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Aktualizacja PWŚK i PGW

Art. 11 RDW
„Każde Państwo Członkowskie zapewnia ustalenie
programu działań, dla wszystkich obszarów dorzeczy (…),
uwzględniając wyniki analiz wymaganych na mocy art. 5,
dla osiągniecia celów ustalonych na mocy art. 4.”

Art. 13 RDW
„Państwa Członkowskie zapewniają opracowanie planów
gospodarowania wodami w dorzeczy dla każdego
dorzecza leżącego całkowicie na ich terytorium.”

Plany poddawane są przeglądowi i uaktualniane 
cyklicznie co 6 lat
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Dobry stan wód do 2015 r.



Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Ocena pierwszych planów – główne uwagi KE:

 brak spójności procesu planowania

 luki w monitoringu wód

 za mało informacji w PGW o:

 zastosowanych metodykach: wyznaczanie SZCW i SCW, derogacji (w tym z art. 4.7)

 współpracy międzynarodowej

 sposobie wyboru działań wskazanych w PWŚK i ich skuteczności

WNIOSKI aPWŚK + aPGW



Aktualizacja 
Programu wodno-środowiskowego kraju 

i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

aPWŚK i aPGW

CZĘŚĆ I

aPWŚK

CZĘŚĆ II

aPGW

CZĘŚĆ III

Konsultacje 
społeczne RDW



Opracowanie ostatecznej wersji aPWŚK

do 28.08.2015 r.

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektu  aPWŚK

do 6.03.2015 r.

Opracowanie projektu aPWŚK

do 29.09.2014 r.

CZĘŚĆ I: Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju 



Metodyka 
opracowania 

aPWŚK

Projekt 
aPWŚK

Zastosowanie przyjętego podejścia 
metodycznego „w praktyce” 

– pilotaż – 21 JCW

Wskazanie dla każdego z działań 
powiązania z presją/presjami i jej/ich 

wpływem na stan wód
„PRESJA – DZIAŁANIE” 

I ETAP: 29.09.2014 r.

CZĘŚĆ OPISOWA + PROJEKT BAZY DANYCH

CZĘŚĆ I: Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju 



Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko projektu  aPWŚK

II ETAP: 06.03.2015 r. 

Projekt prognozy 
oddziaływania 
na środowisko 

aPWŚK

Konsultacje 
społeczne 

(5-27.01.2015 r.)

Prognoza 
oddziaływania 
na środowisko

PROGNOZA + ZWERYFIKOWANY PROJEKT aPWŚK

CZĘŚĆ I: Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju 



Etap III: 28.08.2015 r. 

CZĘŚĆ I: Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju 

W ostatecznej wersji aPWŚK m.in.:

 programy działań (podstawowe i uzupełniające) dla poszczególnych JCW, 

 ocena skuteczności, realności i efektywności kosztowej wskazanych działań,

 koszty realizacji poszczególnych działań + źródła finansowania,

 jednostki odpowiedzialne za realizację działań,

 harmonogram wdrażania/realizacji poszczególnych działań.

CZĘŚĆ OPISOWA + FUNKCJONALNA BAZA DANYCH



CZĘŚĆ II: Aktualizacja planów gospodarowania wodami

Opracowanie ostatecznej wersji aPGW

do 28.08.2015 r.

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektów aPGW

do 07.04.2015 r.

Opracowanie projektów aPGW

do 02.10.2014 r.



Aktualizacja planów gospodarowania wodami

Etap I: 02.10.2014 r. 

• analiza wszystkich JCW pod kątem derogacji

• przeprowadzenie „pilotażu” – 21 JCW

koncepcja derogacji

16.06.2014 r.

• wykaz wielkości wykazu emisji i stężeń substancji priorytetowych

• wykaz obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków (…), dla których
utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie

wykazy wód

11.07.2014 r.



• dla pozostałych 8 obszarów dorzeczy

• podejście metodyczne – analogiczne jak przyjęte w MasterPlanach

analizy wpływu inwestycji 
na stan wód

02.10.2014 r.

• dla wszystkich JCWP i JCWPd

• szczegółowe informacje o każdej JCW

• wykaz JCW

karty charakterystyk

02.10.2014 r.

Aktualizacja planów gospodarowania wodami



Aktualizacja planów gospodarowania wodami

• wymagania RDW i ustawy Prawo wodne (rozporządzenie Rady Ministrów w
sprawie szczegółowego zakresu opracowywania PGW),

• zalecenia KE – ocena pierwszych PGW,

• wyniki wszystkich prac planistycznych zrealizowanych w II cyklu,

• tabele raportowe,

• załączniki graficzne, warstwy shp., bazy danych

Projekty aPGW

02.10.2014 r.



Aktualizacja planów gospodarowania wodami

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko projektów  aPGW

II ETAP: 07.04.2015 r. 

Projekt prognozy 
oddziaływania 
na środowisko 

aPGW

Konsultacje 
społeczne 

(6-27.02.2015 r.)

Prognoza 
oddziaływania 
na środowisko



Aktualizacja planów gospodarowania wodami

Etap III: 21.12.2015 r. 

Ostateczna wersja aPGW zawierać będzie m.in. :

 opis charakterystyk obszaru dorzecza

 wykaz JCW – karty charakterystyk

 wykazy wód

 informacje o wynikach PMŚ

 informacje dot. oceny stanu

 podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z 

oceną ich wpływu na stan wód 



Aktualizacja planów gospodarowania wodami

Etap III: 21.12.2015 r. 

Ostateczna wersja aPGW zawierać będzie m.in. :

 dla PGW Wisły i Odry – wyniki odpowiedniego MasterPlanu

 metodykę wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód

 metodykę wyznaczania celów środowiskowych i derogacji

 wyniki analizy zwrotu kosztów za usługi wodne oraz kosztów środowiskowych

i zasobowych zgodnie z art. 9 RDW

 podsumowanie działań podstawowych i uzupełniających

 informacje dot. integralności wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy

w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim



KONSULTACJE SPOŁECZNE – ZAPEWNIENIE AKTYWNEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA

Zgodnie z art. 14 RDW
przed zatwierdzeniem i opublikowaniem aktualizacji
PGW, dokumenty te powinny zostać przedłożone do
publicznej wiadomości w celu zgłaszania uwag na okres
minimum sześciu miesięcy. Skierowane do:

administracji rządowej

administracji samorządowej

użytkowników wód

organizacji pozarządowych

władz sąsiednich krajów

Konsultacje społeczne aPGW



Konsultacje społeczne aPGW

Kampania 
informacyjna 

przez cały proces 
tworzenia 

planów
• broszury informacyjne

• internet, prasa, inne media

• film reklamowy dot. aPGW

• ankiety

• WWW.RDW.ORG.PL



 na poziomie krajowym i regionalnym,

 minimum 8 konferencji w ramach działań informacyjno-konsultacyjnych (na

terenie każdego RZGW + krajowa),

 spotkania konsultacyjne,

 koordynacja konsultacji społecznych planów gospodarowania wodami i planów

zarządzania ryzykiem powodziowym wspólna część konsultacji (wspólne 4

miesiące od grudnia 2014 r. do kwietnia 2015 r.),

 KRAJOWE FORUM WODNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE : 06.10.2014 r.- 07.04.2015 r.

Konsultacje społeczne aPGW



Dziękuję za uwagę

Razem dbamy o przyszłość naszych wód


