
1. Proszę o podanie aktów prawnych/normatywnych oraz wytycznych, znajdujących 

zastosowanie w toku reglamentacji procesu inwestycyjnego przedsięwzięć mogących 

oddziaływać na stan wód. Nazwy aktów prawnych/normatywnych i wytycznych mogą zostać 

podane w sposób orientacyjny lub hasłowy (np. ustawa w sprawie ocen oddziaływania na 

środowisko; Wytyczne w sprawie weryfikacji przesłanek z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy 

Wodnej itd.). 

 

1. 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. 

2. Zasady weryfikacji przesłanek z art. 4 ust. 4, art. 4 ust. 5 oraz art. 4 ust. 6 Ramowej Dyrektywy 

Wodnej oraz art. 38 ustawy Prawo wodne, Warszawa 2011 

3. Wytyczne metodologiczne dotyczące przepisów artykułu 6 (3) i (4) dyrektywy siedliskowej 

92/43/EWG - Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000, 

Komisja Europejska, DG Środowisko, Biuro Publikacji Urzędowych Wspólnot Europejskich 2002. 

4. Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.  

5. Wytyczne „Zasady dokonywania kompensacji przyrodniczych”, GDOŚ, IOP PAN, 2009. 

6. Wytyczne „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście 

osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce”, wyd. BIPROWODMEL, Poznań, 

Copyright KZGW, 2010. 

 

2. Dyrektywy UE: 

a) 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  

b) Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 z 22 lipca 1992 r., str. 7). 

c) Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. L 327 z 22 grudnia 2000 r. str. 

275; dalej jako RDW) 

d) Dyrektywa 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych 

planów i programów na środowisko (Dz. U. L 195 z 21 lipca 2001 r., str. 157). 

e) Dyrektywa 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 

(Dz. U. L 020 z 26 stycznia 2010 r. str. 7). 

3. Ustawy i rozporządzenia  

a) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z 

późn. zm.); 

b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 

25, poz. 150 z późn. zm.); 

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 

poz. 1220 z późn. zm.); 



d) Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) 

e) 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) 

f) 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) 

g) 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) 

h) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

 mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). 

 

 

 

2. Proszę o wskazanie kategorii przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja może wiązać się ze 

zmianami/modyfikacjami w charakterystyce fizycznej części wód powierzchniowych 

lub zmianami poziomu części wód podziemnych  

 

 Budowle hydrotechniczne: 

 Zapory i inne urządzenia służące do zatrzymywania i stałego retencjonowania wody 

 Jazy, progi, stopnie wodne  

 Urządzenia do przerzutu wody w celu zwiększenia zasobów wodnych innych cieków 

naturalnych, kanałów, jezior oraz innych zbiorników wodnych 

 Elektrownie wodne 
 

 Budowa sztucznych zbiorników wodnych, stawów rybnych 
 Gospodarowanie wodą w rolnictwie (w tym melioracje),  
 Zalesienie/wylesienie w związku ze zmianą użytkowania terenu 

 

 Inwestycje przeciwpowodziowe  

 Budowa i modernizacja wałów, 

 Budowa polderów przeciwpowodziowych, 

 Regulacja cieku, remont lub konserwacja (w tym umocnienia, doszczelnianie brzegów  

i dna, zmiana biegu koryta) 

 

 Żegluga śródlądowa 

 budowa portów, przystani śródlądowych  

 śródlądowe drogi wodne – regulacja i kanalizacja wód 
 
 Działania renaturyzacyjne 

 

 Pobór wody – w tym: wiercenia wykonane w celu poboru wody oraz budowa urządzeń lub 

zespołów urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztucznych systemów 

zasilania wód podziemnych 

 

 Działalność górnicza 



 

3. Proszę o sformułowanie układu uzasadnienia decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, dla którego konieczne stało się zastosowanie 

art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej (tj. art. 38 j w związku z art. 38 k ustawy Prawo 

wodne). W ramach każdego z proponowanych punktów uzasadnienia proszę o 

krótkie wyjaśnienie jakie informacje winny znaleźć się w danym punkcie. 

 

1. Identyfikacja celu ochrony wód 

Należy podać cel ochrony wód (osiągnięcie dobrego stanu/potencjału ekologicznego lub zapobieganie 

pogarszaniu bardzo dobrego/dobrego stanu/potencjału części wód) zależnie od typu części wód (silnie 

zmieniona/sztuczna lub naturalna) oraz jej aktualnego stanu. W przypadku gdy oddziaływania 

przedsięwzięcia dotyczą obszarów chronionych (w rozumieniu art. 4 ust. 1 lic. c) RDW) należy podać 

cel środowiskowy dla danego obszaru lub jeśli (w rozumieniu art. 4 ust. 2 RDW) jest ich więcej niż 1 

– należy podać cel bardziej rygorystyczny. 

2. Identyfikacja oddziaływań na cele ochrony wód 

Należy dokonać oceny aktualnego stanu elementów wraz z opisem metodyki ustalania ich stanu, 

identyfikacji środków umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego RDW w zakresie 

stanu/potencjału ekologicznego dla całej JCWP, identyfikacji czynników oddziaływania 

przedsięwzięcia decydujące o osiągnięciu celu RDW dla całej JCWP, a także należy uzasadnić 

dlaczego w wyniku wystąpienia określonych czynników oddziaływania stwierdza się zagrożenie 

realizacji celu środowiskowego przy uwzględnieniu środków umożliwiających osiągnięcie celu 

środowiskowego RDW. 

3. Identyfikacja przesłanek z art. 4 ust. 7 – 9 RDW 

W ramach tego punktu należy omówić 6 przesłanek:  

a) czy zostały podjęte wszystkie praktyczne kroki, aby ograniczyć niekorzystny wpływ 

przedsięwzięcia na stan części wód? - a w tym: wskazać jakie działania podjęto aby maksymalnie 

ograniczyć wpływ przedsięwzięcia na cel LUB uzasadnić dlaczego wprowadzenie środków 

minimalizujących nie było możliwe oraz wskazać jakie obowiązki w zakresie monitoringu zostały 

ustanowiono w celu weryfikacji i skuteczności działań minimalizujących 

b) czy 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? - w tym: przytoczyć uzasadnienie derogacji z PGWD LUB gdy w chwili wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach derogacja nie była uwzględniona PGWD należy  

odnotować przekazanie przez wnioskodawcę prezesowi KZGW szczegółowych informacji na 

temat przyczyn uzasadniających realizację przedsięwzięcia w kontekście wymogów art. 38j pr. 

wod. 

c) czy przyczyny modyfikacji lub zmian stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla 

środowiska i dla społeczeństwa płynące z osiągnięcia celów ochrony wód, są przeważone przez 

wpływ korzyści wynikających z nowych modyfikacji czy zmian na ludzkie zdrowie, utrzymanie 

ludzkiego bezpieczeństwa lub zrównoważony rozwój? - w tym: należy uzasadnić, że cele ochrony 

wód mogą zostać nieosiągnięte z uwagi na ochronę interesu związanego z przedsięwzięciem 

(nadrzędny interes społeczny, ochrona zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa ludzi), należy także 

wskazać jakimi kryteriami ważenia interesów kierował się organ podejmując decyzję co do 

nadrzędności.  

d) czy 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? - w tym: należy przedstawić proces 



wariantowania na 4 poziomach (*wyboru metody osiągnięcia celu *wariantowanie lokalizacyjne 

*technologiczne i projektowe *organizacyjne i funkcjonalne) w celu wyjaśnienia przyczyny braku 

możliwości wdrożenia opcji korzystniejszych z punktu widzenia ochrony elementów stanu wód 

(nieproporcjonalne koszta lub brak możliwości technicznej) 

e) czy stosowanie derogacji nie wyklucza lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów RDW w innych 

częściach wód w tym samym obszarze dorzecza? - w tym: uzasadnienie należy oprzeć na analizie 

związku przyczynowo skutkowego pomiędzy zmianami w charakterystyce fizycznej 

wynikającymi z realizacji przedsięwzięcia a możliwością wystąpienia zagrożenia realizacji celów 

dla innych części wód w tym samym obszarze dorzecza, w przypadku których nie ustanowiono 

derogacji z art. 4 ust. 7 RDW. Jeśli zagrożenie o którym mowa istnieje występuje konieczność 

ustanowienia derogacji. 

f) stosowanie derogacji gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa, jak istniejące 

prawodawstwo wspólnotowe/ Przedsięwzięcie jest zgodne z wdrażaniem innego prawodawstwa 

wspólnotowego dotyczącego ochrony środowiska – w tym: w uzasadnieniu należy odnieść się do 

kwestii spełnienia wymogów UE  

- podając informacje w zakresie wariantowania przedsięwzięcia - Dyrektywa 85/337/EWG z dnia 27 

czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 

i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. L 175 z 5 lipca 1985 r., str. 40) i Dyrektywa 

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 

flory (Dz. U. L 206 z 22 lipca 1992 r., str. 7)  

- wskazując, iż w przypadku stwierdzenia negatywnego oddziaływania na integralność obszaru N2000 

udowodniono brak wariantów alternatywnych realizacji przedsięwzięcia w kontekście jego celu 

oraz zapewniono środki kompensujące zapewniające spójność sieci N2000 - Dyrektywa 

2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów 

na środowisko (Dz. U. L 195 z 21 lipca 2001 r., str. 157). 


