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Plany gospodarowania wodami

podstawowe dokumenty planistyczne w gospodarce wodnej, aktualizowane co 6 lat

wypełnienie zobowiązań wynikających z RDW i ustawy Prawo wodne 

służą programowaniu i koordynowaniu działań mających na celu osiągnięcie/utrzymanie 
dobrego stanu wód (art. 316 ustawy PW)

dokument, na podstawie którego wydawane są pozwolenia wodnoprawne (rocznie ok 30 000 
spraw o udzielenie pozwolenia wp)

konieczne do uwzględnienia przy analizie wpływu inwestycji na stan wód > do decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach i oceny wodnoprawnej



Plany gospodarowania wodami
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III cykl planistyczny

Realizacja dokumentacji planistycznej w ramach projektu pn.: „Opracowanie II aktualizacji planów
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi
podstawę do ich opracowania” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020. Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0016/16.

II oś priorytetowa Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 Adaptacja do
zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności
katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

W tym zadanie pn.: „Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy (IIaPGW) wraz z metodykami.”  



IIaPGW

PGW

Charakterystyka 
dorzecza,  w tym 

szcw i scw

Presje i ich 
wpływ na stan 

wód

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych

Cele 
środowiskowe i 

derogacje

Rejestr wykazów 
obszarów 

chronionych

Zestawy działań 
naprawczych

Analizy 
ekonomiczne 

Zakres planów określa art. 318 ustawy 
PW oraz Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 4 października 2019 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu 
opracowywania planów 
gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy

Plany przyjmowane są w formie 
rozporządzenia Ministra właściwego ds. 
gospodarki wodnej, a PGW WP sporządza 
ich projekty na podstawie dokumentacji 
planistycznej opracowanej w cyklu



II aPGW – harmonogram

Etap Produkty Etapu Data

I

Metodyka opracowania projektów II aPGW

21.03.2021

Wykaz inwestycji, o którym mowa w art. 323 ustawy Prawo wodne

Wykaz wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114 ustawy 

Prawo wodne oraz innych substancji powodujących zanieczyszczenie, dla których zostały określone środowiskowe normy 

jakości

Metodyka opracowania zestawu działań dla wszystkich jcwp i jcwpd z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych 

celów środowiskowych

Zestaw działań dla wszystkich jcwp i jcwpd z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych

Projekty II aPGW

I etap najtrudniejszy merytorycznie
> projekty dla 9 dorzeczy wraz z częścią metodyczną 

zawierającą  m.in. zestawy działań naprawczych



II aPGW – harmonogram

Etap Produkty Etapu Data

II

Projekty prognoz oddziaływania na środowisko II aPGW (9 projektów prognoz)

20.10.2021

Metodyka prowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień

projektów II aPGW

Ostateczne wersje prognoz oddziaływania na środowisko projektów II aPGW

wraz z pisemnym podsumowaniem strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko i tabelą rozbieżności

Syntezy do każdej prognozy oddziaływania na środowisko

Zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych do projektów II aPGW zgłoszonych w ramach półrocznych konsultacji 

społecznych (tabela rozbieżności)

Projekty II aPGW po SOOŚ i półrocznych konsultacjach społecznych

• przesunięcie konsultacji społecznych > z grudnia 2020 na kwiecień 2021;
• konsultacje społeczne prowadzi formalnie minister właściwy ds. 
gospodarki wodnej



II aPGW – harmonogram

Etap Produkty Etapu Data

III

Ostateczne wersje II aPGW wraz z finalną wersją rozporządzeń

22.12.2021
Zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych w trakcie procedury legislacyjnej wraz ze sposobem rozpatrzenia 

(z wyłączeniem uwag redakcyjnych RCL)

Suplement do metodyki opracowania II aPGW

Suplement do metodyki zestawu działań podstawowych i uzupełniających

Finalna wersja dokumentów etapu I i II oraz dokumentów towarzyszących w których wprowadzono zmiany

IV

Raport do KE

31.03.2021

Opis do raportu

Baza danych przestrzennych

Karty jcw

Ostateczny zestaw działań wraz z załącznikami

Terminy 
RDW



aPGW_IIaPGW – ocena wpływu inwestycji

Ocena wpływu inwestycji na stan wód w ramach MasterPlanów (lista nr 1 i lista nr 2);

Ocena inwestycji przez inwestorów – zgłoszenie inwestycji do aPGW2016 w ramach
półrocznych KS

Obostrzenia zawarte w programach operacyjnych (POIIŚ i RPO 2014-2020) związane z MP 
i oceną aPGW przez KE

„Nowa” ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. – zmiana podejścia do oceny
wpływu inwestycji na stan wód;

Prawne narzędzie w postaci tzw. oceny wodnoprawnej (art. 425 ustawy PW);

Zmiany w procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
– udział PGW WP (ustawa ooś);

Decyzję w zakresie wpływu inwestycji na stan wód stwierdza odpowiedni
organ (analiza przesłanek z art. 4.7 RDW, tj. art. 68 ustawy PW w ramach
postępowania);

Inwestor nie zgłasza inwestycji do IIaPGW

aPGW
2016

IIaPGW
2021



aPGW_IIaPGW – ocena wpływu inwestycji

MasterPlany dla obszaru dorzecza Wisły i Odry
• konieczność opracowania MasterPlanów wynikała z ustaleń z Komisją Europejską;

• uzupełnienie pierwszych planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w zakresie inwestycji 
mających lub mogących mieć wpływ na stan jednolitych części wód;

• cel: zintegrowanie strategii i planów sektorowych dot. obszaru dorzecza w zakresie przedsięwzięć/inwestycji 
mogących wpływać na hydromorfologię wód powierzchniowych;

• zebrano inwestycje z dwóch okresów finansowania UE, tj. w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 
(inwestycje w trakcie realizacji oraz zakończone), a także perspektywy na lata 2014-2020 (inwestycje planowane 
do realizacji);

• Lista nr 1 - Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają 
stanu wód ;

• Lista nr 2 - Inwestycje, które mogą spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie 
stanu/potencjału i dla których należy rozważyć zastosowanie odstępstwa > przeniesiona do aPGW2016

PGW 2011 Ocena KE
MasterPlany

2014
aPGW 2016



aPGW_IIaPGW – ocena wpływu inwestycji

Zasady wyboru projektów do dofinansowania – programy operacyjne
(źródło: https://www.pois.gov.pl/media/95386/POIiS_ver_17_0_13102020.pdf)

• W zakresie działań dotyczących budowy lub modernizacji urządzeń wodnych współfinansowane
będą mogły być tylko projekty wskazane w załącznikach do Master Planów dla obszarów
dorzeczy Odry i Wisły, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie
pogarszają stanu wód. Współfinansowanie projektów, wskazanych w załącznikach do Master
Planów, jako mogące spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie
stanu/potencjału jednolitych części wód, nie będzie dozwolone do czasu przedstawienia
wystarczających dowodów na spełnienie warunków określonych w art. 4.7 Ramowej Dyrektywy
Wodnej w aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami na Obszarach Dorzeczy.

• Wypełnienie warunku będzie uzależnione od potwierdzenia przez Komisję Europejską zgodności
przygotowanych aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach z wymogami
Ramowej Dyrektywy Wodnej.



IIaPGW – wykaz inwestycji

w IIaPGW znajdą się wyłącznie:

Inwestycje z aPGW 2016, 
ale tylko te, których 

charakter i zakres nie 
uległ zmianie (ankieta do 

inwestorów)

Inwestycje, dla których 
stwierdzono 

oddziaływania na cele 
środowiskowe w ramach 
postępowań w sprawie 

wydania d.u.s
(informacje od 

właściwych organów)

Inwestycje lub działania 
mogące wpływać na 

możliwość osiągnięcia 
celów środowiskowych, 
o których mowa w art. 
435 ustawy PW (oceny 

wodnoprawne) 
(informacje od 

właściwych organów)  

Inwestycje, dla których 
wydano tzw. deklarację 

zgodności (dot. 
projektów których 
całkowite koszty 
kwalifikowane 

przekraczają kwoty 
wskazane w art. 100 

Rozp. Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 

1303/2013



www.apgw.gov.pl - strona internetowa



Dziękuję za uwagę


