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System administrowania gospodarką wodną

Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem

podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne:

1) obszar dorzecza Wisły obejmujący, oprócz dorzecza
Wisły znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, również dorzecza Słupi, Łupawy, Łeby, Redy
oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do
Morza Bałtyckiego na wschód od ujścia Słupi, a także
wpadających do Zalewu Wiślanego;

2) obszar dorzecza Odry obejmujący, oprócz dorzecza
Odry znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, także dorzecza Regi, Parsęty, Wieprzy oraz
pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza
Bałtyckiego na zachód od ujścia Słupi, a także
wpadających do Zalewu Szczecińskiego;

3) obszary dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby,
Niemna, Pregoły, Świeżej, Ücker - obejmujące
znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
części międzynarodowych dorzeczy.
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Ramowa Dyrektywa Wodna i Dyrektywa Powodziowa

Ramowa Dyrektywa Wodna
(2000/60/WE)

Dyrektywa Powodziowa
(2007/60/WE)

Plany gospodarowania wodami Plany zarządzania ryzykiem
powodziowym

- Konieczność opracowania – art. 113
Prawo wodne

- Zakres - 114 Prawo wodne

Zakres wynika z art. 88 a- 88q Prawo
wodne (5 styczeń 2011 r.)

Dobry stan wód
w 2015 r./ 2021 r./2027 r.



Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/WE)

DOKUMENTY STRATEGICZNE

AKTUALIZACJA PROGRAMU WODNO-ŚRODOWISKOWEGO
KRAJU

AKTUALIZACJA PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI
(grudzień 2015 r.)

PLANY ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

PPROJEKTY APGW – GRUDZIEŃ 2014 R.



Aktualizacja planów gospodarowania wodami
(apgw)
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Aktualizacja planów gospodarowania wodami (apgw)

 dostosowano monitoring wód do wymogów RDW (opracowano
nową ocenę stanu wód za lata 2010-2012);

 opracowanie Analizy presji i wpływów zanieczyszczeń dla
wszystkich kategorii wód dla potrzeb i aPWŚK i aPGW;
opracowanie wykazu wielkości emisji i stężeń  substancji

priorytetowych;
 charakterystyka wód podziemnych;
 ustalenie celów środowiskowych dla JCWP i JCWPd i obszarów

chronionych;



Aktualizacja planów gospodarowania wodami (apgw)

 ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości
morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy  w kontekście
osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP;
identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz

z oceną wpływu tych oddziaływań na wody powierzchniowe i
podziemne w regionach wodnych;
 opracowano Masterplany dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry;
 przeprowadzono cykl szkoleń dla wszystkich instytucji

zaangażowanych we wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w
procesie inwestycyjnym.



Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/WE)

Analiza JCW pod kątem derogacji

Wykazy wód

Analiza wpływu inwestycji na stan wód

Karty charakterystyk

Projekty apgw



Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/WE)

Cele środowiskowe - art. 4 RDW

Wody
podziemne



Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/WE)

Derogacje - art. 4 RDW

 Przedłużenie terminu (art. 4, ust. 4);
 Cel mniej rygorystyczny (art. 4, ust. 5);
 Tymczasowe pogorszenie stanu (art. 4, ust. 6);
 Nieosiągnięcie zakładanego celu podczas nowych zmian (art. 4, ust. 7).



Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK)

Aktualizowany PWŚK zawiera działania ukierunkowane na:

 Utrzymaniu dobrego stanu wód i ekosystemów od wód zależnych;
 Zaspokojeniu potrzeb ludności;
 Zapewnieniu integralności działań z innymi dyrektywami

środowiskowymi.



Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK)

Aktualizowany Program Wodno-Środowiskowy Kraju zawiera:

 Zestawienie wszystkich JCWP wraz z informacją o odstępstwach
wraz z uzasadnieniem;

 Listę inwestycji (charakterystyka, zasięg oddziaływania, ocena
spełnienia derogacji);

 Wybór działań podstawowych – ukierunkowanych na spełnienie
minimalnych wymogów w celu utrzymania dobrego stanu wód;

 Wybór działań uzupełniających – ukierunkowanych na osiągnięcie
celów środowiskowych dla zagrożonych części wód;



Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK)

Aktualizowany Program Wodno-Środowiskowy Kraju zawiera:

 Określenie kosztów i harmonogram dla wybranych działań oraz ich
efektywności kosztowej;

 Wykonanie analizy kosztów i korzyści dla działań podstawowych i
uzupełniających;

 Wskazanie jednostek odpowiedzialnych za realizację działań i źródeł
finansowania.



Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK)



Masterplany

Masterplany to dokumenty:

 o charakterze strategicznym i nadrzędnym dla wszystkich
istniejących w Polsce krajowych i regionalnych planów i programów
sektorowych, w których planowane są działania lub inwestycje
mające wpływ na stan zasobów wodnych oraz cele ochrony wód
wynikające z RDW;

 opracowane na okres przejściowy, obowiązujące do czasu
opublikowania zaktualizowanych planów gospodarowania wodami
(aPGW). Masterplany staną się ich integralną częścią apgw.



Masterplany

Kryteria

Ochrona
przeciwpowodziowa

hydroenergetyka
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Masterplany

Projekty wdrożone
w latach 2007 – 2013

oceniane pod kątem ewentualnych
środków łagodzących, które mogą być

dodatkowo wdrożone
w celu poprawy stanu danej jednolitej

części wód

Programy sektorowe
Projekty planowane
do realizacji w latach

2014 – 2021

oceniane pod
względem ich

zgodności z Ramową
Dyrektywą Wodną



Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Dokumenty
strategiczne

Wstępna ocena
ryzyka

powodziowego

Mapy zagrożenia
powodziowego

Mapy ryzyka
powodziowego

Plany Zarządzania
Ryzykiem

Powodziowym



Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Inwestycje zawarte
w PZRP

Aktualizacja
Planów gospodarowania wodami

na obszarach dorzeczy
(art. 4 ust. 7 RDW)

Aktualizacja
Programu wodno-środowiskowego

kraju (działania podstawowe
i uzupełniające)
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Informacje dodatkowe:

Strony internetowe:

 www.apgw.kzgw.gov.pl;
 www.powodz.gov.pl;
 www.mos.gov.pl
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