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Z czym to się je?
Ramowa Dyrektywa Wodna w pigułce

Cele środowiskowe Ramowej Dyrektywy Wodnej

Przedsięwzięcia, mające znaczący wpływ na cele 
środowiskowe Ramowej Dyrektywy Wodnej

Ocena skutków planowanych przedsięwzięć na cele środowiskowe 
Ramowej Dyrektywy Wodnej



W zasadzie można uznać, że każde Przedsięwzięcie wpływa na 
cele środowiskowe RDW. 

Naprawdę istotne są jednak tylko Przedsięwzięcia z zakresu 
gospodarki wodnej. Właściwie większości inwestycji towarzyszą 
przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodnej (np. odwadnianie 
autostrad czy linii kolejowych, odprowadzanie deszczówki z 
obiektów przemysłowych). Nawet budowa domów 
jednorodzinnych może się wiązać z przecinaniem warstwy wód 
pierwszego poziomu przez fundamenty. 

Jednak poza dużymi obiektami liniowymi wpływ innych inwestycji 
na cele środowiskowe RDW jest znikomy i na tyle lokalny, że w 
skali części wód, liczącej z reguły kilkanaście km długości i co 
najmniej 10 km^2 powierzchni jest pomijalny.



Inwestycje liniowe
Autostrady, drogi szybkiego ruchu
Drogi krajowe, wojewódzkie i inne o dużym natężeniu ruchu
Drogi o niskim natężeniu ruchu
Koleje
Rurociągi
Inwestycje związane z gospodarką wodną
Zbiorniki retencyjne
Zbiorniki suche, przeciwpowodziowe
Małe zbiorniki wodne
Elektrownie wodne
Regulacje cieków
Pobór wody
Przerzuty wody
Kanalizacja
Ścieki
Inne
Nartostrady, infrastruktura turystyczna
Mosty



Inwestycje liniowe
Wszystkie inwestycje liniowe (autostrady, drogi szybkiego ruchu,
drogi krajowe, wojewódzkie i inne o dużym natężeniu ruchu, 
drogi o niskim natężeniu ruchu, koleje, rurociągi) mają zarówno 
wspólne czynniki oddziaływania, jak i czynniki specyficzne dla 
rodzaju Przedsięwzięcia.

Wspólne potencjalne oddziaływania to:

Rozcinanie i izolacja wód podziemnych pierwszego poziomu i 
drobnych cieków powierzchniowych (np. „Carska Droga” biegnąca 
przez lewobrzeżne bagna biebrzańskie w Biebrzańskim PN);

Możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych zawiesinami 
powstającymi podczas prowadzenia wykopów;

Możliwość zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi 
podczas prowadzenia prac.



Inwestycje liniowe

Autostrady, drogi szybkiego ruchu , drogi krajowe, wojewódzkie i 
inne o dużym natężeniu ruchu w okresie eksploatacji są narażone 
na podwyższoną emisję tlenków azotu, co w strefie 200-500 m 
stwarza zagrożenie eutrofizacją dla wrażliwych siedlisk o 
charakterze oligotroficznym – torfowiska przejściowe i wysokie –
7110, 7120, 7140, dystroficzne zbiorniki wodne 3160, jeziora 
lobeliowe 3110, bory bagienne 91E0 i podobne.



Inwestycje liniowe

Wszystkie rodzaje dróg w okresie zimowym mogą spowodować 
podwyższone stężenie chlorków (zwłaszcza w regionach 
górskich). Spływanie soli po okresie zimowym – z reguły 
podwyższone stężenia chlorków są w okresie silnych opadów lub 
topnienia śniegu i najczęściej nie przekraczają stężeń 
szkodliwych. Negatywne oddziaływania mogą dotyczyć tylko ryb 
w niewielkich rzekach o małej objętości przepływu (mniej niż 0,2-
0,3 m^3/s). :



Inwestycje liniowe

Koleje – tory kolejowe są regularnie opryskiwane herbicydami. 
Może to powodować ich przedostawanie się do wód 
powierzchniowych i powodować zniszczenie makrofitów, lub w 
przypadku zastosowania herbicydów o bardzo szerokim spektrum 
działania, także glonów fitobentosowych.

Stosowane współcześnie herbicydy są szybko rozkładane, dlatego 
raczej nie powodują zagrożenia dla wód podziemnych.



Inwestycje związane z gospodarką wodną
Przedsięwzięcia o najsilniejszych potencjalnych oddziaływaniach 
na cele środowiskowe RDW. Należą do nich:

Zbiorniki retencyjne
Zbiorniki suche, przeciwpowodziowe
Małe zbiorniki wodne
Elektrownie wodne
Regulacje cieków
Pobór wody
Przerzuty wody
Kanalizacja
Ścieki



Zbiorniki retencyjne

Zbiorniki retencyjne gromadzą wodę w jakimś celu. Celem 
najczęściej jest zaspokojenie  potrzeb wodnych w gospodarce 
komunalnej, rolnictwie, żegludze, energetyce, rekreacji. Prawie 
zawsze zbiorniki retencyjne mają także wpisaną funkcję 
przeciwstawną poprzednim – zachowanie odpowiedniej 
pojemności powodziowej.
Zbiorniki zaporowe przekształcają koryto rzeki na bardzo długim 
odcinku. Od górnej wody zasięg przekształceń sięga końca „cofki” 
zbiornika (kilka-kilkanaście kilometrów od zapory), od dolnej 
wody przekształcenie mogą sięgać kilkudziesięciu-kilkuset 
kilometrów).



Zbiorniki retencyjne
Utrudniają lub uniemożliwiają migracje ryb;
Utrudniają lub uniemożliwiają transport substancji, zmieniając 
morfologię koryta oraz właściwości fizyczne i chemiczne wody;
Mogą i najczęściej mają bardzo duży wpływ na modyfikację 
sezonowej i dobowej dynamiki przepływów. Często sezonowe 
modyfikacje są wpisane w zadania zbiornika.



Zbiorniki suche, przeciwpowodziowe

Służą tylko jednemu celowi – ograniczaniu ryzyka powodziowego 
i redukcji zniszczeń. Z reguły są projektowane tak, że zatrzymują 
tylko „katastrofalne” mające destrukcyjny wpływ na siedliska 
wodne i lądowe.
Nadmierna redukcja wysokich przepływów może negatywnie 
oddziaływać na siedliska zależne od regularnych wylewów rzek, 
ale nie są to tak silne oddziaływania, jak w przypadku 
wielofunkcyjnych zbiorników retencyjnych.

Negatywne oddziaływania związane z fazą realizacji 
wszystkich zbiorników są jednakowe:
Zniszczenie istniejących siedlisk przez infrastrukturę zbiornika,
Krótkotrwałe pogorszenie jakości wody (zawiesiny)
Potencjalna możliwość skażenia wody substancjami 
ropopochodnymi.



Małe zbiorniki wodne
Oddziaływania zależne od lokalizacji:
Zbiornik na cieku:
W górnych biegach cieków, gdzie jeszcze nie występują ryby – w 
okresie eksploatacji oddziaływania nieznaczne (brak przerwania 
ciągłości migracyjnej rzeki).
W odcinkach w których występują ryby przerwanie ciągłości 
migracyjnej.
Mało znaczący wpływ na reżim hydrologiczny.
Przekształcenie odcinka rzeki w rzekę silnie zmienioną.
Zbiornik poza ciekiem:
Brak oddziaływań w fazie eksploatacji.

W fazie realizacji oddziaływania wspólne dla wszystkich 
zbiorników.



Elektrownie wodne
Przedsięwzięcia z grupy najbardziej szkodliwych, zwłaszcza, że 
najczęściej są powiązane z dużymi zbiornikami retencyjnymi.
Same elektrownie:
są przyczyną śmierci lub uszkodzeń ryb po pasażu przez turbiny;
powodują dużą dobową zmianę przepływu.



Elektrownie wodne z kanałami derywacyjnymi lub innym 
skróceniem biegu wody powodują całkowite przekształcenie 
dawnego koryta rzeki od dolnej wody.



Elektrownie wodne
Jako przedsięwzięcia o dużej szkodliwości doczekały się bardzo 
dobrego opracowania, pozwalającego ocenić stopień ich 
szkodliwości.
Uwarunkowania środowiskowe istotne przy realizacji małych 
elektrowni wodnych. Projekt. GDOŚ 2012.

OOŚ każdej elektrowni wodnej powinna być prowadzona według 
zawartej w tym opracowaniu instrukcji, pozwalającej oceni 
elektrownię jako przedsięwzięcie niskiego, średniego i wysokiego 
ryzyka.
W zasadzie po ocenieniu na podstawie „Uwarunkowań…” projektu 
jako przedsięwzięcie wysokiego ryzyka należy zrezygnować z 
projektu (nie wydać decyzji środowiskowej, lub nie odnowić 
pozwolenia wodnoprawnego).



Regulacje cieków
Grupa przedsięwzięć polegająca na wykonaniu jednego lub 
wszystkich poniższych działań:
Umocnienia brzegów
Umocnienia brzegów z zmianą biegu koryta
Umocnienia dna
Budowa/modernizacja wałów przeciwpowodziowych



Umocnienia brzegów i dna
Może całkowicie niszczyć siedliska i być przyczyną przekształceń 
składu gatunkowego wszystkich zespołów organizmów.
W zależności od sposobu wykonania umocnień przekształcenia 
mogą być trwałe.
Powodują całkowitą lub częściową zmianę morfologii koryta i 
unifikację siedlisk.
Ograniczają zasilanie koryta rzeki wodami podziemnymi.



Umocnienia brzegów i dna
Negatywne oddziaływania w znacznym stopniu zależą od sposobu 
prowadzenia prac. Regulacja częściowa (tylko brzegu erozyjnego 
na krótkim odcinku rzeki w niewielkim stopniu pogarsza warunki 
morfologiczne rzeki.



Umocnienia brzegów i dna

Dobrze zaprojektowane i wykonane umocnienia brzegów i dna 
umożliwiają szybkie odtworzenie zniszczonych podczas prac 
siedlisk. Okres regeneracji może wynosić nawet tylko kilka lat, 
czyli mieścić się w jednym cyklu planistycznym RDW.



Regulacje cieków – zmiana biegu koryta
Powoduje unifikację siedlisk, zmienia aktywność 
morfodynamiczną rzeki, zaburza procesy erozji i sedymentacji.



Pobory wody

Duże pobory wody mogą wpłynąć na dynamikę objętości 
przepływu i powodować permanentne okresy niżówkowe, 
przyczyniające się do zmiany sedymentów, przegrzewania wody, 
deficytów tlenu, zmiany przepływu z turbulentnego na laminarny.

Z reguły pobory wody, nawet dla dużych przedsiębiorstw nie 
przekraczają 0,3 m3/s.

Dlatego pobory wody mają negatywne oddziaływania tylko w 
rzekach małych (o objętości średniego niskiego przepływu poniżej 
10 m^3/s. 

Przerzuty wody między zlewniami 
Mają wszystkie negatywne oddziaływania poborów, a dodatkowo 
umożliwiają migrację gatunków inwazyjnych gatunków obcych.



Kanalizacja, Ścieki

Kanalizacja miejscowości wpływa na jakość wody, zmieniając 
sposób wprowadzania zanieczyszczeń do cieków z rozproszonego 
(szkodliwego dla wód podziemnych, ale do pewnego stopnia 
łaskawszego dla rzek, gdyż część zanieczyszczeń mogła być 
absorbowana przez ekosystemy lądowe, czy nawet pola uprawne) 
na punktowy.

Ścieki nieoczyszczone zgodnie z wymogami przepisów pogarszają 
jakość chemiczną wody i mogą się przyczyniać do nie osiągnięcia 
dobrego stanu chemicznego.

Punktowo odprowadzana ścieki są łatwiejsze do kontrolowania ich 
jakości.



Inne
Nartostrady, 
Infrastruktura turystyczna,
Mosty,
Inne obiekty budowlane.



Nartostrady, infrastruktura turystyczna

Negatywne oddziaływania na cele środowiskowe RDW mają 
ewentualne pobory wody do naśnieżania tras narciarskich. 
Zwłaszcza, że odbywają się zimą, kiedy w rzekach są niskie stany 
wody.

Rozbudowa infrastruktury turystycznej (w tym nartostrad) 
zwiększa sezonowe obciążenie oczyszczalni ścieków i generuje 
rozproszone źródła zanieczyszczeń.



Mosty i inne obiekty budowlane zlokalizowane na brzegach 
cieków lub w ich bezpośrednich dolinach.

Potencjalne negatywne czynniki oddziaływania to możliwość 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych zawiesiną oraz 
substancjami ropopochodnymi w okresie realizacji.
W okresie eksploatacji oddziaływania tego rodzaju obiektów są 
nieznaczące.


