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Z czym to się je?
Ramowa Dyrektywa Wodna w pigułce
Cele środowiskowe Ramowej Dyrektywy Wodnej

Przedsięwzięcia, mające znaczący wpływ na cele środowiskowe
Ramowej Dyrektywy Wodnej
Ocena skutków planowanych przedsięwzięć na cele
środowiskowe Ramowej Dyrektywy Wodnej

Identyfikacja części wód
Odszukanie, w jakiej części wód jest zlokalizowane
przedsięwzięcie.
Identyfikacja celów środowiskowych
Są podane w Planie Gospodarowania Wodami:

Jeżeli w PGW część wód jest naturalna, jej celem
środowiskowym jest osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej
dobrego stanu wód (czyli dobrego lub bardzo dobrego stanu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego). Cel powinien być
osiągnięty do 22.12.2015.
Jeżeli w PGW część wód jest wykazana jako sztuczna lub silnie
zmieniona, jej celem środowiskowym jest osiągnięcie lub
utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód (czyli dobrego
lub bardzo dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu
chemicznego). Cel powinien być osiągnięty do 22.12.2015.

Identyfikacja celów środowiskowych
Jeżeli w PGW część wód jest naturalna, ale ma wpisane
derogacje czasowe (art. 4.4 RDW) jej celem środowiskowym
jest osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu
wód ale cel może być osiągnięty dopiero 22.12.2027 roku.

Sztuczna lub silnie zmieniona część wód z derogacją
czasową musi osiągnąć dobry lub bardzo dobry potencjał
ekologiczny i dobry stan chemiczny również do roku 2027.
Aktualnie powyżej tego roku możliwości przedłużenia czasu
osiągnięcia celów RDW nie ma.

Identyfikacja celów środowiskowych
Jeżeli w PGW część wód naturalna, sztuczna lub silnie zmieniona
ma wpisane derogacje z art. 4.7 RDW może mieć złagodzone
cele środowiskowe, po spełnieniu wszystkich przesłanek art. 4.7,
4.8 i 4.9 RDW.

Ustalenie na jakie elementy jakości wód i ich składowe
będzie wpływała realizacja przedsięwzięcia

Ustalenie na jakie elementy jakości wód i ich składowe
będzie wpływała realizacja przedsięwzięcia

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

Typowe wrażliwe 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

Wrażliwe gatunki
Rośliny, zależne od takich samych procesów jak siedliska
Ryby
Owady (ważki, chrząszcze wodne)
Małże
Ssaki (wydra, bóbr, w mniejszym stopniu nietoperze)
Ptaki (ślepowron, zimorodek, pluszcz, w różnym stopniu
wszystkie wodno-błotne)

Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny (ilość i dynamika przepływu; połączenia z
wodami podziemnymi)
Ciągłość rzeki

Warunki morfologiczne (głębokość i zmienność szerokości,
struktura i podłoże koryta rzeki, struktura strefy nadbrzeżnej,
szybkość przepływu)

Elementy fizyko-chemiczne
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)

Ocena aktualnego stanu
Na podstawie danych Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska
Wystarczy podać:
Stan/potenacjał ekologiczny części wód
Stan chemiczny
Stan części wód
Można podać:
Stan biologicznych elementów jakości
Stan hydromorfologicznych elementów jakości
Stan fizykochemicznych elementów jakości
Stan chemiczny
Stan części wód

Prognoza zmian
Ocena stopnia zmian warunków fizycznych w części wód
(warunków hydromorfologicznych) z wykorzystaniem wskaźników
zamieszczonych w charakterystykach części wód (wskaźniki
morfologiczne) i scalonych części wód (wskaźniki hydrologiczne)
zamieszczonych w katastrach.

Wskaźniki hydrologiczne

Lp.

Opis wskaźnika

Formuła wskaźnika

Wartość progowa

Sumaryczna pojemność czynna
zbiorników retencyjnych
1.

odniesiona do średniego rocznego

i1 = Σ (Vc- Vm)/V SSQ
0,03 (3%)

odpływu z wielolecia (1960-1980)
w przekroju zamykającym zlewnię
części wód.

mln m3/(mln m3/rok)

Wskaźniki hydrologiczne c.d.

Opis wskaźnika

Lp.

Formuła wskaźnika

Łączna suma poborów
bezzwrotnych wód

Dla typów hydrologicznych
i2 = Ppow/SNQp

powierzchniowych odniesiona

do przepływu średniego
2.

niskiego z wielolecia
„pseudonaturalnego” (1960-

Wartość progowa

jak w tabeli 6:
rzeki górskie:

(m3/s) / (m3/s)

0.15 (15%)
rzeki wyżynne i
przejściowe:

1980) w przekroju

zamykającym zlewnię części
wód.

0,2 (20 %)
rzeki nizinne:
0,25 (25 %)

Wskaźniki hydrologiczne c.d.

Opis wskaźnika

Lp.

Formuła wskaźnika

Wartość progowa

Wskaźnik zaburzenia reżimu
hydrologicznego,
wynikającego z istotnych

zmian w zagospodarowaniu
zlewni części wód, wyrażony
3.

bezwzględną wartością
dopełnienia do 1 stosunku

przepływu SSQ z ostatniego
wielolecia (1981-2000) i
przepływu SSQ z wielolecia

„pseudonaturalnego” (19601980).

i3’ = 1-(SSQ/SSQp)

i3 = | 1-(SSQ/SSQp)|
(-)

+ - 0,25 (25%)
0,25 (25%)

Wskaźniki hydrologiczne c.d.

Lp.

Opis wskaźnika
Wskaźnik zachowania

4.

Formuła wskaźnika

i4 = Qn / NTQ

kryterium przepływu
nienaruszalnego

Wartość progowa

1,0 (100 %)
(m3/s) / (m3/s)

Wskaźniki morfologiczne

Lp.

Opis wskaźnika

Łączna długość obwałowania
cieków istotnych w zlewni
1.

części wód odniesiona do

sumarycznej długości

Formuła wskaźnika
m1’ = ΣLwałów /
ΣLbrzegów

(-)

(km/km)

brzegów cieków istotnych
(podwójna długość rzeki)

Wartość progowa

m1 = y * m1’

0,60 (60%)

Wskaźniki morfologiczne c.d.

Lp.

Opis wskaźnika

Sumaryczna wysokość
zinwentaryzowanych budowli
2.

Formuła wskaźnika

m2’ =
ΣHbudowli/Σ(Hpocz-

piętrzących odniesiona do

Hkon)

sumy spadów cieków

m/m

istotnych w zlewni części wód

Wartość progowa

m2 =  * m2’

(-)

0,15 (15%)

Wskaźniki morfologiczne c.d.

Lp.

Opis wskaźnika

Formuła wskaźnika

Wartość progowa

Sumaryczna długość części
cieku odciętych przez
budowle poprzeczne o

spadzie h> 0,4 m (dla typów
3.

rzek wykazanych w tabeli 11 w m3 = ΣLodcietych/ΣLrzek
wierszach 1 i 3) lub 0,7 m (dla
typów rzek wykazanych w

tabeli 11 w wierszach 2, 4 i 5)
odniesiona do długości
wszystkich cieków istotnych

km/km

0,30 (30%)

Wskaźniki morfologiczne c.d.

Lp.

Opis wskaźnika

Formuła wskaźnika

Wartość progowa

m4’ = ΣLregul/ΣLrzek

(-)

Łączna długość odcinków
rzek, na których prowadzone
były prace regulacyjne

4.

(zabudowa podłużna oraz
udokumentowana zmiana
biegu rzeki) odniesiona do
sumarycznej długości cieków

istotnych

km/km
m4 =  * m4’

0,50 (50%)

Wskaźniki hydrologiczne

Lp.

Opis wskaźnika

Formuła wskaźnika

Wartość progowa

Sumaryczna pojemność czynna
zbiorników retencyjnych
1.

odniesiona do średniego rocznego

i1 = Σ (Vc- Vm)/V SSQ
0,03 (3%)

odpływu z wielolecia (1960-1980)
w przekroju zamykającym zlewnię
części wód.

mln m3/(mln m3/rok)

Wskaźniki hydrologiczne c.d.

Opis wskaźnika

Lp.

Formuła wskaźnika

Łączna suma poborów
bezzwrotnych wód

Dla typów hydrologicznych
i2 = Ppow/SNQp

powierzchniowych odniesiona

do przepływu średniego
2.

niskiego z wielolecia
„pseudonaturalnego” (1960-

Wartość progowa

jak w tabeli 6:
rzeki górskie:

(m3/s) / (m3/s)

0.15 (15%)
rzeki wyżynne i
przejściowe:

1980) w przekroju

zamykającym zlewnię części
wód.

0,2 (20 %)
rzeki nizinne:
0,25 (25 %)

Wskaźniki hydrologiczne c.d.

Opis wskaźnika

Lp.

Formuła wskaźnika

Wartość progowa

Wskaźnik zaburzenia reżimu
hydrologicznego,
wynikającego z istotnych

zmian w zagospodarowaniu
zlewni części wód, wyrażony
3.

bezwzględną wartością
dopełnienia do 1 stosunku

przepływu SSQ z ostatniego
wielolecia (1981-2000) i
przepływu SSQ z wielolecia

„pseudonaturalnego” (19601980).

i3’ = 1-(SSQ/SSQp)

i3 = | 1-(SSQ/SSQp)|
(-)

+ - 0,25 (25%)
0,25 (25%)

Wskaźniki hydrologiczne c.d.

Lp.

Opis wskaźnika
Wskaźnik zachowania

4.

Formuła wskaźnika

i4 = Qn / NTQ

kryterium przepływu
nienaruszalnego

Wartość progowa

1,0 (100 %)
(m3/s) / (m3/s)

Wskaźniki morfologiczne

Lp.

Opis wskaźnika

Łączna długość obwałowania
cieków istotnych w zlewni
1.

części wód odniesiona do

sumarycznej długości

Formuła wskaźnika
m1’ = ΣLwałów /
ΣLbrzegów

(-)

(km/km)

brzegów cieków istotnych
(podwójna długość rzeki)

Wartość progowa

m1 = y * m1’

0,60 (60%)

Wskaźniki morfologiczne c.d.

Lp.

Opis wskaźnika

Sumaryczna wysokość
zinwentaryzowanych budowli
2.

Formuła wskaźnika

m2’ =
ΣHbudowli/Σ(Hpocz-

piętrzących odniesiona do

Hkon)

sumy spadów cieków

m/m

istotnych w zlewni części wód

Wartość progowa

m2 =  * m2’

(-)

0,15 (15%)

Wskaźniki morfologiczne c.d.

Lp.

Opis wskaźnika

Formuła wskaźnika

Wartość progowa

Sumaryczna długość części
cieku odciętych przez
budowle poprzeczne o

spadzie h> 0,4 m (dla typów
3.

rzek wykazanych w tabeli 11 w m3 = ΣLodcietych/ΣLrzek
wierszach 1 i 3) lub 0,7 m (dla
typów rzek wykazanych w

tabeli 11 w wierszach 2, 4 i 5)
odniesiona do długości
wszystkich cieków istotnych

km/km

0,30 (30%)

Wskaźniki morfologiczne c.d.

Lp.

Opis wskaźnika

Formuła wskaźnika

Wartość progowa

m4’ = ΣLregul/ΣLrzek

(-)

Łączna długość odcinków
rzek, na których prowadzone
były prace regulacyjne

4.

(zabudowa podłużna oraz
udokumentowana zmiana
biegu rzeki) odniesiona do
sumarycznej długości cieków

istotnych

km/km
m4 =  * m4’

0,50 (50%)

Prognoza zmian
Podane w katastrze wartości należy uzupełnić o charakter i
wielkość zmian wprowadzanych Przedsięwzięciem.
Jeżeli wartości progowe nie ulegną zmianie, można prognozować,
ze stan biologicznych elementów jakości również się nie pogorszy.

Przykład analizy
Wskaźnik m2 – miernik budowli piętrzących, wyrażony jako stosunek
sumarycznej wysokości zinwentaryzowanych budowli piętrzących do sumy
spadków cieków istotnych w zlewni JCWP [wartość progowa 0,15]:
m2 = SHbudowli / S(Hp – Hk);

gdzie Hbudowli – wysokość budowli piętrzących (stopnie, progi, jazy itp.); Hp –
wysokość początku (górnego biegu) cieku istotnego w JCWP, Hk – wysokość
końca (dolnego biegu) cieku istotnego w JCWP. Aktualnie wskaźnik ten wynosi:
m2 = 3,9 / 162 = 0,024

Przykład analizy
Obliczony wielkość wskaźnika m2 dla aktualnego stanu budowli piętrzących jest
znacznie mniejszy od wartości progowej. W wyniku realizacji Przedsięwzięcia
ulegnie on zmianie:
m’2 = (3,9+7,5) / 162 = 0,070
Obliczona wielkość wskaźnika m2 po realizacji przedsięwzięcia jest prawie
trzykrotnie wyższa niż aktualna, ale nadal nie przekracza wartości progowej, co
oznacza, że powstanie nowej budowli nie upośledza w sposób istotny funkcji
ekologicznej rzeki.

Przykład analizy w wersji tabeli
Wskaźnik regulacji – łączna długość odcinków rzek, na których prowadzone były prace regulacyjne (zabudowa
podłużna, udokumentowana zmiana biegu rzeki) = 10,28 km; odniesiona do sumarycznej długości cieków
istotnych w JCWP = 47,1.

m4

Wartość wskaźnika przed realizacją przedsięwzięcia (stan 2006)
Wyliczona wartość odpowiada długości regulowanych odcinków równej 1,3 km w całej części wód. Oznacza
to, że nie uznano za odcinki regulowane odcinki o starej regulacji, a nawet murów oporowych dwustronnych,
o ile ich rozstaw przekraczał szerokość koryta, ponieważ w rzeczywistości Włosienica jest w odcinku
planowanego przedsięwzięcia rzeką o brzegach uregulowanych, a nawet na długich odcinkach obudowaną
murami oporowymi (fot. 1).

0,03

Wartość wskaźnika po realizacji przedsięwzięcia (uwzględnione działania w znaczących ciekach JCWP).
Wartości współczynnika korygującego g:
5,466 km (mury oporowe 5,239 km, umocnienia żelbetowe 0,227 km do 5 lat) = 1,00
3,314 km (luźny narzut kamienny z zachowaniem krętości, do 5 lat) = 0,70

0,17

Po uwzględnieniu współczynników korygujących wartość wskaźnika m4 osiąga wielkość 017 i nie przekracza
wartości granicznej (0,50).
Kumulacja wskaźnika z innymi wykonanymi/planowanymi przedsięwzięciami
W latach 2009-2012 wykonano regulacje na długości 8,5 km drugiego znaczącego cieku w JCWP – Czerwonej
Wody. Skumulowana długości odcinków regulowanych i wartości współczynnika korygującego:
6,466 km (mury oporowe 6,139 km, umocnienia żelbetowe 0,327 km do 5 lat) = 1,00
10,814 km (luźny narzut kamienny z zachowaniem krętości, do 5 lat) = 0,70
Po uwzględnieniu kumulacji z innymi przedsięwzięciami wskaźnik wynosi o,30 i nadal nie przekracza wartości
granicznej.

0,30

