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Aktualizacja planów gospodarowania wodami 
na obszarach dorzeczy – założenia ogólne 
dokumentu - cele, zakres, wyniki prac



Obszary dorzeczy w Polsce
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Aktualizacja planów gospodarowania wodami
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1. ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, w tym wykazy 
JCWP oraz JCWPd

2. podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych 
i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych

3. wykazy obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 5, 
wraz z graficznym przedstawieniem

4. mapę sieci monitoringu, wraz z prezentacją programów monitoringowych

5. ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów 
chronionych

6. podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem 
z wód
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Zawartość dokumentu:

Dokument aPGW



7. podsumowanie działań zawartych w Programie wodno-środowiskowym 
kraju

8. wykaz innych szczegółowych programów i planów gospodarowania dla 
obszaru dorzecza dotyczących zlewni, sektorów gospodarki, problemów 
lub typów wód, wraz z omówieniem zawartości tych programów i planów

9. podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania 
społeczeństwa i konsultacji publicznych

10. wykaz organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami dla 
obszaru dorzecza

11. informację o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i 
dokumentacji źródłowej wykorzystanej do sporządzenia planu oraz 
informacji o spodziewanych wynikach realizacji planu
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Zawartość dokumentu..

Dokument aPGW



 Dobrego stanu wód w 2015 roku: dobrego stanu ekologicznego 
i chemicznego dla wód powierzchniowych, dobrego stanu chemicznego 
i ilościowego dla wód podziemnych

 Nie pogarszania stanu części wód

 Zaprzestania lub stopniowego wyeliminowania zrzutu substancji 
priorytetowych do środowiska lub ograniczenia zrzutów tych substancji 
(Lista substancji znajduje się w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy 
2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych)
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Cele środowiskowe zgodnie z RDW

Dążymy do:



 Spełnienia wymagań specjalnych, zawartych w innych aktach 
prawnych, w odniesieniu do obszarów chronionych:

– obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi 
ze źródeł komunalnych

– obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych

– jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym 
kąpieliskowych

– obszary przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia

– obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 
gospodarczym (brak wyznaczenia w Polsce)

– obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których 
utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie
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Dążymy do:

Cele środowiskowe zgodnie z RDW



Konsultacje społeczne
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Konsultacje społeczne
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Państwa członkowskie są zobowiązane osiągnąć cele 
środowiskowe do 2015 roku

Na podstawie dostępnych danych część JCW nie 
osiągnie celów środowiskowych
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Cele środowiskowe zgodnie z RDW



Odstępstwa od celów środowiskowych (art. 4 
Ramowej Dyrektywy Wodnej)

RDW

Odstępstwo 
na 

podstawie 
art. 4 ust. 7

Odstępstwo 
na 

podstawie 
art. 4 ust. 6

Odstępstwo 
na 

podstawie 
art. 4 ust. 5

Odstępstwo 
na 

podstawie 
art. 4 ust. 4
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Odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 4 RDW

Warunki odstępstwa

 poprawa stanu części wód jest niemożliwa do osiągnięcia w 
terminie ze względu na brak możliwości technicznych, 
nieproporcjonalne koszty lub warunki naturalne

 przyczyny uzyskania odstępstwa muszą być szczegółowo wyjaśnione 
w aPGW

 przedłużenie jest ograniczone do maksymalnie dwóch kolejnych 
uaktualnień PGW z wyjątkiem przypadku, kiedy warunki naturalne 
uniemożliwiają osiągniecie celów środowiskowych

 zestawienie działań wymaganych na mocy art. 11, które są 
przewidywane jako niezbędne dla stopniowego przywracania części 
wód do wymaganego stanu w przedłużonym terminie, przyczyny 
każdego znacznego opóźnienia w uruchamianiu, oraz orientacyjny 
harmonogram ich wdrożenia uwzględnia się w aPGW
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Odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 5 RDW

Warunki odstępstwa

 potrzeby w zakresie środowiska naturalnego lub społeczno –
ekonomiczne zaspakajane przez taką działalność człowieka  nie 
mogą być zaspokojone za pomocą innych działań, korzystniejszych z 
punktu widzenia środowiska

 dla wód powierzchniowych osiąga się najlepszy z możliwych 
stan/potencjał ekologiczny i stan chemiczny przy występujących 
oddziaływaniach

 dla wód podziemnych zachodzą możliwie jak najmniejsze zmiany 
dobrego stanu przy występujących oddziaływaniach

 nie zachodzi dalsze pogarszanie stanu części wód

 odstępstwo powinno być szczegółowo wyjaśnione w aPGW
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Odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 6 RDW

Warunki odstępstwa

 zostały podjęte wszystkie możliwe kroki zapobiegające dalszemu 
pogarszaniu się stanu części wód i zagrożeniu nieosiągnięcia celów 
środowiskowych w innych częściach wód niż okoliczności dotyczą

 działania konieczne do podjęcia w wyjątkowych okolicznościach są 
włączone do programu działań i nie zagrażają odtworzeniu jakości części 
wód po ustaniu okoliczności

 skutki wyjątkowych okoliczności lub takich, których nie można przewidzieć 
podlegają corocznemu przeglądowi i wszelkie możliwe do zrealizowania 
działania są podejmowane w jak najkrótszym czasie w celu przywrócenia 
części wód do stanu przed zaistnieniem skutków tych okoliczności

 zestawienie skutków tych okoliczności oraz działań zastosowanych lub 
planowanych do zastosowania jest zawarte w aPGW
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Odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 7 RDW
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Źródło: https://www.google.pl/img



Nieosiągnięcie celu w wyniku realizacji nowej 
inwestycji (odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 7 RDW) 

 nieosiągnięcie dobrego stanu lub niezapobieżenie pogorszeniu się 
stanu części wód jest wynikiem nowych zmian w charakterystyce 
fizycznej części wód powierzchniowych lub zmian poziomu części 
wód podziemnych

lub

 niezapobieżenie pogorszeniu się ze stanu bardzo dobrego do 
dobrego danej części wód powierzchniowych jest wynikiem nowych 
zrównoważonych  działalności gospodarczych człowieka
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Nieosiągnięcie celu w wyniku realizacji nowej 
inwestycji 

Warunki odstępstwa

 korzystne cele, którym służą te zmiany lub modyfikacje części wód, 
nie mogą, ze względu na możliwości techniczne lub 
nieproporcjonalne koszty, być osiągnięte za pomocą innych działań, 
znacznie korzystniejszych z punktu widzenia środowiska 
naturalnego

 zaplanowano wszystkie możliwe działania, aby ograniczyć 
niekorzystny wpływ na stan części wód
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Nieosiągnięcie celu w wyniku realizacji nowej 
inwestycji  

Warunki odstępstwa

 przyczyny tych zmian lub modyfikacji stanowią nadrzędny 
interes społeczny

 i/lub 

 korzyści dla środowiska naturalnego i dla społeczeństwa 
osiągnięte dzięki inwestycji , są większe niż korzyści  wynikające 
z ociągnięcia celów środowiskowych

 przyczyny tych zmian lub modyfikacji są szczegółowo określone 
i wyjaśnione w planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza
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Wykaz JCWP i JCWPd

Obszar 
dorzecza

JCWP 
rzeczne

JCWP 
jeziorne

JCWP 
przejściowe

JCWP 
przybrzeżne

JCWPd

Wisła 2660 484 5 6 94

Odra 1735 422 4 4 66

Dunaj 11 0 0 0 2

Dniestr 3 0 0 0 1

Łaba 8 0 0 0 5

Świeża 4 1 0 0 1

Jarft 6 0 0 0 1

Niemen 39 36 0 0 2

Pregoła 120 101 0 0 2

Ücker 0 0 0 0 1
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Stan JCWP 

Przy ocenie stanu JCWP brano pod uwagę:

Elementy biologiczne (skład, liczebność 
biomasa fitoplanktonu, makrofitów, 
fitobentosu, makrobezkręgowców
bentosowych, ichtiofauny)

Elementy hydromorfologiczne – (reżim 
hydrologiczny, warunki morfologiczne

Elementy fizykochemiczne

20



Stan jednolitych części wód powierzchniowych
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JCWP przejściowe

 stan zły – 100%

JCWP przybrzeżne

 stan zły – 100%

JCWP rzeczne

 stan dobry – 23,8% 

 stan zły – 76,2%

JCWP jeziorne

 stan dobry – 6,9%

 stan zły – 28%

 niemonitorowane – 65,1%



Ocena stanu chemicznego JCWPd

• Elementy ogólne (odczyn, OWO, przewodność 
elektrolityczna, temperatura, tlen 
rozpuszczony

• Elementy nieorganiczne (jon amonowy, 
azotyny, azotany, chlorki, fluorki, fosforany, 
ołów, magnez, rtęć, wodorowęglany

• Elementy organiczne (WWA, benzen, fenole, 
pestycydy, substancje ropopochodne
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Ocena stanu ilościowego JCWPd
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 Określa się na 
podstawie 
zasobów i 
poborów



Stan jednolitych części wód podziemnych
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JCWPd

 stan dobry – 82,6% 

 stan zły – 17,4%



Cele środowiskowe – JCWP rzeczne
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Uszczegółowiony cel środowiskowy dla JCWP 
rzecznych

 Dla osiągnięcia celów 
środowiskowych istotne 
jest zachowanie lub 
przywrócenie ciągłości 
ekologicznej cieków 
poprzez możliwość 
swobodnej migracji 
organizmów wodnych

 Uszczegółowiony cel 
środowiskowy -
osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego 
oraz możliwość migracji 
organizmów wodnych
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Źródło: https://www.google.pl/img



Cele środowiskowe  - JCWP jeziorne, 
przejściowe i przybrzeżne

27



Cele środowiskowe - JCWPd
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Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych przez JCWP

 Ma za zadanie zidentyfikowanie tych JCWP, które z powodu występowania 
istotnych oddziaływań antropogenicznych mogą nie osiągnąć lub nie 
utrzymać dobrego stanu

 Zidentyfikowane JCWP, w przypadku których ryzyko nieosiągnięcia celów 
środowiskowych jest wysokie, wymagają wprowadzenia działań 
uzupełniających zorientowanych na zredukowanie wskazanych presji

 Aby ocenić czy obecny poziom presji może skutkować nieosiągnięciem 
celów środowiskowych, należy określić stopień oddziaływania presji na 
wody

 Podstawą oceny ryzyka była aktualna ocena stanu wód

 Zależnie od charakteru presji przyjmowano różne metody oceny ich 
wpływu na JCWP
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Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych przez JCWP
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JCWP przejściowe

 zagrożone – 100%

JCWP przybrzeżne

 zagrożone – 100%

JCWP rzeczne

 niezagrożone – 41,6% 

 zagrożone – 58,4%

JCWP jeziorne

 niezagrożone – 32,8%

 zagrożone – 67,2%



Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych przez JCWPd
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JCWPd

 niezagrożone – 77,3% 

 zagrożone – 22,7%



Odstępstwa na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 RDW 
dla JCWP
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Odstępstwa dla JCWP rzecznych

 na podstawie art. 4 ust. 4 RDW –
331 JCWP (7,2%)

Odstępstwo dla JCWP przejściowych

 na podstawie art. 4 ust. 4 RDW –
8 JCWP (88,9%)

 na podstawie art. 4 ust. 5 RDW –
1 JCWP (11,1%)

Odstępstwo dla JCWP przybrzeżne

 na podstawie art. 4 ust. 4 RDW –
10 JCWP (100%)

 na podstawie art. 4 ust. 5 RDW –
1 JCWP (10%)



Odstępstwa na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 RDW 
dla JCWP
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Odstępstwa dla JCWP jeziornych

 na podstawie art. 4 ust. 4 RDW –
323 JCWP (22,2%)

 na podstawie art. 4 ust. 5 RDW –
16 (1,5%)



Odstępstwa na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 RDW 
dla JCWPd
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Odstępstwa dla JCWPd

 na podstawie art. 4 ust. 4 RDW 
– 9 JCWPd (5,2%)

 na podstawie art. 4 ust. 5 RDW 
– 13 (7,6%)



Odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 7 RDW
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673 inwestycji wpływających na:

 677 JCWP rzecznych

 5 JCWP jeziornych

 1 JCWP przejściową

 14 JCWPd



Inwestycje wymagające zastosowania 
odstępstwa na podstawie art. 4 ust. 7 RDW
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77,1%

16,5%

2,5%

0,5% 0,5%
2,9%

Podział inwestycji ze względu na inwestora

regionalne zarządy gospodarki wodnej

zarządy melioracji i urządzeń wodnych

miasta, gminy

GDDKiA

urzędy morskie

inwestorzy prywatni



Inwestycje wymagające zastosowania 
odstępstwa na podstawie art. 4 ust. 7 RDW
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89,6%

3,6%

0,3% 1,5%

0,4%
1,3%

3,3%

Podział inwestycji ze względu na cel

ochrona przed powodzią

retencja/ochrona przed suszą

pobór wody na cele komunalne

rolnictwo/melioracje

transport

energetyka

inny



Inwestycje wymagające zastosowania 
odstępstwa na podstawie art. 4 ust. 7 RDW
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13,4%

5,5%

77,6%

3,5%

Podział inwestycji ze względu na rodzaj prac

zbiornik wodny

budowla piętrząca

prace w korycie

inny



Zespół realizujący projekt
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju
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