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Z uwagi na rolę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) w monitorowaniu 

wykorzystywania funduszy Unii Europejskiej w kontekście zgodności z prawem 

wspólnotowym zaistniała konieczność podjęcia działań mających na celu stworzenie 

instrumentów weryfikujących przewidziane do współfinansowania przedsięwzięcia 

hydrotechniczne (w szczególności z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, żeglugi  

i energetyki wodnej). Konieczność ta wynika z utrwalonego stanowiska Komisji Europejskiej, 

która niejednokrotnie podnosiła kwestię niedostatków we wdrażaniu RDW w Polsce w tym  

w części wciąż aktualnych pomimo nowelizacji ustawy Prawo wodne, która nastąpiła w dniu 

5 styczniu 2011 r.: 

•pierwotnie Uzasadniona Opinia Komisji Europejskiej Naruszenie nr 2007/2246;  

•prezentacje przedstawicieli Komisji Europejskiej wygłoszone na seminarium 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) w dniu 8.02.2011 r.,  

•notatka ze spotkania przedstawicieli Komisji Europejskiej i przedstawicieli RP  

w Brukseli w dniu 9.09.2011r. poświęconego konsekwencjom niedostatecznej 

implementacji RDW w kontekście możliwości współfinansowania przedsięwzięć ze 

środków Unii Europejskiej 

 

 



 

 

W związku z dotychczasowymi staraniami KZGW w zakresie wypracowania zasad 

weryfikacji przedsięwzięć hydrotechnicznych na potrzeby wniosku o dofinansowanie 

przedstawiamy poniżej uzasadnienie konieczności podjęcia dalszych działań zaradczych oraz 

propozycję instrumentów zaradczych. 

 

Proponowane instrumenty mają za zadanie skompensowanie braków we wdrażaniu RDW 

w Polsce polegających na: 

1. braku podstaw prawnych dla prawidłowego stosowania derogacji na podstawie Art. 

 4(7) RDW[1] w stanie prawnym obowiązującym do 18 marca 2011 r.[2]; 

2. braku metodyk oceny stanu wód w zakresie niektórych elementów jakości 

 wymaganych na mocy RDW (dotyczy elementów hydromorfologicznych[3] i niektórych 

 elementów biologicznych[4]);  

 

 
[1] Przepis ten określa zasady dopuszczalności odstępstwa od osiągnięcia celu ochrony wód wyznaczonego na mocy RDW i ma umożliwiać realizację 

przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na stan wód.  
[2] Data wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo wodne z dnia 5 stycznia 2011 r.  
[3] W rozumieniu RDW, elementy hydromorfologiczne stanu wód wspierające elementy biologiczne, w przypadku rzek obejmują: system hydrologiczny (ilość i dynamika 

przepływu wód, połączenie z częściami wód podziemnych), ciągłość rzeki, warunki morfologiczne (głębokość rzeki i zmienność szerokości, struktura i skład podłoża 

rzek, struktura strefy nadbrzeżnej). W podobny sposób określane są elementy hydromorfologiczne stanu jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych. 
[4] Elementy biologiczne stanu wód w przypadku rzeki obejmują: skład i liczebność flory wodnej, skład i liczebność bezkręgowców bentosowych, skład, liczebność i 

struktura wiekowa ichtiofauny. 



 

 

3. braku efektywnego krajowego systemu monitorowania wszystkich wymaganych 

 przez RDW elementów stanu wód (nie są monitorowane elementy 

 hydromorfologiczne i niektóre biologiczne, a obecnie istniejące punkty pomiarowe 

 elementów fizykochemicznych, chemicznych i niektórych elementów biologicznych 

 nie dają bezpośrednich informacji o stanie wszystkich jednolitych części wód 

 powierzchniowych); 

 

4. nie przekonywającej w opinii Komisji Europejskiej strategicznej analizie wariantów 

 osiągnięcia celu stawianego przed danym przedsięwzięciem/ powiązanymi ze sobą 

 przedsięwzięciami z zakresu zarządzania ryzykiem powodziowym na etapie 

 opracowywania Planu Gospodarowania Wodami Dorzecza (PGWD).  

 

 



W zakres proponowanych Instrumentów zaradczych wchodzą:  

  

a) Lista sprawdzająca przedsięwzięcia hydrotechniczne na potrzeby wniosku  

o dofinansowanie; instrument ten ma zasadniczo za zadanie skompensowanie 

braków, o których mowa pkt. 1 powyżej tj. brak terminowej transpozycji art. 4 (7) 

RDW do prawa polskiego. 

 

b) Wytyczne do ekspertyz na potrzeby Listy sprawdzającej, które beneficjenci będą 

musieli wykonać w związku z koniecznością oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na stan wód; Instrument ten po pierwsze umożliwia właściwe podejście  

do stosowania art. 4 (7) RDW a ponadto kompensuje braki, o których mowa w pkt. 

2 i 3 powyżej tj. brak metodyki odnośnie oceny stanu wód w zakresie niektórych 

elementów jakości oraz brak efektywnego krajowego systemu monitorowania 

wszystkich wymaganych przez RDW elementów stanu wód.  

 

   

  



.  

 

  „Lista sprawdzająca” przynajmniej częściowo powinna również skompensować 

potencjalny brak strategicznej analizy wariantów osiągnięcia celu stawianego przed 

danym przedsięwzięciem/ powiązanymi ze sobą przedsięwzięciami z zakresu 

zarządzania ryzykiem powodziowym, która powinna być w opinii Komisji Europejskiej 

dokonana na poziomie opracowywania Planu Gospodarowania Wodami Dorzecza. 

 

 Należy podkreślić, że wymienione wyżej braki we wdrażaniu RDW (pkt. 2 – 4) 

będą w różnej perspektywie czasowej dotyczyć także przedsięwzięć hydrotechnicznych  

z zakresu zarządzania ryzykiem powodziowym (i innych przedsięwzięć 

hydrotechnicznych), realizowanych w stanie prawnym po nowelizacji ustawy Prawo 

wodne z dnia 5.01.2011).  

  



 Analizując pozostałe braki, dotychczas nie dotychczas nie został wdrożony 

system monitoringu pełnego zestawu elementów stanu wód wymaganych przez RDW,  

a wzmiankowane wyżej potencjalne uchybienia w PGWD i PW-ŚK (w zakresie braku 

strategicznych analiz wariantowych) będą mogły być usunięte dopiero w drugim cyklu 

sporządzania tych dokumentów, czyli po roku 2015. W związku z powyższym, do czasu 

usunięcia tych braków we wdrażaniu RDW, „Lista sprawdzająca przedsięwzięcia 

hydrotechniczne” będzie wymagana również w stosunku do zamierzeń realizowanych  

w stanie prawnym po nowelizacji ustawy Prawo wodne z dnia 5.01.2011  

(z tym zastrzeżeniem, że znamienita większość informacji i przesłanek będzie już 

uprzednio weryfikowana przez Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska w toku 

postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).  



  

 

„Lista sprawdzająca przedsięwzięcia hydrotechniczne” wymagana w stosunku do 

zamierzeń realizowanych w stanie prawnym po nowelizacji ustawy Prawo wodne z dnia 

5.01.2011 będzie mogła zostać zastąpiona stosownymi wytycznymi dla organów 

prowadzących postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

oraz dla wykonawców ocen oddziaływania na środowisko. 

 

 Oczekiwanym skutkiem zaproponowanych działań i instrumentów zaradczych 

jest skuteczne ograniczenie ryzyka dopuszczenia do realizacji przedsięwzięcia 

hydrotechnicznego finansowanego z udziałem środków wspólnotowych, które mogło by 

zostać uznane przez Komisję Europejską za naruszające prawo wspólnotowe, zatem nie 

kwalifikujące się do współfinansowania.  

 



Wytyczne ogólne odnośnie informacji niezbędnych do uwzględnienia w Ekspertyzach w zakresie oceny 
wpływu przedsięwzięć na cele ochrony wód 

 w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej 
Opracowano zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej z dnia 28 lutego 2012 [Ares (2012) 225303] 

przedstawionymi po weryfikacji 4 dużych projektów POIŚ 
 

1. Poglądowa identyfikacja środków umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego RDW 

w zakresie stanu/potencjału ekologicznego dla całej JCWP  

z uwzględnieniem: 

• elementów biologicznych (szerzej zob. zał. nr 1)  

• elementów hydromorfologicznych jako elementów wspierających (szerzej zob. zał. nr 2) 

• elementów fizykochemicznych jako elementów wspierających 

 

Wskazana identyfikacja powinna zostać przeprowadzona w zakresie niezbędnym  

do należytego opracowania ekspertyzy. 

 

Jeżeli osiągnięcie celu jest zagrożone to z jakich przyczyn.  

 

Program środków umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego przez JCWP został umieszczony 

w Programie Wodno-środowiskowym Kraju.  Jednak poziom szczegółowości zamieszczonych tam 

danych może nie być wystarczający w odniesieniu do każdej JCWP  

w kontekście celu sporządzanych ekspertyz. 

 

Lokalizacja w ekspertyzie: Najlepiej jako osobny rozdział przed rozdziałem dotyczącym czynników 

oddziaływania przedsięwzięcia, a po identyfikacji celów dla JCWP. 

 



2. Stwierdzenie w oparciu o powyższą identyfikację oraz analizy na potrzeby ekspertyzy czy 

przedsięwzięcie:  

• zagraża realizacji celu; 

• jest obojętne z punktu widzenia realizacji celów; 

• przyczynia się do realizacji celu. 

 

Stwierdzenie powinno uwzględniać system oceny opierający się na decydującej roli elementów 

biologicznych oraz wspierającej roli elementów hydromorfologicznych i fizykochemicznych. Stosownie 

należy uzasadnić jaki wskaźnik oddziaływania decydował o stwierdzeniu zagrożenia realizacji celu.  

 

W przypadku elementów biologicznych należy podać informacje czy dostępne są dane odnośnie 

klasyfikacji gatunkowej i ilościowej/powierzchniowej elementów podlegających oddziaływaniom.  

 

Przy ocenie należy uwzględnić oddziaływania skumulowane z innymi przedsięwzięciami mogącymi 

oddziaływać na stan wód. 

 

Ocenę oddziaływania na elementy hydromorfologiczne należy opatrzeć reprezentatywną 

dokumentacją fotograficzna (zob. załącznik nr 3). 

 

Lokalizacja w ekspertyzie: Po danych z poprzedniego punktu, a przed rozdziałem dotyczącym 

czynników oddziaływania przedsięwzięcia. 

 



3. Wskazanie źródeł danych odnośnie stanu wód w oparciu, o które sporządzono ekspertyzę: 

• dane z Państwowego Monitoringu Środowiska uzyskane na potrzeby ekspertyzy 

(z wyszczególnieniem zakresu danych); 

• karta informacyjna przedsięwzięcia /raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

(z wyszczególnieniem zakresu danych); 

• własne analizy uzupełniające na potrzeby ekspertyzy (z wyszczególnieniem zakresu i źródeł 

danych) 

 

W ramach danego zagadnienia należy zastosować ujednoliconą tabelę odnośnie oceny stanu 

(zob. zał. nr 4). 

 

Lokalizacja: w odrębnym względem ekspertyzy pliku z wyjaśnieniami (jedynie ujednoliconą tabelę 

odnośnie oceny stanu (zob. załącznik nr 4 kwestionariusza) należy umieścić w rozdziale dotyczącym 

oceny aktualnego stanu wód. 

 



 4. Wskazanie w jakim zakresie informacje odnośnie oceny oddziaływania na elementy 

stanu ujęte w ekspertyzie zostały uprzednio uwzględnione w karcie informacyjnej 

przedsięwzięcia/raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

 

Lokalizacja: w odrębnym względem ekspertyzy pliku z wyjaśnieniami. 

 

 5. Jeżeli wskazanie w kwestii z pkt. 4 ujawnia braki w informacjach w karcie informacyjnej 

przedsięwzięcia/raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko to czy nowe 

informacje pozyskane na potrzeby ekspertyzy miałyby potencjalnie wpływ na warunki 

realizacji przedsięwzięcia? Jeżeli odpowiedź jest przecząca należy uzasadnić dlaczego.  

 

Lokalizacja: w odrębnym względem ekspertyzy pliku z wyjaśnieniami. 

 

 6. Wskazanie luk we współczesnej wiedzy z którymi spotkano się w trakcie sporządzania 

ekspertyzy odnośnie: (a) monitoring stanu wód – w zakresie jakich elementów, (b) ocena 

wpływu przedsięwzięcia na stan wód – zakres niepewności związków przyczynowo 

skutkowych pomiędzy czynnikiem oddziaływania a wpływem na recypient.  

 

Lokalizacja: w odrębnym względem ekspertyzy pliku z wyjaśnieniami. 

 

 7. Wskazanie informacji na jakim etapie znajduje się realizacja przedsięwzięcia tj.: 

• czy złożono wniosek o decyzję realizacyjną/pozwolenie na budowę?  

• czy wydano decyzję realizacyjną/pozwolenie na budowę ale nie rozpoczęto robót?  

• czy rozpoczęto roboty budowlane? 

 

Lokalizacja w ekspertyzie: Przy opisie przedsięwzięcia, na początku ekspertyzy. 

 



Załącznik 1. Akty prawne i opracowania wspierające identyfikację środków umożliwiających osiągnięcie celu 

środowiskowego RDW w zakresie stanu/potencjału ekologicznego dla całej JCWP (dotyczy elementów 

biologicznych) 

 

• Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Zawiera wykaz 

biologicznych elementów jakości stosowanych do oceny poszczególnych kategorii i typów wód 

oraz definicje normatywne stanu wód, stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego. 

 

• 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.11.228.1545]. Jest adaptacją Ramowej Dyrektywy Wodnej do polskiego 

prawodawstwa, zawiera wartości progowe oraz wykaz elementów biologicznych ocenianych w 

poszczególnych kategoriach i typach wód w Polsce. 

 

• Kowalczyk P., Nieznański P., Stańko R., Mas F.M., Sanz M.B.,: Natura 2000 a gospodarka wodna. 

Ministerstwo Środowiska, Warszawa. Podręcznik 2009, w którym są przedstawione wpływy 

podstawowych działań z zakresu gospodarki wodnej na siedliska gatunków i gatunki objęte 

ochroną na mocy Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej. 

 

• Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia 

dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce. KZGW-Biprowodmel, Poznań 2010. Zawiera 

między innymi wykaz rzek, w których utrzymanie ciągłości morfologicznej ma szczególne 

znaczenie dla uzyskania dobrego stanu/potencjału części wód oraz wykaz kluczowych gatunków 



• Wojewódzkie programy odtworzenia warunków migracji ryb lub ochrony zasobów wodnych 

(większość województw ma je zatwierdzone). Zawiera wykazy rzek, w których utrzymanie 

ciągłości morfologicznej ma szczególne znaczenie dla uzyskania dobrego stanu/potencjału części 

wód w skali lokalnej. Część rzek jest jednocześnie wykazana w opracowaniu cytowanym powyżej. 

 

• Błachuta J., Jarząbek A., Kokoszka R., Sarna S.,: 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. KZGW, Warszawa 2006. Opracowanie zawiera zasady obliczania znaczenia przekształceń 

morfologicznych i hydrologicznych dla funkcjonowania ekosystemów wodnych. 

 

• Fish passes – Design, dimension and monitoring. Rome, FAO. 119 pp. Praca przedstawia zasady 

projektowania, stosowania I wymiarowania przepławek. Jest użyteczna przy sprawdzaniu, czy 

projektowana urządzenie do migracji ryb spełnia wymagania kluczowych dla danej rzeki 

gatunków. 

 

• Bojarski A., Jeleński J., Jelonek M., Litewka T., Wyżga B., Zalewski J.,: Zasady dobrej praktyki 

w utrzymaniu rzek i potoków górskich. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2005. Między innymi 

zawiera zasady oceniania skuteczności przepławek. 

 

• Zasady weryfikacji przesłanek z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do 

przedsięwzięć przeciwpowodziowych realizowanych w stanie prawnym obowiązującym przed i po 

18 marca 2011 r. wraz z wytycznymi do oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele 

ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. dyrektywy. Warszawa 2011. Zawiera czytelnie i prosto 

sformułowane zasady oceny wpływu Przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej na cele 

środowiskowe RDW.  

 



Załącznik 2. Akty prawne i opracowania wspierające identyfikację środków umożliwiających osiągnięcie celu 

środowiskowego RDW w zakresie stanu/potencjału ekologicznego dla całej JCWP (dotyczy elementów 

hydromorfologicznych) 

 

• Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Zawiera wykaz 

hydromorfologicznych elementów jakości stosowanych do oceny poszczególnych kategorii i typów 

wód oraz definicje normatywne stanu wód, stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego. 

 

• 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.11.228.1545]. Jest adaptacją Ramowej Dyrektywy Wodnej do polskiego 

prawodawstwa, zawiera sposób klasyfikacji, wartości progowe oraz wykaz elementów 

hydromorfologicznych ocenianych w poszczególnych kategoriach i typach wód w Polsce. 

 

• „Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków. Praktyczny podręcznik” Polska Zielona Sieć, 

Wrocław-Kraków 2006. 

 

• Begeman W., Schiechtl H.M., : „Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym” 

Arkady, Warszawa, 1999. 

 

• Żelazo J., Popek Z.: „Podstawy renaturalizacji rzek” SGGW, Warszawa, 2002 

 

• Bojarski A., Jeleński J., Jelonek M., Litewka T., Wyżga B., Zalewski J.: „Zasady dobrej praktyki 

w utrzymaniu rzek i potoków górskich” Ministerstwo Środowiska. Departament Zasobów 

Wodnych, Warszawa, 2005 



  

 Przykładowe środki, których wdrożenie może być konieczne żeby poprawić stan/potencjał 

ekologiczny w zakresie elementów hydromorfologicznych: udrożnienie koryta cieku pod kątem 

przywrócenia ciągłości rzeki; zróżnicowanie koryta w planie, w przekroju poprzecznym i podłużnym 

(np. zmienne nachylenie skarp, układ bystrze-ploso, odtworzenie zakoli, meandrów, tworzenie 

zatoczek); odtworzenie zróżnicowania struktury nadbrzeżnej; odtworzenie, nawet fragmentaryczne 

właściwego dla danego typu rzeki substratu dna, tak aby umożliwić powstanie odpowiednich 

warunków siedliskowych dla organizmów wodnych, np. tarliska dla ryb; odtworzenie elementów 

habitatowych; tam, gdzie to możliwe ukształtowanie siedlisk ziemno-wodnych w dolinie rzecznej; 

utrzymanie bądź ukształtowanie mozaikowej struktury siedlisk w dolinie rzecznej.  

 



Załącznik 3. Metodyka fotograficznej dokumentacji elementów hydromorfologicznych. 

Sytuacja przed inwestycją: 

 

W przypadku rzek fotografie powinny uwzględniać: 

• koryto (dno i oba brzegi),  

• strefę nadbrzeżną, 

• zagospodarowanie doliny w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki (do 100 m) lub całej doliny 

w przypadku niewielkich rzek o wyraźnie widocznych zboczach doliny, 

• przykłady form erozyjno-akumulacyjnych zinwentaryzowanych w korycie i jego bezpośrednim 

sąsiedztwie  

• przykłady ingerencji człowieka w koryto (ubezpieczenia brzegów i dna, ostrogi,  budowle 

piętrzące, wyloty kanałów deszczowych, przepusty, mosty, rurociągi przecinające rzekę) 

  

W przypadku wykorzystania metody RHS należałoby uwzględnić na fotografiach przykłady elementów 

uwzględnianych w tej metodzie. 

 

Sytuacja w trakcie realizacji inwestycji lub tuż po: 

 

Jeżeli są wykonywane prace służące zróżnicowaniu morfologicznemu koryta, to powinno się je 

uwzględnić na fotografii jako przykłady zastosowania środków minimalizujących negatywny wpływ 

przedsięwzięcia np. zatoczki, zróżnicowane nachylenie skarp, zachowane podcięcia erozyjne, 

półki dla roślinności wodnej lub służące jako miejsce tarliskowe dla ryb, zastosowane elementy 

habitatowe, naturalne elementy umocnienia brzegów. 

  

Bez względu na to, czy wpływ na elementy hydromorfologiczne zostanie stwierdzony, jeżeli istnieje 

taka możliwość, dokumentacja fotograficzna powinna się znaleźć przy opisie aktualnej morfologii 

koryta (aktualny stan elementów hydromorfologicznych).  



Załącznik 4. Wzór ujednoliconej tabeli z oceną stanu wód.  



Weryfikacja przesłanek  

z art. 4.7. RDW 



1. Zostały podjęte wszystkie praktyczne kroki, aby ograniczyć 

niekorzystny wpływ na stan części wód 

• Celem przesłanki jest wykazanie maksymalnego wywariantowania 

przedsięwzięcia oraz  wdrożenia wszelkich możliwych środków 

minimalizujących jego oddziaływanie na cele ochrony wód.  

 

 

 

• Poziomy analizy wariantowej przedsięwzięcia 

1. Wybór metody ochrony przeciwpowodziowej 

2. Wariantowanie lokalizacyjne  

3. Wariantowanie technologiczne i projektowe  

4. Wariantowanie organizacyjne i funkcjonalne  

 

 

 

Wariantowanie technologiczne i projektowe oraz organizacyjne i funkcjonalne 

może być praktycznie i formalnie tożsame z wprowadzeniem środków 

minimalizujących oddziaływanie 

W przypadku gdy wdrożenie potencjalnych środków było niemożliwe, 

należy uzasadnić dlaczego 



• Projektowanie środków minimalizujących oddziaływania jest procesem 

indywidualnym dla każdego przedsięwzięcia (z uwagi na charakter skutków 

i uwarunkowań lokalnych) i winno uwzględniać: 

– obowiązujące regulacje prawne, 

– wykonalność przedsięwzięcia, 

– koszta wdrożenia, 

– stanowisko zainteresowanych stron. 

 

 

 

• Uwarunkowania środków łagodzących: 

• technicznie wykonalne, 

• nieprowadzące do niewspółmiernych kosztów, 

• kompatybilne z nowymi modyfikacjami lub zrównoważonym rozwojem. 

 

• Plan zarządzania środowiskiem (PZŚ) jest zestawieniem proponowanych 

działań łagodzących oraz informacji o miejscu i czasie ich wdrożenia, 

spodziewanych wynikach, podmiocie/osobie odpowiedzialnej za wdrożenie, 

metodach monitoringu efektywności, formie składania sprawozdań. PZŚ 

może zawierać przyporządkowanie środków minimalizujących 

oddziaływaniom oraz postanowienia w zakresie wdrażania tych środków.  

 

 

 



Zgodnie z Wytycznymi KE w sprawie odstępstw od celów RDW, art. 4.7. RDW 

wymaga jedynie środków łagodzących, których „celem jest zminimalizowanie 

lub nawet wykluczenie negatywnego wpływu na stan części wód” . 

 

Zasady dokumentacji wyjaśnienia: 

„Dowód uwzględnienia wszystkich niezbędnych środków minimalizujących 

powinien zostać wskazany w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach w oparciu o ustalenia postępowania OOŚ. Metody 

ograniczenia niekorzystnego wpływu powinny zostać zaprezentowane w 

kontekście wskaźników stanu wód, względem których oceniana była istotność 

oddziaływania wynikającego ze zmian w charakterystyce fizycznej części wód”  

 

 

 

 

Katalog przykładowych środków minimalizujących oddziaływania oraz zakres 

wariantowania właściwe dla przedsięwzięć z zakresu zarządzania ryzykiem 

powodziowym – załącznik 3 Wytycznych 

 

Środkiem minimalizującym jest także kompensacja  utraconych wartości 

przeprowadzona w  ramach części wód poddanej oddziaływaniom 



2. Przyczyny modyfikacji lub zmian są szczegółowo określone  

i wyjaśnione w planie gospodarowania wodami dorzecza, wymaganym 

na mocy art. 13 RDW, a cele podlegają ocenie co sześć lat 

Zgodnie z Wytycznymi KE w sprawie odstępstw od celów RDW  

w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego derogacja nie została uwzględniona 

w obowiązującym PGWD, zgoda na realizację inwestycji może być wydana przed 

aktualizacją PGWD w dwóch przypadkach: 

• decyzja inwestora o realizacji przedsięwzięcia zapadła po przyjęciu PGWD, 

decyzja o realizacji przedsięwzięcia zapadła przed przyjęciem PGWD,  

ale nie zostało ono objęte derogacją w danym PGWD (np. z uwagi na zbyt małą 

wiedzę na temat  oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód). 

 

Modyfikacje i zmiany w związku z projektami wprowadzane w toku wdrażania PGWD 

(6 lat) muszą być przedstawione w kolejnym uaktualnionym planie 

 

 



Postępowanie w związku z derogacją 

Przedsięwzięcie objęte derogacją  

z art. 4.7. w PGWD 

• Należy przytoczyć uzasadnienie 

derogacji z PGWD 

Przedsięwzięcie nie objęte 

derogacją z art. 4.7. w PGWD 

• Należy przedłożyć Prezesowi KZGW 
informację o przedsięwzięciu w celu 
uwzględnienia derogacji przy kolejnej 
aktualizacji PGWD 

 

• Informacja winna zawierać: 

• opis, lokalizację, termin realizacji 
przedsięwzięcia 

• podstawowe dane odpowiadającej 
mu JCW powierzchniowych  
i podziemnych 

• podsumowanie wpływu 
przedsięwzięcia na osiągnięcie 
celów środowiskowych JCW 
ustalonych w PGWD 

• ew. rodzaj koniecznej  
do zastosowania derogacji 

 
 



 

 

Zasady dokumentacji wyjaśnienia: 

 

„Stosowna informacja na temat ustaleń PGWD powinna znaleźć się  

w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku gdy 

w momencie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcie 

będące przedmiotem postępowania nie jest objęte derogacją  

z art. 4 ust. 7 RDW w PGWD organ wydający decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach powinien zobowiązać wnioskodawcę na mocy art. 38 ust. 3 pkt. 2 pr. 

wod. do przekazania prezesowi KZGW szczegółowej informacji  

na temat przyczyn uzasadniających realizację przedsięwzięcia w kontekście wymogów 

art. 38j pr. wod. oraz zarządzania ryzykiem powodziowym.” 

 

 

 

 



3. Przyczyny modyfikacji lub zmian stanowią  

nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska  

i dla społeczeństwa płynące z osiągnięcia celów wymienionych w ust. 1,  

są przeważone przez wpływ korzyści wynikających z nowych modyfikacji 

czy zmian na ludzkie zdrowie, utrzymanie ludzkiego bezpieczeństwa  

lub zrównoważony rozwój 

 

oraz 

4. 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 

Przesłanki związane z koniecznością wyważenia interesów związanych  

z ochroną wód z interesami związanymi z ochroną zdrowia i życia ludzi,  

a także bezpieczeństwa publicznego. 



• W opisie celowości przedsięwzięcia należy wykazać, że wybrana metoda 

ochrony przeciwpowodziowej jest adekwatna do potencjalnego zagrożenia 

interesu społecznego, tj. ochrony zdrowia i życia ludzi, oraz bezpieczeństwa 

publicznego, a także że brak jest alternatywnych, korzystniejszych  

w odniesieniu do RDW, rozwiązań. 

 

 

• Celem przesłanek jest więc wariantowanie metod ochrony 

przeciwpowodziowej, którego wynikiem, będzie wykazanie, że  w danym 

stanie faktycznym interesów społecznych nie da się ochronić inaczej niż 

przy zastosowaniu wybranej metody.  



W przesłance 3 należy szczegółowo wyjaśnić efekty redukcji ryzyka 

powodziowego na tle potencjalnych zagrożeń  dla bezpieczeństwa publicznego, 

zdrowia i życia ludzi, realnych w przypadku zaniechania inwestycji  

( z zastrzeżeniem braku rozwiązań alternatywnych). 

 

 

Zasady dokumentacji wyjaśnienia: 

„W oparciu o całokształt materiału dowodowego postępowania OOŚ w tym  

w szczególności raport OOŚ organ właściwy do wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach powinien w uzasadnieniu tejże decyzji 

wykazać z uwagi na ochronę jakich dóbr i interesów uznał, iż cele ochrony wód 

powinny zostać uchylone w danych okolicznościach sprawy.” 



 

 

W przesłance 4 należy wykazać, że inne, korzystniejsze dla realizacji celu ochrony wód 

warianty nie mogą być zrealizowane z przyczyn braku możliwości technicznych lub 

finansowych. 

 
Zasady dokumentacji wyjaśnienia: 

„W oparciu o całokształt materiału dowodowego postępowania OOS w tym  

w szczególności raport OOŚ organ właściwy do wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach powinien w uzasadnieniu tejże decyzji wykazać 

dlaczego wariant wskazany przez wnioskodawcę do realizacji nie może z przyczyn 

technicznych lub ekonomicznych zostać zastąpiony przez wariant wskazany w raporcie jako 

znacznie korzystniejszy z punktu widzenia celów ochrony wód. Tak ukształtowany zakres 

obowiązku w zakresie postępowania wyjaśniającego daje organowi prowadzącemu 

postępowanie możliwość żądania od wnioskodawcy przedstawienia analizy wariantowej w 

formie wykraczającej poza wymogi art. 66 ust. 1 pkt. 5-7 u.o.o.ś. Chodzi tutaj o możliwość 

zobowiązania wnioskodawcy do przedstawienia analizy wariantowej pod kątem osiągnięcia 

celów ochrony wód z uwzględnieniem aspektów kosztowych i technicznych. Zobowiązanie 

takie może zostać orzeczone albo w postanowieniu ustalającym zakres raportu OOŚ (dla 

przedsięwzięć z grupy II oraz z grupy I w sytuacji gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie 

zakresu raportu) albo w przypadku przedsięwzięć z grupy I w drodze wezwania do 

przedstawienia wyjaśnień w oparciu o art. 38j ust. 3 pkt. 4 pr. wod. w związku z art. 7 i 77  

par. 1 k.p.a. (w sytuacji gdy raport jest przedkładany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji)” 

 



Zgodnie z Wytycznymi KE w sprawie odstępstw od celów RDW: 

 

• „Niewykonalność techniczna jest uzasadniona gdy: 

- żadne rozwiązanie techniczne nie jest dostępne, 

- czas rozwiązania problemu przekracza dostępną ilość czasu, 

- brak informacji na temat przyczyny problemu, a więc nie można znaleźć 

rozwiązania” 

 

• „Analiza kosztów i korzyści projektu spełniająca wymogi dyrektywy jest 

niezbędna aby umożliwić ocenienie, czy korzyści wynikające  

z zapobieżenia pogorszeniu stanu lub przywrócenia części wód do dobrego 

stanu dla środowiska i społeczeństwa są przeważone przez korzyści 

wynikające z nowych modyfikacji lub zmian dla ludzkiego zdrowia, 

utrzymania bezpieczeństwa lub zrównoważonego rozwoju. Nie oznacza to, 

że konieczne będzie przeliczenie lub nawet określenie ilościowe wszystkich 

kosztów i korzyści celem dokonania takiej oceny. Odpowiednie połączenie 

informacji jakościowych, ilościowych i w pewnych przypadkach odnoszącej 

się do wartości pieniężnej, powinno zależeć od tego, co jest niezbędne dla 

wydania oceny i tego, co jest proporcjonalne i możliwe do zebrania” 



5. Przy stosowaniu ust. 3, 4, 5, 6 i 7, Państwo Członkowskie zapewnia, 

że stosowanie to nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów 

niniejszej dyrektywy w innych częściach wód w tym samym obszarze 

dorzecza i jest zgodne z wdrażaniem innego prawodawstwa 

wspólnotowego dotyczącego ochrony środowiska. 

W zakres przesłanki wchodzą dwa zagadnienia: 

1. Wykazanie w toku analizy, że oddziaływania na parametry 

fizyczne w danej części wód nie spowodują zagrożenia 

nieosiągnięciem celów dla innych części w tym samym obszarze 

dorzecza (co udowodnić należy poprzez wskazanie  w decyzji 

środowiskowej). Przyjmuje się, że jeżeli przedsięwzięcie kolidowałoby 

z osiągnięciem celów w innych częściach wód  w tym samym 

obszarze dorzecza, dla którego nie ma ustanowionych derogacji z art. 

4.7. RDW występuje konieczność wprowadzenia tejże derogacji  

(ze wszystkimi konsekwencjami). 

 



2. Wyjaśnienie zgodności z innym prawodawstwem 

środowiskowym, poprzez wskazanie w szczególności na: 

 

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 

13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 

niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko  

2. Dyrektywa 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 

wpływu niektórych planów i programów na środowisko  

3. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 



Zasady dokumentacji wyjaśnienia: 

 

„W oparciu o całokształt materiału dowodowego postępowania OOŚ w tym  

w szczególności raport OOŚ organ właściwy do wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach powinien w uzasadnieniu tejże decyzji 

wykazać dlaczego zmiany w charakterystyce fizycznej danej części wód związane z 

realizacją przedsięwzięcia nie zagrażają osiągnięciu celów RDW  

w innych częściach wód w tym samym obszarze dorzecza. Tak ukształtowany 

zakres obowiązku w zakresie postępowania wyjaśniającego daje organowi 

prowadzącemu postępowanie możliwość żądania od wnioskodawcy przedstawienia 

stosownych informacji w raporcie OOŚ. Zobowiązanie takie może zostać orzeczone 

albo w postanowieniu ustalającym zakres raportu OOŚ (dla przedsięwzięć z grupy II 

oraz z grupy I w sytuacji gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu) 

albo w przypadku przedsięwzięć z grupy I w drodze wezwania do przedstawienia 

wyjaśnień w oparciu o art. 38 k Pr. W. w związku z art. 7 i 77 par. 1 k.p.a. (w sytuacji 

gdy raport jest przedkładany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji).” 

 



6. Należy podjąć kroki celem zapewnienia, że stosowanie nowych 

przepisów, włączając stosowanie ust. 3, 4, 5, 6 i 7 gwarantuje 

przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa, 

 jak istniejące prawodawstwo wspólnotowe. 

Zgodnie z Wytyczne KE w sprawie odstępstw od celów RDW  

   

 „Art. 4 ust. 9 jasno ustanawia zobowiązanie do przyznania takiego samego 

poziomu ochrony przy stosowaniu wyjątków od art. 4 jaki obowiązuje w istniejącej 

legislacji wspólnotowej. Oznacza to, że wyjątki od celów środowiskowych RDW nie mogą 

być wykorzystywane do obejścia celów i zobowiązań wynikających z innych aktów prawa 

UE. Przykładowo, proponowane nowe przedsięwzięcie spowoduje pogorszenie stanu  

i nieosiągnięcie celów obszaru Natura 2000. W takim przypadku, aby spełnić wymogi 

zarówno RDW jak i Dyrektywy Siedliskowej: 

  - w odniesieniu do części wód muszą zostać spełnione odpowiednie warunki z 

 art. 4 ust. 7 RDW zezwalające na pogorszenie stanu, 

 -muszą zostać spełnione warunki z art. 6 Dyrektywy Siedliskowej zezwalające 

 na nieosiągnięcie celów obszaru Natura 2000.”  



Metodyka oceny oddziaływania  

na stan/potencjał ekologiczny  

jednolitych części wód w związku  

z realizacją przedsięwzięć hydrotechnicznych 



Krok 1: Identyfikacja celu ochrony wód  
w rozumieniu art. 4 ust. 7 RDW 



dobry potencjał ekologiczny dobry stan chemiczny 

1. Identyfikacja 
jednolitej części wód 

2. Identyfikacja 
kategorii jednolitej 

części wód  

3. Określenie celu 
środowiskowego 

(sztuczna bądź silnie zmieniona część wód) 

dobry stan ekologiczny dobry stan chemiczny 

(naturalna część wód) 

cel dla obszaru chronionego 

Zał.IV RDW: 
i) Obszary przeznaczone do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
ii) Obszary przeznaczone do ochrony gatunków wodnych o znaczeniu ekonomicznym 
iii) JCWP przeznaczone do celów rekreacyjnych w tym obszary wyznaczone na mocy 
dyrektywy „kąpieliskowej” 91/676/EWG, zmienionej dyr. 2006/7/WE 
iv) Obszary wrażliwe na substancje biogenne, w tym wyznaczone na mocy dyrektywy 
„azotanowej” 91/271/EWG 
v) Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa 
stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, w tym obszary wyznaczone na mocy 
dyrektywy „siedliskowej” 92/43/EWG, zmienionej dyr. 97/62/WE oraz dyrektywy „ptasiej” 
79/409/EWG, zmienionej dyr. 97/49/WE i dalej 2009/147/WE. 



Pojęcie granicy jednolitych części wód 

Granice fizyczne – granica zlewni JCWP 

Granice „pojęciowe”  - granice obejmują 
wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na 
JCWP 



4. Uszczegółowienie danych na temat 
określonego celu środowiskowego 

Rozporządzenie MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu 
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części 
wód powierzchniowych  (Dz. U. nr 258, poz. 1549)  

Rozporządzenie MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 
substancji priorytetowych (Dz. U. nr 257, poz. 1545) 

Definicje 

Wartości wskaźników jakości wód składających się na elementy jakości wód 

Rozporządzenie MŚ z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu 
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i 
podziemnych(Dz. U. nr 258, poz. 1550) 

Metodyki i metody prowadzenia badań 



wskaźniki jakości wód 
w zakresie elementów 
hydromorfologicznych 

jakości wód 

wskaźniki jakości wód 
w zakresie 
elementów 

fizykochemicznych 
jakości wód 

wskaźniki jakości wód 
w zakresie elementów 
biologicznych jakości 

wód 

załączniki nr 1-4 
rozporządzenia* 

*Rozporządzenie MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. nr 257,poz. 1545) 

załączniki  nr 1-4 
rozporządzenia* 

załączniki nr 1-4 oraz 
załącznik nr 6 

rozporządzenia* 

sposób klasyfikacji 
stanu ekologicznego 

załącznik nr 7 
rozporządzenia* 

środowiskowe normy 
jakości dla substancji 
priorytetowych oraz 

dla innych 
zanieczyszczeń 

załącznik nr 9 
rozporządzenia* 

sposób klasyfikacji 
stanu chemicznego 

załącznik nr 10 
rozporządzenia* 

dobry stan ekologiczny dobry stan chemiczny 



wskaźniki jakości wód 
w zakresie elementów 
hydromorfologicznych 

jakości wód 

wskaźniki jakości wód 
w zakresie 
elementów 

fizykochemicznych 
jakości wód 

wskaźniki jakości wód 
w zakresie elementów 
biologicznych jakości 

wód 

załączniki nr 2-5 
rozporządzenia* 

*Rozporządzenie MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. nr 257,poz. 1545) 

załączniki  nr 2-5 
rozporządzenia* 

załączniki nr 2-5 oraz 
załącznik nr 6 

rozporządzenia* 

sposób klasyfikacji 
potencjału 

ekologicznego 

załącznik nr 8 
rozporządzenia* 

środowiskowe normy 
jakości dla substancji 
priorytetowych oraz 

dla innych 
zanieczyszczeń 

załącznik nr 9 
rozporządzenia* 

sposób klasyfikacji 
stanu chemicznego 

załącznik nr 10 
rozporządzenia* 

dobry potencjał ekologiczny dobry stan chemiczny 



sztuczna bądź silnie 
zmieniona części wód  

załącznik nr 8 
rozporządzenia* 

załącznik  nr 7 
rozporządzenia* 

naturalna część wód 

cel dla obszaru chronionego 

*Rozporządzenie MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. nr 257,poz. 1545) 



Krok 2: Identyfikacja oddziaływań 
na cele ochrony wód 



1. Ustalenie czynników oddziaływania 
przedsięwzięcia na elementy jakości wód 

Typowe przedsięwzięcia (Kowalczak  
i in. 2009): 
• Budowa zbiornika wodnego, zastawki, jazu, 

elektrowni wodnej, 
• Regulacja cieku, remont lub konserwacja 

(odmulanie), prace utrzymaniowe, w tym 
usuwaie roślinności w cieku i na jego 
brzegach, 

• Wały i poldery przeciwpowodziowe, 
• Odprowadzanie ścieków, oczyszczalnie 

ścieków, 
• Stawy rybne, 
• Pobór wody, 
• Działania renaturyzacyjne. 
  



1. Ustalenie czynników oddziaływania 
przedsięwzięcia na elementy jakości wód 

Regulacja rzek: 
• ubezpieczenia brzegów  

i dna, 
• zmiana przekroju 

poprzecznego (likwidacja 
przegłębień i wypłyceń), 

• zmiana profilu podłużnego, 
• zmiana kształtu koryta w 

planie, 
• likwidacja nadbrzeżnej  

i wodnej roślinności, 
• likwidacja lub zmniejszenie 

powierzchni roślinnych pasów 
brzegowych. 

  

Przykładowe czynniki oddziaływania:  



Budowa zbiorników wodnych na rzekach: 
• przegrodzenie rzeki, 
• przekształcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w 

ekosystem wód stojących, 
• zagrożenie nadmierną eutrofizacją (w zależności 

od parametrów zbiornika), 
•  zmiana niektórych parametrów wód płynących 

poniżej zbiornika (np. natlenienie, 
temperatura), 

• erozja wgłębna rzeki poniżej zbiornika. 

Budowa stopni wodnych i elektrowni wodnych: 
• odcinkowo ubezpieczenia brzegów i dna, 
• przegrodzenie rzeki, 
• zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja 

przegłębień i wypłyceń), 
• likwidacja nadbrzeżnej i wodnej roślinności, 
• zmiana niektórych parametrów wód płynących 

poniżej stopnia (np. natlenienie), 
• erozja wgłębna rzeki poniżej stopnia 
• w przypadku braku odpowiedniej przepławki – 

zagrożenie dla ichtiofauny. 



  

 

  

 

PROGI 

Progi nie mają regulowanego piętrzenia.  
Są stosowane do stabilizacji koryta 
(powstrzymywania erozji dna).  
Mogą stanowić przeszkodę w migracji ryb.  
Przekształcają koryto rzeki na krótkim 
odcinku. Ich wpływ na siedliska i gatunki jest 
niewielki, a niskie progi często są podobne 
do progów występujących naturalnie. 



  

 

  

 

JAZY 

Jazy mają regulowane piętrzenie. 
Mogą być skonstruowana tak, że okresowo są „otwierane”. 
Są poważnymi przeszkodami w migracji ryb. 
Wysokie jazy przekształcają koryto rzeki od górnej wody na długim odcinku. 
Mają niewielki wpływ na modyfikację dynamiki przepływów. 
Powyżej jazów często wykształcają się łęgi. 



  

 

  

 

ZBIORNIKI RETENCYJNE 

Zbiorniki retencyjne gromadzą wodę w określonym  celu, którym 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 

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. 



  

 

  

 

ELEKTROWNIE WODNE 

Elektrownie wodne z reguły są lokalizowane przy dużych obiektach piętrzących  
ze zbiornikami retencyjnymi. Same elektrownie: 
 Są przyczyną śmierci lub uszkodzeń ryb po pasażu przez turbiny; 
 Powodują dużą dobową zmianę przepływu. 



  

 

  

 

ELEKTROWNIE WODNE 

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



  

 

  

 

UMOCNIENIA BRZEGÓW I DNA 



  

 

  

 

UMOCNIENIA BRZEGÓW I DNA 

Umocnienia brzegów i dna koryta rzeki: 
Może całkowicie zniszczyć 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. 



  

 

  

 

UMOCNIENIE BRZEGÓW I DNA 

Umocnienie brzegów i dna: 
Regulacja częściowa (tylko brzegu erozyjnego na krótkim odcinku rzeki). 



  

 

  

 

UMOCNIENIA BRZEGÓW I DNA 

Umocnienia brzegów i dna koryta rzeki: 
Nie zawsze przekształcenia są trwałe, a zależy to od projektu 
umocnienia, zastosowanego materiału, terminów i sposobu 
wykonania regulacji. 
 
Regulacja Bielawki. 
Zagęszczenie głowaczy białopłetwych 
2005 – 11 osobników na 100 m2, w tym 1 YOY 
2009 – 37 osobników na 100 m2, w tym 22 YOY 

2005 2007 2009 



  

 

  

 

ZMIANA BIEGU KORYTA 

Zmiana biegu koryta (prostowanie): 
Powoduje unifikację siedlisk; 
Zmienia aktywność morfodynamiczną rzeki, zmienia procesy erozji i sedymentacji. 



2. Ustalenie, na jakie elementy jakości wód i ich składowe będzie 
oddziaływała realizacja przedsięwzięcia 

Elementy biologiczne (RDW): 

•Fitoplankton 

•Fitobentos 

•Makrofity 

•Makrobezkręgowce bentosowe 

•Ichtiofauna 

 



2. Ustalenie, na jakie elementy jakości wód i ich składowe będzie 
oddziaływała realizacja przedsięwzięcia 

MAKROFITY 

ICHTIOFAUNA 

FITOBENTOS 



  

 

  

 

SIEDLISKA I GATUNKI SZCZEGÓLNIE WRAŻLIWE  
NA PORZECZNĄ I PODŁUŻNĄ ZABUDOWĘ RZEKI 

SIEDLISKA 
 
Zależne od: 
– naturalnego reżimu hydrologicznego (cyklicznych wezbrań wód); 
– zasilania koryta rzeki wodami podziemnymi; 
– naturalnego ukształtowania koryta rzeki w strefie przybrzeżnej; 
– aktywności morfodynamicznej rzeki (zmiany koryta); 
– aktywnych procesów erozji i akumulacji, kształtujących morfologię koryta; 
– cyklicznego odnawiania podłoża z ponownym inicjowaniem sukcesji. 



  

 

  

 

SIEDLISKA 
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne 
3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 
3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków 
3240 Zarośla wierzbowe na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków 
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników 
3270 Zalewane muliste brzegi rzek 
6430 Ziołorośla górskie i nadrzeczne 
6440 Łąki selernicowe 
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 

SIEDLISKA I GATUNKI SZCZEGÓLNIE WRAŻLIWE  
NA PORZECZNĄ I PODŁUŻNĄ ZABUDOWĘ RZEKI 



  

 

  

 

GATUNKI 
 
Rośliny  zależne od takich samych procesów jak siedliska; 
Owady  ważki (łątka ozdobna, trzepla zielona), chrząszcze (pływak 
 szerokobrzeżek, kreślinek nizinny); 
Małże wszystkie; 
Ryby wszystkie, w różnym stopniu; 
Ssaki  nietoperze (w różnym stopniu wszystkie, nocek łydkowłosy 
 bardzo wrażliwy), wydra, bóbr; 
Ptaki  ślepowron, zimorodek, pluszcz, w różnym stopniu wszystkie 
 „wodno-błotne” 

SIEDLISKA I GATUNKI SZCZEGÓLNIE WRAŻLIWE  
NA PORZECZNĄ I PODŁUŻNĄ ZABUDOWĘ RZEKI 



2. Ustalenie, na jakie elementy jakości wód i ich składowe będzie 
oddziaływała realizacja przedsięwzięcia 

Elementy hydromorfologiczne: 

•Reżim hydrologiczny 

•Ilość i dynamika przepływu wody 

•Połączenie z częściami wód podziemnych 

•Ciągłość rzeki 

•Liczba i rodzaj barier 

•Zapewnienie przejścia dla organizmów wodnych 

•Warunki morfologiczne 

•Głębokość rzeki i zmienność szerokości 

•Struktura i podłoże koryta rzeki 

•Struktura strefy nadbrzeżnej 

•Szybkość prądu 

 

 



2. Ustalenie, na jakie elementy jakości wód i ich składowe będzie 
oddziaływała realizacja przedsięwzięcia 

Elementy fizykochemiczne: 

•Temperatura wody 

•Zawiesina ogólna 

•Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe  

i zanieczyszczenia organiczne (np. tlen rozpuszczony , BZT5) 

•Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie (np. przewodność) 

•Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (np. pH) 

•Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (azot, 
fosfor) 

 



2. Ustalenie, na jakie elementy jakości wód i ich składowe będzie 
oddziaływała realizacja przedsięwzięcia 

Regulacja rzek: 
• utrata zmienności głębokości i szerokości koryta,   
• zmiana warunków i struktury stref nadbrzeżnych 
• zmiana kształtu koryta, 
• zmiana struktury i składu podłoża, 
• utrata łączności hydraulicznej z wodami podziemnymi, 
• zmiana warunków termicznych i natlenienia, 
• zwiększony dopływ substancji biogennych (zlewnie rolnicze,) 
• wpływ na skład, liczebność i strukturę wiekową ichtiofauny, 
•  wpływ na skład i liczebność fitoplanktonu, makrofitów i fitobentosu, 
• wpływ na skład i liczebność makrobezkręgowców bentosowych. 
 

Czynniki oddziaływania i ich efekty  



Budowa stopni wodnych i elektrowni wodnych: 
• utrata ciągłości rzeki, 
• zmiana warunków natlenienia, 
• wpływ na dynamikę przepływu wód, 
• wpływ na skład, liczebność i strukturę wiekową ichtiofauny, 
•  wpływ na skład i liczebność fitoplanktonu, makrofitów i fitobentosu, 
• wpływ na skład i liczebność makrobezkręgowców bentosowych, 
•  lokalnie: utrata zmienności głębokości i szerokości koryta, zmiana warunków i struktury 

stref nadbrzeżnych, zmiana kształtu koryta, zmiana struktury i składu podłoża. 

Budowa zbiorników wodnych na rzekach: 
• utrata ciągłości rzeki, 
• zmiany wielkości i dynamiki przepływów poniżej zbiornika, 
• zmiana warunków natlenienia i temperatury poniżej zbiornika, 
• wpływ na skład, liczebność i strukturę wiekową ichtiofauny, 
•  wpływ na skład i liczebność fitoplanktonu, makrofitów i fitobentosu, 
• wpływ na skład i liczebność makrobezkręgowców bentosowych, 
•  lokalnie: utrata zmienności głębokości i szerokości koryta, zmiana warunków i struktury 

stref nadbrzeżnych, zmiana kształtu koryta, zmiana struktury i składu podłoża. 



Zastosowanie derogacji 

 

Odstępstwa z art. 4.4 – 4.6. RDW 



 Odstępstwa (derogacje) od celów środowiskowych 
 

 RDW przewiduje osiągnięcie określonych celów środowiskowych dla danych jednolitych części wód 

powierzchniowych lub podziemnych w odpowiednich terminach. W praktyce jednak pojawiają się 

sytuacje, w których wypełnienie tych zobowiązań jest z różnych względów niemożliwe.  

 

 Z jednej strony w grę wchodzą aspekty czasowe związane z niemożnością osiągnięcia celów 

środowiskowych w określonym terminie. Z drugiej strony, istnieje możliwość osiągnięcia mniej 

restrykcyjnych celów niż zakładane w art. 4 ust. 1 RDW, jeśli dana jednolita część wód jest 

zmieniona przez działalność człowieka lub osiągnięcie celów z art. 4 ust. 1 jest niemożliwe lub 

nieproporcjonalnie kosztowne.  

 

 Jeszcze innym typem odstępstwa jest dopuszczenie przez prawodawcę wspólnotowego możliwości 

czasowego pogorszenia stanu części wód, związanego z naturalnymi katastrofami typu powódź czy 

susza lub awariami. W obu przypadkach kluczowy jest fakt, że okoliczności tych nie można było  

w racjonalny sposób przewidzieć.  

 

 Z zastosowaniem powyższych odstępstw łączy się szereg warunków koniecznych do spełnienia. 

Szczegółowo kwestie te zostaną omówione w odniesieniu do każdego odstępstwa.       

 



  Stosując derogacje należy pamiętać, że RDW jest dyrektywą środowiskową i odstępstwa nie 

powinny stanowić reguły, ale muszą być traktowane jako wyjątki od niej - zwłaszcza w kontekście 

ustanowionych w art. 4 ust. 8-9 RDW wymogów przestrzegania pozostałych unijnych regulacji 

prawnych w zakresie ochrony wód. Niemniej jednak odstępstwa stanowią integralną część RDW  

w zakresie zastosowania celów środowiskowych i procesu planowania* zatem mogą być stosowane 

kiedy jest to konieczne, przy spełnieniu odpowiednich przesłanek.  

 

 W opracowaniach tematycznych z zakresu RDW w odniesieniu do odstępstw często używa się 

sformułowania „cele alternatywne”, jednak oficjalne wytyczne Unii Europejskiej dotyczące 

implementacji RDW posługują się wyrażeniem „exemption”, tłumaczonym bezpośrednio jako 

„zwolnienie”, „wyłączenie” natomiast funkcjonującym w polskim słowniku pojęć związanych z RDW 

jako „odstępstwo” lub „derogacja”. Odpowiada to bardziej charakterowi art. 4 ust. 4-7 RDW, 

stanowiących właśnie wyjątki od obowiązku osiągnięcia celów środowiskowych, a nie alternatywne 

cele. 

 

*Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC). Guidance 

Document No.20. Guidance document on exemptions to the environmental objectives, European 

Communities, 2009. 

 

 



Artykuł 4 ust. 4 RDW stanowi: 

„Terminy ustalone na mocy ust. 1 mogą być przedłużone dla stopniowego osiągnięcia celów dla części wód,  
pod warunkiem że nie zachodzi dalsze pogarszanie się stanu zmienionej części wód, gdy wszystkie 
z następujących warunków są spełnione: 

a) Państwa Członkowskie ustalają, że wszystkie niezbędne poprawy stanu części wód nie mogą być w sposób 
racjonalny osiągnięte w okresie czasu wymienionym w tym ustępie ze względu na przynajmniej jedną 
z następujących przyczyn: 

i) ze względu na możliwości techniczne skala wymaganych popraw może być osiągnięta tylko w etapach 
przekraczających określony czas; 

ii) zakończenie poprawy w tej skali czasowej byłoby nieproporcjonalnie kosztowne; 

iii) naturalne warunki nie pozwalają na zgodne z czasem poprawienie się stanu części wód. 

b) Przedłużenie terminu oraz jego przyczyny są szczegółowo określone i wyjaśnione w planie gospodarowania wodami 
w dorzeczu wymaganym na mocy art. 13. 

c) Przedłużenie powinno być ograniczone do maksimum dwóch dalszych uaktualnień planu gospodarowania wodami 
w dorzeczu, z wyjątkiem przypadków gdy warunki naturalne uniemożliwiają osiągnięcie celów 
w tym okresie. 

d) Podsumowanie środków wymaganych na mocy art. 11, które są przewidywane jako konieczne 
do spowodowania, żeby część wód przywracana była stopniowo do wymaganego stanu w przedłużonym 
terminie, przyczyny dla każdego znacznego opóźnienia w czynieniu tych działań operacyjnymi, oraz oczekiwany 
harmonogram ich wdrożenia jest wymieniony w planie gospodarowania wodami w dorzeczu. Przegląd wdrożenia 
tych środków i podsumowanie każdych dodatkowych jest włączane w uaktualnienia planu gospodarowania 
wodami w dorzeczu.”.  



Zastosowanie:  
brak możliwości osiągnięcia do roku 2015 

określonego dla jednolitej części wód celu środowiskowego  
 

Uzasadnienie:  
1. brak możliwości technicznych: 

* z technicznego punktu widzenia rozwiązanie problemu wymaga więcej czasu 
* całkowity brak dostępnych rozwiązań technicznych 
* niedostateczna wiedza na temat problemu, która determinuje wybór 
odpowiedniego rozwiązania technicznego 

2. nieproporcjonalne koszta  
wdrożenia środków dla osiągnięcia celu środowiskowego w stosunku  
do osiągniętych korzyści 

3. warunki naturalne: 
czynnik uznawany warunkowo z uwagi na brak wpływu człowieka na procesy 
naturalne i czas potrzebny na  osiągnięcie wystarczających efektów 
dla osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego jednolitej części wód 
 
Derogacje z art. 4 ust. 4 RDW: 
 

W związku z powyższym należy rozważyć zastosowanie derogacji.  
Ostateczny termin realizacji celów środowiskowych dla jednolitych części wód  

z derogacjami z art. 4.4. RDW to rok 2027  
(dalsze przesunięcie możliwe jedynie z uwagi na warunki naturalne)  



Wybrane przesłanki z art. 4 ust. 4 RDW – analiza prawna  
(w celu zastosowania derogacji muszą zostać spełnione wszystkie przesłanki łącznie!) 

 „Nie zachodzi dalsze pogorszenie się stanu zmienionej części wód” 

 

Przesłana opiera się na zasadzie przezorności i wymaga zastosowania wieloetapowej 

analizy ryzyka pogorszenia się stanu części wód w każdym cyklu planowania. Analiza 

polegać ma na identyfikacji i charakterystyce niebezpieczeństw oraz ocenie narażenia na 

potencjalnie niebezpieczne czynniki. Jeżeli stosując derogacje z art. 4.4. RDW 

stwierdzono wysokie i średnie ryzyko pogorszenia stanu wód – należy wdrożyć 

odpowiednie działania minimalizujące. 

 

 „Przedłużenie terminu oraz jego przyczyny są szczegółowo określone i wyjaśnione  

w planie gospodarowania wodami w dorzeczu wymaganym na mocy art. 13 RDW” 

 

Przesłanka ma na celu uzasadnienie zastosowania derogacji i udostępnienie tej informacji 

społeczeństwu. Wyjaśnienie przyczyn przedłużenia terminu realizacji celów 

środowiskowych faktycznie jest analizą możliwości technicznych, nieproporcjonalnych 

kosztów i warunków naturalnych. Jeśli derogacja została wprowadzona w trakcie 

wdrażania 6-letniego planu gospodarowania wodami, jej szczegółowy opis powinien 

zostać umieszczony w kolejnym, zaktualizowanym planie.  

 

 



 

 „Podsumowanie środków wymaganych na mocy art. 11, które są przewidywane  

jako konieczne do spowodowania, żeby część wód przywracana była stopniowo  

do wymaganego stanu w przedłużonym terminie, przyczyny dla każdego znacznego 

opóźnienia w czynieniu tych działań operacyjnymi oraz oczekiwany harmonogram ich 

wdrożenia jest wymieniony w planie gospodarowania wodami w dorzeczu. Przegląd 

wdrożenia tych środków i podsumowanie każdych dodatkowych jest włączane  

w uaktualnienia planu gospodarowania wodami w dorzeczu” 

 

Państwa członkowskie UE zobowiązane są do przedstawienia dokumentu planistycznego, 

w przypadku Polski jest to Program wodno-środowiskowy kraju, dotyczącego środków 

podejmowanych dla osiągnięcia celów środowiskowych, którego wdrożenie związane jest 

nierozerwalnie z procesem oceny jego efektywności, dającym podstawy do ewentualnych 

działań korygujących. 

 

 

Wybrane przesłanki z art. 4 ust. 4 RDW – analiza prawna  
(w celu zastosowania derogacji muszą zostać spełnione wszystkie przesłanki łącznie!) 



Artykuł 4 ust. 5 RDW brzmi: 

„Państwa Członkowskie mogą zmierzać do osiągnięcia mniej restrykcyjnych celów środowiskowych niż te wymagane 
na mocy ust. 1, dla określonych części wód, w przypadku gdy są one tak zmienione przez działalność człowieka, 
jak ustalono zgodnie z art. 5 ust. 1, lub ich warunki naturalne są takie, że osiągnięcie tych celów byłoby 
niemożliwe lub nieproporcjonalnie kosztowne, a wszystkie z następujących warunków są spełnione: 

a) potrzeby ekologiczne lub społeczno-ekonomiczne zaspakajane przez taką działalność człowieka nie mogą być 
osiągnięte za pomocą innych środków, które są znacznie korzystniejszą opcją środowiskową, niepowodującą 
nieproporcjonalnych kosztów; 

b) Państwa Członkowskie zapewniają, że: 

— dla wód powierzchniowych jest osiągnięty najlepszy możliwy stan ekologiczny i chemiczny przy wpływach, których 
nie można było racjonalnie uniknąć na skutek charakteru działalności człowieka czy zanieczyszczenia, 

— dla wód podziemnych, zachodzą możliwie najmniejsze zmiany dobrego stanu wód podziemnych, 
przy wpływach, których nie można było racjonalnie uniknąć na skutek charakteru działalności człowieka czy 
zanieczyszczenia; 

c) nie zachodzi dalsze pogorszenie stanu części wód; 

d) ustalenie mniej rygorystycznych celów środowiskowych i powody ich ustalenia są szczegółowo wymienione w planie 
gospodarowania wodami w dorzeczu wymaganym na mocy art. 13, a cele te poddawane są kontroli co sześć 
lat.”.  



Zastosowanie:  
brak możliwości osiągnięcia wystarczająco restrykcyjnego 

celu środowiskowego określonego dla jednolitej części wód 
 

Uzasadnienie: 
silne antropogeniczne (związane z potrzebami społeczno-ekonomicznymi 

i ekologicznymi) lub naturalne przekształcenie jednolitej części wód, 
w stopniu uniemożliwiającym osiągnięcie celu środowiskowego lub powodującym 

nieproporcjonalne koszta wdrożenia działań 
 

 
Derogacje z art. 4 ust. 5 RDW: 

należy pamiętać, że stosowane derogacje przypisane są określonym przyczynom, 
przez co ustanowione mniej rygorystyczne cele dotyczą tylko wyników 

oddziaływania tej przyczyny 
 

kontrolę w zakresie analizy możliwości osiągnięcia celów środowiskowych 
i warunków wprowadzenia derogacji należy przeprowadzić w kolejnych cyklach 

planistycznych (co 6 lat) 
 

brak możliwości ustanowienia derogacji z art. 4.5. występuje gdy istnieje możliwość 
zaspokojenia potrzeb człowieka, o których mowa w uzasadnieniu, poprzez 

alternatywne, mniej niekorzystne dla stanu części wód działania 
 



 „określone części wód, dla których ustalane są mniej restrykcyjne cele środowiskowe 

są tak zmienione przez działalność człowieka, jak ustalono zgodnie z art. 5 ust. 1 RDW, 

lub ich warunki naturalne są takie, że osiągnięcie tych celów byłoby niemożliwe lub 

nieproporcjonalnie kosztowne (art. 4 ust. 5 RDW)” 

W związku z powyższą przesłanką, derogacje z art. 4.5. RDW mogą być zastosowane  

w sytuacji niewykonalności technicznej oraz zupełnego braku środka do rozwiązania 

problemu (do praktycznego wdrożenia). Brak możliwości osiągnięcia celu 

środowiskowego może być spowodowany nie tylko sytuacją na terytorium danego kraju, 

ale także oddziaływaniami transgranicznymi (w tym przypadku istnieje określona 

procedura: jeśli dotyczy to państw członkowskich UE – określona w art. 12 RDW, jeśli 

dotyczy innych państw – należy zastosować się do postanowienia Konwencji o ochronie  

i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych (z dnia 13.03.1992r  

Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 702). 

 

Nieproporcjonalność kosztów należy określić na podstawie koniecznej do 

przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści w kontekście osiągnięcia celów 

środowiskowych (przykładowe korzyści: niższe koszty korzystania z wód, ochrona 

bioróżnorodności ekosystemów wodnych, poprawa jakości życia w związku ze 

zwiększeniem wartości estetycznej wód). 

Wybrane przesłanki z art. 4 ust. 5 RDW – analiza prawna  



 „potrzeby ekologiczne lub społeczno-ekonomiczne zaspakajane przez taką działalność 
człowieka nie mogą być osiągnięte za pomocą innych środków, które są znacznie 
korzystniejszą opcją środowiskową, niepowodującą nieproporcjonalnych kosztów (art. 4 ust. 5 
lit. a).” 

W związku z przesłanką, należy przeprowadzić analizę rozwiązań alternatywnych, 
które mogłyby stanowić korzystniejszą opcję dla środowiska (zarówno na płaszczyźnie 
ekologicznej, jak i społeczno-ekonomicznej), co z kolei wymaga analizy opłacalności środków 
RDW w określonym czasie i proporcjonalności kosztów. Analiza rozwiązań alternatywnych 
powinna uwzględniać „wariant zerowy”, tj. niepodejmowanie żadnych działań. 
 
 
 „zapewnienie, że dla wód powierzchniowych jest osiągnięty najlepszy możliwy stan 
ekologiczny i chemiczny przy wpływach, których nie można było racjonalnie uniknąć na skutek 
charakteru działalności człowieka czy zanieczyszczenia” 
 „dla wód podziemnych, zachodzą możliwie najmniejsze zmiany dobrego stanu wód 
podziemnych, przy wpływach, których nie można było racjonalnie uniknąć na skutek charakteru 
działalności człowieka czy zanieczyszczenia” 
 
Derogacje dotyczą tylko wskaźników, które podlegają oddziaływaniom związanym z powodem 
derogacji, tj. pogorszenie stanu ekologicznego jednolitej części wód może wynikać tylko  
z powodu dla którego została ustanowiona derogacja, np. inwestycja. Pozostałe wskaźniki 
muszą spełniać wymogi dla osiągnięcia określonego celu środowiskowego.  

 
 
 

Wybrane przesłanki z art. 4 ust. 5 RDW – analiza prawna  



Artykuł 4 ust. 6 RDW stanowi, że: 

„Czasowe pogorszenie się stanu części wód nie jest naruszeniem wymogów niniejszej dyrektywy, jeśli jest ono 
wynikiem okoliczności charakteru naturalnego czy sił wyższych, które są wyjątkowe lub nie mogły być 
w sposób racjonalny przewidziane, w szczególności ekstremalnych powodzi i przedłużających się susz, 
czy wynikiem okoliczności na skutek awarii, które nie mogły być w sposób racjonalny przewidziane, 
jeśli spełnione są wszystkie następujące warunki: 

a) podjęte zostały wszystkie praktyczne kroki, aby zapobiec dalszemu pogarszaniu się stanu oraz, aby nie przeszkadzać 
osiągnięciu celów niniejszej dyrektywy w innych częściach wód, których takie okoliczności nie dotyczą; 

b) warunki, w których takie okoliczności wyjątkowe lub niedające się racjonalnie przewidzieć mogą być ogłoszone, 
włączając przyjęcie właściwych wskaźników, zawarte są w planie gospodarowania wodami 
w dorzeczu; 

c) działania, jakie powinny być podjęte w takich wyjątkowych okolicznościach, są włączone w program działań 
i nie zagrażają odzyskaniu jakości przez część wód po ustaniu tych okoliczności; 

d) skutki okoliczności wyjątkowych lub takich, które nie mogły być przewidziane, podlegają corocznej ocenie i, 
z zastrzeżeniem dla przyczyn wymienionych w ust. 4 lit. a), podejmowane są tak szybko jak to możliwe wszystkie 
praktyczne działania w celu przywrócenia części wód do jej stanu przed zaistnieniem skutków tych okoliczności; 
oraz  

e) podsumowanie skutków tych okoliczności oraz działań podjętych lub które będą podjęte zgodnie z lit. a) oraz d) 
zawarte jest w następnym uaktualnieniu planu gospodarowania wodami w dorzeczu.”. 



Zastosowanie:  
brak możliwości osiągnięcia określonego dla jednolitej części wód  

celu środowiskowego z dopuszczeniem pogorszenia się stanu części wód 
w związku z określonymi okolicznościami 

 
Uzasadnienie: 

 katastrofa naturalna lub awaria niemożliwa do przewidzenia 
 

 
Derogacje z art. 4 ust. 6 RDW: 

stanowią rodzaj zabezpieczenia przed wymienionymi powyżej zdarzeniami 
 

wprowadzając derogację z art. 4.6. należy przedstawić program działania 
uwzględniający środki, które po ustaniu oddziaływań pozwolą na odzyskanie 

jakości jednolitej części wód 
 

 



 „czasowe pogorszenie się stanu części wód jest wynikiem okoliczności charakteru 

naturalnego czy sił wyższych, które są wyjątkowe lub nie mogły być w sposób 

racjonalny przewidziane, w szczególności ekstremalnych powodzi i przedłużających 

się susz, czy wynikiem okoliczności na skutek awarii, które nie mogły być w sposób 

racjonalny przewidziane” 

Przesłanka jest związana wyjątkowymi, racjonalnie niemożliwymi do przewidzenia 

okolicznościami, takimi jak: ekstremalne powodzie i susze, awarie. Ocena racjonalnych 

zagrożeń powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadą przezorności.  

Derogacje z art. 4.6. powinny zostać ograniczone do  powodzi prowadzących  

do pogorszenia stanu wód w pewnym czasie, pomimo zastosowania wszelkich środków. 

Ocenę taką powinno się określać na podstawie map zagrożenia powodziowego 

wymaganych art. 6 Dyrektywy Powodziowej, co warunkuje prawidłowe zastosowanie 

derogacji z art. 5.6. RDW. 

Derogacje z art. 4.6. dotyczą zjawiska nie każdej, a tylko przedłużającej się suszy, 

spowodowanym czynnikami naturalnymi.  

Derogacja z art. 4.6. w zakresie awarii dotyczy niekontrolowanego charakteru zdarzenia 

oraz wynikające z niego zagrożenie dla zdrowia człowieka lub środowiska (podstawa 

prawna w UE: Dyrektywa Rady  96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli 

niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi). 

Wybrane przesłanki z art. 4 ust. 6 RDW – analiza prawna  



 

 „podjęte zostały wszystkie praktyczne kroki, aby zapobiec dalszemu pogarszaniu się 

stanu oraz, aby nie przeszkadzać osiągnięciu celów RDW w innych częściach wód, 

których takie okoliczności nie dotyczą” 

 

Odpowiedni dobór środków zapobiegawczych jest możliwy dopiero w trakcie  

lub po ustaniu zdarzeń. Wcześniejsze przewidywania środków zapobiegających 

pogorszeniu stanu wód w danej i sąsiednich jednolitych częściach wód są częściowe.  

 

 

 

Wybrane przesłanki z art. 4 ust. 6 RDW – analiza prawna  



 „działania, jakie powinny być podjęte w takich wyjątkowych okolicznościach, są 

włączone w program działań i nie zagrażają odzyskaniu jakości przez część wód po 

ustaniu tych okoliczności” 

Podstawę derogacji z art. 4.6. RDW w związku z powyższą przesłanką stanowi integracja 

PGW z: 

– Planem zarządzania ryzykiem powodziowym 

– Planami przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy 

– Planami przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych 

W kontekście awarii konieczne jest przeanalizowane planów operacyjno-ratowniczych dla 

zakładów (Dyrektywa Seveso II) 

 

 

 podsumowanie skutków tych okoliczności oraz działań podjętych lub które będą 

podjęte zgodnie z lit. a) oraz d), zawarte jest w następnym uaktualnieniu planu 

gospodarowania wodami w dorzeczu” 

 

Nieprzewidywalność zdarzeń o których mowa w art. 4.6. RDW uniemożliwia 

uzasadnieniew obowiązującym cyklu planowania zastosowania derogacji, poprzez 

wskazanie skutków i działań hamujących dalsze pogarszanie stanu części wód (danej  

i innych). 

 
 

 
 

Wybrane przesłanki z art. 4 ust. 6 RDW – analiza prawna  



Studia przypadków 

Źródło danych:  
Podsumowanie ekspertyz w zakresie zgodności przedsięwzięć 
z przepisami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, Przedsięwzięcia 
przeciwpowodziowe przewidziane do współfinansowania z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dr J. Błachuta, mec. P. Kupczyk, 
dr M. Pchałek, mgr D. Serwecińska, 2012 



Projekt pn.  

Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego  

na rzece Nysie Kłodzkiej 

 

  

 

Zniszczony jaz w Lewinie Brzeskim, stan w roku 2001, źródło: WATERSERVICE 2002 



Projekt pn.  

Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego  

na rzece Nysie Kłodzkiej 

 

  

 

Lewy, erozyjny brzeg terasy zalewowej 2-5 m n.p. rzeki Nysy 

Kłodzkiej na wysokości wylotu kanału ulgi powodziowej. (Planowana 

jest budowa wałów przeciwpowodziowych w odległości od około 20 

do 200 m od brzegu) 

źródło: źródło: Ekspertyza w zakresie oceny wpływu/oddziaływania 

przedsięwzięcia na cele ochrony wód  w rozumieniu art. 4.1.  

w związku z art. 4.7. RDW dla projektu Poprawa ochrony 

przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej, 

luty 2012. 

Prawy, akumulacyjny brzeg Nysy Kłodzkiej na wysokości wylotu 

kanału ulgi powodziowej  

źródło: Ekspertyza w zakresie oceny wpływu/oddziaływania 

przedsięwzięcia na cele ochrony wód  w rozumieniu art. 4.1.  

w związku z art. 4.7. RDW dla projektu Poprawa ochrony 

przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej, 

luty 2012. 



Projekt pn.  

Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego  

na rzece Nysie Kłodzkiej 

Informacje dotyczące projektu: 

Projekt przewiduje wykonanie jazu klapkowego z przepławką, udrożnienie i przebudowę 

koryta, międzywala i wałów oraz udrożnienie trasy ulgi powodziowej wraz  

z modernizacją i budową wałów przeciwpowodziowych 

 

Części wód których dotyczy przedsięwzięcie: 

PLRW6000191299 Nysa Kłodzka od zb. Nysa do  ujścia, a także ujściowe odcinki 

PLRW60001712796 Ptakowicki Potok, PLRW60001912899 Ścinawa Niemodlińska od 

Mesznej do Nysy Kłodzkiej, PLRW60001712894 Krzemionka (realizacja inwestycji nie 

wpłynie na osiągnięcie celów środowiskowych przez te trzy JCWP).  

 

Aktualny stan JCWP: Zły 

 

Cel środowiskowy dla JCWP: 

Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego 

(warunkiem osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego jest zachowanie ciągłości 

morfologicznej i dynamiki przepływu) 

  

 



Czynniki oddziaływania przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP: 

 

1. Budowa i modernizacja wałów 

Oddziaływania na etapie realizacji: Budowa wałów: oddziaływanie na organizmy 

wodne niewielkie, podobnie jeśli chodzi o elementy jakościowe; Modernizacja: 

oddziaływanie jeszcze mniejsze niż w przypadku budowy. 

Oddziaływania na etapie eksploatacji: brak nowych, negatywnych oddziaływań 

 

2. Przebudowa koryta rzecznego i udrożnienie kanału ulgi:  

Oddziaływania silnie negatywne 

Oddziaływania na etapie realizacji: bezpośrednie, krótkotrwałe niszczenie siedlisk, 

zanieczyszczenie rzeki (zawiesina) 

Oddziaływania na etapie eksploatacji: czas ich występowania zależy jest od użytego 

materiału 

 

3. Budowa jazu (w dalszych latach planowana budowa elektrowni wodnej w ramach 

odrębnego przedsięwzięcia): 

Oddziaływanie bardzo silnie negatywne, dotykające wszystkich organizmów wodnych 

Oddziaływania na etapie realizacji: zanieczyszczenie rzeki (zawiesina) 

Oddziaływania trwałe: zaburzenie ciągłości morfologicznej (jaz); utrudnienie migracji  

i zabijanie ryb przez turbiny (elektrownia) 

 



Recypienty oddziaływania przedsięwzięcia  

 

1. Elementy biologiczne: Makrofity/fitobentos (negatywne oddziaływanie zmętnienie 

wody zawiesiną i zniszczenie siedlisk przybrzeżnych; zanik negatywnych 

oddziaływań po około 2 latach eksploatacji), makrobezkręgowce bentosowe (brak 

oddziaływania), ichtiofauna (wzrost śmiertelności w fazie realizacji, zakłócenie 

migracji, krótkotrwałe pogorszenie warunków rozrodu w trakcie przebudowy koryta) 

 

2. Elementy hydromorfologiczne: Warunki morfologiczne i ciągłość rzeki (trwale 

zmieniona z uwagi na jaz) 

 

3. Elementy fizykochemiczne: Zawiesina ogólna oraz wskaźniki dotyczące warunków 

tlenowych i biogennych (szczególnie w trakcie prowadzenia prac) 

  

 



Projekt pn.  

Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego  

na rzece Nysie Kłodzkiej 

Oceniono, że przedsięwzięcie będzie miało większy wpływ na elementy 

hydromorfologiczne i biologiczne jakości wód, niż na elementy 

fizykochemiczne. Określono, że mimo znaczących oddziaływań na elementy 

hydromorfologiczne, nie wpłynie na pogorszenie stanu JCWP (z uwagi  

na planowaną przepławkę).  

 

Środkiem umożliwiającym osiągnięcie celu środowiskowego jest budowa 

przepławki dla ryb. 

 

Podsumowując: Przedsięwzięcie nie generuje braku możliwości osiągnięcia 

dobrego stanu, tj. nie zagraża osiągnięciu celów środowiskowych RDW. 

  

 



Projekt pn.  

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (w zakresie obiektów ochrony przed 

powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu)  

 

 

  

 

Odra we Wrocławiu, źródło: Studium Wykonalności, RZGW, grudzień 2010 



Projekt pn.  

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (w zakresie obiektów ochrony  

przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu)  

 

 

  

 

Odra we Wrocławiu, źródło: Studium Wykonalności, RZGW, grudzień 2010 



Informacje dotyczące projektu: 

Duży i wielozadaniowy projekt, składający się z 7 części. Obejmuje modernizację  

i udrożnienie części Kanału Powodziowego i międzywala, starej Odry oraz bulwarów 

Odry Śródmiejskiej, zwiększenie przepustowości Kanału Miejskiego i stopnia Rędzin  

w kontekście wód powodziowych, przebudowę koryta Odry na wyznaczonym odcinku  

i jazu Wrocław I . 

 

Części wód których dotyczy przedsięwzięcie: 

PLRW60002113399 Odra w granicach Wrocławia  

 

Aktualny stan JCWP: silnie zmieniona część wód o złym stanie 

 

Cel środowiskowy dla JCWP: 

Osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. 

JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, przy czym 

zastosowano derogację z art. 4.7. RDW („planowane działania w zakresie realizacji 

inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych JCW, służące 

wyższym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niemożliwe jest 

osiągnięcie przez JCW założonych celów środowiskowych”)  

 



Czynniki oddziaływania przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP: 

1. Zmiana przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki 

2. Przebudowa budowli hydrotechnicznych  

3. Prace w korycie rzecznym i międzywalu – tylko na etapie realizacji prac 

 

 

 

 

Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia i ocena jego wpływu na cele 

środowiskowe JCWP: 

 

1. Elementy biologiczne: 

Makrobezkręgowce bentosowe (zmniejszenie populacji), fitobentos (pogorszenie 

stanu), makrofity (całkowite usunięcie części populacji, przy czym z uwagi na silne 

przekształcenie części miejskiej koryta Odry ich zbiorowiska są niewielkie). W celu 

przyspieszenia poprawy stanu tych elementów po wykonaniu prac, zaplanowano 

zróżnicowanie morfologii koryta.  

 Na etapie realizacji prac możliwe jest czasowe pogorszenie warunków bytowych 

ichtiofauny (zamulenie i wzrost temperatury powodujący zmniejszenie zawartości 

tlenu), jednak na etapie eksploatacji oddziaływania będą pozytywne (z uwagi na 5 

przepławek dwukierunkowej migracji, tj. poprawa ciągłości rzeki). 

 



2. Elementy hydromorfologiczne: 

Długotrwałe oddziaływanie. Planowane jest zróżnicowanie morfologiczne koryta  

(np. poprzez wypłycanie zatok, utworzenie wyspy, pozostawione ostrogi) oraz 

poprawa ciągłości rzeki (wspomniane 5 przepławek). Lokalnie zostanie 

pozostawione lub odtworzone koryto. 

 

 

3. Elementy fizykochemiczne: 

Oddziaływania na etapie realizacji prac, o charakterze krótkoterminowym (zmiany 

następujących parametrów: zawartość tlenu, ilość zawiesiny i innych wskaźników 

np.. zanieczyszczenia organicznego). 



Weryfikacja przesłanek z art. 4.7. RDW z uwagi na zastosowane derogacje: 

1. Wdrożono liczne środki minimalizujące:  

- odpowiednie ukształtowanie skarp w celu maksymalnego zróżnicowania siedliskowego 

strefy przybrzeżnej, budowa wysp, urozmaicanie linii brzegowej 

- budowa 5 przepławek 

- ograniczenia co do jednoczesnego prowadzenia prac na obu brzegach koryta, 

prowadzenie prac jednokierunkowo 

- obowiązek odłowu ryb i małży przy realizacji zadań związanych z osuszeniem kanału 

 

2. Uzasadniono wprowadzenie derogacji - w sposób szczegółowy zostało to określone  

i wyjaśnione w PGW (tj. ochrona przeciwpowodziowa jako wyższy cel społeczny) 

3. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

mieszkańców Wrocławia, ponadto wpłynie na poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej 

i gospodarczej regionu oraz poprawę stanu infrastruktury technicznej, z czego wynika 

nadrzędność interesów społecznych realizacji inwestycji. 



4. Przyjęty wariant realizacji celów minimalizowania skutków powodzi został wybrany 

m.in. na podstawie analiz zabudowy, modeli hydrodynamicznych Odry i licznych 

symulacji hydraulicznych i stanowi najbardziej efektywny wariant (mowa  

o modernizacji WWW wraz z budową zbiornika Racibórz) 

5. Zaplanowano zastosowanie technologii prowadzenia prac niepowodujących zagrożeń 

dla osiągnięcia celów RDW przez inne JCWP. Ponadto przewiduje się pozytywne 

oddziaływania na sąsiadujące JCWP; z uwagi na duże oddziaływanie przedsięwzięcia na 

obszary Natura 2000 zostanie wdrożona kompensacja przyrodnicza 

6. Przedsięwzięcie jest zgodne z prawodawstwem UE, tj. zostało wpisane w strategiczne 

dokumenty: Polityka Wodna Państwa do roku 2030 i Projektu Ochrony 

Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, które poddano strategicznej ocenie oddziaływania 

na środowisko (zgodnie z dyrektywą 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001), ponadto jest 

zgodne z dyrektywą 85/357/EWG z dnia 27 czerwca 1985 (zostało poddane OOŚ  

i ocenie habitatowej) 



Zostały spełnione wszystkie przesłanki z art. 4 ust. 7 RDW, przez co realizacja 

przedsięwzięcia nie stanowi naruszenia przepisów RDW. 

 

Brak możliwości realizacji celu środowiskowego dla danej JCWP do roku 2015 wynika  

z harmonogramu prac, a dotyczy elementów biologicznych, których poprawa jest możliwa 

dzięki poprawie elementów hydromorfologicznych po zakończeniu prac. 

 

 

Środkiem umożliwiającym osiągnięcie celu środowiskowego JCWP w kolejnych 

cyklach planowania jest zapewnienie ciągłości morfologicznej poprzez budowę 5 

dwukierunkowych przepławek dla ryb oraz odpowiednie kształtowanie morfologiczne 

koryta rzeki. 

 

   

 

 

Projekt pn.  

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (w zakresie obiektów ochrony  

przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu)  

 



Projekt pn.  

Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę  

i przebudowę wałów Wisłoki 

 

 

  

 

Wisłoka w czasie powodzi, źródło: Studium Wykonalności, Rzeszów 2009  



Informacje dotyczące projektu: 

Projekt przewiduje wykonanie odcinkowej rozbudowy i zabezpieczeń 

przeciwfiltracyjnych obwałowań Wisłoki 

 

Części wód których dotyczy przedsięwzięcie: 

PLRW20001921899 Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia 

 

 

Aktualny stan JCWP: silnie zmieniona część wód o dobrym stanie 

 

Cel środowiskowy dla JCWP: 

zachowanie/poprawa dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego; 

przedsięwzięcie nie generuje zagrożenia nieosiągnięcia celów przez JCWP, zatem nie 

zastosowano derogacji. 

  

 



Czynniki oddziaływania przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP: 

1. Umocnienia brzegów – w fazie realizacji poprzez zanieczyszczenie wody zawiesiną 

2. Zmiana struktury brzegów – w fazie realizacji przedsięwzięcia spowoduje niszczenie 

siedlisk 

 

 

Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia i ocena jego wpływu na cele 

środowiskowe JCWP: 
 

1. Elementy biologiczne: 
 

Wpływ przedsięwzięcia na makrobezkręgowce bentosowe, fitobentos, makrofity 

wystapi poprzez krótkotrwałe pogorszenie stanu tych organizmów (niszczenie siedlisk) 

w okresie realizacji inwestycji. Oddziaływanie na Ichtiofaunę wystąpi poprzez 

niszczenie siedlisk, zmniejszenie powierzchni tarlisk i miejsc odchowu narybku.  

 

2. Elementy hydromorfologiczne: 
 

Na obszarze odcinkowego umocnienia brzegów i wyrównania międzywala wystąpi 

oddziaływanie długoterminowe,  w postaci pogorszenia struktury strefy nadbrzeżnej 

 

3. Elementy fizykochemiczne: 
 

Oddziaływania na etapie realizacji prac (zmiany następujących parametrów: zawartość 

tlenu, ilość zawiesiny i innych wskaźników np.. zanieczyszczenia organicznego) 



 

Pomimo lokalnie negatywnego wpływu inwestycji na morfologię koryta, 

inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu jakości wód w odniesieniu  

do całej JCWP, zatem: 

Inwestycja nie zagraża osiągnięciu celu środowiskowego przez daną JCWP 

Projekt pn.  

Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i 

przebudowę wałów Wisłoki 

 



Projekt pn.  

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze  

woj. śląskie (polder) 

 

 

  

 

Obszar planowanej realizacji inwestycji, źródło: Studium Wykonalności, grudzień 2011  



Informacje dotyczące projektu: 

Projekt przewiduje wykonanie zbiornika przeciwpowodziowego o charakterze polderu  

z piętrzeniem wody jedynie w okresie powodziowym. 

 

Części wód których dotyczy przedsięwzięcie, ich aktualny stan oraz przypisany 

cel środowiskowy: 

 

PLRW600019117159 Odra od wypływu ze zbiornika Polder Buków do Kanału 

Gliwickiego; silnie zmieniona część wód o złym stanie; celem środowiskowym 

JCWP jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu 

chemicznego, przy czym jest wykazana jako zagrożona nieosiągnięciem celów  

z ustalonymi derogacjami; 

PLRW600019115299 Psina od Suchej Psiny do ujścia; naturalna część wód o złym 

stanie; celem środowiskowym JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego 

i dobrego stanu chemicznego, przy czym jest wykazana jako zagrożona 

nieosiągnięciem celów z ustalonymi derogacjami; 

PLRW60002311549 Łęgoń; naturalna część wód o złym stanie; celem środowiskowym 

JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. 

 



Realizacja przedsięwzięcia związania jest ze zmianą układu cieków powierzchniowych 

z uwagi na obwałowania i zabezpieczenia zawala oraz planowanego wydobycia 

kruszyw wewnątrz czaszy zbiornika. W okresie eksploatacji przedsięwzięcia: brak 

istotnych oddziaływań w obrębie koryta Odry. Nastąpi jednak odcinkowa zmiana 

charakterystyki fizycznej JCWP, których dotyczy przedsięwzięcie (ze względu na 

zmianę układu cieków). 

 

Oddziaływanie na elementy JCWP: Ichtiofauna: brak oddziaływania z uwagi na 

zachowaną ciągłość morfologiczną Odry zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji 

inwestycji; ciągłość morfologiczna pozostałych cieków obszaru będzie przerywana tylko 

w okresie wezbrań, w fazie eksploatacji.  

 



 

Weryfikacja projektu budowlanego, ekspertyz fitosocjologicznych, wyników 

monitoringów ornitologicznych i chiropterologicznych obszarów chronionych pozwoliła 

na wyciągnięcie następujących wniosków: 

 

- dzięki przyjętym rozwiązaniom budowlanym możliwe jest zachowanie w istniejącym 

stanie koryta Odry i dopływów, 

 

- brak jest negatywnego wpływu przedsięwzięcia na utrzymanie stanu ochrony 

siedlisk w specjalnych obszarach ochrony obszarów Natura 2000, 

 

- brak negatywnego, skumulowanego oddziaływania na cele RDW, 

 

- przedsięwzięcie jest elementem niezbędnym Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej 

Doliny Odry. 



Przedsięwzięcie nie narusza celów środowiskowych RDW,  

tj. nie powoduje pogorszenia potencjału wód i przerwania ciągłości rzek. 

Ponadto realizacja inwestycji jest częścią projektu związanego z nadrzędnym 

interesem ochrony bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzi. Powyższe dowodzi 

zgodności przedsięwzięcia z Ramową Dyrektywą Wodną.  

Projekt pn.  

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze  

woj. śląskie (polder) 

 


