
 MasterPlany dla obszarów dorzeczy   
Odry i Wisły 

Warszawa, 18-19 marca 2014 r. 
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Ustalenia  z Komisją Europejską, uchwała Rady Ministrów z dnia 2 
lipca 2013 r. Plan działań w zakresie planowania strategicznego w 
gospodarce wodnej. 

MasterPlan będzie jednym z dokumentów źródłowych do 
opracowania Programu wodno-środowiskowego kraju oraz planów 
gospodarowania wodami. 

MasterPlany dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry 



3 

3 

•  przedsięwzięcia zrealizowane oraz przedsięwzięcia 
planowane, w sektorach: 

MasterPlan obejmuje: 

ü  ochrona przeciwpowodziowa i gospodarka wodna, 

ü  żegluga śródlądowa i morska, 

ü  hydroenergetyka. 
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MasterPlan (projekt dokumentu na dzień 28.02.2014 r.) – zakres: 

1.  Charakterystyka obszaru dorzecza oraz regionów wodnych 
 – z uwzględnieniem problemów gospodarki wodnej, 

 
2.  Przedstawienie głównych potrzeb i priorytetów obszaru 

dorzecza, 
 
3.   Analiza przedsięwzięć zrealizowanych oraz planowanych, 
 
4.  Charakterystyka JCW oraz obszarów chronionych, 
 
5.  Ocena każdego przedsięwzięcia 
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6.  Ocena efektów skumulowanych, 

7.  Podsumowanie oddziaływań na obszary Natura 2000, 

8.  Analiza potrzeby zastosowania odstępstw z art. 4 RDW, 

9.  Wskazanie dla poszczególnych inwestycji: celu, 
harmonogramu realizacji, kosztów oraz jednostek 
odpowiedzialnych za ich realizację. 

MasterPlan (projekt dokumentu na dzień 28.02.2014 r.) – zakres: 
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Przedsięwzięcia zgłoszone do MasterPlanów 
 

Przedsięwzięcia - 
SIWZ 

            Wszystkie przedsięwzięcia zgłoszone dla 
dorzecza 

Przedsięwzięcia - 
oferta 

Przedsięwzięcia – 
zgłoszone do 31.01. 

    etap systematyzowania listy przedsięwzięć, w tym 
eliminacja powtarzających się 
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Podział przedsięwzięć zgłoszonych do MasterPlanów 
             Wszystkie przedsięwzięcia zgłoszone dla 

dorzecza 
                       

Zgłoszone prawidłowo z uwagi na 
charakter przedsięwzięcia 

Zgłoszone nieprawidłowo z 
uwagi na charakter 

przedsięwzięcia 

 
Lista przedsięwzięć nie 

ujętych w MP  

 
Przedsięwzięcia 

posiadające 
dokumentację

     

Przedsięwzięcia 
nie posiadające 

dokumentacji 
    

Lista przedsięwzięć 
poddanych analizie 

Lista przedsięwzięć  
- ustalenie ram do dalszego 

postępowania 
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Analiza przedsięwzięć  
(projekt dokumentu na dzień  
28.02.2014) 
 
 ü  Identyfikacja przestrzenna  
     przedsięwzięć – na podstawie 
     dostarczonej dokumentacji 
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Analiza przedsięwzięć (projekt dokumentu na dzień 28.02.2014) 

ü  Opracowanie Tabeli Oceny Projektów (TOP) 

Region 
wodny  

Zlewnia 1 

JCWP - identyfikacja 

JCWP - identyfikacja 

opis przedsięwzięcia 

opis przedsięwzięcia 

opis przedsięwzięcia 

opis przedsięwzięcia 

Zlewnia 2 

JCWP - identyfikacja 

JCWP - identyfikacja 

opis przedsięwzięcia 

opis przedsięwzięcia 

opis przedsięwzięcia 

opis przedsięwzięcia 
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Analiza przedsięwzięć (projekt dokumentu na dzień 28.02.2014) 

1.  Identyfikacja JCWP (dorzecze, kod zlewni, nazwa zlewni, kod JCWP, 
nazwa JCWP, typ JCWP); 

 
2.  Charakterystyka przedsięwzięcia: Identyfikacja przedsięwzięcia (ID 

inwestycji, instytucja zgłaszająca, inwestor, inwestycja); Lokalizacja 
przedsięwzięcia (województwo, powiat, gmina, ciek); Opis 
przedsięwzięcia (kwalifikacja przedsięwzięcia wg art. 3 Prawa 
budowlanego, rodzaj przedsięwzięcia, zakres przedsięwzięcia, cel 
przedsięwzięcia. lokalizacja względem obszarów chronionych, cel 
środowiskowy ustalony dla obszaru chronionego, harmonogram 
realizacji przedsięwzięcia, koszty realizacji przedsięwzięcia, źrodło/a 
finansowania; 
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Analiza przedsięwzięć (projekt dokumentu na dzień 28.02.2014) 

3.  Ustalenie czynników oddziaływania na poszczególne elementy stanu  
– opracowanie macierzy dla każdego przedsięwzięcia (lista oddziaływań 
np. ubezpieczenie brzegów, zmiana przekroju poprzecznego, likwidacja 
nadbrzeżnej roślinności); 

 
4.  Harmonogram realizacji przedsięwzięcia, źródło/a finansowania. 

Wynik oceny 
oddziaływania na 

podstawie macierzy: 
wpływ, brak wpływu 

opis przedsięwzięcia 
Harmonogram realizacji 

przedsięwzięcia (do 2015 r. ; 
do 2018; do 2021 r.), źródła 

finansowania 
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Analiza przedsięwzięć (projekt dokumentu na dzień 28.02.2014) 

Schemat macierzy oddziaływania 

 
Elementy oceny  

stanu JCW 

 
Czynniki 
 oddziaływania 

Elementy 
biologiczne 

Elementy 
hydromorfologiczne 

Elementy 
fizyko-chemiczne 

identyfikacja na podstawie 
rodzaju i zakresu inwestycji opis oceny wpływu opis oceny wpływu opis oceny wpływu 

… opis oceny wpływu opis oceny wpływu opis oceny wpływu 

!
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Wynik analizy przedsięwzięć (projekt dokumentu na dzień 
28.02.2014) 

ü  Przedsięwzięcia, które nie wpływają 
negatywnie na osiągnięcie dobrego 
stanu wód lub nie pogarszają stanu 
wód.  

ü  Przedsięwzięcia, które mogą 
spowodować nieosiągnięcie dobrego 
stanu wód lub pogorszenie stanu/
potencjału i dla których należy 
rozważyć zastosowanie odstępstwa. 
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Ocena efektów skumulowanych (projekt dokumentu na dzień 
28.02.2014) 

Wyznaczenie granic oceny 
(granice hydrograficzne, 

granice czasowe) 

Identyfikacja czynników wpływających na ocenę:  
•  rodzaj i zakres planowanych działań; 
•  ocena obecnych zmian w środowisku; 
•  aktualny stan i status (w przypadku JCWP); 
•  ocena prawdopodobieństwa, iż zastosowane działania 
łagodzące przyniosą pożądany skutek  

Wyznaczenie granic oceny 
(granice hydrograficzne, 

granice czasowe) 

M
etoda nakładania m

ap 

E
fekt skali 
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Odstępstwo z art. 4 ust. 7 RDW (projekt dokumentu na dzień 
28.02.2014) 

Nieosiągnięcie celów ze względu na realizację nowych inwestycji (art. 4 
ust. 7 RDW) rozumianych jako: 
 
ü  nowe zmiany w charakterystyce fizycznej części wód powierzchniowych lub 

zmiany poziomu wód podziemnych; 
ü  nowe zrównoważone formy działalności gospodarczej człowieka. 
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Odstępstwo z art. 4 ust. 7 RDW (projekt dokumentu na dzień 
28.02.2014) 

nie stanowi naruszenia przepisów RDW, jeżeli łącznie spełniono następujące 
warunki: 
ü  zostały podjęte wszystkie praktyczne kroki, aby ograniczyć niekorzystny 

wpływ na stan części wód (art. 4 ust. 7 lit. a RDW); 
ü  przyczyny tych modyfikacji lub zmian są szczegółowo określone i 

wyjaśnione w planie gospodarowania wodami (art. 4 ust. 7 lit. b RDW); 
ü  przyczyny tych modyfikacji lub zmian stanowią nadrzędny interes 

społeczny (art. 4 ust. 7 lit. c RDW); 
ü  korzystne cele, którym służą te modyfikacje lub zmiany części wód, nie 

mogą, z przyczyn możliwości technicznych czy nieproporcjonalnych 
kosztów być osiągnięte innymi środkami, stanowiącymi znacznie 
korzystniejszą opcję środowiskową (art. 4 ust. 7 lit. d RDW).   
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Odstępstwa z art. 4 ust. 4 i 5 RDW (projekt dokumentu na 
dzień 28.02.2014) 

Dla projektów realizowanych, dla których pozwolenie na budowę 
zostało przyznane przed dniem 31 grudnia 2012 r., ocena powinna 
określić środki służące odwróceniu spowodowanych presji, w tym 
identyfikację potrzeby stosowania derogacji zgodnie z art. 4 ust. 4 i 5 
Ramowej Dyrektywy Wodnej i wdrożenie odpowiedniego programu 
działań.  

 Odstępstwa z art. 4 ust. 4 i 5 RDW mają zastosowanie tylko do JCW… 



18 

18 

Podział przedsięwzięć (projekt dokumentu na dzień 28.02.2014) 

TOP	  
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Prace nad dokumentem końcowym (termin zakończenia 
31.03.2014) 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentu, który zostanie 
poddany konsultacjom społecznym w ramach procedury SOOS: 

-  uwzględnienie zgłoszonych uwag, 

-  opracowanie Prognozy. 
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Dziękuję za uwagę 


