYNKOWY- wysoki wzrost gospodarczy – globalnie – zakłada bardzo szybki wzrost
gospodarczy związany z wdrażaniem nowych i efektywnych technologii oraz wykorzystywanie
różnych źródeł pozyskiwania energii. Scenariusz ukierunkowany jest na współpracę gospodarczą,
interakcję kulturową i społeczną,
Szczegółowe analizy i prognozy potrzeb wodnych wykonano dla:


gospodarki komunalnej,



przetwórstwa przemysłowego,
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energetyki,



rolnictwa.

W celu określenia przyszłych potrzeb wodnych najbardziej wodochłonnych działów gospodarki
podjęto próbę wskazania możliwych wartości tych potrzeb dla trzech scenariuszy rozwoju Polski do
2021 roku oraz wskazania na ile zmiany klimatu kształtują potrzeby wodne gospodarki Polski [Rataj i
in. 2013].
Ze względu na różny charakter wskazanych działów gospodarki opracowano dla nich odrębne
metodyki oceny przyszłych potrzeb wodnych.

3.2.1 Prognoza komunalnych potrzeb wodnych w perspektywie 2021 roku
3.2.1.1 Założenia
Przy ocenie wielkości komunalnych potrzeb wodnych oparto się na danych Bank Danych Lokalnych
(BDL), danych z Rocznikach Ochrony Środowiska (ROŚ) dotyczących poborów dotyczących i
zużycia wody w Polsce na cele wodociągowe i dla gospodarstw domowych.
Na wartość zapotrzebowania na wodę dla sieci wodociągowej składa się zapotrzebowanie na wodę
dla:


gospodarstw domowych,



instytucji użyteczności publicznej (np.: szkoły, szpitale, sanatoria, itp.), zakładów
przemysłowych na cele socjalne i ewentualnie na cele przemysłowe.

Analizowane dane wskazują, że:


w gospodarstwach domowych w latach 2005-2010 wartość zużycia wody na mieszkańca
stabilizuje się na poziomie ok. 100 l/d,



współczynnik strat wody w sieci w 2007 wyniósł 24,56%, a w 2011 roku zmniejszył się
nieznacznie i osiągną 24%



średnie zużycie wody (gospodarstwa domowe) w 2007 roku przy uwzględnionej emigracji
czasowej wynosiło 37,0 m3/rok/mieszkańca (101,3 l/M/d). Zużycie zostało obliczone na bazie:
ilości wody dostarczonej gospodarstwom domowym i liczby ludności korzystającej z sieci
wodociągowej.,



średnie zużycie wody (eksploatacja sieci wodociągowej) w 2007 roku przy uwzględnionej
emigracji czasowej wynosiło 41,9 m3/rok/mieszkańca (114,8 l/M/doba). Zużycie zostało
obliczone na bazie: ilości wody dostarczonej do sieci wodociągowej i liczby ludności.

Tabela 2 Prognoza liczby ludności do 2035 roku

Źródło: GUS
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Dla określenia prognozy przyszłych potrzeb wodnych analizowano dokumenty UE i polskie, w tym
zapisy zawarte w opracowaniu „Analiza i ocena możliwości modernizacji i rozwoju gospodarki
wodnej w Polsce w systemie zlewniowym”, zadanie 9 w Projekcie PBZ-KBN-061/T07/2001
[Metodyczne podstawy 2005] dotyczące prognozowania wielkości jednostkowego zużycia wody w
gospodarstwach domowych w 2015 roku w ramach scenariusza ewolucyjnego. Przyjęto w nim
następujące założenia:


minimalne jednostkowe zużycie wody w gospodarstwach domowych powinno być nie
mniejsze niż 80 l/mieszkańca na dobę,



pożądana wielkość jednostkowego zużycia wody w gospodarstwach domowych w 2015 roku
powinna się kształtować na poziomie 120 l/mieszkańca na dobę; wynika to z aktualnego
poziomu jednostkowego zużycia wody w gospodarstwach domowych w najbardziej
rozwiniętych krajach Unii Europejskiej (np. we Francji).

Przy analizach potrzeb wodnych uwzględniono potencjalne możliwości ograniczenia zużycia wody w
gospodarstwach domowych wynikające z zainstalowania urządzeń oszczędzających wodę oraz
wykorzystania szarej wody w gospodarstwach domowych, usługach i przemyśle.
Czynnikami kształtującymi wielkość potrzeb wodnych gospodarki komunalnej są:


zużycie wody [l/mieszkańca/doba]



współczynnik strat wody w sieci [%]



średni procent ludności korzystającej z sieci wodociągowej [%]



średni procent zmian liczby ludności [%]

Dla trzech scenariuszy przyjęto wartości wskazanych czynników jak w Tabela 3.
Tabela 3 Parametry niezbędne do określenia potrzeb wodnych w gospodarstwach domowych w
2021 roku
Parametry
zużycie wody [l/mieszkańca/doba]
współczynnik strat wody w sieci [%]
uśredniony procent ludności korzystającej z sieci
wodociągowej [%]
uśredniony procent zmiany liczby ludności [%]

A2 regionalny
110
23

Scenariusz
A1B B1 rynkowy zrównoważony
120
110
21
20

89

90

92

-1,6

-1

-1,6

Źródło: Opracowanie własne

W analizach zużycia wody na mieszkańca przyjęto takie same dane dla wszystkich województw, a
zróżnicowanie dotyczyło jedynie scenariuszy przyjmując dla scenariusza regionalnego (A2) i
zrównoważonego (B1) taką samą wartość – 110 l/dobę, a w scenariuszu rynkowym (A1B) przyjęto
120 l/dobę.
W 2011 roku współczynnik strat wody w sieci wynosił 24% i zmniejszył się o 0,6% w stosunku do
2007 roku. Założono, że usprawnienie wykrywania przecieków i remonty istniejącej sieci
wodociągowej przyczynią się do dalszego spadku strat wody. Wskaźnik ten zróżnicowano w
województwach i scenariuszach. Uśredniony wskaźnik dla Polski zakłada najwyższą wartość w
scenariuszu A2, najniższą w scenariuszu B1, a pośrednią w scenariuszu A1B.
Procent ludności korzystającej z sieci wodociągowej zróżnicowano w województwach i
scenariuszach. Uśredniony wskaźnik dla Polski zakłada najwyższą wartość w scenariuszu B1,
najniższą w scenariuszu A2, a pośrednią w scenariuszu A1B. Założono, że im niższy wskaźnik
obecnie tym większe możliwości jego zwiększenia.
Kluczową wartością dla określenia przyszłych potrzeb wodnych gospodarki komunalnej jest prognoza
liczby ludności. Skorzystano tu z prognoz GUS wg których do roku 2035 liczba ludności zmaleje o
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1mln w stosunku do 2011 roku, ale ten spadek będzie szczególnie gwałtowny po 2020 roku. W 2011
roku liczba ludności wynosiła 38 538 tys. i wzrosła o 1,1% w stosunku do roku 2007. Jednak analizy
demografów są pesymistyczne i niektórzy twierdzą, że do roku 2035 spadek liczby ludności może
wynosić nawet 6% w stosunku do 2011 roku. W analizach tych uwzględniono migracje wewnętrzne i
zewnętrzne.
W ocenie przyszłych potrzeb wodnych przyjęto procentowy spadek liczby ludności jak w tabeli
powyżej różnicując tę wartość w województwach. Przykładowo w województwie mazowieckim,
małopolskim, wielkopolskim założono wzrost liczby ludności.

3.2.1.2 Potrzeby wodne w 2021 roku
W tabeli i na wykresie poniżej (Tabela 4, Rysunek 8) przedstawiono prognozowane wielkości potrzeb
wodnych w 2021 roku. We wszystkich scenariuszach w skali kraju prognozuje się spadek potrzeb
wodnych. Jednak w niektórych województwach potrzeby mogą być większe. Taka sytuacja może się
zdarzyć we wszystkich scenariuszach w województwie małopolskim i podkarpackim, lubelskim,
warmińsko – mazurskim oraz świętokrzyskim.
Tabela 4 Zestawienie prognozowanego na rok 2021 zapotrzebowania na wodę w gospodarstwach
domowych i gospodarce komunalnej

Jednostka
terytorialna

Polska
Dolnośląskie
Kujawskopomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińskomazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

pobór wody eksploatacja sieci
wodociągowej wg
BDL [hm3/rok]

zapotrzebowanie na wodę
zapotrzebowanie na wodę w
gospodarstw domowych w 2021 gospodarce komunalnej w 2021
uwzględnieniem strat wody w z uwzględnieniem strat wody w
sieci wg trzech scenariuszy
sieci wg trzech scenariuszy
[hm3/rok]
[hm3/rok]
rynkowy
A1B

regionalny A2

zrównoważony
B1

rynkowy
A1B

regional zrówno-ny
ważony
A2
B1

2007
2086
177

2011
2021
176,2

1809
147

1661
136

1672
136

2016
158

1868
148

1823
143

115

114,6

99

90

91

107

99

97

89
53
144
156
301
50
82
59
117
312
59

85,1
52,3
138,4
154,2
293,6
48,9
83,5
58,7
117,2
284,3
58,8

93
50
119
150
234
50
94
55
107
241
56

85
46
110
137
216
46
82
50
99
225
51

85
47
111
138
224
45
85
51
98
218
53

110
54
129
178
276
53
111
61
117
256
66

101
51
119
167
254
48
103
57
107
239
61

99
49
117
163
252
47
100
56
105
230
59

71

56,7

65

59

60

73

67

65

202

202,1

169

155

154

179

167

163

102

96,8

81

75

74

87

80

78

Źródło: Dane GUS oraz opracowanie własne
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Rysunek 8 Prognozowane na rok 2021 zapotrzebowania na wodę [hm3/rok] w gospodarce komunalnej porównaniu danymi z roku 2011 wg trzech
scenariuszy
Źródło: Opracowanie własne

Mimo znaczącego wzrostu liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej oraz zwiększenia jednostkowego zużycia wody postęp technologiczny
(zmniejszenie strat wody w sieci, stosowanie urządzeń wodo oszczędnych) przyczynia się do globalnego zmniejszenia komunalnych potrzeb wodnych.
3.2.1.3 Wnioski
W skali Polski prognozuje się, że komunalne potrzeby wodne w 2011 roku zmniejszą się:


w scenariuszu regionalnym (A2) o 9%,



w scenariuszu rynkowym (A1B) o 19%,



w scenariuszu zrównoważonym (B1) o 11%.
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Rysunek 9 Procentowa zmiana komunalnych potrzeb wodnych w okresie od 2011 do 2021
Źródło: Opracowanie własne

W poszczególnych województwach zmiany te będą się kształtowały na różnym poziomie. Zwiększenie liczby ludności, głównie poprzez migracje
wewnętrzne, oraz zwiększenie liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej przyczyni się do zwiększenia potrzeb wodnych. Straty wody w sieci i
jednostkowa wielkość zużycia wody wraz z postępem technologicznym zmniejszają się. Zależność tych dwóch par zmiennych i ich wzajemnych relacji
decyduje o wielkości potrzeb wodnych w województwach.
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3.2.2 Prognoza potrzeb wodnych energetyki do 2021 roku
3.2.2.1 Założenia
Prognozę potrzeb wodnych dla 2021 roku w sektorze energetycznym opracowano dla trzech
wskazanych wyżej scenariuszy rozwoju gospodarczego. Prognoza została opracowana w oparciu o
założenia przyjęte dla tego sektora w ramach Projektu Klimat (zad.3.3.) w odniesieniu do aktualnych
trendów dotyczących rozwoju energetyki i zapotrzebowania na wodę w tym sektorze. Prognozę dla
2021 roku oparto na metodyce opracowanej w Projekcie KLIMAT. Prognozę uaktualniono o dostępne
dane za rok 2011 w zakresie poborów wody w sektorze energetycznym w Polsce. Uwzględniono
również uwarunkowania gospodarcze obserwowane w ostatnich latach i tempo wzrostu w badanym
sektorze.
Podstawę do opracowania prognozy potrzeb wodnych w perspektywie 2021 r. w sektorze
energetycznym stanowił dokument Ministerstwa Gospodarki z 2009 r. „Polityka energetyczna Polski
do 2030 r.” wraz załącznikami [Polityka energetyczna …, 2009], gdzie przedstawiono prognozę
zapotrzebowania na energię w kilku perspektywach czasowych m.in. dla roku 2010, 2015, 2020, 2025
i 2030. Uwzględniono również inne opracowania ekspertów polskich i międzynarodowych instytucji
w dziedzinie energetyki.
W związku z faktem, że z założenia każda prognoza obarczona jest zwykle pewnym błędem, do
obliczenia prognozy potrzeb wodnych sektora energetycznego w 2021 r., przyjęto rok 2020 (dla
którego dane były dostępne). Biorąc pod uwagę prognozowaną w ww. dokumencie dynamikę
produkcji energii podkreślić należy, iż już obecnie zauważalna jest niższa dynamika w tym zakresie w
stosunku do prognozowanej w ww. dokumencie, co może być wynikiem globalnego kryzysu
gospodarczego. Obecny poziom poboru wody w sektorze energetycznym jest bliski roku bazowego2006. Należy więc liczyć się z faktem, że jeśli nie nastąpi zakładany wzrost gospodarczy i w dalszej
perspektywie wzrost ten będzie wolniejszy wówczas prognozowane zapotrzebowanie na wodę w
2021r. może być nieco niższe niż przedstawione w niniejszej prognozie.
Prognoza została zróżnicowana ze względu na prognozowaną w 2021 r. [Polska 2030] wartość mocy
wytwórczych energii elektrycznej brutto [MW], strukturę nośników energii (Tabela 5), jak
również technologię chłodzenia zgodną z wizją poszczególnych scenariuszy.
Wyjściowym scenariuszem dla opracowania prognozy potrzeb wodnych w energetyce był „scenariusz
rządowy” przedstawiony w [Polityka energetyczna …, 2009], przyjęty w niniejszej prognozie jako
scenariusz rynkowy. W oparciu o przedstawioną w nim strukturę nośników energii, wartość mocy
wytwórczych energii elektrycznej brutto dla 2020 r. oraz wizję rozwoju społeczno-gospodarczego
zakładaną w poszczególnych scenariuszach, opracowano kolejne scenariusze, dla których obliczono
potrzeby wodne w sektorze energetycznym.
Tabela 5 Charakterystyka struktury nośników energii dla trzech scenariuszy rozwoju
gospodarczego

Paliwo/nośnik energii
węgiel kamienny i
brunatny

2006 r.

Moce wytwórcze energii elektrycznej brutto [tys. MW]
Scenariusz
Scenariusz
Scenariusz
rynkowy A1B 2021
zrównoważony B1
regionalny A2 2021
r.
2021 r.
r.

31,1

30,3

28

31,5

0

1,6

1,6

0

gaz

0,75

1,6

1,6

1,2

biomasa

0,02

0,62

0,62

0,2

biogaz

0,03

0,8

0,8

0,2

wiatr

0,17

6,1

6,5

2

paliwo jądrowe
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Paliwo/nośnik energii

2006 r.

Moce wytwórcze energii elektrycznej brutto [tys. MW]
Scenariusz
Scenariusz
Scenariusz
rynkowy A1B 2021
zrównoważony B1
regionalny A2 2021
r.
2021 r.
r.
0,3
0,3
0,1

małe wodne

0,07

wodne szczytowe i duże

2,23

2,25

2,25

2,25

inne

0,63

0,80

0,80

0,65

44,4

42,5

38,1

Suma mocy wytwórczych
energii elektrycznej
brutto [tys. MW]

35,0

Źródło: Opracowanie własne

W nośnikach energii nie uwzględniono potrzeb wodnych niezbędnych do wydobycia gazu łupkowego.
Wstępne analizy wskazują, że niekonwencjonalne złoża gazu na terenie Polski mogą należeć do
znaczących w skali europejskiej, ale tempo prac wiertniczych jest słabe. Obecnie prowadzone prace są
na różnym etapie zaawansowania - jedne w fazie pomiarów geodezyjnych, inne na etapie odwiertów.
Nieznany jest termin rozpoczęcia eksploatacji złóż na skalę przemysłową, jak i nieznana jest
szczegółowa lokalizacja miejsc eksploatacji gazu z łupków.
W polskim porządku prawnym brak szczególnej regulacji dla działalności związanej z
poszukiwaniem/rozpoznawaniem oraz wydobywaniem gazu łupkowego. Poszukiwanie oraz
rozpoznawanie złóż gazu łupkowego jest działalnością nieznaną dotychczas na rynku polskim, dlatego
obowiązujące ramy prawne nie są w pełni dostosowane do specyfiki związanej z eksploatacją gazu
łupkowego. W obecnych regulacjach prawnych brak również zapisów odnoszących się do oceny
oddziaływania na środowisko. Istnieją co prawda kompleksowe uregulowania z zakresu ochrony
środowiska - pochodzące w dużej mierze z unijnego prawa ochrony środowiska - i to w ramach tych
regulacji wykonywana jest działalność związana z gazem łupkowym. Obecnie rozpoczęto prace nad
stworzeniem zapisów prawnych. Wprowadzenie tych zapisów do obowiązujących ustaw zapewne
potrwa kilka lat.
W związku z brakiem wiedzy dotyczącej szczegółowej lokalizacji odwiertów i ilości eksploatowanych
na skalę przemysłową odwiertów nie jesteśmy w stanie ocenić gdzie i jak istotna będzie ingerencja
„przemysłu łupkowego” na środowisko wodne.
W oparciu o powyższe założenia w scenariuszu zrównoważonym (B1) przyjęto niższą wartość mocy
wytwórczych energii elektrycznej brutto niż w scenariuszu rynkowym (A1B) z uwagi na większą
presję na stosowanie energooszczędnych technologii wpływających na zmniejszenie zapotrzebowania
na energię. Natomiast struktura nośników energii w scenariuszu zrównoważonym (B1) jest podobna
jak w scenariuszu rynkowym (A1B). Różnica dotyczy jedynie przyjętej w tym scenariuszu nieco
niższej wartości mocy wytwórczych dla węgla. W scenariuszu regionalnym (A2), z uwagi na
zakładane niższe tempo rozwoju gospodarczego i pewną stagnację w zakresie rozwoju alternatywnych
źródeł energii w stosunku do dwóch poprzednich scenariuszy, wartość mocy wytwórczych jest
najniższa, a w strukturze nośników energii nadal dominuje węgiel kamienny i brunatny. W
scenariuszu tym nie przewiduje się rozwoju energetyki jądrowej, a procentowy udział OZE niewiele
będzie się różnił od stanu obecnego.

3.2.2.2 Potrzeby wodne w 2021 roku
Prognoza potrzeb wodnych dotyczy perspektyw 2021 r. a więc perspektywy najbliższych 7-8 lat. Dla
ograniczenia zużycia wody w energetyce najistotniejsze jest zamykanie systemów chłodzenia. Okres
7-8 lat jest zbyt krótki na wprowadzenie istotnych zmian systemów chłodzenia. W związku z tym
prognozę potrzeb wodnych obliczono przyjmując następujące założenia:
dla scenariuszy: rynkowego i regionalnego przyjęto, że 90% wartości mocy wytwórczych energii
elektrycznej brutto będzie na takim jak obecnie poziomie poborów, a dla 10% mocy wytwórczych
nastąpi domknięcie układów chłodzenia,
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dla scenariusza zrównoważonego (z uwagi na wodooszczędny charakter scenariusza) przyjęto że 70%
wartości mocy wytwórczych energii elektrycznej brutto będzie na takim jak obecnie poziomie
poborów a dla 30% mocy wytwórczych nastąpi domknięcie układów chłodzenia.
W scenariuszu zrównoważonym, pobór wody w perspektywie 2021 r. będzie nieco większy niż w
scenariuszu regionalnym (Rysunek 10, Tabela 6 Potrzeby wodne w sektorze energetyki w 2021 r. dla
3 scenariuszy) mimo przyjętej niższej wartości mocy wytwórczych w tym scenariuszu. Powodem są
duże potrzeby wodne dla celów energetyki jądrowej. W województwie, w którym zlokalizowana
zostanie elektrownia potrzeby wodne energetyki mogą wzrosnąć o nieco ponad 20% w stosunku do
potrzeb całego kraju.
Eksperci Unii Europejskiej przedstawili w 2004 r. prognozę zapotrzebowania na energię i wodę w
sektorze energetycznym w 2030 r. w Polsce [Final Report 2004]. Prognoza produkcji energii
elektrycznej została obliczona w oparciu o wskaźniki średniego rocznego wzrostu produkcji energii
elektrycznej określone przez ekspertów dla nowych krajów członkowskich UE, w tym Polski.
Założono tu, że w perspektywie 2030 r. stosowane będą wyłącznie zamknięte obiegi chłodnicze, co
jednak z uwagi na obecną sytuację gospodarczą i opóźnienia w tym sektorze wydaje się być mało
prawdopodobne. Mijające lata wykazały, że prognoza ekspertów europejskich, przewidująca
największy spadek potrzeb wodnych w energetyce, jest nierealna (Rysunek 10. – Alcamo-UE).

Rysunek 10 Prognoza zapotrzebowania na wodę w sektorze energetycznym w 2021 r. Źródło:
Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tabela 6 Potrzeby wodne w sektorze energetyki w 2021 r. dla 3 scenariuszy

Potrzeby wodne

Scenariusz A2
regionalny

ENERGETYKA
UE-Alcamo

-9
-86%

Scenariusz A1B
Scenariusz B1
rynkowy
zrównoważony
(„scenariusz
rządowy”)
%
0
-87%

+19
-86%

Źródło: Opracowanie własne

W 2021 r. prognozowany jest wzrost produkcji energii w każdym ze scenariuszy. W okresie ostatnich
kilku lat zauważalne jest jednak wolniejsze tempo wzrost produkcji energii w Polsce oraz
zapotrzebowanie na wodę tego sektora niż zakładała prognoza projektu KLIMAT. W związku z tym
prognoza została zweryfikowana pod kątem wolniejszego tempa domykania obiegów chłodniczych w
perspektywie 2021 r. W scenariuszu rynkowym możliwe jest domknięcie 10% układów chłodniczych
w stosunku do stanu obecnego. Na takim samym poziomie jak obecnie prognozowany jest pobór
wody w scenariuszu zrównoważonym, w którym przyjęto założenie, że nastąpi domknięcie 30%
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obiegów chłodniczych w stosunku do 2011 roku i rozwój energetyki jądrowej, z czym będzie
związane zwiększone zapotrzebowanie na wodę do chłodzenia reaktorów jądrowych. W Polsce, przy
takich założeniach, największy wzrost potrzeb wodnych w 2021 r. (o ok. 20%) jest prognozowany w
scenariuszu rynkowym (A1B), w którym zakłada się również wykorzystanie paliwa jądrowego.
Natomiast spadek zapotrzebowania na wodę może nastąpić jedynie w scenariuszu regionalnym, w
którym nie przewiduje się rozwoju energetyki jądrowej w perspektywie 2021r., co nie zwiększy
zapotrzebowania na wodę, i w którym prognozowany jest niewielki, o ok. 10%, wzrost produkcji
energii.
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Rysunek 11 Prognoza zapotrzebowania na wodę w sektorze energetycznym w 2021 r z uwzględnieniem trzech scenariuszy rozwoju i podziału potrzeb
wodnych w województwach [hm3/rok]
Źródło: Opracowanie własne
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Na rysunku powyżej (Rysunek 11) zaprezentowano prognozowany rozkład potrzeb wodnych do
produkcji energii. W województwach zachowano proporcje potrzeb wodnych jak w roku 2011.
Podkreślić należy fakt, że mimo proekologicznych założeń przyjętych w scenariuszu
zrównoważonym, pobór wody w perspektywie 2021 r. będzie nieco większy niż w scenariuszu
regionalnym mimo przyjętej niższej wartości mocy wytwórczych w tym scenariuszu. Powodem są
duże potrzeby wodne dla celów energetyki jądrowej, której rozwój prognozowany jest w scenariuszu
zrównoważonym i rynkowym. Dotychczas nie zatwierdzono lokalizacji elektrowni jądrowej, a
proponowane lokalizacje wskazują województwa: pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie. W
województwie, w którym zlokalizowana zostanie elektrownia potrzeby wodne energetyki mogą
wzrosnąć o 20% w stosunku do potrzeb całego kraju.
Obecnie prowadzona polityka Rządu RP w zakresie wykorzystania innych nośników energii, m.in.
łupków gazonośnych wskazuje na brak konkretnych danych dotyczących realnych możliwości ich
wykorzystania w Polsce, mimo iż prace w tym zakresie prowadzone są od kilku lat. Tym samym brak
jest w chwili obecnej podstaw do określenia przyszłych potrzeb wodnych związanych z ich
wydobyciem w procesie szczelinowania hydraulicznego.
Powyższą prognozę wykonano dla roku 2021 r. bazując na danych z 2011 roku.

3.2.3 Prognoza potrzeb wodnych przetwórstwa przemysłowego w perspektywie
2021 roku
Woda dla przetwórstwa przemysłowego to zupełnie inny problem niż woda dla ludności, czy
energetyki. W przypadku problemów związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę ingerują władze
lokalne. Problemy mogą wynikać ze złej jakości wody, z niedostatecznej ilości lub zbyt wysokiej ceny
wody. Władze lokalne angażują się finansowo i organizacyjnie w rozwiązywanie tych problemów.
Podobnie może być w sytuacji problemów z zaopatrzeniem ludności i gospodarki w energię
elektryczną. W ten problem angażują się władze wszystkich szczebli. Brak energii może całkowicie
załamać gospodarkę. Przetwórstwo przemysłowe to bardzo złożony dział gospodarki. Z założenia
celem takiej działalności jest osiągnięcie możliwie wysokiego zysku. Władze lokalne zachęcają
inwestorów do tworzenia zakładów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym. Różne są formy
takich zachęt np. poprzez udogodnienia organizacyjno-administracyjne czy wysokość podatków
lokalnych, jednak nigdy nie mają decydującego wpływu na inwestorów. Wobec dużej niezależności
właścicieli zakładów przemysłowych jest trudno, czy nawet niemożliwe przewidzieć rozwój
działalności szczególnie z uwzględnieniem lokalizacji nowo powstałych zakładów. Prognozy potrzeb
wodnych przetwórstwa przemysłowego są więc obarczone największym błędem w porównaniu do
prognozy potrzeb wodnych komunalnych lub dla energetyki.

3.2.3.1 Założenia
W analizie oceny skoncentrowano się na badaniu trendu potrzeb wodnych dla całych podsekcji przy
założeniu proporcjonalnej do obecnej struktury tych potrzeb w województwach. Takie założenie
wydaje się być uzasadnione, ponieważ istniejąca infrastruktura, wykwalifikowana kadra pracowników
czy baza surowcowa jest ważnym argumentem przyciągającym przemysł. Jednak nie można przyjąć
założenia, że w strukturze lokalizacyjnej przetwórstwa przemysłowego w województwach nic się nie
zmieni. Jeśli produkcja okaże się zbyt kosztowna przemysł przestanie istnieć w regionie - przeniesie
się tam, gdzie inwestycja będzie opłacalna, również nawet poza granice kraju. Nie można ocenić dziś
jakie czynniki zadecydują o ewentualnej zmianie lokalizacji zakładów. Z tego powodu ograniczono
zakres merytoryczny do określenia trendu w potrzebach wodnych i próbowano określić ich przyszłą
wielkość uwzględniając obecną strukturę potrzeb w województwach.
W Projekcie KLIMAT podstawą do określenia przyszłych potrzeb wodnych wybranych podsekcji
przetwórstwa przemysłowego w województwach były opracowane przez EUROSTAT [Final Report
2004] wskaźniki dla nowych państw UE oceniające przyrost wartości dodanej brutto (WDB) w
wybranych do analizy, najbardziej wodochłonnych, podsekcjach przetwórstwa przemysłowego.
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Analizując obecną sytuację gospodarczą Polski i krajów UE dla określenia wzrostu WDB (wzrostu
gospodarczego poszczególnych podsekcji) zmieniono procentowe wartości wzrostu WDB za okres
2011 do 2021.
Uzyskane wielkości są wartościami wyrażonymi w procentach prezentującymi średnią roczną zmianę
WDB. By porównać WDB z poszczególnych lat ceny sprowadzono do poziomu z 1999 roku. Dane z
lat 1999-2011 wykazują, że zmiana WDB różni się od prognoz EUROSTAT-u. Badanie średniego
roczne wzrostu w okresie kryzysu, czyli lat 2008-2011, daje zupełnie inne dane, co świadczy o dużej
zmienności w tempie wzrostu w okresie 1999-2011.
Tabela 7 Procentowa zmiana wartości dodanej brutto w wybranych działach przemysłu
średnia roczna zmiana wartości dodanej brutto [%]
Podsekcje przemysłu

dla scenariuszy rozwoju dla lat 2000-2030 wg
EUROSTATU

dla scenariuszy rozwoju w Polsce na lata
2011-2021 wg analiz własnych

Regionalny
A2

Rynkowy
A1B**

Zrównoważ
ony B1***

Regionalny
A2

Rynkowy
A1B**

Zrównoważony
B1***

2,64

3,28

2.91

1,8

2,1

1,9

produkcja wyrobów
włókienniczych i odzieży
produkcja masy
włóknistej, papieru,
działalność publikacyjna
i poligraficzna

1,12

1,34

1.28

1,3

1,4

1,3

3,46

3,9

3.68

2,2

2,4

2,3

produkcja wyrobów
chemicznych
produkcja wyrobów z
pozostałych surowców
niemetalicznych

4

4,5

4.30

2,5

2,8

2,6

1,76

2,34

2.00

1,5

1,7

1,6

produkcja metali i
1,05
1,36
wyrobów z metali
Źródło: EUROSTAT oraz opracowanie własne

1.21

1,3

1,4

1,3

produkcja artykułów
spożywczych, napojów i
wyrobów tytoniowych

Określenie wielkości WDB w 2021 roku i znalezienie trendów w dotychczasowych potrzebach
wodnych i przeniesienie kierunku oraz tempa zmian na lata następne pozwoliło ocenić przyszłe
potrzeby wodne przetwórstwa przemysłowego w Polsce.
Wykazane wielkości poborów wody wskazują na niewielkie zmiany poborów wody w ostatnim
okresie.
Tabela 8 Pobory wody w sześciu najbardziej wodochłonnych podsekcjach przetwórstwa
przemysłowego [hm3/rok] w okresie od 1999 roku do 2011
produkcja artykułów
spożywczych, napojów i
wyrobów tytoniowych
produkcja wyrobów
włókienniczych i odzie
produkcja masy
włóknistej, papieru,
działalność publikacyjna i
poligraficzna
produkcja wyrobów
chemicznych
produkcja wyrobów z
pozostałych surowców
niemetalicznych
produkcja metali i
wyrobów z metali

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

126.1

116.3

105.3

104.1

104.9

107.3

106.6

257.4

106.1

100.7

23.2

20.2

17.3

15.2

13.2

12

10.5

9

7.8

105.8

99.6

97.8

95.8

91.1

89.9

91.5

95.2

372.7

365.7

295.3

299.7

322.4

344.1

373.4

33.6

31.7

24.9

22.2

21.2

22

105.3

103.8

85.2

78.9

67.4

65.3

Źródło: Roczniki Ochrony Środowiska
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2009

2010

2011

100,7

97,6

98,2

7.1

7,1

6

5,7

92.3

86.4

86,4

90,4

88

383.8

393.7

367.6

367,6

303,9

343,4

21.9

22.1

24.1

21.3

21,3

18,7

17,3

54.4

61.2

62.1

59.2

59,2

50,3

53,6

W celu określenia przyszłych potrzeb wodnych zaprognozowano WDB w 2021 oraz
wodochłonność dla tego roku.
Analizowana wielkość WDB (sprowadzona do cen z jednego - 1999 roku) uzyskana w wybranych
sześciu podsekcjach przemysłu przetwórczego wykazuje istotny trend wzrostowy (Tabela 10).
Dla wyznaczenia trendu w zużyciu wody posłużono się wskaźnikiem wodochłonności określającym
ilość wody potrzebną na wyprodukowanie 1000 złotych WDB [m3/1000zł].
Do analizy trendu wskaźnika wodochłonności wybrano okres 1999-2011, a analizę wykonano dla
sześciu najbardziej wodochłonnych podsekcji przetwórstwa przemysłowego. W tym celu pozyskano
dane o wielkości poborów wody dla wskazanego okresu i dla badanych wcześniej podsekcji
przemysłu przetwórczego. Drugą informacją niezbędną do określenia wodochłonności była wielkość
WDB dla analogicznych podsekcji przemysłu przetwórczego i analogicznego okresu (Tabela 10).
Udostępnione przez Bank Danych Lokalnych informacje dotyczące WDB uwzględniały ceny
produktów w stosunku do cen roku ubiegłego. Aby wskaźnik wodochłonności z poszczególnych lat
można było porównać to ceny sprowadzić należało do poziomu cen z jednego roku. W naszym
przypadku ceny sprowadzono do poziomu z 1999 roku (Tabela 10).
Z roczników statystycznych uzyskano informację o wskaźnikach cen „produkcji sprzedanej
przemysłu” za okres 1999-2011. Określono wskaźniki cen dla identycznych podsekcji jak pozyskane z
GUS informacje o poborach wody (Tabela 9).
Tabela 9 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej wybranych podsekcji przemysłu przetwórczego
[%]
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2009

2010

2011

100

109,3 103,2

98,8

99,1

107,0

98,9

99,5

105,8 102,0 101,6

99,7

108,4

100

102,0 101,2

99,9

101,1 102,8

98,7

100,0 100,1 100,4 102,3

95,9

101,9

100

107,6 101,7 101,2 101,7 101,2 101,1

produkcja wyrobów
chemicznych
produkcja wyrobów z
pozostałych surowców
niemetalicznych

100

107,8 101,0

99,9

103,2 104,8 100,5 101,5 102,2 105,8 101,7 102,6 110,5

100

103,6 102,6

99,6

99,8

100,8

97,5

99,5

97,5

93,8

102,1

produkcja metali i
wyrobów z metali

100

103,8

99,6

102,9 111,4

97,7

104,1 104,1 101,7 100,2

99,3

105,5

produkcja artykułów
spożywczych, napojów i
wyrobów tytoniowych
produkcja wyrobów
włókienniczych i odzieży
produkcja masy
włóknistej, papieru,
działalność publikacyjna i
poligraficzna

99,7

98,5

2008

101,2 101,2 100,4 100,3 106,8

108,9 102,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tabela 10 zawiera informacje o WDB już sprowadzone do poziomu cen z 1999 roku uwzględniające
wskaźniki cen przeliczone średnią ważoną (Tabela 9).
Tabela 10 Wartość dodana brutto w sześciu najbardziej wodochłonnych podsekcjach przemysłu
przetwórczego [mln zł/rok] w okresie od 1999 do 2011 roku (sprowadzona do cen z 1999 roku)
1999
produkcja artykułów
spożywczych, napojów i
wyrobów tytoniowych
produkcja wyrobów
włókienniczych i odzieży
produkcja masy
włóknistej, papieru,
działalność publikacyjna i
poligraficzna
produkcja wyrobów
chemicznych
produkcja wyrobów z
pozostałych surowców
niemetalicznych
produkcja metali i
wyrobów z metali

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

21480

21189

19225

18282

19725

20713

23442

27167

28413

24919

31667

29833

31515

6994

7317

6731

6822

6383

7182

6307

7132

6962

8494

6989

6582

6240

8501

9283

9540

10189

9168

10686

10493

11063

11485

13358

9004

8765

9811

8066

7995

8553

8875

8677

9468

10421

10441

10834

10340

10299

10523

13113

7683

8669

8436

8117

8897

10059

9831

11731

13422

13285

13053

13239

12815

12158

13416

10807

12691

14161

17003

17328

19690

23834

24434

20989

19834

26890

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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W wyniku przeliczeń do dalszego etapu zestawiono pary liczb dla każdej z badanych podsekcji
przemysłu przetwórczego:


wielkość poboru wody(sześć podsekcji), (lata1999-2011) - WDB(sześć podsekcji),
(lata1999-2011)
gdzie:
wielkość poboru wody - wartość dla każdej z analizowanych podsekcji przemysłu
przetwórczego wyrażona w hm3 dla lat z okresu 1999-2011
WDB –wartość dla każdej z analizowanych podsekcji przemysłu przetwórczego za okres
1999-2011, sprowadzona do cen z 1999 roku, wyrażona w mln złotych.

Uzyskane wartości wykorzystano do obliczenia wskaźników wodochłonności w badanym okresie.
Tabele i wykresy poniżej zawierają wyliczoną, według tak opracowanej metodyki, wodochłonność
wybranych podsekcji przemysłu.
We wszystkich badanych podsekcjach przemysłu spadek wodochłonności jest znaczący.
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Wodochłonność - produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych – usunięto rok 2006
Wodochłonność
[m3/1000zł]

1

1999

2000

2001

2002

2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011

5,87

5,49

5,48

5,69

5,32

5,18

4,55

3,73

4,04

3,08

3,29

3,24

Spadek wodochłonności o 45%

Wodochłonność produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2009

2010 2011

3,32

0,86

0,87

0,74

Wodochłonność produkcja masy włóknistej, papieru, działalność publikacyjna i poligraficzna
1999
2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010

2011

Wodochłonność
[m3/1000zł]

2,76

2,57

2,23

2,07

1,67

1,66

1,26

1,12

0,84

Spadek wodochłonności o 78%

Wodochłonność
[m3/1000zł]

12,45

10,73

10,25

9,40

9,94

8,41

8,72

8,61

8,04

6,47

10,04

10,04

9,28

Spadek wodochłonności o 25%
Wodochłonność - produkcja wyrobów chemicznych

1 w roku

2006 wykazano w podsekcji DA pobory wody nieomal 2-krotnie wyższe niż w roku poprzednim i następnym jednocześnie przy nieproporcjonalnym wzroście wartości dodanej. Przyjęto, że są to błędne dane i nie

uwzględniono tego roku w analizie
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Wodochłonność
[m3/1000zł]

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 2007

2008

2009

2010

2011

46,2

45,7

34,5

33,8

37,2

36,3

35,8 36,8 36,3

35,5

29,5

32,6

28,7

Spadek wodochłonności o 38%

Wodochłonność - produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych
Wodochłonność
[m3/1000zł]

1999

2000

2001

2002

2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009

4,37

3,66

2,95

2,73

2,38

2,19

2,23

1,88

1,80

2010

2011

1,60

1,43

1,31

1,36

Spadek wodochłonności o 69%

Wodochłonność - produkcja metali i wyrobów z metali
Wodochłonność
[m3/1000zł]

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 2007

2008

2009

2010

2011

8,66

7,74

7,88

6,22

4,76

3,84

3,14 3,11 2,61

2,42

2,40

2,70

1,94

Spadek wodochłonności o 78%

Rysunek 12 Trend wodochłonności analizowanych podsekcji przemysłu przetwórczego
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych w Rocznika Statystycznego oraz Rocznika Ochrony Środowiska za lata
2000-2012

Określono trend wodochłonności. Najwłaściwszą krzywą reprezentującą ten trend była krzywa
potęgowa. Określono równanie krzywej dla każdej badanej podsekcji i na tej podstawie wyliczono
prawdopodobną wodochłonność w 2021 roku dla wszystkich badanych podsekcji przetwórstwa
przemysłowego. Równanie reprezentujące linię trendu pozwoliło na obliczenie wodochłonności w
2021 roku.
Poniżej zamieszczono wykresy trendu wodochłonności analizowanych sześciu rodzajów produkcji.
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Rysunek 13 Linie trendu dla sześciu badanych najbardziej wodochłonnych podsekcji
przetwórstwa przemysłowego.
Źródło: opracowanie własne

Określono prawdopodobną wodochłonność badanych podsekcji przetwórstwa przemysłowego w 2021
roku. Poniżej (Tabela 11) zamieszczono prognozowane wartości wodochłonności porównując je ze
stanem z 1999 roku.
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Tabela 11 Obecna i prognozowana wodochłonność przetwórstwa przemysłowego
Podsekcje przetwórstwa przemysłowego

Wodochłonność w roku
3

1999 [m /1000zł]

2021 [m /1000zł]

produkcja artykułów spożywczych, napojów i
wyrobów tytoniowych

5,9

3,03

Prognozowany
spadek w
okresie 1999 2021 [%]
48

produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży

3,3

0,62

81

produkcja masy włóknistej, papieru, działalność
publikacyjna i poligraficzna

12,4

7,71

38

produkcja wyrobów chemicznych

46,2

28,7

38

produkcja wyrobów z pozostałych surowców
niemetalicznych
produkcja metali i wyrobów z metali

4,4

1,09

75

8,7

1,59

82

3

Źródło: Opracowanie własne

Prognozowana wielkość poborów wody to zależność prognozowanej wielkości produkcji, która
wyrażona jest wielkością WDB, a także prognozowanej wodochłonności wyrażonej w m3/1000zł
WDB.
Wyliczony procentowo prognozowany wzrost wielkości
przemysłowego dla 2021 roku zamieszczono w Tabela 12.

potrzeb

wodnych

przetwórstwa

Tabela 12 Procentowa zmiana wielkości poboru wody w stosunku do roku 2010 wg trzech
scenariuszy rozwoju
Podsekcje przetwórstwa
przemysłowego
Produkcja artykułów
spożywczych, napojów i
wyrobów tytoniowych
Produkcja wyrobów
włókienniczych i odzieży
Produkcja masy włóknistej,
papieru, działalność
publikacyjna i poligraficzna
Produkcja wyrobów
chemicznych
Produkcja wyrobów z
pozostałych surowców
niemetalicznych
Produkcja metali i wyrobów z
metali
Źródło: Opracowanie własne

pobór wody w
2010 roku
[hm3/rok]

Procentowa zmiana wielkości poboru wody w
scenariuszu [%]
zrównoważony
regionalny A2 rynkowy A1B
B1

98,2

14

-3

-8

5,7

-22

-16

-20

88

-10

-40

-77

343,4

8

4

-4

17,3

4

2

-35

53,6

-34

-29

-33

3.2.3.2 Potrzeby wodne w 2021 roku
Poniżej przedstawiono mapy i tabele (Rysunek 14 do Rysunek 25), na których zaprezentowano
zmianę wielkości poborów wody w poszczególnych województwach.
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Rysunek 14 Prognoza potrzeb wodnych [hm3/rok] w 2021 roku na tle potrzeb w 2010 roku
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 15 Produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych. Przestrzenne zróżnicowanie prognozy potrzeb wodnych [hm3/rok] w 2021 roku na
tle potrzeb w 2010 roku
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 16 Prognoza potrzeb wodnych [hm3/rok] w 2021 roku na tle potrzeb w 2010 roku (DB)
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 17 Przestrzenne zróżnicowanie prognozy potrzeb wodnych [hm3/rok] w 2021 roku na tle potrzeb w 2010 roku - produkcja wyrobów włókienniczych i
odzieży
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 18 Prognoza potrzeb wodnych [hm3/rok] w 2021 roku na tle potrzeb w 2010 roku
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 19 Przestrzenne zróżnicowanie prognozy potrzeb wodnych [hm3/rok] w 2021 roku na tle potrzeb w 2010 roku - produkcja masy włóknistej, papieru,
działalność publikacyjna i poligraficzna
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 20 Prognoza potrzeb wodnych [hm3/rok] w 2021 roku na tle potrzeb w 2010 roku
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 21 Przestrzenne zróżnicowanie prognozy potrzeb wodnych [hm3/rok] w 2021 roku na tle potrzeb w 2010 roku - produkcja wyrobów chemicznych
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 22 Prognoza potrzeb wodnych [hm3/rok] w 2021 roku na tle potrzeb w 2010 roku
Źródło: Opracowanie własne

53

Rysunek 23 Przestrzenne zróżnicowanie prognozy potrzeb wodnych [hm3/rok] w 2021 roku na tle potrzeb w 2010 roku - produkcja wyrobów z pozostałych
surowców niemetalicznych
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 24 Prognoza potrzeb wodnych [hm3/rok] w 2021 roku na tle potrzeb w 2010 roku
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 25 Przestrzenne zróżnicowanie prognozy potrzeb wodnych [hm3/rok] w 2021 roku na tle potrzeb w 2010 roku - produkcja metali i wyrobów z metali
Źródło: Opracowanie własne
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W najbardziej wodooszczędnym scenariuszu zrównoważonym we wszystkich województwach i
wszystkich podsekcjach przemysłu obserwuje się spadek potrzeb wodnych.
W scenariuszu rynkowym, w którym duży nacisk kładzie się na zyskowność sytuacja jest
zróżnicowana w poszczególnych branżach. Największy spadek potrzeb wodnych jest możliwy w
produkcji metali i wyrobów z metali oraz w produkcji masy włóknistej, papieru, działalności
publikacyjnej i poligraficznej.
Największy wzrost potrzeb wodnych jest możliwy w produkcji wyrobów z pozostałych surowców
niemetalicznych, produkcja wyrobów chemicznych, a nieco niższy w produkcji artykułów
spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych. Jednocześnie w tych podsekcjach zanotowano
znaczący spodek wodochłonności, co świadczy o wprowadzaniu zmian technologicznych przy
jednoczesnym wzroście WDB mimo kryzysu gospodarczego. W przemyśle spożywczym i
chemicznym ten spadek był szczególnie znaczący w ostatnich 4 latach. Jest to istotne dla gospodarki
wodnej, ponieważ przemysł chemiczny jest najbardziej wodochłonny, a spożywczy zużywa głównie
wodę najwyższej jakości.
Dla zobrazowania wielkości poborów sześciu podsekcji przetwórstwa przemysłowego wartości
prognozowanych potrzeb wodnych zsumowano, co obrazuje mapa i diagram poniżej (Rysunek 26 i
Rysunek 27).
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Rysunek 26 Prognoza potrzeb wodnych [hm3/rok] w 2021 roku na tle potrzeb w 2010 roku
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 27 Przestrzenne zróżnicowanie prognozy potrzeb wodnych [hm3/rok] w 2021 roku na tle potrzeb w 2010 roku w sześciu najbardziej
wodochłonnych podsekcjach przetwórstwa przemysłowego
Źródło: Opracowanie własne
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Prognozuje się, że największe potrzeby wodne będą w województwie zachodnio-pomorskim,
lubelskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, małopolskim i mazowieckim. To przemysł chemiczny
jest główną przyczyną takiego rozkładu.
Mimo najniższej wartości produkcji w scenariuszu regionalnym prognozuje się najwyższe wartości
potrzeb wodnych przetwórstwa przemysłowego. W scenariuszu rynkowym potrzeby mogą być nieco
niższe, a najniższe w scenariuszu zrównoważonych ukierunkowanym najbardziej na ochronę
środowiska. Różnice w rozkładzie potrzeb wodnych między scenariuszami są różne w poszczególnych
województwach i zależą od rodzaju dominującej produkcji. W niektórych województwach potrzeby
wodne ulegną niewielkiemu zmniejszeniu lub pozostaną na poziomie 2011 roku, lub będą nieco
większe w scenariuszu regionalnym – najmniej ekologicznym. Tak jest np. w województwach:
dolnośląskim, łódzkim, podkarpackim.
Największe różnice w poszczególnych scenariuszach są możliwe w województwie pomorskim i
mazowieckim.

3.2.4 Prognoza potrzeb wodnych rolnictwa w perspektywie 2021 roku
Wszystkie raporty wskazują, że zmiany klimatu będą najdotkliwiej odczuwane w rolnictwie. Obecne
potrzeby wodne rolnictwa w sprawozdawczości GUS wykazywane są łącznie jako „woda do
nawodnień rolniczych i leśnych oraz napełniania i uzupełniania stawów rybnych”. Jednak z wartości
tej zaledwie 9% wody wykorzystuje się do nawodnień rolnych i leśnych. Od kliku lat następuje
powolny wzrost obiektów stawowych i powierzchni zalewanych stawów oraz spadek zużycia wody do
nawodnień rolniczych.

3.2.4.1 Gospodarka a zmiany klimatu
Według ekspertów UE ds. środowiska oraz komisarza ds. rolnictwa UE zmiany klimatu z każdym
rokiem mają coraz bardziej poważny charakter, a najbardziej dotkliwe odczuje je sektor rolnictwa.
Zmiany te wystąpią szybciej i będą bardziej dotkliwe niż przewidywał Międzyrządowy panel ds.
Zmian Klimatu (IPCC) w sprawozdaniu z 2007 r. Wg IPCC obszar Polski, to region w którym
prognozowany jest wzrost ryzyka suszy i zwiększenie erozji gleb. Pozytywnym aspektem tych zmian
może być wydłużenie sezonu wegetacyjnego, a co za tym idzie wzrost wydajności plonów, jak
również możliwość uprawy roślin ciepłolubnych.
Badania przeprowadzone przez ekspertów Szkoły głównej Handlowej w Warszawie (Analiza skutków
ekonomicznych zmiany klimatu w wybranych gałęziach przemysłu, Warszawa 2011) na zlecenie
Projektu KLIMAT nie wykazały istotnego wpływu zmian klimatu na przemysł. Niewielki wpływ
zmiany klimatu mogą mieć na produkcję energii, a największy na przemysł wydobywczy. Wyniki
modeli klimatycznych zaimplementowane dla Polski (zadanie 1 Projektu KLIMAT) i określające
zmiany klimatu wykonano dla roku 2030. Wyniki te nie potwierdzają istotnych zmian opadów, a co za
tym idzie zwiększenia ryzyka wystąpienia susz. Należy zwrócić uwagę na fakt, że do 2021 roku
zmiany opadu mogą być jeszcze mniejsze. Prognozowane zmiany klimatyczne nie wpłyną na
znaczne zwiększenie potrzeb w zakresie nawadniania w rolnictwie [Monografia KLIMAT].
Zaprezentowane poniżej mapy (Rysunek 28 do Rysunek 30) przedstawiają prognozowane na rok 2030
zmiany opadu na tle obszarów mający obecnie problemy z wodą. Przyjęto, że problemy te mogą
wynikać z: małych zasobów wodnych, złego stanu fizyko-chemicznego wód, znaczących presji na
wody oraz dużego zagrożenia suszą.
Wybrano te scenariusze zmiany opadów i te pory roku, w których zmiany opadów były największe.
Analiza prognozy opadów wskazuje, że nie ma jednego rejonu Polski, który jest narażony najbardziej
bądź we wszystkich scenariuszach bądź o stałych porach roku. Klimat Polski obecnie jest
charakteryzowany jako klimat zmienny. Znaczne zróżnicowanie w poszczególnych porach roku i
scenariuszach obszarów narażonych na susze może świadczyć o utrzymaniu charakteru naszego
klimatu w dalszych okresach.
Prognozę zmian opadów przyjęto z modelu RegCM, który uruchomiony był tylko w Projekcie
KLIMAT.
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Te analizy nie zachęcają do inwestowania w kosztowne systemy nawodnień, a rolnicy będą narażeni
na to, że jak dotychczas może się zdarzyć taki rok, w którym wystąpią susze i znaczne ograniczenie
wielkości plonów.
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Rysunek 28 Zmiany opadu latem wg scenariusza rynkowego (A1B) do 2030 roku na tle obszarów mających obecnie problemy z wodą
Źródło: Opracowanie własne: M.Barszczyńska, C.Rataj
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Rysunek 29 Zmiany opadu jesienią wg scenariusza zrównoważonego (B1) do 2030 roku na tle obszarów mających obecnie problemy z wodą
Źródło: Opracowanie własne: M.Barszczyńska, C.Rataj
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Rysunek 30 Zmiany opadu zimą wg scenariusza regionalnego (A2) do 2030 roku na tle obszarów mających obecnie problemy z wodą
Źródło: Opracowanie własne: M.Barszczyńska, C.Rataj
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Zapotrzebowanie na wodę w rolnictwie, zwłaszcza do nawodnień, mogłoby ulec zwiększeniu jeśli
nastąpi wzrost produkcji rolnej w celu pozyskiwania biomasy na cele energetyczne.
Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, że rośliny energetyczne wymagają lepszego zaopatrzenia
w wodę niż tradycyjne rolnicze rośliny uprawne. W Polsce obszar gleb zajęty pod uprawę roślin
energetycznych w roku 2007 stanowił 10 000 ha, jednak brak rozporządzeń w tym zakresie nie
spowodował spodziewanych znaczących zmian wielkości produkcji, a co za tym idzie wielkości
potrzeb wodnych rolnictwa. W okresie ostatniego 10-lecia potrzeby wodne nawodnień rolniczych i
leśnych zmieniały się w zakresie 1% w skali potrzeb całej gospodarki (Tabela 13). Jak już
wspomniano tylko 9% z całej wody dla rolnictwa i leśnictwa jest przeznaczana do nawodnień, reszta
to woda do napełniania stawów rybnych.
Tabela 13 Struktura zużycia wody w Polsce w latach 2000 – 2011
Wyszczególnienie

ogółem
3

rolnictwo i leśnictwo

rok

w hm /rok

w hm3/rok

w%

2000

10409,1

1 060,6

10

2005

10382,0

1 101,0

11

2006

11253,8

1 093,0

10

2007

10864,0

1 122,0

10

2008

10233,6

1 148,9

11

2009

10828,4

1 159,3

11

2010

10866,4

1 153,3

11

2011

11152,2

1 111,2

10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL

Prognozy ekspertów europejskich dotyczące potrzeb wodnych w rolnictwie przedstawione dla trzech
scenariuszy [Final Report 2004] zakładają kilkuprocentowy spadek potrzeb wodnych w Polsce w
perspektywie 2030 r. Prognozy dla Polski nie uwzględniają jednak możliwości rozwoju upraw
energetycznych i związanych z tym wzrostem potrzeb wodnych do produkcji biomasy.
Uważa się, że do roku 2021 polityka związana z rozwojem upraw energetycznych w Polsce nie będzie
realizowana i w związku z tym nie prognozuje się istotnego wzrostu potrzeb wodnych w żadnym ze
scenariuszy.
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Tabela 14 Potrzeby wodne rolnictwa

Jednostka
terytorialna

Polska
Dolnośląskie
Kujawskopomorskie
Lubelskie .
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie.
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie .
Podlaskie
Pomorskie.
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińskomazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

rolnictwo, leśnictwo, napełnianie stawów
rybnych
% poboru w
W 2007
W 2011
stosunku do poboru
roku
roku
wody w Polsce w
2011r
3
3
[hm ]
[hm ]
%
1122
1111,2
153,3
184,9
16
56,1

53,9

5

160,9
36,2
92
79,7
104
31,6
58,1
19
10
75,9
89

164
38,1
77,6
52,5
88,4
29,6
49,7
22,4
9,3
73,9
75

15
3
7
5
8
3
4
2
1
7
7

33,7

46,7

4

105,1

113,2

10

17,2

31,9

3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Poniżej przedstawiono strukturę potrzeb wodnych w województwach (Rysunek 31). Przyjmuje się, że
do 2021 roku struktura ta nie ulegnie zasadniczej zmianie i we wszystkich scenariuszach będzie
podobna jak w 2011 roku.
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Rysunek 31 Potrzeby wodne w 2021 roku do nawodnień rolniczych i leśnych [hm3/rok]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

3.2.5 Podsumowanie- potrzeby wodne gospodarki komunalnej przemysłu i
rolnictwa w 2021 roku
Wszystkie te analizy, jak większość prognoz, obarczone są znacznym błędem. W tego typu analizach
chodzi głównie o wskazanie kierunku zmian, a nie konkretnych wielkości. Analizy kierunku zmian
dokonano w trzech scenariuszach.
W każdej z analizowanych dziedzin gospodarki o przyszłej wielkości potrzeb decydują różne
czynniki. Proste narzędzia, których użyto w analizach, umożliwiły ich wykonanie tylko dla niewielu
czynników kształtujących zmiany. We wszystkich analizowanych działach starano się uwzględnić
postęp technologiczny oraz tendencje zmian potrzeb ludności. Inne analizowane czynniki były różne
w poszczególnych działach.
Ważnym elementem determinującym ocenę przyszłych wielkości użytej wody była dostępność
jednorodnych danych. Z tego powodu analizy wykonano dla województw, choć bardziej zasadne były
by prognozy dla np. regionów wodnych.
Najtrudniejszym elementem do zaprognozowania potrzeb wodnych gospodarki komunalnej są
migracje ludności zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne.
W energetyce Polska jest obecnie w takim momencie, że trudno przewidzieć kiedy i w jakim zakresie
będziemy mogli korzystać z zasobów gazu łupkowego. Nie wiadomo również jakie będą potrzeby
wodne takiej energetyki. Z tego względu nie uwzględniono tego nośnika energii w analizach. Inną
trudnością jest brak decyzji w sprawie miejsca lokalizacji planowanych elektrowni jądrowych. Są trzy
propozycje lokalizacji. W województwach, w których proponuje się lokalizację elektrowni jądrowych,
zużycie wody może istotnie wzrosnąć. W przeprowadzonych analizach prognoz potrzeb wodnych
energetyki wskazano jedynie województwa, w których może to nastąpić oraz przybliżoną ich
wielkość- jest to około wzrost o 20% w stosunku do potrzeb wodnych całej energetyki polskiej.
W przetwórstwie przemysłowym trudne do zaprognozowania są ewentualne zmiany lokalizacji
poszczególnych działów przemysłu, jak i zmiany rozwoju poszczególnych branż uwarunkowane
między innymi światowymi trendami jak i wdrażaniem nowych technologii, co zależne jest głównie
od rozwoju nauki, a zatem nakładów finansowych przedsiębiorców i państwa.
Nieznaczne zmiany klimatyczne oraz rozproszenie tych zmian w różnych rejonach Polski i w różnych
porach roku nie doprowadzi do znacznego inwestowania w systemy nawadniające, a więc do
zwiększenia potrzeb wodnych rolnictwa. Rolnictwo w dalszym ciągu zasilane będzie w wodę głównie
z opadów atmosferycznych. Ustabilizuję się wielkość potrzeb wodnych do zasilania stawów rybnych,
bo to te potrzeby wpływały w ostatnim okresie na niewielkie fluktuacje potrzeb wodnych rolnictwa.
Poniżej zamieszczono wykres obrazujący prognozowane zmiany potrzeb wodnych gospodarki Polski.
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Największe potrzeby wodne są możliwe w scenariuszu rynkowym (A1B), który zakłada najszybszy
wzrost gospodarczy, a nowe oszczędzające środowisko technologie będą wprowadzane tylko wtedy
gdy będzie to opłacalne. Prawie we wszystkich województwach potrzeby wodne w tym scenariuszu
będą wyższe od obecnych.
Umiarkowane tempo rozwoju z dużym naciskiem na ochronę środowiska, zakładane w scenariuszu
zrównoważonym, przyczynić się może do zmniejszenia potrzeb wodnych w stosunku do stanu
obecnego.
Najmniej potrzeby wodne wzrosną w scenariuszu zakładający niewielki wzrost gospodarczy i brak
dbałości o środowisko.
Na Rysunek 32 przedstawiono zmiany potrzeb wodnych w poszczególnych województwach wyrażone
wielkością w hm3/rok. Zdecydowanie największe zmiany w poszczególnych scenariuszach są
przewidywane w województwie o największych obecnie potrzebach wodnych tj. w województwie
mazowieckim. Najmniejsze zmiany są możliwe w województwie podlaskim, lubuskim i warmińskomazurskim.

Rysunek 32 Prognoza sumy potrzeb wodnych [hm3/rok] w 2021 roku dla: gospodarki
komunalnej, energetyki, wybranych działów przetwórstwa przemysłowego, rolnictwa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Powyżej przedstawiono zmiany potrzeb wodnych w poszczególnych województwach wyrażone
wielkością w hm3/rok. Zdecydowanie największe zmiany w poszczególnych scenariuszach są
przewidywane w województwie o największych obecnie potrzebach wodnych tj. w województwie
mazowieckim. Najmniejsze zmiany są możliwe w województwie podlaskim, lubuskim i warmińskomazurskim.
Na Rysunek 33 przedstawiono łączną prognozowaną wielkość potrzeb wodnych badanych działów
gospodarki na tle zasięgu terytorialnego regionalnych zarządów gospodarki wodnej.
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Rysunek 33 Prognoza potrzeb wodnych w województwach [hm3/rok] w 2021 roku z uwzględnieniem potrzeb wodnych gospodarki komunalnej, energetyki,
wybranych podsekcji przetwórstwa przemysłowego oraz rolnictwa na tle zasięgu terytorialnego regionalnych zarządów gospodarki wodnej
Źródło: Opracowanie własne C.Rataj
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Rysunek 34 Prognoza procentowej zmiany potrzeb wodnych [%] w 2021 roku w stosunku do
roku 2011 dla: gospodarki komunalnej, energetyki, wybranych działów przetwórstwa
przemysłowego, rolnictwa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Zróżnicowanie procentowe zmian kształtuje się odmiennie (Rysunek 34). Największy procent zmian
przewidywany jest w województwie podkarpackim (nawet 19%), świętokrzyskim (17%), a w
mazowieckim, małopolskim, wielkopolskim po 15%. Wszystkie wskazane zmiany są możliwe w
scenariuszu rynkowym. Najmniejsze zmiany są możliwe w województwie pomorskim, gdzie możliwy
jest spadek potrzeb o 17% oraz w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie przewiduje się spadek o
16%. Takie zmiany dać może oszczędzająca środowisko gospodarka przewidywana w scenariuszu
zrównoważonym.

Ocena JCWP wrażliwych na zmiany klimatu

3.3

Zgodnie z opracowaną metodyką dokonano oceny JCWP wrażliwych na zmiany klimatu. Nie
stwierdzono, aby zmiany klimatu miały istotny wpływ na zasoby wodne w JCWP.
Analizy przeprowadzone dla oceny wpływu zmian klimatu na potrzeby wodne i zmiany potrzeb
wodnych do 2021 roku pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:


prognozowane zmiany klimatu dla Polski nie mają istotnego wpływu na wielkość potrzeb
wodnych przemysłu i gospodarki komunalnej;



prognozowane zmiany potrzeb wodnych będą niewielkie (zmiany potrzeb wodnych w 2021
roku, w skali województw, wahają się od -17% do +19% przy wszystkich analizowanych
scenariuszach rozwoju;



prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego obarczone są dużym błędem;



perspektywa prognozy jest krótka (2021 rok);



dotychczasowy system udzielania pozwoleń wodnoprawnych pozwala na przydzielanie
zawyżonych ilości wody, można więc przyjąć, że w tym kryje się znacząca rezerwa zasobów
dyspozycyjnych.

Przyjmując powyższe należy uznać, że nie nastąpi istotne pogorszenie ilościowego stanu wód w
JCWP, a w niektórych JCWP może się nawet poprawić stan ilościowy i chemiczny wód ze względu na
postęp technologiczny w zapobieganiu stratom wody w sieci, wprowadzaniu nowych technologii w
wodo oszczędnych oraz doskonaleniu systemu oczyszczania.
W końcowej ocenie „wpływ zmian klimatu” określono jako „brak znaczącego wpływu” we
wszystkich JCWP.

3.4

Ocena JCWP potencjalnie wrażliwych na zmiany spowodowane
wydobyciem gazu z łupków

Szczególnego omówienia wymagają potencjalne presje na wody wynikające z możliwości
wydobywania gazu łupkowego. Szeroko rozumiana gospodarka wodna w procesie eksploatacji gazu z
łupków jest kluczowym aspektem całego wydobywania gazu. Spowodowane jest to faktem, że woda
jest niezbędna we wszystkich etapach wydobywczych gazu, lecz presja może być istotna głównie na
etapie szczelinowania hydraulicznego. Presja może dotyczyć ilościowego jak i jakościowego
zagrożenia wód (istotne zagrożenia zanieczyszczenia wód podziemnych w miejscu prowadzonej
działalności). [Woźnicka]. W okresie do 2021 roku przewiduje się tylko wiercenie otworów
rozpoznawczych w tych jednolitych częściach wód, w których przydzielono koncesje na poszukiwanie
gazu. W chwili obecnej nie można określić szczegółowo JCWP, w których będą wykonywane
odwierty. Do końca sierpnia 2013 roku wykonano tylko 48 odwiertów rozpoznawczych (Rysunek 35).
W tych JCWP nie stwierdzono presji na wielkość zasobów wodnych. Zagrożenie spodziewane jest dla
jakości wód podziemnych Presja ta może być istotna przy eksploatacji gazu, gdzie na pojedynczym
terenie zakładu górniczego o powierzchni kilku hektarów zlokalizowanych może być kilkanaście
odwiertów podlegających szczelinowaniu hydraulicznemu bezpośrednio jeden po drugim. Należy
śledzić tworzone obecnie zapisy prawne regulujące eksploatację gazu z łupków. Na tej podstawie
określone zostaną parametry oceniające presje na wody powierzchniowe.
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Rysunek 35 Potencjalna presja związana w odwiertami poszukiwawczymi gazu z łupków.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PIG-PIB

Na podstawie danych ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska zawarto zestawienie wszystkich
dotychczas wykonanych odwiertów rozpoznawczych gazu z łupków. Dotychczas wykonano 48
otworów, a 4 są w trakcie realizacji. Zestawienie to posłużyło do wykonania warstwy
JCWP_LUPKI_ODWIERTY.
Natomiast dane z opracowań PIG-PIB posłużyły do wykonania warstwy JCWP_LUPKI_KONCESJE
W warstwie zamieszczono atrybut P_lupki, który zawiera informacje o JCWP objętych wydanymi
koncesjami na poszukiwanie gazu z łupków [Woźnicka]. Wydano do chwili obecnej 105 koncesji.
Wskazane JCWP mogą w przyszłości być potencjalnie zagrożone nadmiernym poborem wody. Do
czasu rozpoczęcia eksploatacji zagrożenie takie jest mało prawdopodobne. Przy stosowanej
technologii polegającej wcześniejszym gromadzeniu wody, tak niewielka ilość odwiertów nie wpływa
na stan ilościowy wód powierzchniowych i podziemnych. Konieczność gromadzenia wody jest
spowodowana tym, że do szczelinowania hydraulicznego wykorzystuję się duże ilości wody w
stosunkowo krótkim czasie. Na etapie poszukiwania i rozpoznawania złóż są wykonywane pojedyncze
otwory, zaś na etapie eksploatacji z jednej lokalizacji takich otworów jest zazwyczaj kilkanaście.
Jednocześnie woda wykorzystywana do przygotowania płynu szczelinującego nie musi spełniać
wygórowanych norm jakościowych, można wskazać kilka możliwości jej pozyskania. Potencjalne
zagrożenie może dotyczyć około 1500 JCWP
Obecnie, jak i w najbliższej przyszłości JCWP nie są zagrożone ze względu na wydobywanie
gazu z łupków.
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Analiza presji wynikających z zastosowania art. 38 j ustawy Prawo
wodne w poszczególnych obszarach wodnych

3.5

Analiza presji wynikających z zastosowania art. 38j Prawa Wodnego została wykonana w oparciu o
dane dotyczące planowanych inwestycji hydrotechnicznych pod kątem ich identyfikacji jako nowych
zmian fizycznych (w myśl art.38j Prawa Wodnego oraz art. 4.7 RDW). Źródłem danych o
planowanych inwestycjach były dane wysłane do Master Planów przez poszczególne RZGW
uzupełnione bazą danych urządzeń wodnych z pracy "Analiza obecnego systemu ochrony
przeciwpowodziowej". Należy podkreślić, że wykonana praca stanowi jedynie pierwsze przybliżenie
w identyfikacji i ocenie wpływu planowanych inwestycji, przybliżenie pomocne w dalszych pracach
nad potencjalnym wpływem inwestycji, które zostaną zweryfikowane w ramach prac nad
wspomnianymi Master Planami. Zadanie to nie było również przedmiotem SIWZ. Dla określenia
wpływu konkretnego zadania na zmiany fizyczne w JCWP powinny być znane (możliwie
szczegółowo) informacje zarówno co do charakteru inwestycji jak i charakterystyk przyrodniczych.
Do najistotniejszych informacji należą:


Charakter (zakres i intensywność) działań wodnogospodarczych



Konstrukcja, funkcja oraz charakter pracy budowli hydrotechnicznych wpływających na
środowisko



Charakterystyka wartości przyrodniczych w ocenianej JCWP



Stopień podatności i wrażliwości ekosystemów na planowane działania wodno gospodarcze i
towarzyszące im budowle hydrotechniczne

W danych wysłanych do Master Planów zadania często opisywane są tylko poprzez określenie ich
nazwy a bez podania istotnych dla analizy parametrów. Przykładowe zadania to:
„Odbudowa, odtwarzanie lub kształtowanie cieku” (bez podania szczegółów na czym i przy pomocy
jakich materiałów inwestycja ma polegać), planowane zbiorniki często nie posiadają podstawowych
parametrów, szereg cieków, dla których określono zadanie „regulacja” nie posiada kilometrażu
regulacji oraz jej podstawowych parametrów, zadanie „wykonanie ubezpieczeń lub budowa umocnień
koryta” nie określa charakteru materiałów budowlanych, zadanie - „budowa małej elektrowni wodnej”
również nie jest poparte podstawowymi parametrami inwestycji.
Ponieważ Wykonawca nie dysponował wystarczającymi danymi do przeprowadzenia szczegółowych
analiz wpływu, przeprowadzono wyłącznie identyfikację działań i inwestycji hydrotechnicznych, które
mogą spowodować nowe zmiany w charakterystyce fizycznej JCWP. Poniżej przedstawiono
najistotniejsze rodzaje presji, które rozważano jako te, które mogą spowodować nowe istotne zmiany
fizyczne:


Sztuczne (jedno lub wielofunkcyjne) zbiorniki wodne oraz towarzyszące im budowle służące
retencjonowaniu wody (zapory, jazy, zastawki)



Obwałowania



Suche zbiorniki



Zmiany struktur korytowych cieków



Budowle poprzeczne (zapory, jazy, zastawki, stopnie regulacyjne, zapory
przeciwrumowiskowe)



Zabudowa podłużna cieków



Mała energetyka wodna i związane z nią obiekty hydrotechniczne (np. jaz, derywacja, bloki
turbozespołów)



Infrastruktura i działania związane z rozwojem żeglugi



Znaczące obiekty infrastruktury rekreacyjnej i sportowej

73

Duże Projekty
Zgodnie z ,,Syntetyczną informacją nt. zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/WE dużych
projektów przeciwpowodziowych (flood prevention major projects), przewidzianych do
współfinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” analizą objęte zostały
następujące zadania:
1. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (w zakresie obiektów ochrony przed powodzią
zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu)
2. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – Przebudowa systemu ochrony
przeciwpowodziowej m. Wrocławia etap I
3. Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze woj. śląskie (polder)
4. Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I
Dla wyżej wymienionych zadań (z wyjątkiem zadania 2) stwierdzono znaczące zmiany fizyczne.
Odnośnie innych inwestycji Wykonawca nie posiadał informacji o priorytetach dla poszczególnych
planowanych inwestycji, tak więc trudno było ocenić, które z wpisanych przez RZGW obiektów lub
działań są najbliższe realizacji, a które w dalszej perspektywie. Dlatego też na potrzeby niniejszej
pracy przyjęto kryterium identyfikacji tych JCWP, w których inwestycje są już w procedurze
realizacyjnej zaawansowane (a więc posiadają przynajmniej projekt techniczny oraz decyzję
środowiskową). Ponadto nie brano pod uwagę zadań polegających na remoncie lub przebudowie
istniejących już obiektów, uznając, że nie jest to „nowa zmiana fizyczna” oraz, że zadanie będzie
realizowane zgodnie z określonymi celami środowiskowymi i wytycznymi RDW.
Wyniki analizy przedstawiono w tabelach pt.: ,,Identyfikacja JCWP, w których może dojść do
nowych zmian fizycznych” i „Techniczne działania ochrony przeciwpowodziowej mogące być
przyczyną nowych zmian fizycznych”.
Urząd Morski w Gdyni będzie realizować modernizację toru podejściowego do portu w Gdańsku
Porcie Północnym. Modernizacja toru obejmie zadanie polegające na rozbudowie obecnego toru
podejściowego oraz budowie obrotnicy o średnicy 750 metrów.
Planowana inwestycja jest położona w JCW zatoka Gdańska Wewnętrzna (PLTWIV WB4). Wpłynie
ona na zwiększenie powierzchni dna zajmowanego przez tory wodne. Traktując Zatokę Gdańską
Wewnętrzną jak zalewy, presja na JCW w trakcie rozbudowy osiągnie wartość 3, zaś po oddaniu
inwestycji jej utrzymanie będzie miało wartość presji wynoszącą 1. Po zakończeniu prac,
oddziaływanie presji związane z występowaniem i utrzymaniem toru wodnego będzie mniejsza niż w
trakcie jego budowy.
Rozbudowa toru podejściowego będzie służyła rozwojowi portu w Gdańsku Porcie Północnym w
zakresie obsługi nowoczesnych jednostek pływających. Działania te wpłyną na zachowanie
dotychczasowych miejsc pracy. Wzrośnie atrakcyjność portu w Gdańsku jako miejsca przeładunku
towarów, co zapewne wpłynie na wzrost gospodarczy regionu gdańskiego.
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4 IDENTYFIKACJA PRESJI (ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ) I
WPŁYWÓW DLA WSZYSTKICH KATEGORII JEDNOLITYCH
CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
4.1

Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływów dla wód
rzecznych

Podstawą wykonania opracowania pt. „Opracowanie analizy presji…” są wykonane dokumentacje
planistyczne ”Identyfikacja znaczących oddziaływań…” w poszczególnych RZGW [Identyfikacja
znaczących ..., 2012]. „Znaczące oddziaływania” (presje) zostały zidentyfikowane więc na poziomie
regionów wodnych.
Praca wykonywana na poziomie obszarów dorzecza przez Wykonawcę, ma za zadanie nie tylko
skompilowanie tych wyników, ale również analizę wszystkich presji w poszczególnych JCWP wraz z
oceną ich wpływu.
Wobec powyższego w pracy wykorzystano następujący katalog presji:
Tabela 15 Podział presji na kategorie oparte na czynnikach sprawczych

Presje (znaczące oddziaływania)

Czynnik sprawczy
Rolnictwo (cel: nawadnianie)
Zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia
Przemysł (cel: produkcja)
Produkcja energii elektrycznej (cele chłodnicze)
Stawy rybne

Pobory wód dla potrzeb wymienionych
w kolumnie pierwszej czynników
sprawczych

Hydroenergetyka – elektrownie wodne
Kopalnie (węgla i kopalnie odkrywkowe)
Żegluga
Przerzuty wody
Inne
Gospodarka komunalna (oczyszczalnie ścieków)

Punktowe
źródła
zanieczyszczeń
Przemysł (z podziałem na zakłady widniejące w
wynikające
z
wymienionych
w
E_PRTR i poza)
kolumnie
pierwszej
czynników
Wody deszczowe (przelewy burzowe)
sprawczych – lokalizacja przestrzenna
postaci
punktu,
w
przypadku
Stawy rybne
dostępności danych wielkość zrzutów
Składowiska odpadów
ładunków zanieczyszczeń:
Inne związane z działalnością człowieka (np.
wody zasolone, chłodnicze).
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Presje (znaczące oddziaływania)

Czynnik sprawczy

Obiekty bytowo–gospodarcze, od ludności
Rozproszone/
Obszarowe
źródła
niekorzystającej z kanalizacji sanitarnej
zanieczyszczeń
wynikające
z
Rolnictwo, nawożenie i zużycie nawozów wymienionych w kolumnie pierwszej
sztucznych
czynników sprawczych – lokalizacja
przestrzenna, w postaci obszaru,
Hodowla zwierząt gospodarskich
wielkość ładunków zanieczyszczeń
Depozycja atmosferyczna

wały przeciwpowodziowe
sztuczne
wielofunkcyjne
retencyjne
Regulacje
przepływu
wody
i
morfologiczne wód powierzchniowych

zmiany

zbiorniki

zabudowa podłużna
budowle poprzeczne (zapory, jazy,
zastawki, stopnie regulacyjne, zapory
przeciwrumowiskowe)
małe (<5 MW) elektrownie wodne
Pobory kruszywa

żegluga
wielofunkcyjne retencjonowanie wody

Gospodarowanie wodami rzecznymi

energetyka wodna
systemy melioracyjne

Źródło: Opracowanie własne

4.1.1 Ocena stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód rzecznych
Do przeprowadzenia oceny stan/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód rzecznych
wykorzystano wyniki pracy wykonywanej na zlecenie GIOŚ [Przetworzenie danych ..., 2013].
Przywołana praca zawiera wykonaną przez WIOŚ ocenę monitorowanych JCWP rzecznych oraz
wykonaną przez IMGW-PIB, na podstawie autorskiej metodyki, ocenę JCWP niemonitorowanych.
Oceny stanu wód nie wykonywano w niniejszej pracy.
Ponieważ wyniki pracy wykonanej na zlecenie GIOŚ posłużyły do przeprowadzonych analiz dla
czytelności przyjętego trybu postępowania zamieszczono w formie załączników i plików shp. dane
źródłowe opracowane przez GIOŚ. Szczegółowe wyniki znajdują się w załącznikach do niniejszego
dokumentu: Załącznik_1_rzeki oraz Załącznik_2_rzeki. Tabele wynikowe zostały zamieszczone w
geobazie z przedrostkiem ,,GIOS”.
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4.1.2 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) oraz wpływu źródeł
punktowych i rozproszonych/obszarowych
4.1.2.1 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) oraz wpływu źródeł
punktowych
4.1.2.1.1 Dane do identyfikacji presji (znaczących oddziaływań)
Do identyfikacji lokalizacji i danych szczegółowych ze źródeł punktowych wykorzystano dane z
poszczególnych RZGW, z Banku Danych Lokalnych oraz opracowanie „Szczegółowe wymagania,
ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
w Polsce” oraz z E_PRTR European Pollutant Release and Transfer Register (Europejski rejestr
uwalniania i transferu zanieczyszczeń).
Tabela 16 Zestawienie danych dla źródeł punktowych
RZGW

Gliwice

Gdańsk

Gospodarka komunalna
Dane RZGW - pozwolenia wodnoprawne
ładunki zanieczyszczeń:
 z BDL 2011 dla Górnej Odry bez
Kłodnicy
 obliczone na podstawie stężeń i ilości
ścieków wg danych RZGW dla
Kłodnicy, Małej Wisły, Przemszy
Dane RZGW –pozwolenia wodnoprawne
ładunki zanieczyszczeń obliczone na
podstawie ustalonych stężeń
dopuszczalnych w zależności od RLM
oczyszczalni ilości ścieków wg danych
RZGW

Kraków

Dane z [Szczegółowe wymagania …,
2010] z pozwoleń wodnoprawnych.
BDL 2011 - ładunki zanieczyszczeń

Poznań

Dane RZGW –pozwolenia wodnoprawne
ładunki zanieczyszczeń wg danych
RZGW

Wrocław

Dane RZGW – ankietowe, pozwolenia
wodnoprawne
ładunki zanieczyszczeń obliczone na
podstawie stężeń i ilości ścieków

Dane RZGW –pozwolenia wodnoprawne
ładunki zanieczyszczeń obliczone na
Warszawa
podstawie stężeń i ilości ścieków wg
danych RZGW

Przemysł
Dane RZGW pozwolenia
wodnoprawne
BDL 2011 - ładunki
zanieczyszczeń

Dane RZGW pozwolenia
wodnoprawne
BDL 2011 - ładunki
zanieczyszczeń
Dane ze
"Szczegółowych
wymagań. z pozwoleń
wodnoprawnych."
BDL 2011 - ładunki
zanieczyszczeń
Dane RZGW –
pozwolenia
wodnoprawne
ładunki zanieczyszczeń
wg danych RZGW*
Dane RZGW –
ankietowe, pozwolenia
wodnoprawne
ładunki zanieczyszczeń
obliczone na podstawie
stężeń i ilości ścieków
wg danych RZGW*
Dane RZGW –
pozwolenia
wodnoprawne
ładunki zanieczyszczeń
obliczone na podstawie
stężeń i ilości ścieków
wg danych RZGW*
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Stawy rybne

Dane RZGW - pozwolenia
wodnoprawne

Dane RZGW - pozwolenia
wodnoprawne

Dane z [Szczegółowe
wymagania …, 2010] z
pozwoleń wodnoprawnych

Dane RZGW - pozwolenia
wodnoprawne

Dane z [Szczegółowe
wymagania …, 2010] z
pozwoleń wodnoprawnych

Dane RZGW - pozwolenia
wodnoprawne

RZGW

Gospodarka komunalna

Szczecin

Dane RZGW –pozwolenia wodnoprawne,
dane rzeczywiste z różnych lat
ładunki zanieczyszczeń wg danych
rzeczywistych RZGW za ostatni dostępny
rok

Przemysł
Stawy rybne
Dane RZGW –
pozwolenia
wodnoprawne, dane
rzeczywiste z różnych
Dane RZGW - pozwolenia
lat
wodnoprawne
ładunki zanieczyszczeń
wg danych
rzeczywistych RZGW*
za ostatni dostępny rok

*ładunki sumy chlorków i siarczanów i fenoli wg BDL 2011. Źródło: Opracowanie własne

Dane o źródłach presji punktowych zestawiono w geobazie w warstwach punktowych w podziale na
zrzuty komunalne, przemysłowe, stawy rybne. Ze względu na różnice w zakresie danych i chęć
zachowania wszystkich danych źródłowych zastosowano następujący algorytm: zestawiono w jednej
warstwie dla obszaru całej Polski dane podstawowe obejmujące między innymi nazwę użytkownika i
kod, nazwę JCWP, nazwę RZGW. Tabela atrybutów tej warstwy zawiera kolumnę Lacznik po, który
następuje połączenie do warstw z danymi szczegółowymi z obszarów działania poszczególnych
RZGW.
W efekcie w geobazie znajdują się następujące warstwy:
Dla punktowych źródeł zanieczyszczeń pochodzących z gospodarki komunalnej:
Warstwa główna zbiorcza dla całej Polski – zrodla_presji_zrzuty_pkt_komunalne
Łącząca się z warstwami:
zrzuty_kom_obszar_dzial_RZGW- PO (obszar działania RZGW Poznań)
zrzuty_kom_obszar_dzial_RZGW- GD (obszar działania RZGW Gdańsk)
zrzuty_kom_obszar_dzial_RZGW- GL (obszar działania RZGW Gliwice)
zrzuty_kom_obszar_dzial_RZGW- KR (obszar działania RZGW Kraków)
zrzuty_kom_obszar_dzial_RZGW- SZ (obszar działania RZGW Szczecin)
zrzuty_kom_obszar_dzial_RZGW- WA (obszar działania RZGW Warszawa)
zrzuty_kom_obszar_dzial_RZGW- WR (obszar działania RZGW Wrocław)
Dla punktowych źródeł zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu:
Warstwa główna zbiorcza dla całej Polski – zrodla_presji_zrzuty_pkt_przemyslowe
Łącząca się z warstwami:
zrzuty_przem_obszar_dzial_RZGW- PO (obszar działania RZGW Poznań)
zrzuty_przem_obszar_dzial_RZGW- GD (obszar działania RZGW Gdańsk)
zrzuty_przem_obszar_dzial_RZGW- GL (obszar działania RZGW Gliwice)
zrzuty_przem_obszar_dzial_RZGW- KR (obszar działania RZGW Kraków)
zrzuty_przem_obszar_dzial_RZGW- SZ (obszar działania RZGW Szczecin)
zrzuty_przem_obszar_dzial_RZGW- WA (obszar działania RZGW Warszawa)
zrzuty_przem_obszar_dzial_RZGW- WR (obszar działania RZGW Wrocław)
Dla punktowych źródeł zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa (stawy rybne):
Warstwa główna zbiorcza dla całej Polski – zrodla_presji_zrzuty_pkt_stawy
Łącząca się z warstwami:
zrzuty_stawy_obszar_dzial_RZGW- PO (obszar działania RZGW Poznań)

78

zrzuty_stawy_obszar_dzial_RZGW- GD (obszar działania RZGW Gdańsk)
zrzuty_stawy_obszar_dzial_RZGW- GL (obszar działania RZGW Gliwice)
zrzuty_stawy_obszar_dzial_RZGW- KR (obszar działania RZGW Kraków)
zrzuty_stawy_obszar_dzial_RZGW- SZ (obszar działania RZGW Szczecin)
zrzuty_stawy_obszar_dzial_RZGW- WA (obszar działania RZGW Warszawa)
zrzuty_stawy_obszar_dzial_RZGW- WR (obszar działania RZGW Wrocław)
Otrzymane od GIOŚ dane z E_PRTR dotyczyły ładunków zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego w tym substancji priorytetowych i obejmowały lata 2007 – 2011. Do analiz
przyjęto dane z ostatniego roku, za który były dostępne. Dane na poziomie zakładu z przypisanym
kodem JCWP przedstawiono w warstwie do_obliczen_zakłady_E_PRTR.
Dane dotyczące składowisk odpadów pochodziły z geobazy PIG-PIB warstwa składowiska_polska.
Do lokalizacji w poszczególnych JCWP zakładów w podziale na przemysł:
 Rolno spożywczy i rolny
 Chemiczny
 Metalurgiczny
 Mechaniczny
 Mineralny
 Paliwowo-energetyczny
 Elektro maszynowy
 Inny
wykorzystano warstwę zakłady_przemysłowe z geobazy PIG-PIB.
Do oceny zrzutów z przelewów burzowych z obszaru zurbanizowanego wykorzystano wskaźnik
uszczelnienia (szczelności) oparty na danych z bazy danych CORINE Land Cover (CLC). Do
obliczenia wskaźnika dla każdej JCWP wykorzystano poziom 1 (POZ 1) – Tereny
zantropogenizowane klasyfikacji form pokrycia terenu. W skład tego poziomu wchodzi: zabudowa
zwarta, zabudowa luźna, lotniska, strefy przemysłowe i handlowe, tereny komunikacyjne oraz
związane z komunikacją (drogową i kolejową). Wskaźnik uszczelnienia wyrażony jest jako
procentowy udział powierzchni uszczelnionej do powierzchni całkowitej JCWP.

4.1.2.1.2 Przyjęte założenia
Analizę przeprowadzono zgodnie z przyjętą linią zaproponowanej Metodyki, jednak ze względu na
zakres dostępnych danych wystąpiły pewne ograniczenia i uproszczenia. Analizę przeprowadzono dla
następujących ładunków zanieczyszczeń: BZT5, ChZT, zawiesina, azot ogólny, fosfor ogólny, suma
chlorków i siarczanów, substancje szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w tym
priorytetowe (Cynk i jego związki (jako Zn), Arsen i jego związki (jako As), Cyjanki (jako całkowity
CN), Fenole (jako całkowity C), Miedź i jej związki (jako Cu), Chrom i jego związki (jako Cr),
Fluorki (jako całkowity F), Związki halogenoorganiczne (jako AOX), Czterochlorometan (TCM),
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH), Lindan, Ołów i jego związki (jako Pb), Nikiel
i jego związki (jako Ni), Kadm i jego związki (jako Cd), Rtęć i jej związki (jako Hg),
Pentachlorofenol (PCP), Trichlorometan, Sześciochlorobutadien (HCBD), Trichlorobenzeny (TCB)
(wszystkie izomery), Czterochloroetylen (PER), Fluoranten, Benzo(g, h, i)perylen, 1,2-dwuchloroetan
(EDC), Trichloroetylen, , Nonylphenol/nonylphenoletoxylate i estry nonylofenolooksyetylowe
(NP/NPE),
Naftalen,
Oktylofenole
i
estry
oktylofenolooksyetylowe,
1,2,3,4,5,6sześciochlorocykloheksan (HCH).
Dla tych wskaźników możliwe było obliczenie ładunków w skali kraju z uwzględnieniem rzutów
komunalnych i przemysłowych. Zróżnicowany zakres danych wejściowych wymagał uwzględnienia
kilku źródeł pozyskania danych (szczegóły w Tabela 16) co mogło wpłynąć na ich niespójność.
Zdecydowano jednak o wykorzystaniu danych ze wszystkich dostępnych źródeł.
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Zgodnie z Metodyką z jednej strony na podstawie danych o zrzutach określana jest wielkość ładunku
wprowadzanego do rzeki zanieczyszczenia np. BZT5 z drugiej na podstawie badań monitoringowych
określany jest wpływ tego zanieczyszczenia mierzony stężeniem np. BZT5 w rzece. Zestawienie tych
danych powinno się odbywać na poziomie wskaźnika tj. porównujemy np. zrzucany ładunek BZT5 (z
uwzględnieniem wielkości przekroczenia ładunku dopuszczalnego) ze stężeniem BZT5 w rzece.
Zakres monitoringu (ok.40% JCWP monitorowanych w różnych latach z różnym zakresem
monitorowanych elementów jakości) nie pozwala na zestawienie na poziomie poszczególnych
wskaźników elementów jakości zrzucanego ładunku i stężenia w rzece. Dlatego też ocenę wpływu dla
wszystkich JCWP oparto na danych podsumowujących czyli: ocenie stanu/potencjału (gdzie możliwe
z rozdziałem na elementy biologiczne i fizykochemiczne), ocenie stanu chemicznego, ocenie ogólnej.
Zbiorczą tabelę dotyczącą oceny stanu wszystkich JCWP (zarówno na podstawie bezpośredniego
monitoringu jak i z przeniesienia) sporządzoną na podstawie opracowania [Przetworzenie danych ...,
2013], zestawiono w geobazie pod nazwą do_obliczen_monitoring.
Przyjęte (wg projektu rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych i środowiskowych norm dla substancji priorytetowych) wartości
graniczne stężeń dla stanu dobrego są następujące:
Tabela 17 Graniczne wartości stężeń przyjęte do obliczenia ładunku dopuszczalnego
Wskaźnik

Jednostka

BZT5
ChZT
Zawiesina
Azot og.Fosfor og
Suma chlorków i siarczanów
Ołów i jego związki (jako Pb)
Nikiel i jego związki (jako Ni)
Cynk i jego związki (jako Zn)
Arsen i jego związki (jako As)
Kadm i jego związki (jako Cd)
Cyjanki (jako całkowity CN)
Fenole (jako całkowity C)
Rtęć i jej związki (jako Hg)
Miedź i jej związki (jako Cu)
Pentachlorofenol (PCP)
Trichlorometan
Chrom i jego związki (as Cr)
Fluorki (jako całkowity F)
Związki halogenoorganiczne (jako AOX) [kg/rok]
Sześciochlorobutadien (HCBD)
Czterochlorometan (TCM)
Trichlorobenzeny (TCB) (wszystkie izomery)
Czterochloroetylen (PER)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH)
Fluoranten
Benzo(g, h, i)perylen
1,2-dwuchloroetan (EDC)
Trichloroetylen
Nonylphenol/nonylphenoletoxylate i estry nonylofenolooksyetylowe
(NP/NPE)
Naftalen
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mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Wartość
dopuszczalna
6
30
50
10
0,4
550
0,0072
0,02
1
0,05
0,00009
0,05
0,01
0,00005
0,05
0,0004
0,0025
0,05
1,5
Nie normowane
0,0001
Nie normowane
0,0004
0,01
Nie normowane
0,0001
0,000002
0,01
0,01
0,0003
0,0024

Wskaźnik

Jednostka

Oktylofenole i estry oktylofenolooksyetylowe
1,2,3,4,5,6-sześciochlorocykloheksan (HCH)
Lindan
Średnie
przepływy na
zamknięciu
ocena_zasoby_wod_klasyfikacja_JCWP.

JCWP

przyjęto

mg/l
mg/l
mg/l
według

Wartość
dopuszczalna
0,0001
0,00002
Nie normowane

tabeli

z

geobazy

Wskaźnik uszczelnienia i ocena jego wpływu została omówiona w części dotyczącej hydromorfologii
(wskaźnik m9).

4.1.2.1.3 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań)
Dla poszczególnych JCWP zestawiono w tabeli w geobazie presje_punktowe_JCWP_rzeczne
sumaryczne dane w postaci:


liczby zrzutów ze źródeł komunalnych i przemysłowych wraz z ładunkami zanieczyszczeń i
procentowym udziałem poszczególnych źródeł



liczby zakładów przemysłowych z poszczególnych branż



liczby zrzutów i ilości wód z odwodnienia kopalń oraz w przypadku wód zasolonych ładunki
chlorków i siarczanów



liczby zrzutów i ilości wód chłodniczych



liczby zrzutów i ilości zrzutów ze stawów rybnych



liczby składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych w tym z odpadami
niebezpiecznymi wraz z oceną stanu obecnego i po zamknięciu

Na rysunkach (Rysunek 36, Rysunek 37, Rysunek 38, Rysunek 39) przedstawiono przestrzenny (w
ujęciu JCWP) rozkład rzucanego ze źródeł punktowych sumarycznego ładunku BZT5, ChZT,
azotu.og, fosforu og.
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Rysunek 36 Wielkość ładunków BZT5 ze źródeł punktowych dla JCWP rzecznych
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 37 Wielkość ładunków ChZT ze źródeł punktowych dla JCWP rzecznych
Źródło: Opracowanie własne

83

Rysunek 38 Wielkość ładunków azotu ze źródeł punktowych dla JCWP rzecznych
Źródło: Opracowanie własne

84

Rysunek 39 Wielkość ładunków fosforu ze źródeł punktowych dla JCWP rzecznych
Źródło: Opracowanie własne

Zrzut ładunku pochodzącego z gospodarki komunalnej zidentyfikowano w 2417 JCWP.
Ładunek pochodzący z gospodarki komunalnej powyżej 10 000 kg/rok występował w przypadku:


BZT5 w 207 JCWP



ChZT w 444 JCWP



Azotu og. w 241 JCWP



Fosforu og. w 54 JCWP

Zrzut ładunku pochodzącego z przemysłu zidentyfikowano w 1097 JCWP.


BZT5 w 72 JCWP



ChZT w 218 JCWP
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Azotu og. w 58 JCWP



Fosforu og. w 6 JCWP

Udział w ogólnym ładunku powyżej 50% gospodarki komunalnej i przemysłu przedstawia się
następująco:


BZT5 - gospodarka komunalna w 2246 JCWP, przemysł w 335 JCWP



ChZT gospodarka komunalna w 2252 JCWP, przemysł w 335 JCWP



Azotu og. gospodarka komunalna w 1299 JCWP, przemysł w 233 JCWP



Fosforu og. gospodarka komunalna w 1267 JCWP, przemysł w 199 JCWP

Głównym czynnikiem sprawczym jeżeli chodzi o punktowe zanieczyszczenia związkami
organicznymi i biogennymi jest gospodarka komunalna z której pochodzi ponad 80% ładunków.
Zrzuty substancji niebezpiecznych w tym priorytetowych zidentyfikowano w 163 JCWP.

4.1.2.2 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływu źródeł
rozproszonych/obszarowych
4.1.2.2.1 Dane do identyfikacji presji (znaczących oddziaływań)
Do identyfikacji presji (znaczących oddziaływań) zostały wykorzystane dane ujęte w bazach statystyki
krajowej czyli Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz dane z Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska. W tabeli poniżej zestawiono dane wykorzystane do identyfikacji
presji (znaczących oddziaływań) ze źródeł rozproszonych/obszarowych.
Tabela 18 Dane do identyfikacji presji (znaczących oddziaływań) ze źródeł rozproszonych/
obszarowych
L.p.

Opis danej

Jednostka
podziału
Jednostka
administracyjnego

Rok

gmina

osoba

2011 GUS BDL

osoba

2011 GUS BDL

Źródło
danych

Komunalne oczyszczalnie ścieków
1

Ludność korzystająca z oczyszczalni

Stan ludności i ruch naturalny
2

Ludność wg grup wieku i płci

gmina
Powszechny spis rolny 2010

3

Pogłowie
zwierząt
gospodarskich
gmina
(bydło, trzoda chlewna, konie, drób)

sztuki

2010 GUS BDL

4

Pogłowie
zwierząt
(owce, kozy)

powiat

sztuki

2010 GUS BDL

5

Gospodarstwa
stosujące
mineralne i wapniowe

gmina

dt

2010 GUS BDL

gospodarskich
nawozy

Średni ładunek jednostkowy w województwach wniesiony przez opady atmosferyczne
6

Średni ładunek jednostkowy azotu
ogólnego wniesiony przez opady województwo
atmosferyczne
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kg N/ha

2011 GIOŚ

L.p.

Opis danej

Jednostka
podziału
Jednostka
administracyjnego

Średni ładunek jednostkowy fosforu
ogólnego wniesiony przez opady województwo
atmosferyczne

7

kg P/ha

Rok

Źródło
danych

2011 GIOŚ

Źródło: Opracowanie własne

Źródłem danych dotyczących powierzchni użytków rolnych był CORINE Land Cover 2006.

4.1.2.2.2 Przyjęte założenia
W celu obliczenia ładunku azotu i fosforu pochodzącego ze stosowania nawozów naturalnych
(z hodowli zwierząt gospodarskich) wykorzystano przeliczenia zawarte w załączniku 3 do Kodeksu
Dobrej Praktyki Rolniczej [Kodeks …, 2004] mówiące o ilości nawozów naturalnych i składników
w nawozach od 1 sztuki zwierząt na rok. Do obliczeń wykorzystano warstwę
zrodla_presji_rozpr_obszar_rolnictwo_JCWP_rzeczne zawierającą lokalizację terenów rolnych w
danej JCWP.
Liczbę ludności nie korzystającej z oczyszczalni ścieków obliczono jako różnicę pomiędzy ogólną
liczbą ludności w gminie, a liczbą ludności korzystającą z oczyszczalni ścieków. Przyjęto następujące
jednostkowe ładunki zanieczyszczeń [Heidrich, Witkowski 2005]:
azot ogólny – 12 g/osobę/d = 4,38 kg/osobę/rok,
fosfor ogólny – 2,0 g/osobę/d = 0,73 kg/osobę/rok.
Dane dotyczące rocznych ładunków jednostkowych azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego wyrażone
odpowiednio w [kg N/ha] i [kg P/ha] wniesione przez opady atmosferyczne w 2011 r. na obszar
poszczególnych województw pozyskano z informacji publikowanych na stronie internetowej GIOŚ
w ramach prowadzonego monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych i oceny depozycji
zanieczyszczeń do podłoża. Przyjęto wartość średnią ładunków jednostkowych azotu ogólnego
i fosforu ogólnego.
Wszystkie analizy wykonano przy użyciu narzędzi GIS, w tym statystki strefowej (statystyka strefowa
jest narzędziem GIS pozwalającym na obliczenie pełnej statystyki wartości z mapy rastrowej
(m.in. średnia, mediana, suma, minimum, maksimum, odchylenie standardowe) dla stref określonych
przez inny zbiór danych w postaci warstwy wektorowej poligonów).

4.1.2.2.3 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań)
Identyfikację presji (znaczących oddziaływań) ze źródeł rozproszonych/obszarowych wykonano
zgodnie z przyjętą Metodyką.
Wielkość ładunku azotu powstająca ze źródeł rozproszonych/obszarowych w Polsce zawiera się w
granicach od 22,74 kg/rok do 1 592 940,88 kg/rok. Wielkości ładunków azotu powyżej 1 000 000
kg/rok występują w 6 JCWP. Są to:


RW200005149 – Szkarpawa – 1 592 940,88 kg/rok,



RW60001714639 - Orla od źródła do Rdęcy – 1 429 616,43 kg/rok,



RW600025188299 - Mała Noteć – 1 388 014,93 kg/rok,



RW600017148549 - Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego – 1 314 074,24 kg/rok



RW600017146699 - Dąbroczna – 1 044 996,34 kg/rok,



RW600025186339 - Wełna do Lutomni – 1 004 474,23 kg/rok.
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We wszystkich ww JCWP dominującym czynnikiem sprawczym będącym głównym powodem
zanieczyszczeń azotem ze źródeł rozproszonych/obszarowych jest rolnictwo. W następnej kolejności
jest depozycja z atmosfery i ludność niekorzystająca z oczyszczalni ścieków.
Ładunki poniżej 100 kg/rok występują w następujących JCWP:


RW20002247729 - Piaśnica od dopł. z polderu Dębki do ujścia – 22,74 kg/rok. Dominującym
czynnikiem sprawczym będący głównym powodem zanieczyszczeń azotem ze źródeł
rozproszonych/obszarowych jest depozycja z atmosfery (w dalszej kolejności ludność
niekorzystająca z oczyszczalni ścieków).



RW200022477329 - Kanał Karwianka od dopł. z polderu Karwia do ujścia – 29,82 kg/rok.
Dominującym czynnikiem sprawczym będący głównym powodem zanieczyszczeń azotem ze
źródeł rozproszonych/obszarowych jest rolnictwo (w dalszej kolejności depozycja z atmosfery
i ludność niekorzystająca z oczyszczalni ścieków).



RW60004174161 – Miedzianka=Oleska do granicy Państwa – 82,05 kg/rok. Dominującym
czynnikiem sprawczym będący głównym powodem zanieczyszczeń azotem ze źródeł
rozproszonych/obszarowych jest rolnictwo (w dalszej kolejności depozycja z atmosfery i
ludność niekorzystająca z oczyszczalni ścieków).

Na rysunku (Rysunek 40) poniżej przedstawiono
rozproszonych/obszarowych w JCWP rzecznych.
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rozkład

ładunków

azotu

ze

źródeł

Rysunek 40 Wielkość ładunków azotu ze źródeł rozproszonych/obszarowych w JCWP rzecznych
Źródło: Opracowanie własne

Wielkość ładunku fosforu powstająca ze źródeł rozproszonych/obszarowych w Polsce zawiera się w
granicach od 0,19 kg/rok do 114 516,21 kg/rok. Wielkości ładunków fosforu powyżej 100 000 kg/rok
występują w 2 JCWP. Są to:


RW60001714639 - Orla od źródła do Rdęcy – 114 516,21 kg/rok,



RW600017148549 - Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego – 101 425,49 kg/rok.

We obu ww JCWP dominującym czynnikiem sprawczym będącym głównym powodem
zanieczyszczeń fosforem ze źródeł rozproszonych/obszarowych jest rolnictwo. W następnej kolejności
jest depozycja z atmosfery i ludność niekorzystająca z oczyszczalni ścieków.
Ładunki poniżej 10 kg/rok występują w następujących JCWP:


RW20002247729 - Piaśnica od dopł. z polderu Dębki do ujścia – 0,19 kg/rok. Dominującym
czynnikiem sprawczym będący głównym powodem zanieczyszczeń fosforem ze źródeł
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rozproszonych/obszarowych jest depozycja z atmosfery (w dalszej kolejności ludność
niekorzystająca z oczyszczalni ścieków).


RW200022477329 - Kanał Karwianka od dopł. z polderu Karwia do ujścia – 1,95 kg/rok.
Dominującym czynnikiem sprawczym będący głównym powodem zanieczyszczeń fosforem
ze źródeł rozproszonych/obszarowych jest rolnictwo (w dalszej kolejności ludność
niekorzystająca z oczyszczalni ścieków i depozycja z atmosfery).



RW20002247299 - Słupia od Otocznicy do ujścia – 3,72 kg/rok. Dominującym czynnikiem
sprawczym będący głównym powodem zanieczyszczeń fosforem ze źródeł
rozproszonych/obszarowych jest depozycja z atmosfery (w dalszej kolejności ludność
niekorzystająca z oczyszczalni ścieków).



RW60004174161 – Miedzianka=Oleska do granicy Państwa – 4,20 kg/rok. Dominującym
czynnikiem sprawczym będący głównym powodem zanieczyszczeń fosforem ze źródeł
rozproszonych/obszarowych jest rolnictwo (w dalszej kolejności depozycja z atmosfery i
ludność niekorzystająca z oczyszczalni ścieków).



RW90001272 - Lechnawa – 6,70 kg/rok. Dominującym czynnikiem sprawczym będący
głównym powodem zanieczyszczeń fosforem ze źródeł rozproszonych/obszarowych jest
depozycja z atmosfery (w dalszej kolejności rolnictwo i ludność niekorzystająca z
oczyszczalni ścieków).



RW1200128222929 - Chyżny graniczny – 7,33 kg/rok. Dominującym czynnikiem sprawczym
będący głównym powodem zanieczyszczeń fosforem ze źródeł rozproszonych/obszarowych
jest rolnictwo (w dalszej kolejności depozycja z atmosfery i ludność niekorzystająca z
oczyszczalni ścieków).



RW600004569 - Jamieński Nurt od jez. Jamno do ujścia – 7,48 kg/rok. Dominującym
czynnikiem sprawczym będący głównym powodem zanieczyszczeń fosforem ze źródeł
rozproszonych/obszarowych jest rolnictwo (w dalszej kolejności depozycja z atmosfery i
ludność niekorzystająca z oczyszczalni ścieków).



RW600004169 - Kanał Liwia Łuża – 7,49 kg/rok. Dominującym czynnikiem sprawczym
będący głównym powodem zanieczyszczeń fosforem ze źródeł rozproszonych/obszarowych
jest depozycja z atmosfery (w dalszej kolejności rolnictwo i ludność niekorzystająca z
oczyszczalni ścieków).



RW60000317929 - Kanał Torfowy – 8,07 kg/rok. Dominującym czynnikiem sprawczym
będący głównym powodem zanieczyszczeń fosforem ze źródeł rozproszonych/obszarowych
jest depozycja z atmosfery (w dalszej kolejności ludność niekorzystająca z oczyszczalni
ścieków i rolnictwo).



RW500049889 - Mielnice – 8,60 kg/rok. Dominującym czynnikiem sprawczym będący
głównym powodem zanieczyszczeń fosforem ze źródeł rozproszonych/obszarowych jest
depozycja z atmosfery (w dalszej kolejności ludność niekorzystająca z oczyszczalni ścieków i
rolnictwo).

Na rysunku poniżej (Rysunek 41) przedstawiono rozkład ładunków fosforu ze źródeł
rozproszonych/obszarowych w JCWP rzecznych.
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Rysunek 41 Wielkość ładunków fosforu ze źródeł rozproszonych/obszarowych w JCWP
rzecznych
Źródło: Opracowanie własne

Tabela 19 Sumaryczne zestawienie liczby JCWP rzecznych w podziale na poszczególne
przedziały wielkości ładunku azotu i fosforu ze źródeł rozproszonych/obszarowych
Wielkość ładunku azotu
[kg/rok]
0-100
101-1000
1001-10000
10001-100000
100001-1000000
>1000000

Wielkość ładunku fosforu
[kg/rok]
0-10
11-100
101-1000
1001-10000
10001-100000
>100000

Liczba JCWP
rzecznych
3
13
467
2901
1195
6

Liczba JCWP
rzecznych
10
68
974
2673
858
2

W tabeli poniżej zestawiono dla regionów wodnych wielkości ładunków pochodzących ze źródeł
rozproszonych/obszarowych w podziale rolnictwo, ludność niekorzystająca z oczyszczalni ścieków,
depozycja z atmosfery.
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W skali Polski głównym czynnikiem sprawczym będącym głównym powodem
zanieczyszczeń azotem i fosforem pochodzącym ze źródeł rozproszonych/obszarowych jest
rolnictwo, z którego pochodzi 79,24% ładunku azotu oraz 96,7% ładunku fosforu.
Zestawienie wielkości ładunków azotu i fosforu ze źródeł rozproszonych/obszarowych dla każdej
JCWP zamieszczono w geobazie w pliku: presje_rozproszone_obszarowe_JCWP_rzeczne.
Na poniższych rysunkach (Rysunek 42, Rysunek 43) przedstawiono obszary szczególnie narażone na
azotany pochodzenia rolniczego wyznaczone na lata 2008 – 2012 oraz 2012 – 2016 na tle
przestrzennego rozkładu (w ujęciu JCWP) ładunku azotu pochodzącego z rolnictwa.

Rysunek 42 Obszary szczególnie narażone na azotany pochodzenia
rolniczego wyznaczone na lata 2008 – 2012 na tle wielkości ładunku
azotu pochodzącego z rolnictwa

Rysunek 43. Obszary szczególnie narażone na azotany pochodzenia
rolniczego wyznaczone na lata 2012 – 2016 na tle wielkości ładunku azotu
pochodzącego z rolnictwa

Obszary szczególnie narażone na azotany pochodzenia rolniczego zostały wyznaczone w obszarach, w
których ładunek azotu z pochodzący z rolnictwa (oszacowany w niniejszym raporcie) wynosi powyżej
10 000 kg/rok. W przypadku JCWP, dla których w niniejszym raporcie oszacowano największe
ładunki azotu pochodzenia rolniczego (> 1 000 000 kg/rok: RW600025188299 Mała Noteć,
RW60001714639 Orla od źródła do Rdęcy, RW600017148549 Rów Polski od źródła do Rowu
Kaczkowskiego oraz RW200005149 Szkarpawa) w JCWP RW600017148549 Rów Polski od źródła
do Rowu Kaczkowskiego oraz RW60001714639 Orla od źródła do Rdęcy wyznaczone zostały
obszary szczególnie narażone na azotany pochodzenia rolniczego na lata 2008 – 2012 oraz 2012 –
2016. Na obszarze RW600025188299 Mała Noteć oraz RW200005149 Szkarpawa nie zostały
wyznaczone obszary szczególnie narażone w żadnym z ww okresów. W przypadku tych JCWP wyniki
pracy Wyznaczenie obszarów znajdujących się pod rzeczywistą presją działalności rolniczej ze
względu na zanieczyszczenie wód związkami azotu wskazują, że średnie zagrożenie rzeczywistą presją
działalności rolniczej ze względu na zanieczyszczenie wód związkami azotu wynosi powyżej
średniego (dla Małej Noteci średnie zagrożenie wynosi 6-10, dla Szkaprawy 8-10 w
dziesięciostopniowej skali).
Zaznaczyć należy, że wyznaczenia i weryfikacji wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami
azotu ze źródeł rolniczych i obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł
rolniczych do tych wód należy ograniczyć dokonuje się w oparciu o pomiary dokonywane w ramach
państwowego monitoringu środowiska (art. 47 ust 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., Nr 0, poz. 145 z późn. zm.)) [Ocena realizacji ..., 2012].
Kryteria wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych
określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U z
2002 r., Nr 241, poz. 2093). Za wody zanieczyszczone związkami azotu ze źródeł rolniczych uznaje
się śródlądowe wody powierzchniowe, a w szczególności wody, które pobiera się lub zamierza się
pobierać na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i wody podziemne, w
których zawartość azotanów wynosi powyżej 50 mg NO3/dm3 oraz śródlądowe wody powierzchniowe,
wody w estuariach oraz morskie wody wewnętrzne i morza terytorialnego, wykazujące eutrofizację,
którą skutecznie można zwalczać przez zmniejszenie dawek dostarczanego azotu (§2.1
rozporządzenia). Natomiast za wody zagrożone zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł
rolniczych uznaje się śródlądowe wody powierzchniowe, a w szczególności wody, które pobiera się
lub zamierza się pobierać na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia i wody
podziemne, w których zawartość azotanów wynosi od 40 do 50 mg NO3/dm3 i wykazuje tendencję
wzrostową oraz śródlądowe wody powierzchniowe, wody w estuariach oraz morskie wody
wewnętrzne i morza terytorialnego, wykazujące tendencję do eutrofizacji, którą skutecznie można
zwalczać przez zmniejszenie dawek dostarczanego azotu (§2.2 rozporządzenia) [Ocena realizacji ...,
2012].
W przypadku zanieczyszczeń rozproszonych/obszarowych reakcja środowiska na wprowadzone
działania służące poprawie jego stanu następuje wolno (nawet kilkanaście lat).

4.1.2.3 Ocena wpływów
Ocenę wpływów punktowych i rozproszonych/obszarowych źródeł zanieczyszczeń przeprowadzono
łącznie. W tabeli w geobazie ocena_wplywu_pkt_obsz_JCWP_rzeczne zestawiono sumaryczne dla
JCWP ładunki zanieczyszczeń ze źródeł punktowych i rozproszonych/obszarowych z procentowym
udziałem każdego z nich, ładunki skumulowane, ładunki dopuszczalne, wskaźniki przekroczeń
ładunków dopuszczalnych, listę wskaźników przekroczonych ładunków dane o liczbie zakładów
przemysłowych, ocenę wpływu, oraz informację (tak/nie) czy w danej JCWP występują: zrzuty ze
stawów rybnych, kopalni, zrzuty wód chłodniczych, składowiska odpadów. Określono również
dominujący czynnik sprawczy dla związków biogennych i organicznych.
Dla źródeł punktowych oceniono dominujący udział w ładunku zanieczyszczeń (mierzonych BZT5,
CHZT, zawiesiną ) źródła w podziale na przemysł gospodarkę komunalną. W kolumnie dla każdej
JCWP wpisano: przemysł , gospodarka komunalna, lub w przypadku gdy udział był podobny lub
poszczególne wskaźniki wskazywały rozbieżności przemysł/gospodarka komunalna.

Dla źródeł punktowych i rozproszonych/obszarowych oceniono dominujący udział w ładunku
zanieczyszczeń (mierzonych azotem i fosforem ) ze źródeł punktowych i rozproszonych/obszarowych.
W kolumnie dla każdej JCWP wpisano dominujące źródło: w podziale na rolnictwo (mierzone sumą
nawozów naturalnych i mineralnych), ludność nie korzystająca z oczyszczalni ścieków i depozycja z
atmosfery; przemysł , gospodarka komunalna, poszczególne wskaźniki wskazywały rozbieżności
przemysł/gospodarka komunalna.
Dla innych zanieczyszczeń wpisano, że zrzut zidentyfikowano, wpisując dla kolumny dotyczącej
występowania ścieków zasolonych i zakładów E_PRTR Tak/Nie.
Na rysunkach (Rysunek 44, Rysunek 45, Rysunek 46, Rysunek 47) przedstawiono wskaźniki
przekroczenia ładunków dopuszczalnych (powyżej 1 ładunek dopuszczalny przekroczony) dla BZT5,
ChZT, azotu og., fosforu og..

Rysunek 44 Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczalnego BZT5 dla JCWP rzecznych
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 45 Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczalnego ChZT dla JCWP rzecznych
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 46 Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczalnego azotu og. dla JCWP rzecznych
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 47 Wskaźnik przekroczenia ładunku dopuszczalnego fosforu og. dla JCWP rzecznych
Źródło: Opracowanie własne

Liczba JCWP, w których przekroczone zostały ładunki dopuszczalne przedstawia się następująco:


BZT5 – 33 (skumulowany 44)



ChZT – 47 (skumulowany 61)



Zawiesina – 18 (skumulowany 25)



Azot og. – 1269 w tym 39 JCWP w których udział źródeł punktowych wynosił powyżej 50%
(skumulowany 1563)



Fosfor og. – 2084 w tym 56 JCWP w których udział źródeł punktowych wynosił powyżej 50%
(skumulowany 2583)

W 52 JCWP stwierdzono przekroczenia ładunków dopuszczalnych w zakresie substancji
niebezpiecznych. Wysoką liczbę przekroczeń zanotowano w przypadku:


Kadmu w 27 JCWP
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Rtęci w 25 JCWP



Ołowiu w 17 JCWP



Fenoli w 14 JCWP

W przypadku 3 702 JCWP, udział ładunku azotu ze źródeł rozproszonych/obszarowych (rolnictwo,
ludność niekorzystająca z oczyszczalni ścieków i depozycja z atmosfery) wyniósł ≥ 98%
sumarycznego ładunku azotu (ze źródeł punktowych i rozproszonych/obszarowych). Spośród tych
JCWP ładunek dopuszczalny został przekroczony w 1 084 JCWP. Największe przekroczenia
(obliczone jako iloraz ładunku pochodzącego z danej JCWP do ładunku dopuszczalnego) wystąpiły w
JCWP o kodach:
RW60001618568812 - Dopływ spod Dobieżyna – wskaźnik przekroczenia 5,0467 (udział ładunku
azotu ze źródeł rozproszonych/obszarowych w sumarycznym ładunku azotu - 100%),
RW60001718534 - Kanał Roguski – wskaźnik przekroczenia 4,6337 (udział ładunku azotu ze źródeł
rozproszonych/obszarowych w sumarycznym ładunku azotu - 99%),
RW600016185747 - Kopel do Głuszynki – wskaźnik przekroczenia 4,2893 (udział ładunku azotu ze
źródeł rozproszonych/obszarowych w sumarycznym ładunku azotu - 98%),
RW200017279669 - Dopł. z Żółnowa – wskaźnik przekroczenia 3,9923 (udział ładunku azotu ze
źródeł rozproszonych/obszarowych w sumarycznym ładunku azotu - 100%),
RW60001618568814 - Dopływ z Niemierzyc – wskaźnik przekroczenia 3,9658 (udział ładunku azotu
ze źródeł rozproszonych/obszarowych w sumarycznym ładunku azotu - 100%).
W przypadku 3 612 JCWP, udział ładunku fosforu ze źródeł rozproszonych/obszarowych wyniósł
≥ 98% sumarycznego ładunku fosforu (ze źródeł punktowych i rozproszonych/obszarowych). Spośród
tych JCWP ładunek dopuszczalny został przekroczony w 1 749 JCWP. Największe przekroczenia
wystąpiły w JCWP o kodach:
RW200023268389 - Luta – wskaźnik przekroczenia 11,0657,
RW200017279669 - Dopł. z Żółnowa – wskaźnik przekroczenia 9,5175,
RW60001818866872 - Świerczyniec – wskaźnik przekroczenia 9,2624,
RW200017296872 - Dopływ z Zawdy – wskaźnik przekroczenia 9,2511,
RW200017268492 - Dopływ spod Łaziska – wskaźnik przekroczenia 9,1452.
We wszystkich ww. JCWP udział ładunku fosforu ze źródeł rozproszonych/obszarowych wyniósł
100% sumarycznego ładunku fosforu.
W tabeli w geobazie ocena_wplywu_pkt_obsz_JCWP_rzeczne zestawiono również dane dotyczące
oceny stanu (wyciąg z tabeli do_obliczen_monitoring) co w porównaniu z danymi o presji
(znaczących oddziaływaniach) pozwala na dokonanie oceny wpływu według przyjętej Metodyki.
Ocenę wpływu punktowych i rozproszonych/obszarowych źródeł zanieczyszczeń dokonano w skali:
Brak wpływu, Wpływ słaby, Wpływ znaczący, Wpływ bardzo silny.
W pierwszej kolejności dokonano selekcji na podstawie następujących danych:
 Brak wpływu – stan dobry lub bardzo doby, nie przekroczone ładunki dopuszczalne
generowane w JCWP, możliwy przekroczony ładunek skumulowany.
 Wpływ słaby – stan dobry lub bardzo dobry, przekroczony ładunek dopuszczalny generowany
w JCWP (wystarczy jeden wskaźnik)
 Wpływ znaczący – stan zły, nie przekroczone ładunki dopuszczalne generowane w JCWP, nie
przekroczony ładunek skumulowany
 Wpływ bardzo silny – stan zły, przekroczone ładunki generowane w JCWP lub tylko
przekroczony ładunek skumulowany.
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Następnie dla JCWP zakwalifikowanych do wpływ słaby i brak wpływu przeprowadzono korektę
(zmiana kwalifikacji pomiędzy tymi klasami) w oparciu o ocenę ekspercką uwzględniającą lokalizację
zakładów przemysłowych, lokalizację punktów zrzutu z gospodarki komunalnej i przemysłu i inne
(składowiska, stawy rybne, wody kopalniane, wody chłodnicze).
Liczba JCWP oceniona ostatecznie w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:
Brak wpływu– 738 JCWP
Wpływ słaby – 270 JCWP
Wpływ znaczący – 1245 JCWP
Wpływ bardzo silny – 2332 JCWP

4.1.3 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływu zmian
hydromorfologicznych
4.1.3.1 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływu zmian
morfologicznych
Doliny rzek wraz z rozwojem cywilizacyjnym poddawane były znaczącym obciążeniom
antropogenicznym. W wielu przypadkach zmiany są nieodwracalne dlatego też znaczna część cieków
zgodnie z wytycznymi Ramowej Dyrektywy Wodnej została zakwalifikowana jako silnie zmienione.
Oddziaływanie różnego rodzaju presji hydromorfologicznych (będących skutkiem związanych z
rozwojem cywilizacyjnym „czynników sprawczych”) często stanowi przyczynę degradacji
ekosystemów wodnych i od wody zależnych. Poniżej przedstawiono najbardziej znaczące rodzaje
presji hydromorfologicznych:


Ochrona przeciwpowodziowa dolin i osiedli oraz obiektów, której zadaniem jest
powstrzymanie szkód, wywołanych wodami płynącymi,



regulacje rzek (ochrona przed nadmierną działalnością erozyjną cieków, stabilizacja koryta
cieku w jego strefie brzegowej i dennej),



retencjonowanie wody (budowa retencyjnych często wielofunkcyjnych zbiorników wodnych),



żegluga



mała (do 5 MW) i duża energetyka wodna



melioracje (szczególnie na obszarach zalewowych dolin rzecznych)



turystyka i rekreacja (nadbrzeżna i wodna infrastruktura rekreacyjna),



pobory kruszywa,



zagospodarowanie doliny cieku (np. zabudowa komunalna i gospodarcza i związane z nią
uszczelnianie zlewni).

4.1.3.1.1 Dane do identyfikacji presji (znaczących oddziaływań)
Określenie znaczących presji powodujących zmiany hydrologiczne i morfologiczne cieku wymaga
pozyskania specjalistycznych danych w zakresie obiektów hydrotechnicznych i przekształceń koryta,
związanych z takimi siłami sprawczymi, jak regulacja rzek i potoków, żegluga, ochrona
przeciwpowodziowa, energetyka wodna, zbiorniki retencyjne.
Szczególnie istotna w tym zakresie jest identyfikacja wszelkich barier zaburzających zarówno
drożność cieku jak i reżim przepływu (np. zbiorniki, jazy, stopnie regulacyjne) .
Dla potrzeb identyfikacji presji powodujących zmiany hydrologiczne i morfologiczne cieku
wykorzystano między innymi:
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warstwę jednolitych części wód ze szczególnym uwzględnieniem sztucznych i silnie
zmienionych części wód



warstwę prezentującą zabudowę poprzeczną na obszarze zlewni jednolitej części wód



warstwę obiektów małej energetyki



warstwę dróg wodnych (żegluga)



warstwę obszarów zmeliorowanych (jeśli WZMiUW takiej nie posiadał korzystano z
zestawień tabelarycznych)



warstwę sztucznych zbiorników



warstwę obiektów rekreacyjnych



warstwę poborów kruszywa

W niniejszej pracy wykorzystano dane z geobazy urządzeń wodnych opracowanej w ramach [Analiza
systemu …, 2013].
Wykorzystując narzędzia GIS, wykonano przestrzenną warstwę informacyjną poprzez nałożenie w/w
warstw i wskazano w ten sposób jednolite części wód podlegające presji hydromorfologicznej.

4.1.3.1.2 Przyjęte założenia
W trakcie prac w ramach niniejszego opracowania porównano dane otrzymane od Zamawiającego
przekazane również na potrzeby realizacji zamówienia [Analiza systemu …, 2013]. Jednym z
istotnych założeń było przyjęcie, że przeliczanie wskaźników powinno być spójne z pracami
wykonanymi na poziomie RZGW dot. wyznaczania SCW i SZCW w zakresie obliczonych wartości
składowych wskaźników hydromorfologicznych .
Po wstępnej analizie baz danych otrzymanych do obu prac stwierdzono, że w bazach tych występują
różnice w zakresie presji hydromorfologicznych. Rozbieżności dotyczyły liczby obiektów
hydrotechnicznych w JCWP rzecznych, ich parametrów oraz długości obwałowań i zabudowy
podłużnej. Stwierdzono, że otrzymane do niniejszej pracy wartości wskaźników morfologicznych dla
poszczególnych JCWP mogłyby ulec zmianie po uwzględnieniu dodatkowych danych o budowlach i
ich parametrach (wynikających z warstw otrzymanych do „Analiza obecnego systemu ochrony
przeciwpowodziowej”). W konsekwencji skutkować by to mogło zmianą kwalifikacji części wód (z
naturalnej na silnie zmienioną).
W związku z powyższym chcąc zapewnić spójność obu prac Wykonawca zaproponował ponowne
przeliczenie wskaźników presji zgodnie z następującą procedurą:
1. W pierwszej kolejności ocena obejmowała ryzyko zmiany statusu JCWP na SZCW (w oparciu
o dotychczas pozyskane, dodatkowe informacje wynikające z pracy „Analiza obecnego
systemu ochrony przeciwpowodziowej”). W tej części prac rozważono tylko te JCWP, dla
których wartości poszczególnych wskaźników są stosunkowo blisko (≤ 40%) wartości
progowej przyjętej przy wyznaczaniu SZCW. Oczywiście jest to ocena ekspercka zakładająca,
że jest mało realne aby w częściach wód, dla których wartości wskaźników są niższe presji
przybyło aż tak dużo, aby JCWP swój status zmieniła..
2. Dzięki takiej selekcji, analizie potencjalnych zmian oraz ryzyka zmiany statusu poddano tylko
417 JCWP.
3. Analiza wyselekcjonowanych JCWP, po konsultacjach z odpowiednimi RZGW pozwoliła na
stwierdzenie, że status tych JCWP pozostaje bez zmian. Tym samym zrezygnowano z
przeliczania wskaźników.
Przeprowadzono ponadto analizę procedur zastosowanych przez RZGW do obliczania wskaźników
morfologicznych. Analiza ta pozwala na stwierdzenie, że istnieją różnice w sposobach obliczeń
stosowanych w poszczególnych RZGW. Poniżej zestawiono szczegółowe informacje:
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proekologiczny współczynnik korygujący „y” („Weryfikacja wskaźników dla
przeprowadzenia oceny....” [Błachuta i in. 2006], zależny od odległości pomiędzy koroną
wału a brzegiem koryta głównego, dla wskaźnika m1 obliczono i zastosowano tylko w RZGW
Poznań. W pozostałych RZGW nie posiadano informacji o odległości pomiędzy koroną wału
a brzegiem koryta głównego, a więc nie uwzględniono wsp. korygującego.



gdy zlokalizowane obiekty poprzeczne nie posiadały informacji o ich wysokości niezbędnej
do obliczenia wskaźnika m2 w jednym RZGW – Poznań - przyjęto wysokości, w zależności
od rodzaju budowli. W RZGW Szczecinie dla wszystkich budowli były informacje o ich
wysokości. W pozostałych RZGW (Gdańsk, Gliwice, Kraków, Wrocław, Warszawa) takie
obiekty pomijano.



współczynnik korygujący do wskaźnika m2, związany z funkcjonowaniem urządzeń
służących do migracji ryb obliczono tylko w RZGW Poznań. W pozostałych RZGW nie
posiadano informacji o funkcjonowaniu przepławek a więc nie zastosowano współczynnika
korygującego.



oceniając wpływ budowli poprzecznych (wskaźnik m2) uwzględniano dodatkowy negatywny wpływ wynikający z zabudowy systematycznej (np. korekcja stopniowa)-metodą
ekspercką w RZGW Gdańsk, Kraków, Poznań, Wrocław. Nie uwzględniano takiego wpływu
w RZGW Szczecin oraz w RZGW Gliwice. W RZGW Warszawa zastosowano dodatkowy
pomocniczy wskaźnik określający liczbę budowli poprzecznych zlokalizowanych w JCWP
odniesioną do długości cieków w JCWP.



tzw. „strefy przyjazne biologicznie” wynikające z istotnych dopływów na odcinkach
zabudowy systematycznej lub odległości > 300 metrów pomiędzy budowlami poprzecznymi i
mające wpływ na presje związane z budowlami poprzecznymi uwzględniano metodą
ekspercką we wszystkich RZGW.



gdy zlokalizowane obiekty zabudowy podłużnej nie posiadały informacji z jakiego materiału
są wykonane oraz ile mają lat - informacji niezbędnych do zastosowania właściwych
współczynników korygujących (zgodnie z opracowaniem „Weryfikacja wskaźników dla
przeprowadzenia oceny stanu ilościowego i morfologicznego jednolitych części wód
powierzchniowych wraz ze zmianą ich wartości progowych dla uściślenia wstępnego
wyznaczenia silnie zmienionych części wód” [Błachuta i in. 2006] do obliczenia wskaźnika
m4 uwzględniano wariant najmniej korzystny (wiek do 5 lat) w RZGW: Gdańsk, Gliwice,
Szczecin, Wrocław, przyjmowano wiek powyżej 15 lat (RZGW Poznań). W RZGW
Warszawa przyjęto wariant najbardziej prawdopodobny: wiek powyżej 15 lat oraz materiał:
faszyna (współczynnik korygujący γ = 0,55).

Wnioski: Ostatecznie po zastosowaniu ww. procedury, po analizie procedur stosowanych przez
RZGW do obliczania wskaźników oraz w wyniku konsultacji z poszczególnymi RZGW, z których
wynika, ze wskaźniki morfologiczne obliczone zostały na podstawie najaktualniejszych i
zweryfikowanych danych przyjęto te wskaźniki za wiążące i wykorzystano do dalszych prac
analitycznych, oceniających skalę wpływu poszczególnych presji morfologicznych. Do dalszej analizy
presji i oddziaływań przyjęto wszystkie JCWP, w których zidentyfikowano zmiany
hydromorfologiczne. Wskaźniki morfologiczne m1, m2, m4 przyjęto wg obliczeń RZGW, wskaźniki
uzupełniające obliczono na podstawie posiadanych danych.
Założenia i zasady oceny skali wpływu presji morfologicznych
Aby ocenić faktyczny wpływ konkretnej presji morfologicznej na środowisko powinny być znane
(możliwie szczegółowo) następujące aspekty:
1. Charakter (zakres i intensywność) działań wodnogospodarczych
2. Konstrukcja i charakter pracy budowli hydrotechnicznych wpływających na środowisko
3. Charakterystyka wartości przyrodniczych w ocenianej JCWP
4. Stopień podatności i wrażliwości ekosystemów na różnorodne działania wodnogospodarcze
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Przykładowo identyczna korekcja stopniowa lub identyczne obwałowania w jednym środowisku mogą
mieć znaczenie niewielkie a w innym determinujący stan. Ze względu na brak waloryzacji
przyrodniczej, szczególnie pod kątem wrażliwości występujących ekosystemów na działania
hydrotechniczne ocena wpływu poszczególnych presji musiała się ograniczyć do identyfikacji
poszczególnych obiektów hydrotechnicznych oraz różnorodnych form działalności antropogenicznej i
określenia ich potencjalnego wpływu mogącego negatywnie oddziaływać na środowisko.Należy też
zauważyć, że np. wysoki stopień bioróżnorodności wcale nie musi oznaczać braku zmian
biologicznych, spowodowanych presjami hydromorfologicznymi. Znane są przykłady, kiedy wskaźnik
bioróżnorodności jest wysoki, natomiast skład gatunkowy uległ znaczącym zmianom: wskutek presji
antropogenicznych (w tym hydromorfologicznych) nastąpiła introdukcja gatunków obcych, kosztem
gatunków rodzimych.

4.1.3.1.3 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań)
Do analiz identyfikacji presji (wyszczególnionych w punkcie 4.1.3.1) wykorzystano wskaźniki
morfologiczne uwzględniające poszczególne rodzaje presji. Wskaźniki podzielono na podstawowe
(obliczane przez poszczególne RZGW w ramach wyznaczania silnie zmienionych części wód) oraz
wskaźniki uzupełniające, mające bezpośredni lub pośredni wpływ na stan morfologiczny cieku.
Wskaźniki hydrologiczne związane z poborami wody zostały przedstawione w rozdziale dotyczącym
presji związanej z poborami wód. Natomiast wskaźnik oceniający wpływ zbiornika na reżim cieku
przedstawiono w rozdziale 4.1.3.3. W poniższej tabeli wskaźniki zostały przedstawione w postaci
algorytmów razem z wyszczególnieniem ich podstawowych parametrów niezbędnych do obliczeń.
Tabela 20 Ocena stanu morfologicznego wód
Lp.

Nazwa wskaźnika

Algorytm wskaźnika

Potrzebne parametry
wyliczenia wskaźnika

do

Wskaźniki Podstawowe
1.

Obwałowania

m1 = ΣLwałów / ΣLbrzegów cieków

Sumaryczna długość wałów
w JCWP - ΣLwałów [km]
Długość brzegów cieków
istotnych w JCWP - ΣLbrzegów
cieków [km]

2.

Budowle poprzeczne

m2 = Σ (μ*Hbudowli)/(Hpocz-Hkon)

Suma wysokości budowli
poprzecznych na ciekach
istotnych w JCWP Hbudowli
[m]
Sumaryczny spad cieków
istotnych w JCWP - Σ HpoczHkon [m]
Stopień funkcjonowania
przepławki - μ (zgodnie z
poniższą tabelą)
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Lp.

Nazwa wskaźnika

Algorytm wskaźnika

Potrzebne parametry
wyliczenia wskaźnika

3.

Zabudowa podłużna

m4’ = ΣLregul/ΣLbrzegów cieków

Suma długości regulacji
podłużnej wszystkich cieków
istotnych w JCWP brzegu
prawego i lewego - ΣLregul
[km]

m4 =  * m4’

do

Długość brzegów cieków
istotnych w JCWP - ΣLbrzegów
cieków [km]
Wartość współczynnika 
zależnego od typu regulacji,
zastosowanego materiału
budowlanego oraz czasu
powstania obiektów
regulacyjnych (zgodnie z
poniższą tabelą)

Wskaźniki uzupełniające
4.

Melioracje

m5 = Fm/F JCWP

Powierzchnia obszarów
zmeliorowanych w zlewni
JCWP - Fm [ha]
Powierzchnia zlewni JCWP F JCWP [ha]

5.

Mała energetyka wodna m6 = ΣMW/L cieków
(MEW)

Suma mocy zainstalowanych
jednostek małych elektrowni
wodnych w JCWP - ΣMW
[MW]
Długość cieków istotnych w
JCWP - L cieków [km]

6.

Drogi wodne

m7 = Ldróg wodnych/ L cieków

Długość dróg wodnych w
JCWP - Ldróg wodnych [km]
Długość cieków istotnych w
JCWP - L cieków [km]

7.

Budowle poprzeczne – m8 = IP/ L cieków
liczba w JCWP

Liczba budowli
poprzecznych w JCWP – IP
Długość cieków istotnych w
JCWP - L cieków [km]

8.

Stopień uszczelnienia

m9 = Fu/F JCWP

Powierzchnia obszarów
uszczelnionych w zlewni
JCWP – Fu [ha]
Powierzchnia zlewni JCWP F JCWP [ha]
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Lp.

Nazwa wskaźnika

Algorytm wskaźnika

Potrzebne parametry
wyliczenia wskaźnika

9.

Zbiorniki wodne

m10 = ΣFzb/F JCWP

Sumaryczna powierzchnia
zbiorników wodnych w
JCWP - Fzb [ha]

do

Powierzchnia zlewni JCWP F JCWP [ha]
10.

Przekroczenie cieku przez m11= ΣIp/ L cieków
drogi

Suma przekroczeń
drogowych przez cieki w
JCWP – ΣIp (liczba
przekroczeń)
Długość cieków istotnych w
JCWP - L cieków [km]

11.

Pobory kruszywa

W ramach analizy poborów
kruszywa została przedstawiona
identyfikacja miejsc poboru w
poszczególnych JCWP

Źródło: Opracowanie własne, na podst. [Błachuta i in. 2006]

Tabela 21 Współczynnik korygujący „ μ” uwzględniający stopień funkcjonowania przepławki do wskaźnika m2
Lp

Współczynnik
korygujący μ[0-1]

Ocena funkcjonowania przepławki

Brak przepławki lub przepławka niesprawna – brak możliwości
1,0
migracji ryb
Brak informacji o funkcjonowaniu przepławki

0,9

Przepławka częściowo sprawna – migracja ryb utrudniona

0,5

Przepławka sprawna - swobodna migracja 100% ryb

0,1

Źródło: na podst. [Błachuta i in. 2006]

Tabela 22 Wartość współczynnika ,,” zależnego od typu regulacji, zastosowanego materiału
budowlanego oraz czasu powstania obiektów regulacyjnych

Współczynnik korygujący „”
L.p.

Katalog regulacji

1

2

Czas wykonania
5 <   10 10 < < 15 15 lat i
regulacji
więcej
lat
lat
do 5 lat włącznie
3

4

5

6

1

Elementy betonowe zwarte (bloki,
kostki, krawężniki, płyty), beton, bruk,
1,00
stal, zbrojone płyty, elementy asfaltowe,
kamienie uszczelniane betonem

1,00

1,00

1,00

2

Ażurowe elementy betonowe

0,95

0,90

0,85

0,82

3

Kosze siatkowo kamienne (gabiony),
0,85
narzut kamienny stabilizowany siatką

0,80

0,75

0,72
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Współczynnik korygujący „”
Czas wykonania
5 <   10 10 < < 15 15 lat i
regulacji
więcej
lat
lat
do 5 lat włącznie

L.p.

Katalog regulacji

4

Faszyna, darnina, obsiew wikliną / luźny
narzut kamienny (bez zachowania 0,75
krętości koryta)

0,70

0,65

0,55

5

Faszyna, darnina, obsiew wikliną / luźny
narzut kamienny (z zachowaniem 0,70
krętości koryta)

0,65

0,60

0,50

Źródło: [Błachuta i in. 2006 ]

W opracowaniu „Weryfikacja wskaźników dla przeprowadzenia oceny stanu ilościowego i
morfologicznego jednolitych części wód powierzchniowych wraz ze zmianą ich wartości progowych
dla uściślenia wstępnego wyznaczenia silnie zmienionych części wód” [Błachuta i in. 2006], jako
jeden z proponowanych wskaźników morfologicznych występuje wskaźnik m3 określający
sumaryczną długość części cieku odciętych przez budowle poprzeczne odniesioną do całkowitej
długości cieku w ramach JCWP.
Z obliczeń tego wskaźnika zrezygnowano, a przyczyny takiego podejścia zostały określone w
Metodyce .
Zestawienia tabelaryczne identyfikacji presji (znaczących oddziaływań) zestawiono w tabeli
presje_wskazniki_hydromorfologiczne_JCWP_rzeczne.

4.1.3.1.4 Ocena wpływu
Dla każdej z presji morfologicznych, identyfikowanej wskaźnikiem, założono – 4 stopniową skalę
ocen przyznając każdej z nich numer kodu (0 – 3).
Brak wpływu

0

Wpływ słaby

1

Wpływ znaczący

2

Wpływ bardzo silny

3

Wskaźniki morfologiczne zostały poddane kwantyfikacji skali wpływu zgodnie z przedstawionymi
poniżej wartościami granicznymi. Wskaźniki podstawowe (wyliczone przez RZGW przy wyznaczaniu
silnie zmienionych części wód) zostały wsparte zaprezentowanymi poniżej wskaźnikami
uzupełniającymi. Wartości graniczne pomiędzy poszczególnymi wielkościami wpływu presji zostały
ustalone ekspercko. Punktem wyjściowym były wartości graniczne ustalone przy wyznaczaniu silnie
zmienionych części wód. Wartości te przy określaniu skali wpływu zostały zaostrzone tak aby
przykładowo „wpływ bardzo silny” obejmował nie tylko silnie zmienione części wód ale też stan
zbliżony do złego lub słabego (przez stan zbliżony do słabego i złego rozumiano taki stan
hydromorfologicznych elementów jakości, który z jednej strony jest gorszy od dobrego a jednocześnie
lepszy od stanu, który ze względu zakres i trwałość przekształceń hydromorfologicznych
predysponuje JCWP do wyznaczenia jako silnie zmienionej. Takie podejście związane jest z
koniecznością
(zdaniem
wykonawcy)
uszczegółowienia/rozszerzenia
zakresu
oceny
hydromorfologicznych elementów jakości
proponowanych w aktualnym Rozporządzeniu
[Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu…..]. W wymienionym akcie prawnym przyznaje się I klasę jakości hydromorfologicznej
wszystkim rzecznym JCWP, które nie zostały wyznaczone jako silnie zmienione. Tak proponowana
ocena wydaje się nie wystarczająco odzwierciedlać kwantyfikację aspektów hydromorfologicznych).
Równocześnie przy ocenie wpływu słabego przyjęto eksperckie podejście (często podnoszone na
tematycznych konferencjach), że uwzględniając istniejące w Europie intensywne zagospodarowanie
zlewni rzek, 10-20% ingerencji antropogenicznych można uznać za ingerencję słabą, niską.
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Wskaźnik „m1” - określający łączną długość obwałowania cieków w jednolitej części wód,
odniesioną do sumarycznej długości brzegów (podwójna długość cieków) cieków występujących w
ocenianej JCWP.
Brak wpływu
Wpływ słaby

0 < m1 < 0,2

Wpływ znaczący

0,2 ≤ m1 < 0,3

Wpływ bardzo silny

0,3 ≤ m1

Wskaźnik „m2” - określający sumaryczną wysokość zinwentaryzowanych budowli poprzecznych na
ciekach występujących w JCWP odniesioną do sumarycznych spadów cieków z uwzględnieniem
stopnia funkcjonowania przepławek [Błachuta i in. 2006].
Brak wpływu
Wpływ słaby

0 < m2 < 0,08

Wpływ znaczący

0,08 ≤ m2 < 0,10

Wpływ bardzo silny

0,10 ≤ m2

Wskaźnik „m4” - określający sumaryczną długość uregulowanych odcinków cieków w jednolitej
części wód odniesioną do ich całkowitej długości w ramach ocenianej JCWP z uwzględnieniem
współczynników korygujących zależnych od rodzaju materiału ubezpieczeń brzegów i dna koryta oraz
terminu wykonania regulacji [Błachuta i in. 2006].
Brak wpływu
Wpływ słaby

0 < m4 < 0,2

Wpływ znaczący

0,2 ≤ m4 < 0,3

Wpływ bardzo silny

0,3 ≤ m4

Wskaźniki uzupełniające:
Wskaźnik „m5” - określający sumaryczną powierzchnię obszarów zmeliorowanych w jednolitej
części wód odniesioną do całkowitej powierzchni ocenianej JCWP.
Brak wpływu
Wpływ słaby

0 < m5 < 0,10

Wpływ znaczący

0,1 ≤ m5 < 0,20

Wpływ bardzo silny

0,2 ≤ m5

Wykonawca pozyskał dodatkowe informacje dotyczące terenów zmeliorowanych (zdrenowanych) od
Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych. Najdogodniejsze do przeprowadzania
wszelkich ocen były oczywiście warstwy shape. Natomiast w sytuacjach, gdy pozyskane dane były
tylko w formacie xls lub innym formacie tabelarycznym przypisującym zmeliorowane obszary
konkretnym miejscowościom przeprowadzono (w miarę posiadanych danych) przyłączenie warstwy
„miejscowości” do warstwy JCWP. W ten sposób JCWP zostały przypisane powierzchnie obszarów
zmeliorowanych miejscowości położonych na jej terenie. Poniżej przedstawiono szczegóły ww.
procedury:
Dane dotyczące obszarów zmeliorowanych występowały w dwóch postaciach:
1. Warstwa poligonowa melioracji z 2007 roku połączona została z warstwami melioracji dla
powiatów otrzymanych z województwa wielkopolskiego. Są to warstwy poligonowe,
obejmują one obszar ok. 1/3 Polski czyli dla 30% JCWP można policzyć wskaźnik melioracji.
2. Tabele Excela w układzie: Miejscowość , Gmina, Powiat, Powierzchnia [Ha] – ok. 7700
pozycji.
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Warstwy poligonowe melioracji zostały poddane analizie przestrzennej z poligonami JCWP i w
konsekwencji w tabeli atrybutów JCWP dopisano powierzchnie obszaru zmeliorowanego.
Informacje o powierzchni zmeliorowanej przypisane do miejscowości wymagały przypisania tej
powierzchni do warstwy punktowej miast. Wykorzystano tu warstwę miast z PRNG. Na podstawie
łącznika w postaci konkatenacji nazw miasta, gminy i powiatu, które utworzono w tabeli Excela i w
warstwie przypisano miastom powierzchnie zmeliorowane. Z warstwy punktowej miast usunięto te
miasta, które pokrywały się z poligonami. Następnie za pomocą analizy GIS przypisano dla JCWP
powierzchnie zmeliorowane przypisane do miast. Obie powierzchnie melioracji dla każdej JCWP
zsumowano i wyznaczono wskaźnik, który jest ilorazem powierzchni zmeliorowanej do całej
powierzchni JCWP. Ze względu na to, że dane o melioracjach nie pokrywały całej Polski wskaźnik
został wyliczony dla 2482 JCWP.
Wskaźnik „m6” – określający sumaryczną moc zainstalowanych jednostek energetycznych (małej
energetyki – do 5 MW) odniesioną do długości cieków istotnych w ocenianej jednolitej części wód
Brak wpływu
Wpływ słaby

0 < m6 < 0,008

Wpływ znaczący

0,008 ≤ m6 < 0,010

Wpływ bardzo silny

0,010 ≤ m6

Wskaźnik „m7” - drogi wodne – wskaźnik określający długość drogi wodnej do długości cieków
istotnych w JCWP
Brak wpływu
Wpływ słaby

0 < m7 < 0,10

Wpływ znaczący

0,10 ≤ m7 < 0,20

Wpływ bardzo silny

0,20 ≤ m7

W miarę posiadanych danych (np. liczba śluzowań lub tonaż przewożonych ładunków) została
przeprowadzona identyfikacja stopnia intensywności żeglugi śródlądowej dla niektórych dróg
wodnych w Polsce.
Wskaźnik „m8” - budowle hydrotechniczne, określający liczbę budowli poprzecznych
zlokalizowanych w JCWP odniesioną do 1km cieków istotnych w JCWP wg [WFDaH 2005].
Brak wpływu
Wpływ słaby

0 < m8 < 0,5

Wpływ znaczący

0,5 ≤ m8< 1

Wpływ bardzo silny

1 ≤ m8

Wskaźnik „m9” - stopień uszczelnienia, określający wielkość powierzchni nieprzepuszczalnej
(zabudowanej) w JCWP odniesioną do całkowitej powierzchni JCWP (wskaźnik ten, opracowany
w USA, obrazuje związek stopnia uszczelnienia powierzchni zlewni z jakością ekologiczną cieku
wodnego wg How urbanization affect the water cycle. Został on zaadoptowany również w Polsce,
m.in. w monografii „Wpływ utraty naturalnej retencji zlewni na charakterystykę morfologiczną zlewni
i cieku” [Bartnik i in. 2009]). Wskaźnik ten przedstawia tendencje związane m.in. ze spływem
powierzchniowym, stopniem retencyjności oraz intensywnością dostaw rumowiska do cieku.
Brak wpływu
Wpływ słaby

0 < m9 < 0,1

Wpływ znaczący

0,1 ≤ m9< 0,25

Wpływ bardzo silny

0,25 ≤ m9
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Wskaźnik „m10” – zbiorniki, wskaźnik określający wielkość powierzchni zbiornika w JCWP
odniesioną do całkowitej powierzchni zlewni JCWP- generalnie wskaźnik uwzględniający
przekształcenia związane z wielkością (powierzchnią) czaszy zbiornika
Brak wpływu
Wpływ słaby

0 < m10 < 0,05

Wpływ znaczący

0,05 ≤ m10 < 0,10

Wpływ bardzo silny

0,10 ≤ m10

Do wyliczenia wskaźników m10 i W1 wykorzystano dane o 135 zbiornikach, zbiorniki te położone są
w 95 JCWP.
Wskaźnik m10 wyliczono korzystając z danych o powierzchni dla wszystkich 135 zbiorników; dla 29
zbiorników powierzchnie obliczono z danych geometrycznych zbiorników.
Innym problemem był przypadek zbiornika Wióry, który leży w trzech JCWP: RW20006234839,
RW20006234849, RW2000923489. Wskaźnik W1 wyliczono dla JCWP, gdzie znajduje się wypływ
ze zbiornika czyli dla JCWP RW2000923489. Wskaźnik M10 wyliczono dla wszystkich trzech JCWP,
w których leży zbiornik Wióry przyjmując, że w każdej z nich znajduje się 1/3 powierzchni zbiornika.
Docelowym rozwiązaniem powinien być nowy podział na JCWP taki, żeby zbiornik Wióry miał
wyznaczoną odrębną JCWP.
Wskaźnik „m11” - Przekroczenia – wskaźnik określający liczbę przekroczeń drogowych przez
cieki w JCWP w odniesieniu do długości cieków istotnych
Brak wpływu
Wpływ słaby

0 < m11 < 0,20

Wpływ znaczący

0,20 ≤ m11 < 0,40

Wpływ bardzo silny

0,40 ≤ m11

Przekroczenia mostowe w zależności od charakteru (podatności i wrażliwości ) występujących
ekosystemów mogą mieć wpływ znaczący lub niewielki. Tak więc ocena skali wpływu przekroczeń
przez cieki powinna być oparta zarówno o informację o występujących w JCWP obiektach (mosty) jak
i o informację przyrodniczą. Generalnie budowa mostów ma znaczący, choć lokalny wpływ w fazie
budowlanej (wycinka roślinności odpady, zanieczyszczenia, zamulenia, pobory kruszywa,
profilowanie rzeki). Natomiast w fazie eksploatacyjnej negatywny wpływ może się wiązać z
zaburzeniem naturalnego krajobrazu, zaburzeniem w transporcie rumowiska i migracji organizmów,
oraz lokalną zmianą reżimu hydrologicznego. Należy też pamiętać, że mosty (szczególnie wysokie)
mogą stanowić zagrożenie dla przelatujących ptaków, są również dodatkowym elementem
infrastruktury narażonym na wezbrania powodziowe.
Pobory kruszywa
Na podstawie dostępnych danych otrzymanych od poszczególnych RZGW została przeprowadzona
identyfikacja tych części wód, w których pobory kruszywa stanowią
jedną z presji
hydromorfologicznych. Pozyskane dane dotyczyły poborów kruszywa z obszaru koryta rzecznego lub
w jego pobliżu. Do najbardziej negatywnych skutków środowiskowych poborów zaliczyć należy:
naruszenie równowagi hydrodynamicznej cieków, przyspieszone wcinanie koryt rzecznych
(szczególnie w ciekach górskich i wyżynnych), zmiany struktur korytowych oraz zaburzenia ciągłości
hydromorfologicznej cieków. Wymienione przykłady oddziaływań (zakłóceń) związane są
bezpośrednio z funkcjonowaniem procesów fluwialnych w korycie cieku.
Natomiast identyfikacja oddziaływań poborów kruszywa poza korytem – na obszarze zlewni JCWP w
niniejszej pracy nie była możliwa zarówno ze względu na brak odpowiednich danych jak i trudną do
oceny kumulację wpływu wynikającą z innych form działalności gospodarczej. Najbardziej istotnym
oddziaływaniem (zakłóceniem) wynikającym z poborów kruszywa na obszarze zlewni jest obniżenie
poziomu wód gruntowych oraz zmiany w stosunkach wód podziemnych. Należy jednak podkreślić, że
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ww. zakłócenia (zmiany) są pochodną wielu czynników sprawczych występujących w zlewni JCWP.
Tak więc dla właściwej identyfikacji i oceny zakłóceń stosunków wód podziemnych obok poborów
kruszywa należałoby też przeanalizować takie formy działalności jak: kopalnie (w tym odkrywkowe),
odwierty, uszczelnienie zlewni, mniej lub bardziej retencyjne formy rolnictwa, pobory wód
podziemnych oraz różnorodne czynniki naturalne jak np. dynamika procesów geologicznych. W
ramach niniejszego opracowania (uwzględniając zakres otrzymanych danych) tak skomplikowana
analiza nie była możliwa.
Rekreacja, turystyka, sport
Zidentyfikowano i wydzielono te jednolite części wód, w których wykazano istnienie presji
wynikającej z działalności rekreacyjnej.
Uwzględniono istnienie przystani jachtowych i kąpielisk w JCWP rzecznych i utworzono warstwę
presje_wody_rekreacja_JCWP_rzeczne. Wg danych z 2012 roku w Polsce przy brzegach rzek
usytuowanych było 17 przystani jachtowych. Takie obiekty znajdowały się w 9 JCWP rzecznych.
W warstwie tej uwzględniono lokalizację w JCWP kąpielisk czynnych w 2012 roku, wyznaczonych
zgodnie z Dyrektywą dotycząca zarządzania jakością wodą w kąpieliskach [Dyrektywa 2006].
Uznano, że kąpieliska i obiekty im towarzyszące powodują znaczące zmiany głównie w
zagospodarowaniu brzegów wód. Kąpielisk usytuowanych nad rzekami było 74 i zlokalizowane były
w 66 JCWP rzecznych. Nie uwzględniono kąpielisk zwyczajowych tylko te, które uwzględniano w
raportach do KE zgodnie z z Dyrektywą dotycząca zarządzania jakością wodą w kąpieliskach
[Dyrektywa 2006]. Przystani jachtowych usytuowanych nad rzekami było 21 i zlokalizowane były w
13 JCWP rzecznych.
Utworzono jedną warstwę shape powstałą z dwóch wskazanych materiałów źródłowych. Każdej
wykazanej JCWP przypisano liczbę obiektów rekreacji.
Zestawienie dla Polski JCWP rzecznych, w których znajdują się obiekty rekreacji (kąpieliska i
przystanie jachtowe) zamieszczono w załączniku nr 10.
W celu określenia wielkości wpływu
następujące dane:

presji związanych z turystyką i rekreacją niezbędne są

 rodzaj uprawianej turystyki i rekreacji,
 charakterystyka istniejącej nadwodnej infrastruktury rekreacyjnej (funkcja, możliwie
szczegółowy opis konstrukcji, użytych materiałów, charakterystyka eksploatacji, lokalizacja
w stosunku do cieku lub jeziora),
 liczba osób korzystających z rekreacji (intensywność obciążenia cieku lub jeziora szczególnie
w wysokim sezonie),
 walory przyrodnicze,
 stopień wrażliwości ekosystemów na obciążenia wynikające z rekreacji .
Niestety wykonawca takich danych nie posiadał, konsultacje z pracownikami Państwowej Inspekcji
Sanitarnej również potwierdzają brak gromadzenia takich danych. Dlatego też w raporcie został
przedstawiony potencjalny (typologiczny) wpływ rekreacji na stan ekologiczny wód
powierzchniowych i wynikające z tego zagrożenia dla ekosystemów .
Nie zidentyfikowano również informacji w przyszłych planach inwestycyjnych w zakresie obiektów
rekreacyjnych w poszczególnych RZGW. Natomiast można przypuszczać, że jeśli w planach jest
budowa zbiornika to jedną z jego funkcji może być też rekreacja Jednak trudno na tej podstawie
wyciągać wnioski co do skutków nadmiernej rekreacji i związanej z nią infrastruktury turystycznej
oraz co do pogorszenia potencjału ekologicznego SZCW ( posiadającej taki status wskutek budowy
zbiornika a nie rekreacji).
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Rysunek 48 Jednolite części wód wykorzystywane rekreacyjnie
Źródło: Opracowanie własne

Stopień intensywności żeglugi
W trakcie realizacji prac podjęto próbę oceny stopnia intensywności żeglugi (wielkość ruchu, tonaż
ładunków) na drogach wodnych w JCWP. W tym celu wystąpiono do poszczególnych RZGW o dane
dotyczące ruchu żeglugowego. Jednak otrzymane dane nie pozwalają na przeprowadzenie analizy
wpływ (w przedstawionej wyżej skali 4 – stopniowej) dla poszczególnych JCWP. Przykładowo
dotyczą one takich aspektów jak:
RZGW Poznań: Noteć górna skanalizowana i Kanał Górnonotecki - liczba obiektów pływających
przeprawionych przez śluzy (8 śluz) w roku 2008 - 675 2008; w roku 2012 – 1038
RZGW Gliwice - w 2012 roku na Kanale Gliwickim 17 898 śluzowań
RZGW Wrocław - w 2012roku 17 414 śluzowań oraz 46 366 978 tkm
RZGW Warszawa – podał liczbę jednostek pływających rocznie w podziale na: pchane - 50, holowane
- 28, z własnym napędem - 5, pchacze - 235, holowniki - 54, statki pasażerskie – 1545 oraz pozostałe
statki – 26 877
RZGW Gdańsk - podał liczbę jednostek pływających w 2012 roku w podziale na:
Martwa Wisła
pchane - 22, holowane - 0, z własnym napędem - 2, pchacze - 37, holowniki - 17, statki pasażerskie –
41 oraz pozostałe obiekty pływające – 1 349
Szkarpawa
pchane - 6, holowane - 0, z własnym napędem - 6, pchacze - 18, holowniki - 14, statki pasażerskie –
27 oraz pozostałe obiekty pływające – 1 337
Nogat
pchane - 537, holowane - 1, z własnym napędem - 0, pchacze - 274, holowniki - 0, statki pasażerskie –
13 oraz pozostałe obiekty pływające – 1 920
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Kanał Elbląski
statki pasażerskie – 7 381, pozostałe obiekty pływające – 7 713
Poniżej przedstawiono za [Program rozwoju infrastruktury …, 2011] w wersji tabelarycznej i
rysunkowej kilka najistotniejszych danych dotyczących dróg wodnych oraz intensywności ruchu
żeglugowego w Polsce:

Rysunek 49 Klasyfikacja dróg wodnych w Polsce i ich ważniejsze parametry eksploatacyjne
Źródło: [Program rozwoju infrastruktury …, 2011]

Rysunek 50 Liczba śluzowań na danym odcinku (2008)
Źródło: [Program rozwoju infrastruktury …, 2011]
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Rysunek 51 Struktura tonażowa floty rzecznej w Polsce i Holandii w 2008 roku
Źródło: [Program rozwoju infrastruktury …, 2011]

Rysunek 52 Wielkość i kierunki przewozów towarów drogami wodnymi śródlądowymi w Polsce
w latach 2008 i 2009
Źródło: [Program rozwoju infrastruktury …, 2011]
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Rysunek 53 Statki i przewozy pasażerskie w Polsce w latach 1980-2009
Źródło: [Program rozwoju infrastruktury …, 2011]

Rysunek 54 Coroczne tempo wzrostu ładunków przewożonych drogami wodnymi śródlądowymi
w Polsce w latach 2010-2030 w zależności od rodzaju przewożonych ładunków jak i tras
przewozu
Źródło: [Program rozwoju infrastruktury …, 2011]

Przedstawione powyżej zestawienia służą jedynie ogólnemu poglądowi na stan żeglugi w Polsce,
natomiast nie dają odpowiedzi o skali wpływu żeglugi związanej z jej stopniem intensywności. Na
podstawie posiadanych danych nie jest możliwa kwantyfikacja wpływu np. słaby, znaczący, bardzo
silny. Trudno jest np. przełożyć ilość śluzowań na skalę oddziaływania dla środowiska konkretnej
JCWP (szczególnie gdy nie znamy długości trasy pokonywanej przez poszczególne jednostki).
Opracowywanie matematycznych wskaźników charakteryzujących intensywność ruchu żeglugowego
(np. tonaż, ilość śluzowań, ilość pasażerów) byłoby obarczone zbyt dużym błędem (szczególnie w
zakresie przyjmowanych wartości granicznych). Presja jaką jest żegluga wynika z następujących
aspektów:
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 przystosowanie rzeki dla celów żeglugowych (np. likwidacja meandrów, wysp, płycizn)
 niezbędna infrastruktura (np. jazy śluzy podnośnie, pochylnie, awanporty, kanały objazdowe,
porty, przystanie, stocznie, nabrzeża)
 intensywność ruchu pływających jednostek
Z punktu widzenia obciążeń środowiska przyrodniczego największy wpływ mają prace
przystosowawcze i utrzymaniowe oraz infrastruktura. Natomiast intensywność ruchu żeglugowego
może wpływać na stopień zanieczyszczenia cieku oraz hałas. Porównując intensywność żeglugi w
Polsce z krajami, w których ta forma transportu jest mocno rozwinięta można uznać, że intensywność
ruchu żeglugowego nie stanowi w Polsce oddziaływania znaczącego. Poniżej przedstawiono
przykłady najistotniejszych oddziaływań żeglugi na środowisko. Oceniając negatywny wpływ żeglugi
należy też pamiętać, że ta forma transportu zaliczana jest do bardziej przyjaznych środowisku niż np.
transport drogowy.
Żegluga

Przykładowe elementy presji

Przykłady
oddziaływań presji
(zakłócenia)

 Infrastruktura związana z żeglugą ( jazy  Odłączenie starorzeczy,
śluzy podnośnie i pochylnie, awanporty,
kanały objazdowe, porty, przystanie,
stocznie, nabrzeża)
 Prace związane z adaptacją odcinków
rzek dla potrzeb żeglugi,
 Prace utrzymaniowe,
 Obciążenia wynikające z
nadmiernego ruchu żeglownego
 Budowa połączeń między
poszczególnymi zlewniami rzek

jezior i terenów
podmokłych

 Przerwanie ciągłości
rzeki i transportu
osadów
 Zmiana profilu rzeki
 Likwidacja meandrów,
wysp, płycizn
 Pogłębianie koryta
 Zmiana poziomu wód
gruntowych
 Uszkodzenia
mechaniczne fauny i
flory
 Połączenia między
zlewniami stanowią
drogę migracji
inwazyjnych gatunków
zwierząt
 Zanieczyszczenia

Przykłady zmian
w ekosystemach
 Zmiany ilościowe
i jakościowe w
ekosystemach
 Zmniejszenie
stopnia
bioróżnorodności
 Ograniczenie lub
likwidacja
licznych siedlisk i
gatunków

 Zaburzenie

migracji wzdłuż
cieku

 Introdukcja

obcych gatunków

 Uszkadzanie
młodych stadiów
rozwojowych ryb
poprzez
wytwarzane
przez statki fale

Źródło: opracowanie własne

Wyniki czterostopniowej oceny wpływu poszczególnych presji morfologicznych dla jednolitych
części wód rzecznych dla obliczonych wskaźników: m1 - m11 zostały przedstawione w tabeli „Ocena
wpływu presji hydromorfologicznych” w geobazie. W tabeli „Ocena ryzyka rzeczne” w kolumnie
„Potencjalny wpływ presji hm na stan biol. poniżej dobrego” przedstawiono analizę stanu
biologicznego, dla którego, stan gorszy od dobrego może wynikać z presji hydromorfologicznych.
Natomiast poniżej w tabeli (Tabela 23) dla każdej zidentyfikowanej presji przedstawiono przykłady
ich oddziaływań (zakłóceń) oraz przykłady potencjalnych zmian w ekosystemach.
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Tabela 23 Presje hydromorfologiczne i ich oddziaływania, oraz zmiany w ekosystemach

Presje
Ochrona
przeciwpowod
ziowa

Regulacja rzek

Przykładowe
elementy presji
 Obwałowania
 Budowa
sztucznych
zbiorników
przeciwpowodzio
wych

Przykłady oddziaływań
presji (zakłócenia)
 Odcięcie części doliny
(szczególnie obszarów
zalewowych) od
naturalnych wezbrań oraz
ograniczenie zasilania
wodą cieku

 Budowa suchych
zbiorników

 Zmiany poziomu wód
gruntowych dla obszarów
zalewowych

 Budowa polderów
sterowanych

 Zmiany krajobrazowe

 Zmiana układu
poziomego cieku
(likwidacja
meandrów,
starorzeczy,
zakoli)

 Zmiana spadku rzeki
(zmiany profilu
podłużnego),

 Zmiany struktur
korytowych
(zmniejszenie
różnorodności
struktur
brzegowych oraz
dennych)

 Bariery
poprzeczne
(zapory, jazy,
zastawki, stopnie
regulacyjne,
zapory
przeciwrumowisko
we,)

 Zabudowa
podłużna
 Prace
„utrzymaniowe” w
korytach
rzecznych
(rozcinanie
odsypisk,
likwidacja systemu
wielokorytowego)

 Zmiana przekroju
poprzecznego (obwód
zwilżony, promień
hydrauliczny),

 Zaburzenia w reżimie
rzeki,
 Wcięcie koryt rzecznych,
obniżenie poziomu
zwierciadła wody
powodujące zawężenie
obszaru wodnego i
wodnolądowego
 Utrata naturalnej
dynamiki przemieszczania
biegu rzeki

 Zmiany fizykochemiczne
(np. wskutek zmniejszenia
zdolności cieku do
samoregulacji)

 Zmiana intensywności
procesów fluwialnych,
wypłukiwanie rumowiska,
docięcie do podłoża
skalnego
 Zmiany w krajobrazie
naturalnym
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Przykłady zmian
w ekosystemach
 Częściowa lub
całkowita
likwidacja
ekosystemów
podmokłych
 Zmniejszenie
stopnia
bioróżnorodności
- zubożenie lub
likwidacja
siedlisk i
niektórych
gatunków
wodno-lądowych
(w tym gatunków
związanych z
siedliskami
podmokłymi),
likwidacja miejsc
lęgowych i
tarlisk,
 Zmniejszenie
stopnia
bioróżnorodności
- zubożenie lub
likwidacja
siedlisk i
niektórych
gatunków
wodno-lądowych
(w tym gatunków
związanych z
siedliskami
podmokłymi),
likwidacja miejsc
lęgowych i
tarlisk,
 Zaburzenie lub
likwidacja
migracji wzdłuż
cieku,

Presje

Przykładowe
elementy presji

Melioracje

 Infrastruktura i
działania związane
z melioracjami,
szczególnie
systemy drenarskie

Przykłady oddziaływań
presji (zakłócenia)
 Zmiany poziomu wód
gruntowych
 Zmiana retencji poprzez
przyspieszone
odprowadzenie wód
deszczowych

Przykłady zmian
w ekosystemach
 Ograniczenie lub
likwidacja
siedlisk i
gatunków
ekosystemów
podmokłych
 Eutrofizacja
siedlisk (strefy
buforowej i samej
rzeki)

Energetyka
wodna

 Budowle piętrzące
służące produkcji
energii wodnej –
(zapory, jazy,
zastawki)

 Zaburzenie lub likwidacja
migracji wzdłuż cieku,

 Obiekty
derywacyjne
(kanały, rurociągi,
sztolnie)

 Zmiany reżimu przepływu
(w tym czasowe
niezapewnienie przepływu
nienaruszalnego oraz
znaczące dobowe wahania
wody)

 Turbozespoły

 Straty w populacji ryb na
skutek pracy
turbozespołów

 Zmiany w krajobrazie
naturalnym
 Zmiany fizykochemiczne
wody poniżej piętrzeń (np.
temperatura)

Żegluga

 Infrastruktura
związana z
żeglugą
 Prace związane z
adaptacją
odcinków rzek dla
potrzeb żeglugi,
 Prace
utrzymaniowe,
 Obciążenia
wynikające z
nadmiernego ruchu
żeglownego
 Budowa połączeń
między
poszczególnymi
zlewniami rzek

 Odłączenie starorzeczy,
jezior i terenów podmokłych
 Przerwanie ciągłości rzeki i
transportu osadów
 Zmiana profilu rzeki
 Likwidacja meandrów,
wysp, płycizn
 Pogłębianie koryta
 Zmiana poziomu wód
gruntowych
 Uszkodzenia mechaniczne
fauny i flory
 Połączenia między
zlewniami stanowią drogę
migracji inwazyjnych
gatunków zwierząt
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 Zmniejszenie
stopnia
bioróżnorodności
- zubożenie lub
likwidacja
siedlisk i
niektórych
gatunków
wodno-lądowych
(w tym gatunków
związanych z
siedliskami
podmokłymi),
likwidacja miejsc
lęgowych i
tarlisk,
 Zaburzenie lub
likwidacja
migracji wzdłuż
cieku,
 Zmiany ilościowe
i jakościowe w
ekosystemach
 Zmniejszenie
stopnia
bioróżnorodności
 Ograniczenie lub
likwidacja
licznych siedlisk i
gatunków

 Zaburzenie

migracji wzdłuż
cieku

 Introdukcja

obcych gatunków

 Uszkadzanie
młodych stadiów
rozwojowych ryb
poprzez
wytwarzane
przez statki fale

Presje
Zagospodarow
anie doliny
cieku

Przykładowe
elementy presji
 Zabudowa
komunalna i
gospodarcza,
uszczelnienie
zlewni, charakter
gospodarki rolnej

Przykłady oddziaływań
presji (zakłócenia)
 Zmiany reżimu
hydrologicznego
 Zmniejszenie dostawy
rumowiska ze zlewni, co
może powodować
pogłębianie koryta,
 Zwiększenie spływu
powierzchniowego
wskutek uszczelnienia
zlewni,

Retencjonowa
nie wody –
sztuczne
zbiorniki (dla
potrzeb m.in.
ochrony
przeciwpowod
ziowej,
energetyki
wodnej,
rolnictwa,
przemysłu i
zaopatrzenia
w wodę pitną
ludności)

 Budowle służące
retencjonowaniu
wody (zapory,
jazy, zastawki)
 Przygotowanie pod
trwały zalew
czaszy zbiornika
retencyjnego
 Ubezpieczenia linii
brzegowej
zbiornika
retencyjnego

 Trwałe zalanie fragmentu
doliny cieku z jej
wartościami
przyrodniczymi i
kulturowymi
 Zaburzenie naturalnego
reżimu hydrologicznego
 Likwidacja lub
modyfikacja wezbrań
powodziowych –
ograniczenie kontaktu z
ciekiem terenów
zalewowych
 Zmiany poziomu wód
gruntowych
 Zaburzenia w transporcie
rumowiska wleczonego
(np. zmiana odcinka
erozyjnego na
akumulacyjny – przed
zbiornikiem lub odcinka
akumulacyjnego na
erozyjny poniżej
zbiornika)

Przykłady zmian
w ekosystemach
 Uszczelnienie
zlewni prowadzi
do zmniejszenia
przepływów
niżówkowych i
zwiększenia
przepływów
katastrofalnych.
Z tego powodu,
szczególnie górne
odcinki rzek stają
się mniej
dostępne dla ryb
 Ograniczenie lub
likwidacja
licznych siedlisk i
gatunków
 Tworzenie
nowych,
odmiennych
ekosystemów –
wypierających
ekosystemy
rodzime

 Wskutek budowli
piętrzącej
zaburzenie
migracji wzdłuż
cieku
 Zmiany
gatunków ryb
prądolubnych na
gatunki jeziorne

 Trwałe zmiany w
krajobrazie naturalnym
 Zmiany związane z
lokalnym klimatem
Pobory wody

 Ujęcia wody i
związane z nimi
obiekty
 Przerzuty
międzyzlewniowe

 Zmiany w reżimie
hydrologicznym cieku
 Zagrożenie dla przepływu
nienaruszalnego

 Zmiany morfologiczne
wskutek instalacji
(budowy) urządzeń
przerzutowych (np. kanały,
sztolnie, rurociągi)
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 Likwidacja lub
zmiany w
dotychczasowych
siedliskach (w
tym
tarliska)Zmiany
rozlokowania
gatunków w
rzece
 Bariery
migracyjne

Presje

Przykładowe
elementy presji

Pobory
kruszywa

 Eksploatacja
kruszywa z koryta
cieku
 Eksploatacja
kruszywa z
terenów
zalewowych

Przykłady oddziaływań
presji (zakłócenia)
 Naruszenie równowagi
hydrodynamicznej cieku

 Przyspieszone wcinanie
koryt rzecznych
(szczególnie widoczne w
ciekach górskich i
wyżynnych)

 Obniżenie poziomu
zwierciadła wody

Przykłady zmian
w ekosystemach
 Likwidacja lub

zubożenie
siedlisk
gatunków
wodnych i z
wodą związanych

 Zaburzenia
migracji
gatunkowej

 Zmiany struktur
korytowych
 Zachwianie ciągłości
hydromorfologicznej
Sport i
rekreacja

 Kąpieliska,
 Obiekty
infrastruktury
rekreacyjnej i
sportowej (tory
kajakowe,
przystanie, miejsca
do cumowania,
zabudowa
nabrzeżna, obiekty
gastronomiczne
etc.),
 Intensywność
ruchu
rekreacyjnego

 Przekształcenia linii
brzegowej oraz struktur
dna,
 Przekroczenie pojemności
ekologicznej przez
nadmierny rozwój
turystyki i rekreacji w
rejonie jezior i cieków
(szczególnie w wysokim
sezonie).
 Pogorszenie jakości wody
 Zmiany w krajobrazie
naturalnym i kulturowym
 Motorowodniactwo

 Możliwa lokalna
likwidacja lub
zubożenie
siedlisk
gatunków
wodnych
i wodnolądowych,
 Możliwa
introdukcja
obcych ekspansywnych
gatunków fauny,
 Zwiększenie
flory
synantropijnej

Źródło: Opracowanie własne

4.1.3.2 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływu ujęć wód
powierzchniowych
4.1.3.2.1 Dane do identyfikacji presji (znaczących oddziaływań)
Zgodnie z typami presji – presje (oddziaływania) na wody powierzchniowe rzeczne wynikające z
poboru wód powierzchniowych zostały obliczone w każdej JCWP w podziale na czynniki sprawcze,
tj. rolnictwo, gospodarka komunalna, przemysł, produkcja energii elektrycznej (cele chłodnicze),
stawy rybne, hydroenergetyka, kopalnie, żegluga, oraz przerzuty wody i inne. Dane o wielkościach
poboru wód powierzchniowych sprowadzono do wspólnej jednostki – poboru rocznego wyrażonego w
m3/rok.
Obliczenia polegające na zsumowaniu rocznych poborów wód w zlewniach rzecznych JCWP zostały
obliczone narzędziami GIS w oparciu o dane z RZGW pochodzące z opracowań [Identyfikacja
znaczących ..., 2012].
Dane o których mowa to dane w postaci punktowych warstw SHP. Tylko dla RZGW Gliwice regionu wodnego górnej Odry dysponowano zestawieniem ujęć wód powierzchniowych w postaci
tabeli XLS z przypisana nazwą i kodem JCWP, co pozwoliło na połączenie informacji z
poszczególnymi JCWP.

119

Dane o wielkościach poborów wód obejmowały zarówno wielkości rzeczywiste (zazwyczaj z 2010
roku lub lat wcześniejszych),
jak i wielkości średnie roczne określone w pozwoleniach
wodnoprawnych.
Tabela 24 Zestawienie informacji na temat danych o ujęciach wód powierzchniowych z danych
poszczególnych RZGW
RZGW

Gdańsk

Warstwy

Kategorie celów ujmowanej
wody zdefiniowane w
danych RZGW

tak

1-komunalka2, 2-przemysł,
3-stawy pstrągowe, 4-stawy
karpiowe, 5-nawodnienia, 6MEW, 7-inne

Gliwice

tak
dla górnej tabela w podziale na JCWP

Kraków

tak

Poznań

tak

Szczecin

komunalne, przemysłowe,
technologiczne, chłodnicze,
stawy, energetyczne,
przeciwpożarowe, bytowogospodarcze, inne
Cel wg [Szczegółowe
wymagania …,2010] tj.
nawodnienia, komunalne,
przemysłowe, stawy

tak

Warszawa

tak

Wrocław

tak

Źródło danych o
wielkości poborów
wód
pozwolenie
wodnoprawne a dla
kilku istotnych
użytkowników pobory
z 2012
pozwolenie
wodnoprawne

2010

nawodnienia, przemysłowe,
chłodnicze, napełnienia
stawów

2012

inne, komunalne,
nawodnienia, przemysłowe,
stawy

z rożnych lat (zgodnie
z opracowaniem
przyjęto jako
wyjściowy rok 2009),
lub pozwolenie
wodnoprawne

inne, rolnictwo, komunalne,
przemysłowe, elektrownie,
stawy, MEW, kopalinie,
żegluga, przerzuty
OUP –obiekty użyteczności
publicznej , P - przemysł, R rolnictwo

pozwolenie
wodnoprawne

2011

Źródło: Opracowanie własne

4.1.3.2.2 Przyjęte założenia
Przy określaniu wielkości średnich rocznych poborów w przypadku braku danych rzeczywistych
przyjęto wielkości określone pozwoleniem wodno prawnym, zgodnie z metodyką postepowania w
takich przypadkach, opisaną w tekście Metodyki z przyjętym priorytetem określania Q: m3/rok, m3/d,
m3/s. W przypadku obliczania wielkości poboru rocznego w takich sytuacjach w przeliczeniach
uwzględniono sezonowość poborów, wyliczając liczbę dni, w których pracują ujęcia wód. W
przypadku braku informacji na temat sezonowości przyjęto, że ujęcie pracuje przez 365 dni w roku.
Dodatkowo w przypadku ujęć wód znajdujących się na terenie RZGW w Szczecinie uwzględniono
tylko te ujęcia, którym przypisano status: ”czynne”.

2

Zastosowane sformułowanie potraktowano jako cel komunalny
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Wykorzystując informacje zawarte w tabelach atrybutów w warstwach RZGW, do każdej z nich
dopisano atrybuty – wymienione poniżej w nawiasach – przyjmując następujące założenia:


nawadnianie w rolnictwie (nawodnieni) - ujęcia wody z przypisanym celem: rolnictwo,
nawodnienia, R



zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (komunal) – ujęcia wody z
przypisanym celem: komunalne i socjalno-bytowe, UOP



produkcja w przemyśle (przemysl) - ujęcia wody z przypisanym celem: przemysłowe,
technologiczne, P



produkcja energii elektrycznej (chlodnicze) - ujęcia wody z przypisanym celem: chłodnicze



napełnianie stawów rybnych (stawy) - ujęcia wody z przypisanym celem: stawy



produkcja energii elektrycznej przez elektrownie wodne (energetycz) - ujęcia wody z
przypisanym celem: MEW, energetyczne



produkcja - kopalnie węgla i kopalnie odkrywkowe (kopalni) - ujęcia wody z przypisanym
celem: kopalnie



utrzymanie warunków żeglugowych (zegluga) - ujęcia wody z przypisanym celem: żegluga



inne pozostałe cele ujmowania wody (inne) - ujęcia wody z przypisanym celem: inne, brak
informacji

W przypadku przerzutów wody (przerzut) wykorzystano dane SHP przekazane w opracowaniach
[Identyfikacja znaczących ..., 2012] z RZGW w Krakowie i Wrocławiu oraz danych SHP przerzutów
wody z opracowania [Szczegółowe wymagania …, 2010] - w większości przypadków wielkość
przerzutów wody stanowi część ujmowanej wody przypisanej do konkretnych celów.
Dane o poborach wód powierzchniowych z RZGW zostały doprowadzone do jednolitej struktury i
załączone w postaci klas obiektów do geobazy - zrodla_presji_ujecia_powierzchniowe oraz
zrodla_presji_przerzuty_wody.

4.1.3.2.3 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań)
Presje (znaczące oddziaływanie) wynikające z poborów wód powierzchniowych zidentyfikowano w
1605 JCWP rzecznych. W obszarze dorzecza Wisły znajduje się najwięcej ujęć wód
powierzchniowych – 4187 zlokalizowanych w 1025 JCWP. W obszarze dorzecza Odry 1608 ujęć wód
znajduje się w 529 JCWP. Zestawienie liczby JCWP w poszczególnych dorzeczach, w których
ujmowane są wody powierzchniowe, liczbę ujęć wód i ich sumaryczna wielkość roczna podano w
poniższym zestawieniu.
Tabela 25 Zestawienie zidentyfikowanych presji (znaczących oddziaływań) wynikających z
poborów wód powierzchniowych
Liczba JCWP
rzecznych

Liczba JCWP, w
których ujmowane są
wody powierzchniowe

Liczba ujęć
wód

Dunaju

11

4

9

Wisły

2 660

1 025

4 187

Świeżej

4

0

0

-

Jarft

6

0

0

-

Łaby

8

2

4

608
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Sumaryczna wielkość
poborów [tys. m3/rok]
15 015
236 254 706

Liczba JCWP
rzecznych

Liczba JCWP, w
których ujmowane są
wody powierzchniowe

Liczba ujęć
wód

Odry

1 734

529

1 608

11 712 532

Pregoły

120

36

141

4 785 531

Niemna

39

8

12

45 966

Dniestru

3

1

3

436

Suma

4 585

1 605

5 964

Sumaryczna wielkość
poborów [tys. m3/rok]

252 814 793

Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie wielkości sumarycznych poborów wód w obszarach dorzeczy stwierdzono, że w
obszarze dorzecza Wisły ujmuje się 93% wszystkich ujmowanych wód powierzchniowych w Polsce.
W obszarze dorzecza Odry ujmuje się 5% a w obszarze dorzecza Pregoły 2% wszystkich ujmowanych
wód.
Z zestawienia poniżej przedstawiającego strukturę wykorzystania wód powierzchniowych, stwierdzić
można, że najwięcej wykorzystuje się jej w celu napełniania stawów rybnych – 53% i pozostałych
innych celów – 25%. Potrzeby rolnictwa – nawadnianie i potrzeby hydroenergetyki stanowią po 6%
całości, 4% stanowią potrzeby gospodarki komunalnej, 5% - produkcja w przemyśle, a 1% to potrzeby
przemysłu hydroenergetycznego.
Tabela 26 Zestawienie sumarycznych poborów wód powierzchniowych w podziale na cele
wykorzystania wody
Cel
potrzeby rolnictwa – nawadnianie
potrzeby gospodarki komunalnej - zaopatrzenie
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
potrzeby przemysłu do celów produkcyjnych
potrzeby przemysłu energetycznego do celów
chłodniczych
wynikających z potrzeb hydroenergetyki do
produkcji energii elektrycznej
potrzeby napełniania stawów rybnych

Sumaryczna wielkość poborów wód
powierzchniowych [m3/rok]
Udział procentowy
16 047 269 144
6%
10 501 058 258
11 898 853 905
3 210 438 616
13 962 124 616

potrzeby kopalń do celów produkcyjnych
potrzeby żeglugi do utrzymania warunków
żeglugowych
potrzeby przerzutów międzyliniowych

5%
1%
6%

133 254 253 533

53%

77 358

0%

378 698 101

potrzeby innych czynników sprawczych
Sumaryczna wielkość poborów wód
powierzchniowych {m3/rok]

4%

0%

1 263 866 675

0%

63 547 003 438

25%

252 814 793 375

100%

Źródło: Opracowanie własne

Przedstawione powyżej zestawienia ujmowanych wód powierzchniowych w podziale na regiony
wodne i struktura korzystania z wód powierzchniowych odbiega od danych publikowanych w
rocznikach statystycznych GUS.
Rozbieżności te wynikają z braku jednolitego systemu gromadzenia i aktualizowania danych o
użytkowaniu wód. Jak wspomniano w rozdziale 4.1 Metodyki dane te gromadzone są w katastrze
wodnym poszczególnych RZGW, w urzędach marszałkowskich w oparciu o wielkości wynikające ze
sprawozdań dot. opłat za korzystania ze środowiska i w GUS na podstawie sprawozdań o
gospodarowaniu wodą użytkowników wód. Połączenie danych z dwóch pierwszych baz jest mocno
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utrudnione, z uwagi na brak jednolitych kodów przypisanych do poszczególnych ujęć wód i
użytkowników wód. Dane GUS publikowane są w postaci zagregowanej do poziomu NTS-5 (gminy)
co uniemożliwia ich wykorzystanie w niniejszej pracy do określenia presji i wpływów na poziomie
JCWP.
Stąd przyczyn rozbieżności należy szukać w zakresie i szczegółowości danych wykorzystywanych do
analizy, w szczególności przy określaniu celu ujmowanej wody i wielkości rocznego użytkowania
przeliczanego z wielkości określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. Zniekształcone wielkości
poborów odbiegające od wielkości rzeczywistych głównie dotyczyć mogą wyliczonych wielkości
poboru rocznego dla tych ujęć wód, dla których nie ma informacji o sezonowości pracy i statusie
ujęcia. Autorzy podkreślają ten problem w Metodyce w punkcie 6.

4.1.3.2.4 Ocena wpływu
Ocena wpływu presji (znaczącego oddziaływania) wynikająca z poboru wód powierzchniowych w
JCWP rzecznych została opracowana zgodnie z Metodyką i odnosi się do sumarycznego poboru wód
powierzchniowych w JCWP w stosunku do wielkości odpływu rocznego określonego na zamknięciu
JCWP. Wielkość tego wskaźnika obrazuje stopień korzystania z zasobów wód powierzchniowych w
JCWP.
Sumaryczne zestawienie liczby JCWP w podziale na poszczególne klasy wpływu przedstawiono w
poniższej tabeli.
Tabela 27 Sumaryczne zestawienie liczby JCWP w podziale na poszczególne klasy wpływu
Obszar
dorzecza

Liczba JCWP
rzecznych

Liczba JCWP
ocena 0

Liczba JCWP
ocena 1

Liczba JCWP
ocena 2

Liczba JCWP
ocena 3

Dniestru

3

2

1

0

0

Dunaju

11

7

2

2

0

Jarft

6

6

0

0

0

Łaby

8

6

2

0

0

Niemna

39

31

7

0

1

Odry

1734

1205

432

62

35

Pregoły

120

84

16

2

18

Świeżej

4

4

0

0

0

Wisły

2660

1635

549

216

260

Suma

4585

2980

1009

282

314

Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie wyliczonego wskaźnika opisującego skalę wpływu presji (znaczącego oddziaływania)
przyjęto dla 314 JCWP rzecznych – ocenę 3. Dla kolejnych 282 JCWP oceniono wpływ poborów wód
powierzchniowych na poziomie średnim (ocena 2), a dla 1009 na poziomie mało istotnym – ocena 1.
W pozostałej, przeważającej większości JCWP rzecznych – nie stwierdzono presji (znaczących
oddziaływań) wynikających z użytkowania wód powierzchniowych. Wyniki analizy zilustrowano na
poniższym rysunku.
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Rysunek 55 Ocena wpływu presji wynikającej z poborów wód powierzchniowych w JCWP
rzecznych na tle granic RZGW
Źródło: Opracowanie własne

Dane przestrzenne zawierające informacje na temat identyfikacji presji i wpływów (znaczącego
oddziaływania) wynikających z poborów wód powierzchniowych w JCWP zamieszczono w geobazie
w postaci klasy obiektów - presje_uj_pow_JCWP_rzeczne.

4.1.3.3 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływu zmian
wywołanych regulacją przepływów (wpływ zbiorników)
Kryteria hydrologiczne zmierzają do określenia jak działania gospodarki wodnej prowadzonej na
ciekach wpływają na zmianę reżimu hydrologicznego oraz jakie zmiany następują w podstawowych
charakterystykach przepływów pod wpływem czynników antropogennych. Wyliczenie wskaźników
oceny zmian reżimu hydrologicznego bazuje przede wszystkim na obserwacjach prowadzonych przez
IMGW (PSHM) w licznych przekrojach wodowskazowych przez wielolecia. Obok oceny parametrów
hydrologicznych analizowanych w ramach ujęć wody obliczono wskaźnik W1 przedstawiający
wpływ pojemności czynnej sztucznych zbiorników na objętość odpływu wyliczonego na podstawie
SSQ z wielolecia obserwowanego.
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Tabela 28 Ocena wpływu zbiornika na reżim hydrologiczny cieku
Lp.

Nazwa wskaźnika

Algorytm wskaźnika

1

Wpływ
pojemności W1= Vcz / VSSQ
czynnej
sztucznych
zbiorników na objętość
odpływu wyliczonego
na podstawie SSQ z
wielolecia
obserwowanego

Potrzebne parametry
wyliczenia wskaźnika

do

pojemność czynna Vcz
zbiornika [mln m3]
objętość odpływu
wyliczonego na podstawie
SSQ z wielolecia
obserwowanego VSSQ [mln
m3/rok]

Źródło: [Błachuta i in. 2006 ]

Tak jak dla każdej z presji morfologicznych zakłada się – 4 stopniową skalę ocen przyznając każdej z
nich numer kodu (0 – 3).
Brak wpływu

0

Wpływ słaby

1

Wpływ znaczący

2

Wpływ bardzo silny

3

Wskaźnik „W1” - został poddany kwantyfikacji skali wpływu zgodnie z przedstawionymi poniżej
wartościami granicznymi.
Brak wpływu
Wpływ słaby

0 < W1 < 0,10

Wpływ znaczący

0,10 ≤ W1< 0,20

Wpływ silny

0,20 ≤ W1

Do wyliczenia wskaźnika W1 wykorzystano dane dla 88 zbiorników. Wskaźnik W1 obliczano
przyjmując pojemność użytkową zbiornika. W przypadku 22 zbiorników brakowało informacji o
pojemności użytkowej, do obliczenia wskaźnika W1 przyjęto wtedy pojemność całkowitą zbiornika.
Istotnym parametrem oceny hydrologicznej jest wpływ obiektów hydrotechnicznych na zwolnienie
przepływu przez przegrody poprzeczne (impoundment) oraz wpływ pulsacji przepływu na hydrografię
(hydropeaking), może to skutkować negatywnym wpływem na eksosystemy i różnorodność
gatunkową (szczególnie dotyczy to makrobezkręgowców). Wykonawca nie posiadał niezbędnych
informacji o skali wpływu przez poszczególne obiekty, gdyż właściwa ocena wymagałaby
specjalistycznych badań monitoringowych, odpowiednich metod pomiarowych i modelowania.
Dlatego też dokonano jedynie wstępnej identyfikacji obiektów mogących spowodować zwolnienie
przepływu lub pulsację. Przyjęto, że wpływ silny może być spowodowany przez budowle sterowane (z
zamknięciami) natomiast pozostałe budowle poprzeczne mogą spowodować wpływ słaby lub wpływu
może w ogóle nie być.
W załączniku w tabeli pt. ”Obiekty o możliwym wpływie na spowolnienie przepływu i na pulsacje”
przedstawiono identyfikację obiektów w JCWP (wrota, śluzy/ jazy, sztuczne zbiorniki [sztzb] ,
elektrownie wodne [elekt] oraz innych budowli poprzecznych [bud pop]) mogących spowodować
silne zwolnienie przepływu lub silną pulsację.
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4.1.4 Presje skumulowane
4.1.4.1 Dane do identyfikacji presji (znaczących oddziaływań)
Podstawą do oceny presji skumulowanych były dane wynikowe z analiz przeprowadzonych dla
poszczególnych typów presji (np. punktowe źródła zanieczyszczeń, pobory wód). Dla wskaźników
podlegających sumowaniu zarówno w obrębie typu presji (np. pobory wód) jak i dla różnych typów
presji (np. ładunek tego samego zanieczyszczenia ze źródeł punktowych i obszarowych ) sumy takie
obliczono a ich wartości liczbowe ze względu na czytelność powiązania z danymi wejściowymi
znajdują się w tabelach wynikowych oceny wpływu poszczególnych typów presji. Obliczono również
ładunki zanieczyszczeń kumulujące się wzdłuż biegu cieku (wyniki zestawione w tabeli w geobazie
ocena_wpływu_pkt_obszar_JCWP_rzeczne). Dla informacji o liczbie wskaźników o przekroczonym
ładunku dopuszczalnym zestawiono nazwy wskaźników zanieczyszczeń w tym substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego. Dla presji morfologicznych dokonano klasyfikacji
poszczególnych wskaźników do skali 4 stopniowej i wybrano wskaźnik/wskaźniki mogące mieć
decydujący wpływ na stan ekologiczny JCWP.

4.1.4.2 Przyjęte założenia
Analizę przeprowadzono zgodnie z metodyką bazując już na wypracowanych danych wynikowych.

4.1.4.3 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań)
W efekcie przeprowadzonych analiz dla poszczególnych typów presji otrzymano syntetyczną ocenę
wynikową w formie opisu słownego (np. silny, znaczący) charakteryzującą wpływ poszczególnych
presji, również z uwzględnieniem danych o presjach skumulowanych. Dane te zestawiono w tabeli w
geobazie ocena_ryzyka_JCWP_rzeczne.

4.1.4.4 Ocena wpływów
Ocena wpływów presji skumulowanych jest praktycznie tożsama z oceną ryzyka nieosiągnięcia celów
i została przedstawiona poniżej.

4.1.5 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód rzecznych
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów oparta jest na dwóch elementach: ocenie stanu i ocenie wpływu
presji (znaczących oddziaływań). Najistotniejsze dane i ocenę końcową zestawiono w geobazie w
tabeli ocena_ryzyka_JCWP_rzeczne. W tabeli wskazano również, w formie tekstowej, znaczący
czynnik sprawczy.
Ocena stanu wg GIOŚ wykazała, że 1006 JCWP osiąga stan dobry, 3576 stan zły (3 JCWP nie były
ocenione). Na poniższym rysunku (Rysunek 56) przedstawiono przestrzenny rozkład JCWP o stanie
dobrym i złym.
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Rysunek 56 Ocena stanu JCWP rzecznych wg danych GIOŚ
Źródło: Opracowanie własne

Ocena wpływu presji (znaczących oddziaływań) oparta jest na wynikowych dla każdego typu presji
wskaźnikach (opisanych w rozdziałach 4.1.2.-4.1.4.) uwzględniających kumulację presji sumowanych
i nie sumowanych.
Ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów wykonano w skali prawdopodobieństwa: brak ryzyka, małe
ryzyko, średnie ryzyko, duże ryzyko. Klasyfikacja prowadzona była dwustopniowo.
W pierwszej kolejności klasyfikację oparto na ocenie wpływu zanieczyszczeń punktowych i
rozproszonych/obszarowych. Przypisano im najwyższe znaczenie ponieważ mają bezpośredni wpływ
na elementy jakości będące podstawą oceny stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego.
Zgodnie z metodyką sam wpływ presji hydromorfologicznej może wpłynąć na pogorszenie stanu z
bardzo dobrego na dobry. Natomiast ocena hydromorfologiczna może być przydatna przy analizie
przyczyn gorszego stanu biologicznego lub fizykochemicznego, które często wynikają z presji
hydromorfologicznych. Wówczas aby „naprawić” straty biologiczne z reguły należy zacząć od
poprawy zdegradowanych hydromorfologicznych elementów jakości.
Zasada wstępnej klasyfikacji oceny ryzyka dla każdej JCWP przedstawia się następująco:

Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Brak wpływu na podstawie oceny wpływu
zanieczyszczeń punktowych i rozproszonych/obszarowych przypisuje się klasę Brak ryzyka
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Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Wpływ słaby na podstawie oceny wpływu
zanieczyszczeń punktowych i rozproszonych/obszarowych przypisuje się klasę Małe ryzyko

Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Wpływ znaczący na podstawie oceny
wpływu zanieczyszczeń punktowych i rozproszonych/obszarowych przypisuje się klasę
Średnie ryzyko

Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Wpływ bardzo silny na podstawie oceny
wpływu zanieczyszczeń punktowych i rozproszonych/obszarowych przypisuje się klasę Duże
ryzyko
Uznano jednak, że ze względu na niepewność danych, ocena presji hydromorfologicznych będzie
wspierać ocenę ryzyka.
Wystąpienie znaczących presji hydromorfologicznych zwiększa
prawdopodobieństwo ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Przyjęto następujący algorytm kolejnego kroku klasyfikacji:


Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Brak ryzyka, klasyfikacja nie ulega zmianie zgodnie
z przyjętą zasadą, że wystąpienie tylko presji hydromorfologicznych nie wpływa na ocenę
stanu poniżej dobrego.



Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Małe ryzyko, następuje przekwalifikowanie do
grupy Średnie ryzyko w przypadku:
o

oceny wpływu poborów wód powierzchniowych lub podziemnych jako Znaczący wpływ
lub

o



wód naturalnych (w przypadku wód silnie zmienionych i sztucznych wskaźniki presji
hydromorfologicznych z założenia są przekroczone) oceny wpływu wskaźnika/
wskaźników (wystarczy, że w ten sposób oceniono tylko jeden wskaźnik)
charakteryzujących presje hydromorfologiczne jako Bardzo silny

Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Średnie ryzyko, następuje przekwalifikowanie do
grupy Duże ryzyko w przypadku:
o

oceny wpływu poborów wód powierzchniowych lub podziemnych jako Znaczący wpływ
lub

o



wód naturalnych (w przypadku wód silnie zmienionych i sztucznych wskaźniki presji
hydromorfologicznych z założenia są przekroczone) oceny wpływu wskaźnika/
wskaźników (wystarczy, że w ten sposób oceniono tylko jeden wskaźnik)
charakteryzujących presje hydromorfologiczne jako Bardzo silny

Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Duże ryzyko, klasyfikacja nie ulega zmianie

Wyniki oceny ostatecznej przedstawiają się następująco:


Brak ryzyka – 738 JCWP



Małe ryzyko – 134 JCWP



Średnie ryzyko – 918 JCWP



Duże ryzyko – 2795 JCWP.

Na rysunku (Rysunek 57) przedstawiono przestrzenny rozkład JCWP zagrożonych i niezagrożonych.
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Rysunek 57 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP rzecznych
Źródło: Opracowanie własne

4.1.6 Podsumowanie dla wód rzecznych
4.1.6.1 Ocena stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód
rzecznych
Do przeprowadzenia oceny stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód rzecznych
wykorzystano wyniki pracy wykonywanej na zlecenie GIOŚ [Przetworzenie danych ..., 2013].
Przywołana praca zawiera wykonaną przez WIOŚ ocenę monitorowanych JCWP rzecznych oraz
wykonaną przez IMGW-PIB, na podstawie autorskiej metodyki, ocenę JCWP niemonitorowanych.
Oceny stanu wód nie wykonywano w niniejszej pracy.
Ocena stanu według GIOŚ wykazała, że 1006 JCWP osiąga stan dobry, 3576 stan zły (3 JCWP nie
były ocenione).

4.1.6.2 Presje ze źródeł punktowych – podsumowanie
W analizach uwzględniono udział źródeł zanieczyszczeń, które przedstawiono na poniższych
rysunkach.
Jednocześnie, dla celów informacyjnych, w załączniku do raportu (Zał.11) zamieszczono identyfikację
punktowych źródeł i emitowanych zanieczyszczeń do jednolitych części wód rzek i jezior
stanowiących ich odbiorniki.
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Rysunek 58 Zrzuty ze stawów.
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Rysunek 59 Zrzuty z przemysłu.
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Rysunek 60 Zrzuty z gospodarki komunalnej.
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Rysunek 61 Zrzuty ogółem.

133

W Tabeli 29 podsumowano dla regionów wodnych wielkości ładunków związków organicznych i
biogennych pochodzących ze źródeł punktowych w podziale na gospodarkę komunalną i przemysł.
Zrzut ładunku pochodzącego z gospodarki komunalnej zidentyfikowano w 2417 JCWP.
Ładunek pochodzący z gospodarki komunalnej powyżej 10 000 kg/rok występował w przypadku:


BZT5 w 207 JCWP



ChZT w 444 JCWP



Azotu og. w 241 JCWP



Fosforu og. w 54 JCWP

Zrzut ładunku pochodzącego z przemysłu zidentyfikowano w 1097 JCWP.


BZT5 w 72 JCWP



ChZT w 218 JCWP



Azotu og. w 58 JCWP



Fosforu og. w 6 JCWP

Udział w ogólnym ładunku powyżej 50% gospodarki komunalnej i przemysłu przedstawia się
następująco:


BZT5 - gospodarka komunalna w 2246 JCWP, przemysł w 335 JCWP



ChZT gospodarka komunalna w 2252 JCWP, przemysł w 335 JCWP



Azotu og. gospodarka komunalna w 1299 JCWP, przemysł w 233 JCWP



Fosforu og. gospodarka komunalna w 1267 JCWP, przemysł w 199 JCWP

Głównym czynnikiem sprawczym jeżeli chodzi o punktowe zanieczyszczenia związkami
organicznymi i biogennymi jest gospodarka komunalna z której pochodzi ponad 80% ładunków.
Zrzuty substancji niebezpiecznych w tym priorytetowych zidentyfikowano w 163 JCWP
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Tabela 29 Podsumowanie dla regionów wodnych wielkości ładunków związków organicznych i biogennych pochodzących ze źródeł punktowych
Nazwa regionu
wodnego

region wodny
Czadeczki

Ładunek BZT5
kg/rok zrzuty
komunalne

Ładunek BZT5
kg/rok zrzuty
przemysłowe

Ładunek ChZT
kg/rok zrzuty
komunalne

Ładunek ChZT
kg/rok zrzuty
przemysłowe

Ładunek azotu
kg/rok zrzuty
komunalne

Ładunek azotu
kg/rok zrzuty
przemysłowe

Ładunek fosforu Ładunek fosforu
kg/rok zrzuty
kg/rok zrzuty
komunalne
przemysłowe

662

294

3164

957

1545

0

123

0

16283

0

54604

0

265

0

61

0

region wodny
Dniestru

781

1

5705

176

1744

0

349

0

region wodny
Dolnej Odry i
Przymorza
Zachodniego

581136

382498

2711544

2083436

1118503

221022

310593

11937

region wodny
Dolnej Wisły

5380924

1157511

29600756

7918863

4041686

187990

587513

29084

region wodny
Górnej Odry

2355598

130544

26679033

615981

4588957

164652

693326

2295

region wodny
Górnej Wisły

1711265

247840

11161113

1323654

3511413

271150

164793

12552

region wodny Izery

0

0

0

0

0

0

0

0

region wodny Jarft

1903

0

7135

0

0

0

0

0

region wodny Łaby
i Ostrożnicy (Upa)

0

0

0

0

0

0

0

0

region wodny
Czarnej Orawy

Nazwa regionu
wodnego

region wodny Łyny
i Węgorapy

Ładunek BZT5
kg/rok zrzuty
komunalne

Ładunek BZT5
kg/rok zrzuty
przemysłowe

Ładunek ChZT
kg/rok zrzuty
komunalne

Ładunek ChZT
kg/rok zrzuty
przemysłowe

Ładunek azotu
kg/rok zrzuty
komunalne

Ładunek azotu
kg/rok zrzuty
przemysłowe

Ładunek fosforu Ładunek fosforu
kg/rok zrzuty
kg/rok zrzuty
komunalne
przemysłowe

90863

986

324154

4928

56236

1971

8778

66

region wodny
Małej Wisły

6182766

462174

79174579

2205718

11044891

268277

1588962

29134

region wodny
Metuje

3750

1532

40000

3516

6713

904

363

135

region wodny
Niemna

11765

4576

45331

22813

6846

5475

883

365

region wodny
Orlicy

0

0

0

0

0

0

0

0

region wodny
Środkowej Odry

1450559

2077617

9121139

6367243

2714222

1215135

181350

21565

region wodny
Środkowej Wisły

11834193

2745025

65413584

16689672

4503124

4572279

691969

318935

region wodny
Świeżej

0

0

0

0

0

0

0

0

region wodny
Warty

2174457

248294

14456215

2335798

3354072

965206

220645

12884

31796904

7458892

238798058

39572753

34950216

7874062

4449708

438952

Suma

136

4.1.6.3 Presje ze źródeł rozproszonych/obszarowych - podsumowanie
W skali Polski czynnikiem sprawczym będącym głównym powodem zanieczyszczeń azotem i
fosforem pochodzącym ze źródeł rozproszonych/obszarowych jest rolnictwo, z którego pochodzi
79,24% ładunku azotu oraz 96,7% ładunku fosforu.
W tabeli (Tabela 30) poniżej zestawiono dla regionów wodnych wielkości ładunków pochodzących ze
źródeł rozproszonych/obszarowych w podziale rolnictwo, ludność niekorzystająca z oczyszczalni
ścieków, depozycja z atmosfery.

Tabela 30 Podsumowanie dla regionów wodnych wielkości ładunków pochodzących ze źródeł rozproszonych/obszarowych

Nazwa regionu wodnego

region wodny Czadeczki

Ładunek azotu
pochodzący z
rolnictwa [kg/rok]

Ładunek azotu
pochodzący od
ludności
niekorzystającej z
oczyszczalni
ścieków [kg/rok]

Ładunek azotu
pochodzący z
depozycji z
atmosfery [kg/rok]

Ładunek fosforu
pochodzący z
rolnictwa
[kg/rok]

Ładunek fosforu
pochodzący od
ludności
niekorzystającej
z oczyszczalni
ścieków [kg/rok]

Ładunek
fosforu
pochodzący
z depozycji z
atmosfery
[kg/rok]

2 595,95

1 548,11

3 481,78

197,22

39,94

16,73

region wodny Czarnej Orawy

70 265,14

10 770,46

61 046,71

5 693,76

276,09

245,08

region wodny Dniestru

24 345,91

2 797,04

45 262,84

2 026,22

72,91

204,32

region wodny Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego

17 874 457,27

299 553,88

4 983 418,81

1 284 076,05

9 364,96

43 419,47

region wodny Dolnej Wisły

40 205 239,81

896 569,37

6 950 298,36

3 714 135,60

31 657,65

53 870,47

region wodny Górnej Odry

5 036 945,51

420 293,57

840 213,05

400 214,68

12 414,99

4 524,22

region wodny Górnej Wisły

22 922 044,27

2 474 326,54

10 950 481,43

2 507 717,63

89 113,44

65 090,33

region wodny Izery

3,43

726,65

6 682,85

0,29

18,57

27,86

region wodny Jarft

242 625,70

1 857,44

40 930,35

20 279,55

67,07

285,92

2 446,94

123,57

2 608,49

154,84

3,33

10,87

region wodny Łyny i Węgorapy

7 194 274,02

113 162,48

1 460 160,93

556 846,23

3 921,09

10 284,08

region wodny Małej Wisły

2 032 491,02

496 249,98

839 392,38

231 207,56

17 863,42

5 444,23

region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa)

Nazwa regionu wodnego

region wodny Metuje

Ładunek azotu
pochodzący z
rolnictwa [kg/rok]

Ładunek azotu
pochodzący od
ludności
niekorzystającej z
oczyszczalni
ścieków [kg/rok]

Ładunek azotu
pochodzący z
depozycji z
atmosfery [kg/rok]

Ładunek fosforu
pochodzący z
rolnictwa
[kg/rok]

Ładunek fosforu
pochodzący od
ludności
niekorzystającej
z oczyszczalni
ścieków [kg/rok]

Ładunek
fosforu
pochodzący
z depozycji z
atmosfery
[kg/rok]

10 626,84

1 085,78

13 739,96

671,15

27,92

57,28

1 747 877,03

31 033,53

534 865,59

180 684,55

1 266,76

6 065,06

6 812,20

1 035,42

10 076,73

456,22

26,34

42,01

region wodny Środkowej Odry

44 750 193,58

1 325 351,83

8 712 712,57

3 345 227,04

39 218,07

49 303,22

region wodny Środkowej Wisły

107 037 021,28

4 407 369,89

23 071 096,53

10 749 784,34

158 680,70

169 075,82

131 207,85

1 856,39

31 478,60

11 370,04

64,17

219,90

70 428 607,17

1 956 551,37

12 785 225,60

5 559 333,28

57 835,49

93 008,35

319 720 080,93

12 442 263,29

71 343 173,56

28 570 076,25

421 932,91

501 195,22

region wodny Niemna
region wodny Orlicy

region wodny Świeżej
region wodny Warty
Suma
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4.1.6.4 Ocena wpływu
Ocenę wpływów punktowych i rozproszonych/obszarowych źródeł zanieczyszczeń przeprowadzono
łącznie. Dla źródeł punktowych oceniono dominujący udział w ładunku zanieczyszczeń (mierzonych
BZT5, CHZT, zawiesiną ) źródła w podziale na przemysł gospodarkę komunalną. Dla każdej JCWP
uwzględniono wpływy wynikające za następujących sektorów: przemysł , gospodarka komunalna,
lub w przypadku gdy udział był podobny lub poszczególne wskaźniki wskazywały rozbieżności
przemysł/gospodarka komunalna.
Dla źródeł punktowych i rozproszonych/obszarowych oceniono dominujący udział w ładunku
zanieczyszczeń (mierzonych azotem i fosforem ) ze źródeł punktowych i rozproszonych/obszarowych.
W kolumnie dla każdej JCWP wpisano dominujące źródło: w podziale na rolnictwo (mierzone sumą
nawozów naturalnych i mineralnych), ludność nie korzystająca z oczyszczalni ścieków i depozycja z
atmosfery; przemysł , gospodarka komunalna, poszczególne wskaźniki wskazywały rozbieżności
przemysł/gospodarka komunalna.
Liczba JCWP, w których przekroczone zostały ładunki dopuszczalne przedstawia się następująco:


BZT5 – 33 (skumulowany 44)



ChZT – 47 (skumulowany 61)



Zawiesina – 18 (skumulowany 25)



Azot og. – 1269 w tym 39 JCWP w których udział źródeł punktowych wynosił powyżej 50%
(skumulowany 1563)



Fosfor og. – 2084 w tym 56 JCWP w których udział źródeł punktowych wynosił powyżej 50%
(skumulowany 2583)

W Tabeli 31 zestawiono dla regionów wodnych ładunki azotu i fosforu w podziale na źródła
rozproszone/obszarowe i punktowe. W skali kraju powyżej 85% ładunków związków biogennych
pochodzi ze źródeł rozproszonych/obszarowych.

Tabela 31 Podsumowanie dla regionów wodnych ładunków azotu i fosforu pochodzących ze źródeł rozproszonych/obszarowych i punktowych.

Nazwa regionu wodnego
region wodny Czadeczki

Ładunek azotu ze
źródeł punktowych
kg/rok

Ładunek fosforu ze
Ładunek azotu ze źródeł
źródeł punktowych Ładunek fosforu ze źródeł
rozproszonych/obszarowych kg/rok kg/rok
rozproszonych/obszarowych kg/rok

1545

7626

123

254

265

142082

61

6215

1744

72406

349

2303

region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

1339525

23157430

322530

1336860

region wodny Dolnej Wisły

4229676

48052108

616596

3799664

region wodny Górnej Odry

4753609

6297452

695621

417154

region wodny Górnej Wisły

3782563

36346852

177346

2661921

region wodny Izery

0

7413

0

47

region wodny Jarft

0

285413

0

20633

region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa)

0

5179

0

169

58207

8767597

8844

571051

11313168

3368133

1618096

254515

region wodny Metuje

7617

25453

498

756

region wodny Niemna

12321

2313776

1248

188016

region wodny Czarnej Orawy
region wodny Dniestru

region wodny Łyny i Węgorapy
region wodny Małej Wisły

Nazwa regionu wodnego
region wodny Orlicy

Ładunek azotu ze
źródeł punktowych
kg/rok

Ładunek fosforu ze
Ładunek azotu ze źródeł
źródeł punktowych Ładunek fosforu ze źródeł
rozproszonych/obszarowych kg/rok kg/rok
rozproszonych/obszarowych kg/rok

0

17924

0

525

region wodny Środkowej Odry

3929357

54788258

202915

3433748

region wodny Środkowej Wisły

9075403

134515488

1010904

11077541

0

164543

0

11654

4319277

85170384

233529

5710177

42824278

403505518

4888660

29493204

region wodny Świeżej
region wodny Warty
Suma
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W 52 JCWP stwierdzono przekroczenia ładunków dopuszczalnych w zakresie substancji
niebezpiecznych. Wysoką liczbę przekroczeń zanotowano w przypadku:


Kadmu w 27 JCWP



Rtęci w 25 JCWP



Ołowiu w 17 JCWP



Fenoli w 14 JCWP

W przypadku 3 702 JCWP, udział ładunku azotu ze źródeł rozproszonych/obszarowych (rolnictwo,
ludność niekorzystająca z oczyszczalni ścieków i depozycja z atmosfery) wyniósł ≥ 98%
sumarycznego ładunku azotu (ze źródeł punktowych i rozproszonych/obszarowych). Spośród tych
JCWP ładunek dopuszczalny został przekroczony w 1 084 JCWP. Największe przekroczenia
(obliczone jako iloraz ładunku pochodzącego z danej JCWP do ładunku dopuszczalnego) wystąpiły w
JCWP o kodach:


RW60001618568812 - Dopływ spod Dobieżyna – wskaźnik przekroczenia 5,0467 (udział
ładunku azotu ze źródeł rozproszonych/obszarowych w sumarycznym ładunku azotu - 100%),



RW60001718534 - Kanał Roguski – wskaźnik przekroczenia 4,6337 (udział ładunku azotu ze
źródeł rozproszonych/obszarowych w sumarycznym ładunku azotu - 99%),



RW600016185747 - Kopel do Głuszynki – wskaźnik przekroczenia 4,2893 (udział ładunku
azotu ze źródeł rozproszonych/obszarowych w sumarycznym ładunku azotu - 98%),



RW200017279669 - Dopł. z Żółnowa – wskaźnik przekroczenia 3,9923 (udział ładunku azotu
ze źródeł rozproszonych/obszarowych w sumarycznym ładunku azotu - 100%),



RW60001618568814 - Dopływ z Niemierzyc – wskaźnik przekroczenia 3,9658 (udział
ładunku azotu ze źródeł rozproszonych/obszarowych w sumarycznym ładunku azotu - 100%).

W przypadku 3 612 JCWP, udział ładunku fosforu ze źródeł rozproszonych/obszarowych wyniósł
≥ 98% sumarycznego ładunku fosforu (ze źródeł punktowych i rozproszonych/obszarowych). Spośród
tych JCWP ładunek dopuszczalny został przekroczony w 1 749 JCWP. Największe przekroczenia
wystąpiły w JCWP o kodach:


RW200023268389 - Luta – wskaźnik przekroczenia 11,0657,



RW200017279669 - Dopł. z Żółnowa – wskaźnik przekroczenia 9,5175,



RW60001818866872 - Świerczyniec – wskaźnik przekroczenia 9,2624,



RW200017296872 - Dopływ z Zawdy – wskaźnik przekroczenia 9,2511,



RW200017268492 - Dopływ spod Łaziska – wskaźnik przekroczenia 9,1452.

We wszystkich ww. JCWP udział ładunku fosforu ze źródeł rozproszonych/obszarowych wyniósł
100% sumarycznego ładunku fosforu.
Ocenę wpływu punktowych i rozproszonych/obszarowych źródeł zanieczyszczeń dokonano w skali:
Brak wpływu, Wpływ słaby, Wpływ znaczący, Wpływ bardzo silny.
W pierwszej kolejności dokonano selekcji na podstawie następujących danych:


Brak wpływu – stan dobry lub bardzo doby, nie przekroczone ładunki dopuszczalne
generowane w JCWP, możliwy przekroczony ładunek skumulowany.



Wpływ słaby – stan dobry lub bardzo dobry, przekroczony ładunek dopuszczalny generowany
w JCWP (wystarczy jeden wskaźnik)



Wpływ znaczący – stan zły, nie przekroczone ładunki dopuszczalne generowane w JCWP, nie
przekroczony ładunek skumulowany



Wpływ bardzo silny – stan zły, przekroczone ładunki generowane w JCWP lub tylko
przekroczony ładunek skumulowany.

Następnie dla JCWP zakwalifikowanych do wpływ słaby i brak wpływu przeprowadzono korektę
(zmiana kwalifikacji pomiędzy tymi klasami) w oparciu o ocenę ekspercką uwzględniającą lokalizację
zakładów przemysłowych, lokalizację punktów zrzutu z gospodarki komunalnej i przemysłu i inne
(składowiska, stawy rybne, wody kopalniane, wody chłodnicze).
Liczba JCWP oceniona ostatecznie w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:
Brak wpływu– 738 JCWP
Wpływ słaby – 270 JCWP
Wpływ znaczący – 1245 JCWP
Wpływ bardzo silny – 2332 JCWP
W tabelach (Tabela 32, Tabela 33, Tabela 34) zestawiono dane podsumowujące dla regionów
wodnych w postaci klasyfikacji wpływu, a dla JCWP zakwalifikowanych do grupy wpływ znaczący,
wpływ bardzo silny liczbę JCWP z dominującym danym czynnikiem sprawczym.
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Tabela 32 Podsumowanie dla regionów wodnych klasyfikacji wpływu zanieczyszczeń ze źródeł punktowych i rozproszonych/ obszarowych

Nazwa regionu wodnego

Brak wpływu

Wpływ słaby

Wpływ znaczący

region wodny Czadeczki
region wodny Czarnej Orawy

Wpływ bardzo silny
1

4

6

region wodny Dniestru

3

region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

85

39

128

77

region wodny Dolnej Wisły

89

49

112

210

region wodny Górnej Odry

8

5

28

49

303

37

230

193

region wodny Górnej Wisły
region wodny Izery

1

1

region wodny Jarft

2

region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa)

1

region wodny Łyny i Węgorapy

4

58

26

26

10

region wodny Małej Wisły

4

4

25

52

region wodny Metuje

3

region wodny Niemna

13

1
2

16

8

Brak wpływu

Nazwa regionu wodnego
region wodny Orlicy

Wpływ słaby

Wpływ znaczący

Wpływ bardzo silny

1

region wodny Środkowej Odry

50

14

252

367

region wodny Środkowej Wisły

38

40

304

970

1

2

1

80

52

108

392

738

270

1245

2332

region wodny Świeżej
region wodny Warty
Suma

Tabela 33 Podsumowanie dla regionów wodnych liczby JCWP zakwalifikowanych do grupy wpływ znaczący, wpływ bardzo silny w podziale na dominujący
czynnik sprawczy – związki biogenne

Nazwa regionu
wodnego

Depozycja

Gospodarka
komunalna

Ludność nie
korzystająca z
oczyszczalni

Ludność nie
korzystająca z
oczyszczalni/
Gospodarka komunalna

Przemysł

Rolnictwo/
Gospodarka
komunalna

Rolnictwo

region wodny
Czadeczki

1

region wodny
Czarnej Orawy

6

region wodny
Dniestru

3

146

Rolnictwo/
Przemysł

Nazwa regionu
wodnego

Gospodarka
komunalna

Depozycja

region wodny
Dolnej Odry i
Przymorza
Zachodniego

3

4

region wodny
Dolnej Wisły

3

7

region wodny
Górnej Odry

8

region wodny
Górnej Wisły

14

region wodny Izery

Ludność nie
korzystająca z
oczyszczalni/
Gospodarka komunalna

Ludność nie
korzystająca z
oczyszczalni

Przemysł

Rolnictwo

1

2

1

Rolnictwo/
Gospodarka
komunalna

1

195

3

304

7

64

1

392

15

2

1

region wodny Jarft

6

region wodny Łaby
i Ostrożnicy (Upa)

1

region wodny
Łyny i Węgorapy
region wodny
Małej Wisły

Rolnictwo/
Przemysł

36

26

4

1

region wodny
Metuje

37

5

1

147

4

Nazwa regionu
wodnego

Gospodarka
komunalna

Depozycja

Ludność nie
korzystająca z
oczyszczalni/
Gospodarka komunalna

Ludność nie
korzystająca z
oczyszczalni

Przemysł

Rolnictwo/
Gospodarka
komunalna

Rolnictwo

Rolnictwo/
Przemysł

region wodny
Niemna

2

region wodny
Środkowej Odry

6

8

2

1

596

6

region wodny
Środkowej Wisły

11

7

14

1

1231

8

2

481

4

1

3376

50

9

22

region wodny
Świeżej
region wodny
Warty
Suma końcowa

1

7

6

1

33

80

23

2

4

Tabela 34 Podsumowanie dla regionów wodnych liczby JCWP zakwalifikowanych do grupy wpływ znaczący, wpływ bardzo silny w podziale na dominujący
czynnik sprawczy – związki organiczne

Nazwa regionu wodnego

Przemysł

Gospodarka komunalna

region wodny Czadeczki

1

region wodny Czarnej Orawy

6

region wodny Dniestru

3

148

Przemysł/Gospodarka komunalna

Nazwa regionu wodnego
region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Przemysł

Gospodarka komunalna

Przemysł/Gospodarka komunalna

96

12

6

region wodny Dolnej Wisły

154

60

7

region wodny Górnej Odry

54

13

2

region wodny Górnej Wisły

375

17

23

26

4

region wodny Izery
region wodny Jarft

1

region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa)
region wodny Łyny i Węgorapy

11

region wodny Małej Wisły

45

region wodny Metuje

1

region wodny Niemna

6

region wodny Środkowej Odry

162

19

2

region wodny Środkowej Wisły

517

36

9

311

40

6

1743

223

59

region wodny Świeżej
region wodny Warty
Suma
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4.1.6.5 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód rzecznych
Ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów wykonano w skali prawdopodobieństwa: brak ryzyka, małe
ryzyko, średnie ryzyko, duże ryzyko. Klasyfikacja prowadzona była dwustopniowo.
W pierwszej kolejności klasyfikację oparto na ocenie wpływu zanieczyszczeń punktowych i
rozproszonych/obszarowych. Przypisano im najwyższe znaczenie ponieważ mają bezpośredni wpływ
na elementy jakości będące podstawą oceny stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego.
Zgodnie z metodyką sam wpływ presji hydromorfologicznej może wpłynąć na pogorszenie stanu z
bardzo dobrego na dobry. Natomiast ocena hydromorfologiczna może być przydatna przy analizie
przyczyn gorszego stanu biologicznego lub fizykochemicznego, które często wynikają z presji
hydromorfologicznych. Wówczas aby „naprawić” straty biologiczne z reguły należy zacząć od
poprawy zdegradowanych hydromorfologicznych elementów jakości.
Zasada wstępnej klasyfikacji oceny ryzyka dla każdej JCWP przedstawia się następująco:

Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Brak wpływu na podstawie oceny wpływu
zanieczyszczeń punktowych i rozproszonych/obszarowych przypisuje się klasę Brak ryzyka

Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Wpływ słaby na podstawie oceny wpływu
zanieczyszczeń punktowych i rozproszonych/obszarowych przypisuje się klasę Małe ryzyko

Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Wpływ znaczący na podstawie oceny
wpływu zanieczyszczeń punktowych i rozproszonych/obszarowych przypisuje się klasę
Średnie ryzyko

Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Wpływ bardzo silny na podstawie oceny
wpływu zanieczyszczeń punktowych i rozproszonych/obszarowych przypisuje się klasę Duże
ryzyko
Uznano jednak, że ze względu na niepewność danych, ocena presji hydromorfologicznych będzie
wspierać ocenę ryzyka.
Wystąpienie znaczących presji hydromorfologicznych zwiększa
prawdopodobieństwo ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Przyjęto następujący algorytm kolejnego kroku klasyfikacji:


Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Brak ryzyka, klasyfikacja nie ulega zmianie zgodnie
z przyjętą zasadą, że wystąpienie tylko presji hydromorfologicznych nie wpływa na ocenę
stanu poniżej dobrego.



Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Małe ryzyko, następuje przekwalifikowanie do
grupy Średnie ryzyko w przypadku:
o

oceny wpływu poborów wód powierzchniowych lub podziemnych jako Znaczący wpływ
lub

o



wód naturalnych (w przypadku wód silnie zmienionych i sztucznych wskaźniki presji
hydromorfologicznych z założenia są przekroczone) oceny wpływu wskaźnika/
wskaźników (wystarczy, że w ten sposób oceniono tylko jeden wskaźnik)
charakteryzujących presje hydromorfologiczne jako Bardzo silny

Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Średnie ryzyko, następuje przekwalifikowanie do
grupy Duże ryzyko w przypadku:
o

oceny wpływu poborów wód powierzchniowych lub podziemnych jako Znaczący wpływ
lub

o



wód naturalnych (w przypadku wód silnie zmienionych i sztucznych wskaźniki presji
hydromorfologicznych z założenia są przekroczone) oceny wpływu wskaźnika/
wskaźników (wystarczy, że w ten sposób oceniono tylko jeden wskaźnik)
charakteryzujących presje hydromorfologiczne jako Bardzo silny

Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Duże ryzyko, klasyfikacja nie ulega zmianie

Wyniki oceny ostatecznej przedstawiają się następująco:


Brak ryzyka – 738 JCWP



Małe ryzyko – 134 JCWP



Średnie ryzyko – 918 JCWP



Duże ryzyko – 2795 JCWP.

W Tabeli 35 podsumowano klasyfikację oceny ryzyka dla regionów wodnych.
Tabela 35 Podsumowanie dla regionów wodnych klasyfikacji oceny ryzyka

Nazwa regionu wodnego

Małe
ryzyko

Brak
ryzyka

Średnie
ryzyko

Duże
ryzyko

region wodny Czadeczki

1

region wodny Czarnej Orawy

4

6

region wodny Dniestru

2

1

region wodny Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego

85

27

109

108

region wodny Dolnej Wisły

89

26

77

268

region wodny Górnej Odry

8

5

15

62

303

24

163

273

region wodny Górnej Wisły
region wodny Izery

1

1

region wodny Jarft

2

region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa)

4
1

region wodny Łyny i Węgorapy

58

12

20

30

region wodny Małej Wisły

4

1

13

67

region wodny Metuje

3

region wodny Niemna

13

151

1
2

8

16

Nazwa regionu wodnego

Małe
ryzyko

Brak
ryzyka

region wodny Orlicy

Średnie
ryzyko

Duże
ryzyko

1

region wodny Środkowej Odry

50

1

149

483

region wodny Środkowej Wisły

38

17

237

1060

1

2

80

17

115

420

738

134

918

2795

region wodny Świeżej
region wodny Warty
Suma

4.2

1

Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływów dla wód
jeziornych

4.2.1 Ocena stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód jeziornych
Ocenę wykonano na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez specjalistów z
Instytutu Ochrony Środowiska w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9
listopada 2011 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych i
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.
Dla potrzeb niniejszej pracy wykorzystano wyniki weryfikacji ocen za lata 2010, 2011, 2012 w
oparciu o nowe granice klas dla fitoplanktonu i makrobezkręgowców bentosowych.
Weryfikacja ocen jezior badanych w latach 2010, 2011 i 2012 obejmowała:
1. weryfikację oficjalnego typu abiotycznego jezior;
2. weryfikację ocen na podstawie fitoplanktonu (stosowanego dotychczas chlorofilu a) przez
włączenie do oceny wskaźnika fitoplanktonowego PMPL i jego nowych granic klas;
3. uwzględnienie zweryfikowanych wartości wskaźnika makrofitowego ESMI oraz nowej
klasyfikacji jezior na podstawie makrofitów, będącej wynikiem ćwiczenia interkalibracyjnego;
4. uwzględnienie nowoopracowanych wskaźników
bentosowych LMI oraz ichtiofauny LFI+;

na

podstawie

makrobezkręgowców

Ponadto, w przypadku wskaźnika tlenowego korzystano z możliwości odstąpienia od jego stosowania
w ocenie pod warunkiem, że jego pomiar został pozyskany w warunkach atypowych. Dokonywano
także analizy poszczególnych wartości wskaźników jakości wód, z uwzględnieniem zakresu
stwierdzonego w dotychczasowych zbiorach danych oraz wzajemnych odniesień wskaźników jakości
wód. Przyczyną wykluczenia warunków tlenowych było np. niepełne wymieszanie się wód jeziora w
czasie cyrkulacji wiosennej, a także mała objętość hypolimnionu, która sprzyja występowaniu
ubytków tlenowych w tej warstwie wody, nawet w jeziorach słabo zeutrofizowanych. Wszystkie
zweryfikowane dane z lat 2010, 2011, 2012 zostały zestawione, a dla jezior badanych w tym okresie
więcej niż raz został przeprowadzony proces dziedziczenia danych, zgodnie z wytycznymi
opracowanymi przez GIOŚ.
Ostatecznie, ocena stanu ekologicznego została wykonana dla 381 jezior. W trzech jeziorach z
województwa pomorskiego, wszystkich badanych w 2010 roku: Schodno (20496), Wierzysko (20647)
i Zajezierskie (20772), zakres badań był niewystarczający do przeprowadzenia oceny stanu
ekologicznego (brak danych biologicznych). Na skutek weryfikacji ocen, 317 jezior nie zmieniło
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klasyfikacji, dla 41 klasyfikacja została obniżona, a dla 23 podwyższona. Spośród jezior ocenionych
wcześniej jako bardzo dobre i dobre, weryfikacja ocen wpłynęła na obniżenie klasy w 26 jeziorach: w
trzech z bardzo dobrej do dobrej, a w 23 z dobrej do niżej niż dobrej (umiarkowanej lub słabej).
Głównymi przyczynami obniżenia klasy były warunki tlenowe oraz wskaźnik ESMI. Klasa czterech
jezior (Radęcino - 10769, Choczewskie - 21050, Krzywa Kuta - 30557) została podwyższona z dobrej
do bardzo dobrej. Spośród jezior ocenionych wcześniej jako umiarkowane, trzy jeziora (Lubotyń 10391, Osiek - 10802, Barlineckie - 11025) zostały przeklasyfikowane do stanu bardzo dobrego, a
cztery jeziora (Jaroszewskie - 10287, Długie k. Chyciny - 10382, Goreńskie - 20056, Długie
Wigierskie - 30619) do dobrego. We wszystkich siedmiu przypadkach o wcześniejszej ocenie
decydowały głównie elementy wspierające (głównie deklasyfikacja do stanu umiarkowanego przez
warunki tlenowe), a obecnie wyliczony wskaźnik fitoplanktonowy PMPL wskazuje na stan bardzo
dobry lub dobry. Pogorszenie stanu z umiarkowanego do słabego lub złego nastąpiło w przypadku
ośmiu jezior. Spośród jezior ocenionych jako słabe 10 podwyższyło swoją klasę i przeszło do
umiarkowanych, a siedem obniżyło do złych, jednakże żadne z tych jezior nie przeszło do kategorii
spełniających cele środowiskowe. Spośród jezior ocenionych jako złe, dzięki weryfikacji oceny
chlorofilowej wskaźnikiem PMPL, jedno podwyższyło klasę do umiarkowanej (Skulska Wieś 10394) i jedno do słabej (Bartężek - 20100). Podsumowując, spośród wszystkich jezior, które na
skutek weryfikacji ocen zmieniły klasę stanu ekologicznego, 23 zostało przesuniętych z kategorii
spełniających cele środowiskowe do niespełniających, a siedem odwrotnie. Ostatecznie, 135 jezior
spełnia cele środowiskowe (wykazywało bardzo dobry [53] lub dobry [82] stan ekologiczny), a 246
zostało zaklasyfikowanych poniżej dobrego stanu ekologicznego (stan umiarkowany – 129, słaby – 57
i zły – 60 jednolitych części wód jezior). Ocena stanu chemicznego została dokonana dla 146 jezior, w
których badane były substancje priorytetowe, przy czym komplet wszystkich 46 substancji zbadany
był tylko w czterech jeziorach z województwa zachodniopomorskiego (Wilczkowo -10537,
Businowskie – 10615, Mąkowarskie – 10743 i Pełcz - 11081). W pozostałych jeziorach zbadano od
jednej do 43 substancji priorytetowych. W 119 jeziorach, w których badane były substancje
priorytetowe, nie stwierdzono przekroczeń, natomiast w 27 przekroczenia występowały (zły stan
chemiczny). Przekroczenia stwierdzono w przypadku 15 substancji priorytetowych (tabela 1.3.4.),
przy czym najczęściej były to: indeno(1,2,3-cd)piren (20 jezior), bezno(g,h,i)perylen (10 jezior),
endosulfan (10 jezior) oraz rtęć i jej związki (10 jezior). Przekroczenia pozostałych substancji
stwierdzano w wodach jednego do dziewięciu jezior. W 10 jeziorach przekroczenia stwierdzono w
przypadku więcej niż pięciu substancji priorytetowych, przy czym największą liczbę przekroczeń
stwierdzono w jeziorach Wierzbiczańskie (10175), Wilczyńskie (10401) i Niedzięgiel (10409). W
pozostałych 17 jeziorach przekroczenia dotyczyły dwóch substancji priorytetowych, najczęściej
bezno(g,h,i)terylenu i indeno(1,2,3-cd)piranu. Ostatecznie, po zintegrowaniu ocen stanu
ekologicznego oraz stanu chemicznego, stan 48 jezior zaklasyfikowano jako dobry, a 259 jako zły.
Jako dobre zostały zaklasyfikowane jeziora, których stan ekologiczny był dobry lub bardzo dobry oraz
te, w których nie stwierdzono przekroczeń wartości granicznych substancji priorytetowych. Jako złe
zostały ocenione jeziora, w których na podstawie badań stanu chemicznego stwierdzono przekroczenia
substancji priorytetowych i/lub w których stan ekologiczny był poniżej dobrego (nawet jeśli dla części
z nich nie wykonywano badań stanu chemicznego). Dla 77 jezior, ze względu na brak wyników badań
stanu ekologicznego (trzy jeziora) lub stanu chemicznego (przy dobrym lub bardzo dobrym stanie
ekologicznym), ocena stanu nie została przeprowadzona.

4.2.2 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływu źródeł
punktowych
Wśród głównych przyczyn dewastacji środowiska wodnego należy w pierwszej kolejności wymienić
bezpośrednie zrzuty zanieczyszczeń do wszystkich kategorii jednolitych części wód, w tym jezior.
Zanieczyszczenia te związane z emisją substancji niebezpiecznych do środowiska, są źródłem presji,
oddziałującej bezpośrednio na stan wszystkich kategorii jednolitych części wód.
Zanieczyszczenia komunalne i przemysłowe odprowadzane są do rzek w postaci ścieków powodując
wielomiliardowe straty ekologiczne i gospodarcze oraz społeczne w postaci m.in. zagrożeń dla
zdrowia i życia.
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Pozyskanie danych do bilansowania zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, ze względu na ich
zróżnicowany charakter pochodzenia i oddziaływania na środowisko wodne muszą przede wszystkim
spełniać wymagany poziom rzetelności i wiarygodności.

4.2.2.1 Dane do identyfikacji presji (znaczących oddziaływań)
Do identyfikacji punktowych źródeł zanieczyszczeń zgodnie z Metodyką wykorzystano dane z BDL
GUS z roku 2010 w zakresie ładunków azotu i fosforu ogólnego odprowadzane w ściekach po
oczyszczeniu do wód.
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art.31 ustawy o statystyce publicznej
[Ustawa 1995]. Prowadzący instalację oraz użytkownicy urządzeń mają obowiązek przekazywać
właściwym wojewódzkim Urzędom Statystycznym w terminie do dnia 31 stycznia danego roku
informacje dotyczące między innymi ścieków przemysłowych i komunalnych oraz stopnia ich
oczyszczania, wyposażenia miast i wsi w instalacje wodne i oczyszczalnie ścieków.
Ponadto dla potrzeb identyfikacji danych o punktowych źródłach zanieczyszczeń wykorzystano bazę
opracowaną w IMGW PIB OMJW dla potrzeb realizacji programu Pollution Load Compilation 6
(PLC-6). Baza ta opracowana została w oparciu o dane i informacje przekazane przez specjalistów z
wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w zakresie identyfikacji głównych punktowych
źródeł zanieczyszczeń. W oparciu o dane przekazane przez specjalistów z WIOŚ zidentyfikowano 30
oczyszczalni odprowadzających ścieki do jednolitych części wód jezior. Wśród zidentyfikowanych
zrzutów 22 to zrzuty komunalne, pozostałe 8 to zrzuty przemysłowe. Bazę zrzutów punktowych
odprowadzających zanieczyszczenia do jednolitych części wód jezior ujęto w geobazie.

4.2.2.2 Przyjęte założenia
Ustalono, że z wielu przeanalizowanych źródeł pozyskania danych, wymagany poziom rzetelności i
wiarygodności spełniają tylko dane GUS. Dlatego też ładunki zanieczyszczeń odprowadzane z
punktowych zrzutów do jednolitych części wód jezior, obliczono na podstawie danych GUS.
Dane w BDL gromadzone są w układzie opierającym się na administracyjnym podziale kraju
obejmującym ponad 200 cech statystycznych opisujących parametry i charakterystykę działalności
antropogenicznej na ponad 3000 obszarów gmin w Polsce.
Ze względu na strukturę bazy danych GUS, a także zróżnicowanie przestrzenne wynikające między
innymi z podziału hydrograficznego i administracyjnego kraju, konieczne było opracowanie metodyki
bilansowania zanieczyszczeń ze źródeł punktowych z wykorzystaniem komputerowych technik
przetwarzania danych.
Dzięki wykorzystaniu oprogramowania relacyjnych baz danych i możliwościom języka SQL wybrano
za pomocą kwerend, informacje odnośnie gmin leżących na obszarze zlewni. Informacje na temat
lokalizacji gmin oraz ich procentowego udziału w zlewni jeziornej uzyskano z opracowanej metody
wyznaczania współczynnika CF.
Mianem współczynnika CF nazwano umownie wartość, która określa jaka część całkowitej
powierzchni obiektu lub regionu zadanego uczestniczy w całkowitej powierzchni obszaru
wskazanego.
W celu obliczenia poszczególnych elementów mających wpływ na jakość jednolitej części wód
opracowano algorytm dla dokonania niezbędnych operacji. Algorytm ten dokonuje przeliczeń
pomiędzy poszczególnymi cechami statystycznymi opisującymi zjawiska występujące na całkowitym
obszarze gminy, a wartością współczynnika CF danej gminy.
Uzyskane w ten sposób wartości odnoszą się do części gminy leżącej w obrębie jednolitej części wód
jak również informują o proporcjonalnym rozmieszczeniu danej cechy statystycznej na obszarze
gminy. Suma wartości obliczonych dla poszczególnych gmin zawierających się w obrębie jednolitej
części wód określa całkowitą wartość wyliczonej cechy statystycznej dla zadanej JCWP.
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Opracowanie procedury obliczania procentowego udziału powierzchni gminy w całkowitej
powierzchni JCWP dla gmin, które całkowicie lub częściowo leżą w obrębie JCW, przedstawiono
poniżej:


CFgmi = ((PowGmiCałk – PowGmiPoza) / PowZlCałk) * 100



[% udział pow gminy w zlewni], gdzie



PowGmiCałk – Całkowita powierzchnia gminy,



PowGmiPoza – Powierzchnia gminy leżąca poza obszarem zlewni (jednolitej części wód)



PowZlCałk – Całkowita powierzchnia zlewni (jednolitej części wód)



CFgmi – współczynnik CF gminy, współczynnik określający udział powierzchni gminy w
pokryciu zlewni (jednolitej części wód);

dla CF = 1 gmina leży w całości w obszarze zlewni (jednolitej części wód), CF = 0 gmina poza
zlewnią (jednolitą częścią wód)

4.2.2.3 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań)
Podstawą zastosowanej metodyki wyznaczania znaczących punktowych źródeł zanieczyszczeń jest
wykorzystanie jednostkowych danych dla każdego z obszarów gmin i zestawienie ich z
zaproponowanymi wielkościami granicznymi charakteryzującymi znaczące źródła punktowe.
Do wyznaczenia znaczących źródeł punktowych w niniejszej pracy wykorzystano:


Ładunki azotu ogólnego w ściekach komunalnych i przemysłowych odprowadzane po
oczyszczeniu do wód (kgN/rok),



Ładunki fosforu ogólnego w ściekach komunalnych i przemysłowych odprowadzane po
oczyszczeniu do wód (kgP/rok),

Bilans wielkości zanieczyszczeń punktowych wykonano z wykorzystaniem narzędzi GIS i z
wykorzystaniem opisanej w poprzednim rozdziale procedury wyznaczania współczynnika CF.
Bilansując wielkości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód na obszarach poszczególnych gmin,
utworzono mapy rozkładu ładunków azotu i fosforu
Następnie na tak przygotowane warstwy, nałożono warstwę jezior i przypisano dla każdej z
analizowanych jednolitych części wód jezior informację o wielkości ładunków azotu i fosforu
odprowadzanych do ich zlewni, ze zrzutów punktowych. Opracowane w ten sposób warstwy
informacyjne posłużyły jako materiał do analizy przestrzennej i ilościowej wskaźników
zanieczyszczenia wód, ściekami komunalnymi i przemysłowymi na obszarze jednolitych części wód
jezior.

4.2.2.4 Ocena wpływów
Oceny wpływu dokonano poprzez porównanie zidentyfikowanych wielkości ładunków azotu
ogólnego i fosforu ogólnego odprowadzanych do jednolitych części wód jeziornych z wynikami oceny
stężeń tych pierwiastków rozpuszczonych w wodzie. W niniejszej pracy przyjęto założenie, że w
przypadku jezior, oceny wpływu zidentyfikowanych presji dokonuje się w odniesieniu do sumy
wielkości zidentyfikowanych ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do wód JCWP. Dlatego też
oceny wpływu na stan zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych dokonano w odniesieniu do
sumy ładunków azotu ogólnego i fosforu ogólnego odprowadzanych do analizowanych JCWP ze
źródeł punktowych i rozproszonych/obszarowych. Zagadnienie to zostanie szczegółowo opisane w
rozdziale dotyczącym presji skumulowanych.
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4.2.3 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływu źródeł
rozproszonych/obszarowych
Przyjęto ten sam sposób podejścia metodycznego, jak w przypadku rzek. Do obliczeń wykorzystano
warstwę zrodla_presji_rozpr_obszar_rolnictwo_JCWP_jeziorne zawierającą lokalizację terenów
rolnych w danej JCWP.

4.2.4 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływu zmian
hydromorfologicznych
Ramowa Dyrektywa Wodna zwraca uwagę na potrzebę badania elementów hydromorfologicznych,
gdyż występowanie określonych zespołów organizmów określających stan jednolitej części wód jest
w zasadniczy sposób powiązane zarówno z chemicznymi jak i fizycznymi cechami danego
środowiska. Czynniki te określają typ części wód oraz zespoły organizmów charakterystycznych dla
danego typu.
Określenie znaczących presji hydromorfologicznych wymaga przeanalizowania specjalistycznych
danych w zakresie zabudowy brzegów JCWP jezior i stopnia przekształceń antropogenicznych
uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie naturalnych ekosystemów.

4.2.4.1 Dane do identyfikacji presji (znaczących oddziaływań)
Do określenia zagrożenia jednolitych części wód jezior ze względu na presje hydromorfologiczne
wykorzystano wyniki prac wykonanych na zlecenie KZGW i RZGW w zakresie weryfikacji
wyznaczenia silnie zmienionych części wód jeziornych. Procedura weryfikacji wyznaczenia silnie
zmienionych części wód jeziornych oparta została na metodyce określonej w opracowaniu pt.
Opracowanie metodyki weryfikacji wyznaczenia silnie zmienionych i sztucznych części wód
jeziornych [Opracowanie metodyki …, 2011]. Metodyka ta bazuje na określonych wskaźnikach do
oceny stanu hydrologicznego i morfologicznego, dla których określono wartości graniczne, których
przekroczenie pozwala uznać analizowaną JCWP, jako silnie zmienioną.
Zastosowane wskaźniki dzielą się na wskaźniki podstawowe i uzupełniające w zakresie oceny presji
hydrologicznej/morfologicznej jednolitych części wód jeziornych. Wskaźniki te mają postać
wymierną lub opisową. Ponadto w metodyce zastosowanie znalazł dodatkowy wskaźnik biologiczny
wspierający ocenę zmian morfologicznych - ESMI.
Przegląd wskaźników branych pod uwagę do weryfikacji statusu JCWP jeziornych przedstawiono w
poniższych tabelach.
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Tabela 36 Wskaźniki podstawowe w zakresie oceny stanu hydrologicznego JCWP jeziornych
Nazwa wskaźnika

Sposób obliczania

Opis

Wskaźnik Aa – retencja
wód

Aa = │ [(SSW81-10/SSW61-80* kp) *
100%] – 100%│

Wskaźnik określa tendencję zmian
retencji jeziornej w wieloleciu
1981-2010 względem wielolecia
przyjętego jako pseudonaturalne
(1961-1980)
w
metodyce
stosowanej w pierwszym cyklu
planistycznym.
Ocena
zmian
retencji wód jeziornych oparta jest
na
regularnych
obserwacjach
stanów wód prowadzonych na
stacjach
wodowskazowych
wybranych jezior oraz przy
budowlach
piętrzących.
Przekroczenie wartości progowej
wyłącznie dla tego wskaźnika nie
decyduje o kwalifikacji jeziora
jako silnie zmienionej części wód.

gdzie:
Aa – wskaźnik retencji,
SSW81-10 – średnie stany wody jezior dla
wielolecia 1981-2010,
SSW61-80 – średnie stany wody jeziora w
wieloleciu pseudonaturalnym 1961-1980,
kp – współczynnik korygujący określany na
podstawie stosunku średnich opadów
rocznych z wielolecia 1981-2010 do
wielolecia pseudonaturalnego (1961-1980),
przy czym wyznaczenie kp powinno się
opierać na uśrednionych wartościach opadów
ze stacji zlokalizowanych w zlewniach
cieków zasilających oceniany zbiornik:
kp = Pśr.81-10/Pśr.61-80
Wskaźnik
Ab
–
wskaźnik
zaburzenia
przepływu
nienaruszalnego
na
wypływie z jeziora

Ab = │ (Qnn81-10/Qnn61-80* kp) -1│
gdzie:
Ab – wskaźnik zaburzenia przepływu
nienaruszalnego na wypływie z jeziora,
Qnn81-10 – przepływ nienaruszalne na
wypływie z jeziora dla wielolecia 1981-2010,
Qnn61-80 – przepływ nienaruszalne na
wypływie
z
jeziora
w
wieloleciu
pseudonaturalnym 1961-1980,
kp – współczynnik korygujący określany na
podstawie stosunku średnich opadów
rocznych z wielolecia 1981-2010 do
wielolecia pseudonaturalnego, przy czym
wyznaczenie kp powinno się opierać na
uśrednionych wartościach opadów ze stacji
zlokalizowanych w zlewniach cieków
zasilających oceniany zbiornik:
kp = Pśr.81-10/Pśr.61-80
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Wskaźnik zaburzenia przepływu
nienaruszalnego na wypływie z
jeziora
określa
zmienność
poziomów
przepływu
nienaruszalnego.
Wartość
wskaźnika
stanowi
wartość
bezwzględną dopełnienia do 1
stosunku
przepływu
nienaruszalnego wg kryterium
hydrobiologicznego Kostrzewy z
wielolecia 1981-2010 i przepływu
nienaruszalnego według kryterium
hydrobiologicznego Kostrzewy z
wielolecia
pseudonaturalnego
(1961-1980).
Przekroczenie wartości progowej
wyłącznie dla tego wskaźnika nie
decyduje o kwalifikacji jeziora
jako silnie zmienionej części wód.

Nazwa wskaźnika

Sposób obliczania

Opis

Wskaźnik
Ac
–
wskaźnik
zaburzenia
reżimu hydrologicznego
jezior

Ac = │ (SSQ81-10/SSQ61-80* kp) - 1│

Wskaźnik
zaburzenia
reżimu
hydrologicznego jezior opisuje
zmienność średnich przepływów
rocznych w różnych wieloleciach.
Wartość
wskaźnika
stanowi
wartość bezwzględną dopełnienia
do 1 stosunku przepływu SSQ z
wielolecia 1981-2010 i przepływu
SSQ
z
wielolecia
pseudonaturalnego (1961-1980).
Stosuje
się
współczynnik
korygujący kp.

gdzie:
Ac
–
wskaźnik
zaburzenia
hydrologicznego jezior,

reżimu

SSQ81-10 – średnie przepływy na wypływie z
jeziora dla wielolecia 1981-2010,
SSQ61-80 – średnie przepływy na wypływie z
jeziora w wieloleciu pseudonaturalnym 19611980,
kp – współczynnik korygujący określany na
podstawie stosunku średnich opadów
rocznych z wielolecia 1981-2010 do
wielolecia pseudonaturalnego, przy czym
wyznaczenie kp powinno się opierać na
uśrednionych wartościach opadów ze stacji
zlokalizowanych w zlewniach cieków
zasilających oceniany zbiornik:

Przekroczenie wartości progowej
wyłącznie dla tego wskaźnika nie
decyduje o kwalifikacji jeziora
jako silnie zmienionej części wód.

kp = Pśr.81-10/Pśr.61-80
Źródło: Opracowanie własne

Tabela 37 Wskaźniki podstawowe w zakresie oceny stanu morfologicznego JCWP jeziornych
Nazwa wskaźnika

Sposób obliczania

Opis

Wskaźnik Ba – stopień
przekształcenia
strefy
brzegowej jeziora

Ba = [(l1 * x1 + l2 * x2 + l3 * x3)/l] * 100%

Wskaźnik
określa
stopień
przekształceń strefy brzegowej
jeziora wpływających na warunki
infiltracyjne. Bierze pod uwagę w
szczególności zaburzenia ciągłości
strefy roślinności szuwarowotrzcinowej
z
wykorzystaniem
dostępnych
ortofotomap.
Do
obliczenia wartości wskaźnika
oblicza się długość odcinków linii
brzegowej
według
klas
przekształcenia oraz stosuje się
odpowiednie
współczynniki
korygujące xn.

gdzie:
Ba – wskaźnik określający stopień
przekształcenia strefy brzegowej jeziora,
l1-3 – długości linii brzegowej [km] wg klas,
x1-3 – współczynnik korygujący wg klas,
l – długość linii brzegowej [km].

Klasy:
KLASA 1: Trwałe, ograniczające
infiltrację
wód,
zmiany
morfologiczne brzegów (zabudowa
użytkowa trwała i okresowa,
umocnienia betonowe i kamienne,
slipy betonowe):
x1
=
1
(w
obliczeniach
uwzględniany jest cały odcinek, na
którym występują zaburzenia)
KLASA
2:
Trwałe
nie
ograniczające
infiltracji
wód
zmiany morfologiczne brzegów
(plaże, powierzchnie trawiaste
wstępnie
utwardzone,
strefy
brzegowe naturalne pozbawione
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Nazwa wskaźnika

Sposób obliczania

Opis
higrofitów, przekształcone tereny
zielone,
wały
przeciwpowodziowe):
x2 = 0,5 (w obliczeniach
uwzględniany jest cały odcinek, na
którym występują zaburzenia)
KLASA 3: Odcinki zbliżone do
naturalnych ze sztucznie zaburzoną
ciągłością strefy higrofitów (formy
zaburzeń ciągłości: pomosty i
przecinki
wędkarskie,
cumownicze, slipy ziemne):
x3 = 0,2 (w obliczeniach
uwzględniany jest cały odcinek, na
którym występują zaburzenia)
Wskaźnik
decydujący
o
zakwalifikowaniu jeziora jako
SZCW w przypadku przekroczenia
wartości progowych.

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 38 Wskaźniki uzupełniające w zakresie oceny stanu hydrologicznego JCWP jeziornych
Nazwa wskaźnika

Sposób obliczania

Opis

Wskaźnik
Ca
–
powiązanie z wodami
podziemnymi

brak

Wskaźnik określa występowanie
warstwy izolującej dno jeziora lub
jej brak. Wyraża się w wartościach
0 lub 1, gdzie 0 oznacza brak
istotnych zmian, a 1 zmianę
polegającą na uszczelnieniu dna
jeziora np. geomembraną lub
warstwą izolującą osady denne.
Wskaźnik opiera się na ocenie
eksperckiej.

Wskaźnik Cb – wielkość
poborów bezzwrotnych
w odniesieniu do SNQ
na wypływie z JCWP
jeziornych

Cb = ΣPpg/SNQ61-80

Wskaźnik Cb porównuje wielkość
poborów
bezzwrotnych
do
wielkości przepływu średniego
niskiego. Wartość wskaźnika jest
ilorazem łącznej sumy poborów
bezzwrotnych
wód
powierzchniowych i podziemnych
w zlewni bezpośredniej jeziora do
przepływu średniego niskiego z
wielolecia
pseudonaturalnego
(1961-1980) na wypływie z
jeziora. Przekroczenie wartości
progowej wyłącznie dla tego
wskaźnika
nie
decyduje
o
kwalifikacji jeziora jako silnie
zmienionej części wód.

gdzie:
Cb – wskaźnik określający wielkość poborów
bezzwrotnych w odniesieniu do SNQ na
wypływie z JCWP jeziornych,
ΣPpg – suma bezzwrotnych poborów
podziemnych i powierzchniowych w zlewni
bezpośredniej jeziora,
SNQ61-80 – średni niski przepływ w
wieloleciu pseudonaturalnym (1961-1980) na
wypływie z JCWP jeziornych
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Nazwa wskaźnika

Sposób obliczania

Opis

Wskaźnik
Da
–
wskaźnik obwałowania
brzegów jeziora

Da = (Lw/Lb) * y

Wskaźnik
określa
stopień
przekształcenia linii brzegowej w
postaci
obwałowań.
Ma
zastosowanie w sytuacji, gdy
obwałowanie ogranicza swobodne
rozlanie wody przy poziomach
odpowiadających średniej wysokiej
wodzie (SWW) z wielolecia
pseudonaturalnego
(1961-1980)
lub
w
przypadku
braku
odpowiednich danych - rzędnej
poziomu wody odczytanej z map
topograficznych
z
20-lecia
międzywojennego
(które
odpowiadają
w
przybliżeniu
SWW61-1980
jezior).
Przy
obliczeniach wykorzystuje się
współczynnik
korygujący
y,
którego
wartość
zależy
od
odległości korony wału od linii
brzegowej.

gdzie:
Da – wskaźnik,
Lw – długość obwałowań (nie uwzględnia
obwałowań cieków),
Lb – długość linii brzegowej jeziora,
y – współczynnik korygujący dla jezior wg
poniższej tabeli (Tabela 3):
Wartości współczynnika korygującego y do
obliczenia wskaźnika Da.
Odległość
korony
wału od
linii
brzegowej
jeziora
x [m]

Wartość
współczynnika
korygującego
y

do 20 m

y=1

20-0100 m

y = -0,0113x +
1,225

> 100 m

y = 0,1

Przekroczenie wartości progowej
wyłącznie dla tego wskaźnika nie
decyduje o kwalifikacji jeziora
jako silnie zmienionej części wód.

W pozostałych przypadkach wskaźnika tego
nie uwzględnia się.
Wskaźnik
wskaźnik
piętrzenia
jeziornych

Db
–
poziomu
JCWP

Wskaźnik poziomu piętrzenia
JCWP
jeziornych
porównuje
obecne stany charakterystyczne
jeziora do stanów sprzed budowy
urządzenia
piętrzącego
(na
podstawie
stanów
z
map
topograficznych z początku XX w.,
które odpowiadają generalnie
stanom SWW). W przypadku
przekroczenia
stanów
sprzed
budowy urządzeń piętrzących
stwierdza
się
występowanie
modyfikacji reżimu naturalnego
jezior.

brak
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Nazwa wskaźnika

Sposób obliczania

Opis

Wskaźnik
Dc
–
wskaźnik
zmian
w
użytkowaniu
JCWP
jeziornych skutkujących
zmianą
warunków
morfologicznych lub/i
hydrologicznych

brak

Wskaźnik dokonuje porównania
stanu morfologicznego jeziora przy
obecnym
sposobie
jego
użytkowania do stanu sprzed
zaistnienia
ostatniej
istotnej
zmiany użytkowania. Określa
występowanie (wartość 1) lub brak
(wartość 0) zmian użytkowania
jeziora mających istotny wpływ na
zmianę
warunków
morfologicznych
lub
hydrologicznych.
Wskaźnik ten kwalifikuje jezioro
do SZCW w przypadku połączenia
kilku odrębnych zbiorników (w
wyniku spiętrzenia cieku przez nie
przepływającego) w jeden akwen
lub rozdzielenia jednej istotnej
części wód jeziornych przy
pomocy grobli lub innej budowli
wodnej dla celów rybackich.

Źródło: Opracowanie własne

Wskaźniki pomocnicze stanowią dopełnienie oceny eksperckiej przeprowadzonej na podstawie
wskaźników oceny stanu hydrologicznego i morfologicznego JCWP jeziornych.
Są to wskaźniki opisowe:


bagrowanie dna (tak/nie),



izolacja naturalnych osadów dennych (tak/nie),



charakter budowli piętrzących (czynne/bierne),



obecność zabudowy trwałej w pasie 100 m od linii brzegowej (tak/nie),



presja turystyczna – żegluga śródlądowa (tak/nie),



zaburzenia reżimu wodnego związane z utrzymaniem szlaku (tak/nie),



inne zmiany morfologiczne zaistniałe i zidentyfikowane po zakończeniu pierwszego cyklu
planistycznego (tak/nie – charakter zmian).

Makrofitowy Wskaźnik Stanu Ekologicznego, (Ecological State Macrophyte Index – ESMI) to
wskaźnik opisujący stan zbiorowisk roślin wodnych, mogący potwierdzić lub wyeliminować
bezpośredni wpływ zmian hydromorfologicznych na równowagę biologiczną w strefie brzegowej
jezior. Ma zastosowanie w biomonitoringu śródlądowych wód stojących.
Wskaźnik ESMI nie stanowi samodzielnie i jednoznacznie o zakwalifikowaniu jeziora do SZCW.
Procedura weryfikacji wyznaczenia silnie zmienionych i sztucznych części wód jeziornych na etapie
ostatecznego wyznaczania została oparta na metodyce określonej w opracowaniu [Opracowanie
metodyki …, 2011]. W pierwszej kolejności w pracach zastosowano ocenę na podstawie opisanych
wyżej wskaźników: wskaźników podstawowych i uzupełniających oceny stanu hydrologicznego i
morfologicznego jednolitych części wód jeziornych oraz wskaźnika biologicznego (ESMI). W drugiej
kolejności znalazła zastosowanie ocena ekspercka opierająca się również na dodatkowych danych
nieuwzględnionych wcześniej w toku analizy z użyciem ww. wskaźników. Ocena ekspercka i
praktyczna znajomość zlewni wywarła znaczący wpływ na ostateczną decyzję zakwalifikowania
części wód jako silnie zmienionej lub sztucznej, mając niejednokrotnie znaczenie przesądzające o
ostatecznej klasyfikacji. Element przesądzający stanowiły zatem znaczne zmiany hydromorfologiczne,
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których odwrócenie wymagałoby naruszenia zaistniałej równowagi ekologicznej bądź zmiany
zagospodarowania terenu lub też zagrażałoby stabilności energetycznej kraju, a w przypadkach
prowadzonej sterowanej gospodarki wodnej stanowiłyby narażenie życia i mienia ludności ze względu
na powstałe zagrożenie powodziowe.

4.2.4.2 Przyjęte założenia
Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjmuje się, że wszystkie jednolite części wód jezior, które w
wyniku weryfikacji otrzymały status silnie zmienionych (SZCW) są zagrożone ze względu na presje
hydromorfologiczne.

4.2.4.3 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań)
W pierwszej kolejności dokonano przeglądu opracowań wykonanych na zlecenie KZGW i RZGW w
zakresie weryfikacji wyznaczenia silnie zmienionych części wód jeziornych. Wszystkie wyznaczone
jednolite części wód jeziornych znajdują się w granicach administracji RZGW Gdańsk, Poznań,
Szczecin, Warszawa i Wrocław.
Liczba jednolitych części wód jeziornych, które poddano weryfikacji wygląda następująco:


RZGW Gdańsk – 282 jeziora



RZGW Poznań – 284 jeziora



RZGW Szczecin – 112 jezior



RZGW Warszawa – 336 jezior



RZGW Wrocław – 24 jeziora

Analizując opracowania z poszczególnych RZGW, dał się zauważyć różny sposób podejścia,
zwłaszcza w zakresie liczby wskaźników wziętych pod uwagę w procedurze weryfikacyjnej.
Rozpiętość wskaźników branych pod uwagę, w procedurze weryfikacji wynosi od jednego do kilku, w
zależności od RZGW.
Wykonana analiza przekazanych materiałów wykazała potrzebę wykonania wspólnego jednolitego
pod względem zakresu i struktury opracowania tabelarycznego, z ujednoliconymi wynikami
przeprowadzonej weryfikacji w zakresie ostatecznego wyznaczenia silnie zmienionych części wód
jeziornych. W ten sposób w Ośrodku Monitoringu Jakości Wód Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej – PIB dokonano zestawienia wyników weryfikacji dla wszystkich 1038 jednolitych części
wód jeziornych.
Tak przygotowane zestawienie porównano z wcześniej określonym statusem jednolitych części wód
jeziornych. Przeprowadzona analiza ujawniła, że liczba silnie zmienionych części wód jeziornych
zwiększyła się z pierwotnej liczby 75 do 124.
Biorąc pod uwagę zakres przeanalizowanych wskaźników stanu hydrologicznego i morfologicznego, a
także wiedzę ekspercką autorów weryfikacji wykonanej na zlecenie KZGW i RZGW, w niniejszej
pracy uznano, że wszystkie części wód, których status określono jako silnie zmienione, poddane są
znaczącej presji hydromorfologicznej.

4.2.4.4 Ocena wpływów
Wszystkie jednolite części wód jezior, które poddane są znaczącej presji hydromorfologicznej, i dla
których nie są znane wyniki oceny stanu ekologicznego, uznano za zagrożone nieosiągnięciem celów
środowiskowych. Wyniki tych prac ujęto w geobazie.
Rekreacja, turystyka, sport
Ponadto zidentyfikowano i wydzielono te jednolite części wód, w których wykazano istnienie presji
wynikającej z działalności rekreacyjnej.
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Uwzględniono istnienie przystani jachtowych i kąpielisk w JCWP jeziornych i utworzono warstwę
Presje_wody_rekreacja_JCWP_jeziorne. Wg danych z 2012 roku w Polsce przy brzegach jezior
usytuowanych było 88 przystani jachtowych. Takie obiekty znajdowały się w 20 JCWP jeziornych.
W warstwie tej uwzględniono lokalizację w JCWP kąpielisk czynnych w 2012 roku, wyznaczonych
zgodnie z Dyrektywą dotycząca zarządzania jakością wodą w kąpieliskach [Dyrektywa 2006].
Uznano, że kąpieliska i obiekty im towarzyszące powodują znaczące zmiany głównie w
zagospodarowaniu brzegów wód. Kąpielisk usytuowanych nad jeziorami było 59 i zlokalizowane były
w 51 JCWP jeziornych.
Utworzono jedną warstwę shape powstałą z dwóch wskazanych materiałów źródłowych. Każdej
wykazanej JCWP przypisano liczbę obiektów rekreacji.
W celu określenia wielkości wpływu
następujące dane:

presji związanych z turystyką i rekreacją niezbędne są

 rodzaj uprawianej turystyki i rekreacji,
 charakterystyka istniejącej nadwodnej infrastruktury rekreacyjnej (funkcja, możliwie
szczegółowy opis konstrukcji, użytych materiałów, charakterystyka eksploatacji, lokalizacja
w stosunku do cieku lub jeziora),
 liczba osób korzystających z rekreacji (intensywność obciążenia cieku lub jeziora szczególnie
w wysokim sezonie),
 walory przyrodnicze,
 stopień wrażliwości ekosystemów na obciążenia wynikające z rekreacji .
Niestety wykonawca takich danych nie posiadał, konsultacje z pracownikami Państwowej Inspekcji
Sanitarnej również potwierdzają brak gromadzenia takich danych. Dlatego też w raporcie ( Tabela
23) został przedstawiony potencjalny (typologiczny) wpływ rekreacji na stan ekologiczny wód
powierzchniowych i wynikające z tego zagrożenia dla ekosystemów .
Zestawienie dla Polski JCWP jeziornych, w których znajdują się obiekty rekreacji (kąpieliska i
przystanie jachtowe) zamieszczono w załączniku nr 10.

4.2.5 Inne presje (znaczące oddziaływania)
Z uwagi na brak danych w tym zakresie, w niniejszej pracy nie zidentyfikowano innych presji na
jednolite części wód jezior.

4.2.6 Presje skumulowane
Dla potrzeb niniejszej pracy ustalono, że jednolita część wód może nie osiągnąć ustalonych dla niej
celów środowiskowych, w wyniku presji powodowanej przez zanieczyszczenia z jednego źródła, jak
również z powodu sumy wielkości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód JCWP z różnych źródeł
rozproszonych/obszarowych i punktowych, a także presji powodowanych zmianami w hydrologii i
morfologii.

4.2.6.1 Dane do identyfikacji presji (znaczących oddziaływań)
Sumy ładunków azotu ogólnego i fosforu ogólnego odprowadzane do jednolitych części wód jezior ze
źródeł punktowych i rozproszonych/obszarowych.

4.2.6.2 Przyjęte założenia
Na podstawie Metodyki dokonano identyfikacji źródeł emisji do JCWP jezior ładunków azotu
ogólnego i fosforu ogólnego, a następnie porównano je z wynikami klasyfikacji stężeń tych
pierwiastków w wodzie.
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Na tej podstawie określono graniczną wielkość ładunków zarówno azotu i fosforu, które mogą
powodować przekroczenie dopuszczalnych stężeń tychże zanieczyszczeń w wodach jednolitych części
wód jezior.
W tym etapie prac szczególne znaczenie miały wyniki klasyfikacji stężeń azotu ogólnego i fosforu
ogólnego ocenione poniżej stanu dobrego.
Zależność pomiędzy stężeniem biogenów w wodach i wielkością ich ładunków emitowanych na
obszarze JCWP pozwoliła na określenie granicy presji znaczącej powodowanej przez określone źródła
zanieczyszczeń.
Dla każdej ze zidentyfikowanych rodzajów presji określono w ten sposób wartość graniczną, której
przekroczenie spowodowało uznanie jednolitej części wód jeziornej jako zagrożonej.
Tym samym przyjęto założenie, że jednolitą część wód jeziorną uznaje się za zagrożoną jeżeli w
wyniku wykonanych analiz stwierdzono przekroczenie przynajmniej jednego z ustalonych progów dla
presji znaczących.

4.2.6.3 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań)
Jako główne źródła zanieczyszczeń w zlewniach jednolitych części wód jezior zidentyfikowano:


ładunki azotu ogólnego i fosforu ogólnego pochodzące z depozycji z atmosferycznej



ładunki azotu i fosforu ogólnego pochodzące od ludności niepodłączonej do kanalizacji



ładunki azotu i fosforu ogólnego pochodzące z hodowli zwierząt



ładunki azotu i fosforu ogólnego pochodzące nawożenia



ładunki azotu i fosforu ogólnego pochodzące z komunalnych i przemysłowych źródeł
zanieczyszczeń



presje hydromorfologiczne

Sumy ładunków azotu i fosforu ogólnego odprowadzane do zlewni jednolitych części wód jezior
porównano z wynikami klasyfikacji stężeń tychże pierwiastków w 378 jednolitych częściach wód
jezior.
Porównanie wielkości ładunków azotu i fosforu ogólnego odprowadzanych do wód ze źródeł z
wynikami klasyfikacji stanu wód pozwoliło na określenie progów znaczących presji powodowanych
przez zrzuty punktowe i obszarowe. Określone w ten sposób progi presji znaczących posłużyły do
analizy oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych w niemonitorowanych częściach wód.
W analizie tej zwrócono uwagę przede wszystkim na te części wód jezior, w których stężenie azotu i
fosforu ogólnego przekraczało dopuszczalną wartość graniczną z rozporządzenia określoną dla klasy I
i II.
Zidentyfikowane na podstawie źródeł obszarowych i punktowych, wielkości ładunków azotu
ogólnego i fosforu ogólnego dla tych części wód uśredniono, przyjmując wynik średniej jako próg
presji znaczącej.
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Tabela 39 Identyfikacja jezior w których stężenie azotu ogólnego przekroczyło wartość
graniczną określoną dla I i II klasy

Nazwa JCWP
jeziornej

Kod MS_CD

SUMA AZOTU
ZE ŹRÓDEŁ
ROZPROSZONYCH
I PUNKTOWYCH
kg/rok

1

2

3

4

1

Szydłowskie

LW10430

212 898,2

PPD

2

Krzycko Wielkie

LW10001

162 817,1

PSD

3

Przemęt (Przemęckie Północne)

LW10022

141 971,9

PSD

4

Białe-Miałkie

LW10029

91 263,2

PSD

5

Lubinieckie (Poznańskie)

LW10033

225 191,0

PSD

6

Jańsko (Janiszowice)

LW10062

2 102,5

PSD

7

Powidzkie Małe

LW10101

10 940,7

PSD

8

Grzymisławskie

LW10105

514 189,2

PSD

Lp

Wynik klasyfikacji
stężeń azotu ogólnego
w jednolitych
częściach wód jezior

9

Łoniewskie

LW10113

145 673,0

PSD

10

Wonieść

LW10120

185 706,7

PSD

11

Dolskie Wielkie (Dolsko Wielkie)

LW10123

97 522,6

PSD

12

Zbęchy

LW10129

765 397,5

PSD

13

Strykowskie

LW10133

404 971,1

PSD

14

Niepruszewskie

LW10134

338 258,3

PSD

15

Góreckie

LW10141

36 571,9

PSD

16

Raczyńskie

LW10144

209 045,7

PSD

17

Bnińskie

LW10148

212 879,4

PSD

18

Wierzbiczańskie

LW10175

135 672,6

PSD

19

Tonowskie

LW10204

129 601,9

PSD

20

Łękno (Łęknińskie)

LW10206

109 563,4

PSD

21

Stępuchowskie

LW10208

70 076,5

PSD

22

Grylewskie

LW10212

162 168,9

PSD

23

Czeszewskie

LW10215

187 564,5

PSD

24

Kobyleckie

LW10216

260 790,0

PSD

25

Durowo (Durowskie)

LW10217

67 689,4

PSD

26

Łęgowo (Łęgowskie)

LW10218

158 455,0

PSD

27

Starskie (Prusieckie)

LW10221

239 052,8

PSD

28

Kłeckie

LW10232

249 094,3

PSD

29

Rościńskie (Skockie)

LW10241

71 224,1

PSD

30

Budziszewskie

LW10249

130 929,8

PSD

31

Rogoźno

LW10251

62 504,5

PSD

32

Kierskie

LW10253

64 904,4

PSD

33

Lusowskie

LW10255

167 022,6

PSD

34

Chrzypskie

LW10273

167 105,2

PSD

35

Białokoskie

LW10274

102 480,2

PSD

36

Wielkie

LW10276

69 622,9

PSD

165

Nazwa JCWP
jeziornej

Kod MS_CD

SUMA AZOTU
ZE ŹRÓDEŁ
ROZPROSZONYCH
I PUNKTOWYCH
kg/rok

1

2

3

4

37

Lutomskie

LW10285

245 045,0

PSD

38

Śremskie

LW10292

141 754,4

PSD

39

Berzyńskie

LW10338

435 926,8

PSD

40

Chobienickie

LW10344

27 309,5

PSD

41

Zbąszyńskie

LW10349

268 646,7

PSD

42

Konin

LW10354

17 338,4

PSD

43

Brdowskie

LW10390

161 509,7

PSD

44

Skulska Wieś

LW10394

156 268,8

PSD

45

Wilczyńskie

LW10401

81 764,1

PSD

46

Szarlejskie (Szarlej)

LW10408

152 468,8

PSD

47

Popielewskie

LW10429

356 951,1

PSD

48

Mielno

LW10437

93 275,0

PSD

49

Oćwieckie Zach.

LW10454

104 495,4

PSD

50

Gąsawskie

LW10455

103 018,6

PSD

51

Biskupińskie

LW10457

26 075,4

PSD

52

Weneckie Zach.

LW10460

18 696,1

PSD

53

Żnińskie Małe

LW10462

465 410,5

PSD

54

Sobiejuskie

LW10465

230 094,8

PSD

55

Falmierowskie

LW10484

521 824,9

PSD

56

Stryjewo

LW10492

56 660,9

PSD

57

Więcborskie

LW10501

152 419,3

PSD

58

Margonińskie

LW10514

236 469,0

PSD

59

Urzędowe (Człuchowskie)

LW10555

13 109,4

PSD

60

Zaleskie

LW10650

273 211,6

PSD

61

Straduń (Straduńskie)

LW10676

59 653,6

PSD

62

Będgoszcz

LW11041

128 693,3

PSD

63

Zdworskie

LW20001

59 897,2

PSD

64

Łąckie Wielkie(Łąckie Duże)

LW20002

94 630,6

PSD

65

Ostrowite (na N od Włocławka)

LW20023

128 848,6

PSD

66

Chełmica (Chełmickie)

LW20025

54 579,6

PSD

67

Bartężek

LW20100

161 660,1

PSD

68

Dąbrowa Wielka (Duża Woda)

LW20134

64 177,4

PSD

69

Skarlińskie

LW20174

430 477,8

PSD

70

Mieliwo

LW20193

5 735,6

PSD

71

Kikolskie

LW20230

66 904,7

PSD

72

Mlewiskie (Mlewieckie)

LW20249

235 559,0

PSD

Lp
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Wynik klasyfikacji
stężeń azotu ogólnego
w jednolitych
częściach wód jezior

Nazwa JCWP
jeziornej

Kod MS_CD

SUMA AZOTU
ZE ŹRÓDEŁ
ROZPROSZONYCH
I PUNKTOWYCH
kg/rok

1

2

3

4

73

Stobno

LW20376

224 221,9

PSD

74

Kałębie

LW20522

35 609,5

PSD

75

Święte (k.Łasina)

LW20584

389 905,7

PSD

76

Grabowskie

LW20643

116 973,3

PSD

77

Dąbrówka

LW20770

121 505,1

PSD

78

Zajezierskie (Sztumskie, Zajezierze)

LW20772

73 206,6

PSD

79

Oleckie Małe

LW30046

91 872,7

PSD

80

Kownatki

LW30329

61 245,8

PSD

81

Narie

LW30352

235 630,9

PSD

82

Tauty (Tawty)

LW30362

13 271,4

PSD

83

Symsar

LW30473

35 705,5

PSD

84

Kruklin

LW30551

183 438,4

PSD

85

Uścimowskie

LW30694

31 510,3

PSD

Lp

Średnia

86

Wynik klasyfikacji
stężeń azotu ogólnego
w jednolitych
częściach wód jezior

162 442,1

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 40 Jeziora w których stężenie fosforu ogólnego przekroczyło wartość graniczną
określoną dla I i II klasy

Nazwa JCWP
jeziornej

Kod MS_CD

SUMA FOSFORU
ZE ŹRÓDEŁ
ROZPROSZONYCH
I PUNKTOWYCH
kg/rok

1

3

23

26

1

Pątnowskie

LW10090

24 722,5

PPD

2

Szydłowskie

LW10430

79 413,3

PPD

3

Dzierzgoń

LW20764

98 056,0

PPD

4

Drużno (Druzno)

LW20779

104 605,3

PPD

5

Krzycko Wielkie

LW10001

57 721,4

PSD

6

Sławskie

LW10002

35 057,1

PSD

7

Orchowe (Rudno, Rudzieńskie)

LW10015

40 522,0

PSD

8

Lubinieckie (Poznańskie)

LW10033

67 326,2

PSD

Lp

Wynik klasyfikacji
stężeń fosforu ogólnego
w jednolitych częściach
wód jezior

9

Wojnowskie Wschodnie

LW10034

49 152,8

PSD

10

Wojnowskie Zachodnie

LW10035

88 693,2

PSD

11

Bleszno (Bronków)

LW10058

6 040,9

PSD

12

Borak (Borek)

LW10059

283,5

PSD

13

Brodzkie (Parkowe)

LW10060

1 085,4

PSD

14

Góreckie

LW10141

12 086,2

PSD

15

Raczyńskie

LW10144

99 067,7

PSD
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Nazwa JCWP
jeziornej

Kod MS_CD

SUMA FOSFORU
ZE ŹRÓDEŁ
ROZPROSZONYCH
I PUNKTOWYCH
kg/rok

1

3

23

26

Tonowskie

LW10204

53 186,6

PSD

17

Łękno (Łęknińskie)

LW10206

44 301,4

PSD

18

Łęgowo (Łęgowskie)

LW10218

65 683,3

PSD

19

Rościńskie (Skockie)

LW10241

21 735,1

PSD

20

Budziszewskie

LW10249

42 042,9

PSD

21

Rogoźno

LW10251

19 636,7

PSD

22

Chrzypskie

LW10273

64 528,7

PSD

23

Kubek

LW10286

9 272,1

PSD

24

Śremskie

LW10292

55 338,9

PSD

25

Berzyńskie

LW10338

242 329,1

PSD

26

Chobienickie

LW10344

8 598,0

PSD

27

Zbąszyńskie

LW10349

96 442,6

PSD

28

Lutol

LW10350

3 659,5

PSD

29

Wielkie

LW10353

891,4

PSD

30

Konin

LW10354

3 414,7

PSD

31

Szarlejskie (Szarlej)

LW10408

60 724,9

PSD

32

Popielewskie

LW10429

135 693,7

PSD

33

Mielno

LW10437

30 770,4

PSD

34

Kierzkowskie

LW10448

37 786,1

PSD

35

Sobiejuskie

LW10465

87 365,6

PSD

36

Falmierowskie

LW10484

215 714,9

PSD

37

Chodzieskie

LW10517

20 564,3

PSD

38

Urzędowe (Człuchowskie)

LW10555

2 563,1

PSD

39

Zamkowe

LW10636

28 730,6

PSD

40

Zaleskie

LW10650

90 600,4

PSD

41

Sławianowskie

LW10656

98 213,3

PSD

42

Długie

LW10675

3 698,8

PSD

43

Straduń (Straduńskie)

LW10676

11 265,9

PSD

44

Wielgie

LW10831

8 065,1

PSD

45

Wołogoszcz Duża (Słowie)

LW10835

14 786,4

PSD

46

Białe

LW10858

6 701,3

PSD

47

Lubowo

LW10867

2 480,5

PSD

48

Lubie

LW10892

6 563,3

PSD

49

Chłop

LW10896

837,5

PSD

50

Płoń

LW11028

102 955,4

PSD

51

Starzyc (Chociwel)

LW11091

16 038,9

PSD

52

Lucieńskie

LW20007

17 759,2

PSD

53

Szczytnowskie (Ługowskie)

LW20045

72 956,4

PSD

54

Skępskie Wielkie

LW20066

6 230,4

PSD

Lp

16
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Wynik klasyfikacji
stężeń fosforu ogólnego
w jednolitych częściach
wód jezior

Nazwa JCWP
jeziornej

Kod MS_CD

SUMA FOSFORU
ZE ŹRÓDEŁ
ROZPROSZONYCH
I PUNKTOWYCH
kg/rok

1

3

23

26

55

Kleszczyńskie (Kleszczyn)

LW20209

47 723,3

PSD

56

Moszczone (Moszczonne)

LW20218

83 032,4

PSD

57

Kikolskie

LW20230

28 307,8

PSD

58

Mlewiskie (Mlewieckie)

LW20249

100 202,5

PSD

59

Charzykowskie (Lukomie)

LW20290

49 255,8

PSD

60

Kałębie

LW20522

11 627,2

PSD

61

Święte (k.Łasina)

LW20584

170 391,8

PSD

62

Grabowskie

LW20643

49 935,0

PSD

63

Wierzysko

LW20647

13 244,3

PSD

64

Hutowe

LW20669

14 221,3

PSD

65

Polaszkowskie

LW20670

21 495,4

PSD

66

Przywidzkie Wielkie (Przywidzkie
Duże)

LW20679

7 261,2

PSD

67

Sumińskie (w zl.Wierzycy)

LW20697

11 363,7

PSD

68

Godziszewskie

LW20711

54 137,7

PSD

69

Raduńskie Dolne z jeziorami
Łączyńskie i Nierzostowo

LW20715

138 289,9

PSD

70

Klasztorne Duże

LW20734

12 283,8

PSD

71

Tuchomskie

LW20742

92 695,4

PSD

72

Dąbrówka

LW20770

41 536,1

PSD

73

Zajezierskie (Sztumskie,
Zajezierze)

LW20772

25 248,1

PSD

74

Resko (Resko Górne)

LW20810

3 080,8

PSD

75

Węgorzyno

LW20962

8 404,7

PSD

76

Oleckie Małe

LW30046

36 897,5

PSD

77

Dadaj

LW30411

38 355,5

PSD

78

Kiermas

LW30452

3 736,8

PSD

79

Symsar

LW30473

8 995,3

PSD

80

Kiersztanowskie

LW30507

43 356,7

PSD

Lp

81

Średnia

Wynik klasyfikacji
stężeń fosforu ogólnego
w jednolitych częściach
wód jezior

46 113,0

Źródło: Opracowanie własne

4.2.6.4 Ocena wpływów
W następnej kolejności dokonano oceny zagrożenia jednolitych części wód jezior poprzez porównanie
sum ładunków odprowadzanych ze źródeł do zlewni analizowanych 1038 jezior, z ustalonymi
wartościami progowymi presji znaczących.
Porównania dokonano oddzielnie dla zidentyfikowanych ładunków azotu i fosforu ogólnego. Tym
samym dokonano oddzielnej oceny kategorii zagrożenia jednolitej części wód ze względu na
zanieczyszczenie azotem i fosforem ogólnym, powodowane przez presje ze źródeł punktowych i
obszarowych.
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Dokonano także procentowego podziału zidentyfikowanych ładunków azotu ogólnego i fosforu
ogólnego ze względu na źródło pochodzenia. Przyjęto założenie, że dominującą presją w zlewni
jednolitej części wód jeziornej jest źródło zanieczyszczeń, którego udział w sumie ładunku
zanieczyszczeń jest największy.
Należy jednak zaznaczyć, że dominujące znaczenie przy określaniu kategorii zagrożenia jednolitej
części wód jeziornej miały wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i wyniki klasyfikacji
ogólnego stanu wód.

4.2.7 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód jeziornych
W ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód jezior wzięto pod
uwagę trzy zasadnicze elementy:
1. wynik oceny ogólnego stanu JCWP
2. wynik oceny stanu/potencjału ekologicznego JCWP
3. wyniki analizy zidentyfikowanych presji znaczących
Ryzyko nieosiągnięcia celów jednolitych części wód jezior, w których dokonano oceny ich ogólnego
stanu określono na podstawie wyniku tejże oceny. Jako niezagrożone uznano części wód, których stan
określono jako dobry. Części wód których stan określono jako zły uznano natomiast za zagrożone
nieosiągnięciem celów środowiskowych. W przypadku 76 jezior dokonano oceny jedynie
stanu/potencjału ekologicznego. Ryzyko zagrożenia tych części wód określono na podstawie wyników
stanu/potencjału ekologicznego. Części wód których stan lub potencjał określono jako dobry i
powyżej dobrego jednocześnie uznano za niezagrożone osiągnięciem celów środowiskowych.
W trzeciej grupie znalazły się jednolite części wód jezior, dla których w latach 2010 – 2012 nie
wykonano pomiarów wskaźników jakości wód umożliwiających dokonanie oceny ich stanu. Ocenę
ryzyka dla tych części wód wykonano na podstawie zidentyfikowanych presji tj. wielkości ładunków
azotu ogólnego i fosforu ogólnego oraz presji hydromorfologicznych.
W każdej niemonitorowanej jednolitej części wód jezior dokonano porównania wielkości ładunków
azotu i fosforu emitowanych do zlewni tych części wód z wartością progową opisana w rozdziale
3.2.6.3. W wyniku porównania określono, czy wielkość ładunków azotu i fosforu emitowanych ze
źródeł do zlewni danej JCW przekracza określoną wartość progową. Jeżeli tak wówczas taką JCW
uznano za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych.
Obok ładunków azotu i fosforu dla niemonitorowanych części wód wzięto także pod uwagę wynik
ostatecznego wyznaczania silnie zmienionych części wód. Części wód, dla których nieznane są wyniki
klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, a jednocześnie w wyniku przeprowadzonej weryfikacji
wskazane zostały jako silnie zmienione, uznano za zagrożone ze względu na presje
hydromorfologiczne.
Dla wszystkich części wód, które uznano za zagrożone wskazano obok oceny zagrożenia, presję
decydującą. Wynik ujęto w geobazie.
W wyniku przeprowadzonej oceny ustalono, że spośród 1038 jednolitych części wód jezior 425
uznano za zagrożone, natomiast 613 uznano za niezagrożone.
Dla 302 JCWP (29% wszystkich JCWP jeziornych) ocenę zagrożenia określono na podstawie wyniku
klasyfikacji ich stanu. W przypadku 75 JCWP (7% wszystkich JCWP jeziornych) ocenę zagrożenia
określono na podstawie wyniku klasyfikacji ich stanu lub potencjału ekologicznego. Najwięcej, bo aż
w przypadku 661 JCWP (64% wszystkich JCWP jeziornych) ocenę zagrożenia określono na
podstawie zidentyfikowanych presji.
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4.2.8 Podsumowanie dla wód jeziornych
4.2.8.1 Ocena stanu jednolitych części wód Jezior
Niniejsze opracowanie wykonano w IMGW – PIB w formie właściwego przedłożenia wyników
dotychczas wykonanych badań jakości wód jezior dla potrzeb RZGW. W opracowaniu wykorzystano
wyniki oceny wykonanej na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez specjalistów
z Instytutu Ochrony Środowiska w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9
listopada 2011 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych i
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.
Dla potrzeb niniejszej pracy wykorzystano wyniki weryfikacji ocen za lata 2010, 2011, 2012 w
oparciu o nowe granice klas dla fitoplanktonu i makrobezkręgowców bentosowych. Oceną objęto 348
jezior naturalnych oraz 27 silnie zmienionych. Spośród wszystkich 375 badanych części wód jezior,
153 badane były w dorzeczu Wisły, 177 w dorzeczu Odry i 45 w pozostałych dorzeczach. Stan i
potencjał ekologiczny badany był we wszystkich objętych oceną jednolitych częściach wód. Stan
chemiczny badany był w 144, a stan ogólny w 302 jednolitych częściach wód jezior.
Poniżej w ujęciu statystycznym przedstawiono wyniki oceny stanu jednolitych części wód jezior z
uwzględnieniem obszarów dorzeczy.
Tabela 41 Ocena stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód jezior w dorzeczach
z uwzględnieniem wyników z lat 2010 - 2012
KLASYFIKACJA STANU I POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO
KLASYFIKACJA
KLASYFIKACJA STANU
POTENCJAŁU
EKOLOGICZNEGO
EKOLOGICZNEGO
DORZECZE

Bardzo dobry

Dobry

Umiarkowany

Słaby

Zły

NATURALNE
JCW

Maksymalny
lub dobry

Umiarkowany

Słaby

Zły

SILNIE
ZMIENIONE

LICZBA
OCENIONYCH
CZĘŚCI WÓD

Lp.

1

WISŁA

18

34

20

55

11

138

7

1

6

1

15

153

2

ODRA

21

27

28

50

42

168

2

1

5

1

9

177

3

POZOSTAŁE

8

2

42

45

118

55

348

3
12

3

47

7
55

13

SUMA

12
73

27

375

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GIOŚ i IOŚ-PIB
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2

11

2

Tabela 42 Ocena stanu chemicznego i ogólnego stanu jednolitych części wód jezior w dorzeczach
z uwzględnieniem wyników z lat 2010 - 2012
OCENA STANU
CHEMICZNEGO

OCENA STANU

Lp.

DORZECZE

1

WISŁA

73

2

75

25

96

121

2

ODRA

24

25

49

9

137

146

3

POZOSTAŁE

20

0

20

12

23

35

117

27

144

46

256

302

SUMA

LICZBA
DOBRY PSD OCENIONYCH DOBRY
CZĘŚCI WÓD

LICZBA
ZŁY OCENIONYCH
CZĘŚCI WÓD

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GIOŚ i IOŚ-PIB

4.2.8.2 Presje ze źródeł punktowych – podsumowanie
Wśród głównych przyczyn dewastacji środowiska wodnego należy w pierwszej kolejności wymienić
bezpośrednie zrzuty zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, w tym jednolitych części wód jezior.
Zanieczyszczenia te związane z emisją substancji niebezpiecznych do środowiska, są źródłem presji,
oddziałującej bezpośrednio na stan wszystkich kategorii jednolitych części wód.
Do identyfikacji punktowych źródeł zanieczyszczeń zgodnie z Metodyką wykorzystano dane z BDL
GUS z roku 2010 w zakresie ładunków azotu i fosforu ogólnego odprowadzane w ściekach po
oczyszczeniu do wód.
Jednocześnie, dla celów informacyjnych, w załączniku do raportu (Zał.11) zamieszczono identyfikację
punktowych źródeł i emitowanych zanieczyszczeń do jednolitych części wód rzek i jezior
stanowiących ich odbiorniki.
Do wyznaczenia znaczących źródeł punktowych w niniejszej pracy wykorzystano:


Ładunki azotu ogólnego w ściekach komunalnych i przemysłowych odprowadzane po
oczyszczeniu do wód (kgN/rok),



Ładunki fosforu ogólnego w ściekach komunalnych i przemysłowych odprowadzane po
oczyszczeniu do wód (kgP/rok),

Suma ładunków azotu ogólnego odprowadzanych do jednolitych części wód jeziornych ze zrzutów
punktowych wyniosła 161.140,8 kg/rok. Wartość ta stanowi zaledwie 0,16% ogólnej sumy ładunków
azotu ogólnego odprowadzanych ze źródeł do jednolitych części wód jezior.
W przypadku fosforu ogólnego suma ładunków ze źródeł punktowych wyniosła 10.936,6 kg i stanowi
0,03% ogólnej sumy ładunków fosforu ogólnego odprowadzanych do jednolitych części wód jezior.
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Rysunek 62 Procentowy udział zanieczyszczeń punktowych w sumie ładunków azotu ogólnego
odprowadzanych w ciągu roku do jednolitych części wód jeziornych.

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 63 Procentowy udział zanieczyszczeń punktowych w sumie ładunków fosforu ogólnego
odprowadzanych w ciągu roku do jednolitych części wód jeziornych.

Źródło: opracowanie własne

Ponadto w celu identyfikacji największych źródeł punktowych emiterów zanieczyszczenia do
jednolitych części wód jezior wykorzystano bazę opracowaną w IMGW PIB OMJW dla potrzeb
realizacji programu Pollution Load Compilation 6 (PLC-6). Baza ta opracowana została w oparciu o
dane i informacje przekazane przez specjalistów z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska
w zakresie identyfikacji głównych punktowych źródeł zanieczyszczeń. W oparciu o dane przekazane
przez specjalistów z WIOŚ zidentyfikowano 30 oczyszczalni odprowadzających ścieki do jednolitych
części wód jezior. Wśród zidentyfikowanych zrzutów 22 to zrzuty komunalne, pozostałe 8 to zrzuty
przemysłowe. Bazę zrzutów punktowych odprowadzających zanieczyszczenia do jednolitych części
wód jezior ujęto w formie załącznika do raportu. Poniżej uznano za celowe przedstawić w ujęciu
statystycznym dane o zidentyfikowanych zrzutach punktowych w układzie dorzeczy.
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Tabela 43 Identyfikacja głównych punktowych źródeł zanieczyszczeń
Obszary
dorzecza

Punktowe źródła zanieczyszczeń
Komunalne

Przemysłowe

Razem

1
18

1
6

2
24

3

1

4

22

8

30

WISŁA
ODRA
DNIESTR
DUNAJ
JARFT
ŁABA
NIEMEN
PREGOŁA
ŚWIEŻA
UCKER
RAZEM
Źródło: opracowanie własne

Wraz z identyfikacją zrzutów dokonano zestawienia szeregu informacji, szczegółowo
charakteryzujących dany zrzut. Szczegółowo informacje te ujęto w geobazie. Wśród tych
wspomnianych szczegółowych danych należy wymienić informacje w zakresie:


metody oczyszczania ścieków;



sposóbu odprowadzania ścieków nieoczyszczonych;



branży produkcji;



nazwy odbiornika;



kategorii wód;



nazwy jednolitej części wód;



kodu jednolitej części wód;



nazwy dorzecza;



nazwy RZGW;



współrzędnych lokalizacji zrzutu PUWG 1992 w zapisie dziesiętnym;

Poniżej na mapie przedstawiono przestrzenną lokalizację 30 zidentyfikowanych punktowych źródeł
zanieczyszczeń.
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Rysunek 64 Lokalizacja przestrzenna punktowych źródeł zanieczyszczeń – zanieczyszczenia dla jezior.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ i WIOŚ
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Informacje na temat szczegółowych danych dotyczących działalności gospodarczej na obszarze
jednolitych części wód jezior uzupełniono na podstawie danych PKD GUS. Opracowana w ramach
"Operacji 2007" Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) została wprowadzona
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKT) ( Dz.U. 251, poz.1885). PKD 2007 została opracowana na podstawie statystycznej
klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev2, wprowadzonej rozporządzeniem (WE) Nr
1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej
klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) Nr
3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (dziennik
Urzędowy UE L 393/1 z dnia 30.12.2006). Klasyfikacja ta jest umownie przyjętym, hierarchicznie
usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej jakie realizują
jednostki (podmioty gospodarcze). Szczegółowe dane w tym zakresie ujęto w formie załącznika do
raportu.

4.2.8.3 Presje ze źródeł obszarowych – podsumowanie
Zanieczyszczenia obszarowe są trudne do zidentyfikowania, bilansowania i kontroli. Trudność ta
wynika z faktu, że w przeciwieństwie do ściśle umiejscowionych zanieczyszczeń punktowych,
zanieczyszczenia obszarowe powstają w wyniku wymywania substancji zanieczyszczających z dużych
obszarów. Przykładowo zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego powstałe w wyniku wymywania
środków służących do nawożenia lub ochrony roślin.
Najgroźniejsze są wspomniane już odpływy z terenów rolniczych zawierające znaczne ilości
związków biogennych pochodzących z nawożenia upraw, a także z hodowli zwierząt gospodarskich.
Zanieczyszczenia te w znacznym stopniu przyczyniają się do powstawania eutrofizacji wód. Innym
rodzajem z identyfikowanych zanieczyszczeń obszarowych są zanieczyszczenia atmosfery
przedostające się do wód powierzchniowych a także ścieki pochodzenia komunalnego i
przemysłowego nie ujęte w systemie kanalizacyjnym.
W niniejszej pracy przyjęto taki sam sposób bilansowania zanieczyszczeń obszarowych do jednolitych
części wód jezior jak w przypadku jednolitych części wód rzek. Zanieczyszczenia obszarowe
zidentyfikowane zostały na podstawie danych GUS. Wśród zanieczyszczeń obszarowych wyróżniono
ładunki azotu ogólnego i fosforu ogólnego pochodzące z:


depozycji



ludności niepodłączonej do kanalizacji



hodowli zwierząt



stosowania nawozów mineralnych

Ładunek azotu ze źródeł obszarowych odprowadzony w ciągu roku do jednolitych części wód jezior
wyniósł 101.206.330,5 kg. Udział zanieczyszczeń obszarowych w całkowitej sumie ładunku azotu
ogólnego odprowadzanego do jednolitych części wód jezior wyniósł 99,84%. W przypadku fosforu
wielkość ładunku wyniosła 35.627.178,1 kg co stanowi 99,97% całkowitej sumy ładunków fosforu
odprowadzanych do jednolitych części wód jezior.
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Rysunek 65 Procentowy udział zanieczyszczeń obszarowych w sumie ładunków azotu ogólnego
odprowadzanych w ciągu roku do jednolitych części wód jezior.

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 66 Procentowy udział zanieczyszczeń obszarowych w sumie ładunków azotu ogólnego
odprowadzanych w ciągu roku do jednolitych części wód jezior.

Źródło: opracowanie własne

4.2.8.4 Presje hydromorfologiczne – podsumowanie
Do określenia zagrożenia jednolitych części wód jezior ze względu na presje hydromorfologiczne
wykorzystano wyniki prac wykonanych na zlecenie KZGW i RZGW w zakresie weryfikacji
wyznaczenia silnie zmienionych części wód jeziornych. Procedura weryfikacji wyznaczenia silnie
zmienionych części wód jeziornych oparta została na metodyce określonej w opracowaniu pt.
Opracowanie metodyki weryfikacji wyznaczenia silnie zmienionych i sztucznych części wód
jeziornych [Opracowanie metodyki …, 2011]. Metodyka ta bazuje na określonych wskaźnikach do
oceny stanu hydrologicznego i morfologicznego, dla których określono wartości graniczne, których
przekroczenie pozwala uznać analizowaną JCW, jako silnie zmienioną. Wszystkie jednolite części
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wód jezior, które poddane są znaczącej presji hydromorfologicznej, i dla których nie są znane wyniki
oceny stanu ekologicznego, uznano za zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych.
Wszystkie wyznaczone jednolite części wód jeziornych znajdują się w granicach administracji RZGW
Gdańsk, Poznań, Szczecin, Warszawa i Wrocław.
Liczba jednolitych części wód jeziornych, które poddano weryfikacji wygląda następująco


RZGW Gdańsk – 282 jeziora



RZGW Poznań – 284 jeziora



RZGW Szczecin – 112 jezior



RZGW Warszawa – 336 jezior



RZGW Wrocław – 24 jeziora

Spośród 1038 analizowanych części wód jezior, 45 uznano za zagrożone nieosiągnięciem celów ze
względu na presje hydromorfologiczne. Wyniki tych prac ujęto w geobazie.

4.2.8.5 Presje skumulowane – podsumowanie
Dla potrzeb niniejszej pracy ustalono, że jednolita część wód może nie osiągnąć ustalonych dla niej
celów środowiskowych, w wyniku presji powodowanej przez zanieczyszczenia z jednego źródła, jak
również z powodu sumy wielkości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód JCW z różnych źródeł
rozproszonych/obszarowych i punktowych, a także presji powodowanych zmianami w hydrologii i
morfologii.
Jako główne źródła zanieczyszczeń w zlewniach jednolitych części wód jezior zidentyfikowano:


ładunki azotu ogólnego i fosforu ogólnego pochodzące z depozycji atmosferycznej



ładunki azotu i fosforu ogólnego pochodzące od ludności niepodłączonej do kanalizacji



ładunki azotu i fosforu ogólnego pochodzące z hodowli zwierząt



ładunki azotu i fosforu ogólnego pochodzące z nawożenia



ładunki azotu i fosforu ogólnego pochodzące z komunalnych i przemysłowych źródeł
zanieczyszczeń



presje hydromorfologiczne

Na podstawie Metodyki dokonano identyfikacji źródeł emisji do JCW jezior ładunków azotu ogólnego
i fosforu ogólnego, a następnie porównano je z wynikami klasyfikacji stężeń tych pierwiastków w
wodzie.
Na tej podstawie określono graniczną wielkość ładunków zarówno azotu i fosforu, które mogą
powodować przekroczenie dopuszczalnych stężeń tychże zanieczyszczeń w wodach jednolitych części
wód jezior.
Zależność pomiędzy stężeniem biogenów w wodach i wielkością ich ładunków emitowanych na
obszarze JCW pozwoliła na określenie granicy presji znaczącej powodowanej przez określone źródła
zanieczyszczeń.
Przyjęto założenie, że jednolitą część wód jeziorną uznaje się za zagrożoną jeżeli w wyniku
wykonanych analiz stwierdzono przekroczenie przynajmniej jednego z ustalonych progów dla presji
znaczących.
Sumy ładunków azotu i fosforu ogólnego odprowadzane do zlewni jednolitych części wód jezior
porównano z wynikami klasyfikacji stężeń tychże pierwiastków w 378 jednolitych częściach wód
jezior.
W analizie tej zwrócono uwagę przede wszystkim na te części wód jezior, w których stężenie azotu i
fosforu ogólnego przekraczało dopuszczalną wartość graniczną z rozporządzenia określoną dla klasy I
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i II. Ponadnormatywne stężenie azotu ogólnego stwierdzono w 86 jednolitych częściach wód jezior
objętych ocena stanu. W przypadku fosforu ponadnormatywne stężenie stwierdzono w 81 jednolitych
częściach wód jezior.
Rysunek 67 Procentowy udział JCW jezior, w których wykonano badania stężeń azotu ogólnego
w latach 2010-2012

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 68 Procentowy udział JCW jezior, w których wykonano badania stężeń fosforu
ogólnego w latach 2010-2012

Źródło: opracowanie własne

Zidentyfikowane na podstawie źródeł obszarowych i punktowych, wielkości ładunków azotu
ogólnego i fosforu ogólnego dla tych części wód uśredniono, przyjmując wynik średniej jako próg
presji znaczącej.
Dla ładunków azotu określono próg presji znaczącej na poziomie 162.442,1 kg/rok, natomiast dla
fosforu ogólnego próg ten określono na poziomie 46.113 kg/rok.
W następnej kolejności dokonano oceny zagrożenia jednolitych części wód jezior poprzez porównanie
sum ładunków odprowadzanych ze źródeł do zlewni analizowanych 1038 jezior, z ustalonymi
wartościami progowymi presji znaczących.
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Na podstawie procentowego podziału zidentyfikowanych ładunków azotu ogólnego i fosforu ogólnego
ze względu na źródło pochodzenia przyjęto założenie, że znaczącą presją w zlewni jednolitej części
wód jeziornej jest źródło zanieczyszczeń, którego udział w sumie ładunku zanieczyszczeń jest
największy.

4.2.8.6 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód jeziornych
W ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód jezior wzięto pod
uwagę trzy zasadnicze elementy:
1. wynik oceny ogólnego stanu JCW
2. wynik oceny stanu/potencjału ekologicznego JCW
3. wyniki analizy zidentyfikowanych presji znaczących
Ryzyko nieosiągnięcia celów jednolitych części wód jezior, w których dokonano oceny ich ogólnego
stanu określono na podstawie wyniku tejże oceny. Jako niezagrożone uznano części wód, których stan
określono jako dobry. Części wód których stan określono jako zły uznano natomiast za zagrożone
nieosiągnięciem celów środowiskowych. W przypadku 76 jezior dokonano oceny jedynie
stanu/potencjału ekologicznego. Ryzyko zagrożenia tych części wód określono na podstawie wyników
stanu/potencjału ekologicznego. Części wód których stan lub potencjał określono jako dobry i
powyżej dobrego jednocześnie uznano za niezagrożone osiągnięciem celów środowiskowych.
W trzeciej grupie znalazły się jednolite części wód jezior, dla których w latach 2010 – 2012 nie
wykonano pomiarów wskaźników jakości wód umożliwiających dokonanie oceny ich stanu. Ocenę
ryzyka dla tych części wód wykonano na podstawie zidentyfikowanych presji tj. wielkości ładunków
azotu ogólnego i fosforu ogólnego oraz presji hydromorfologicznych.
Obok ładunków azotu i fosforu dla niemonitorowanych części wód wzięto pod uwagę wynik
ostatecznego wyznaczania silnie zmienionych części wód. Części wód, dla których nieznane są wyniki
klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, a jednocześnie w wyniku przeprowadzonej weryfikacji
wskazane zostały jako silnie zmienione, uznano za zagrożone ze względu na presje
hydromorfologiczne.
Dla 302 JCW (29% wszystkich jcw jeziornych) ocenę zagrożenia określono na podstawie wyniku
klasyfikacji ich stanu. W przypadku 75 JCW (7% wszystkich jcw jeziornych) ocenę zagrożenia
określono na podstawie wyniku klasyfikacji ich stanu lub potencjału ekologicznego. Najwięcej, bo aż
w przypadku 661 JCW (64% wszystkich jcw jeziornych) ocenę zagrożenia określono na podstawie
zidentyfikowanych presji.
Rysunek 69 Liczba jednolitych części wód jezior, dla których dokonano oceny ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Źródło: opracowanie własne
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W wyniku przeprowadzonej oceny ustalono, że spośród 1038 jednolitych części wód jezior 425
uznano za zagrożone, natomiast 613 uznano za niezagrożone.
Rysunek 70 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód
jezior.

Źródło: opracowanie własne

Poniżej na mapie przedstawiono przestrzenną lokalizację wyników oceny ryzyka zagrożenia
jednolitych części wód jezior.
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Rysunek 71 Ocena ryzyka zagrożenia JCW jeziornej

Źródło: opracowanie własne
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Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływów dla wód
przejściowych i przybrzeżnych

4.3

W polskiej strefie Bałtyku wyznaczonych zostało 9 jednolitych części wód (JCW) przejściowych i 10
przybrzeżnych (Tabela 44).
Tabela 44 Jednolite części wód przejściowych i przybrzeżnych w polskiej strefie Morza
Bałtyckiego oraz region wodny, z którym graniczą od strony lądu
Lp.
1
2
3
4
5
6

Nazwa JCW
Zalew Wiślany
Zalew Pucki
Zatoka Pucka Zewnętrzna
Zatoka Gdańska Wewnętrzna
Ujście Wisły Przekop
Ujście Dziwny

Wody przejściowe
Kod JCW
PLTWI WB1
PLTWII WB2
PLTWIII WB1
PLTWIV WB4
PLTWV WB5
PLTWV WB6

7 Ujście Świny

PLTWV WB7

8 Zalew Szczeciński

PLTWI WB8

9 Zalew Kamieński

PLTWI WB9

1
2
3
4
5
6
7

Wody przybrzeżne
Mierzeja Wiślana
PLCWI WB1
Półwysep Hel
PLCWI WB2
Port Władysławowo
PLCWI WB3
Władysławowo – Jastrzębia Góra
PLCWII WB4
Jastrzębia Góra – Rowy
PLCWIII WB5
Rowy – Jarosławiec Wschód
PLCWII WB6E
Rowy – Jarosławiec Zachód
PLCWII WB6W

8 Sarbinowo – Dziwna

PLCWII WB8

9 Jarosławiec – Sarbinowo

PLCWIII WB7

10 Dziwna – Świna

PLCWIII WB9

Źródło: Opracowanie własne

Omawiane obszary zestawiono na poniższej mapie (Rysunek 72).

Region wodny
Dolna Wisła
Dolna Wisła
Dolna Wisła
Dolna Wisła
Dolna Wisła
Dolna Odra i Przymorze
Zachodnie
Dolna Odra i Przymorze
Zachodnie
Dolna Odra i Przymorze
Zachodnie
Dolna Odra i Przymorze
Zachodnie
Dolna Wisła
Dolna Wisła
Dolna Wisła
Dolna Wisła
Dolna Wisła
Dolna Wisła
Dolna Odra i Przymorze
Zachodnie
Dolna Odra i Przymorze
Zachodnie
Dolna Odra i Przymorze
Zachodnie
Dolna Odra i Przymorze
Zachodnie

Rysunek 72 Jednolite części wód przejściowych i przybrzeżnych zgodnie z typologią wód
morskich według RDW
Źródło: Opracowanie własne

Identyfikacja presji dla poszczególnych JCW
Identyfikację presji dla JCW przybrzeżnych i przejściowych wykonano wykorzystując doświadczenia
zdobyte podczas realizacji prac „Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń …”
[Opracowanie analizy ..., 2007], „Opracowanie metodyki weryfikacji silnie zmienionych i sztucznych
części wód przejściowych i przybrzeżnych” [Opracowanie metodyki weryfikacji silnie ..., 2011],
„Ocena stanu środowiska morskiego polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku …” [Ocena stanu …, 2013]
oraz wykorzystując materiały pozyskane od Zamawiającego w tym „Identyfikacja znaczących
oddziaływań antropogenicznych …” [Pectore-eco 2012 I].
Przyjmując metodę klasyfikacji źródeł presji za materiałami, pozyskanymi od Zamawiającego, w
analizie presji bierze się pod uwagę 3 główne sektory działalności człowieka będące źródłem
największych zanieczyszczeń: przemysł, rolnictwo i gospodarka komunalna. Zanieczyszczenia z
pozostałych źródeł są sumowane i podawane jako „inne”.
Na analizowanym obszarze występują następujące potencjalne presje na JCW.
Czynniki presji punktowych:


zrzuty ścieków bytowych, przede wszystkim z gospodarstw domowych, również z przemysłu,
wody ściekowe z indywidualnych gospodarstw domowych, ścieki z indywidualnych
gospodarstw domowych w dużym udziałem ścieków z zakładów przemysłowych, porty,



zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu przetwórstwa ropy naftowej, zakładów chemii
organicznej i nieorganicznej, produkcji papieru, przemysłu tekstylnego, hutnictwa żelaza i
stali, produkcji żywności, browarnictwa, przemysłu elektronicznego i produkcji
rozpuszczalników zawierających związki chlorowane, przemysłu drzewnego (w tym budowa
łodzi i drewno budowlane), budownictwa, wytwarzania energii, garbowania skór, stoczni,



zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu wydobywczego (węgiel, gaz ziemny, ropa) oraz
nieczynnych kopalni,

184



zanieczyszczenia pochodzące z obszarów zurbanizowanych, rolniczych i wojskowych,



zanieczyszczenia pochodzące z uprawy ziemi i hodowli zwierząt (silosy, warniki, nawóz
naturalny, środki chemiczne używane w hodowli zwierząt, paliwa wykorzystywane w
rolnictwie, zakłady rolnicze),



akwakultura,



przemysł i rolnictwo, np. substancje szkodliwe, substancje priorytetowe, inne odnośne
substancje.

Czynniki presji obszarowych:


systemy odwadniające miast, np., kanalizacja burzowa, drogi, tory, lotniska,



zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego ze źródeł rozproszonych/obszarowych, użytkowanie
łąk do wypasu bydła, uprawy (stosowanie nawozów i środków ochrony roślin), ogrodnictwo,



leśnictwo, np. stosowanie herbicydów i środków ochrony roślin, wyrąb i nasadzanie lasu,
stosowanie nawozów, kopanie torfu,



inne, np. dopływ z atmosfery, zrzut urobku bagrowanego do wód powierzchniowych, śmieci,
transport morski, turystyka i rekreacja.

Czynniki presji hydromorfologicznych:


zabudowa brzegu ostrogami,



zabudowa brzegu opaskami brzegowymi, falochrony, nabrzeża,



zasilanie brzegu (refulacja),



naruszanie dna, spowodowane kotwiczeniem, utrzymywaniem (lub pogłębianiem) torów
wodnych, składowaniem urobku bagrowanego.

Przykłady procentowego udziału podstawowych rodzajów presji na jednolite części wód
w rejonie wodnym Dolna Wisła zamieszczono w tabeli (Tabela 45).
Tabela 45 Udział procentowy głównych presji na JCW przejściowe i przybrzeżne w rejonie
wodnym Dolnej Wisły
Nazwa JCW
Zalew Pucki
(PLTWIIWB2)
Zatoka Pucka Zewnętrzna
(PLTWIIIWB3)
Ujście Wisły Przekop
(PLTWVWB5)
Zatoka Gdańska Wewnętrzna
(PLTWIVWB4)
Zalew Wiślany
(PLTWIWB1)
Rowy – Jarosławiec Wschód
(PLCWIIWB6E)
Jastrzębia Góra – Rowy
(PLCWIIIWB5)
Władysławowo – Jastrzębia Góra
(PLCWIIWB4)
Półwysep Hel
(PLCWIWB2)
Mierzeja Wiślana
(PLCWIWB1)

Komunalne
35,02

Rolnicze
45,65

Przemysłowe
0,02

50,71

0,59

48,57

31,55

45,26

0,90

28,61

45,57

2,52

23,14

36,73

7,01

18,73

29,05

17,33

44,68

19,46

0,54

22,10

32,43

0,87

30,76

0,12

43,58

19,97

61,77

0,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Pectore-eco 2012 I], [Pectore-eco 2012 II]
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Podkreślono presje o najwyższym udziale procentowym w odniesieniu do każdej JCW w kwadracie
odległości Euklidesowej na podstawie analizy WAP.
Każdy z rodzajów i źródeł może zawierać te same czynniki wpływu na część wód przybrzeżną lub
przejściową. Na przykład azot lub fosfor ogólny mogą pochodzić zarówno z rolnictwa
jak i z odprowadzania wód bytowych (ścieki komunalne).
Z dopływem wód rzecznych do JCW przybrzeżnych i przejściowych powiązany jest spływ
zanieczyszczeń. W obszarach zurbanizowanych do wód morskich odprowadzane są oczyszczone
ścieki komunalne (np. Gdańsk-Wschód, Dębogórze, Szczecin-Pomorzany). W ściekach tych jest
zmniejszone stężenie ogólnego azotu i fosforu, zawiesiny ogólnej i charakteryzują się one mniejszym
biologicznym i chemicznym zapotrzebowaniem na tlen. W obszarach o przewadze rolnictwa do wód
wprowadzane są ogólny fosfor i azot, pochodzący przede wszystkim z naturalnych i sztucznych
nawozów.
Po wnikliwej analizie dokumentów oraz danych Wykonawcy i dostarczonych przez Zamawiającego,
do oceny wpływu presji antropogenicznych, dla poszczególnych JCW przejściowych i przybrzeżnych
zidentyfikowano czynniki sprawcze, wymienione poniżej przy charakterystyce jednolitych części wód.
Wody przejściowe
Zalew Wiślany (PLTWI WB1)
JCW Zalew Wiślany jest objęta siecią Natura 2000 w zakresie ochrony siedlisk i gatunków. Na wody
Zalewu Wiślanego oddziałują presje związane z zarybianiem i hodowlą ryb oraz lokalizacją kąpielisk.
Na obszarze Zalewu Wiślanego występują obszarowe i punktowe źródła zanieczyszczeń. Wśród nich
wyróżnia się zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu, rolnictwa energetyki oraz komunalne.
Ponadto zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł komunalnych stanowią zagrożenie eutrofizacją.
Główną presję hydromorfologiczną na zalewie stanowi kanał żeglugowy, który utrzymuje połączenie
drogą morską portu w Elblągu z Zatoką Gdańską. Mniejsze oddziaływanie mają kotwicowiska i
ostrogi. Cieśnina Pilawska została przekopana w 1497 roku, a w połowie ubiegłego wieku (lata ’60)
poszerzona do aktualnego prześwitu, wynoszącego 400m. Ze względu na czas istnienia może zostać
uznana za naturalne połączenie zalewu z Zatoką Gdańską. Nie jest bowiem możliwe odtworzenie
warunków naturalnych panujących w XV wieku.
Zalew Pucki (PLTWII WB2)
Podobnie jak JCW Zalew Wiślany, również JCW Zalew Pucki jest objęta siecią Natura 2000
w zakresie ochrony siedlisk i gatunków. Na jego wody działają presje związane z wykorzystaniem
wód do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Na obszarze tej JCW występują punktowe i
obszarowe źródła zanieczyszczeń, pochodzące z przemysłu, rolnictwa i gospodarki komunalnej.
Zarówno źródła rolnicze jak i gospodarka komunalna stanowią zagrożenie w postaci występowania
eutrofizacji wód. Kilka lat temu w prasie pojawiły się doniesienia o zasypywaniu Zalewu Puckiego w
celu powiększenia powierzchni plaż i kempingów [Gerstmannowa 2005]. Największą presję
hydromorfologiczną w zatoce wywierają opaski brzegowe, a następnie równorzędnie zabudowa
ostrogami i zasilanie brzegu.
Zatoka Pucka Zewnętrzna (PLTWIII WB1)
Ze względu na ochronę siedlisk lub gatunków część wód Zatoka Pucka Zewnętrzna leży na obszarze
chronionym Natura 2000. Wody Zatoki są wykorzystywane w celach rekreacyjnych, włączając w to
cele
kąpieliskowe.
Zanieczyszczenia
mają
charakter
zarówno
punktowy
jak i obszarowy. Zanieczyszczenia pochodzą z przemysłu, rolnictwa, oraz gospodarki komunalnej.
Rolnictwo i gospodarka komunalna stanowi zagrożenie dla eutrofizacji wód. Największą presję
hydromorfologiczną stanowią opaski brzegowe, a w następnej kolejności falochrony i zasilanie
brzegu. Składowanie urobku bagrowanego oraz zabudowa brzegu ostrogami stanowi stosunkowo małe
oddziaływanie na stan wód.
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Zatoka Gdańska Wewnętrzna (PLTWIV WB4)
Wody Zatoki Gdańskiej Wewnętrznej są objęte ochroną ze względu na ochronę siedlisk lub gatunków
i są włączone do obszarów Natura 2000. Wody zatoki służą celom rekreacyjnym,
w tym kąpieliskowym. Presje pochodzą ze źródeł zanieczyszczeń punktowych i obszarowych, do
których należą przemysł, rolnictwo i gospodarka komunalna, a przede wszystkim dopływ
zanieczyszczeń Wisłą. Zagrożenie eutrofizacją ma swoje źródło w zanieczyszczeniach
z rolnictwa i gospodarki komunalnej. Zatoka Gdańska Wewnętrzna charakteryzuje się wieloma
rodzajami
presji
hydromorfologicznej.
Występują
tutaj
tory
wodne,
pogłębiane
w celu utrzymania żeglowności i tym samym zapewnienia dostępu do dużych portów
w Gdańsku i Gdyni. W tej JCW znajduje się również miejsce składowania urobku bagrowanego.
Brzeg jest chroniony opaskami brzegowymi oraz ostrogami. Ponadto realizowane jest miejscowe
zasilanie brzegu. Intensywny rozwój turystyki morskiej powoduje powstawanie kolejnych obiektów
budowlanych (np. marina w Sopocie), które zmieniają lokalne warunki hydrodynamiczne. Także
działania pozornie mające na celu ochronę przyrodniczych obiektów na brzegu (progi podwodne w
rejonie klifu w Orłowie) w istotny sposób zmieniają hydrodynamikę wód, a co za tym idzie
modyfikują naturalne warunki bytowania organizmów w morzu [Grusza, Chlebus 2006].
Ujście Wisły Przekop (PLTWV WB5)
Ujście Wisły znajduje się na obszarze Natura 2000 dla ochrony siedlisk i gatunków. JCW
wykorzystywana jest do celów rekreacyjnych, w tym kąpielowych. Zanieczyszczenia dostają się ze
źródeł punktowych i obszarowych z następujących gałęzi: przemysł, gospodarka komunalna i
rolnictwo. Dwie ostatnie gałęzie stanowią źródło zagrożenia eutrofizacją. Największą presją
hydromorfologiczną jest rozbudowa wyjścia wód Wisły do Zatoki Gdańskiej – kierownice i usuwanie
osadzającego się w ujściu materiału. Oprócz tego w tej JCW występuje zabudowa ostrogami, opaski
brzegowe i zasilanie brzegu.
Ujście Dziwny (PLTWV WB6)
Ujście Dziwny jest silnie zmienioną częścią wód. Jest objęte obszarem Natura 2000 dla ochrony
siedlisk i gatunków. Źródła zanieczyszczeń mają charakter punktowy i obszarowy. Zanieczyszczenia
pochodzą z przemysłu, rolnictwa i gospodarki komunalnej. Zagrożenie eutrofizacją pochodzi
z rolnictwa. JCW jest wykorzystywana do celów rekreacyjnych, między innymi kąpieliskowych.
Największą presję hydromorfologiczną stanowi zabudowa brzegu ostrogami, a następnie pogłębianie
torów wodnych i zasilanie brzegu. Najmniejszą presję wywiera zabudowa brzegu opaskami.
Ujście Świny (PLTWV WB7)
Ujście Świny jest silnie zmienioną częścią wód. Nie należy do obszarów Natura 2000 chronionych ze
względu na siedliska lub ochronę gatunków. Zanieczyszczenia mają charakter źródeł obszarowych i
należą do nich gospodarka komunalna i inne. Gospodarka komunalna stanowi zagrożenie w postaci
występowania eutrofizacji. Wody są wykorzystywane do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych.
W Ujściu Świny główną presję hydromorfologiczną stanowi pogłębianie toru wodnego. Pozostałe
presje to zabudowa brzegu ostrogami, opaski brzegowe i zasilanie brzegu.
Zalew Szczeciński (PLTWI WB8)
Zalew Szczeciński jest silnie zmienioną częścią wód. Ze względu na ochronę siedlisk i gatunków
należy do obszarów Natura 2000. Wody są wykorzystywane do celów rekreacyjnych, w tym
kąpieliskowych. Oddziałujące na JCW presje mają charakter punktowy i obszarowy. Ze względu na
źródła presje pochodzą z gospodarki komunalnej, rolnictwa i innych źródeł. Zagrożenie eutrofizacją
stanowi gospodarka komunalna. Największą presję hydromorfologiczną na JCW wywiera pogłębianie
toru wodnego. Porównywalnie znacznie mniejsze oddziaływanie mają naruszanie dna przez
kotwiczące statki, opaski brzegowe i zasilanie brzegu. Bardzo istotnym elementem presji
powodującym zły stan ekologiczny Zalewu jest dopływ zanieczyszczeń Odrą.
Zalew Kamieński (PLTWI WB9)
Ze względu na ochronę siedlisk i gatunków część wód Zalew Kamieński należy do obszarów Natura
2000. Wody zalewu są wykorzystywane do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Źródła

187

zanieczyszczeń mają charakter punktowy i obszarowy. Rodzaje zanieczyszczeń, spływające do zalewu
pochodzą z gospodarki komunalnej i rolnictwa. Gospodarka komunalna stanowi zagrożenie
eutrofizacją dla tej JCW. W Zalewie Kamieńskim nie zidentyfikowano istotnych presji
hydromorfologicznych.
Wody przybrzeżne
Mierzeja Wiślana (PLCWI WB1)
Część wód nie należy do obszarów Natura 2000. Wody są wykorzystywane do celów rekreacyjnych,
w tym kąpieliskowych. Presje mają charakter punktowy i obszarowy. Źródłem zanieczyszczeń są
gospodarka komunalna i rolnictwo. Żadne z tych źródeł nie zostało zidentyfikowane jako zagrożenie
eutrofizacją JCW mierzeja Wiślana. Największą presję hydromorfologiczną stanowi zasilanie brzegu,
najmniejszą druga ze zidentyfikowanych – zabudowa brzegu ostrogami.
Półwysep Hel (PLCWI WB2)
Część wód nie należy do obszarów chronionych Natura 2000. Wody JCW są wykorzystywane do
celów rekreacyjnych, między innymi do celów kąpieliskowych. Zanieczyszczenia mają charakter
punktowy i obszarowy, a ich jedynym źródłem jest gospodarka komunalna. Największą presję
hydromorfologiczną dla JCW Półwysep Hel stanowi zasilanie brzegu. W następnej kolejności, o
znacznie mniejszym oddziaływaniu, są zabudowa brzegu ostrogami i opaskami brzegowymi.
Najmniejszą presją charakteryzują się kotwicowiska.
Władysławowo – Jastrzębia Góra (PLCWII WB4)
Część wód należy do obszarów chronionych siedlisk lub gatunków Natura 2000. Wody są
wykorzystywane do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Zanieczyszczenia mają charakter
punktowy i obszarowy i pochodzą z trzech głównych źródeł: przemysłu, gospodarki komunalnej i
rolnictwa. Źródłem zagrożenia eutrofizacją są rolnictwo i gospodarka komunalna. Odcinek wybrzeża
odpowiadający JCW Władysławowo – Jastrzębia Góra jest chroniony opaskami brzegowymi, które
stanowią największą presję hydromorfologiczną. Pozostałe to zabudowa brzegu ostrogami i zasilanie
brzegu.
Jastrzębia Góra – Rowy (PLCWIII WB5)
Ze względu na ochronę siedlisk lub gatunków, JCW należy do obszarów Natura 2000. Wody są
wykorzystywane do celów rekreacyjnych, w tym kapieliskowych. Zanieczyszczenia mają charakter
punktowy i obszarowy. Źródłami zanieczyszczeń są przemysł, gospodarka komunalna i rolnictwo.
Zagrożenie eutrofizacją stanowią źródła rolnicze i komunalne. Zagrożenie presją hydromorfologiczną
stanowią składowanie urobku bagrowanego z pogłębiania portów, zabudowa brzegu ostrogami i
opaskami oraz zasilanie brzegu.
Rowy – Jarosławiec Wschód (PLCWII WB6E)
Część wód należy do obszarów Natura 2000 ze względu na ochronę siedlisk lub gatunków. Wody są
wykorzystywane do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Zanieczyszczenia mają charakter
punktowy i obszarowy i pochodzą ze źródeł: przemysł, gospodarka komunalna i rolnictwo. Zagrożenie
eutrofizacją stanowią źródła rolnicze i komunalne. W tej części wód presję hydromorfologiczną
stanowią: zabudowa brzegu ostrogami i opaskami oraz zasilanie brzegu.
Rowy – Jarosławiec Zachód (PLCWII WB6W)
Ze względu na brak danych dla tej JCW, zastosowano przeniesienie oceny z jednolitej części wód
Rowy – Jarosławiec Wschód. Jest ona tej samej kategorii i typu. Leży w dorzeczu Odry. Części wód
Rowy – Jarosławiec Wschód oraz Rowy – Jarosławiec Zachód podczas wyznaczania typologii
polskich wód morskich zostały wyznaczone jako jedna część wód: Rowy – Jarosławiec. Ze względu
na plany gospodarowania wodami w dorzeczach, część wód Rowy – Jarosławiec została podzielona na
dwie jednolite części wód, ze sztucznie wyznaczonż granicą, będącą przedłużeniem lądowej granicy
między dorzeczem Wisły (część wód Rowy – Jarosławiec Wschód) i dorzeczem Odry (część wód
Rowy – Jarosławiec Zachód).
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Tak samo jak w JCW Rowy – Jarosławiec Wschód, w tej części wód presję hydromorfologiczną
stanowią zabudowa brzegu ostrogami i opaskami oraz zasilanie brzegu.
Wody są wykorzystywane do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Zanieczyszczenia
pochodzą ze źródeł punktowych i obszarowych z sektorów przemysł, rolnictwo, gospodarka
komunalna.
Jarosławiec – Sarbinowo (PLCWIII WB7)
Ze względu na ochronę gatunków lub siedlisk część wód należy do obszarów Natura 2000. Wody są
wykorzystywane do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Źródła zanieczyszczeń mają
charakter punktowy i obszarowy. Zidentyfikowano następujące źródła zanieczyszczeń: gospodarka
komunalna, rolnictwo i inne. Zagrożenie eutrofizacją występuje ze strony gospodarki komunalnej.
Największą presję hydromorfologiczną stanowi zabudowa brzegu ostrogami,. Pozostałe presje w tej
części wód to zabudowa brzegu opaskami, zasilanie brzegu i składowanie urobku.
Sarbinowo – Dziwna (PLCWII WB8)
Należy do obszaru Natura 2000 ze względu na ochronę siedlisk lub gatunków. Wody są
wykorzystywane do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Zanieczyszczenia mają charakter
punktowy i obszarowy. Źródłem zanieczyszczeń są rolnictwo, gospodarka komunalna i inne.
Zagrożenie eutrofizacją stanowi gospodarka komunalna. Presję hydromorfologiczną stanowią
zabudowa brzegu ostrogami i opaskami oraz zasilanie brzegu.
Dziwna – Świna (PLCWIII WB9)
Ze względu na ochronę gatunków lub siedlisk część wód należy do obszarów Natura 2000. Wody są
wykorzystywane do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Zanieczyszczenia mają charakter
punktowy i obszarowy. Źródłami zanieczyszczenia są gospodarka komunalna i inne. Zagrożenie
eutrofizacją występuje ze strony źródeł komunalnych. W tej jednolitej części wód presję
hydromorfologiczną stanowią zasilanie brzegu, zabudowa brzegu ostrogami i opaskami.
Port Władysławowo (PLCWI WB3)
JCW Port Władysławowo jest silnie zmienioną częścią wód. Wody są wykorzystywane do celów
rekreacyjnych a w JCW są zlokalizowane kąpieliska. Zanieczyszczenia mają charakter punktowy i
obszarowy. Źródłem zanieczyszczeń są przemysł, gospodarka komunalna, rolnictwo i, jako jedyna
część wód, substancje priorytetowe i inne zanieczyszczające. Zagrożenie eutrofizacją występuje ze
źródeł rolniczych i gospodarki komunalnej (zrzuty z oczyszczalni ścieków). Największą presją
hydromorfologiczną w tej silnie zmienionej części wód jest zabudowa brzegu pirsami i nabrzeżami (w
tabeli ujęta jako „łączna długość falochronów”) oraz pogłębianie torów wodnych. Najmniejszą presją
jest zabudowa brzegu ostrogami. Poza elementami presji występującymi w obrębie samej JCW
Władysławowo stanowi ona istotny czynnik wpływający na stan hydromorfologiczny sąsiedniej JCW
Półwysep Hel. Istnienie portu przyczynia się od dziesiątków lat do abrazji brzegu Półwyspu oraz do
znaczących modyfikacji dna morskiego na skutek występujących prądów rozrywających.

4.3.1 Ocena stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód
przejściowych i przybrzeżnych
Ocenę stanu wód przejściowych i przybrzeżnych wykonano na podstawie propozycji z dnia 8 maja
2013r. nowelizacji Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych (Dz. U. 2011 nr 257 poz. 1545).
W przygotowywaniu oceny wykorzystano informacje zawarte w opracowaniach, dostarczonych przez
Zamawiającego oraz materiałach zgromadzonych przez Wykonawcę zawartych w „Ocenie stanu
środowiska morskiego polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku …” [Ocena stanu ..., 2013]. Ponadto
wykorzystano dane pozyskane w ramach realizacji monitoringu PMŚ w 2011 roku (WIOŚ
zachodniopomorski i pomorski) oraz dane dotyczące presji hydromorfologicznych pozyskane z
właściwego ministerstwa poprzez GIOŚ w ramach wykonywania pracy pt. „Opracowanie wstępnej
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oceny stanu środowiska polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego zgodnie z zapisami
Dyrektywy Ramowej ws. Strategii Morskiej”. Wykorzystano również publikacje Pomorskiego,
Zachodniopomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska („Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim” i odpowiednio:
zachodniopomorskim, warmińsko mazurskim) zawierające ocenę stanu / potencjału ekologicznego
JCW w latach 2009, 2010 i 2011 ([Raport 2010], [Raport 2011], [Raport 2012]). Wykorzystano
pozyskane z GIOŚ oceny stanu środowiska wód przejściowych i przybrzeżnych dla lat 2010-2012,
przygotowane przez odpowiednie wojewódzkie inspektoraty. Dla lat 2010-2011 wykorzystano oceny
zweryfikowane przez inspektoraty w 2012 roku, zgodnie z Rozp. MŚ z 2011 roku (Dz. U. 2011 nr 257
poz. 1545).
Zgodnie z Metodyką, w pierwszej kolejności zidentyfikowano silnie zmienione jednolite części wód
(SZCW / HMWB – Heavy Modified Water Body) na podstawie zmian hydromorfologicznych.
W rejonie działania RZGW Szczecin weryfikacja wyznaczania silnie zmienionych wód przejściowych
została wykonana w 2012 roku w ramach pracy „Weryfikacja wyznaczenia silnie zmienionych części
wód przejściowych i przybrzeżnych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem”. Praca została wykonana
w związku z ogólnopolskim uszczegółowieniem metodyk. Należy zaznaczyć, że zweryfikowana
metodyka wyznaczania silnie zmienionych wód przejściowych i przybrzeżnych nie jest
zaimplementowana w polskim prawodawstwie odpowiednim aktem prawnym.
Przeprowadzenie kompleksowej analizy, uwzględniającej: zmiany morfologiczne, zmiany
hydromorfologiczne, pośrednie i kompleksowe działania restytucyjne oraz identyfikację i możliwości
zastosowania innych środków stanowiących opcję znacznie korzystniejszą środowiskowo,
doprowadziło do zmiany do klasyfikacji niektórych JCW przejściowych.
Początkowo wszystkie z czterech JCW przejściowych były sklasyfikowane jako naturalne, to znaczy
niezmienione (naturalne) części wód. W wyniku weryfikacji trzy z czterech uzyskały status SZCW
(Tabela 46).
Tabela 46 Kwalifikacja (status) JCW przejściowych w rejonie działania RZGW Szczecin
w I i II cyklu planistycznym
Lp.

Nazwa i kod JCW

1 Ujście Dziwny
PL TWV WB6
2 Ujście Świny
PL TWV WB7
3 Zalew Szczeciński
PL TWI WB8
4 Zalew Kamieński
PLTWI WB9

Status w I
cyklu
planistycznym
SZCW

Status w II
cyklu
planistycznym
SZCW

Zmiana statusu
(tak / nie)
nie

SZCW

SZCW

nie

SZCW

SZCW

nie

NAT

NAT

nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania RZGW Szczecin oraz [Weryfikacja …, 2012]

Weryfikację wyznaczania silnie zmienionych części wód przeprowadzono również dla wód
przybrzeżnych w rejonie działania RZGW Szczecin [Weryfikacja …, 2012]. Analizie poddano:
zmiany hydrologiczne i zmiany morfologiczne. Na podstawie analizy dwie z czterech JCW będące w
rejonie działania RZGW Szczecin zachowały swój status, a dwie zmieniły z SZCW na NAT.
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Tabela 47 Kwalifikacja (status) JCW przybrzeżnych w rejonie działania RZGW Szczecin w I i II
cyklu planistycznym
Lp.

Nazwa i kod JCW

1 Dziwna-Świna
PL CWIII WB9
2 Sarbinowo-Dziwna
PL CWII WB8
3 Jarosławiec-Sarbinowo
PLCWCWIII WB7
4 Rowy-Jarosławiec Zachód
PL CWII WB6W

Status w I
cyklu
planistycznym
NAT

Status w II
cyklu
planistycznym
NAT

Zmiana statusu
(tak / nie)
nie

SZCW

NAT

tak

SZCW

NAT

tak

NAT

NAT

nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania RZGW Szczecin oraz [Weryfikacja …, 2012]

W ramach prac związanych z II cyklem planistycznym, także w obszarze działania RZGW Gdańsk
została przeprowadzona weryfikacja kwalifikacji statusu jednolitych części wód. W wyniku
opracowywania planu gospodarowania wodami w II cyklu planistycznym została zmieniona
kwalifikacja dwóch JCW przejściowych. Części wód Zalew Wiślany oraz Ujście Wisły Przekop
uznane zostały za silnie zmienione części wód (SZCW). Rezultat kwalifikacji zamieszczono w
poniższych tabelach.
Tabela 48 Kwalifikacja (status) JCW przejściowych w rejonie działania RZGW Gdańsk
w II cyklu planistycznym
Lp.

Nazwa i kod JCW

1 Zalew Wiślany
PL TWIWB1
2 Zalew Pucki
PL TWIIWB2
3 Zatoka Pucka Zewnętrzna
PL TWIIIWB3
4 Zatoka Gdańska Wewnętrzna
PL TWIVWB4
5 Ujście Wisły Przekop
PL TWIWB5

Status w I
cyklu
planistycznym
NAT

Status w II
cyklu
planistycznym
SZCW

Zmiana statusu
(tak / nie)
tak

NAT

NAT

nie

NAT

NAT

nie

NAT

NAT

nie

NAT

SZCW

tak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie - Plan Gospodarowania Wodami, opracowanie RZGW Gdańsk

Tabela 49 Kwalifikacja (status) JCW przybrzeżnych w rejonie działania RZGW Gdańsk
w II cyklu planistycznym
Lp.

Nazwa i kod JCW

1 Mierzeja Wiślana
PL CWIWB1
2 Półwysep Hel
PL CWIWB2
3 Port Władysławowo
PL CWIWB3
4 Władysławowo – Jastrzębia Góra
PL CWIIWB4
5 Jastrzębia Góra – Rowy
PL CWIIIWB5

Status w I
cyklu
planistycznym
NAT

Status w II
cyklu
planistycznym
NAT

nie

NAT

NAT

nie

SZCW

SZCW

nie

NAT

NAT

nie

NAT

NAT

nie
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Zmiana statusu
(tak / nie)

Lp.

Nazwa i kod JCW

Status w I
cyklu
planistycznym
NAT

6 Rowy – Jarosławiec Wschód
PL CWIIWB6E

Status w II
cyklu
planistycznym
NAT

Zmiana statusu
(tak / nie)
nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie - Plan Gospodarowania Wodami, opracowanie RZGW Gdańsk

Po wydzieleniu silnie zmienionych części wód (SZCW), przystąpiono do wykonania oceny ich
potencjału ekologicznego oraz stanu dla pozostałych części wód, sklasyfikowanych jako naturalne.
Po ustaleniu klasy jakości ze względu na parametry hydromorfologiczne, przeprowadzono ocenę stanu
ekologicznego wód, uwzględniając elementy biologiczne a następnie fizykochemiczne. Ostateczną
ocenę stanu wód uzyskano po uwzględnieniu, tam, gdzie były dostępne dane i/lub oceny, elementów
chemicznych.
Stan ekologiczny lub potencjał ekologiczny jednolitych części wód przejściowych i przybrzeżnych
oraz ocenę stanu jednolitych części wód zamieszczono w Tabeli 50.
Tabela 50 Stan ekologiczny wybranych JCW przejściowych i przybrzeżnych w województwie
pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim
2009

2010
stan
stan
ekolog JCW

2011
stan
stan
ekolog JCW

stan
ekolog

stan
JCW

słaby

zły

zły

zły

zły

zły

zły

zły

zły

TWI WB1

Zalew Wiślany

TWIIWB2

Zalew Pucki

TWIIIWB3

Zatoka Pucka
Zewnętrzna

umiarkowany

zły

słaby

zły

umiarkowany

TWIVWB4

Zatoka Gdańska
Wewnętrzna

miarkowany

zły

zły

zły

TWV WB5

Ujście Wisły
Przekop

TWV WB6

Ujście Dziwny

TWV WB7

TWI WB9

Ujście Świny
Zalew
Szczeciński
Zalew Kamieński

CWIWB1

Mierzeja Wiślana

CWIWB2

Półwysep Hel

CWII WB4

Władysławowo –
Jastrzębia Góra

CWIII WB5

Jastrzębia Góra –
Rowy

TWI WB8

CWIIWB6E

CWIIWB6E
CWIII WB7
CWII WB8

Rowy Jarosławiec
Wschód
Rowy Jarosławiec
Zachód*
Jarosławiec –
Sarbinowo
Sarbinowo –
Dziwna

2012
stan
stan
ekolog JCW
zły

zły

zły

zły**

zły**

zły

umiarkowany**

zły**

słaby

zły

słaby**

zły**

słaby

zły

słaby**

zły**

zły

zły

zły

zły

zły

zły

zły

zły

słaby

zły

słaby

zły

słaby

zły

słaby

zły

słaby

zły

słaby

zły

zły

zły

słaby

zły

zły

zły

słaby

zły

zły

zły

słaby

zły

słaby

zły

słaby

zły

słaby

zły

słaby

zły

zły

zły

zły

umiarkowany

zły

zły

zły

zły

zły**

zły**

zły

zły

zły**

zły**

zły

zły

zły

zły

zły

zły

słaby

zły

zły

zły

zły

zły

zły

zły

zły

zły

słaby

Zły

zły

zły

CWIII WB9

Dziwna – Świna

zły

zły

zły

zły

CWI WB3

Port
Władysławowo

zły

zły

zły

zły

brak danych dla JCW Rowy - Jarosławiec Zachód, ocenę przeniesiono z JCW Rowy – Jarosławiec Wschód
** w roku 2012 ocena dla elementów biologicznych, fizykochemicznych i chemicznych dziedziczona z roku 2011
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PMŚ oraz raportów o stanie środowiska w województwach
zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim

*-
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Wody przejściowe
Zalew Wiślany (PLTWI WB1)
Ze względu na warunki hydromorfologiczne Zalew Wiślany należy do wód silnie zmienionych
(Tabela 48), wobec tego wykonano ocenę potencjału ekologicznego dla tej JCW. Dla części wód
wyznaczonych jako silnie zmienione, ze względu na elementy hydromorfologiczne przyjmuje się II
klasę jakości wód.
Do oceny potencjału ekologicznego JCW zostały wykorzystane wyniki monitoringu wód
z badań przeprowadzonych w latach 2010 i 2012, a w zakresie monitoringu ryb (monitoring
ichtiofauny) – wykonanego w roku 2011.
Na podstawie badań, przeprowadzonych w roku 2010 stan elementów biologicznych został
zaklasyfikowany dla chlorofilu jako klasa IV, a dla makrobezkręgowców jako klasa V, co łącznie dało
zły stan ekologiczny dla parametrów biologicznych. Ocena elementów fizykochemicznych uzyskała
stan poniżej dobrego w wyniku czego potencjał ekologiczny Zalewu Wiślanego w roku 2010 oceniono
na zły.
W 2012 roku przeprowadzona ocena elementów biologicznych sklasyfikowała stan ekologiczny
Zalewu jako zły. Ocena dla elementów fizykochemicznych sklasyfikowała stan ekologiczny Zalewu
poniżej dobrego. Ogólnie potencjał ekologiczny Zalewu Wiślanego w roku 2012 sklasyfikowano jako
zły.
Zalew Pucki (PLTWII WB2)
Zalew Pucki jest naturalną częścią wód, stąd przeprowadza się dla tej JCW ocenę stanu
ekologicznego. Dla części wód wyznaczonych jako naturalne, ze względu na elementy
hydromorfologiczne przyjmuje się I klasę jakości wód.
Do oceny stanu ekologicznego wykorzystano dane z lat 2010 i 2011 oraz zacytowano ocenę z roku
2009.
W roku 2009 stan ekologiczny JCW został sklasyfikowany jako zły, co poskutkowało ogólną oceną
stanu JCW jako zła (Po ustaleniu klasy jakości ze względu na parametry hydromorfologiczne,
przeprowadzono ocenę stanu ekologicznego wód, uwzględniając elementy biologiczne a następnie
fizykochemiczne. Ostateczną ocenę stanu wód uzyskano po uwzględnieniu, tam, gdzie były dostępne
dane i/lub oceny, elementów chemicznych.
Stan ekologiczny lub potencjał ekologiczny jednolitych części wód przejściowych i przybrzeżnych
oraz ocenę stanu jednolitych części wód zamieszczono w Tabeli 50.
Ocena stanu dla elementów biologicznych przeprowadzona dla 2010 roku sklasyfikowała stan
ekologiczny Zalewu jako zły, ze względu na stężenie chlorofilu „a” w klasie V. Elementy
fizykochemiczne zaklasyfikowano jako poniżej dobrego. Ogólna ocena stanu ekologicznego Zalewu w
2010 roku wynosi zły.
Ocena stanu ekologicznego ze względu na elementy biologiczne wykazała stan zły ze względu na
chlorofil „a” klasie V i makrobezkręgowce w klasie IV. Ze względu na elementy fizykochemiczne
stan Zalewu w 2011 roku zaklasyfikowano jako dobry. Ogólna ocena stanu ekologicznego JCW Zalew
Pucki w 2011 roku wyniosła zły i stanu wód również zły.
Ocena stanu ekologicznego i stanu JCW w 2012 roku dla elementów biologicznych,
fizykochemicznych i chemicznych została odziedziczona z roku 2011. Ocena stanu ekologicznego w
2012 roku wynosi zły, stanu części wód – zły.
Zatoka Pucka Zewnętrzna (PLTWIII WB1)
Ze względu na stan elementów hydromorfologicznych, Zalew Pucki jest naturalną częścią wód. Z tego
względu przeprowadza się ocenę stanu ekologicznego dla tej części wód. Dla części wód
wyznaczonych jako naturalne, ze względu na elementy hydromorfologiczne przyjmuje się I klasę
jakości wód.
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W roku 2009 stan ekologiczny JCW został sklasyfikowany jako umiarkowany, natomiast ogólna
ocena stanu JCW jako zła (Po ustaleniu klasy jakości ze względu na parametry hydromorfologiczne,
przeprowadzono ocenę stanu ekologicznego wód, uwzględniając elementy biologiczne a następnie
fizykochemiczne. Ostateczną ocenę stanu wód uzyskano po uwzględnieniu, tam, gdzie były dostępne
dane i/lub oceny, elementów chemicznych.
Stan ekologiczny lub potencjał ekologiczny jednolitych części wód przejściowych i przybrzeżnych
oraz ocenę stanu jednolitych części wód zamieszczono w Tabeli 50.
Ocena elementów biologicznych w 2010 roku wykazała stan słaby na podstawie wyników oznaczeń
chlorofilu – klasa IV. Stan wód ze względu na elementy fizykochemiczne określono jako poniżej
dobrego. Ogólna ocena stanu ekologicznego w roku 2010 to stan slaby, stan JCW - zły.
W 2011 roku elementy biologiczne oceniono jako stan umiarkowany ze względu na chlorofil – III
klasa, podczas gdy stan ichtiofauny określono jako dobry – II klasa. Stan wód ze względu na elementy
fizykochemiczne określono jako poniżej dobrego. Ogólna ocena stanu ekologicznego w roku 2011 to
stan umiarkowany, a stan wód JCW – zły.
Ocena stanu ekologicznego i stanu JCW w 2012 roku dla elementów biologicznych,
fizykochemicznych i chemicznych została odziedziczona z roku 2011. Ocena stanu ekologicznego w
2012 roku wynosi umiarkowany, stanu części wód – zły.
Zatoka Gdańska Wewnętrzna (PLTWIV WB4)
Zatoka Gdańska Wewnętrzna jest naturalną częścią wód, dlatego dla tej JCW przeprowadza się ocenę
stanu ekologicznego. Dla części wód wyznaczonych jako naturalne, ze względu na elementy
hydromorfologiczne przyjmuje się I klasę jakości wód.
W roku 2009 stan ekologicznych JCW został sklasyfikowany jako umiarkowany, natomiast ogólna
ocena stanu JCW została sklasyfikowana jako zła (Po ustaleniu klasy jakości ze względu na parametry
hydromorfologiczne, przeprowadzono ocenę stanu ekologicznego wód, uwzględniając elementy
biologiczne a następnie fizykochemiczne. Ostateczną ocenę stanu wód uzyskano po uwzględnieniu,
tam, gdzie były dostępne dane i/lub oceny, elementów chemicznych.
Stan ekologiczny lub potencjał ekologiczny jednolitych części wód przejściowych i przybrzeżnych
oraz ocenę stanu jednolitych części wód zamieszczono w Tabeli 50.
W roku 2010 ze względu na stężenie chlorofilu „a” znajdującego się w V klasie, stan ekologiczny tej
części wód na podstawie analizy elementów biologicznych sklasyfikowano jako zły. Na podstawie
elementów fizykochemicznych stan wód określono jako dobry. Ogólna ocena stanu ekologicznego w
roku 2010 to zły, stanu wód – zły.
W 2011 roku na podstawie elementów biologicznych sklasyfikowano jako słaby, na co złożyły się
słaby stan chlorofilu „a” – IV klasa, stan dobry makrobezkręgowców – klasa II oraz stan dobry
ichtiofauny – klasa II. Ogólna ocena stanu ekologicznego w roku 2011 to słaby, a stanu JCW – zły.
Ocena stanu ekologicznego i stanu JCW w 2012 roku dla elementów biologicznych,
fizykochemicznych i chemicznych została odziedziczona z roku 2011. Ocena stanu ekologicznego w
2012 roku wynosi słaby, stanu części wód – zły.
Ujście Wisły Przekop (PLTWV WB5)
W II cyklu planistycznym status JCW Ujście Wisły został zmieniony z naturalnego na SZCW ( Tabela
48). Wody silnie zmienione ze względu na elementy hydromorfologiczne uzyskują klasę II.
W 2011 roku elementy biologiczne ze względu na stężenie chlorofilu „a” i makrobezkręgowce
należały do IV klasy – stan słaby. Elementy fizykochemiczne zaklasyfikowano jako stan poniżej
dobrego, a substancje szkodliwe zakwalifikowano do klasy II – stan dobry. Stan ekologiczny w roku
2011 oceniono jako słaby. Ogólna ocena potencjału ekologicznego wód – zły.
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Ocena stanu ekologicznego i stanu JCW w 2012 roku dla elementów biologicznych,
fizykochemicznych i chemicznych została odziedziczona z roku 2011. Ocena potencjału
ekologicznego w 2012 roku wynosi słaby, potencjału wód – zły.
Ujście Dziwny (PLTWV WB6)
Ujście Dziwny jest silnie zmienioną częścią wód (Tabela 46). Z tego względu przeprowadza się ocenę
potencjału ekologicznego. Dla SZCW ze względu na elementy hydromorfologiczne przyjmuje się II
klasę jakości wód.
W 2011 roku elementy biologiczne ze względu na stężenie chlorofilu „a” zaklasyfikowano
w klasie V – stan zły, natomiast ichtiofauna była w klasie II – stan dobry. Elementy fizykochemiczne
sklasyfikowano poniżej dobrego, za wyjątkiem amoniaku, dla którego stan był dobry. Ogólna ocena
potencjału JCW – zły.
W 2012 roku elementy biologiczne ze względu na chlorofil „a” występowały w klasie V – stan zły, a
makrobezkręgowców w klasie IV – stan slaby. Potencjał elementów fizykochemicznych został
określony jako poniżej dobrego, a substancji szkodliwych jako dobry. Ogólna ocena potencjału
ekologicznego – zły, potencjału wód – zły.
Ujście Świny (PLTWV WB7)
Ujście Świny jest silnie zmienioną częścią wód (Tabela 46). Z tego względu przeprowadza się ocenę
potencjału ekologicznego. Dla SZCW części wód ze względu na elementy hydromorfologiczne
przyjmuje się II klasę jakości wód.
W 2012 roku elementy biologiczne ze względu na stężenie chlorofilu „a” znalazły się
w II klasie – stan dobry, a makrobezkręgowców w klasie IV – stan słaby. Potencjał elementów
fizykochemicznych sklasyfikowano jako poniżej dobrego, a substancji szkodliwych – jako dobry.
Ogólna ocena potencjału ekologicznego oceniona została jako słaby, ocena potencjału JCW – zły.
Zalew Szczeciński (PLTWI WB8)
Zalew Szczeciński jest silnie zmienioną częścią wód (Tabela 46). Z tego względu przeprowadza się
ocenę potencjału ekologicznego. Dla SZCW części wód ze względu na elementy hydromorfologiczne
przyjmuje się II klasę jakości wód.
W 2011 roku elementy biologiczne ze względu na chlorofil „a” był w klasie V, co odpowiada złemu
stanowi. Ze względu na elementy fizykochemiczne stan wód klasyfikuje się poniżej dobrego, a
substancje szkodliwe – dobry. Ogólna ocena potencjału JCW w roku 2011 – zły.
W 2012 roku elementy biologiczne ze względu na chlorofil „a” i makrobezkręgowce sklasyfikowano
w klasie IV – słaby . Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano jako poniżej dobrego. Ogólna ocena
potencjału ekologicznego – słaby, ocena potencjału wód – zły.
Zalew Kamieński (PLTWI WB9)
Zalew Kamieński jest naturalną częścią wód, dlatego dla tej JCW przeprowadza się ocenę stanu
ekologicznego. Dla części wód wyznaczonych jako naturalne, ze względu na elementy
hydromorfologiczne przyjmuje się I klasę jakości wód.
W 2012 roku elementy biologiczne ze względu na stężenie chlorofilu „a” były w III klasie – stan
umiarkowany, natomiast makrobezkręgowce w IV klasie – stan słaby. Elementy fizykochemiczne
zostały ocenione na poniżej dobrego, a ze względu na substancje szkodliwe – jako dobry. Ogólna
ocena stanu ekologicznego – slaby, ocena stanu wód – zły.
Wody przybrzeżne
Mierzeja Wiślana (PLCWI WB1)
Mierzeja Wiślana jest naturalną częścią wód, dlatego zgodnie z Metodyką, przeprowadza się ocenę
stanu ekologicznego. Na tej podstawie ze względu na elementy hydromorfologiczne przypisano klasę
I.
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W 2011 roku pod względem elementów biologicznych, stan wód zaklasyfikowano jako słaby, na co
złożyły się wyniki oceny stężenia chlorofilu „a” i stanu makrobezkręgowców, odpowiadające stanowi
słabemu – klasa IV. Ze względu na elementy fizykochemiczne stan wód klasyfikuje się poniżej
dobrego, natomiast substancje szkodliwe – stan dobry. Ogólny stan ekologiczny sklasyfikowano jako
słaby, a stan JCW jako zły.
Ocena stanu ekologicznego i stanu JCW w 2012 roku dla elementów biologicznych,
fizykochemicznych i chemicznych została odziedziczona z roku 2011. Ocena stanu ekologicznego w
2012 roku wynosi słaby, stanu wód – zły.
Półwysep Hel (PLCWI WB2)
Półwysep Hel jest naturalną częścią wód, dlatego zgodnie z Metodyką, przeprowadza się ocenę stanu
ekologicznego. Na tej podstawie ze względu na elementy hydromorfologiczne przypisano klasę I.
W 2012 roku stan wód ze względu na elementy biologiczne zaklasyfikowano jako słaby, na co złożył
się słaby stan chlorofilu „a” – IV klasa oraz dobry stan makrobezkregowców – klasa II. Ze względu na
elementy fizykochemiczne stan wód oceniono na poniżej stanu dobrego. Stan ekologiczny
sklasyfikowano jako słaby. Ogólna ocena stanu JCW – zły.
Władysławowo – Jastrzębia Góra (PLCWII WB4)
Władysławowo – Jastrzębia Góra jest naturalną częścią wód, dlatego zgodnie z Metodyką,
przeprowadza się ocenę stanu ekologicznego. Dla wód sklasyfikowanych jako naturalne ze względu
na elementy hydromorfologiczne przypisano klasę I.
W 2012 roku elementy biologiczne na podstawie stężenia chlorofilu „a” sklasyfikowano jako stan
slaby – IV klasa, a na podstawie makrobezkręgowców jako umiarkowany – II klasa. Elementy
fizykochemiczne sklasyfikowano jako poniżej stanu dobrego. Stan ekologiczny wód oceniono jako
slaby, co przełożyło się na stan JCW – zły.
Jastrzębia Góra – Rowy (PLCWIII WB5)
Jastrzębia Góra – Rowy jest naturalną częścią wód, dlatego zgodnie z Metodyką, przeprowadza się
ocenę stanu ekologicznego. Na tej podstawie ze względu na elementy hydromorfologiczne przypisano
klasę I.
W 2012 roku na podstawie stężenia chlorofilu „a” sklasyfikowano stan wód jako stan zły – V klasa,
zaś stan ze względu na makrobezkręgowce jako bardzo dobry – klasa I. Elementy fizykochemiczne
sklasyfikowano jako poniżej stanu dobrego, zaś substancje szkodliwe jako dobry – klasa II. Stan
ekologiczny określono jako zły, ogólny stan JCW – zły.
Rowy – Jarosławiec Wschód (PLCWII WB6E)
Rowy – Jarosławiec Wschód jest naturalną częścią wód, dlatego zgodnie z Metodyką, przeprowadza
się ocenę stanu ekologicznego. Dla wód sklasyfikowanych jako naturalne ze względu na elementy
hydromorfologiczne przypisano klasę I.
W 2011 roku elementy biologiczne ze względu na stężenie chlorofilu „a” sklasyfikowano jako zły –
klasa V, natomiast ze względu na makrobezkręgowce jako słaby – klasa IV. Elementy
fizykochemiczne sklasyfikowano jako poniżej dobrego, natomiast substancje szkodliwe jako stan
dobry – klasa II. Ogólna ocena stanu ekologicznego – zły. Ocena stanu JCW – zły.
Ocena stanu ekologicznego i stanu JCW w 2012 roku dla elementów biologicznych,
fizykochemicznych i chemicznych została odziedziczona z roku 2011. Ocena stanu ekologicznego w
2012 roku wynosi zły, stanu części wód – zły.
Rowy – Jarosławiec Zachód (PLCWII WB6W)
Ze względu na brak danych do przeprowadzenia oceny stanu ekologicznego części wód Rowy –
Jarosławiec Zachód, przeniesiono ocenę z JCW tej samej kategorii i typu: Rowy – Jarosławiec
Wschód. Ogólna ocena stanu JCW Rowy – Jarosławiec Zachód: zły.
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Ocena stanu ekologicznego i stanu JCW w 2012 roku dla elementów biologicznych,
fizykochemicznych i chemicznych została odziedziczona z roku 2011. Ocena stanu
ekologicznego w 2012 roku wynosi zły, stanu części wód – zły.
Jarosławiec – Sarbinowo (PLCWIII WB7)
W II cyklu planistycznym status JCW Jarosławiec – Sarbinowo został zmieniony z naturalnej części
wód na SZCW. Zgodnie z Metodyką, przeprowadza się ocenę potencjału ekologicznego. Na tej
podstawie ze względu na elementy hydromorfologiczne JCW przypisuje się stan dobry – klasę II.
W 2012 roku elementy biologiczne sklasyfikowano ze względu na stężenie chlorofilu „a”
i makrobezkręgowce jako zły – V klasa dla obu elementów. Potencjał elementów fizykochemicznych
oceniono jako poniżej dobrego, natomiast substancji szkodliwych jako dobry. Ogólnie potencjał
ekologiczny został oceniony jako zły, potencjał JCW – zły.
Sarbinowo – Dziwna (PLCWII WB8)
W II cyklu planistycznym status JCW Sarbinowo – Dziwna został zmieniony
z naturalnej części wód na SZCW. Zgodnie z Metodyką, przeprowadza się ocenę potencjału
ekologicznego. Na tej podstawie ze względu na elementy hydromorfologiczne przypisano JCW klasę
II – stan dobry
W 2012 roku elementy biologiczne ze względu na chlorofil „a” i makrobezręgowce należały do klasy
V – stan zły. Potencjał elementów fizykochemicznych był poniżej dobrego,
a substancji szkodliwych – dobry. Ogólna ocena potencjału ekologicznego JCW – zły oraz potencjału
wód –zły.
Dziwna – Świna (PLCWIII WB9)
Dziwna – Świna jest naturalną częścią wód, dlatego zgodnie z Metodyką, przeprowadza się ocenę
stanu ekologicznego. Na tej podstawie ze względu na elementy hydromorfologiczne przypisano klasę
I.
W 2012 roku elementy biologiczne: stężenie chlorofilu „a” i makrobezkręgowce sklasyfikowano jako
stan słaby – IV klasa. Ze względu na elementy fizykochemiczne stan ekologiczny sklasyfikowano jako
poniżej dobrego, natomiast dla substancji szkodliwych – jako dobry. Ogólnie stan ekologiczny został
oceniony jako słaby, stan JCW w 2012 roku – zły.
Port Władysławowo (PLCWI WB3)
Port Władysławowo jest silnie zmienioną częścią wód (Tabela 49). Z tego względu przeprowadza się
ocenę potencjału ekologicznego. Dla SZCW ze względu na elementy hydromorfologiczne przyjmuje
się II klasę jakości wód.
W 2010 roku elementy biologiczne na podstawie stężenia chlorofilu „a” zaklasyfikowano jako stan zły
– V klasa. Elementy fizykochemiczne zaklasyfikowano jako poniżej dobrego. Ogólna ocena
potencjału ekologicznego JCW oceniono jako zły, potencjał JCW – zły.

4.3.2 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływu źródeł
punktowych
Identyfikację presji ze źródeł punktowych przeprowadzono opierając się na wytycznych IMPRESS
2003 (szczegółowe informacje są zamieszczone w – Metodyce).

4.3.2.1 Dane do identyfikacji presji (znaczących oddziaływań)
Dane dotyczące wielkości ładunków wprowadzanych do części wód przejściowych
i przybrzeżnych zaczerpnięto z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego: „Metodyka oceny
wpływu zidentyfikowanych na obszarze działania RZGW w Szczecinie oddziaływań
antropogenicznych na wody powierzchniowe i podziemne” [Metodyka oceny wpływu …, 2012],
„Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną wpływu tych oddziaływań
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na wody powierzchniowe i podziemne w rejonie wodnym Dolnej Wisły” [Pectore-eco 2012 I],
„Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy w Polsce” Etap I, Region Wodny Dolnej Wisły [Szczegółowe
wymagania, ograniczenia …, 2010], „Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb
wdrażania planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce” Etap I, Region Wodny
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego [Szczegółowe wymagania …, 2010].

4.3.2.2 Przyjęte założenia
Obciążenia z punktowych źródeł zanieczyszczeń rozkładają się nierównomiernie wzdłuż polskiego
wybrzeża (Rysunek 73, Rysunek 74). Najwięcej punktowych źródeł zanieczyszczeń występuje w
aglomeracji szczecińskiej oraz wzdłuż zachodniego i środkowego pasa wybrzeża (gmin nadmorskich,
wyselekcjonowanych jako oddziałujące na JCW). Na odcinku wybrzeża od Ustki na zachodzie do
Łeby na wschodzie znajduje się najmniejsza liczba punktowych źródeł zanieczyszczeń, zapewne ze
względu na obszar Słowińskiego Parku Narodowego. We wschodniej części wybrzeża najwięcej
źródeł punktowych jest zlokalizowanych wzdłuż rzeki Elbląg oraz w powiecie gdańskim.

Rysunek 73 Cieki na terenach gmin przyległych do JCW przybrzeżnych i przejściowych na
terenie RZGW Szczecin
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 74 Cieki na terenach gmin przyległych do JCW przybrzeżnych i przejściowych na
terenie RZGW Gdańsk
Źródło: Opracowanie własne

Identyfikacji poborów wód powierzchniowych i zrzutów ścieków dokonano na podstawie
opracowania [Pectore-eco 2012 I], w którym przedstawiono mapy rozmieszczenia ujęć wód
powierzchniowych i zrzutów ścieków na obszarze regionu wodnego Dolnej Wisły, z uwzględnieniem
podziału na cztery grupy zlewni bilansowych dla dokładniejszego zobrazowania uzyskanych
rezultatów. Można przyjąć, że bezpośrednie oddziaływanie na wody przejściowe i przybrzeżne
dotyczy następujących zlewni:
I grupa zlewni bilansowych: Wisła od Wdy do ujścia (GD02);
II grupa zlewni bilansowych: Brda (GD04), Wda (GD05), Wierzyca (GD06);
II grupa zlewni bilansowych: Radunia i Motława (GD07), Słupia (GD08), Łupawa (GD09), Łeba
(GD10), Reda i Piaśnica (GD11);
IV grupa zlewni bilansowych: Zalew Wiślany (GD12), Elbląg i Żuławy Elbląskie (GD13), Pasłęka i
Bauda (GD14).
Wg opracowania największa koncentracja poborów wód powierzchniowych jak również zrzutów
ścieków istotnych dla wód morskich występuje w rejonie największych jednostek osadniczych –
Gdańska, (zlewnia Raduni i Motławy), Elbląga – na obszarze zlewni Elbląg i Żuławy Elbląskie, zaś
najmniej poborów wód powierzchniowych i zrzutów ścieków występuje w centralnej części regionu –
na obszarze zlewni Wisły od Wdy do ujścia (Tabela 51). Te ostatnie to rejony o najmniejszym stopniu
zurbanizowania, tym samym użytkowanie zasobów wodnych jest na względnie niskim poziomie.
Liczba punktów zrzutu ścieków pozostałych do zlewni rzek bezpośrednio uchodzących do wód
przejściowych lub przybrzeżnych przedstawia się następująco:
Tabela 51 Przybliżona liczba punktów ujęć wód powierzchniowych (pobór) i zrzutu ścieków
Pobór
30
19

Lp.
Zlewnia bilansowa
1. Raduni i Motławy
2. Elbląg i Żuławy Elbląskie
3. Wisły od Wdy do ujścia
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Zrzut
63
48
44

Lp.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zlewnia bilansowa
Słupi
Łeby
Redy i Piaśnicy
Zalewu Wiślanego
Pasłęki i Baudy
Łupawy
Wieprzy i przyległego Przymorza
Parsęty
Regi i przyległego Przymorza
Przymorza od Parsęty do Jeziora Jamno
Międzyodrza – Zalewu Szczecińskiego –
wyspy Wolin i Uznam
Gowienicy
Lewobrzeżnej zlewni dolnej Odry
Prawobrzeżnej zlewni Dziwnej
i Przymorze do Jeziora Liwia Łuża
Przymorze od Jeziora Resko Przymorskie
do Parsęty
Odry granicznej do Widuchowej

Pobór
19
28
22
20
17
14
152
100
48
48
47

Zrzut
51
47
46
42
42
23
256
443
258
235
355

25
19
13

72
305
126

13

38

6

23

Źródło: Opracowanie własne za [Szczegółowe wymagania, ograniczenia …, 2010],[Szczegółowe wymagania …, 2010]

Poza punktowymi zrzutami ścieków, do wód trafiają zrzuty ze źródeł rozproszonych/obszarowych – z
gospodarstw domowych niepodłączonych do kanalizacji. Te źródła stanowią istotne zagrożenie dla
jakości wód przejściowych i przybrzeżnych. W rejonie wodnym Dolna Wisła [MGGP 2010] w
zlewniach przylegających bezpośrednio do wód morskich, odsetek gospodarstw domowych
niepodłączonych do oczyszczalni ścieków waha się od 0-20% do nawet 80-100% (gmina Smołdzino).
W rejonie wodnym Dolna Odra i Przymorze Zachodnie w zlewniach rzek bezpośrednio graniczących
z wodami przejściowymi i przybrzeżnymi, największy odsetek ludności niepodłączonej do kanalizacji
stanowi 80-100% (gmina Nowe Warpno).
W Metodyce, opracowanej w ramach realizacji I etapu opracowania, przyjęto, że źródła presji są
zlokalizowane w gminach bezpośrednio przylegających do danej JCWP. Jednakże źródła
zanieczyszczeń JCW przybrzeżnych i przejściowych pochodzenia rolniczego wykraczają poza ramy
przyjętych założeń. Z tego powodu analizą wpływu objęto gminy sięgające dalej w głąb lądu,
przylegające do Wisły i Odry, opierając się na analizach wykonanych podczas realizacji
„Opracowania analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym ujęciu
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb opracowania programów
działań i planów gospodarowania wodami” (IMGW, 2007).
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Rysunek 75 Obciążenia gmin nadmorskich punktowymi źródłami zanieczyszczeń
Źródło: Opracowanie własne

Pobory wód powierzchniowych w rejonie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego są
głównym źródłem wód dla rolnictwa i przemysłu. Zidentyfikowano [Szczegółowe wymagania,
ograniczenia …, 2010], [Szczegółowe wymagania …, 2010] 728 ujęć wód powierzchniowych,
posiadających pozwolenia wodnoprawne, z czego do celów komunalnych – 2, stawów rybnych – 469 (
w tym 3 również do nawodnienia), nawodnienie – 107 (w tym 2 dla stawów rybnych), przemysłowe –
106 i inne – 46. Dla regionu wodnego Dolna Odra i Przymorze Zachodnie, opierając się na „Analiza i
uszczegółowienie znaczących oddziaływań …” [SLAVIA 2011], zidentyfikowano 277 lokalizacji
poboru wód powierzchniowych. Przyjmując za wymienionym opracowaniem, woda z ujęć tego
regionu wodnego jest wykorzystywana do następujących potrzeb: zaopatrzenia ludności do spożycia,
przemysłu, nawodnienia oraz innych. Dane w wymienionym zestawieniu pochodzą z wykazów
urzędów Marszałkowskich w związku z wnoszeniem opłat za pobór wody. Należy zaznaczyć, że są
gałęzie użytkowania (poboru) wód, które ustawowo (art. 294 ustawy Prawo wodne z dnia 27 kwietnia
2001 roku) nie podlegają opłatom za korzystanie ze środowiska. Podstawowym źródłem zaopatrzenia
ludności w wodę do spożycia są zasoby czwartorzędowe wód podziemnych, co stanowi 90-93%
poborów wód. Pozostałe 7-10% pochodzi ze starszych warstw wodonośnych, do których w wyniku
różnicy ciśnienia hydrostatycznego infiltruje woda słona [Szczegółowe wymagania, ograniczenia …,
2010], [Szczegółowe wymagania …, 2010].
W regionie wodnym Dolej Odry i Przymorza Zachodniego zidentyfikowano 3 405 punktów zrzutu
ścieków, posiadających pozwolenia wodnoprawne [Szczegółowe wymagania, ograniczenia …, 2010].
Z tej liczby, opierając się na „Analiza i uszczegółowienie znaczących oddziaływań …” [SLAVIA
2011], 571 lokalizacji stanowi miejsca zrzutu ścieków komunalnych. Zostały one zestawione na
podstawie danych pozyskanych z Urzędów Marszałkowskich z wykazu opłat wnoszonych za zrzut
ścieków. Wykaz zrzutów ścieków przemysłowych dla tego rejonu wodnego zawiera 180
zidentyfikowanych pozycji. Analogicznie, jak w przypadku zrzutów komunalnych, wykazami
Urzędów Marszałkowskich są objęte zrzuty przemysłowe, dla których są pobierane opłaty za
korzystanie ze środowiska.
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W obu rejonach, Dolnej Wisły i Dolnej Odry, obserwuje się sezonowość zwiększonego zużycia wód
pobieranych z ujęć powierzchniowych i podziemnych. Zwiększenie poboru wód powierzchniowych w
okresie od marca do września związane jest z wykorzystaniem do celów rolniczych. Stosunkowo mały
wzrost zużycia wody pobieranej z ujęć wód podziemnych w tym samym okresie świadczy o
wykorzystywaniu tych wód do celów komunalnych.
W rejonie wodnym Dolnej Wisły zidentyfikowano 123 składowiska odpadów [Pectore-eco 2012 I]. W
rejonach o wpływie na jednolite części wód przejściowych i przybrzeżnych najmniejsza liczba
składowisk występuje w zlewniach od Słupi do Raduni i Motławy (Słupia, Łeba, Łupawa, Reda i
Piaśnica, Radunia i Motława), wynosząc 2-4 składowisk w zlewni. Największa liczba składowisk
zlokalizowana jest w zlewni Wisły. Nie zidentyfikowano składowiska odpadów komunalnych
oddziałującego na część wód Port Władysławowo.
W rejonie wodnym Dolna Odra i Przymorze Zachodnie występowanie składowisk w zlewniach i
dopływ zanieczyszczeń do JCW zostało zidentyfikowane dla wszystkich części wód z wyjątkiem
Zalewu Kamieńskiego. Liczba składowisk w poszczególnych zlewniach rzek odprowadzających wody
do wód przejściowych i przybrzeżnych wynosi od 1 do 3.

4.3.2.3 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań)
Wody przejściowe
Zalew Wiślany (PLTWI WB1)
W rejonie Zalewu Wiślanego punktową presję antropogeniczną stanowią składowiska odpadów
komunalnych.
W tej części wód występują presje związane z poborem wód przeznaczonych do celów do spożycia
oraz celów rolniczych. Nie mają one jednak istotnego znaczenia dla zasilania Zalewu wodami
słodkimi. Obciążenie dla tej części wód stanowią także zrzuty ścieków bytowych.
Zalew Pucki (PLTWII WB2)
Presję punktową oddziałującą na część wód Zalew Pucki stanowią składowiska komunalne.
W obszarze zlewni Zalewu Puckiego występują miejsca poboru wody z przeznaczeniem na cele do
spożycia oraz dla rolnictwa. Nie mają one jednak istotnego znaczenia dla zasilania Zalewu wodami
słodkimi.
Zatoka Pucka Zewnętrzna (PLTWIII WB1)
Presję punktową na tę część wód stanowią dopływ zawiesiny, azotu ogólnego i fosforu ogólnego,
związane z odpływem wód z oczyszczalni Dębogórze.
W tej części wód występuje pobór wody z przeznaczeniem na cele do spożycia oraz do celów
rolniczych.
Wpływem antropogenicznym są także składowiska odpadów komunalnych, zlokalizowane w
zlewniach cieków, wpływających do Zatoki.
Zatoka Gdańska Wewnętrzna (PLTWIV WB4)
W wodach Zatoki Gdańskiej Wewnętrznej jest zlokalizowany kolektor ujściowy
z oczyszczalni ścieków Wschód. W związku z powyższym ta jednolita część wód podlega pewnej
presji związanej z dopływem zawiesiny oraz azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Jednakże według
prowadzonych badań monitoringowych nie stanowi ona istotnego czynnika w eutrofizacji Zatoki.
Z wytwarzaniem przez człowieka odpadów, związana jest presja wynikająca z wpływu składowisk
komunalnych.
Inne rodzaje presji to pobór wód do celów komunalnych (z przeznaczeniem do celów do spożycia) i
rolniczych.
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Ujście Wisły Przekop (PLTWV WB5)
W tej części wód występują presje związane z poborem wód do celów rolniczych oraz komunalnych
(z przeznaczeniem do celów do spożycia). Nie mają one jednak istotnego znaczenia dla zasilania tej
JCW wodami słodkimi.
Występuje również presja związana z obecnością składowiska odpadów komunalnych.
Ujście Dziwny (PLTWV WB6)
Presję na tę część wód stanowią składowiska odpadów komunalnych.
Ujście Świny (PLTWV WB7)
W tej części wód występują presje wynikające z lokalizacji składowisk odpadów komunalnych.
Zalew Szczeciński (PLTWI WB8)
W rejonie wodnym Dolna Odra i Przymorze Zachodnie zidentyfikowano presję pochodzącą ze
zrzutów do cieków azotu ogólnego, fosforu ogólnego i substancji zawieszonych. BZT 5 i ChZT nie są
wskaźnikami wyznaczonymi do oceny stanu jakości wód morskich, stąd nie zostały uwzględnione
jako źródła presji.
Źródłem presji dla tej części wód są oczyszczalnie ścieków i powiązana z nimi dostawa zawiesiny
oraz azotu ogólnego i fosforu ogólnego.
Presję na tę część wód stanowią składowiska odpadów komunalnych oraz składowiska odpadów
przemysłowych.
Zalew Kamieński (PLTWI WB9)
W rejonie wodnym Dolna Odra i Przymorze Zachodnie zidentyfikowano presję pochodzącą ze
zrzutów do cieków azotu ogólnego, fosforu ogólnego i substancji zawieszonych. BZT5 i ChZT nie są
wskaźnikami wyznaczonymi do oceny stanu jakości wód morskich, stąd nie zostały uwzględnione
jako źródła presji.
Źródłem presji dla tej części wód są czyszczalnie ścieków i powiązana z nimi dostawa zawiesiny oraz
azotu ogólnego i fosforu ogólnego.
Wody przybrzeżne
Mierzeja Wiślana (PLCWI WB1)
Presję na tę część wód wywiera występowanie składowisk odpadów komunalnych.
Półwysep Hel (PLCWI WB2)
Na tę część wód wpływają głównie punktowe presje związane z występowaniem składowisk odpadów
komunalnych.
Władysławowo – Jastrzębia Góra (PLCWII WB4)
Źródłem presji antropogenicznej jest występowanie składowisk odpadów komunalnych w tej części
wód.
Jastrzębia Góra – Rowy (PLCWIII WB5)
Presją na tę część wód jest występowanie składowisk odpadów komunalnych.
Rowy – Jarosławiec Wschód (PLCWII WB6E)
Presję na tę część wód stanowią komunalne składowiska odpadów.
Rowy – Jarosławiec Zachód (PLCWII WB6W)
Presję na tę część wód stanowią składowiska odpadów komunalnych.
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Jarosławiec – Sarbinowo (PLCWIII WB7)
Presję na tę część wód stanowią składowiska odpadów komunalnych.
Sarbinowo – Dziwna (PLCWII WB8)
W rejonie wodnym Dolna Odra i Przymorze Zachodnie zidentyfikowano presję pochodzącą ze
zrzutów do cieków azotu ogólnego, fosforu ogólnego i substancji zawieszonych.
Presję na tę część wód stanowią składowiska odpadów komunalnych.
Dziwna – Świna (PLCWIII WB9)
Presję na tę część wód stanowią składowiska odpadów komunalnych.
Na tę część wód wpływają również presje związane z występowaniem oczyszczalni ścieków i
powiązane zrzuty zawiesiny oraz azotu ogólnego i fosforu ogólnego.
Port Władysławowo (PLCWI WB3)
Presję na tę część wód stanowią oczyszczalnie ścieków, będące źródłem eutrofizacji pochodzącej z
gospodarki komunalnej, jako zrzut z oczyszczalni: zawiesiny ogólnej, ogólnego azotu i ogólnego
fosforu.

4.3.2.4 Ocena wpływów
W odniesieniu do poboru wód, wody powierzchniowe są wykorzystywane do celów rolniczych i
przemysłowych, a jedynie 5 JCW (3 w regionie wodnym Dolna Wisła, 2 w regionie wodnym Dolna
Odra i Przymorze Zachodnie, z czego 1 w tym regionie jako zapasowe) są wykorzystywane do celów
komunalnych. Zmiana wielkości dopływu wód słodkich do wód przejściowych i przybrzeżnych w
wyniku ich poboru związanych z wykorzystaniem do celów rolniczych i przemysłowych zawiera się w
granicach pozwoleń wodnoprawnych (a według opracowań [Szczegółowe wymagania, ograniczenia
…, 2010] i [Szczegółowe wymagania …, 2010] – jest poniżej dopuszczonej pozwoleniem), stanowi
mało istotną presję na JCW przybrzeżne i przejściowe.
Wielkość zrzutu wód pochodzących z oczyszczalni ścieków nie powinna zakłócać bieżącego stanu
wód przejściowych i przybrzeżnych. Z Raportu IMGW [Raport 2007] wynika, że zrzut wód
pochodzących z oczyszczalni ścieków wywiera słaby wpływ na wody przejściowe i przybrzeżne.
Analiza lokalizacji składowisk odpadów sugeruje, ze nie mają one bezpośredniego wpływu na wody
przejściowe i przybrzeżne, zatem przypisano im mało istotny wpływ na JCW.

4.3.3 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływu źródeł
rozproszonych/obszarowych
Identyfikację presji ze źródeł rozproszonych/obszarowych przeprowadzono opierając się na
wytycznych IMPRESS 2003 (szczegółowe informacje są zamieszczone w Metodyce).

4.3.3.1 Dane do identyfikacji presji (znaczących oddziaływań)
Dane dotyczące wielkości ładunków zanieczyszczeń (ogólnego azotu i fosforu pochodzącego z
depozycji atmosferycznej) wprowadzanych do części wód przejściowych i przybrzeżnych, udział
gruntów ornych, odsetek obszarów zmeliorowanych, zaczerpnięto z materiałów dostarczonych przez
Zamawiającego: „Metodyka oceny wpływu zidentyfikowanych na obszarze działania RZGW w
Szczecinie oddziaływań antropogenicznych na wody powierzchniowe i podziemne” [Metodyka oceny
wpływu …, 2012], „Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną wpływu
tych oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne w rejonie wodnym Dolnej Wisły” [Pectoreeco 2012 I], „Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce” Etap I, Region Wodny Dolnej Wisły
[Szczegółowe wymagania …, 2010], „Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb
wdrażania planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce” Etap I, Region Wodny
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego [Szczegółowe wymagania, ograniczenia …, 2010].

204

4.3.3.2 Przyjęte założenia
W Polsce występują dwa główne źródła zanieczyszczeń rozproszonych/obszarowych: rolnictwo i
atmosfera.
Zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego dotyczą stosowania nawozów naturalnych i sztucznych,
stosowania środków ochrony roślin, prowadzenia hodowli, wypasania bydła na łąkach. W ciągu
ostatnich lat w rejonie wodnym Dolna Wisła zaobserwowano słaby wzrost zużycia nawozów
azotowych oraz spadek zużycia nawozów fosforowych na 1 ha użytków rolnych [Szczegółowe
wymagania …, 2010]. W rejonie wodnym Dolna Odra i Przymorze Zachodnie zanotowano wzrost
zużycia obu pierwiastków na 1 ha użytków rolnych w postaci nawozów [Szczegółowe wymagania,
ograniczenia …, 2010].
Udział gruntów ornych w zlewniach wód przejściowych regionu Dolnej Wisły jest największy w
zlewni Zalewu Wiślanego i wynosi 59,7%, najmniejszy dla zlewni Zatoki Puckiej Zewnętrznej –
13,7%. Dla JCW przybrzeżnych największy udział gruntów ornych przypada w zlewni Rowy –
Jarosławiec Wschód – 40,3%, a następnie dla Jastrzębia Góra – Rowy – 34,6%. Najmniejszy procent
gruntów ornych wód przybrzeżnych wynosi 1,1% dla zlewni JCW Półwysep Hel [Pectore-eco 2012 I].
Obciążenie cieków nadmorskich obszarami rolniczymi przedstawiono na rysunku poniżej (Rysunek
76).
Pozalądowym źródłem presji rozproszonej/obszarowej jest depozycja atmosferyczna. W analizie
depozycji atmosferycznej, uwzględniono dostawę azotu ogólnego i fosforu ogólnego pochodzące z
mokrych opadów atmosferycznych. Pomiary depozycji są wykonywane nad obszarami lądowymi.
Analizując dostawę atmosferą przyjęto założenie, że nad obszarami wodnymi wielkość depozycji jest
taka sama jak w strefie kontaktu lądu z morzem. W 2008 roku depozycja atmosferyczna azotu
ogólnego w rejonie wodnym Dolnej Wisły była najmniejsza w porównaniu z obszarem Polski.
Wynosiła ona od 8,41-11,57 kg N/ha, przy czym nad lądem w pasie nadmorskim dominowała dostawa
z atmosfery w wysokości 8,41-9,30 kg N/ha. W rejonie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego dostawa azotu z atmosfery w 2008 roku była wyższa i wynosiła od 9,30 kg N/ha do
16,62 kg N/ha. W pasie nadmorskim nad lądem dominowała dostawa w zakresie 9,30-13,48 kg N/ha
(Tabela 52).
Depozycja atmosferyczna fosforu ogólnego w rejonie Dolnej Wisły była w 2008 roku mniejsza niż w
rejonie Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Tabela 52). W bezpośrednim sąsiedztwie lądu z
wodami rejonu Dolnej Wisły depozycja fosforu ogólnego wynosiła od 0,244 kg P/ha do 0,435 kg P/ha.
W rejonie Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego w pasie lądu przylegającym do wód przejściowych i
przybrzeżnych depozycja osiągnęła najwyższą wartość, lokując się w przedziale 0,435-0,589 kg P/ha.
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Rysunek 76 Obciążenia cieków przepływających przez gminy nadmorskie terenami rolnymi
Źródło: Opracowanie własne

Tabela 52 Depozycja atmosferyczna azotu ogólnego [kg N/ha] i fosforu ogólnego [kg P/ha] w
2008 roku w gminach w pasie nadmorskim w rejonie wodnym Dolnej Wisły oraz Dolnej Odry i
Przymorza Zachodniego
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa JCW

Azot ogólny
Wody przejściowe

Zalew Wiślany
Zalew Pucki
Zatoka Pucka Zewnętrzna
Zatoka Gdańska Wewnętrzna
Ujście Wisły Przekop
Ujście Dziwny
Ujście Świny
Zalew Szczeciński
Zalew Kamieński
Wody przybrzeżne
Mierzeja Wiślana
Półwysep Hel
Port Władysławowo
Władysławowo – Jastrzębia Góra
Jastrzębia Góra – Rowy
Rowy – Jarosławiec Wschód
Rowy – Jarosławiec Zachód
Sarbinowo – Dziwna
Jarosławiec – Sarbinowo
Dziwna – Świna

Źródło: Opracowanie własne. Przedziały zakresu
2010],[Szczegółowe wymagania …, 2010]

depozycji
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za

Fosfor ogólny
9,30-11,57
8,41-9,30
8,41-9,30
8,41-9,30
9,30-11,57
9,30-11,57
9,30-11,57
9,30-11,57
9,30-11,57

0,313-0,350
0,313-0,350
0,313-0,350
0,313-0,350
0,313-0,350
0,435-0,589
0,435-0,589
0,435-0,589
0,435-0,589

9,30-11,57
8,41-9,30
8,41-9,30
8,41-9,30
8,41-9,30
8,41-9,30
9,30-11,57
9,30-11,57
11,57-13,48
9,30-11,57

0,313-0,350
0,313-0,350
0,313-0,350
0,313-0,350
0,313-0,350
0,350-0,435
0,435-0,589
0,435-0,589
0,435-0,589
0,435-0,589

[Szczegółowe

wymagania,

ograniczenia

…,

Obciążenie ładunkami pochodzącymi z produkcji rolnej w przeliczeniu na DJP (Duża Jednostka
Przeliczeniowa) jest największa w gminie Pyrzyce oraz w gminach powiatów wejherowskiego i
puckiego (Rysunek 77). Mniejsze obciążenie pochodzi z górnego odcinka dolnej Wisły, a jeszcze
mniejsze ze środkowego odcinka dolnej Wisły. Zdecydowanie najmniejsze obciążenie w przeliczeniu
na DJP pochodzi z gmin Wicko, Łeba i Smołdzino na terenie, których znajduje się Słowiński Park
Narodowy.

Rysunek 77 Obciążenia cieków przepływających przez gminy nadmorskie w DJP na hektar
Źródło: Opracowanie własne

4.3.3.3 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań)
Wody przejściowe
Zalew Wiślany (PLTWI WB1)
Presje pochodzenia rolniczego stanowią odsetek obszarów zmeliorowanych, udział powierzchni
gruntów ornych, azot pochodzenia rolniczego oraz hodowla zwierząt (wyrażona w DJP). Obciążenia
cieków wpływających do Zalewu mieszczą się w grupie największego udziału obszarów rolniczych.
Presję ze źródeł rozproszonych/obszarowych stanowi depozycja atmosferyczna azotu ogólnego i
fosforu ogólnego.
Zalew Pucki (PLTWII WB2)
Oddziaływaniami ze źródeł rolniczych są hodowla zwierząt, wielkość gruntów ornych oraz odsetek
gruntów zmeliorowanych. Presja wyrażona dostawą azotu pochodzenia rolniczego nie występuje w tej
części wód.
Presję ze źródeł rozproszonych/obszarowych stanowi depozycja atmosferyczna azotu ogólnego i
fosforu ogólnego.
Zatoka Pucka Zewnętrzna (PLTWIII WB1)
Presjami pochodzenia rolniczego są hodowla zwierzą oraz udział użytków rolnych i odsetek obszarów
zmeliorowanych. Presja wyrażona dostawą azotu pochodzenia rolniczego nie występuje w tej części
wód.
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Presję ze źródeł rozproszonych/obszarowych stanowi depozycja atmosferyczna azotu ogólnego i
fosforu ogólnego.
Zatoka Gdańska Wewnętrzna (PLTWIV WB4)
Na tę część wód oddziaływają następujące presje pochodzenia rolniczego: odsetek zmeliorowanych
obszarów, azot pochodzenia rolniczego, udział gruntów ornych, hodowla zwierząt (wyrażona w DJP).
Presją ze źródeł rozproszonych/obszarowych stanowi depozycja azotu ogólnego i fosforu ogólnego.
Ujście Wisły Przekop (PLTWV WB5)
Na tę część wód wpływ mają presje pochodzenia rolniczego, których źródła zlokalizowane są nie
tylko w strefie bezpośredniego oddziaływania na wody a także wzdłuż Wisły do granicy rejonu
wodnego Dolna Wisła. Oddziaływanie obszarowe pochodzenia rolniczego stanowią: odsetek
obszarów zmeliorowanych, udział gruntów ornych, dostawa azotu ze źródeł rolniczych, hodowla
zwierząt (wyrażana w DJP).
Presją ze źródeł rozproszonych/obszarowych jest depozycja atmosferyczna azotu ogólnego i fosforu
ogólnego.
Ujście Dziwny (PLTWV WB6)
W tej części wód występują presje pochodzenia rolniczego związane z hodowlą zwierząt (wyrażana w
DJP), dostawą azotu oraz udziałem gruntów ornych.
Presję ze źródeł rozproszonych/obszarowych stanowi depozycja atmosferyczna azotu ogólnego i
fosforu ogólnego.
Ujście Świny (PLTWV WB7)
Presję pochodzenia rolniczego na tę część wód stanowią hodowla zwierząt (wyrażona w DJP), odsetek
obszarów zmeliorowanych oraz udział gruntów ornych.
Presją ze źródeł rozproszonych/obszarowych stanowi depozycja azotu ogólnego i fosforu ogólnego.
Zalew Szczeciński (PLTWI WB8)
Presję dla tej części stanowi hodowla zwierząt (wyrażona w DJP). Inną presję pochodzenia rolniczego
stanowią odsetek obszarów zmeliorowanych oraz udział gruntów ornych.
Presją ze źródeł rozproszonych/obszarowych jest depozycja atmosferyczna azotu ogólnego i fosforu
ogólnego.
Zalew Kamieński (PLTWI WB9)
Presją pochodzenia rolniczego dla tej części jest hodowla zwierząt.
Presją ze źródeł rozproszonych/obszarowych stanowi depozycja azotu ogólnego i fosforu ogólnego.
Wody przybrzeżne
Mierzeja Wiślana (PLCWI WB1)
Na część wód Mierzeja Wiślana oddziałują presje pochodzenia rolniczego związane z odsetkiem
obszarów zmeliorowanych. W tej części wód nie występuje presja związana z udziałem gruntów
ornych.
Presję ze źródeł rozproszonych/obszarowych stanowi depozycja atmosferyczna azotu ogólnego i
fosforu ogólnego.
Półwysep Hel (PLCWI WB2)
Półwysep Hel jest specyficzną częścią wód, gdyż nie występują tutaj presje pochodzenia rolniczego,
podczas gdy występują w innych częściach wód. W niektórych mają istotne znaczenie. Do presji
pochodzenia rolniczego, które nie występują w tej części wód, należą: hodowla zwierzą, odsetek
gruntów zmeliorowanych, udział gruntów ornych, azot pochodzenia rolniczego.
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Presją ze źródeł rozproszonych/obszarowych stanowi depozycja azotu ogólnego i fosforu ogólnego.
Władysławowo – Jastrzębia Góra (PLCWII WB4)
Zidentyfikowanymi źródłami presji pochodzenia rolniczego, oddziałującymi na tę część wód są
odsetek obszarów zmeliorowanych oraz udział gruntów ornych.
Presją ze źródeł rozproszonych/obszarowych jest depozycja atmosferyczna azotu ogólnego i fosforu
ogólnego.
Jastrzębia Góra – Rowy (PLCWIII WB5)
Rolnicze presje, oddziałujące na tę część wód to: hodowla zwierząt, udział gruntów ornych oraz
odsetek obszarów zmeliorowanych.
Rowy – Jarosławiec Wschód (PLCWII WB6E)
Presjami pochodzenia rolniczego są odsetek obszarów zmeliorowanych, udział gruntów ornych oraz
hodowla zwierząt.
Presję ze źródeł rozproszonych/obszarowych stanowi depozycja atmosferyczna azotu ogólnego i
fosforu ogólnego.
Rowy – Jarosławiec Zachód (PLCWII WB6W)
W rejonie wodnym Dolna Odra i Przymorze Zachodnie zidentyfikowano presję pochodzącą z hodowli
zwierząt – fermy. Dane dotyczą następującego rodzaju hodowli: bydło, trzoda, drób. Informacje są
dostępne w postaci liczby sztuk hodowanych zwierząt oraz w przeliczeniu na DJP.
Presją ze źródeł rozproszonych/obszarowych jest depozycja atmosferyczna azotu ogólnego i fosforu
ogólnego.
Jarosławiec – Sarbinowo (PLCWIII WB7)
W rejonie wodnym Dolna Odra i Przymorze Zachodnie zidentyfikowano presję pochodzącą z hodowli
zwierząt – fermy. Dane dotyczą następującego rodzaju hodowli: bydło, trzoda, drób. Informacje są
dostępne w postaci liczby sztuk hodowanych zwierząt oraz w przeliczeniu na DJP. Inną presję
pochodzenia rolniczego stanowi odsetek obszarów zmeliorowanych oraz udział gruntów ornych.
Presją ze źródeł rozproszonych/obszarowych jest depozycja atmosferyczna azotu ogólnego i fosforu
ogólnego.
Sarbinowo – Dziwna (PLCWII WB8)
Presję dla tej części stanowi hodowla zwierząt w sztukach i w przeliczeniu na DJP. Następną presją
pochodzenia rolniczego, wywieraną na tę część jest udział gruntów ornych i odsetek obszarów
zmeliorowanych.
Presję ze źródeł rozproszonych/obszarowych stanowi depozycja atmosferyczna azotu ogólnego i
fosforu ogólnego.
Dziwna – Świna (PLCWIII WB9)
Presjami pochodzenia rolniczego są hodowla zwierząt oraz odsetek obszarów zmeliorowanych i udział
gruntów ornych.
Port Władysławowo (PLCWI WB3)
Oddziaływanie na tę część wód ze źródeł rolniczych takich jak: hodowla zwierząt, odsetek obszarów
zmeliorowanych oraz udział gruntów ornych, nie stanowi presji na tę JCW.
Presją ze źródeł rozproszonych/obszarowych jest depozycja atmosferyczna azotu ogólnego i fosforu
ogólnego.
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4.3.3.4 Ocena wpływów
Na oddziaływanie pochodzenia rolniczego składają się udział gruntów ornych, odsetek obszarów
zmeliorowanych, hodowla bydła jak również powiązana z nimi dostawa związków azotu, w tym w
postaci nawozów azotowych. Obszarom, gdzie nie występuje działalność rolnicza natomiast stopień
zmeliorowania jest bliski zeru, przypisano występowanie presji rolniczej niemającej wpływu.
Obszarom intensywnie wykorzystywanym rolniczo ze względu na udział gruntów ornych oraz stopień
zmeliorowania, przypisano silne oddziaływanie ze względu na te czynniki. Przyjęto założenie, że
udział procentowy w wielkości poniżej 60% w omawianym obszarze, stanowi wpływ silny, a powyżej
60% - bardzo silny. Opierając się na tym założeniu, w żadnej JCW nie występuje wpływ bardzo silny.
Obciążenie nawozami azotowymi jest składową obciążenia azotem pochodzenia rolniczego. Ze
względu na niezidentyfikowanie obszarów szczególnie narażonych (OSN) przyjęto brak wpływu,
natomiast jednolitym częściom wód, które są obszarami szczególnie narażonymi przypisano wpływ
słaby. Wyjątkiem jest Zalew Szczeciński, któremu przypisano silny wpływ.
Ocenę wpływu hodowli zwierząt na jednolite części wód przybrzeżnych i przejściowych przypisano
na podstawie wielkości hodowli (drób, trzoda, bydło), wyrażonej w DJP dla gospodarstw powyżej 50
DJP. Najbardziej narażony jest Zalew Szczeciński i tej części wód przypisano bardzo silny wpływ
oddziaływania hodowli. Najmniej narażonym częściom wód, gdzie praktycznie hodowla zwierząt nie
występuje, przypisano brak wpływu.
Ocenę wpływu depozycji atmosferycznej azotu ogólnego i fosforu ogólnego odnoszono relatywne do
zmierzonej wielkości depozycji. W pięcioprzedziałowej skali zakresu depozycji, dwóm najniższym
przedziałom wielkości depozycji przypisano wpływ slaby, dwóm kolejnym zakresom – wpływ
znaczący, natomiast najwyższemu przedziałowi depozycji – wpływ bardzo silny.
Wśród zidentyfikowanych czynników presji pochodzenia obszarowego we wszystkich częściach
wystąpiły: obciążenie zlewni nawozami azotowymi, hodowla zwierząt w przeliczeniu na DJP, udział
powierzchni gruntów ornych w powierzchni województwa, depozycja atmosferyczna azotu ogólnego i
fosforu ogólnego.
Pod największym oddziaływaniem presji obszarowych jest Zalew Szczeciński (obciążenie zlewni
nawozami azotowymi i hodowla zwierząt w przeliczeniu na DJP) oraz Ujście Wisły Przekop (udział
powierzchni gruntów ornych w powierzchni województwa i azot pochodzenia rolniczego).
Najmniejsze oddziaływanie presji pochodzenia obszarowego zidentyfikowano dla części wód
Półwysep Hel, na którą nie mają wpływu następujące presje: obciążenia zlewni nawozami azotowymi,
hodowla zwierząt w przeliczeniu na DJP, udział powierzchni gruntów ornych w powierzchni
województwa i azot pochodzenia rolniczego. Drugą z najmniej obciążonych presjami pochodzenia
obszarowego częścią wód jest Port Władysławowo, gdzie brak jest wpływu wywołanego przez
hodowla zwierząt w przeliczeniu na DJP, udział powierzchni gruntów ornych w powierzchni
województwa.

4.3.4 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań) i wpływu zmian
hydromorfologicznych
Czynniki presji hydromorfologicznych:


zabudowa brzegu ostrogami,



zabudowa brzegu opaskami brzegowymi, falochrony, nabrzeża,



zasilanie brzegu (refulacja),



naruszanie dna, spowodowane kotwiczeniem, utrzymywaniem (lub pogłębianiem) torów
wodnych, składowaniem urobku bagrowanego.
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4.3.4.1 Dane do identyfikacji presji (znaczących oddziaływań)
W ocenie presji hydromorfologicznej wykorzystano dane o rodzaju zabudowy i długości
zabudowanego brzegu pozyskane z Urzędów Morskich.
Wykorzystano dane przekazane przez Zamawiającego, dołączone do opracowań weryfikacji silnie
zmienionych i sztucznych części wód przejściowych i przybrzeżnych, wykonanych dla RZGW w
Gdańsku i w Szczecinie [Pectore-eco 2012 I], [Metodyka oceny wpływu …, 2012] oraz informacje
zawarte w opracowaniu metodyki weryfikacji silnie zmienionych i sztucznych części wód
przejściowych i przybrzeżnych [Opracowanie metodyki …, 2011].
Tabela 53 Zabudowa brzegu w z obszarze działalności Urzędu Morskiego w Gdyni
Lp.
Nazwa obiektu
Wody przejściowe
Część wód – Zatoka Gdańska wewnętrzna
1. Ostrogi kamienne (Orłowo)
2. Progi podwodne (Orłowo)
Część wód – Zatoka Pucka Zewnętrzna
1. Mur oporowy (Redłowo)
2. Ostrogi jednorzędowe z bali
drewnianych (Redłowo)
3. Falochron brzegowy (Bulwar
Nadmorski w Gdyni)
4. Pomost żelbetowy na palach

Długość obiektu [m]

5. Opaska brzegowa (Oksywie)
6. Opaska w postaci murku oporowego
(Rewa)
7. Falochron brzegowy (Hel)
Część wód – Zalew Pucki
1. Pryzma kamienna (Rzucewo)
2. Opaska z gruntu zbrojonego
(Mechelinki)
3. Opaska żelbetowa (Puck)
4. Opaska brzegowa
5. Palisada drewniana (Chałupy)
Wody przybrzeżne
Część wód – Port Władysławowo
1. Falochron brzegowy (Władysławowo)
Część wód – Półwysep Hel
1. Ostrogi (160 szt., od Władysławowa
do Kuźnicy)
2. Opaska gabionowa (Kuźnica)
3. Opaska gabionowa (Jastarnia)
4. Opaska gabionowa (Jurata)
Część wód Władysławowo-Jastrzębia Góra
1. Opaska betonowo-kamienna
(Rozewie)
2. Opaska gabionowa (Jastrzębia Góra)
Część wód Jastrzębia Góra-Jarosławiec Wschód
1. Wał ziemny z gruntu zbrojonego
(Ostrowo)

1 673,00
1 111,0

Uwagi

80,0
80,0
230,0
175,0
1 522,0
430m2, przedłużenie
falochronu

330,0
400,0
270,0
250,0
20 750,0
290,0

60,0
12 300,00
600,0
800,00
180,0
990,0
960,0
410,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Morskiego w Gdyni
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Tabela 54 Zabudowa brzegu w obszarze działalności RZGW Szczecin, wody przejściowe –
Zalew Kamieński

1. Falochron Zachodni (Dziwnów Port)

Długość
obiektu [m]
117,0

2. Falochron Wschodni (Dziwnów Port)

149,0

Lp.

Nazwa obiektu

3. Falochron Wojskowy 1
4. Falochron Wojskowy 2
5. Umocnienie brzegowe między falochronem
wschodnim a pomostem odpraw w
Dziwnowie
6. Umocnienie brzegowe między falochronem
zachodnim a pomostem odpraw w
Dziwnowie
7. Umocnienie brzegowe między pirsem stacji
paliw a pirsem remontowym
8. Umocnienie brzegowe wschodnie (Cieśnina
Dziwna – Dziwnów)
9. Umocnienie brzegowe zachodnie (Cieśnina
Dziwna – Dziwnów)
10. Umocnienie brzegowe (Zalew Kamieński –
Kamień Pomorski)
11. Umocnienie brzegowe (Cieśnina Dziwna –
Sierosław)
12. Wał przeciwpowodziowy (Trzebieszewo –
Chrząstowo, rz. Świniec)
13. Wał przeciwpowodziowy (Kamień –
Grabowo, rz. Świniec)
14. Wał przeciwpowodziowy (Zastań, rz.
Dziwna)
15. Wał przeciwpowodziowy (Sierosław, rz.
Dziwna)

Uwagi
Długość w tej JCW,
całkowita długość 350,3m
Długość w tej JCW,
całkowita długość 355,8m

620,0
75,0
143,0

127,0

428,0
280,0
190,0
51,0
34,0
1 010,0
686,0
500,0
1 300,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z RZGW Szczecin

Tabela 55 Zabudowa brzegu w obszarze działalności RZGW Szczecin, wody przejściowe –
Zalew Szczeciński
Lp.

Nazwa obiektu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Falochron Zachodni (I Brama Torowa)
Falochron Wschodni (I Brama Torowa)
Falochron Północny (Lubin)
Falochron Południowy (Lubin)
Umocnienie brzegowe Północne (Lubin)
Umocnienie brzegu (Nowe Warpno)
Falochron (wyspa, Trzebież)
Umocnienie brzegu Zachodniego (Wyspa
Chełminek)
9. Falochron Północny (Stepnica)
10. Falochron Południowy (Stepnica)
11. Falochron w Basenie Rybackim (Stepnica)

212

Długość
obiektu [m]
644,0
666,0
26,0
25,0
379,0
50,0
600,0
621,0
14,0
14,0
99,0

Uwagi

Lp.

Nazwa obiektu

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Nabrzeże postojowe przy OOW (Kanał
Piastowski) – nabrzeże postojowoprzeładunkowe
Nabrzeże postojowe przy OOW (Kanał
Piastowski) – nabrzeże oczepowe
Nabrzeże postojowe przy OOW (Kanał
Piastowski) – basen postojowy wewnętrzny
Nabrzeże Odpraw Granicznych „GPK” (Port
w Świnoujściu)
Nabrzeże Chemików (Port w Świnoujściu)
Nabrzeże Chemików – Barkowe (Port w
Świnoujściu)
Nabrzeże Północne (Port w Świnoujściu)
Nabrzeże Wschodnie (Port w Świnoujściu)
Nabrzeże Hutników – Barkowe (Port w
Świnoujściu)
Nabrzeże Hutników (Port w Świnoujściu)
Nabrzeże Górników – Barkowe (Port w
Świnoujściu)
Nabrzeże Górników – Przejściowe
(południowe) (Port w Świnoujściu)
Nabrzeże Górników (Port w Świnoujściu)
Nabrzeże Portowców – Barkowe (Port w
Świnoujściu)
Nabrzeże Portowców – Postojowe (Port w
Świnoujściu)
Nabrzeże Władysława IV (Port w
Świnoujściu)
Nabrzeże Pilotowe (Port w Świnoujściu)
Stanowisko Promowe nr 2 w Bazie portów
Morskich (Port w Świnoujściu)
Stanowisko Promowe nr 3 w Bazie portów
Morskich (Port w Świnoujściu)
Stanowisko Promowe nr 4 w Bazie portów
Morskich (Port w Świnoujściu)
Stanowisko Promowe nr 5 w Bazie portów
Morskich (Port w Świnoujściu)
Nabrzeże Basenu Rybackiego (Lubin – port)
Nabrzeże Postojowe Zewnętrzne (Lubin –
port)
Nabrzeże Oczepowe (Świnoujście – Karsibór
port)
Nabrzeże Oczepowe Rybackie (Nowe
Warpno – port)
Nabrzeże Wyładunkowe Rybackie wraz ze
skrzydełkiem (Nowe Warpno – port)
Nabrzeże Przejścia Granicznego (Nowe
Warpno – port)
Nabrzeże Boczne (Nowe Warpno – port)
Nabrzeże Przemysłowe (Nowe Warpno –
port)
Pirs pasażerski (nabrzeże)
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Długość
obiektu [m]
52,0

50,0
Nie dotyczy
53,0
285,0
156,0
18,0
75,0
136,0
329,0
156,0
31,0
330,0
253,0
53,0
405,0
131,0
189,0
199,0
176,0
197,0
366,0
121,0
66,0
116,0
88,0
65,0
25,0
114,0
64,0

Uwagi

Lp.

Nazwa obiektu
39. Nabrzeże Postojowe (Przytór – tor)
40. Basen Kolejowy – Nabrzeże Północne
(Stepnica port)
41. Basen Kolejowy – Nabrzeże Południowe
(Stepnica port)
42. Basen Kolejowy – Nabrzeże Czołowe
(Stepnica port)
44. Basen Rybacki – Nabrzeże Przeładunkowe
(Stepnica port)
45. Basen Żeglarski Nabrzeże Oczepowe
(Trzebież – port)
46. Basen Handlowo-Pasażerski Nabrzeże
Tranzytowe (Trzebież – port)
47. Basen Handlowo-Pasażerski Nabrzeże
PRCiP (Trzebież – port)
48. Basen Handlowo-Pasażerski Nabrzeże SUM
(Trzebież – port)
49. Basen Handlowo-Pasażerski Nabrzeże
Postojowe (Trzebież – port)
50. Basen Handlowo-Pasażerski Nabrzeże
Dalbowe (Trzebież – port)
51. Basen Rybacki Nabrzeże OczepowoSkarpowe (Trzebież – port)
52. Nabrzeże (Wapnica – port)
53. Umocnienie brzegu (Stara Świna, wał ppow.,
Przytór – Ognica)
54. Umocnienie brzegu (faszyna z obrzutką z
piramidek, Zal. Szczeciński, rejon Płocina)
55. Umocnienie brzegu (faszyna z obrzutką z
piramidek, Zal. Szczeciński, rejon Kopice)
56. Opaska brzegowa (podkłady kolejowe na
geowłókninie, Zal. Szczeciński – Brzózki)
57. Opaska brzegowa (podkłady kolejowe na
geowłókninie, Zal. Szczeciński, rejon
Wamołęki)
58. Opaska brzegowa (podkłady kolejowe na
geowłókninie, Zal. Szczeciński, rejon
Wamołęki)
59. Umocnienie brzegu (różne; Kanał Piastowski
brzeg wschodni z wyłączeniem obwodu OW
Kanał Piastowski)
60. Umocnienie brzegu (różne, Kanał Piastowski
brzeg zachodni bez przystani promowej i
nabrzeża Marynarki Wojennej)
61. Umocnienie brzegowe zachodnie (Nowe
Warpno – port)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z RZGW Szczecin
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Długość
obiektu [m]
63,0
167,0
146
61,0
75,0
351,0
206,0
102,0
90,0
51,0
360,
535,0
177,0
879,0
940,0
200,0
130,
70,0

70,0

6 480,0

8 076,0

35,0

Uwagi

Tabela 56 Zabudowa brzegu w obszarze działalności RZGW Szczecin, wody przejściowe –
Ujście Świny
Lp.

Nazwa obiektu
1. Falochron Wschodni (Świnoujście)
2. Falochron Zachodni (Świnoujście)

Długość
obiektu [m]
150,0
150,0

Uwagi
Długość w strefie aktywnej
Długość w strefie aktywnej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z RZGW Szczecin

Tabela 57 Zabudowa brzegu w obszarze działalności RZGW Szczecin, wody przejściowe –
Ujście Dziwny

1. Ostrogi (Dziwnów)

Długość
obiektu [m]
580,0

2. Falochron Zachodni (Dziwnów)

230,0

3. Falochron Wschodni (Dziwnów)

205,0

Lp.

Nazwa obiektu

Uwagi
8 ostróg w JCW Ujście Dziwny,
ciąg złożony z 57 ostróg –
pozostałe 49 znajdują się w JCW
Sarbinowo – Dziwna
Długość w strefie aktywnej,
całkowita długość 350,3m
Długość w strefie aktywnej,
całkowita długość 355,8m

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z RZGW Szczecin

Tabela 58 Zabudowa brzegu w obszarze działalności RZGW Szczecin, wody przybrzeżne –
Dziwna – Świna

1. Molo (Międzyzdroje)

Długość
obiektu [m]
165,0

2. Ostrogi (Międzyzdroje)
3. Ostrogi (Międzyzdroje)
4. Falochron osłonowy (Świnoujście)

149,0
1 327,0
165,0

Lp.

Nazwa obiektu

Uwagi
Długość w strefie aktywnej,
całkowita długość 395,0m z
czego w wodzie 366,0m
Długość w strefie aktywnej,
całkowita długość 3 000,0m)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z RZGW Szczecin

Tabela 59 Zabudowa brzegu w obszarze działalności RZGW Szczecin, wody przybrzeżne –
Sarbinowo – Dziwna
Lp.

Nazwa obiektu
1. Ostrogi (Dziwnów i Dziwnówek –
Dziwnów)
2. Ostrogi (Rewal)
3. Ostrogi (Niechorze)

4.
5.
6.
7.

Ostrogi (Mrzeżyno)
Ostrogi (Mrzeżyno)
Ostrogi (Rogowo)
Ostrogi (Dźwirzyno)

Długość
obiektu [m]
4 940,0

720,0
1 730,0

1 080,0
320,0
1 850,0
2 050,0
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Uwagi
49 ostróg z zespołu 57, pozostałe
8 w JCW Ujście Dziwny (tab.
9d), całkowita długość 5 520,0
Przerwane przystanią rybacką i
molo (367,038-367,179 km
brzegu)
Przedziela falochron
Przedziela falochron

Lp.

Nazwa obiektu
8. Ostrogi (Kołobrzeg – Ustronie
Morskie)

9. Ostrogi (Gąski – Unieście)

Długość
obiektu [m]
14 600,0

4 720,0

10. Falochron Wschodni (Mrzeżyno)

80,0

11. Falochron Zachodni (Mrzeżyno)

230,0

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

Falochron Wschodni (Dźwirzyno)
Falochron Zachodni (Dźwirzyno)
Falochron Wschodni (Kołobrzeg)
Falochron Zachodni (Kołobrzeg)
Opaska brzegowa (Dziwnów, bloki
betonowe)
Opaska brzegowa (Dziwnów,
geotekstylna)
Opaska brzegowa (Dziwnów,
gabionowa)
Opaska brzegowa (Dziwnów,
gabionowa przed opaską żelbetową)
Opaska brzegowa (Trzęsacz,
gabionowa)
Opaska brzegowa (Trzęsacz,
narzutowa kamienna podpora z pali)
Opaska brzegowa (Trzęsacz,
narzutowa kamienna podpora z pali)
Opaska brzegowa (Rewal,
narzutowa kamienna podpora z pali)
Opaska brzegowa (Rewal,
narzutowa kamienna podpora z pali)
Opaska brzegowa (Rewal,
narzutowa kamienna podpora z pali)
Opaska brzegowa (Rewal,
narzutowa kamienna podpora z pali)
Opaska brzegowa (Rewal, oczep
żelbetowy na ściance z narzutem
rozpraszającym)
Opaska brzegowa (Niechorze,
żelbetowa)
Opaska brzegowa (Niechorze, oczep
żelbetowy na ściance z narzutem
rozpraszającym)

80,0
55,0
280,0
330,0
60,0
340,0
340,0
210,0
91,0
700,0
150,0
760,0
400,0
640,0
263,0
50,0

500,0
285,0
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Uwagi
Przedzielone: Kołobrzeg molo:
333,4 km brzegu; Kołobrzeg
(Kamienny Szaniec) kolektor
odprowadzający wodę: 331,3 km
brzegu; Kołobrzeg (Arka)
kolektor odprowadzający wodę:
330,29 km brzegu; Sianorzęty
molo: 321,5 km brzegu;Ustronie
Morskie molo: 320,8 km brzegu.
87 ostróg z zespołu 221;
pozostałe w JCW Jarosławiec Sarbinowo
Długość w JCW, całkowita
długość 138,5m
Długość w JCW, całkowita
długość 327,5m

Lp.

Nazwa obiektu
30. Opaska brzegowa (Niechorze,
pojemniki geotekstylne z narzutem
rozpraszającym)
31. Odbudowany wał wydmowy
wzmocniony rdzeniem z kamienia
łamanego (Dźwirzyno)
32. Umocnienie brzegu (progi
podwodne, nowe ostrogi i sztuczne
zasilanie) (Kołobrzeg)
33. Opaska brzegowa (Kołobrzeg)
34. Ścianka szczelna drewniana
(Kołobrzeg)
35. Opaska brzegowa (Kołobrzeg)
36. Umocnienie liniowe z elementów
Waveblock (w morzu) (Kołobrzeg)
37. Opaska brzegowa (ścianka szczelna
z oczepem żelbetowym)
(Kołobrzeg)
38. Umocnienie liniowe z elementów
Waveblock (w morzu) (Kołobrzeg)
39. Opaska brzegowa (ścianka szczelna
z oczepem żelbetowym z narzutem z
gwiazdobloków od strony morskiej)
(Kołobrzeg)
40. Opaska brzegowa (ścianka szczelna
z oczepem żelbetowym z narzutem z
gwiazdobloków od strony morskiej)
(Kołobrzeg)
41. Opaska brzegowa (narzut z
kamienia łamanego) (Kołobrzeg)
42. Opaska brzegowa (narzut z granitu)
(Ustronie Morskie)
43. Opaska brzegowa (ścianka szczelna
z oczepem betonowym narzut z
gwiazdobloków od strony morza)
(Ustronie Morskie)
44. Opaska brzegowa (ścianka szczelna
z oczepem betonowym narzut z
gwiazdobloków od strony morza)
(Ustronie Morskie)
45. Opaska brzegowa (ścianka szczelna
z oczepem betonowym narzut z
gwiazdobloków od strony morza)
(Ustronie Morskie)
46. Opaska brzegowa (ścianka szczelna
z oczepem betonowym narzut z
gwiazdobloków od strony morza)
(Ustronie Morskie)
47. Opaska brzegowa (ścianka szczelna
z oczepem betonowym narzut z
gwiazdobloków od strony morza)
(Ustronie Morskie)

Długość
obiektu [m]
110,0

620,0

3 000,0

878,0
120,0
850,0
150,0
320,0

483,0
289,0

300,0

1 380,0
527,0
336,0

200,0

230,0

356,0

116,0
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Uwagi

Lp.

Nazwa obiektu
48. Opaska brzegowa (ścianka szczelna
z oczepem betonowym narzut z
gwiazdobloków od strony morza)
(Ustronie Morskie)
49. Opaska (palowo-faszynowa)
(Ustronie Morskie)

Długość
obiektu [m]
247,0

Uwagi

320,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z RZGW Szczecin

Tabela 60 Zabudowa brzegu w obszarze działalności RZGW Szczecin, wody przybrzeżne –
Jarosławiec – Sarbinowo
Lp.

Nazwa obiektu
1. Ostrogi (Gąski – Unieście)

Długość
obiektu [m]
10 140,0

2. Ostrogi (Bukowo Morskie –
Dąbkowice)
3. Ostrogi (Darłówko – Jarosławiec)
4. Ostrogi (Jarosławiec)

5 760,0

5. Falochron Wschodni (Darłowo)

287,0

6. Falochron Zachodni (Darłowo)

464,0

7. Opaska brzegowa (mur betonowy,
okładzina z płyt bazaltowych od
strony morza) (Sarbinowo)
8. Opaska brzegowa (kontenery typu
BIG-BAG) (Chłopy)
9. Opaska brzegowa (ścianka szczelna
z oczepem betonowym narzut z
gwiazdobloków od strony morza)
(Mielno)
10. Opaska brzegowa (narzut z
gwiazdobloków i kamienia
łamanego) (Mielno)
11. Opaska brzegowa (ścianka szczelna
z oczepem betonowym narzut z
gwiazdobloków od strony morza)
(Mielno)
12. Opaska (palowo – faszynowa)
(Unieście)
13. Opaska brzegowa (ścianka szczelna
z oczepem betonowym umocnienie
z worków kontenerowych od strony
morza) (Unieście)
15. Umocnienie liniowe (narzut z
gwiazdoblokow) (Łazy)
16. Umocnienie liniowe (narzut z
gwiazdoblokow) (Darłówko)

11 700,0
1 890,0

1 1220,0

214,0
100,0

250,0

559,0

365,0
140,0

50,0
1 400,0
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Uwagi
134 ostrogi z ciągu 221 w tej
JCW, całkowita długość
14 860,0m

21 ostróg z ciągu 35 w tej JCW,
długość całkowita 2 790,0m
Długość w tej JCW, całkowita
długość 415,0m
Długość w tej JCW, całkowita
długość 464,6m

Lp.

Nazwa obiektu
17. Opaska brzegowa (ścianka
drewniana z nadbudową żelbetową
narzut z gwiadobloków od strony
morza) (Jarosławiec)
18. Opaska brzegowa (ścianka szczelna
z oczepem betonowym narzut z
kamienia łamanego od strony
morza) (Jarosławiec)
19. Umocnienie liniowe (narzut z
gwiazdoblokow) (Jarosławiec)
20. Wały przeciwpowodziowe (między
Jez. Kopań a strefą wydm)
21. Wały przeciwpowodziowe (między
Jez. Kopań a strefą wydm)

Długość
obiektu [m]
803,0

Uwagi

147,0

269,0
810,0
3 930,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z RZGW Szczecin

Tabela 61 Zabudowa brzegu w obszarze działalności RZGW Szczecin, wody przybrzeżne –
Rowy – Jarosławiec Zachód
Lp.

Nazwa obiektu
1. Molo (Ustka)
2.
3.
4.
5.

Ostrogi (Jarosławiec)
Ostrogi (Jarosławiec)
Ostrogi (Jarosławiec)
Ostrogi (Jarosławiec)

6. Opaska brzegowa (narzutowa z
gwiazdobloków i kamienia
łamanego) (Jarosławiec)
7. Opaska brzegowa (narzutowa z
gwiazdobloków i kamienia
łamanego) (Jarosławiec)

Długość
obiektu [m]
90,0
192,0
182,0
190,0
900,0

Uwagi
Długość w morzu 127,0m,
długość całkowita ok. 233m

14 ostróg z ciągu 35 znajduje się
w tej JCW, całkowita długość
2 970,0

210,0

60,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z RZGW Szczecin

4.3.4.2 Przyjęte założenia
Zabudowa brzegu stanowi presję na jednolite części wód, spowodowaną ochroną brzegu przed
oddziaływaniem naturalnym na niego. Najdłuższe odcinki wybrzeża zabudowane ostrogami występują
w częściach wód: Jarosławiec-Sarbinowo, Sarbinowo-Dziwna, Ujście Dziwny, Półwysep Hel, Zalew
Szczeciński. Najmniej zabudowany ostrogami jest brzeg Zalewu Puckiego, Zatoki Puckiej
Zewnętrznej, Zalewu Wiślanego, Ujścia Świny. Opaski brzegowe stanowią największą procentowo
zabudowę w następujących częściach wód: Zatoka Pucka Zewnętrzna, Zalew Pucki, WładysławowoJastrzębia Góra. Najmniej zabudowana opaskami brzegowymi jest linia brzegowa części wód: Zalew
Szczeciński, Ujście Wisły Przekop, Mierzeja Wiślana, Zalew Wiślany. Najbardziej intensywne
zasilanie brzegu, refulacja, ma miejsce wzdłuż brzegu JCW Półwysep Hel, a w następnej kolejności
Mierzeja Wiślana i Ujście Dziwny. Mniejsze odcinki wybrzeża podlegają zasilaniu w części wód
Sarbinowo-Dziwna, Rowy-Jarosławiec Wschód i Zatoka Pucka Zewnętrzna. Praktycznie bez zasilania
są brzegi w JCW Ujście Wisły Przekop, Zalew Kamieński, Ujście Świny [Opracowanie metodyki …,
2011], [Metodyka oceny wpływu …, 2012].
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Poprzez GIOŚ w 2012 roku pozyskano z MTBiGM dane o objętości urobku bagrowanego,
deponowanego w wyznaczonych do tego celu lokalizacjach. Materiał, pochodzący z pogłębiania torów
wodnych oraz utrzymania portów wzdłuż otwartego wybrzeża, od Świnoujścia do Władysławowa, jest
składowany w JCW Jastrzębia Góra – Rowy, Rowy – Jarosławiec Zachód, Jarosławiec – Sarbinowo.
Rejon składowania urobku bagrowanego w pobliżu JCW Sarbinowo – Dziwna jest składowany poza
1-milowym pasem wód przybrzeżnych. Materiał pochodzący z pogłębiania portów wokół Zatoki
Gdańskiej jest składowany w dwóch lokalizacjach w obrębie wód przejściowych Zatoka Gdańska
Wewnętrzna.
Tabela 62 Wskaźniki presji hydromorfologicznej, oddziałującej na części wód przybrzeżnych i
przejściowych.
Nazwa wskaźnika/czynnika
Łączna powierzchnia pogłębianych torów wodnych
Łączna powierzchnia zmian dna narażonego na naruszenie osadów
(kotwicowiska)
Łączna powierzchnia składowanego urobku bagrowanego
Łączna długość brzegu zabudowana ostrogami
Łączna długość falochronów
Łączna długość głębokich torów wodnych na zalewach
Łączna długość nabrzeży
Łączna długość opasek brzegowych
Łączna długość zasilanego brzegu

Jednostka
km2
km2
km2
km
km
km
km
km
km

Źródło: Opracowanie własne

Z wydawnictw nautycznych (mapy nawigacyjne, [Wiadomości Żeglarskie]) odczytano współrzędne
lokalizacji kotwicowisk (Tabela 63), składowisk odpadów oraz współrzędne torów podejściowych do
portów (Tabela 64). Kotwicowiska są zlokalizowane w JCW przejściowych Zatoka Pucka Zewnętrzna
oraz Zatoka Gdańska wewnętrzna oraz JCW przybrzeżna Władysławowo – Jastrzębia Góra. Na
pozostałym odcinku wybrzeża kotwicowiska są zlokalizowane poza wodami przejściowymi i
przybrzeżnymi.
Tabela 63 Lokalizacja kotwicowisk w polskich wodach
Nazwa JCW
Lub rejon geograficzny
Zatoka Pucka Zewnętrzna
Zatoka Gdańska Wewnętrzna
Zatoka Gdańska Wewnętrzna
Zatoka Gdańska Wewnętrzna
Zatoka Gdańska Wewnętrzna
Zatoka Gdańska Wewnętrzna
Zatoka Gdańska Wewnętrzna
Zatoka Gdańska Wewnętrzna
Port Władysławowo
Zatoka Pomorska
Zatoka Pomorska
Zatoka Pomorska
Zatoka Pomorska
Zatoka Pomorska
Zatoka Pomorska

Szerokość
Długość
geograficzna
geograficzna
54,450
18,6416
54,460
18,6416
54,460
18,710
54,430
18,836
54,460
18,893
54,516
18,620
54,516
18,620
54,516
18,720
54,796
18,433
54,946
14,233
54,993
14,263
54,030
14,306
54,063
14,250
54,263
14,166
54,126
14,236

Port
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Władysławowo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie map nawigacyjnych oraz [Wiadomości Żeglarskie]

Wyznaczone drogi wodne, które prowadzą do dużych portów polskiego wybrzeża (Gdańsk, Gdynia,
Szczecin) przecinają JCW zatoka Pucka Zewnętrzna, Zatoka Gdańska Wewnętrzna, Zalew
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Szczeciński, Ujście Świny. Lokalizację torów podejściowych (współrzędne krańcowe, a przy
nieprostoliniowym przebiegu również współrzędne zmiany kierunku toru) zamieszczono w poniższej
tabeli (Tabela 64).
Tabela 64 Lokalizacja torów podejściowych do portów polskiego wybrzeża oraz ich szerokość
Port

Szerokość
geograficzna

Hel
Jastarnia
Gdynia
Gdańsk 1
Gdańsk 2
Władysławowo 1
Władysławowo 2
Łeba
Dziwnów
Świnoujście

Długość geograficzna
54,600
54,598
54,693
54,683
54,533
54,537
54,417
54,423
54,437
54,403
54,428
54,798
54,797
54,797
54,798
54,770
54,772
54,772
54,020
54,030
54,073
53,967
53,932
53,927

18,805
18,805
18,674
18,674
18,657
18,567
18,657
18,648
18,653
18,730
18,890
18,425
18,428
18,428
18,430
17,551
17,551
17,553
14,727
14,727
14,237
14,265
14,275
14,280

Szerokość toru [m]
25

30
50

50
150

Źródło: Opracowanie własne na podstawie map nawigacyjnych i "Wiadomości Żeglarskich.

4.3.4.3 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań)
Wody przejściowe
Zalew Wiślany (PLTWI WB1)
Presję hydromorfologiczną stanowią: długość toru wodnego i jego utrzymanie, zasilanie brzegu i
zabudowa ostrogami, falochrony.
Zalew Pucki (PLTWII WB2)
Presję hydromorfologiczną stanowią: ostrogi, tor wodny, zasilanie brzegu i opaski brzegowe, molo.
Zatoka Pucka Zewnętrzna (PLTWIII WB1)
Presję hydromorfologiczną stanowią: opaski brzegowe, falochrony, zasilanie brzegu, zabudowa
ostrogami i składowanie urobku bagrowanego, kotwicowiska, tor wodny.
Zatoka Gdańska Wewnętrzna (PLTWIV WB4)
Presję hydromorfologiczną stanowią: utrzymanie torów wodnych, składowanie urobku bagrowanego,
opaski brzegowe, ostrogi, zasilanie brzegu, kotwicowiska, falochrony i nabrzeża.
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Ujście Wisły Przekop (PLTWV WB5)
Presję hydromorfologiczną stanowią: inne budowle (kierownice), zasilanie brzegu, zabudowa brzegu
opaskami.
Ujście Dziwny (PLTWV WB6)
Presję hydromorfologiczną stanowią: ostrogi, falochrony i nabrzeża, utrzymanie toru wodnego.
Ujście Świny (PLTWV WB7)
Presję hydromorfologiczną stanowią: utrzymanie toru wodnego w JCW oraz w ujściu rzeki,
falochrony i nabrzeża.
Zalew Szczeciński (PLTWI WB8)
Presję hydromorfologiczną stanowią: umocnienie brzegu – falochrony i nabrzeża, utrzymanie i
pogłębianie toru wodnego, kotwicowiska, opaski brzegowe, składowanie urobku bagrowanego.
Zalew Kamieński (PLTWI WB9)
W Zalewie Kamieńskim presje hydromorfologiczną stanowią: utrzymanie toru wodnego, składowanie
urobku bagrowanego, falochrony i opaski brzegowe.
Wody przybrzeżne
Mierzeja Wiślana (PLCWI WB1)
Presję hydromorfologiczną stanowią: zasilanie brzegu i zabudowa ostrogami.
Półwysep Hel (PLCWI WB2)
Presję hydromorfologiczną stanowią: zasilanie brzegu, zabudowa brzegu opaskami i ostrogami,
falochrony, kotwicowiska, tor wodny.
Władysławowo – Jastrzębia Góra (PLCWII WB4)
Presję hydromorfologiczną stanowią: zabudowa opaskami brzegowymi oraz ostrogi, zasilanie brzegu.
Jastrzębia Góra – Rowy (PLCWIII WB5)
Presję hydromorfologiczną stanowią: zasilanie brzegu, zabudowa opaskami, składowanie urobku
bagrowanego, falochrony i nabrzeża.
Rowy – Jarosławiec Wschód (PLCWII WB6E)
Presję hydromorfologiczną stanowią: zabudowa ostrogami i opaskami brzegowymi, falochrony,
kotwicowiska, zasilanie brzegu.
Rowy – Jarosławiec Zachód (PLCWII WB6W)
Presję hydromorfologiczną stanowią: ostrogi, opaski brzegowe i zasilanie brzegu.
Jarosławiec – Sarbinowo (PLCWIII WB7)
Presję hydromorfologiczną stanowią: ostrogi, opaski brzegowe, falochrony i nabrzeża, tor wodny i
jego pogłębianie.
Sarbinowo – Dziwna (PLCWII WB8)
Presję hydromorfologiczną stanowią: ostrogi, umocnienie brzegu, falochrony, opaski brzegowe, zjazd
na plażę (w Niechorzu, Pobierowie, Dziwnowie),, zasilanie brzegu i tor wodny.
Dziwna – Świna (PLCWIII WB9)
Presję hydromorfologiczną stanowią: ostrogi, wał z refulatu, falochrony i zasilanie brzegu.
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Port Władysławowo (PLCWI WB3)
Presję hydromorfologiczną stanowią: zabudowa nabrzeżami (w tabeli - ocena znaczenia presji Tabela 66 - wymieniona jako długość falochronów), pogłębianie portu (w tabeli - ocena znaczenia
presji - Tabela 66 - wymieniona jako pogłębianie toru wodnego).

4.3.4.4 Ocena wpływów
Ocenę wpływu przeprowadzono na podstawie zidentyfikowanych ilościowo presji, opierając się na
wynikach weryfikacji silnie zmienionych i sztucznych części wód przejściowych i przybrzeżnych,
wykonanych przez RZGW w Gdańsku i w Szczecinie ([Pectore-eco 2012 I], [Pectore-eco II],
[Metodyka, IMGW-PIB 2012], [Metodyka oceny wpływu …, 2012]) oraz opracowanie metodyki
weryfikacji silnie zmienionych i sztucznych części wód przejściowych i przybrzeżnych [Opracowanie
metodyki weryfikacji silnie ..., 2011]. Załączniki do obu opracowań zawierały dane, na podstawie
których została przeprowadzona identyfikacja silnie zmienionych części wód. Istotność zabudowy
brzegu ostrogami (wartość 2, Tabela 66) została zaczerpnięta z opracowania [Opracowanie metodyki
weryfikacji silnie ..., 2011].
Przy określaniu znaczenia wpływu każda część wód była poddawana oddzielnej analizie. W związku z
brakiem obowiązującego aktu wykonawczego dla prowadzenia monitoringu hydromorfologicznego
oraz prowadzenia klasyfikacji przynależności JCW do wód naturalnych lub silnie zmienionych,
istotność presji dla danego czynnika hydromorfologicznego została określona metodą ekspercką. W
przypadku znikomego udziału procentowego (obliczonego zgodnie z [Opracowanie metodyki
weryfikacji silnie ..., 2011]), przypisywano brak wpływu.

4.3.5 Inne presje (znaczące oddziaływania)
Kąpieliska, zlokalizowane na ternie wód przejściowych i przybrzeżnych (Rysunek 78, Rysunek 79) są
pośrednim źródłem presji bądź znajdują się pod wpływem presji z obszarów sąsiadujących,
wynikających z rozbudowy infrastruktury związanej z turystyka i rekreacją. Pas wzdłuż wybrzeża jest
wykorzystywany bardzo intensywnie dla celów rekreacyjnych. Rejon Zatoki Pomorskiej, okolic
Koszalina, Kołobrzegu czy Ustki, są atrakcyjne turystycznie. Na podstawie danych RZGW Szczecin w
rejonie Dolnej Odry i Przymorza zachodniego w wodach przejściowych (Zalew Szczeciński) jako
element rekreacji zidentyfikowano 3 przystanie jachtowe. Przystanie te zostały uwzględnione jako
presja hydromorfologiczna i uwzględnione w rozdziale 4.3.4.
Z oceny wynika, że największa liczba kąpielisk znajduje się z w obrębie JCW przybrzeżnych
Zachodniego Wybrzeża oraz w obrębie JCW Zatoka Gdańska Wewnętrzna.
Oprócz kąpielisk do kategorii presji „inne” zakwalifikowano zarybianie i hodowlę ryb. Na podstawie
materiałów, zgromadzonych przez Wykonawcę, zarybianie i hodowla ryb została zidentyfikowana
jako presja tylko w JCW Zalew Wiślany [Ocena stanu ..., 2013]. Zarybianiem objęte są również Zalew
Szczeciński, Zalew Pucki i Zatoka Pucka [Plan 2008].
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Rysunek 78 Kąpieliska i tereny rekreacji wodnej na obszarze RZGW w Szczecinie
Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 79 Kąpieliska i tereny rekreacji wodnej na obszarze RZGW w Gdańsku
Źródło: Opracowanie własne
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W celu określenia wielkości wpływu presji związanych z turystyką i rekreacją niezbędne są
następujące dane:
 rodzaj uprawianej turystyki i rekreacji,
 charakterystyka istniejącej nadwodnej infrastruktury rekreacyjnej (funkcja, możliwie
szczegółowy opis konstrukcji, użytych materiałów, charakterystyka eksploatacji, lokalizacja
w stosunku do cieku lub jeziora),
 liczba osób korzystających z rekreacji (intensywność obciążenia cieku lub jeziora szczególnie
w wysokim sezonie),
 walory przyrodnicze,
 stopień wrażliwości ekosystemów na obciążenia wynikające z rekreacji .
Zlokalizowano 64 kąpieliska w 9 JCWP przybrzeżnych oraz 24 kąpieliska w 6 JCWP przejściowych i
14 przystani jachtowych w 8 JCWP przejściowych oraz 4 przystanie jachtowe w 2 JCWP
przybrzeżnych.
W raporcie (Tabela 23) został przedstawiony potencjalny (typologiczny) wpływ rekreacji na stan
ekologiczny wód powierzchniowych i wynikające z tego zagrożenia dla ekosystemów. Uznano, że
kąpieliska usytuowane nad brzegiem wód morskich- przejściowych i przybrzeżnych nie wpłynęły na
pogorszenie stanu tych wód.
Zestawienie dla Polski JCWP przejściowych i przybrzeżnych, w których znajdują się obiekty rekreacji
(kąpieliska i przystanie jachtowe) na rzekach zamieszczono w załączniku nr 10.

4.3.5.1 Dane do identyfikacji presji (znaczących oddziaływań)
Dane do identyfikacji presji pochodzącej z występowania kąpielisk pochodzą z materiałów
dostarczonych przez Zamawiającego. Z warstwy, zawierającej listę kąpielisk, wyodrębniono te, które
znajdują się w wodach przejściowych lub przybrzeżnych, nie uwzględniając kąpielisk
.zlokalizowanych w JCWP rzecznych i jeziornych.
Informacja w zakresie identyfikacji oddziaływania w zakresie zarybiania i hodowli ryb pochodzi z
opracowań pozyskanych przez Wykonawcę [Ocena stanu ..., 2013], [Plan 2008].

4.3.5.2 Przyjęte założenia
Badanie dopuszczalności kąpielisk do użytkowania (Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Dz. U. 2011
nr 86 poz. 478) obejmuje wykonanie analiz dla wymagań mikrobiologicznych:


liczebność enterokoków,



liczebność E. coli,



lub ocenę wizualną dla innych wymagań:



zakwit sinic (smugi, kożuch, piana) ,



rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego,



obecność w wodzie zanieczyszczeń takich jak materiały smoliste, szkło, tworzywa sztuczne,
inne odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć).

Działania podejmowane w zakresie zarybiania Zalewu Wiślanego, Zalewu Szczecińskiego, Zalewu
Puckiego i Zatoki Puckiej Zewnętrznej stanowią oddziaływanie na wymienione jednolite części wód.
Prognoza liczby węgorzy w założonym planie zarybiania została opracowana w taki sposób, aby w
perspektywie wieloletniej (do roku około 2030 dla dorzecza Odry i do roku około 2065 dla dorzecza
Wisły), osiągnąć założony cel wielkości populacji węgorza [Plan 2008].
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Mając na uwadze, że plan zarybiania został opracowany w wieloletniej perspektywie, słusznym
wydaje się założenie, że stopniowy wzrost populacji węgorza nie spowoduje negatywnych skutków
oddziaływania na środowisko. Na tej podstawie przyjęto założenie, że istniejące oddziaływanie na
JCW, w postaci wzrostu populacji gatunku, pomimo stanowienia oddziaływania, nie stanowi istotnego
oddziaływania na każdą z części wód.

4.3.5.3 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań)
Oceniane wskaźniki stanu wód w kąpielisku są wynikiem wprowadzania substancji do środowiska.
Bakterie są wprowadzane do środowiska z lądu, a głównym ich źródłem jest spływ ze źródeł
komunalnych. Intensywny rozwój glonów (makroalg) jest powodowany obecnością dostatecznej ilości
substancji biogennych. Pochodzą one z lądu, a głównym ich dostarczycielem jest rolnictwo i
gospodarka komunalna. Masowe zakwity sinic występują w rejonach o dużej zawartości azotu w
wodzie morskiej przy jednoczesnej wysokiej temperaturze wody. W odniesieniu do tego elementu
oceny przydatności wód do celów kąpieliskowych element antropogeniczny, jakim jest dostarczanie
azotu do środowiska morskiego (w tym depozycja atmosferyczna) współdziała z czynnikiem
naturalnym, jakim jest temperatura powietrza.
Prowadzenie zarybiania akwenów morskich wprowadza zaburzenie aktualnego stanu środowiska.
Należy mieć na względzie, że zarybianie jest prowadzone w celu trwałego przywrócenia liczebności
populacji ryb, która będzie gwarantować trwałe pozostanie w środowisku, utrzymania zdolności
reprodukcyjnej na poziomie niezagrażającym wyginięciu.

4.3.5.4 Ocena wpływów
Kąpieliska stanowią presję ograniczoną obszarowo, zawężoną do miejsca wyznaczenie kąpieliska. Do
oceny wpływu występowania kąpielisk na stan jednolitej części wód przyjęto stosunek powierzchni
zajmowanej przez kąpieliska do powierzchni jednolitej części wód. Zasięg po odmorskiej stronie jest
wielokrotnie mniejszy od szerokości wód przybrzeżnych, dlatego przyjęto, że wpływ występowania
kąpielisk jako czynnika presji jest slaby.
Zważywszy na długofalowość prognozy należy założyć, że opracowany plan gospodarowania
zasobami węgorza w Polsce został opracowany z uwzględnieniem minimalnego wpływu na zakłócenie
aktualnego stanu środowiska.

4.3.6 Presje skumulowane
Presje skumulowane stanowią połączone oddziaływanie antropogeniczne na poszczególną jednolitą
część wód. Zidentyfikowanym czynnikom presji przypisywano znaczenie. Przyjęto założenie, że dla
znaczenia 0 i 1, presja jest nieistotna dla JCW, natomiast dla wartości 2 i 3 – analizowany czynnik
presji stanowi istotny wpływ na część wód.

4.3.6.1 Dane do identyfikacji presji (znaczących oddziaływań)
Dane dotyczące wielkości ładunków wprowadzanych do części wód
i przybrzeżnych zaczerpnięto z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego:

przejściowych



„Metodyka oceny wpływu zidentyfikowanych na obszarze działania RZGW w Szczecinie
oddziaływań antropogenicznych na wody powierzchniowe i podziemne” [Metodyka oceny
wpływu …, 2012],



„Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną wpływu tych
oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne w rejonie wodnym Dolnej Wisły”
[Pectore-eco 2012 I],



„Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce” Etap I, Region Wodny Dolnej
Wisły [Szczegółowe wymagania …, 2010],
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„Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce” Etap I, Region Wodny Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego [Szczegółowe wymagania, ograniczenia …, 2010].

W ocenie presji hydromorfologicznej wykorzystano dane o rodzaju zabudowy i długości
zabudowanego brzegu pozyskane z Urzędów Morskich, dane przekazane przez Zamawiającego,
dołączone do opracowań weryfikacji silnie zmienionych i sztucznych części wód przejściowych i
przybrzeżnych, wykonanych dla RZGW w Gdańsku i w Szczecinie ([Pectore-eco 2012 I], [Pectoreeco 2012 II], [Metodyka oceny wpływu …, 2012] oraz informacje zawarte w opracowaniu metodyki
weryfikacji silnie zmienionych i sztucznych części wód przejściowych i przybrzeżnych [Opracowanie
metodyki weryfikacji silnie …, 2011].
Dane do identyfikacji presji pochodzącej z występowania kąpielisk pochodzą z materiałów
dostarczonych przez Zamawiającego.
Informacja w zakresie identyfikacji oddziaływania w zakresie zarybiania i hodowli ryb pochodzi z
opracowań pozyskanych przez Wykonawcę [Ocena stanu …, 2013], [Plan 2008].

4.3.6.2 Przyjęte założenia
Zgodnie z Metodyką, w pierwszej kolejności określono znaczenie jakie wywiera zidentyfikowana
presja (znaczące oddziaływanie) na jednolitą część wód przejściowych i przybrzeżnych. Kwalifikację
znaczenia przeprowadzono w skali czterostopniowej, od 0 do 3, gdzie:
0 – brak wpływu,
1 – wpływ słaby,
2 – wpływ znaczący,
3 – wpływ bardzo silny
Nazwy presji wraz z przypisaniem im rodzaju (punktowe, rozproszone/obszarowe, inne) są zestawione
w poniższej tabeli (Tabela 65).
Tabela 65 Nazwy presji oddziałujących na wody przejściowe i przybrzeżne.
Lp.

Nazwa presji
1 wielkość dopływu wód słodkich (rzecznych)
2 historyczne działania antropogeniczne, spowodowały istotną
zmianę w strukturze hydrodynamiki JCW przejściowych
3 historyczne zmiany hydrodynamiki spowodowały zmianę
warunków dla bytowania organizmów
4 zmiana historyczna dopływu wód rzecznych
5 powierzchnia pogłębianych torów wodnych w JCW
6 powierzchnia zmian dna narażonego na naruszenie osadów
(kotwicowiska)
7 powierzchnia składowanego urobku bagrowanego w JCW
8 długość brzegu zabudowana ostrogami w JCW
9 długość falochronów i nabrzeży w JCW
10 długość głębokich torów wodnych na zalewach w JCW
11 długość opasek brzegowych w JCW
12 długość zasilanego brzegu w JCW
13 oczyszczalnie ścieków
14 zawiesina ogólna wprowadzona do wód z oczyszczalni
15 azot ogólny odprowadzony bezpośrednio do wód
przejściowych i przybrzeżnych z oczyszczalni
16 fosfor ogólny odprowadzony bezpośrednio do wód
przybrzeżnych i przejściowych z oczyszczalni
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Rodzaj*
P
O
O
P
O
O
O
O
O
O
O
O
O
P
P
P

Lp.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nazwa presji
składowiska odpadów komunalne
składowiska odpadów przemysłowe
obciążenie zlewni nawozami azotowymi
hodowla zwierząt w szt. w przeliczeniu na DJP
udział powierzchni gruntów ornych w powierzchni
województwa
azot pochodzenia rolniczego
procent zmeliorowanych obszarów
kąpieliska
depozycja azotu z atmosfery
depozycja fosforu z atmosfery
zarybianie i hodowla ryb

Rodzaj*
P
P
O
O
O
O
O
I
O
O
I

* - rodzaj: P – punktowe, O – rozproszone/obszarowe, I – inne. Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z Metodyką, ocenę presji skumulowanych przeprowadzono metodą zero-jedynkową. Presjom,
które zidentyfikowano jako istotne, na podstawie wartości w tabeli prezentującej ocenę znaczenia
źródeł presji oddziałujących na jednolite części wód przejściowych i przybrzeżnych (Tabela 66)
przypisano status „1”. Presjom o nieistotnym oddziaływaniu na jednolitą część wód nadano status „0”.

4.3.6.3 Identyfikacja presji (znaczących oddziaływań)
Wody przejściowe
Zalew Wiślany (PLTWI WB1)
Spośród presji oddziałujących na część wód Zalew Wiślany zidentyfikowano jedną presję o istotnym
znaczeniu dla tej części wód – odsetek obszarów zmeliorowanych.
Pozostałe presje rolnicze (obciążenie nawozami azotowymi i hodowla zwierząt) mają nieistotne
oddziaływanie.
Presją o nieistotnym oddziaływaniu są składowiska odpadów komunalnych.
W przeszłości presją o istotnym znaczeniu było wykopanie, a następnie poszerzanie Cieśniny
Piławskiej, która aktualnie ma około 400m szerokości. Utworzenie połączenia pomiędzy Zalewem
Wiślanym i Zatoką Gdańską, spowodowało wzrost zasolenia wody w zalewie. Wpłynęło to na
warunki bytowania organizmów – stwarzając warunki korzystne do bytowania organizmów
przystosowanych do życia w bardziej zasolonej wodzie. Obecnie w zalewie istnieją ustabilizowane
warunki hydrologiczne i dynamiczne, związane z wymianą wód zalew-zatoka.
Nieistotne znaczenie ma również dopływ wód słodkich.
W Zalewie został utworzony tor wodny, który łączy Cieśninę Piławską z Elblągiem i mniejszymi
portami wokół zalewu. Tor wodny jest utrzymywany bez zmiany jego szerokości i/lub głębokości,
dlatego stanowi nieistotną presję.
Presje wynikające z ochrony brzegu przed oddziaływaniem wód (zabudowa ostrogami i zasilanie
brzegu) również są nieistotne.
Zalew Pucki (PLTWII WB2)
W części wód Zalew Pucki nie występują presje o istotnym znaczeniu.
Występuje presja, która nie ma wpływu na tę część wód – azot pochodzenia rolniczego.
Pozostałe presje rolnicze nie mają istotnego znaczenia na część wód Zalew Pucki: procent
meliorowanych obszarów, udział powierzchni gruntów ornych oraz hodowla zwierząt.
Składowiska odpadów komunalnych mają nieistotne znaczenie.
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Ochrona brzegów przed oddziaływaniem morza w postaci opasek brzegowych, zabudowy brzegu
ostrogami i zasilanie brzegu mają nieistotne znaczenie.
Dopływ wód słodkich (rzecznych) również nie ma istotnego znaczenia.
Zatoka Pucka Zewnętrzna (PLTWIII WB1)
W Zatoce Puckiej Zewnętrznej występują presje, które nie mają istotnego znaczenia.
Występuje presja, która nie ma wpływu – azot pochodzenia rolniczego.
Presje, pochodzące z dopływu wód z oczyszczalni ścieków (zawiesina ogólna, azot ogólny i fosfor
ogólny) nie mają istotnego znaczenia.
Składowiska odpadów nie stanowią istotnego znaczenia.
Budowle chroniące brzeg przed oddziaływaniem morza (opaski brzegowe i ostrogi), zasilanie brzegu
oraz falochrony – nie mają istotnego znaczenia.
Składowanie urobku bagrowanego z pogłębiania portów nie ma istotnego znaczenia.
Dopływ wód słodkich (rzekami) również nie stanowi istotnego znaczenia.
Zatoka Gdańska Wewnętrzna (PLTWIV WB4)
W jednolitej części wód brak jest presji, które mają istotne znaczenie.
Presje pochodzenia rolniczego, hodowla zwierząt, odsetek obszarów zmeliorowanych, udział gruntów
ornych oraz azot pochodzenia rolniczego są presjami nie mającymi znaczenia.
Presje związane z występowaniem składowisk odpadów komunalnych (lądowych) nie mają istotnego
znaczenia.
Oddziaływania związane z odprowadzaniem wód z oczyszczalni ścieków (zawiesina ogólna, azot
ogólny i fosfor ogólny) nie mają istotnego znaczenia.
Ochrona przed niszczeniem brzegu od strony morza w postaci zabudowy opaskami brzegowymi i
ostrogami, zasilanie brzegu oraz falochrony, nie stanowią istotnego znaczenia. Utrzymanie torów
wodnych, składowanie urobku bagrowanego z pogłębiania portów jak również naruszenie dna
związane z kotwicowiskami nie stanowią istotnego znaczenia.
W związku z utworzeniem nowego ujścia Wisły – przekop, zostały zmodyfikowane zmiany w
zasoleniu i hydrodynamice tej części wód. Aktualny dopływ wód Wisły i ukształtowane – zmienione
warunki hydrologiczne i hydrodynamiczne nie mają istotnego znaczenia.
Ujście Wisły Przekop (PLTWV WB5)
W jednolitej części wód Ujście Wisły – przekop występują 2 presje o istotnym znaczeniu. Są to:
odsetek obszarów zmeliorowanych oraz historyczne działania antropogeniczne, które spowodowały
istotną zmianę w strukturze hydrodynamiki tej części wód.
Drugą presją o istotnym znaczeniu jest procent zmeliorowanych obszarów. Pozostałe presje
pochodzenia rolniczego nie mają istotnego znaczenia. Należą do ich hodowla zwierząt, udział gruntów
ornych, azot pochodzenia rolniczego.
Składowiska odpadów komunalnych, położone na lądzie, nie mają istotnego wpływu.
Działania, mające na celu ochronę brzegu przed naturalnym oddziaływaniem wód morskich
(zabudowa ostrogami i opaskami brzegowymi, zasilanie brzegu) nie mają istotnego znaczenia.
Przeznaczenie dna do użytkowania jako kotwicowiska również nie ma istotnego znaczenia.
Ujście Dziwny (PLTWV WB6)
Presje o pochodzenia rolniczego o nieistotnym znaczeniu to hodowla zwierząt, udział gruntów ornych
i procent obszarów zmeliorowanych.
Składowiska odpadów (lądowe) nie mają istotnego znaczenia.
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Działania ochronne brzegu przed oddziaływaniem wód morskich, takie jak długość brzegu chroniona
opaskami brzegowymi i ostrogami oraz zasilanie brzegu, nie mają istotnego znaczenia. Powierzchnia
pogłębianych torów wodnych również nie jest istotna. Istotne znaczenie ma natomiast zabudowa
brzegu falochronami i nabrzeżami.
Ujście Świny (PLTWV WB7)
Hodowla zwierząt, udział gruntów ornych i procent obszarów zmeliorowanych, to presje pochodzenia
rolniczego o nieistotnym znaczeniu.
Lądowe składowiska odpadów także nie mają istotnego znaczenia.
Działania ochronne brzegu przed oddziaływaniem wód morskich, takie jak długość brzegu chroniona
opaskami brzegowymi i ostrogami oraz zasilanie brzegu, nie mają istotnego znaczenia. Istotne
znaczenie ma natomiast pogłębianie toru wodnego.
Zalew Szczeciński (PLTWI WB8)
W jednolitej części wód Zalew Szczeciński zidentyfikowano 2 rodzaje presji o istotnym znaczeniu:
hydromorfologiczną i pochodzenia rolniczego. Są to powierzchnia pogłębianych torów wodnych i
zabudowa ostrogami oraz hodowla zwierząt.
Pozostałe presje pochodzenia rolniczego (procent obszarów zmeliorowanych, udział gruntów ornych,
azot pochodzenia rolniczego) nie są istotne.
Pozostałe presje hydromorfologiczne mające związek z ochroną brzegów (zabudowa opaskami i
zasilanie brzegu) oraz żeglugą (kotwicowiska), nie mają istotnego znaczenia.
Zlokalizowane na lądzie składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych również nie mają
istotnego znaczenia.
Presje wywołane przez obecność oczyszczalni ścieków (zawiesina ogólna, azot ogólny i fosfor
ogólny) nie maja istotnego znaczenia.
Wielkość dopływu wód słodkich, pomimo znaczącego wpływu, nie ma istotnego znaczenia.
Zalew Kamieński (PLTWI WB9)
Presje pochodzenia rolniczego – obciążenie nawozami azotowymi i hodowla zwierząt, nie mają
istotnego znaczenia.
Obecność oczyszczalni ścieków i związany z nią dopływ zawiesiny ogólnej oraz ogólnych form
fosforu i azotu, nie są istotne.
Dopływ wód słodkich, pomimo wpływu znaczącego, nie ma istotnego znaczenia.
Istotne znaczenie mają natomiast presje hydromorfologiczne związane z pogłębianiem toru wodnego
na zalewie.
Wody przybrzeżne
Mierzeja Wiślana (PLCWI WB1)
W części wód Mierzeja Wiślana występuje presja, która nie ma wpływu – udział powierzchni gruntów
ornych. W związku z tym nie ma ona istotnego znaczenia. Udział procentowy obszarów
zmeliorowanych również nie ma istotnego znaczenia.
Presje związane z występowaniem na lądzie składowisk odpadów komunalnych nie mają istotnego
znaczenia.
Podobnie presje wynikające z ochrony brzegu przed oddziaływaniem morza – zabudowa brzegu
ostrogami i zasilanie brzegu, nie mają istotnego znaczenia.
Półwysep Hel (PLCWI WB2)
Presją o istotnym znaczeniu w jednolitej części wód Półwysep Hel jest zasilanie brzegu. Pozostałe
formy ochrony brzegu, zabudowa opaskami brzegowymi i zabudowa ostrogami – nie mają istotnego
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znaczenia. Naruszenie dna spowodowane wyznaczeniem obszaru kotwicowiska również nie mają
istotnego znaczenia.
W tej części wód presje pochodzenia rolniczego nie mają wpływu, wobec czego nie mają istotnego
znaczenia. Są to: hodowla zwierząt, procent obszarów zmeliorowanych, udział gruntów ornych oraz
dostawa azotu pochodzenia rolniczego.
Władysławowo – Jastrzębia Góra (PLCWII WB4)
W tej części wód nie występują presje, które maja istotne znaczenie.
Spośród presji rolniczych zidentyfikowano: hodowlę zwierząt, udział gruntów ornych oraz procent
obszarów zmeliorowanych – nie mają one istotnego znaczenia.
Oczyszczalnie ścieków i lądowe składowiska odpadów komunalnych nie mają istotnego znaczenia.
Działania chroniące brzeg (zabudowa ostrogami i opaskami brzegowymi, zasilanie brzegu), nie mają
istotnego znaczenia.
Jastrzębia Góra – Rowy (PLCWIII WB5)
W części wód Jastrzębia Góra – Rowy nie zidentyfikowano presji i istotnym znaczeniu.
Presje pochodzenia rolniczego – hodowla zwierząt, odsetek obszarów zmeliorowanych i udział
gruntów ornych – nie mają istotnego znaczenia.
Składowiska odpadów komunalnych (lądowe) nie mają istotnego znaczenia.
Również presje wynikające z ochrony brzegów, zabudowa opaskami i ostrogami, zasilanie, nie mają
istotnego znaczenia. Składowanie urobku bagrowanego z pogłębiania portu również nie ma istotnego
znaczenia.
Rowy – Jarosławiec Wschód (PLCWII WB6E)
W tej części wód nie występują presje, które maja istotne znaczenie.
Presje pochodzenia rolniczego, hodowla zwierząt oraz odsetek obszarów zmeliorowanych i udział
gruntów ornych, nie maja istotnego znaczenia.
Ochrona brzegów i presje wywołane zabudową opaskami brzegowymi i ostrogami oraz zasilanie
brzegu, nie mają istotnego znaczenia.
Rowy – Jarosławiec Zachód (PLCWII WB6W)
W części wód Rowy – Jarosławiec Zachód nie występuje presje o istotnym znaczeniu.
Presje pochodzenia rolniczego (hodowla zwierząt, obciążenie azotem, udział gruntów ornych oraz
procent obszarów zmeliorowanych) nie mają istotnego znaczenia.
Zlokalizowane na lądzie składowiska odpadów komunalnych nie mają istotnego znaczenia. Presje
związane z zabudową brzegu ostrogami i opaskami brzegowymi oraz zasilaniem brzegu, nie mają
istotnego znaczenia.
Jarosławiec – Sarbinowo (PLCWIII WB7)
W części wód Jarosławiec – Sarbinowo istotne znaczenie ma presja dotycząca zabudowy brzegu
ostrogami.
Pozostałe presje związane z ochroną brzegu, takie jak długość brzegu zabudowana opaskami
brzegowymi i zasilanie brzegu nie mają istotnego znaczenia. Również składowiska urobku
bagrowanego nie mają istotnego znaczenia.
Składowiska odpadów (lądowe) nie maja istotnego znaczenia.
Sarbinowo – Dziwna (PLCWII WB8)
W tej części wód nie występują presje o istotnym znaczeniu.
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Presje pochodzenia rolniczego (hodowla zwierząt, udział powierzchni gruntów ornych oraz azot
pochodzenia rolniczego) nie mają istotnego znaczenia.
Istotnego znaczenia nie mają także składowanie urobku bagrowanego z pogłębiania portów oraz
zasilanie brzegu, natomiast działania związane z ochroną brzegu (zabudowa ostrogami i opaskami
brzegowymi) mają istotne znaczenie. .
Dziwna – Świna (PLCWIII WB9)
W części wód Dziwna – Świna nie występują presje o istotnym znaczeniu.
Presje pochodzenia rolniczego: hodowla zwierząt, udział powierzchni gruntów ornych oraz azot
pochodzenia rolniczego – nie mają istotnego znaczenia.
Presje związane z odprowadzaniem wód z oczyszczalni ścieków (zawiesina ogólna, azot ogólny i
fosfor ogólny) oraz z lądowymi składowiskami odpadów komunalnych – nie mają istotnego
znaczenia.
Ochrona brzegów przed oddziaływaniem wód morskich (zabudowa brzegu ostrogami i opaskami,
zasilanie brzegu) również nie mają istotnego znaczenia.
Port Władysławowo (PLCWI WB3)
W jednolitej części wód Port Władysławowo zidentyfikowano presje, które nie mają wpływu na tę
część wód, wobec czego nie mają istotnego znaczenia. Należą do nich następujące presje pochodzenia
rolniczego: hodowla zwierząt, udział powierzchni gruntów ornych oraz odsetek obszarów
zmeliorowanych.
W tej części wód zidentyfikowano również presję, która ma istotne znaczenie: długość falochronów i
nabrzeży.
Pozostałe presje: powierzchnia pogłębianych torów wodnych, zabudowa brzegu ostrogami i opaskami
oraz zabudowa brzegu – nie mają istotnego znaczenia.

4.3.6.4 Ocena wpływów
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Tabela 66 Ocena znaczenia źródeł presji oddziałujących na jednolite części wód przejściowych i przybrzeżnych (nazwy presji / oddziaływania,
którym przyporządkowano liczby od 1 do 27 znajdują się w Tabeli 65).
Nazwa JCW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Zalew Szczeciński

2

1

2

1

0

2

1

Zalew Kamieński

2

2

Ujście Dziwny

1

1

Ujście Świny

1

3

2

2

1
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
1

Dziwna-Świna

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

0

1*
0

Sarbinowo-Dziwna

1

2

0 0**

2

Jarosławiec-Sarbinowo

1

2

1 0**

1

Rowy-Jarosławiec Zachód

1

Zalew Pucki

1

1

Zatoka Pucka Zewnętrzna

1

1

1

Zatoka Gdańska Wewnętrzna

1

2

1

1

2

1

Ujście Wisły Przekop

1

3

2

1

2

1

2

1

2

2

1

1

1

2

0

1

Jastrzębia Góra – Rowy

1
1

Władysławowo – Jastrzębia Góra
2

Półwysep Hel
Mierzeja Wiślana

0

2
1

3

2

0

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

2

3

1

2

3

1

1

2

3

1

1

1

2

3

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

0

2

1

0

1

1

1

2

1
1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

3

1

1

2

1

0

1

1

1

1

1

1

1

2

1

0

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

0

0

0

1

1

2

0

0

0

1

1

2

1

1

1

2

3

1

1

2

1
1

1
1

0

1

1
1

1

1

3
0

1

1

1

1

1

Port Władysławowo

1

0

Rowy – Jarosławiec Wschód

Zalew Wiślany

1

1

1

3

0

1

1

1

2

1

0

2

1

1

1

0

0

0
1

1

Obramowaniem i szarym kolorem wyróżniono presje „historyczne”: * - w ujściu rzeki, ** - pogłębionych torów wodnych. Źródło: Opracowanie własne.

1

1

1

4.3.7 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód przejściowych
i przybrzeżnych
Celami środowiskowymi, zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, w odniesieniu do wód
przejściowych i przybrzeżnych są:


uniknięcie niekorzystnych zmian w stanie wód,



osiągnięcie lub zachowanie dobrego stanu wód.

Ocenę zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód przejściowych i przybrzeżnych
została przeprowadzona w oparciu o Metodykę. Proces oceny i wyniki oceny zagrożenia
nieosiągnięcia
celów
środowiskowych
zamieszczono
w
tabeli
ocena_ryzyka_JCWP_przejsciowe_przybrzezne.
Najpierw przeprowadzono identyfikację silnie zmienionych i sztucznych części wód. Wykorzystano
rezultaty weryfikacji silnie zmienionych części wód, przeprowadzoną przez RZGW Szczecin i RZGW
Gdańsk na potrzeby II cyklu planistycznego gospodarowania wodami. Wyznaczono 6 silnie
zmienionych części wód: 5 przejściowych i 1 przybrzeżna, z czego w każdym regionie RZGW
znajdują się po 3 SZCW. Zgodnie z propozycją z 8 maja 2013r. nowelizacji do rozp. Ministra
Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. (Dz. U. 2011 r. nr 257, poz. 1545) naturalnym częściom wód
przypisuje się I klasę jakości ze względu na elementy hydromorfologiczne, natomiast SZCW –
przypisuje się II klasę.
Następnie, zgodnie ze wspomnianą Metodyką przeprowadzono ocenę stanu ze względu na elementy
biologiczne i hydrochemiczne. Przyjęto, że do oceny zagrożenia nieosiągnięcia celów
środowiskowych zostanie wykorzystany wynik oceny przeprowadzony dla danych najbliższych roku
2013. Wszystkie z ocenianych jednolitych części wód są zagrożone nieosiągnięciem celów
środowiskowych.
Nieosiągnięcie celów środowiskowych jest spowodowane złym stanem i/lub potencjałem JCW ze
względu na elementy biologiczne. Zły stan elementów biologicznych wynika ze stanu poniżej dobrego
dla elementów fizykochemicznych, w szczególności stężenia soli biogennych. Związki azotu i fosforu
do środowiska morskiego są dostarczane jako spływ z lądu oraz jako depozycja atmosferyczna.

Ocena wpływu ujęć wód podziemnych na wody powierzchniowe

4.4

4.4.1 Dane do identyfikacji presji (znaczących oddziaływań)
Zgodnie z opracowaną Metodyką, do identyfikacji oddziaływań poboru wód podziemnych na JCWP
wykorzystywane są następujące informacje (w nawiasie podana jest źródłowa baz danych):


rejestrowany pobór z ujęć wód podziemnych na obszarze kraju (baza „POBÓR”
aktualizowana corocznie, prowadzona przez PSH w PIG – PIB);



lokalizacja ujęć wód podziemnych (baza „Bank HYDRO” aktualizowana corocznie,
prowadzona przez PSH w PIG – PIB);



średnia wieloletnia wartość wskaźnika infiltracji efektywnej opadów atmosferycznych (baza
GIS „Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000” prowadzona przez PSH w PIG – PIB);



pionowe kontakty hydrauliczne użytkowych poziomów wodonośnych i pierwszego poziomu
wodonośnego z wodami powierzchniowymi, analizowane przestrzennie w płaszczyźnie XY mapa cyfrowa i w płaszczyźnie XZ - przekroje hydrogeologiczne (baza GIS „Mapa
hydrogeologiczna Polski w sal 1:50 000” prowadzona przez PSH w PIG – PIB; stan
aktualności - na rok opracowania autorskiego arkusza mapy);



zasięg leja depresji prezentowany przestrzennie w płaszczyźnie XY – mapa cyfrowa (baza
GIS „Mapa hydrogeologiczna Polski w sal 1:50 000” prowadzona przez PSH w PIG – PIB;
informacja aktualizowana co 6 lat);



zasięgu terenów górniczych (baza GIS „MIDAS” aktualizowana corocznie, prowadzona przez
PSG w PIG – PIB).

4.4.2 Przyjęte założenia
W przyjętej Metodyce oceny wpływu ujęć wód podziemnych na JCWP, ze względu na charakter
danych wejściowych i procedur ich przetwarzania, wprowadzono szereg niezbędnych uproszczeń.
Zakłada się m.in., że w typowej JCWP istnieje kontakt hydrauliczny wód powierzchniowych z
poziomami wodonośnymi eksploatowanymi przez ujęcia wód podziemnych. Stwierdzenie braku
kontaktu hydraulicznego w oparciu o regionalne rozpoznanie hydrogeologiczne jest podstawą do
klasyfikacji JCWP do grupy niezagrożonych wpływem poboru wód podziemnych.
Pobór z ujęć wód podziemnych uwzględniany jest w wartościach średnich rocznych i dotyczy poboru
rejestrowanego z tytułu wydanych pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód.
Przyjęto, że w warunkach umożliwiających kontakt hydrauliczny, wielkości średniej wieloletniej
odnawialności zasobów wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego i eksploatowanego
systemu wodonośnego - są sobie równe. Odnawialność zasobów wód podziemnych jest określana z
wykorzystaniem izoliniowej mapy wskaźnika średniej wieloletniej infiltracji efektywnej opadów
atmosferycznych w obszarze kraju (Rodzoch 2008).
Zgodnie z przyjętą przez regionalne zarządy gospodarki wodnej metodyką sporządzania bilansów
wodnogospodarczych zlewni (Tyszewski i in. 2008), uwzględnienie miejsca i wielkości zrzutu
ścieków powstałych z wykorzystania pobranych wód podziemnych jest dokonywane w ramach
odrębnej procedury, obejmującej kompleksową identyfikację oddziaływania zrzutu wszystkich
ścieków do wód powierzchniowych, niezależnie od źródła poboru wód. Ta sama zasada została
przyjęta w zastosowanej metodyce analizy presji i oddziaływań.
W niniejszym opracowaniu nie przeprowadza się analizy możliwych zmian zasobów wód
podziemnych w warunkach spodziewanych zmian klimatycznych i ich wpływu na stan wód
jednolitych części wód powierzchniowych. Jest ona zawarta w przekazanym do KZGW raporcie z I
etapu opracowania „Prognoza zagrożeń dla dostępnych do zagospodarowania zasobów wód
podziemnych w warunkach spodziewanych zmian klimatycznych w perspektywie do 2030 r. i do
2050 r. wraz ze wskazaniami do programów działań łagodzących skutki lokalnych deficytów
zasobów. Etap I” (Herbich P. Zesp. 2013), realizowanego w ramach działalności Państwowej Służby
Hydrogeologicznej w latach 2012-2014 jako zadanie 22, wykonywane na zamówienie KZGW.
Zadanie to jest przewidziane do realizacji w trzech etapach i będzie zakończone w 2014 roku
prognostyczną oceną zakresu możliwych zmian zasobów wód podziemnych w obszarach bilansowych
do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku.
W I etapie prac – do marca 2013 roku - została dokonana identyfikacja charakterystyki ilościowej
prognozowanych zmian czynników klimatycznych, kształtujących hydrologiczne i hydrogeologiczne
warunki odnawialności zasobów wód podziemnych, ustalona cykliczna zmienność odpływu rzecznego
całkowitego i podziemnego w 60-leciu 1951-2010 oraz przeprowadzona ocena prognozowanych uwarunkowanych klimatycznie - zmian potrzeb wodnych ekosystemów wodnych i lądowych,
kształtujących dostępne do zagospodarowania zasobów wód podziemnych wydzielonych jednostek
bilansowych przy założonych celach środowiskowych.
W II etapie – realizowanym do marca 2014 roku – jest opracowywana metodyka ustalania zasobów
odnawialnych i dostępnych do zagospodarowania wód podziemnych z uwzględnieniem kierunku i
zakresu zmian czynników klimatycznych przyjętych w wariantach prognoz strategicznych w
horyzontach czasowych do 2030 i do 2050 – z wykorzystaniem wyników badań dynamiki
odnawialności zasobów wód podziemnych w cyklach hydrologicznych, wydzielonych w obrębie
60lecia 1951-2010. W etapie tym zostaną określone kierunki, zakres i prawdopodobieństwo
wystąpienia zmian odnawialnych i dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych w
jednostkach bilansowych dla wariantów zmian klimatycznych prognozowanych w horyzontach
czasowych do 2030 i do 2050.
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W III etapie – do marca 2015 roku – będą m.in. opracowane wskazania hydrogeologiczne do
programów działań zapobiegających negatywnym skutkom potencjalnych deficytów zasobów wód
podziemnych dostępnych do zagospodarowania w jednostkach bilansowych. Działania te będą miały
na celu osiągnięcie wyznaczonych celów środowiskowych i dobrego stanu wód podziemnych w
warunkach spodziewanych zmian klimatycznych w horyzontach czasowych do 2030 i do 2050.
Na podstawie uzyskanych w I etapie wyników badań zmienności odpływu rzek polskich w 60-leciu
1951-2010, obejmujących m. in. analizę cykliczności przepływów niskich miesięcznych średnich
rocznych oraz zakresu zmian przepływów niskich średnich ruchomych 5-cio i 20-letnich, zostały
sformułowane wnioski dotyczące prognozy możliwych zmian zasobów odnawialnych wód
podziemnych w nadchodzącym 20-leciu. Główne wnioski I etapu prac są następujące:
Odpływ rzeczny cechuje cykliczność wielookresowa – w tym występowanie lat mokrych i posusznych
- co potwierdza dotychczasową wiedzę w tym zakresie. Istotna dla analizy dostępności zasobów wód
podziemnych jest identyfikacja cykliczności występowania serii lat mokrych i posusznych,
wyrażającej się zmianami średnich okresowych przepływów niskich miesięcznych SNMQ.
Występowanie takiej cykliczności dokumentują wykresy zmienności średniego ruchomego przepływu
SNMQ z kolejnych 5-ciu, 10-ciu, 15-tu, 20-tu i 30-tu lat.
Istotne dla prognoz długoterminowych na lata 2011-2030 średnie ruchome z 20letniego i 30letniego
okresu przepływów niskich miesięcznych SNMQ(20) i SNMQ(30) wykazują zróżnicowaną tendencję
zmian w badanych zlewniach, najczęściej charakteryzującą się:
-

stabilizacją lub niewielkimi zmianami wartości SMNQ(20,30) np. w zlewni Łyny,
Biebrzy, Nidy, Nysy Kłodzkiej, Wieprza, Wisłoka;
konsekwentnym spadkiem wartości SMNQ(20,30) np. w zlewni Wełny, Baryczy,
Drwęcy, Pisy, Rawki,
konsekwentnym wzrostem wartości SMNQ(20,30) np. w zlewni Gwdy, Wieprzy.

Analiza związku przepływu średniego rocznego z niskich miesięcznych SNMQ(R) z sumą roczną
opadów, przeprowadzana dla zlewni i reprezentatywnej stacji klimatycznej, wykazała istotny
statystycznie związek korelacyjny pomiędzy przepływem SNMQ(R) a opadem średnim dwuletnim: z
roku bieżącego i poprzedzającego w stosunku do SNMQ(R). Nie stwierdzono natomiast istotnej
statystycznie zależności pomiędzy przepływem SNMQ(R) a rocznym parowaniem terenowym i
temperaturą roczną.
W świetle wyników analizy danych wieloletnich, okres dwudziestolecia 1971-1990, wybranego jako
referencyjne dla prognoz zmian odpływu w perspektywie 2030 roku (Majewski, Walczykiewicz red.,
IMGW Warszawa 2012), jest okresem mokrym w skali 60-lecia 1951-2010 dla dominującej części
kraju. Przeprowadzona przez analiza (Herbich P. z Zesp. 2013) obejmowała m.in. porównanie
średniego z niskich miesięcznych SNMQ(1971-1990) w 20-leciu 19711990 z przepływem SNMQ
(19512011) średnim z niskich miesięcznych w wieloleciu 19512011 dla 155 przekrojów
wodowskazowych. Średnie wartości SNMQ w 20-leciu 19711990 były najczęściej 5-15% wyższe
niż SNMQ w wieloleciu 19512010 (Tabela 67; Rysunek 81).
Tabela 67 Średnia wartość stosunku SNMQ(19711990) / SNMQ(19512011) w poszczególnych
regionach wodnych
lp

Region wodny

liczba badanych
SNMQ(1971-1990) /
przekrojów
SNMQ(19512011)
rzecznych

1

Górnej Odry

5

112%

2

Środkowej Odry

28

103%

3

Warty

12

109%

4

Dolnej Odry i Przymorza Zach.

13

104%
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lp

Region wodny

liczba badanych
SNMQ(1971-1990) /
przekrojów
SNMQ(19512011)
rzecznych

5

Małej Wisły

14

106%

6

Górnej Wisły

26

100%

7

Środkowej Wisły

39

109%

8

Dolnej Wisły (z Pasłęką)

10

108%

9

Pregoły i Niemna

7

106%

10 Czarnej Orawy

1

106%

11 Średnio w obszarze kraju

155

105%

Z przeprowadzonej analizy wynika, że prognozowany w pracy IMGW (Majewski i Walczykiewicz,
red.. 2012) około 5% średnio w skali kraju spadek odpływu w 2030 roku liczony względem 20-lecia
1971-1990, spowoduje osiągnięcie w 2030 roku średnich wieloletnich z okresu 1951-2010 wartości
odpływu SMNQ, zarówno w skali całego obszaru kraju, jak i w poszczególnych regionach wodnych.
Powyższy wniosek stawia jako ważne zadanie badawcze dobór okresów wieloletnich do
prognozowania zmian odpływu oraz do ustalania zasobów wodnych jako danej wejściowej do
bilansów wodno-gospodarczych, do wyznaczania przepływu nienaruszalnego rzek, do ustalania
dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych i do dokonywania oceny stanu
ilościowego wód podziemnych.
Wyniki przeprowadzonych obliczeń zakresu zmienności odpływu średniego w cyklach 20-letnich
wskazują, że średnie w obszarze całego kraju zróżnicowanie wartości stosunku przepływu średniego z
najniższych miesięcznych w 20leciach - wyrażone stosunkiem najwyższego SNMQ(R20)MAX do
najniższego SNMQ(R20)MIN – wynosi 140%. Obrazuje to zakres zmienności zasobów wodnych
użytkowych poziomów wodonośnych strefy aktywnej wymiany w okresach stanowiących podstawę
dla ustalania średniej wieloletniej odnawialności wód podziemnych.
Wartość stosunku przepływu średniego z najniższych miesięcznych w 5leciach - najwyższego
SNMQ(R5)MAX do najniższego SNMQ(R5)MIN wynosi 235%. Obrazuje to zmienność zasobów
wodnych użytkowych poziomów wodonośnych strefy intensywnej wymiany w okresach skrajnie
posusznych i skrajnie mokrych .
Przedstawione wyniki wykazują, że naturalna zmienność średniego 20letniego odpływu rzecznego w
wieloleciu 19512011 ponad 5-ciokrotnie przekracza prognozowane zmiany odpływu w 2030 roku w
stosunku do stanu średniego w 20leciu 19711990. Można zatem wstępnie przyjąć na podstawie
wyników badań I etapu, że zasoby dyspozycyjne wód podziemnych ustalane dla obszarów
bilansowych i rejonów wodno-gospodarczych w oparciu o badania modelowe dla stanu średniego
wieloletniego nie ulegną istotnej zmianie do 2030 roku.

4.4.3 Identyfikacja presji/oddziaływań
Jako element oddziaływania presji, decydujący o wpływie poboru wód podziemnych na stan wód
powierzchniowych, uznano wywołaną tym poborem redukcję zasilania podziemnego rzek i jezior w
obrębie zlewni JCWP. Redukcja zasilania podziemnego wód powierzchniowych jest spowodowana
pomniejszeniem naturalnej zlewni podziemnej JCWP o obszary zasilania ujęć, w których spływ wód
podziemnych został skierowany do eksploatowanych ujęć wód podziemnych - studzien produkcyjnych
i systemów drenażowych kopalń.
Należy tu podkreślić, że analiza wpływu poboru wód podziemnych na stan jednolitych części wód
powierzchniowych musi być prowadzona w odniesieniu do poszczególnych ujęć wód podziemnych
lub grup ujęć współdziałających ze sobą. Ze względu na znaczną powierzchnię jednostek bilansowych
i jednolitych części wód podziemnych, wielokrotnie przekraczającą powierzchnię zlewni jednolitych
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części wód powierzchniowych, analiza ta nie może być prowadzona w oparciu o sumy poboru w
jednostkach bilansowych wód podziemnych lub w jednolitych częściach wód podziemnych. Z tego
powodu nie jest uprawnione kwalifikowanie stanu ilościowego jednolitych części wód
powierzchniowych na podstawie stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych, określanego
z uwzględnieniem bilansu zasobów dostępnych do zagospodarowania i poboru wód podziemnych.
W niniejszym opracowaniu nie podaje się zatem charakterystyki jednolitych części wód podziemnych
i oceny ich stanu ani nie zamieszcza się warstwy „jcwpd o bardzo wysokim wpływie poboru wód
podziemnych na stan jcwp”. Położenie JCWPd , dla których wyniku testu bilansu wodnego wskazuje
na stan słaby ilościowy przedstawiono na Rysunku 63 (wg oceny dokonanej w 2011 roku w podziale
na 161 JCWPd - Zespół autorski PIG-PIB 2011. Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych
części wód podziemnych w 2010r. Biblioteka Monitoringu Środowiska IOŚ. Warszawa 2011). Ocena
stanu wód podziemnych wykonywana w podziale na 172 JCWPd wg danych monitoringowych za
2012 rok jest aktualnie w wersji roboczej (w recenzowaniu i opiniowaniu) i jej wersja ostateczna
będzie dostępna w listopadzie 2013r.
Obecnie – zgodnie z obowiązującymi przepisami – użytkownicy ujęć wód podziemnych wnoszący
opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, kwalifikują cele użytkowania w niżej podanych trzech
kategoriach:
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia lub na cele socjalno-bytowe,
na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami
żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania,
- inne.
Z tego powodu podział ten jest stosowany w Bazie „Pobór” prowadzonej przez PSH w PI-PIB.
Klasyfikacja celów poboru wód podziemnych możliwa jest zatem tylko w trzech wyżej wymienionych
kategoriach i aktualnie nie może być określona z dokładnością podziału wykazanego w tabeli 10
rozdz. 3.1.4.2.3 niniejszego opracowania.
-

Stopień wykorzystania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych w obszarach
bilansowych jest przedstawiony na Rysunku 65 (Herbich P., Mordzonek G., Przytuła E. 2013 Stopień wykorzystania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych w Polsce. PIG PIB. PSH. Warszawa). Zasoby dostępne są określone jako zasoby dyspozycyjne w obszarach objętych
udokumentowaniem hydrogeologicznym do 31 grudnia 2012 r. (Mordzonek G., Przytuła E., 2013 Prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie bazy danych GIS zasobów dyspozycyjnych
i perspektywicznych wód podziemnych dla obszaru Polski. PIG- PIB . PSH Warszawa) zaś w
pozostałych obszarach – jako zasoby perspektywiczne wód podziemnych (Herbich P., Dąbrowski S.,
Nowakowski Cz., 2003 – Ustalenie zasobów perspektywicznych wód podziemnych w obszarach
działalności regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Raport końcowy. PIG – PSH. Warszawa).
Obszary zasilania ujęć wód podziemnych, przekraczające swym zasięgiem wododziały topograficzne,
oddziaływają na sąsiednie zlewnie JCWP.
Obliczone zgodnie z przyjętą metodyką (Etap I – Rozdział 4.1.6.2), zasięgi obszarów zasilania
systemów drenażowych kopalń zostały skonfrontowane z lejami depresji (wg bazy danych GIS „Mapa
hydrogeologiczna Polski w sal 1:50 000”) i terenami górniczymi (wg bazy „Midas”).
W analizie presji na stan JCWP uwzględniono 17 542 danych o poborze z ujęć wód podziemnych w
2011r. zgromadzonych w Bazie ,,POBÓR”. W przypadku ujęć nie wykazanych w bazach „Płatnik”
urzędów marszałkowskich (danych źródłowych dla bazy „POBÓR”), a nadal eksploatowanych w
2011r. (zgodnie z wiedzą uzyskaną z innych źródeł), dane o poborze uzupełniono informacją ze
sprawozdań za 2010r.
Analizę presji w zakresie poboru odwodnieniowego przeprowadzono w oparciu o dane z odwodnień
górniczych prowadzonych w 2011r. (częściowo uzupełnionych za 2012r.), uzyskanych przez PIG-PIB
bezpośrednio od czynnych zakładów górniczych i zakładów odwaniania kopalń nieczynnych (w
rejonie GZW jest prowadzone ograniczone odwadnianie kopalń zlikwidowanych, wymagane
bezpieczeństwem eksploatacji sąsiednich czynnych kopalń).
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W wyniku eliminacji poboru związanego z odwodnieniem wyrobisk górniczych eksploatowanych w
utworach hydraulicznie izolowanych od użytkowych poziomów wodonośnych i wód gruntowych, po
przeprowadzeniu analizy porównawczej z lejami depresji i terenami górniczymi, identyfikacją
wpływu poboru odwodnieniowego zostało objętych 167 JCWP (w tym 30 pod wyłącznym wpływem
odwodnienia górniczego).
Z analizy presji zostały wyeliminowane kopalnie węgla w południowej części Górnośląskim Zagłębiu
Węglowym i miedzi w rejonie Lubina (izolacja dzięki dużej miąższości serii iłów paleogeńsko neogeńskich w nadkładzie złoża) oraz kopalnia węgla Bogdanka w Lubelskim Zagłębiu Węglowym
(izolacja dzięki dużej miąższości serii górnokredowych niespękanych margli i kredy piszącej w
nadkładzie złoża).
W obliczeniach poboru wód podziemnych z obszarów zlewni JCWP uwzględniono następujące
sumaryczne wartości poboru U wód podziemnych:
4 288 069 m3/d - pobór UPR(JCWP) z produkcyjnych ujęć wód podziemnych (na potrzeby
komunalne, przemysłowe, rolnicze inne),
- 2 689 191 m3/d - pobór UGOR(JCWP) z systemów odwodnień górniczych,
co daje łączny pobór wód podziemnych w ilości 6 933 830 m3/dobę.
-

Informacja uzupełniająca w sprawie odkrywki „Tomisławice” KWB „Konin” w Kleczewie S.A.
Sprawa odkrywki „Tomisławice” była przedmiotem wielu ekspertyz i analiz. Przykładowe
opracowania to:


Analiza warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych obiektów monitoringu
przyrodniczego w rejonie Jeziora Gopło i Odkrywki „Tomisławice” wraz z oceną
prowadzonych pomiarów za rok hydrologiczny 2011. KWB „Konin” w Kleczewie S.A.



Analiza warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych obiektów monitoringu
przyrodniczego w rejonie Jeziora Gopło i Odkrywki „Tomisławice” wraz z oceną
prowadzonych pomiarów za rok hydrologiczny 2012. PAK KWB „Konin” w Kleczewie S.A.



Fiszer J. z zesp., grudzień 2009 - Numeryczny model hydrogeologiczny dla KWB Konin w
zasięgu oddziaływania systemu odwadniania wraz z bilansem wodno-gospodarczym. Instytut
Górnictwa Politechniki Wrocławskiej.
Fiszer J., Derkowska – Sitarz M., 2010 – Prognoza rozwoju leja depresji i dopływów do
Kopalni Węgla Brunatnego Koni z uwzględnieniem odkrywek Tomisławie i Ościsłowo. Biul.
PIG 442: 37 -42.
Herbich P., wrzesień 2008 - Ekspertyza hydrogeologiczna dotycząca prognozy zagrożeń
jeziora Gopło i jego zlewni w związku z planowanym uruchomieniem odkrywki złóż węgla
brunatnego „Tomisławice” KWB „Konin” w Kleczewie S.A. Państwowy Instytut
Geologiczny Warszawa 2008. Zamawiający – Marszałek woj. Kujawsko-Pomorskiego.






Herbich P., Kazimierski B. Skrzypczyk L., 2010 - Analiza wyników monitoringu wód
podziemnych w rejonie Jez. Gopło prowadzonych przez KWB „Konin” w Kleczewie S.A.
wraz ze wstępną oceną reprezentatywności prowadzonych pomiarów”. KWB „Konin” w
Kleczewie S.A.



Wodziński S., 2012 - Odpowiedź na „Zarzuty merytoryczne dotyczące niewłaściwego
stosowania art. 6 ust. 3 i 6 ust. 4 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w odniesieniu do budowy i
eksploatacji nowej odkrywki węgla brunatnego "Tomisławice" - naruszenie nr 2008/4796”.
Wydział Orzecznictwa i Ocen Oddziaływania na Obszary Natura 2000 Departament
Obszarów Natura 2000. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Wykazują one brak wpływu odwadniania Odkrywki „Tomisławie” na przedmiot ochrony
przyrodniczej w obszarze Natura PLB040004 Ostoja Nadgoplańska.
Corocznie wykonywane analizy wyników monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych oraz
wyników monitoringu przyrodniczego nie wykazują naruszenia „Decyzji o środowiskowych
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uwarunkowaniach zgody na odwodnienie odkrywki „Tomisławie” PAK Kopalni Węgla Brunatnego
Konin SA w Kleczewie” wydanej przez Wójta gminy Wierzbinek w 2008r.
Wszystkie zarzuty, dotyczące rzekomych nieprawidłowości formalno-prawnych i merytorycznych w
procesie realizacji odkrywki „Tomisławice” i zagrożeń dla obszaru Natura PLB040004 Ostoja
Nadgoplańskiej, kierowane do Komisji UE przez organizacje ekologiczne, zostały wyjaśnione i
wykazane jako bezpodstawne (Wodziński 2012).
JCWPd nr 62 i 71 oraz 43 i 47 objęte zasięgiem obecnego i prognozowanego wpływu odwadniania
odkrywek kopalń „Konin” i „Adamów” na hydrodynamikę wód podziemnych, w ostatniej ocenie
stanu JCWPd wykonywanej dla GIOŚ (z terminem zakończenia w listopadzie 2013r.) zostały uznane
jako zagrożone ze względu na istniejącą presję (odwodnienie) ale nie wykazujące zmian ilościowych
(położenie zwierciadła wód gruntowych, globalny bilans wymiany wód podziemnych z wodami
powierzchniowymi), wymagających zakwalifikowania ich jako o słabym stanie.
4.4.4

Ocena wpływów

Wpływ oddziaływania poboru wód podziemnych na stan JCWP jest określany przez stopień redukcji
zasilania podziemnego wód powierzchniowych danej JCWP wynikający z udziału obszarów zasilania
ujęć zlokalizowanych w jej zlewni i w zlewniach sąsiednich JCWP. Miarą tego wpływu jest wyrażony
procentowo stosunek  poboru wód podziemnych z obszarów zasilania ujęć objętych zlewnią JCWP
do infiltracji efektywnej opadów, zasilającej wody podziemne w zlewni JCWP. Ustalenie wartości 
dla wszystkich JCWP wymagało wyznaczenia w obrębie każdej zlewni JCWP obszarów zasilania
poszczególnych ujęć wód podziemnych z zastosowaniem procedury przetwarzania dostępnych danych
zgodnie z przyjętą metodyką (Etap I – Rozdział 4.1.6.2).
W Załączniku 1 zamieszczono uzyskane dla każdej jednolitej części wód powierzchniowych wyniki
obliczeń:
-

-

-

sumarycznej średniorocznej wielkość poboru wód podziemnych UPR(JCWP) z obszarów
zasilania ujęć objętych zasięgiem zlewni JCWP, związanego z eksploatacją ujęć na potrzeby
zaopatrzenia w wodę ludności, przemysłu, rolnictwa i innych użytkowników;
sumarycznej średniorocznej wielkości poboru wód podziemnych UGOR(JCWP) z obszarów
zasilania górniczych systemów drenażowych objętych zasięgiem zlewni JCWP, związanego z
odwodnianiem wyrobisk górniczych;
średniej z wielolecia infiltracji efektywnej IE(JCWP) opadów atmosferycznych, zasilającej
wody podziemne w obrębie zlewni JCWP;
miary  wpływu presji wywieranej na JCWP przez pobór wód podziemnych, będącej
procentowo wyrażoną wartością stosunku średniorocznej sumy poboru UPR(JCWP) lub
UGOR(JCWP) wód podziemnych z obszarów zasilania ujęć objętych zasięgiem zlewni JCWP do
średniej wieloletniej wielkości infiltracji efektywnej IE(JCWP) opadów atmosferycznych
zasilającej wody podziemne w zlewni JCWPU(JCWP) .

Wpływem poboru wód podziemnych określonym przez zasięg obszarów zasilania ujęć wód
podziemnych zostało objętych 3772 zlewni JCWP, w tym 167 zlewni JCWP zasięgiem obszarów
zasilania ujęć odwodnieniowych, z czego 30 zlewni JCWP - wyłącznie obszarami zasilania ujęć
odwodnieniowych.
Sumaryczna średnia wieloletnia infiltracja efektywna IE we wszystkich zlewniach JCWP łącznie
została obliczona w ilości IE = 107 826 828 m3/d. Średnia wartość stosunku  poboru U wód
podziemnych do infiltracji efektywnej IE wynosi  = 6,43%.
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Tabela 68 Wyniki oceny wpływu presji (znaczącego oddziaływania) wynikającej z poboru wód
podziemnych na stan wód w JCWP
Ocena wpływu presji (znaczącego oddziaływania)
na stan wód JCWP
1

a)

zaniedbywanie niski wpływ presji stan wód
JCWP

Wartość  [%]
dla JCWP

  10

Liczba
JCWP
3 981 a)

2 niewielki wpływ presji na stan wód JCWP

10 <   20

317

3 mały wpływ presji na stan wód JCWP

20 <   50

226

4 znaczący wpływ presji na stan wód JCWP

50 <   75

49

5 wysoki wpływ presji na stan JCWP

75 <   90

42

6 bardzo wysoki wpływ presji na stan JCWP

 > 90

55

– łącznie ze zlewniami JCWP nie objętymi zasięgiem obszarów zasilania ujęć wód podziemnych.

JCWP o bardzo wysokim wpływie poboru wód podziemnych na stan JCWP (  > 90%) są związane z
odwodnieniami kopalń odkrywkowych węgla brunatnego w rejonie Konina, Turka i Bełchatowa,
części kopalń węgla kamiennego w GZW, kopalń rud cynku i ołowiu w rejonie Olkusza oraz części
odkrywkowych kopalń surowców skalnych (wapieni, dolomitów, kredy piszącej i margli).
Należy tu jednak podkreślić, że wydobyte wody kopalniane są wprowadzane bezpośrednio (jako wody
„czyste” ze studzien drenażowych) lub pośrednio (wody z pompowni spągowych po sedymentacji
zawiesiny w osadnikach, w przypadku części kopalń węgla kamiennego – również po odsoleniu) do
wód powierzchniowych w tych samych lub sąsiednich zlewniach JCWP, objętych obszarami zasilania
ujęć odwodnieniowych. W kompleksowej ocenie stanu JCWP jest to uwzględniane na etapie analizy
presji ze strony zrzutu ścieków, prowadzonej łącznie dla wszystkich użytkowników wód, niezależnie
od źródła poboru.
Zlewnie JCWP o wysokim i znaczącym udziale poboru wód podziemnych w odnawialności zasobów
wód podziemnych występują również w rejonie aglomeracji miejskich, głównie Poznania, Trójmiasta,
Łodzi, Bydgoszczy, Lublina, Olsztyna, Włocławka, Siedlce i kilku innych mniejszych. Również w
przypadku tych JCWP ostateczna ocena stanu JCWP jest dokonywana po analizie presji ze strony
zrzutu ścieków.
W ostatecznej ocenie stanu JCWP, uwzględniającej wartość stosunku  , brane jest pod uwagę
położenie JCWP w zlewni wyższego rzędu. Przy tej samej wartości  położenie JCWP w zlewni
źródliskowej może decydować o zagrożeniu dla dobrego stanu JCWP natomiast położenie w środowej
lub dolnej części zlewni wyższego rzędu - o braku zagrożenia dla stanu JCWP.
Należy tu podkreślić, że bardzo wysoka wartość stosunku  w zlewni JCWP nie może decydować o
ocenie stanu ilościowego wód podziemnych gdyż JCWP nie są hydrogeologicznymi jednostkami
oceny stanu wód podziemnych ani jednostkami bilansowania wodnogospodarczego.
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Rysunek 80 Rozkład wartości  określającej stosunek poboru wód podziemnych ze zlewni
JCWP do odnawialności wód podziemnych w zlewni JCWP
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 81 Mapa stosunku SNMQ z lat 1971-1990 do SNMQ z wielolecia 1951-2010
Źródło: Herbich z zesp. 2013
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Rysunek 82 Mapa stopnia wykorzystania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych (stan rozpoznania zasobów 31.12.2013r,
pobór z ujęć wód podziemnych 2011r.
Źródło: Herbich, Mordzonek, Przytuła 2013

Rysunek 83 Mapa stanu ilościowego – wyniku testu bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych w JCWPd i w subczęściach JCWPd .
Źródło: Zesp.aut. PIG-PIB. 2011
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5 ANALIZA PROBLEMÓW W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI DANYCH
ORAZ OKREŚLANIU WPŁYWÓW I ZAGROŻEŃ JCWP
5.1. Zakres dodatkowych danych i sposób ich pozyskania dla wypełnienia
wymagań przewodników Komisji Europejskiej.
Prognoza zmian zasobów i potrzeb wodnych
W zadaniu tym określono zasoby wód powierzchniowych w JCWP oraz wyliczono hipotetyczne
procentowe zmiany w zasobach wodnych perspektywie roku 2021 wynikające ze zmian klimatu.
Obliczenia dotyczące zmian w zasobach wodnych oparto na asymilacji wyników modelowania
uzyskanych w projekcie KLIMAT. Do obliczeń wykorzystano dane sieci pomiarowej PSHM
zgromadzone w CBDH IMGW–PIB o średnich rocznych przepływach z wielolecia 1971-1990.
Okresem ten był referencyjnym dla projektu KLIMAT.
Przy ocenie wielkości potrzeb wodnych (komunalnych, dla przemysłu i rolnictwa) oparto się na
danych Bank Danych Lokalnych (BDL), danych z Roczników Ochrony Środowiska (ROŚ)
dotyczących poborów i zużycia wody w Polsce na wyżej wymienione cele, a także z danych
zawartych w Rocznikach Statystycznych GUS dotyczących np. wskaźników cen produkcji sprzedanej.
Korzystano z danych za okres od 1999 do 2011. W Rocznikach Statystycznych większość danych
gromadzona jest w układzie administracyjnym. Tylko nieliczne dane gromadzone są w układzie
zlewniowym. Zasadnym jest gromadzenie wszystkich danych w układzie administracyjnym i
zlewniowym.
Podstawę do opracowania prognozy potrzeb wodnych w perspektywie 2021 r. w sektorze
energetycznym stanowił dokument Ministerstwa Gospodarki z 2009 r. „Polityka energetyczna Polski
do 2030 r.” wraz załącznikami [Polityka energetyczna …, 2009].
Korzystano z ekspertyzy Unii Europejskiej z 2004 r. w zakresie prognozy zapotrzebowania na energię
i wodę w sektorze energetycznym, w zakresie prognozy procentowego wzrostu wartości dodanej w
sześciu najbardziej wodochłonnych podsekcjach przetwórstwa przemysłowego oraz prognozy potrzeb
wodnych rolnictwa. Prognoza dotyczyła nowych państwach członkowskich UE [Final Report 2004].
Źródłem danych o planowanych inwestycjach były dane wysłane do Master Planów przez
poszczególne RZGW uzupełnione bazą danych urządzeń wodnych z danych wykorzystanych w
opracowaniu [Analiza systemu …, 2013]
Stan chemiczny wód rzecznych
Do przeprowadzenia oceny stan/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód rzecznych
wykorzystano dane GIOŚ z 2011 roku otrzymane na wniosek Wykonawcy.
Z GIOŚ otrzymano również dane z E_PRTR dotyczące ładunków zanieczyszczeń szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego w tym substancji priorytetowych z 2011 roku.
Presje (znaczące oddziaływania) ze źródeł rozproszonych/obszarowych
Do identyfikacji presji (znaczących oddziaływań) zostały wykorzystane dane ujęte w bazach statystyki
krajowej czyli Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz dane z Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska z lat 2010-2011. Źródłem danych dotyczących powierzchni
użytków rolnych był CORINE Land Cover 2006. Dane dotyczące jednostkowych wartości
zanieczyszczeń pochodzących od ludzi i zwierząt pozyskano z [Heidrich, Witkowski 2005] i Kodeksu
Dobrej Praktyki Rolniczej [Kodeks …, 2004].
Presje (znaczące oddziaływania) hydromorfologiczne
Korzystano z danych zgromadzonych w opracowaniu związanym z ochroną przed powodzią [Analiza
systemu …, 2013], dotyczących sztucznych zbiorników wodnych, elektrowni wodnych oraz
budowli poprzecznych.

Na podstawie informacji zawartych na stronie http://www.kzgw.gov.pl/pl/Ogloszenia-iinformacje.html pozyskano dodatkowe dane z terenu RZGW Poznań i Gliwice o sztucznych
zbiornikach wodnych.
Materiały uzupełniające dotyczące obszarów zmeliorowanych, pozyskano od wojewódzkich
zarządów melioracji i urządzeń wodnych (w formie plików xls lub warstw shp): woj. kujawskopomorskie WZMiUW we Włocławku, woj. wielkopolskie WZMiUW Poznań, woj. lubuskie
WZMiUW Zielona Góra, woj. dolnośląskie WZMiUW Wrocław, woj. opolskie WZMiUW Opole,
woj. małopolskie WZMiUW Kraków, woj. świętokrzyskie WZMiUW od Kielce woj. łódzkie
WZMiUW Łódź, woj. warminsko-mazurskie WZMiUW Olsztyn, woj. pomorskie WZMiUW Gdańsk.
Ocena stopnia intensywności żeglugi (wielkość ruchu, tonaż ładunków) na drogach wodnych
wymagała dodatkowych danych dotyczących ruchu żeglugowego. O dane te wystąpiono do
poszczególnych RZGW. W raporcie wykorzystano dane z RZGW Poznań, RZGW Gliwice, RZGW
Wrocław, RZGW Warszawa, RZGW Gdańsk.
Dane o lokalizacji kąpielisk wyznaczonych zgodnie z Dyrektywą dotycząca zarządzania jakością
wodą w kąpieliskach [Dyrektywa 2006] pozyskano bezpośrednio z Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
dane dotyczyły 2012 roku.
Dodatkowe dane o przystaniach jachtowych pozyskano z RZGW w Szczecinie otrzymując warstwę
shape „przystanie”.
Presje na wody jezior
Oprócz danych udostępnionych przez KZGW do identyfikacji presji na wody jezior korzystano z
danych i opracowań GIOŚi IOŚ. Do identyfikacji punktowych źródeł zanieczyszczeń wykorzystano
dane z BDL GUS z roku 2010 w zakresie ładunków azotu i fosforu ogólnego odprowadzane w
ściekach po oczyszczeniu do wód.
Ponadto w celu identyfikacji największych źródeł punktowych emiterów zanieczyszczenia do
jednolitych części wód jezior wykorzystano bazę opracowaną w IMGW PIB OMJW dla potrzeb
realizacji programu Pollution Load Compilation 6 (PLC-6). Baza ta zawierała szereg atrybutów, a
opracowana została w oparciu o dane i informacje przekazane przez specjalistów z wojewódzkich
inspektoratów ochrony środowiska.
Informacje na temat szczegółowych danych dotyczących działalności gospodarczej na obszarze
jednolitych części wód jezior uzupełniono na podstawie danych PKD GUS. Opracowana w ramach
"Operacji 2007" Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) została wprowadzona
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKT) ( Dz.U. 251, poz.1885).
Presje na wody przybrzeżne i wody przejściowe
W przygotowywaniu oceny stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód przejściowych i
przybrzeżnych wykorzystano informacje zawarte w opracowaniach dostarczonych przez
Zamawiającego oraz materiałach zgromadzonych przez Wykonawcę zawartych w „Ocenie stanu
środowiska morskiego polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku …” [Ocena stanu ..., 2013]. Ponadto
wykorzystano dane pozyskane w ramach realizacji monitoringu PMŚ w 2011 roku (WIOŚ
zachodniopomorski i pomorski) oraz dane dotyczące presji hydromorfologicznych pozyskane z
właściwego ministerstwa poprzez GIOŚ w ramach wykonywania pracy pt. „Opracowanie wstępnej
oceny stanu środowiska polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego zgodnie z zapisami
Dyrektywy Ramowej ws. Strategii Morskiej”. Wykorzystano również publikacje Pomorskiego,
Zachodniopomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska („Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim” i odpowiednio:
zachodniopomorskim, warmińsko mazurskim) zawierające ocenę stanu / potencjału ekologicznego
JCW w latach 2009, 2010 i 2011 ([Raport 2010], [Raport 2011], [Raport 2012]). Wykorzystano
pozyskane z GIOŚ oceny stanu środowiska wód przejściowych i przybrzeżnych dla lat 2010-2012,
przygotowane przez odpowiednie wojewódzkie inspektoraty. Dla lat 2010-2011 wykorzystano oceny
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zweryfikowane przez inspektoraty w 2012 roku, zgodnie z Rozp. MŚ z 2011 roku (Dz. U. 2011 nr 257
poz. 1545).
Zidentyfikowano pobory wody z ujęć wód powierzchniowych i zrzuty ścieków [Szczegółowe
wymagania, ograniczenia …, 2010], [Szczegółowe wymagania …, 2010], [SLAVIA 2011],
posiadających pozwolenia wodnoprawne.
W ocenie presji hydromorfologicznej wykorzystano dane o rodzaju zabudowy i długości
zabudowanego brzegu pozyskane z Urzędów Morskich w Szczecinie, Słupsku i Gdańsku z okresu
2009-2011.
Do oceny presji wynikających z rekreacji wykorzystano dane RZGW w Szczecinie (dotyczące
przystani jachtowych) oraz dane Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dotyczące kąpielisk).
Wpływu ujęć wód podziemnych na wody powierzchniowe
Do identyfikacji oddziaływań poboru wód podziemnych na JCWP wykorzystywane były następujące
informacje (w nawiasie podana jest źródłowa baz danych):


rejestrowany pobór z ujęć wód podziemnych na obszarze kraju (baza „POBÓR”
aktualizowana corocznie, prowadzona przez PSH w PIG – PIB);



lokalizacja ujęć wód podziemnych (baza „Bank HYDRO” aktualizowana corocznie,
prowadzona przez PSH w PIG – PIB);



średnia wieloletnia wartość wskaźnika infiltracji efektywnej opadów atmosferycznych (baza
GIS „Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000” prowadzona przez PSH w PIG – PIB);



pionowe kontakty hydrauliczne użytkowych poziomów wodonośnych i pierwszego poziomu
wodonośnego z wodami powierzchniowymi, analizowane przestrzennie w płaszczyźnie XY mapa cyfrowa i w płaszczyźnie XZ - przekroje hydrogeologiczne (baza GIS „Mapa
hydrogeologiczna Polski w sal 1:50 000” prowadzona przez PSH w PIG – PIB; stan
aktualności - na rok opracowania autorskiego arkusza mapy);



zasięg leja depresji prezentowany przestrzennie w płaszczyźnie XY – mapa cyfrowa (baza
GIS „Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000” prowadzona przez PSH w PIG – PIB;
informacja aktualizowana co 6 lat);



zasięgu terenów górniczych (baza GIS „MIDAS” aktualizowana corocznie, prowadzona przez
PSG w PIG – PIB).

Potencjalne presje wynikające z wydobycia gazu z łupków
Istnieje potencjalne zagrożenie dla wód powierzchniowych (ze względu na zagrożenie nadmiernym
zczerpywaniem zasobów) i dla wód podziemnych (ze względu na zagrożenie stanu chemicznego).
Dotychczas nie poddawano analizie jednolitych części wód ze względu na taką presję. Nie było więc
żadnych uporządkowanych danych, które pomogły by dokonać takiej oceny. Wykorzystano materiały
z różnych publikacji, a oparto się głównie na artykule Małgorzaty Woźnickiej „Jaki wpływ na
gospodarkę wodną może mieć wydobycie gazu ze złóż niekonwencjonalnych?”, zamieszczonym w
Przeglądzie Geologicznym, vol. 61, nr 6, 2013 [Woźnicka]. Na podstawie zamieszczonej tam mapy
przydzielonych koncesji na poszukiwanie gazu z łupków wykonano warstwę shape
JCWP_lupki_koncesje. Ważnym źródłem informacji była strona internetowa Ministerstwa
Środowiska lupki.mos.gov.pl, gdzie znajdują się między innymi wykazy przyznanych koncesji i
wykonanych odwiertów poszukiwawczych. Ten ostatni wykaz, zamieszczony na stronie
lupki.mos.gov.pl/pliki/otwory07-2013_n.pdf, posłużył do utworzenia warstwy JCWP_lupki_odwierty.

W załączniku nr12 zamieszczono wykaz ważniejszej korespondencji prowadzonej w sprawie
pozyskania danych.
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5.2. Analiza problemów jakie pojawiły się przy określaniu wpływów i
zagrożeń
Podstawowym problemem w zakresie identyfikacji presji ze źródeł punktowych jest niespójność
warstw z lokalizacją zrzutów opracowywanych przez różne instytucje (RZGW, GIOŚ, KZGW,
jednostki wykonujące prace na zlecenie KZGW) oraz zakresu danych, które dostosowywane są do
potrzeb danej instytucji. Rozbieżności lokalizacyjne tego samego punktu powstałe w wyniku
sporządzania warstwy GIS przez różne jednostki powodują wzajemne krytykowanie się instytucji, a
wobec ogromnej ilości obiektów uporządkowanie lokalizacji z kilku warstw jest niemożliwe.
Proponuje się wybranie jednej jednostki wiodącej zakresie źródeł punktowych , która zarządzała by
warstwami GIS z uwzględnieniem potrzeb w zakresie danych atrybutowych zgłoszonych przez inne
instytucje i wprowadzała wszystkie korekty i uzupełnienia.
Część problemów przy określaniu wpływów i zagrożeń wynikała z nieścisłości w danych
numerycznych. W dalszej części omówiono niektóre z nich.
Problemem był brak kompatybilności warstwy liniowej prezentującej podział na jednolite części wód
powierzchniowych z warstwą poligonową, która powinna przypisywać warstwie liniowej (ciekom) ich
poligon (powierzchnię zlewni). Rysunki poniżej (Rysunek 84, Rysunek 85) przedstawiają przypadki
niezgodności.

Rysunek 84 JCWP liniowa, która nie ma odpowiednika poligonowego
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Rysunek 85 Niezgodność kodów JCWP w warstwie shape linii i poligonu
Granice jednolitych części wód powierzchniowych, najczęściej ze względów antropogenicznych,
mogą podlegać zmianom. Tak się stało np. gdy powstał zbiornik Wióry. Obecnie zbiornik ten
usytuowany jest w trzech JCWP. Istnieje konieczność zmiany granic tych części wód i utworzenia
zlewni JCWP zbiornika Wióry.
Problemem jest reprezentacja tych samych danych różnym typem warstw np. melioracje prezentowane
obszarowo i punktowo. Wobec prowadzonej obecnie informatyzacji wojewódzkich zarządów
melioracji i urządzeń wodnych wskazane jest określenie potrzeb wobec formatu danych niezbędnych
do oceny presji, co wynika z wymogów RDW.
W zakresie presji hydromorfologicznych problemy wynikały z niejednorodności baz danych z
poszczególnych RZGW. Rozbieżności dotyczyły liczby obiektów hydrotechnicznych w JCWP
rzecznych, ich parametrów oraz długości obwałowań i zabudowy podłużnej. Procedury obliczania
wskaźników morfologicznych, stosowane w RZGW różniły się w zakresie stosowania
współczynników korygujących oraz w przyjmowanych założeniach w przypadku braków danych.
Problemy z analizą wszystkich JCWP związane były również z różną liczbą atrybutów w bazach
danych z poszczególnych RZGW.
Przedstawiona struktura korzystania z wód powierzchniowych odbiega od struktury użytkowania
przedstawionej w rocznikach statystycznych GUS. Przyczyn należy szukać w szczegółowości danych
wykorzystywanych do analizy przy określaniu wielkości rocznego użytkowania przeliczanego z
wielkości określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. Głównie dotyczyć to może wyliczonych
wielkości poboru rocznego dla tych ujęć wód, dla których nie ma informacji na temat sezonowości
pracy i statusu ujęcia. Autorzy podkreślają ten problem w Metodyce w punkcie 6.
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6 PROPOZYCJA WYKAZU DZIAŁAŃ DLA WSZYSTKICH
JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I
PODZIEMNYCH DLA UTRZYMANIA LUB POPRAWY STANU
WÓD
Propozycja wykazu działań, które przyczynią się do utrzymania lub poprawy stanu wód:


Podział na działania powinien być czytelny i zgodny z RDW
A. Działania podstawowe (DPA) wymienione w Aneksie VI Część A.
B. Pozostałe działania podstawowe (DPB)
- DPB1 - działania związane ze zwrotem kosztów usług wodnych (Artykuł 9);
- DPB2 - działania w celu promocji efektywnego i zrównoważonego zużycia wody;
- DPB3 - działania dla ochrony wód ujmowanej w celu zaopatrzenia ludności w wodę do picia
(Artykuł 7) włączając te, które obniżają wymagany poziom oczyszczania dla zaopatrzenia w
wodę do picia (uwaga te działania podstawowe mogą nie odnosić się do całego obszaru);
- DPB4 - kontrolowanie poborów wody powierzchniowej i podziemnej oraz retencja wód
powierzchniowych wraz z rejestrem lub rejestrami poborów oraz wymagania dotyczące
autoryzacji poborów i retencjonowania;
- DPB5 - kontrolowanie , włączając wymagania dotyczące autoryzacji sztucznego zasilania lub
zwiększania zasobów wód podziemnych;
- DPB6 - wymagania dotyczące zapobiegania lub kontroli zrzutu zanieczyszczeń ze źródeł
rozproszonych odpowiedzialnych za wywołanie zanieczyszczenia;
- DPB7 - działania podjęte dla kontrolowania innych znaczących niekorzystnych oddziaływań
na stan wód, w szczególności oddziaływania hydromorfologiczne;
- DPB8 - zakaz bezpośredniego wprowadzania zanieczyszczeń do wód podziemnych;
- DPB9 - działania podjęte dla eliminacji zanieczyszczeń wód powierzchniowych przez
substancje priorytetowe i dla redukcji zanieczyszczeń pochodzących od innych substancji,
które mogą pozwolić na osiągnięcie celów środowiskowych zapisanych w Artykule 4;
- DPB10 - wszystkie działania wymagane dla zabezpieczenia znaczących ucieczek
zanieczyszczeń z instalacji technicznych i/lub dla zabezpieczenia redukcji zanieczyszczeń
incydentalnych.
Działania uzupełniające (DU) w tym:
- DU1 - instrumenty prawne;
- DU2- instrumenty administracyjne;
- DU3- instrumenty ekonomiczne i fiskalne;
- DU4 -wynegocjowane porozumienia dotyczące środowiska;
- DU5 - działania na rzecz ograniczenia emisji;
- DU6 -kodeksy dobrej praktyki;
- DU7 -działania w zakresie rekonstrukcji i rekultywacji terenów podmokłych;
- DU8 - działania na rzecz kontroli poboru wody
- DU9 - działania w zakresie zarządzania popytem na wodę , między innymi promowanie
odpowiednio dostosowanej produkcji rolnej, takiej jak uprawa roślin o zmniejszonym
zapotrzebowaniu na wodę na terenach narażonych na susze
- DU10 - działania służące efektywnemu korzystaniu z wody i ponownemu jej wykorzystaniu,
między innymi promowanie technologii polegających na efektywnym wykorzystaniu wody w
przemyśle i wodooszczędnych technik nawodnień
- DU11 - projekty budowlane służące celom RDW;
- DU12 - zakłady odsalania wód;
- DU13 - projekty odnowy środowiska;
- DU14 - sztuczne zasilanie warstwy wodonośnej;
- DU15 - projekty edukacyjne;
- DU 17 - projekty badawcze, rozwojowe i demonstracyjne;
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-

DU 18 - inne właściwe działania.

Do działań DU zaliczyć można:
- opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych dla GZWP w obszarze województwa, wraz z
korektą granic i opracowaniem zasad ochrony,
- opracowywanie dokumentacji hydrogeologicznych dla zlewni i jednostek zasobowych
i określenie w nich zasobów dyspozycyjnych i wskazań co do zasobów eksploatacyjnych,
- kontrolę rozdziału zasobów i weryfikację pozwoleń wodno – prawnych na pobór wód,
- ochronę struktury ekologicznej poprzez umiejętne pielęgnowanie systemu obszarów
szczególnie chronionych w tym w szczególności:
 tworzenie użytków ekologicznych,
 tworzenie obszarów chronionego krajobrazu,
 sterowanie i limitowanie części ruchu turystycznego,
- opracowanie polityki zróżnicowania opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych ,
- eksploatację systemu kontroli strat w sieciach wodociągowych,
- kontynuację montowania wodomierzy w gospodarstwach indywidualnych,
- sukcesywną wymianę i renowację wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej,
- wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania przesyłem wody wodociągowej,
- stymulowanie, w ramach projektów inwestycyjnych, wprowadzania zamkniętych obiegów
wody,
- wspieranie zakładów podejmujących i realizujących plany racjonalnego gospodarowania
wodą,
- współpracę w zakresie edukacji, programy edukacyjne prowadzone wspólnie ze szkołami, politykę informacyjną,
- prace badawczo-rozwojowe zapewniające rozwój metodyk oraz technik badawczych
związanych z RDW,
- stymulowanie procesów związanych z tworzeniem porozumień na rzecz ochrony środowiska
wodnego,
- ochronę gleb,
- ochronę wód mineralnych,
- zalesianie,
- ograniczenie zanieczyszczeń spowodowanych gospodarką odpadami,
- utylizację osadów ściekowych.




Działania DPB winny być zwymiarowane poprzez podanie tam gdzie jest to możliwe
i uzasadnione następujących informacji:
- powierzchni objętej poszczególnymi programami DPB oraz procentu powierzchni obszaru
dorzecza objętego poszczególnymi programami DPB,
- liczby ludności objętej poszczególnymi programami DPB oraz procentu liczby ludności
zamieszkującej obszar dorzecza objętej poszczególnymi programami DPB,
- liczby i kodów scalonych części wód powierzchniowych (SCWP) i jednolitych części wód
podziemnych (JCWPd) objętych w całości lub w części programami DPB,
- kosztu wdrożenia poszczególnych programów DPB w obszarze dorzecza,
- opisu poszczególnych programów DPB wraz z podaniem tam gdzie jest to możliwe
podstawowych parametrów technicznych,
- harmonogramu czasowego wdrożenia poszczególnych programów DPB ,
- jednostki odpowiedzialnej za poszczególnych programów DPB.
Działania DU winny być zwymiarowane poprzez podanie tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione
następujących informacji:
- powierzchni objętej poszczególnymi programami DU oraz procentu powierzchni obszaru
dorzecza objętego poszczególnymi programami DU,
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-

liczby ludności objętej poszczególnymi programami DU oraz procentu liczby ludności
zamieszkującej obszar dorzecza objętej poszczególnymi programami DU,
liczby i kodów scalonych części wód powierzchniowych (SCWP) i jednolitych części wód
podziemnych (JCWPd) objętych w całości lub w części programami DU,
kosztu wdrożenia poszczególnych programów DU w obszarze dorzecza,
opisu poszczególnych programów DU wraz z podaniem tam gdzie jest to możliwe
podstawowych parametrów technicznych,
harmonogramu czasowego wdrożenia poszczególnych programów DU ,
jednostki odpowiedzialnej za poszczególnych programów DU.

W oparciu o przedstawiony katalog dla każdej JCWP zestawiono wykaz działań podstawowych i
uzupełniających, które pozwalają na ukierunkowanie szczegółowych programów działań
opracowywanych w ramach aktualizacji PWŚK. Dane te zostały zamieszczone w geobazie, w tabeli
ocena_ryzyka_JCWP_rzeki.
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7 ANALIZA DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z RAPORTEM.

7.1

Ocena realizacji programów działań wynikających z Planów
Gospodarowania Wodami oraz Programu Wodno-Środowiskowego
kraju wraz z opracowaniem sprawozdania zgodnie z art. 15 ust. 3
Ramowej Dyrektywy Wodnej w kontekście niniejszego raportu.

W niniejszej analizie wykorzystano doświadczenia z wymienionej w tytule rozdziału Oceny
(OCENA REALIZACJI PROGRAMÓW DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PLANÓW
GOSPODAROWANIA WODAMI ORAZ PROGRAMU WODNO-ŚRODOWISKOWEGO KRAJU
WRAZ Z OPRACOWANIEM SPRAWOZDANIA ZGODNIE Z ART. 15 UST. 3 RAMOWEJ
DYREKTYWY WODNEJ IMGW PIB 2012)”.
Uwzględniając wyniki wspomnianej oceny, w pierwszej kolejności w przedmiotowym raporcie
uwzględniono przekonstruowanie katalogu działań wykorzystanego przy opracowaniu pierwszego
PWŚK zgodnie z poniższym zaproponowanym podziałem na trzy grupy działań. Zdaniem Autorów
ułatwi to w przyszłości :



proces komunikowania wewnątrz kraju przy wdrażaniu kolejnych PWŚK (programów działań) i
prowadzenie oceny,
proces raportowania wewnętrznego i do Komisji Europejskiej w następnych etapach planowania.

Przyjęty w niniejszym raporcie podział na grupy działań (według RDW i struktury raportu z
programów działań) przedstawia się następująco:
Grupa I
Działania podstawowe ściśle wynikające z zapisów 11 Dyrektyw wymienionych w Części A
Załącznika VI RDW (w raporcie Basic Measures) raportowane na podstawie zapisów i schematów
właściwych dla danej Dyrektywy. W raporcie z postępu wdrażania programu działań RDW
wymagany jest opis słowny.
Grupa II
Działania podstawowe wynikające z art. 11 RDW pkt. 3 b-j (w raporcie Other Basic Measures)
raportowane na podstawie wskaźników częściowo (dla działań powtarzających się w skali
europejskiej) wypracowanych przez grupę roboczą.
Grupa III
Działania uzupełniające (w raporcie Supplementary Measures) wynikające z art. 11 pkt 4 i 5 (otwarty
wykaz działań w części B załącznika VI RDW) przypisane do działania podstawowego, raportowane
na podstawie wskaźników częściowo (dla działań powtarzających się w skali europejskiej)
wypracowanych przez grupę roboczą.
W trakcie opracowania niniejszego raportu z analizy presji (znaczących oddziaływań) i wpływów
antropogenicznych kierowano się następującą przyjętą w Ocenie zasadą. Działania w Ocenie zostały
przyporządkowane do trzech grup ze względu na możliwość bezpośredniego (określonego w sposób
ilościowy lub w skali jakościowej) przełożenia na określony element jakości oraz spodziewany czas
reakcji środowiska:
S - szybka reakcja środowiska z przełożeniem ilościowym (zredukowany ładunek, zmniejszony
pobór) lub w skali jakościowej (wpływ duży , średni, mały) na element jakości - np. działania
związane ze zrzutami punktowymi, poborami wód,
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W - wolna reakcja środowiska z przełożeniem ilościowym lub w skali jakościowej na element
jakości – np. działania związane zanieczyszczeniami obszarowymi, lub przywróceniem
ciągłości rzeki,
B - brak możliwości ustalenia bezpośredniego przełożenia na element jakości oraz czasu reakcji i
w związku z tym trudności w określeniu skuteczności ( w niektórych przypadkach w skali
jakościowej) – np. działania edukacyjne i informacyjne, działania o charakterze ogólnośrodowiskowym (zalesianie, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony środowiska.
Z uwagi tempo reakcji środowiska, w niniejszej pracy poświęconej analizie presji (znaczących
oddziaływań) i wpływów antropogenicznych uwzględnia się efekty działań zakwalifikowanych do
grupy pierwszej charakteryzującej się szybką reakcją [szybka reakcja środowiska z przełożeniem
ilościowym (zredukowany ładunek, zmniejszony pobór) lub w skali jakościowej (wpływ duży , średni,
mały) na element jakości - na przykład działania związane ze zrzutami punktowymi, lub poborami
wód]. Wyniki analizy presji mogą również uwzględniać efekty działań, gdzie brak jest możliwości
oceny bezpośredniego przełożenia na element jakości.
Przedmiotowa analiza nie uwzględnia natomiast efektów działań zakwalifikowanych do grupy
charakteryzującej się wolną reakcją. Należą do niej przykładowo działania związane z udrożnieniem
rzek a więc te, które wiążą się z ograniczaniem presji hydromorfologicznych. Ich skuteczność, a więc
ograniczenie wpływów może być oceniana na podstawie efektów ekologicznych, a nie według
wykonanych zadań (inwestycji). Wybudowanie w oparciu przykładowy, konkretny
projekt
przepławek w pełnym zakresie jeszcze nie oznacza ich przełożenia na efektywność przyrodniczą
(pełne odtworzenie drożności, stan ichtiofauny, makrobezkręgowców etc.). Celem tych działań jest
umożliwienie migracji ryb oraz innych organizmów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem
gatunków kluczowych (jesiotr, anadromiczne łososiowate, pozostałe ryby wędrowne, pozostałe ryby).
Efektywność przepławki jest sprawą wtórną, którą będzie można ocenić dopiero w wyniku
kilkuletniego monitoringu przepławki. Skuteczność działania należy zmierzyć wskaźnikiem
odnoszącym się do długości rzek z przywróconymi warunkami migracji. Wskaźnik ten należałoby
uzupełnić powierzchnią tarlisk, do których ryby uzyskały dostęp w wyniku realizacji działania, ale z
uwagi na brak oceny hydromorfologicznej nie jest to na obecnym etapie możliwe.
Ocena skuteczności wymaga czasu i monitoringu stopnia funkcjonalności przepławek oraz
monitoringu środowiskowego, badającego stopień odnowy życia biologicznego w cieku (dzięki
udrożnieniu rzeki). Szczególnie trudne jest uwzględnienie synergii różnorodnych działań. Tak więc na
aktualnym etapie wdrażania programu działań i w konsekwencji w ramach niniejszej analizy
uwzględnienie skuteczności związanej z ograniczeniem (eliminacją oddziaływania) jest niemożliwe.
Dla obliczenia skuteczności niezbędny jest monitoring zarówno sprzed wdrożenia działania jak i po
wdrożeniu.

7.2

Dyrektywa Ramowa w Sprawie Strategii Morskiej w kontekście
niniejszego raportu.

W konkluzjach Rady ds. Środowiska z dnia 4 marca 2003 roku przyjęto komunikat Komisji, w którym
udzielono poparcia dla zaproponowanego w nim podejścia i zarysu celów oraz zażądano stworzenia
Strategii do końca 2005 roku. Dopiero w dniu 17 czerwca 2008 roku przyjęto dyrektywę
2008/56/WE, dotyczącą ochrony wód mórz i określającą politykę wodną oraz ustanawiającą ramy
działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego, czyli ramową dyrektywę w sprawie
strategii morskiej. Ramowa Dyrektywa w sprawie
Strategii Morskiej stworzyła ramy dla
współdziałania państw w poszczególnych regionach i pod-regionach morskich dla współdziałania na
rzecz ochrony i restytucji dobrego stanu środowiska morskiego Europy (Biedroń I., Czernecka J.,
Rataj C., Paluszkiewicz B., Ostojski M., Walczykiewicz T. Wpływ wdrażania dyrektyw Unii
Europejskiej w Polsce na stan ochrony wód Bałtyku, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
Warszawa 2008, stron 102, rys. 29, tabel 15, liczba pozycji bibliograficznych: 23 – monografia);
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Dyrektywa ustanawia ramy, w których państwa członkowskie UE podejmują niezbędne środki na
rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego najpóźniej do
2020 roku, poprzez opracowanie i wdrożenie regionalnych strategii morskich.
W kontekście Dyrektywy analogicznie jak w RDW uznaje się, że działalność człowieka wpływa
bezpośrednio lub pośrednio na wprowadzanie do środowiska morskiego substancji lub energii.
Analizy prowadzone w ramach niniejszej Dyrektywy uwzględniają elementy dotyczące wód
przybrzeżnych, przejściowych i terytorialnych objętych stosownymi przepisami obowiązującego
prawodawstwa wspólnotowego, a zwłaszcza dyrektywę 2000/60/WE. Wymagana Dyrektywą w
sprawie Strategii Morskiej analiza dominujących presji i oddziaływań pochodzenia lądowego i
morskiego na wody morskie, w tym presji i oddziaływań antropogenicznych obejmuje skutki
kumulacyjne i synergiczne. Na potrzeby opracowania wstępnej analizy wód morskich zgodnie z
Prawem wodnym, sporządza się zestawienie dominujących presji i oddziaływań pochodzenia
lądowego na wody morskie, w tym presji i oddziaływań antropogenicznych. Poświęcono jej art. 61h
ust. 1 punkt 2 Ustawy Prawo wodne a zakres zdefiniowano w Art 61h ust.3.
Z wdrażaniem Dyrektywy wiążą się ściśle inicjatywy podejmowane na szczeblu Komisji Helsińskiej .
(HELCOM). Co 6 lat opracowywane są raporty Pollution Load Compilation uwzględniające ocenę
zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł punktowych, rozproszonych oraz źródeł naturalnych.
Harmonogram realizacji
szóstego
raportu uwzględnia również niezbędny wkład krajów
członkowskich UE zlokalizowanych w basenie Morza Bałtyckiego w realizację Dyrektywy w
sprawie Strategii Morskiej w tym zobowiązania raportowe przewidywane w 2018 roku. Bałtycki
Plan Działań HELCOM (HELCOM Baltic Sea Action Plan, BSAP) został przyjęty przez dziewięć
krajów bałtyckich (8 państw członkowskich i Rosję) oraz Wspólnotę Europejską na Spotkaniu
Ministrów w listopadzie 2007 w Krakowie. Celem przyjętego Planu jest osiągnięcie zdrowego
ekosystemu morza i zrównoważonego rozwoju w jego regionie, a priorytetowym celem jest osiągnięcie
dobrego statusu ekologicznego Morza Bałtyckiego do 2021 r. Dla osiągnięcia tego celu przewidziano
realizację działań, które podzielono na cztery główne grupy:
 eutrofizacja
 substancje niebezpieczne,
 ochrona przyrody i różnorodności biologicznej,
 transport morski.
Zgodnie z Planem Państwa Członkowskie UE opracowują plany krajowe. W konsekwencji
Ministerstwo Środowiska opublikowało Wstępny Krajowy Program Wdrażania Bałtyckiego Planu
Działań Państwa w lipcu 2010 r. Program zawiera wstępne założenia do realizacji celów BSAP w
Polsce, z uwzględnieniem ustalenia w 2013 roku maksymalnych dopuszczalnych dopływów biogenów
i osiągnięcie tych wielkości do roku 2021
We Wstępnym Krajowym Programie Wdrażania Bałtyckiego Planu Działań założono wykorzystanie
efektów już istniejących instrumentów i procesów dotyczących gospodarowania wodami w
dorzeczach i na morzu. Zaliczono do nich przede wszystkim Ramową Dyrektywę Wodną i
Dyrektywę Azotanową oraz Dyrektywę IPPC. Istotnego znaczenia nabiera nadanie Bałtyckiemu
Programowi Działań odpowiedniego wymiaru finansowego.
W ideę BSAP wpisuje się również Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (Action Plan...,
February 2013). W kontekście Strategii UE realizacja działań przyjętych w Planie wymaga spełnienia
szeregu warunków w możliwych do określenia czterech poniższych grupach głównych działań.
Pierwsza grupa powinna być skoncentrowana na pełnej integracji prac wynikających z BSAP z
unijną polityką wodną realizowaną zgodnie ze strategią ujętą w Ramowej Dyrektywie Wodnej w tym
integracji analizy znaczących oddziaływań i wpływów antropogenicznych. Kolejną grupą działań
powinno być nadanie pracom dla poprawy jakości wód rangi istotnych dla bezpieczeństwa
ekologicznego i społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej. Trzecia grupa działań powinna objąć
starania dla podjęcia i realizacji międzynarodowego programu badań dla ustalenia naukowo
udokumentowanych scenariuszy krótko, średnio i długoterminowych programów dla uzyskania
wymaganego bezpieczeństwa ekologicznego i społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej z
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określeniem kosztów ich wdrożenia. W pracach tych nie powinno się wykluczyć żadnego z
powyższych scenariuszy, w tym scenariuszy skrajnych z pokazaniem skutków zniszczenia
środowiska wodnego Bałtyku. Czwarta grupa działań winna objąć uruchomienie dialogu osób i
instytucji społecznych z osobami i instytucjami przemysłowo-kapitałowymi pod patronatem Unii
Europejskiej.
Podsumowanie
W kontekście niniejszego raportu istotny jest proces harmonizacji Dyrektywy z RDW, który
powinien przyczynić się do rozszerzenia zakresu ich obowiązywania zgodnie z prawem unijnym.
Dotyczy to w szczególności
substancji niebezpiecznych, wód ściekowych oraz biogenów a
wdrożenie zapisów Dyrektywy powinno dostarczyć informacji do oceny zmian jakości środowiska
(stanu ekologicznego i chemicznego) w strefie przybrzeżnej do 1 Mm (1,852 km) oraz chemicznego w
strefie wód terytorialnych.
W nowej perspektywie finansowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
zakłada się zaangażowanie we wdrożenie Strategii Morskiej programów EFSI. Zgodnie projektem
PO IŚ obszarem zainteresowania w ramach Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego będzie
ochrona stanu środowiska morskiego. Osiągnięcie tego celu będzie się wpisywać w działania
dotyczące zrównoważonego rozwoju zdefiniowane w strategii "Europa 2020 (unijna strategia wzrostu
na okres od 2010 do 2020 r. ).

7.3

Wnioski i rekomendacje zawarte w dokumencie Komisji Blueprint to
Safeguard Europe's Water Resources w kontekście niniejszego
raportu.

Wytyczne i rekomendacje wynikające między innymi z oceny stanu wdrażania Ramowej Dyrektywy
Wodnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej zawarto w dokumencie Komisji Europejskiej
pod nazwą "Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources, który przyjęto po konsultacjach
14.11.2012 roku ( KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,
EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓWPlan ochrony zasobów wodnych Europy). Dokument Blueprint jest zarysem działań Komisji
Europejskiej j i Państw Członkowskich UE w zakresie usprawnienia procesu wdrażania polityki
wodnej.
Zaproponowane w Dokumencie wytyczne i rekomendacje
wdrażania polityki wodnej UE mających swoje źródła w :



wynikają z problemów dotyczących

braku ustanowienia programów działań wynikających z dyrektyw, lub ich ogólnego charakteru,
braku poprawnej transpozycji dyrektyw do prawa krajowego i w konsekwencji ich wdrażania
poprzez regulacje administracyjne niższej rangi,
 problemach w implementacji dyrektyw na poziomie regionalnym,
 niewłaściwej interpretacji przepisów,
 nieprecyzyjnym wyznaczeniu obszarów objętych działaniami dyrektyw
 zbyt ogólnej interpretacji szczegółowych wymagań wynikających z dyrektyw, osłabienie władz
odpowiedzialnych za wdrożenie poprzez niepełną transpozycję przepisów dyrektyw do prawa
krajowego,
 przedłużających się procedurach legislacyjnych w parlamentach krajowych,
 niedotrzymywaniu terminów wynikających z dyrektyw,
 braku środków finansowych.
W Dokumencie stwierdza się, że najważniejsze przyczyny niekorzystnego oddziaływania na stan wód
są ze sobą powiązane. Wśród nich wyróżniono: zmiany klimatu, zagospodarowanie przestrzenne,
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działalność gospodarczą obejmującą podstawowe sektory produkcji w tym - energii, przemysłu,
rolnictwa, turystyki oraz rozwój obszarów miejskich, gospodarkę komunalną i zmiany
demograficzne. W dokumencie podkreśla się, że istnieje potrzeba powiązania celów polityki wodnej
z innymi obszarami polityki, takimi jak wspólna polityka rolna , Fundusz Spójności i fundusze
strukturalne oraz polityk dotyczących energii odnawialnej, transportu i zintegrowanego zarządzania
klęskami żywiołowymi w tym w szczególności zarządzania ryzykiem powodziowym. Ograniczanie
ryzyka powodziowego jest możliwe również poprzez realizację działań technicznych ograniczających
w określonych obszarach zagrożenie powodziowe. Działania te zgodnie z polityką wodną UE
powinny być brane pod uwagę w wyjątkowych sytuacjach, kiedy działania mniej inwazyjne z uwagi
na ich wpływ na środowisko nie są wystarczające. Istotne są w tym zakresie rozwiązania projektowe.
Przykładowo regulacja rzek przyczynia się do likwidacji przeszkód zarówno w korycie cieku jak
również na terenach zalewowych, ułatwiając tym samym warunki przepływu wody oraz spływu lodu.
Prace o tym charakterze prowadzą w konsekwencji do zwiększania prędkości przepływu wody w
korytach cieków, co może mieć negatywny wpływ na panujące w nich życie biologiczne. Duże
znaczenie posiada techniczne rozwiązanie regulacji, niektóre z rozwiązań wpływając na zwiększenie
prędkości przepływu polepszają tym samym warunki natlenienia. Z kolei modernizacja polegająca na
zwiększeniu rozstawu wałów może przybliżać charakter cieku do naturalnego. Poprawa warunków
przepływu może również wystąpić na przykład w wyniku zwiększenia światła konstrukcji mostowych
czy przepustów.
Należy podkreślić, co jest szczególnie istotne w sytuacji Polski (z uwagi na stan infrastruktury
hydrotechnicznej), że Ramowa Dyrektywa Wodna charakteryzuje się elastycznością w ustalaniu
celów, które winny uwzględniać nie tylko aspekty środowiskowe ale również społeczne i
ekonomiczne. Zapewnienie integracji pomiędzy różnymi politykami wynika z procesu internalizacji
kosztów środowiskowych i korzyści. Internalizacja wymaga włączenia w rachunek ekonomiczny
kosztów wynikających ze skutków wywoływanych przez prowadzących działalność gospodarczą.
Wsparcie procesu internalizacji kosztów jest niezbędne dla:


poprawy analizy efektywności kosztowej, która pomoże w podejmowaniu decyzji dotyczących
nowych projektów hydrotechnicznych dla uzasadnienia ewentualnych odstępstw od wymagań
RDW,
 finansowania działań umożliwiających zmniejszanie oddziaływań na jednolite części wód
powierzchniowych i podziemnych
w tym w szczególności
istniejącej infrastruktury
hydrotechnicznej ,
 finansowania odbudowy ekosystemów wodnych tam gdzie jest to możliwe technicznie i
uzasadnione ekonomicznie.
Postępowi w procesie internalizacji kosztów musi towarzyszyć rozwój narzędzi dla oceny wpływu
infrastruktury hydrotechnicznej na stan biologiczny jednolitych części wód powierzchniowych.
Wyniki analiz zawarte w niniejszym raporcie i rekomendacje zawarte w Blueprint potwierdzają, że
niezbędna jest kontynuacja działań na rzecz koordynacji i integracji planów sektorowych dla
redukowania konfliktów, zapewnienia synergii i osiągnięcia terytorialnej spójności. Każda z polityk
posiada swoje reguły planowania, stosowanie dyrektywy 2001/42/WE może aktywnie wspomóc
procesy koordynacji i integracji pomiędzy różnymi politykami. Dyrektywa ta
ma szczególne
znaczenie w Polsce z uwagi szereg opracowanych i będących w trakcie opracowania planów i
programów dotyczących ochrony przed powodzią i rozwoju hydroenergetyki i transportu wodnego. W
trakcie procesów programowania i projektowania należy uwzględniać takie rozwiązania techniczne,
które nie powodują znaczących zmian hydromorfologicznych. Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest dokumentem kształtującym proces planowania
w różnych dziedzinach rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym planowania w gospodarce wodnej.
Generalnie pojęcie i cele strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są czytelne, jednak
praktyczna implementacja dyrektywy związanej z ocenami oddziaływania na środowisko może
stanowić istotne wyzwanie dla autorów prognoz i w konsekwencji dla państw członkowskich.
Dwupoziomowy system uwzględniający oceny dla planów i programów ustalających ramy dla
przedsięwzięć z jednej strony oraz oceny konkretnych przedsięwzięć z drugiej rodzi pytanie o stopień
dokładności analiz prowadzonych na poziomie planu. Z reguły na tym etapie często brak jest
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szczegółowych informacji charakteryzujących konkretne przedsięwzięcia. Takie informacje pojawiają
się często dopiero po opracowaniu dokumentacji technicznych i są dostępne na etapie oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z takimi problemami spotkali się między innymi
autorzy "Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Ochrony przed
Powodzią dla Dorzecza Górnej Wisły"(IMGW PIB-IRM-IOŚ;2010).
W Polsce 20 lipca 2010 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 21.05.2010 r. o zmianie ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. W dziale czwartym
wymienionej wyżej ustawy zawarto przepisy regulujące zasady przeprowadzania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, czyli oceny dotyczącej projektów dokumentów (planów i programów a
nie konkretnych przedsięwzięć).
Obowiązująca ustawa
regulująca zasady prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko,
definiowanych jako badanie wpływu na środowisko będącego wynikiem realizacji zaplanowanych
działań, ma swoje źródła w przepisach prawnych Unii Europejskiej ujętych w następujących
dyrektywach:
 Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (OOŚ) (2),
 Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny
wpływu niektórych planów i programów na środowisko (SOOŚ) (3),
 Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (4).
Istotnym elementem, który warto w tym miejscu podkreślić jest to, że druga z dyrektyw odnosi się do
projektów wyznaczających ramy dla przedsięwzięć które są poddawane ocenie zgodnie w
wymaganiami pierwszej dyrektywy. Dyrektywa 85/337/EEC zapewnia, że konsekwencje środowiskowe
projektów są identyfikowane oceniane przed wydaniem stosownych pozwoleń. Procedura oceny
oddziaływania na środowisko przeprowadzana jest, gdy przedsięwzięcie może zawsze znacząco albo
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. O tym, która inwestycja może zostać
zakwalifikowana do jednej z powyższych kategorii decyduje rozporządzenie Rady Ministrów z 12
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr
213, poz.1397), które weszło w życie 15 listopada 2010 r.
Rekomendacje wynikające z Blueprint podkreślają, że kluczowe jest wzmocnienie
interdyscyplinarnego dialogu pomiędzy kompetentnymi władzami odpowiedzialnymi za polityki
sektorowe, niezbędny jest dialog pomiędzy ekspertami i interesariuszami dla zapewniania
odpowiedniej równowagi pomiędzy różnymi sposobami użytkowania wody i ochroną zasobów
wodnych.
Podsumowanie - rekomendacje uwzględnione w analizie presji (znaczących oddziaływań) i
wpływów antropogenicznych
W ramach niniejszego raportu uwzględniono wytyczne i rekomendacje w następującym zakresie:





opracowano prognozę zmian zasobów wodnych wynikającą z możliwych zmian klimatu w
perspektywie 2021 roku,
uwzględniono zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym
w zakresie
dotyczącym
charakterystyk
fizycznych
jednolitych
części
wód
powierzchniowych
(zmian
hydromorfologicznych), wynikających z planowanych inwestycji
hydrotechnicznych w
perspektywie 2021 roku,
opracowano prognozę zmian potrzeb wodnych obejmującą podstawowe sektory: produkcji
energii, przemysłu, rolnictwa, i gospodarki komunalnej w perspektywie 2021 roku.
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Wyniki analizy znaczących oddziaływań i wpływów antropogenicznych wspierają podkreśloną w
Blueprint potrzebę wypełnienia obowiązków w zakresie monitorowania wód na mocy RDW. Wyniki
powinny również wspierać proces decyzyjny uwzględniając zapisaną w Blueprint tezę, że koszt
monitorowania jest o kilka rzędów wielkości niższy od kosztu podjęcia niewłaściwych decyzji.
Uwzględniając podkreślone w Blueprint znaczenie niedoboru i deficytu wody, które zgodnie z
prognozami mogą dotknąć w 2030 roku około połowę dorzeczy w UE, w niniejszym raporcie
zwrócono uwagę na kwestię monitorowania rzeczywistego korzystania z zasobów wodnych.
Pozwoli to ( uwzględniając relacje pomiędzy stanem ilościowym wód a stanem biologicznym) na
lepszą alokacją zasobów wodnych przy uwzględnieniu utrzymania w jednolitych częściach wód
powierzchniowych przepływów hydrobiologicznych. Umożliwi również podjęcie działań na rzecz
zwiększenia efektywności korzystania z zasobów wodnych i na utrzymanie oraz kontynuację
przedstawionych w niniejszym raporcie pozytywnych trendów w wodochłonności poszczególnych
sektorów produkcji przemysłowej.

7.4

Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący niedoboru wody i susz

Na problematykę stanu ilościowego wód wskazuje Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący
niedoboru wody i susz (Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Rozwiązanie
problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej {KOM(2007) 414 wersja
ostateczna}{SEK(2007) 993}). Podkreśla sie w nim, że liczba regionów i ludności dotkniętych
suszami wzrosła w Unii Europejskiej o prawie o 20 % w latach 1976 - 2006. Jedną z największych
susz była susza w 2003 r., która dotknęła ponad 100 mln osób i objęła jedną trzecią terytorium UE.
Komunikat stwierdza, że niedobór wody i susze nie są zatem tylko problemem zarządzających
gospodarką wodną.
Komunikat ustalił również kierunki działań, które należy podjąć w przyszłości w tym w
szczególności:


Do 2009 r. zakładano opracowanie szczegółowych planów zarządzania ryzykiem wystąpienia
suszy uzupełniających plany gospodarowania wodami w dorzeczach rzek, o których mowa w
ramowej dyrektywie wodnej, tam gdzie jest to konieczne, zgodnie z przepisami Ramowej
Dyrektywy Wodnej (art. 13 ust. 5)
 Do 2012 r., opracowanie prototypów i określenie procedur wykonawczych dla utworzenia
Europejskiego Obserwatorium ds. Susz i systemu wczesnego ostrzegania.
 Zachęcanie do prowadzenia dogłębnych badań nad dostosowaniem działalności gospodarczej do
sytuacji niedoboru wody i suszy oraz nad oszczędnym gospodarowaniem wodą i narzędziami
decyzyjnymi.
 Przedstawianie Komisji lub Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, co roku, europejskiej
oceny rocznej opartej na ustalonych wskaźnikach i danych przekazywanych przez państwa
członkowskie i zainteresowane podmioty
 Pełne wykorzystanie usług globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa (GMES)
 Rozpowszechnianie wyników badań w zakresie niedoboru wody i susz oraz ułatwienie ich
stosowania i wykorzystania
 Badanie, udoskonalanie oraz zachęcanie do działań na rzecz badań naukowych i technologii w tej
dziedzinie.
Uwzględniając tezy zawarte w Komunikacie w procesie planowania w gospodarowaniu wodami
konieczne jest uwzględnienie następujących aspektów :




podstawym problemem jest nieskuteczna polityka w zakresie cen wody, która zasadniczo nie
odzwierciedla stopnia wrażliwości zasobów wodnych na poziomie lokalnym,
planowanie przestrzenne jest również jednym z głównych czynników wpływających na zużycie
wody,
w Europie wciąż marnuje się co najmniej 20 % wody z powodu nieskutecznego gospodarowania
jej zasobami,
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dalsze włączanie problematyki wodnej do polityk dotyczących sektorów związanych z wodą
odgrywa nadrzędną rolę w podejmowaniu działań na rzecz kultury oszczędzania wody.

Podsumowanie
Podstawą wszelkich analiz dotyczących bilansów wodno-gospodarczych winno być monitorowanie
i uwzględnianie w analizach znaczących oddziaływań i wpływów antropogenicznych rzeczywistego
korzystania z zasobów wodnych. Niezależnie od wiarygodności takich analiz i zwiększenia ich
dokładności pozwoli to (uwzględniając istotną relację pomiędzy stanem ilościowym wód a stanem
biologicznym) na lepszą alokacją zasobów wodnych przy uwzględnieniu utrzymania w jednolitych
częściach wód powierzchniowych przepływów hydrobiologicznych. W niniejszym raporcie
zwrócono uwagę na kwestię monitorowania rzeczywistego korzystania z zasobów wodnych.

7.5

Komunikaty komisji w sprawie promocji żeglugi śródlądowej
„NAIADES” z 2006 roku i "NAIADES II" z 2013 roku.

Biała Księga Komisji Europejskiej „Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010 r.: czas
wyborów” określiła szereg celów związanych z zapewnieniem konkurencyjności oraz zrównoważonej
mobilności w zakresie rozwiązań transportowych w perspektywie do roku 2010. Znaczenie tych
celów uwzględnia również Strategia Lizbońska, która dotyczy stymulacji wzrostu gospodarczego oraz
tworzenia miejsc pracy (Walczykiewicz T. Program rewitalizacji żeglugi śródlądowej NAIADES w
kontekście wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej, Gospodarka Wodna nr 1/2007, Warszawa, s. 1721, 3 ilustracje, 5 poz. bibliograficznych). Od wielu lat, mimo obwiązywania Ramowej Dyrektywy
Wodnej Komisja Europejska podkreśla również , że przyjaznym dla środowiska naturalnego
rozwiązaniem może być zwrot w kierunku transportu wodnego i wykorzystanie sieci ponad 30 00
kilometrów rzek i kanałów w Europie. Przy tej okazji przytacza się znaną argumentację
ekonomiczną – drogą wodną przetransportować można 127 ton towarów na odległość jednego
kilometra wykorzystując litr paliwa, podczas kiedy koleją 97 ton a drogą 50 ton. Istotnym
argumentem są również socjoekonomiczne skutki nagłych awarii, zanieczyszczenia powietrza,
hałasu, zmian klimatycznych oraz zmian dla otoczenia , które wzrosły w wyniku transportu
drogowego o 91,5 %, lotniczego o 6%, kolejowego o 2% a wodnego jedynie o 0.5%. W Białej
Księdze stwierdza się, że transport wodny charakteryzuje się pewną równowagą. Żegluga śródlądowa
jest jedną z najbezpieczniejszych form transportu. Koszty zewnętrzne wpływu na środowisko są
również najniższe w przypadku transportu wodnego i wynoszą obecnie około 10 euro za 1000
tonokilometrów (35 euro w przypadku transportu drogowego i 15 euro w przypadku transportu
kolejowego). Sukcesywnie miejsce starych jednostek pływających zajmują nowoczesne mimo, że
próg czasowy związany z ich modernizacją jest bardzo wysoki. Powstają rzeczne systemy
informacyjne (River Information Systems ) zapewniające dostęp do informacji o ruchu żeglugowym
w czasie rzeczywistym, poprawiające komunikację i możliwości usług logistycznych w tym transportu
kombinowanego (powiązanie transportu wodnego z transportem kolejowym i drogowym).
W rezultacie przeprowadzonych w Białej Księdze analiz, Komisja Europejska podjęła decyzję o
konieczności skoordynowania średnio - i długoterminowych działań poprzez wszystkie strony
zainteresowane tą problematyką a więc branżę transportu wodnego , Wspólnotę Europejską, Państwa
Członkowskie oraz pozostałych interesariuszy. Opracowany program działań opublikowany został w
komunikacie Komisji (Komunikat Komisji w Sprawie Promocji Żeglugi Śródlądowej „NAIADES”Zintegrowany Europejski Program Działań na Rzecz Żeglugi Śródlądowej {SEC(2006)34}) 17
stycznia 2006 roku.
Program zawiera propozycje i zalecenia w pięciu obszarach polityki związanych z żeglugą
śródlądową, obejmujących rynek (poszukiwanie nowych rynków, rynki niszowe, transport
kontenerowy), flotę (modernizacja, ulepszenia w napędzie w tym nowe paliwa), zatrudnienie i
kwalifikacje( szkolenie nowych kadr), wizerunek (promocja,, monitorowanie tendencji)
i infrastrukturę (opłaty za korzystnie z infrastruktury, plan rozwoju na rzecz poprawy i utrzymania
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dróg wodnych przy poszanowaniu wymogów w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego). Dla
wdrożenia programu określono ramy czasowe na lata 2006 -2013.
Stan infrastruktury związanej z transportem wodnym w Polsce wyznacza jej miejsce na
peryferiach Europy. Jako kraj członkowski UE, Polska praktycznie nie uczestniczy w inicjatywach
podejmowanych w tym zakresie przez Komisję Europejską. Na tle tendencji europejskich polska
żegluga śródlądowa przedstawia się skromnie, nawet na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
które starają się nadrobić zaległości w tej dziedzinie. Węgry, Czechy, Słowacja a także Rosja i
Ukraina podejmują wiele działań umożliwiających wzrost roli żeglugi w systemie transportowym.
Niewielkie przewozy w Polsce ograniczają się przede wszystkim do łatwych technologicznie
transportów materiałów wydobywanych z dna rzeki (piasek, żwir).
Ostatnio Komisja Europejska przedstawiła nowy program działań, o nazwie NAIADES II, który ma
celu zwiększenie liczby przewozów towarowych rzekami i kanałami w Europie.
W Komunikacie podkreśla się, że transport taki jest najbardziej przyjazny dla środowiska i
energooszczędny. Obecnie w ten sposób przewożonych jest jedynie 6 proc. ładunków rocznie W 20
państwach członkowskich UE jest około 37 tys. km śródlądowych dróg wodnych. Komisja proponuje,
aby poprawić transport wodny ładunków poprzez modernizację śluz, mostów i kanałów żeglugowych.
Program działań NAIADES II ma na celu stworzenie stabilnych długoterminowych ram dla inwestycji
w żeglugę śródlądową wysokiej jakości i innowacji.
Podsumowanie
Łączna długość dróg wodnych w Polsce to około 3800 kilometrów. Niewielka część z nich spełnia
wymagane standardy. Stąd, porównując w raporcie intensywność w żeglugi w Polsce z krajami, w
których ta forma transportu jest mocno rozwinięta uznano, że intensywność ruchu żeglugowego nie
stanowi w Polsce oddziaływania znaczącego.
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8 PORÓWNANIE WYNIKÓW "ANALIZY...2007" Z WYNIKAMI
NINIEJSZEGO RAPORTU.

Uwarunkowania przeprowadzonej analizy presji, ich wpływów i
oceny ryzyka w 2007 roku.

8.1

Rezultatem pracy z 2007 roku było wyznaczenie scalonych części wód powierzchniowych
i jednolitych części wód podziemnych zagrożonych ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Powierzchnia scalonych części wód powierzchniowych jest bardzo zróżnicowana, waha się od 2,8
km2 do 2097 km2 (średnio 294 km2 ). Obszar niektórych scalonych części jest większy na przykład
od całego dorzecza Raby, co przy jednolitym podejściu metodycznym utrudnia jednoznaczną ocenę
wpływu poszczególnych czynników sprawczych, przy oczywistym dla tak dużego obszaru
zróżnicowaniu w zagospodarowaniu terenu. Liczba scalonych części wód w poszczególnych
zakresach powierzchni przedstawiono poniżej:

Zakres powierzchni w
km2
0 -49
50 -99
100 -199
200 -299
300 -399
400 - 499
500 - 599
600 - 699
700 -999
1000 -1399
1400 -2100

Liczba scalonych części
wód
73
103
259
214
164
95
62
29
43
19
1

W kryteriach scalania jednolitych części wód powierzchniowych brano pod uwagę przede wszystkim
lokalizację punktów monitoringu jakości, a nie uwzględniono monitoringu stanu ilościowego.
Skutkuje to tym, że: w 488 scalonych częściach brak jest przekrojów obserwacji przepływów, w 437
są przekroje ale z różnym czasokresem badań i nie na przekroju zamykającym części, a tylko w 137
lokalizacja przekrojów jest w przybliżeniu zgodna z punktem monitoringu jakości, ale czasokres
badań może być różny. W przypadku braku pomiarów przepływu również braku koordynacji
pomiędzy pomiarem jakości i ilości zakłada się przyjęcie następujących uproszczeń:


Zastosowanie wzorów empirycznych do wyznaczanie przepływu średniego z wielolecia na
podstawie którego obliczane będą wskaźniki presji hydrologicznej tam gdzie nie ma
możliwości skorzystania z danych pomiarowych



Określenie trendów zmian do roku 2005 na podstawie zmian stężeń zanieczyszczeń a nie
ładunków



Bilansowanie ładunków zanieczyszczeń w celu stwierdzenia ich ewentualnego przyrostu w
danej scalonej części przeprowadzone będzie tylko tam, gdzie możliwe jest wykorzystanie
danych pomiarowych z 2005 roku i w przypadku, gdy w sposób istotny byłoby to pomocne w
ustaleniu stopnia zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych.
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Warstwę scalonych części wód powierzchniowych (SCWP) otrzymano z Ministerstwa Środowiska
jako materiał podstawowy do wykonania oceny znaczących oddziaływań i ich skutków. Pracę
polegającą na scaleniu jednolitych części wód wykonały regionalne zarządy gospodarki wodnej dla
swoich obszarów działania. SCWP są warstwą poligonową opartą na zlewniach elementarnych MPHP
2005. Każdej scalonej części wód przyporządkowano w tabeli atrybutów następujące informacje:
identyfikator i nazwa scalonej części wód, kryterium scalania. W analizie zastosowano metodę
Wielowymiarowej (statystycznej) Analizy Porównawczej (WAP), wykorzystywaną często w
badaniach przestrzenno – ekonomicznych. Opracowano syntetyczną informację o czynnikach
sprawczych dla zlewni scalonych części wód powierzchniowych. Na tej podstawie metodami
statystycznymi nastąpił podział na 5 klas grupujących scalone części wód o różnym stopniu
zagrożenia, ze strony czynników sprawczych: bardzo niski (1), niski (2), średni (3), wysoki (4), bardzo
wysoki (5).
Metodyka identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych
Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych nastąpiła w oparciu o następujące dane, w
różny sposób opisujące o czynniki sprawcze:


Dane statystyczne z Banku Danych Regionalnych (BDR), który jest największym w Polsce
uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej,
społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy jako
podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa,



Dane przypisane ściśle do punktu (punkt zrzutu, punkt poboru),



Dane przypisane ściśle do obszaru o zagospodarowaniu mogącym powodować presje
(wysypiska odpadów itp.).



Dane dotyczące obiektów i działań hydrotechnicznych otrzymane z poszczególnych RZGW
oraz WZMiUW

Dane zebrane w BDR stanowią, jednolity i gotowy materiał jednak, ze względu na sumaryczne ujęcie
pod kątem podziału administracyjnego, jego wartość diagnostyczna jest ograniczona. Dane ściśle
opisujące konkretne źródło presji są gromadzone przez różne instytucje w różnej formie i utworzenie
na ich podstawie spójnej i pełnej bazy będącej punktem wyjścia do analiz jest utrudnione. W związku
z tym dokonano identyfikacji czynników sprawczych na podstawie analizy danych z BDR, a następnie
po ustaleniu stopnia i źródła zagrożenia, na podstawie poszczególnych warstw tematycznych i ich
tabeli atrybutów zawartych w bazie danych uściślono przyczynę presji.
Do identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych w oparciu o BDR dla roku 2005 i w
perspektywie do roku 2015 zastosowano metodę Wielowymiarowej Analizy Porównawczej (WAP),
wykorzystywaną często w badaniach przestrzenno – ekonomicznych.
W odniesieniu do wód przejściowych i przybrzeżnych, na zbiorach gmin przynależnych do
odpowiednich JCW oraz ich atrybutach z BDR, przeprowadzono analizę powiązań metodą k-średnich
pomiędzy gminami i JCW ze względu na parametry charakteryzujące różne presje oraz jakość JCW.
Arbitralnie wybrano gminy bezpośrednio przylegające do JCW oraz rozszerzono o gminy leżące w
ujściu Odry.
Na podstawie wyodrębnionych grup parametrów i udziału poszczególnych atrybutów warstwy gmin
przeprowadzono analizę dyskryminacyjną oraz wykonano obliczenia regresji nieliniowej dla danych
zawartych w BDR. Analiza ta nie wykazała jednak istotnych związków pomiędzy wskaźnikami stanu
wód morskich a dowolnym zestawem atrybutów warstwy gminy (BDR).
Wyodrębniono zestaw atrybutów surowych danych z BDR zgrupowanych wokół wartości Klasy
jakości wód, powiązany ze wskaźnikami jakości wód morskich oraz wskaźników wyznaczonych na
podstawie danych z BDR.
Jedną z głównych przyczyn braku jednoznacznych wyników jest bardzo mały zbiór danych
liczbowych dla JCW oraz powiązanie często tylko jednej gminy z daną częścią wód.
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Analiza WAP – opis metody
Zastosowanie metod WAP pozwala na porównywanie i porządkowanie obiektów opisanych za
pomocą wielu cech diagnostycznych. Obiektami są jednostki badania (scalone części wód), cechami
właściwości jednostek badania (dane statystyczne na podstawie BDR) dobranymi pod kątem zjawiska
będącego kryterium klasyfikacji (wpływ na środowisko wodne). Metoda WAP pozwala nie tylko na
badania w ujęciu przekrojowym, ale również i czasowym, co zostało wykorzystane przy analizie
prognozowanych zmian czynników sprawczych na rok 2015.
Podstawą analizy WAP jest odpowiedni dobór cech diagnostycznych z zachowaniem kryteriów, które
stawiają zmiennym następujące wymagania:


Wysoka zdolność dyskryminacji obiektów, co jest związane z dużą zmiennością cechy
(współczynnik zmienności liczony jako stosunek odchylenia standardowego do wartości
średniej powinien być wyższy niż 0,1),



Brak wzajemnego silnego skorelowania (współczynnik korelacji > -0,8 i <0,8) w celu
wyeliminowania zjawiska powtarzania się podobnych informacji,



Reprezentatywność cech (lub wskaźników zagregowanych) wybranych z grupy zmiennych
silnie skorelowanych w stosunku do zmiennych diagnostycznych wyeliminowanych z badań.



Określenie charakteru zmiennych poprzez ich podział na:
stymulanty – zmienne, których wysokie wartości są pożądane z punktu widzenia ogólnej
charakterystyki badanego zjawiska,
destymulanty – zmienne, których niskie wartości są pożądane z punktu widzenia ogólnej
charakterystyki badanego zjawiska,
nominanty – zmienne, których odchylenia od poziomu normalnego są niepożądane z punktu
widzenia ogólnej charakterystyki badanego zjawiska (w analizie muszą być
przekształcone w stymulanty lub destymulanty).

Metodyka ostatecznej oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
W celu dokonania ostatecznej oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla każdej
scalonej części wód zebrano wynikowe dane z następujących paneli:
1. Czynniki sprawcze stan na rok 2005
 Odległość od wzorca
 Klasa zagrożenia -bardzo niska (1), niska (2), średnia (3), wysoka (4), bardzo wysoka(5).
 Grupa czynników sprawczych powodujących największą presję – gospodarka komunalna,
przemysł, rolnictwo
2. Ocena stanu fizykochemicznego i biologicznego wód uwzględniająca cele środowiskowe
wyznaczone dla każdej scalonej części wód
 Ocena końcowa - zagrożona, niezagrożona, potencjalnie zagrożona, brak oceny (*ocena
ekspercka)
 Wskaźnik jakości przekroczony z grupy: O - wskaźniki zanieczyszczeń organicznych ,N wskaźniki biogennów, B – wskaźniki biologiczne, Z – wskaźniki zasolenia, M – metale
ciężkie.
3. Ocena stanu hydrologicznego wód
 Ocena końcowa - 1 – część zagrożona, 0 – część niezagrożona.
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 Wskaźnik decydujący o klasyfikacji (W1 – W3, K,Z)
4. Ocena stanu morfologicznego wód uwzględniająca cele środowiskowe wyznaczone dla każdej
scalonej części wód stan rok 2005
 Ocena końcowa - 1 – część zagrożona, 0 – część niezagrożona.
 Wskaźnik decydujący o klasyfikacji (m1- m6, zbiornik)
Na podstawie tych wielkości scalone części wód zostały hierarchicznie uszeregowane, zaczynając od
części reprezentujących najgorsze parametry tj. największe prawdopodobieństwo nieosiągnięcia celów
środowiskowych, stopniowo według kryteriów:
I – ocena stanu chemicznego i biologicznego oraz hydromorfologicznego,
II – czynniki sprawcze stan na rok 2005,
Dla wód przejściowych i przybrzeżnych przeprowadzono ocenę stanu JCW. Oparto się na danych
pochodzących z Państwowego Monitoringu Środowiska, pozyskanych w 2005 roku. Ówczesne
badania monitoringowe w strefie płytkowodnej były przede wszystkim prowadzone na stacjach poza
pasem 1Mm – stanowiące wody przybrzeżne zgodnie z RDW. Dla części wód przybrzeżnych, dla
których nie było danych, do przeprowadzenia oceny wykorzystano dane z punktu pomiarowokontrolnego położonego najbliżej ocenianej części wód.
Podczas analizy w roku 2007 nie było ustanowionej klasyfikacji stanu JCW. Ocena stanu została
wykonana względem proponowanych wartości granicznych. System klasyfikacji stanu wód morskich
zgodnego z RDW był dopiero tworzony. Elementy hydromorfologiczne stanowiły element
wspomagający przeprowadzenie oceny stanu oraz oceny stanu nieosiągnięcia celów środowiskowych
w roku 2015.
Zasady ostatecznej oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla każdej scalonej części
wód powierzchniowych:
1. Niezagrożone – SCWP, dla których stan chemiczny, biologiczny i hydromorfologiczny nie
wskazywał na zagrożenie i zakwalifikowane zostały do 1 lub 2 klasy pod względem
czynników sprawczych a prognoza rozwoju nie wskazuje na niekorzystne zmiany.
2. Zagrożone pod względem hydromorfologicznym – SCWP, dla których na zagrożenie w
perspektywie do 2015 roku wskazują tylko wskaźniki hydromorfologiczne
3. Zagrożone – SCWP, dla których stan fizykochemiczny, biologiczny i hydromorfologiczny
wskazywał na zagrożenie i zakwalifikowane zostały do 3, 4, 5 klasy pod względem
czynników sprawczych a prognoza rozwoju nie wskazuje na znaczącą poprawę
4. SCWP, dla których występowały rozbieżności w klasyfikacji względem czynników
sprawczych a oceną stanu jakości względem wskaźników fizykochemicznych i biologicznych
lub ocena ta była niepełna (SCWP wyznaczone jako potencjalnie zagrożone) oceniane były
metodą ekspercką na podstawie:
 szczegółowej analizy rzeczywistej lokalizacji i wielkości punktowych i obszarowych
źródeł presji z wykorzystaniem warstw GIS
 podobieństwa do SCWP sąsiednich, dla których dysponowano pełną oceną jakości
 oceny jezior występujących w SCWP w przewadze

8.2

Uwarunkowania przeprowadzonej analizy presji, ich wpływów i
oceny ryzyka w 2012 roku

Ocenę wpływu punktowych i rozproszonych/obszarowych źródeł zanieczyszczeń dokonano w skali:
Brak wpływu, Wpływ słaby, Wpływ znaczący, Wpływ bardzo silny.
W pierwszej kolejności dokonano selekcji na podstawie następujących danych:
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Brak wpływu – stan dobry lub bardzo doby, nie przekroczone ładunki dopuszczalne
generowane w JCWP, możliwy przekroczony ładunek skumulowany.



Wpływ słaby – stan dobry lub bardzo dobry, przekroczony ładunek dopuszczalny generowany
w JCWP (wystarczy jeden wskaźnik)



Wpływ znaczący – stan zły, nie przekroczone ładunki dopuszczalne generowane w JCWP, nie
przekroczony ładunek skumulowany



Wpływ bardzo silny – stan zły, przekroczone ładunki generowane w JCWP lub tylko
przekroczony ładunek skumulowany.

Następnie dla JCWP zakwalifikowanych do wpływ słaby i brak wpływu przeprowadzono korektę
(zmiana kwalifikacji pomiędzy tymi klasami) w oparciu o ocenę ekspercką uwzględniającą lokalizację
zakładów przemysłowych, lokalizację punktów zrzutu z gospodarki komunalnej i przemysłu i inne
(składowiska, stawy rybne, wody kopalniane, wody chłodnicze).
Wpływ presji hydromorfologicznych oceniano (przy pomocy opracowanych wskaźników) w skali
czterostopniowej (brak wpływ, wpływ słaby, wpływ znaczący, wpływ bardzo silny).
W niniejszej pracy ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów wykonano w skali prawdopodobieństwa: brak
ryzyka, małe ryzyko, średnie ryzyko, duże ryzyko. Klasyfikacja prowadzona była dwustopniowo.
W pierwszej kolejności klasyfikację oparto na ocenie wpływu zanieczyszczeń punktowych i
rozproszonych/obszarowych. Przypisano im najwyższe znaczenie ponieważ mają bezpośredni wpływ
na elementy jakości będące podstawą oceny stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego.
Zgodnie z metodyką sam wpływ presji hydromorfologicznej może wpłynąć na pogorszenie stanu z
bardzo dobrego na dobry. Natomiast ocena hydromorfologiczna może być przydatna przy analizie
przyczyn gorszego stanu biologicznego lub fizykochemicznego, które często wynikają z presji
hydromorfologicznych. Wówczas aby „naprawić” straty biologiczne z reguły należy zacząć od
poprawy zdegradowanych hydromorfologicznych elementów jakości.
Zasada wstępnej klasyfikacji oceny ryzyka dla każdej JCWP przedstawia się następująco:

Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Brak wpływu na podstawie oceny wpływu
zanieczyszczeń punktowych i rozproszonych/obszarowych przypisuje się klasę Brak ryzyka

Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Wpływ słaby na podstawie oceny wpływu
zanieczyszczeń punktowych i rozproszonych/obszarowych przypisuje się klasę Małe ryzyko

Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Wpływ znaczący na podstawie oceny
wpływu zanieczyszczeń punktowych i rozproszonych/obszarowych przypisuje się klasę
Średnie ryzyko

Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Wpływ bardzo silny na podstawie oceny
wpływu zanieczyszczeń punktowych i rozproszonych/obszarowych przypisuje się klasę Duże
ryzyko
Uznano jednak, że ze względu na niepewność danych, ocena presji hydromorfologicznych będzie
wspierać ocenę ryzyka.
Wystąpienie znaczących presji hydromorfologicznych zwiększa
prawdopodobieństwo ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Przyjęto następujący algorytm kolejnego kroku klasyfikacji:


Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Brak ryzyka, klasyfikacja nie ulega zmianie zgodnie
z przyjętą zasadą, że wystąpienie tylko presji hydromorfologicznych nie wpływa na ocenę
stanu poniżej dobrego.



Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Małe ryzyko, następuje przekwalifikowanie do
grupy Średnie ryzyko w przypadku:
o

oceny wpływu poborów wód powierzchniowych lub podziemnych jako Znaczący wpływ
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lub
o



wód naturalnych (w przypadku wód silnie zmienionych i sztucznych wskaźniki presji
hydromorfologicznych z założenia są przekroczone) oceny wpływu wskaźnika/
wskaźników (wystarczy, że w ten sposób oceniono tylko jeden wskaźnik)
charakteryzujących presje hydromorfologiczne jako Bardzo silny

Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Średnie ryzyko, następuje przekwalifikowanie do
grupy Duże ryzyko w przypadku:
o

oceny wpływu poborów wód powierzchniowych lub podziemnych jako Znaczący wpływ
lub

o



wód naturalnych (w przypadku wód silnie zmienionych i sztucznych wskaźniki presji
hydromorfologicznych z założenia są przekroczone) oceny wpływu wskaźnika/
wskaźników (wystarczy, że w ten sposób oceniono tylko jeden wskaźnik)
charakteryzujących presje hydromorfologiczne jako Bardzo silny

Dla JCWP zakwalifikowanych do grupy Duże ryzyko, klasyfikacja nie ulega zmianie

W odniesieniu do wód przejściowych i przybrzeżnych ocenę zagrożenia nieosiągnięcia celów
środowiskowych określono jako zagrożone/niezagrożone.
Najpierw przeprowadzono identyfikację silnie zmienionych i sztucznych części wód. Wykorzystano
rezultaty weryfikacji silnie zmienionych części wód – wykorzystano materiały dostarczone przez
Zamawiającego (wykonanie przez Konsultantów dla obszarów działania RZGW Szczecin i RZGW
Gdańsk na potrzeby II cyklu planistycznego gospodarowania wodami). Wyznaczono 6 silnie
zmienionych części wód: 5 przejściowych i 1 przybrzeżna. Zgodnie z propozycją nowelizacji do rozp.
Ministra Środowiska, naturalnym częściom wód przypisano I klasę jakości ze względu na elementy
hydromorfologiczne, natomiast SZCW – przypisano II klasę.
Następnie, zgodnie z Metodyką przeprowadzono ocenę stanu ze względu na elementy biologiczne
i hydrochemiczne. Wszystkie z ocenianych jednolitych części wód są zagrożone nieosiągnięciem
celów środowiskowych.
Nieosiągnięcie celów środowiskowych jest spowodowane złym stanem i/lub potencjałem JCW ze
względu na elementy biologiczne. Zły stan elementów biologicznych wynika ze stanu poniżej dobrego
dla elementów fizykochemicznych, w szczególności stężenia soli biogennych.
Zgodnie z propozycją nowelizacji rozporządzenia po stwierdzeniu stanu fizykochemicznego wód jako
przyczyny stanu/potencjału ekologicznego JCW poniżej dobrego, elementów hydromorfologicznych
nie bada się.

8.3

Założenia przeprowadzonej analizy porównawczej
wpływów i oceny ryzyka w 2007 i 2012 roku

presji,

ich

W ramach przeprowadzonej analizy podjęto próbę porównania zarówno wpływu presji jak i oceny
ryzyka wynikających z prac 2007 i 2012.
Podstawową trudnością porównania wyników prac z 2007 i 2012 roku była skala ocenianych części
wód. W 2007 roku ocenie poddano scalone części wód natomiast w analizie presji w 2012 roku
oceniano jednolite części wód. Analizę porównawczą ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
przeprowadzono na poziomie porównania scalonych a nie jednolitych części wód.
Aby przeprowadzić analizę wpływu presji i oceny ryzyka na poziomie jednolitych części wód
Wykonawca musiałby przeprowadzić analizę „przypisania’ zidentyfikowanych presji i ich wpływu (z
2007 roku) z poziomu scalonych części wód do poziomu jednolitych części wód. Przykładowo
wskaźnik m1 – obwałowania = 0.6 należałoby przypisać – rozrzucić na poszczególne JCWP, podobnie
byłoby z szeregiem innych presji. Wyniki tak przeprowadzonej analizy byłyby obarczone zbyt dużym
błędem. Wykonawca uznał więc, że znacznie bardziej wiarygodną analizą będzie scalenie ocenionych
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w 2012 jednolitych części wód do poziomu SCWP i przeprowadzenie analizy porównawczej 2007 –
2012 na poziomie scalonych części wód.
Porównanie ocen ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla scalonych części wód z
analizą ryzyka dla jednolitych części wód przeprowadzono w oparciu o następujące założenia:
Poniżej przedstawiono procedurę metodycznego postępowania.
1. Oceniane w 2012 roku JCWP przypisano do właściwych im scalonych części wód i obliczono jaki
procent powierzchni SCWP obejmują.
2. 10 SCWP wyznaczonych w 2007 roku w 2012 już nie występowało – wiązało to się
z przeprowadzoną kosmetyczną zmianą granic SCWP. W związku z tym analizę przeprowadzono
dla 1055 SCWP.
3. Dla celów porównawczych przyjęto, że jeżeli 50% i powyżej powierzchni JCWP w SCWP
skwantyfikowane zostało w 2012 jako zagrożone to SCWP oceniana jest jako zagrożona.
Analogiczną zasadę przyjęto do porównania oceny stanu.
4. Z czterostopniowej skali ryzyka JCWP (2012 rok) wzięto pod uwagę ryzyko średnie oraz duże,
odpowiadające wpływowi bardzo silnemu oraz znaczącemu,
5. Porównanie oceny stanu ma charakter orientacyjny ze względu na znaczne różnice metodyczne w
prowadzeniu badań monitoringowych i sposobie oceny.
6. Należy też podkreślić, że przeprowadzona w 2012 roku analiza zagrożenia (lub nie) SCWP
nieosiągnięciem celów środowiskowych jest w znacznym stopniu tożsama z analizą porównawczą
wpływu presji. Ocena zagrożenia wynikała z analizy skali wpływu poszczególnych presji na części
wód - za zagrożone części wód uznano te, dla których skala wpływu presji oceniona była jako
„wpływ bardzo silny lub znaczący”.
Ostateczne wyniki przeprowadzonej analizy porównawczej zamieszczono w załączniku nr 7 w tabeli
„Analiza porównawcza wyników prac z 2007 i 2012 roku”.
W tabeli zestawiono dla każdej SCWP
Dane z roku 2007 obejmujące:








Ocenę ryzyka (zagrożona, niezagrożona)
Znaczący wpływ czynników sprawczych wg. Analizy taksonomicznej_2007 (Tak/Nie)
Znaczący wpływ oddziaływań punktowych_2007 (Tak/Nie)
Znaczący wpływ zmian hydrologicznych_2007 (Tak/Nie)
Znaczący wpływ zmian morfologicznych_2007 ((Tak/Nie)
Ocena stanu_2007 - ocena stanu fizykochemicznego i biologicznego wód uwzględniająca cele
środowiskowe wyznaczone dla każdej scalonej części wód: zagrożona, niezagrożona,
potencjalnie zagrożona, brak oceny (* oznacza ocenę ekspercką )
Dominujący czynnik sprawczy wg. Analizy taksonomicznej_2007 (gospodarka komunalna,
przemysł, rolnictwo)

Dane z roku 2012 obejmujące:








Liczbę JCWP w SCWP
Procentowy udział JCWP o stanie Dobrym w SCWP_2012
Procentowy udział JCWP o stanie Złym w SCWP_2012
Procentowy udział JCWP z brakiem oceny stanu w SCWP_2012
Zmianę w ocenie stanu pomiędzy 2007 a 2012 (pogorszenie stanu, poprawa stanu, brak
zmian)
Procentowy udział JCWP z oceną ryzyka Średnie ryzyko lub Duże ryzyko w SCWP_2012
Zmiana w ocenie ryzyka pomiędzy 2007 a 2012 (wzrost ryzyka, spadek ryzyka, brak zmian)
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Liczba JCWP zagrożonych w SCWP w podziale na dominujący czynnik/czynniki sprawcze
zanieczyszczeń punktowych i rozproszonych/obszarowych_2012

W wyniku tej analizy stwierdzono, że w stosunku do roku 2007:






W 199 SCWP nastąpiło pogorszenie stanu wód a w 112 poprawa
W 187 (17%) SCWP nastąpił wzrost ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych a w 112
(9%) spadek ryzyka, pozostałe utrzymały swój status.
Wzrost ryzyka zidentyfikowano dla SCWP dla których wg. oceny z roku 2012 dominującym
czynnikiem sprawczym było rolnictwo
Spadek ryzyka zidentyfikowano dla SCWP dla których wg. oceny z roku 2007 dominującym
czynnikiem sprawczym była gospodarka komunalna.
Należy podkreślić, że różnice w ocenie mogą wynikać ze zmiany podejścia metodycznego i
zdecydowanie szerszego ujęcia w analizie presji (znaczących oddziaływań) w roku 2012
zanieczyszczeń rozproszonych/obszarowe.

Porównanie ocen wpływu presji hydromorfologicznych 2007 – 2012 przeprowadzono oparciu o
następujące założenia:
1. Analizie porównawczej poddano te wskaźniki presji, które były liczone zarówno w ramach analizy
2007 (dla scalonych części wód) jak i w analizie 2012 (dla jednolitych części wód): m 1 –
obwałowania; m2 – budowle poprzeczne; m4 – zabudowa podłużna; m5 – melioracje; m6 –
energetyka, W1 – wpływ zbiornika na reżim hydrologiczny cieku
2. Dla każdej SCWP wyszczególniono te z ww. wskaźników, które w 2012 zostały zidentyfikowane
jako znaczące w ponad 50% JCWP. Przez presję znaczącą uznano taką, dla której wpływ został w
2012 oceniony jako bardzo silny lub znaczący.
3. Tak zidentyfikowane znaczące presje porównano z presjami (wskaźnikami) zidentyfikowanymi w
analizie presji 2007 jako decydującymi o zagrożeniu danej SCWP
4. Oceniając różnice wpływu poszczególnych presji 2007 i 2012 ekspercko dla każdej SCWP przyjęto
skalę 3-stopniową: ZN – różnica znacząca, NW – różnica niewielka, B – brak różnicy. Generalnie,
ekspercko przyjmowano, że różnica znacząca występuje w przypadku zmian obejmujących dwa i
więcej wskaźników.
5. Hydrologię uwzględniano jedynie w zakresie wskaźnika W1 – oceniającego wpływ zbiornika na
reżim hydrologiczny cieku (w 2007 roku obliczono dwa dodatkowe wskaźniki hydrologiczne –
wpływ gospodarki wodnej na reżim hydrologiczny oraz zaburzenia reżimu hydrologicznego
wynikające z istotnych zmian w zagospodarowaniu SCWP, w 2012 roku wskaźników tych nie
liczono. Natomiast w oparciu o całkowicie inną metodykę oceniano wpływ poborów wody).
Ostatecznie wyniki tak przeprowadzonej analizy porównawczej wpływu presji hydromorfologicznych
są następujące

B – brak różnic
NW – różnice niewielkie
ZN – różnice znaczące

589
76
390

Ostateczne wyniki przeprowadzonej analizy porównawczej zamieszczono w załączniku nr 7
w tabeli „Analiza porównawcza wyników prac z 2007 i 2012 roku”.
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Różnice wynikające z analizy porównawczej:
Do najistotniejszych przyczyn występujących różnic w ocenie wpływu presji i ocenie ryzyka 2007 i
2012 należały:
 Inny poziom odniesienia analiz z 2007 (scalone części wód) i 2012 roku (jednolite części wód).
 Inne podejście metodologiczne (np. analiza WAP w 2007 była inną metodą oceny niż w 2012
roku, diametralnie inne było też podejście do hydromorfologicznych elementów jakości).
 Znaczące różnice w metodyce przyjmowania wartościach progowych dla poszczególnych
wskaźników presji. Przykładowo dla wskaźników hydromorfologicznych w 2007 przyjmowano
tylko jedną wartość progową decydującą o kwalifikacji – zagrożona lub nie, natomiast w 2012
presje hydromorfologiczne oceniano w skali czterostopniowej (brak wpływu, wpływ słaby,
znaczący i bardzo silny)
 Różnice w bazie danych (dla niektórych presji w 2012 roku pozyskano dodatkowe informacje)
 Faktyczne zmiany środowiskowe w zakresie czynników sprawczych i wynikających z nich presji.
Porównanie oceny zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych, przeprowadzonych w roku 2007
i obecnie, w odniesieniu do wód przejściowych i przybrzeżnych nie do końca może być wykonane ze
względu na poniższe przyczyny.
- W 2012 roku we wszystkich wodach przybrzeżnych zlokalizowany był co najmniej 1 ppk, podczas
gdy w 2007 roku ppk w pasie 1Mm były wyznaczone w kilku JCW przybrzeżnych.
- Obecnie jest ustanowiony sposób przeprowadzenia oceny stanu / potencjału ekologicznego i JCW
zgodny z RDW. W 2007 roku w celu przeprowadzenia oceny była wykorzystana procedura
opracowana przez ekspertów HELCOM.
- Są wyznaczone wartości graniczne dla klas, podczas gdy w 2007 roku opracowywano metody
wyznaczania klas i wykorzystano propozycje wartości granicznych.
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9 BAZA DANYCH GIS NIEZBĘDNA DO IDENTYFIKACJI PRESJI
Wykonawca oceniając stan poszczególnych JCWP pod kątem istniejących presji, wpływu/
oddziaływania, zagrożenia nieosiągnięcia celu z uwzględnieniem przyczyn zagrożenia posłużył się
wszystkimi dostarczonymi danymi. Pochodziły one z różnych opracowań i różnych instytucji.
Przeprowadzono szczegółową analizę wszystkich zebranych danych. Dane dotyczące tych samych
zagadnień, a pochodzące z innych źródeł w większości przypadków były niejednorodne pod
względem zawartości cech opisujących obiekty lub ich stan.
Równocześnie podjęto prace w zadaniu dotyczącym analizy systemu ochrony przeciwpowodziowej, w
której to pracy zbudowano ujednoliconą dla Polski bazę danych obejmującą również część typów
obiektów, które są przedmiotem zainteresowania w analizie presji. Wykonawca zadbał o to, by w
strukturze tej bazy danych zawrzeć atrybuty niezbędne do identyfikacji presji.
Pozostałe dane dotyczące np. ujęć wód, zrzutów ścieków, melioracji uporządkowano w zakresie
niezbędnym do realizacji pracy.
W części merytorycznej opracowania opisano szczegółowo jakie dane zostały użyte do obliczeń.
Dane umieszczono w geobazie. Szczegółowy opis struktury poszczególnych warstw i tabel
zamieszczono w Metodyce. Dodatkowo w Zał.9. Tabela_opisu_atrybutów.xls umieszczono ten sam
opis warstw i tabel. Połączenia tabel z warstwami JCWP można dokonać używając kodu JCWP.
Geobaza zawiera poniższe grupy danych wymienione w porządku alfabetycznym:


dane wejściowe do wyznaczenia presji, np. warstwy budowli poprzecznych, zbiorników
wodnych, melioracji (obszary i miejscowości) oraz tabele np. depozycji z atmosfery (azotu i
fosforu wg województw); dane te zawierają warstwy i tabele identyfikujące źródła presji;
-

do_obliczen_budowle_poprzeczne
do_obliczen_CW_TW_tory_wodne
do_obliczen_CW_TW_zabudowa_opaski
do_obliczen_CW_TW_zabudowa_ostrogi
do_obliczen_CW_TW_zasilanie_brzegu
do_obliczen_depozycja_z_atmosfery
do_obliczen_drogi_wodne
do_obliczen_hodowla_ladunki_od_zwierzat_powiaty
do_obliczen_ladunki_p_k_ludnosc_nie_korzystajaca_z_oczyszczalni
do_obliczen_melioracje_miejscowosci
do_obliczen_melioracje_obszary
do_obliczen_MEW
do_obliczen_monitoring
do_obliczen_Nawozy_i_hodowla_ladunki_od_zwierzat_gminy
do_obliczen_pobory_kruszywa
do_obliczen_Zaklady_E_PRTR
do_obliczen_zbiorniki
zrodla_presji_kapieliska_JCWP_jeziorne
zrodla_presji_kapieliska_JCWP_przejsciowe
zrodla_presji_kapieliska_JCWP_przybrzezne
zrodla_presji_kapieliska_JCWP_rzeczne
zrodla_presji_pobory_powierzchniowe
zrodla_presji_przerzuty_wody
zrodla_presji_przyst_jacht_JCWP_jeziorne
zrodla_presji_przyst_jacht_JCWP_przejsciowe
zrodla_presji_przyst_jacht_JCWP_przybrzezne
zrodla_presji_przyst_jacht_JCWP_rzeczne
zrodla_presji_rozpr_obszar_rolnictwo_JCWP_jeziorne
zrodla_presji_rozpr_obszar_rolnictwo_JCWP_rzeczne
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-

zrodla_presji_zrzuty_pkt_komunalne
zrodla_presji_zrzuty_pkt_przemyslowe
zrodla_presji_zrzuty_pkt_stawy
zrzuty_kom_obszar_dzial_RZGW_GD
zrzuty_kom_obszar_dzial_RZGW_GL
zrzuty_kom_obszar_dzial_RZGW_KR
zrzuty_kom_obszar_dzial_RZGW_PO
zrzuty_kom_obszar_dzial_RZGW_SZ
zrzuty_kom_obszar_dzial_RZGW_WA
zrzuty_kom_obszar_dzial_RZGW_WR
zrzuty_przem_obszar_dzial_RZGW_GD
zrzuty_przem_obszar_dzial_RZGW_GL
zrzuty_przem_obszar_dzial_RZGW_KR
zrzuty_przem_obszar_dzial_RZGW_SZ
zrzuty_przem_obszar_dzial_RZGW_WA
zrzuty_przem_obszar_dzial_RZGW_WR
zrzuty_stawy_obszar_dzial_RZGW_GD
zrzuty_stawy_obszar_dzial_RZGW_GL
zrzuty_stawy_obszar_dzial_RZGW_KR
zrzuty_stawy_obszar_dzial_RZGW_PO
zrzuty_stawy_obszar_dzial_RZGW_SZ
zrzuty_stawy_obszar_dzial_RZGW_WA
zrzuty_stawy_obszar_dzial_RZGW_WR



dane krajowe, np. poligony i linie dotyczące podziału na JCWP, SCWP, ocena GIOŚ;



dane raportowe przekazane uprzednio do KE – podział na obszary dorzeczy, RZGW itp.;



dane regionalne – dane przekazane przez RZGW np. dotyczące zrzutów ścieków, poborów
wód powierzchniowych i przerzutów wody;



dane wynikowe – warstwy i tabele odnoszące się do presji i oceny
-

JCWP_LUPKI_KONCESJE
JCWP_LUPKI_ODWIERTY
ocena_ryzyka_JCWP_jeziorne
ocena_ryzyka_JCWP_przejsciowe_przybrzezne
ocena_ryzyka_JCWP_rzeczne
ocena_ryzyka_JCWPd
ocena_wplywu_pkt_obszar_JCWP_rzeczne
ocena_wplywu_presji_hydromorfologicznych
ocena_zasoby_wod_klasyfikacja_JCWP
presje_JCWP_melioracje
presje_JCWP_pobory_kruszywa
presje_JCWP_uj_podz_
presje_JCWP_zbiorniki
presje_punktowe_JCWP_rzeczne
presje_rozproszone_obszarowe_JCWP_rzeczne
presje_uj_pow_JCWP_rzeczne
Presje_wody_rekreacja_JCWP_jeziorne
Presje_wody_rekreacja_JCWP_przejsciowe
Presje_wody_rekreacja_JCWP_przybrzezne
Presje_wody_rekreacja_JCWP_rzeczne
presje_wskazniki_hydromorfologiczne_JCWP_rzeczne
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Zamieszczone w tabelach w geobazie w jej poszczególnych komórkach wartości „null” oznaczają
te pozycje, które nie są wypełnione ze względu na to, że wartość ich nie dotyczy. Przyjęcie
takiego rozwiązania w zamian za wpis tekstowy „nie dotyczy” umożliwia przeprowadzanie
analiz numerycznych w geobazie. Wartości „0” oznaczają istnienie pomiaru, obliczenia, itp. O
wartości „0”.
Wykonawca przekazuje łącznie z geobazą plik do wyświetlania danych w niej zawartych w formacie
ESRI mxd ArcGIS v.10.0. W przekazanym pliku mxd uwidoczniono grupy danych.
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Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Ochrony przed Powodzią dla
Dorzecza Górnej Wisły (IMGW PIB-IRM-IOŚ;2010)
Program wodno-środowiskowy kraju, Warszawa 2010
[Program rozwoju infrastruktury …, 2011] Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego
śródlądowego w Polsce - część 1. Analiza funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego oraz
turystyki wodnej w Polsce: Ministerstwo Infrastruktury Rotterdam, Warszawa, 2011
[Przetworzenie danych ..., 2013], Przetworzenie danych Państwowego Monitoringu Środowiska i
wykonanie oceny stanu jednolitych części wód rzecznych w układzie dorzeczy w roku 2011 i 2012,
IMGW-PIB, Warszawa 2013
[Raport 2010] Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2009 roku, Biblioteka
Monitoringu Środowiska, WIOŚ, Gdańsk 2010
[Raport 2011] Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2010 roku, Biblioteka
Monitoringu Środowiska, WIOŚ, Gdańsk 2011
[Raport 2012] Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2011 roku, Biblioteka
Monitoringu Środowiska, WIOŚ, Gdańsk 2012
Raport z wdrażania art. 13 Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE
[Raport 2007] Raport z wykonania usługi: wykonanie monitoringu podstawowego jakości wód Zatoki
Gdańskiej w rejonie zrzutu ścieków z Oczyszczalni Wschód, dwukrotnie w ciągu roku 2007 (na
wiosnę i pod koniec lata w szczycie sezonu wegetacyjnego), na trzech stacjach pomiarowych, IMGW,
[IMGW 2007a]
Roczniki Ochrony Środowiska za lata 1999 - 2011
[Rodzoch 2008], Rodzoch A., Przeglądowa mapa wskaźnika odnawialności wód podziemnych
pierwszego poziomu wodonośnego (wersja cyfrowa w formacie GeoMedia) - Baza danych GIS Mapy
hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000, PIG–PIB, Warszawa, 2008
[Rozporządzenie 2008], Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. nr 162, poz.
1008)
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad
jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2011 nr 86 poz. 478)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
priorytetowych (Dz. U. 2011 nr 257 poz. 1545)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód
powierzchniowych (Dz. U. 2011 nr 258, poz. 1549)
[Scenariusze 2010]; Projekt KLIMAT „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i
społeczeństwo” (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i
planowania gospodarczego). Zadanie 3: Zrównoważone gospodarowanie wodą, zasobami
geologicznymi i leśnymi kraju. Scenariusze rozwoju gospodarki wodnej w Polsce do 2030 r.
Syntetyczna informacja nt. zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/WE dużych projektów
przeciwpowodziowych (flood prevention major projects), przewidzianych do współfinansowania z
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
[Szczegółowe wymagania, ograniczenia …, 2010], Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety
dla potrzeb wdrażania planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce” Etap I, Region
Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, MGGP, 2010a
[Szczegółowe wymagania …, 2010], Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb
wdrażania planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce, praca zbiorowa pod red.
A. Hobot, MGGP, Kraków, 2010
[Typologia wód 2005], Typologia wód i wyznaczenie <<water bodies>> (części wód)
powierzchniowych i podziemnych, IMGW, 2005
[Tyszewski i in. 2008], Tyszewski S. (kier. zesp.), Herbich P., Indyk W., Jarząbek A., PusłowskaTyszewska D., Rutkowski M., Metodyka opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego
oraz warunków korzystania z wód zlewni, Pracownia Pro-Woda, Warszawa, 2008
[Ustawa 1995] Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1995 nr 88 poz. 439,
tekst jednolity)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627)
[Ustawa 2001], Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 145, tekst
jednolity)
Walczykiewicz T. Program rewitalizacji żeglugi śródlądowej NAIADES w kontekście wymogów
Ramowej Dyrektywy Wodnej, Gospodarka Wodna nr 1/2007, Warszawa, s. 17-21, 3 ilustracje, 5 poz.
bibliograficznych;
[Weryfikacja …, 2012], Weryfikacja wyznaczenia silnie zmienionych części wód przejściowych i
przybrzeżnych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, Stefan Sarna RS-Eko Pracownia Projektowa i
Konsultingowa, 2012
[WFDaH 2005], Water Framework Directive and Hydromorphology 17-19 October 2005, Prague,
Working Session IV: Assessment Criteria
[WFD CIS] Wytyczne /rekomendacje /zalecenia merytoryczne KE w ramach wspólnej strategii
wdrażania RDW (CIS)
[Wiadomości Żeglarskie], Wiadomości Żeglarskie, ISSN 0239-2828, Rzeczpospolita Polska, Biuro
Hydrograficzne Marynarki Wojennej
[Woźnicka] Jaki wpływ na gospodarkę wodną może mieć wydobycie gazu ze
niekonwencjonalnych?, Małgorzata Woźnicka, Przegląd Geologiczny, vol. 61, nr 6, 2013
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złóż

Wytyczne do raportu z wdrażania programów działań: Concept paper for 2012 reporting No. 2.2 (2010
r.)
Listy MasterPlanów: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych.html
[Wytyczne …, 2002], Wytyczne do analizy presji i oddziaływań zgodnie z Ramową Dyrektywą
Wodną, opracowane przez Grupę Roboczą IMPRESS, 2002
[Wytyczne …, 2003]. Wytyczne metodyczne do ustalania warunków referencyjnych i granic klas
stanu ekologicznego dla śródlądowych wód powierzchniowych - opracowane przez Grupę Roboczą
WSW 2.3 – REFCOND, 2003
How urbanization affect the water cycle - California Water &Land Use Partnership
W opracowaniu wykorzystano również następujące materiały:
Opracowania i materiały przekazane przez KZGW:
Mapa Podziału Hydrograficznego Polski, stan na X 2007r.
Dane GDOŚ – obszary Natura 2000, Parki Narodowe, parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody wg
stanu na rok 2012
Dane z monitoringu wód płynących zrealizowanego w 2012r., dane GIOŚ
Wyniki ichtiofauny rzecznej z lat 2011-2012, dane GIOŚ
Wstępne wyniki oceny stanu jednolitych części wód podziemnych za rok 2012, PIG-PIB
Surowe wyniki monitoringu jezior realizowanego w 2012r. wraz z ich oceną – dane GIOŚ
Ocena jezior za lata 2007-2012, wykonana z zastosowaniem ekstrapolacji – dane GIOŚ
Wyniki oceny monitoringu osadów dennych rzek i jezior lat 2010-2012, PIG-PIB
Przetworzenie danych Państwowego Monitoringu Środowiska i wykonanie oceny stanu jednolitych
części wód rzecznych w układzie dorzeczy w roku 2011 i 2012, IMGW-PIB, Warszawa 2013 w
oparciu o dane monitoringowe GIOŚ: 1. Dane z monitoringu rzek z lat 2007-2010 i za rok 2011, 2.
Dane z monitoringu jezior z lat 2007-2011, 3. Dane z monitoringu wód przejściowych i przybrzeżnych
z lat 2008-2011
„Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w
kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód
powierzchniowych” 2010 r. Konsorcjum: Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii
Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o. o w Poznaniu – lider konsorcjum; Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej w Warszawie, oddziały we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu; Instytut Rybactwa
Śródlądowego w Olsztynie im. Stanisława Sakowicza.
„Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd”, 2009r.
„Charakterystyka wód podziemnych zgodnie z zapisami Załącznika II.2 Ramowej Dyrektywy
Wodnej”. Praca jest realizowana przez PIG-PIB. Warszawa, marzec 2013
„Wyznaczenie obszarów znajdujących się pod rzeczywistą presją działalności rolniczej ze względu na
zanieczyszczenie wód związkami azotu” KZGW, Warszawa 2011
Wyniki badań jakości wód podziemnych, 2012 (monitoring diagnostyczny)
Wykazy obszarów chronionych przygotowane przez poszczególne RZGW, 2012.
Wyniki weryfikacji wstępnego i ostatecznego wyznaczenia silnie zmienionych i sztucznych części
wód (opracowane w poszczególnych RZGW)
Wyniki oceny stanu JCW płynących za lata 2010-2012, dane GIOŚ
Podział jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
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Raport z 2010 r. z wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej
Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze
wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki, 2012
Dane GIOŚ – informacje o warunkach referencyjnych dla elementów biologicznych w
poszczególnych kategoriach wód
Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych
powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce,

relacjach

z

wodami

podziemnymi

i

„Ocena presji rolniczej na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz wskazanie obszarów
szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego”, 2011 r. Instytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB Puławy
„Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód
jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni” wyk. w poszczególnych RZGW, 2010-2012r .
Ocena stanu JCWP za lata 2010-2012, przeliczona w oparciu o uzupełnione/zweryfikowane wyniki
paneuropejskiego ćwiczenia interkalibracyjnego „granice klas elementów biologicznych”, 2012, dane
GIOŚ
Weryfikacja oceny stanu jezior badanych w latach 2010-2012, uwzględniająca zweryfikowane w
wyniku paneuropejskiego ćwiczenia interkalibracyjnego „granice klas elementow biologicznych” –
dane GIOŚ
Pozostałe materiały wykorzystane:
Dane (pozyskane od Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej) dotyczące intensywności żeglugi
śródlądowej:
RZGW Warszawa - liczba statków przeprawianych przez śluzy w podziale na typy,
RZGW Gliwice - tabelaryczne zestawienie śluzowań, rok 2012,
RZGW Wrocław – liczba śluzowań, rok 2012,
RZGW Poznań - liczba śluzowań, rok 2008 i 2012.
Dane (pozyskane od Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych) dotyczące obszarów
zdrenowanych:
Woj. kujawsko-pomorskie, Włocławek – obszary zdrenowane (warstwa shape),
Woj. pomorskie - wykaz (xls) obszarów zdrenowanych na terenie Terenowego Oddziału Kartuzy,
Woj. opolskie – zestawienia tabelaryczne obszarów zdrenowanych w zlewni Odry i Warty (xls),
Woj. dolnośląskie – zestawienie tabelaryczne (xls) obszarów zdrenowanych,
Woj. warmińsko-mazurskie, Olsztyn - zestawienie tabelaryczne (xls) obszarów zdrenowanych –
informacje z oddziałów rejonowych,
Woj. małopolskie – ewidencja (xls) melioracji w układzie powiatów oraz wykaz (xls) obszarów
zdrenowanych z inspektoratów rejonowych,
Woj. łódzkie: książka ewidencyjna wód, urządzeń oraz zmeliorowanych gruntów w układzie wsi, w
podziale na powiaty (xls),
Woj. mazowieckie – zestawienie (xls) obszarów zdrenowanych w układzie powiatów,
Woj. świętokrzyskie – wykaz obszarów zdrenowanych w układzie powiatów (xls),
Woj. wielkopolskie – tabele (xls) obszarów zdrenowanych w poszczególnych gminach.
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
1. Zał.1. Presje_hydromorfologiczne_JCWP_przejsciowe_przybrzezne
2. Zał.2. Jeziora_analiza presji
3. Zał.3. Identyfikacja PKD_do_presji
4. Zał.4. Identyfikacja JCWP w których może dojść do nowych zmian fizycznych
5. Zał.5. Obiekty o możliwym wpływie na zwolnienie przepływu i na pulsacje
6. Zał.6. Techniczne działania ochrony przeciwpowodziowej mogące być przyczyną nowych
zmian fizycznych_bis
7. Zał.7. Analiza porównawcza ocen ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych z 2007 i 2012
roku
8. Zał.8. Presje _ocena_wplywu_ocena_ryzyka_wyniki_obliczen _JCWP_rzeczne
9. Zał.9. Tabela_opisu_atrybutów
10. Zał.10. Zestawienie JCWP wszystkich kategorii wód, w których zlokalizowano obiekty
rekreacji
11. Zał.11. Identyfikacja punktowych źródeł i emitowanych zanieczyszczeń do jednolitych
części wód rzek i jezior stanowiących ich odbiorniki (załączony do Raportu)
12. Zał.12. Wykaz ważniejszych dokumentów dotyczących pozyskania dodatkowych danych do
analizy presji
13. Załączniki GIOS
14. Charakterystyka wód podziemnych zgodnie z zapisami zał. II.2 Ramowej Dyrektywy Wodnej
15. Załącznik wody przybrzeżne i przejściowe
Załączniki w formacie excel zostały zapisane w Microsoft Office Proffessional Plus 2010. Ich
przeglądanie w niższej wersji tego programu może spowodować niepoprawne wyświetlanie się
załączników.
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