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Znaczenie wody
w ˝yciu cz∏owieka
Woda zawsze stanowi∏a podstaw´ egzystencji cz∏owieka.
Zaspokaja∏a pragnienie, umo˝liwia∏a utrzymanie higieny,
zaÊ rzeki by∏y pierwszymi szlakami komunikacyjnymi.
Ze wzgl´du na swà ˝yciodajnà rol´, inspirowa∏a
wszystkie religie i kultury Êwiata, które wokó∏ niej
rozwija∏y swà mitologi´ i symbolik´.

Znaczàce fakty:
• 20% zasobów wód powierzchniowych Unii Europejskiej jest
zagro˝onych zanieczyszczeniem,
• 65% wód przeznaczonych do spo˝ycia w Unii Europejskiej
stanowià wody podziemne,
• 60% europejskich miast nadmiernie eksploatuje zasoby wód
podziemnych,
• 50% obszarów podmok∏ych posiada status obszarów
zagro˝onych nadmiernà eksploatacjà wód podziemnych.
W Polsce i w Europie
Zasoby wodne w Polsce przypadajàce na jednego mieszkaƒca
sà mniejsze ni˝ w krajach sàsiednich i znacznie ni˝sze ni˝ przeci´tne w Europie (zaledwie ok. 36% Êredniej europejskiej). Rozmiary tych zasobów wyra˝one sà Êrednim rocznym odp∏ywem
rzek (ok. 63 km3/rok z uwzgl´dnieniem dop∏ywów spoza granic
kraju), w którym nieco ponad 40% (27 km3/rok) stanowi odp∏yw z poziomów wodonoÊnych.
Charakterystyka sieci hydrograficznej
D∏ugoÊç sieci hydrograficznej Polski, tj. zbiorników wodnych,
jezior, rzek, potoków, strumieni, kana∏ów i rowów wynosi ok. 98
tys. km. Sieç hydrograficznà tworzà mi´dzy innymi:
• rzeka Wis∏a, o powierzchni dorzecza 194 424 km2 (w granicach Polski 168 699 km2, tj. 54% powierzchni kraju),
• rzeka Odra, o powierzchni dorzecza 118 861 km2 (w granicach Polski 106 056 km2, tj. ok. 34% powierzchni kraju),
• rzeki Przymorza, m.in: Pas∏´ka, S∏upia, ¸eba i Wieprza (∏àczna powierzchnia dorzeczy ok. 17 361 km2).
Jeziora
W Polsce jest ok. 9000 jezior o powierzchni wi´kszej ni˝ 1 ha.
Zlokalizowane sà g∏ównie na obszarze obj´tym ostatnim zlodowaceniem, czyli na pojezierzach: Pomorskim, Wielkopolskim,
Mazurskim i Litewskim. Ponadto wi´ksze skupisko jezior wyst´puje w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci kraju – na Polesiu
Zachodnim. ¸àczna powierzchnia jezior w Polsce stanowi ok.
1% powierzchni kraju. Najwi´ksze polskie jezioro Âniardwy ma
powierzchni´ 113 km2, najg∏´bszym jest jezioro Haƒcza – 108 m.
Morze Ba∏tyckie i strefa przybrze˝na
Powierzchnia obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej
wynosi 32 677 km2. Stanowià one 8,5% powierzchni ca∏ego
Morza Ba∏tyckiego.
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W przesz∏oÊci przetrwanie cz∏owieka
by∏o uzale˝nione od dost´pu do wody,
jednak wraz z rozwojem cywilizacji stosunek do niej uleg∏ zmianie. Ludzie zacz´li
traktowaç wod´ jako dobro powszechne,
uznajàc jej zasoby za nieograniczone.
Post´powanie takie doprowadzi∏o do
znacznego zubo˝enia zasobów wód
powierzchniowych i wód podziemnych,
stanowiàcych naturalne êród∏o wody do
picia dla obecnych i przysz∏ych pokoleƒ.
Pod wp∏ywem narastajàcej antropopresji nastàpi∏a degradacja jakoÊciowa
oraz zubo˝enie iloÊciowe wód. Przyczynà
pogorszenia stanu wód jest najcz´Êciej
d∏ugotrwa∏a emisja zanieczyszczeƒ
pochodzenia przemys∏owego, rolniczego
i komunalnego.
By powstrzymaç te niepokojàce
zmiany, Unia Europejska podj´∏a kroki
prawne majàce na celu ochron´ wód.
Na przestrzeni 30 lat opracowano
i wydano kilkanaÊcie dyrektyw dotyczàcych ochrony wód. Zapisy prawne
zawarte w tych dyrektywach okaza∏y si´
niepe∏ne i niewystarczajàce. Dlatego te˝
w po∏owie lat 90. Komisja Europejska
postanowi∏a stworzyç ramowy akt prawny
obejmujàcy zagadnienia gospodarowania wodami na terytorium ca∏ej Unii
Europejskiej.
Tym zintegrowanym aktem prawnym
jest Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 paêdziernika 2000 r. ustanawiajàca ramy wspólnotowego dzia∏ania w dziedzinie polityki
wodnej. Dyrektywa ta wesz∏a w ˝ycie

z dniem opublikowania w Dzienniku
Urz´dowym UE nr 327 z dnia 23 grudnia
2000 r. i zwana jest Ramowà Dyrektywà
Wodnà (RDW).
Podstawowym celem RDW jest
zapewnienie obecnym i przysz∏ym pokoleniom dost´pu do wody dobrej jakoÊci
oraz umo˝liwienie korzystania z niej przez
przemys∏ i rolnictwo, przy jednoczesnej
ochronie Êrodowiska naturalnego.

Zgodnie z zapisem
preambu∏y do RDW:
„woda nie jest produktem
handlowym takim jak ka˝dy inny,
ale raczej dziedziczonym
dobrem, które musi byç chronione, bronione i traktowane
jako takie”.
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Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW)
Nowe spojrzenie na gospodarowanie wodami

W Ramowej Dyrektywie Wodnej pojawiajà si´ nowe aspekty, nie wyst´pujàce
w innych aktach prawnych dotyczàcych
ochrony wód, a mianowicie:
• równoprawne traktowanie u˝ytkowników wód, tj. sektora komunalnego, przemys∏u i rolnictwa, przy uwzgl´dnieniu
koniecznoÊci ochrony Êrodowiska naturalnego;
• zobowiàzanie do ochrony zasobów
wodnych pod wzgl´dem iloÊciowym
i jakoÊciowym, a tak˝e do ochrony ekosystemów wodnych i làdowych zale˝nych od wód;
• wprowadzenie do zarzàdzania gospodarkà wodnà:
- udzia∏u spo∏eczeƒstwa, dzi´ki któremu problemy gospodarki wodnej na
obszarze danej zlewni zostanà dok∏adniej zidentyfikowane, a programy
naprawcze odpowiednio dobrane,
- instrumentów ekonomicznych majàcych zagwarantowaç ekonomicznà
efektywnoÊç korzystania ze Êrodowiska
wodnego poprzez zastosowanie zasady
zwrotu kosztów zasobowych i Êrodowiskowych za us∏ugi wodne.

niczenie i eliminowanie zrzutów i emisji
substancji niebezpiecznych;
• redukcj´ zanieczyszczeƒ wód podziemnych;
• zmniejszenie skutków powodzi i suszy.

Prawo europejskie a RDW
Ramowa Dyrektywa Wodna
2000/60/WE wymaga wdro˝enia zapisów zawartych w nast´pujàcych dyrektywach:
• 76/160/EWG w sprawie jakoÊci
wody w kàpieliskach,
• 80/778/EWG odnoszàcej si´ do
jakoÊci wody przeznaczonej do picia
przez ludzi (zmieniona dyrektywà
98/83/WE),
• 86/278/EWG w sprawie ochrony
Êrodowiska, a w szczególnoÊci gleb przy
stosowaniu osadów Êciekowych w rolnictwie
(zmieniona dyrektywà 91/692/EWG),

• 91/271/EWG dotyczàcej oczyszczania Êcieków komunalnych,
• 91/676/EWG dotyczàcej ochrony
wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzàce ze
êróde∏ rolniczych,
• 96/61/WE dotyczàcej zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli)
zanieczyszczeƒ (IPPC), a tak˝e uwzgl´dnienia wymagaƒ wynikajàcych z innych
dyrektyw, takich jak:
• 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa,
• 96/82/WE sprawie kontroli zagro˝eƒ
wypadkami z udzia∏em niebezpiecznych
substancji (Seveso II),
• 85/337/EWG w sprawie oceny
wp∏ywu na Êrodowisko,
• 91/414/EWG dotyczàca wprowadzania do obrotu Êrodków ochrony roÊlin,
• 92/43/EWG w spawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.

Cele RDW
G∏ównym celem RDW jest osiàgni´cie
do 2015 r. (w uzasadnionych przypadkach do 2021 lub do 2027 r.) dobrego
stanu wód we wszystkich paƒstwach
Unii Europejskiej poprzez:
• ochron´ przed dalszà degradacjà
ekosystemów wodnych oraz ekosystemów làdowych i terenów podmok∏ych,
zale˝nych od ekosystemów wodnych;
• propagowanie zrównowa˝onego
korzystania z wód;
• dà˝enie do ochrony i poprawy stanu
Êrodowiska wodnego m.in. przez ogra-
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Transpozycja Ramowej Dyrektywy
Wodnej do polskiego prawa
Dzia∏ania majàce zapobiegaç dalszemu pogarszaniu si´ stanu wód oraz
dà˝àce do jego ochrony i poprawy,
a tak˝e promujàce zrównowa˝one korzystanie z wód zosta∏y podj´te w Polsce
na szerszà skal´ ju˝ w latach 90. Majà
one oparcie w systemie ustaw i rozporzàdzeƒ, ostatnio wprowadzanych
równie˝ w ramach dzia∏aƒ dostosowawczych do przepisów unijnych.
Zapisy RDW zosta∏y transponowane
do prawa polskiego przede wszystkim
ustawà z 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2001 r. nr 115, poz.

1229 z póêniejszymi zmianami), ustawà
z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Êrodowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz.
627 z póêniejszymi zmianami),
a tak˝e ustawà z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´
i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póêniejszymi
zmianami) wraz z aktami wykonawczymi
do tych ustaw. Ostatnia transpozycja to:
ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne
oraz niektórych innych ustaw z 3 czerwca 2005 r.

Harmonogram
wdro˝enia RDW

Instytucje odpowiedzialne
i zaanga˝owane we wdro˝enie
RDW
Instytucje odpowiedzialne
Wdra˝anie Ramowej Dyrektywy Wodnej
wymaga dzia∏aƒ zarówno na poziomie krajowym (na obszarach dorzeczy), na poziomie regionalnym (na obszarach oÊmiu regionów wodnych), jak i w skali zlewni czy
te˝ jednolitych cz´Êci wód, o ile zachodzi
taka koniecznoÊç.
Na poziomie krajowym organem koordynujàcym i odpowiedzialnym za wdra˝anie
RDW zgodnie z zapisami ustawy Prawo
wodne jest Prezes Krajowego Zarzàdu
Gospodarki Wodnej, którego funkcj´ pe∏ni
minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
wodnej, którym obecnie jest Minister Ârodowiska. Na poziomie regionów wodnych
instytucjami odpowiedzialnymi za dzia∏ania
wdro˝eniowe sà regionalne zarzàdy gospodarki wodnej.
W procesie wdra˝ania RDW Minister Ârodowiska na szczeblu krajowym wspó∏pracuje z ministrami w∏aÊciwymi do spraw: rolnictwa, infrastruktury, gospodarki oraz zdrowia.
Instytucje zaanga˝owane
Wdra˝anie Ramowej Dyrektywy Wodnej
odbywa si´ z udzia∏em wszystkich instytucji,
których dzia∏alnoÊç wià˝e si´ w sposób
bezpoÊredni lub poÊredni z gospodarkà
wodnà, sà to m.in:
• Inspekcja Ochrony Ârodowiska (GIOÂ,
WIOÂ), G∏ówny Inspektorat Sanitarny, SANEPiD
• Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej
• wojewódzkie fundusze ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej,
• urz´dy wojewódzkie,
• urz´dy marsza∏kowskie,
• wojewódzkie zarzàdy melioracji i urzàdzeƒ wodnych,
• starostwa powiatowe,
• gminy,
• Paƒstwowy Instytut Geologiczny (PIG),
pe∏niàcy zadania paƒstwowej s∏u˝by hydrogeologicznej,
• Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
(IMiGW), pe∏niàcy zadania paƒstwowej
s∏u˝by hydrologiczno-meteorologicznej,
• Instytut Ochrony Ârodowiska (IOÂ),
• Instytut Morski.

* - rozwini´cie w punkcie 6
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Co oznacza poj´cie
dobry stan wód?

Dobry stan wód oznacza stan
osiàgni´ty przez jednolità cz´Êç
wód:
• powierzchniowych, jeÊli zarówno jej stan ekologiczny, jak i chemiczny jest okreÊlony jako co najmniej
dobry;
• podziemnych, jeÊli zarówno jej
stan iloÊciowy, jak i chemiczny jest
okreÊlony jako co najmniej dobry.

Jednolita cz´Êç wód powierzchniowych to oddzielny i znaczàcy
element wód powierzchniowych: jezioro, zbiornik, strumieƒ, rzeka lub
kana∏, bàdê cz´Êç strumienia, rzeki
lub kana∏u, wody przejÊciowe albo
pas wód przybrze˝nych.
Jednolita cz´Êç wód podziemnych – okreÊlona obj´toÊç wód
podziemnych wyst´pujàca w obr´bie warstwy wodonoÊnej lub zespo∏u warstw wodonoÊnych.
Warstwa wodonoÊna oznacza
warstw´ lub warstwy ska∏, lub ska∏y
niewarstwowane, o strukturze umo˝liwiajàcej znaczàcy przep∏yw wód
podziemnych lub pobór znaczàcych iloÊci wód podziemnych.

Nadrz´dnym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiàgni´cie dobrego
stanu wód na terenie ca∏ej Unii Europejskiej do 2015 roku.
Jednolite cz´Êci wód powierzchniowych, w tym silnie zmienione i sztuczne
jednolite cz´Êci wód, powinny do tego
czasu osiàgnàç dobry stan chemiczny
oraz - odpowiednio - dobry stan ekologiczny lub dobry potencja∏ ekologiczny,
przy czym:
• dla wód naturalnych obowiàzuje stan
ekologiczny,
• dla sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych cz´Êci wód – potencja∏
ekologiczny.
Jednolite cz´Êci wód podziemnych
powinny osiàgnàç dobry stan iloÊciowy
oraz dobry stan chemiczny.

Dobry stan wód
powierzchniowych
Stan wód definiowany jest na podstawie parametrów, takich jak:
• ogólny stan ekologiczny,
• elementy biologiczne (m.in. wyst´powanie glonów, roÊlin wodnych, bezkr´gowców, ryb),
• elementy hydromorfologiczne (np.
przep∏yw wód, ciàg∏oÊç rzeki,
ukszta∏towanie dna i brzegów),
• parametry fizyko-chemiczne wód.
Warto pami´taç, ˝e im bardziej wartoÊci tych parametrów zbli˝one sà do
naturalnych, tym lepszy jest stan wód.

System klasyfikacji stanu wód
RDW ma doprowadziç do osiàgni´cia
celów Êrodowiskowych, dlatego te˝
jakoÊç wód jest podstawà do okreÊlania
ich stanu ekologicznego, który mo˝na
zdefiniowaç jako:
• bardzo dobry – dla wód o niezmienionych warunkach naturalnych lub
zmienionych tylko w bardzo niewielkim
stopniu,
• dobry – gdy zmiany warunków naturalnych w porównaniu do warunków niezak∏óconych dzia∏alnoÊcià cz∏owieka sà
niewielkie,
• umiarkowany – obejmujàcy wody
przekszta∏cone w Êrednim stopniu,
• s∏aby – wody o znacznie zmienionych
warunkach naturalnych (biologicznych,
fizyko-chemicznych, morfologicznych),
gdzie gatunki roÊlin i zwierzàt znacznie ró˝nià si´ od tych, które zwykle towarzyszà
danemu typowi jednolitej cz´Êci wód,
• z∏y – wody o powa˝nie zmienionych
warunkach naturalnych, w których nie
wyst´pujà typowe dla danego rodzaju
wód gatunki fauny i flory.
Podobnie ustanawia si´ kryteria dla
stanu chemicznego. Im bardziej sk∏ad
chemiczny wody zbli˝ony jest do naturalnego dla danego typu jednolitych cz´Êci
wód, tym lepszy jest stan chemiczny.
Wyjàtki od stosowania powy˝szego systemu klasyfikacji stanu
ekologicznego
Jednolite cz´Êci wód, takie jak np.
kana∏y, zbiorniki retencyjne czy te˝
w znacznym stopniu uregulowane rzeki,
zaklasyfikowano jako sztuczne lub silnie
zmienione jednolite cz´Êci wód. Zosta∏y
one bowiem tak przekszta∏cone przez
cz∏owieka, ˝e niemo˝liwe jest ju˝ przywrócenie stanu naturalnego. W ich przypadku
okreÊla si´ potencja∏ ekologiczny.
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W zale˝noÊci od wartoÊci parametrów
okreÊla si´ go jako: maksymalny, dobry,
umiarkowany, niski lub z∏y.
Kryteria okreÊlajàce poszczególne
stopnie potencja∏u ekologicznego sà
mniej rygorystyczne w porównaniu do
stanu ekologicznego. Przyk∏adowo – biologiczne elementy jakoÊci maksymalnego potencja∏u ekologicznego muszà
odpowiadaç, zgodnie z zapisami RDW,
„w najwi´kszym mo˝liwym stopniu wartoÊciom zwiàzanym z najbardziej zbli˝onym typem jednolitej cz´Êci wód powierzchniowych, przy warunkach fizycznych wynikajàcych z charakterystyki
sztucznej lub silnie zmienionej jednolitej
cz´Êci wód”.

Dobry stan
wód podziemnych
Dla wód podziemnych cele Êrodowiskowe zwiàzane sà ze stanem jakoÊciowym i iloÊciowym tych wód, które mogà
mieç wp∏yw na jakoÊç ekologicznà wód
powierzchniowych i ekosystemów làdowych bezpoÊrednio zwiàzanych z wodami podziemnymi (obszary lub tereny
podmok∏e i torfowiska, ∏àki i lasy na siedliskach wilgotnych).
Cele Êrodowiskowe RDW w zakresie
wód podziemnych sà nast´pujàce:
• zapobieganie pogorszeniu stanu
wód podziemnych,
• ochrona, poprawa i przywracanie
dobrego stanu wód podziemnych,
• a w szczególnoÊci: zapobieganie
wprowadzaniu i ograniczanie wprowadzania substancji zanieczyszczajàcych
do wód podziemnych.
Osiàgni´cie dobrego stanu wód podziemnych jest celem RDW równie˝
w zakresie wystarczajàcego zaopatrzenia
ludnoÊci w wod´ do spo˝ycia o dobrej
jakoÊci.
Podstawowà jednostkà podlegajàcà
ocenie stanu wód podziemnych sà jednolite cz´Êci wód podziemnych
(JCWPd).
Dobry stan iloÊciowy wód podziemnych osiàgni´ty jest, gdy spe∏nione sà
cele Êrodowiskowe RDW w zakresie wód
podziemnych. Oznacza to w szczególnoÊci, ˝e pobór wód podziemnych:
• nie powoduje znacznych szkód
w ekosystemach làdowych i wodnych
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bezpoÊrednio zale˝nych od wód podziemnych w wyniku obni˝enia zwierciad∏a
wód podziemnych lub zmniejszenia zasilania wód powierzchniowych;
• nie wywo∏uje takich zmian kierunków
przep∏ywu w poziomach wodonoÊnych,
których skutkiem jest ich zasolenie wodami morskimi lub wg∏´bnymi, albo
zanieczyszczenie innymi substancjami
pogarszajàcymi jakoÊç wód podziemnych.
Dobry stan chemiczny wód
podziemnych jest wówczas, gdy ich
sk∏ad chemiczny:
• nie wykazuje znaczàcych efektów
zasolenia, wywo∏anego poborem wód
podziemnych;
• nie przekracza norm jakoÊci wód do
spo˝ycia w stopniu uniemo˝liwiajàcym
ich wykorzystanie do zaopatrzenia komunalnego z zastosowaniem prostego
uzdatniania;
• nie wykazuje zanieczyszczenia, które
mog∏oby prowadziç do nieosiàgni´cia
przez powiàzane z nimi wody powierzchniowe celów Êrodowiskowych lub do
obni˝enia jakoÊci chemicznej lub ekologicznej tych cz´Êci wód, lub spowodowania znacznych szkód w ekosystemach
làdowych bezpoÊrednio zale˝nych od
cz´Êci wód podziemnych.

W Polsce wyznaczono 161
JCWPd. Przygotowano równie˝
wst´pne wytyczne do opracowania dalszych charakterystyk poszczególnych jednolitych cz´Êci
wód podziemnych wraz z zagro˝eniami jakoÊciowo-iloÊciowymi,
wynikajàcymi z obecnoÊci êróde∏
zanieczyszczeƒ (punktowych i
rozproszonych), jak te˝ ze zmian
iloÊciowych wywo∏anych poborem wód. Tabele charakterystyk
wst´pnych stanowiç b´dà podstaw´ do uÊciÊlenia rozpoznania
i oceny stanu zasobów wód
JCWPd w ramach opracowania
wymaganych przez RDW planów
gospodarowania wodami w dorzeczu oraz prowadzenia monitoringu stanu wód.

Zanieczyszczenie wód podziemnych
G∏ówne czynniki kszta∏tujàce jakoÊç
wód podziemnych:
• naturalne: rodzaj ska∏, przez które
przep∏ywa woda, g∏´bokoÊç wyst´powania warstw wodonoÊnych, stopieƒ izolacji
od powierzchni terenu;
• antropogeniczne (dzia∏alnoÊç cz∏owieka): po∏o˝enie i rodzaj êróde∏ zanieczyszczeƒ (np. sk∏adowiska odpadów;
szczelne, nieszczelne), sposób u˝ytkowania terenu (np. uprawy rolne – intensywnie nawo˝one, ekologiczne), pobór
wód podziemnych (np. odwodnienia
górnicze, studnie wiercone).
W wyniku oceny wst´pnej wytypowano
26 JCWPd zagro˝onych nieosiàgni´ciem
dobrego stanu iloÊciowego lub chemicznego. Informacje o tych w∏aÊnie JCWPd
pos∏u˝à do opracowania programu monitoringu stanu wód, którego uruchomienie
wymagane jest przez RDW do koƒca 2006 r.
Ekosystemy zale˝ne od wód podziemnych
W ramach wydzielania i wst´pnej charakterystyki jednolitych cz´Êci wód podziemnych, uwzgl´dniano ich powiàzania
z wodami powierzchniowymi oraz z ekosystemami làdowymi.
W celu zaspokojenia potrzeb wodnych
tych ekosystemów, przy okreÊlaniu iloÊci
wód podziemnych mo˝liwych do zagospodarowania (zasobów dyspozycyjnych
wód podziemnych), ustalana jest wielkoÊç odp∏ywu podziemnego do rzek, zapewniajàca utrzymanie w rzekach co
najmniej przep∏ywu minimalnego w warunkach naturalnych oraz ustalane jest
po∏o˝enie zwierciad∏a wód gruntowych,
zapewniajàce utrzymanie wilgotnoÊci
typowej dla siedlisk podmok∏ych (bagiennych, ∏àkowych, leÊnych).

Obszary chronione
Ramowa Dyrektywa Wodna obliguje
Paƒstwa Cz∏onkowskie do zidentyfikowania
obszarów wymagajàcych szczególnej ochrony. W zale˝noÊci od ich przeznaczenia,
jakoÊci wód powierzchniowych i podziemnych oraz walorów przyrodniczych,
stworzono rejestr wykazów obszarów chronionych. W wykazach tych zestawiono:
• obszary przeznaczone do poboru
wody w celu zaopatrzenia ludnoÊci
w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia;

• obszary przeznaczone do ochrony
gatunków wodnych o znaczeniu gospodarczym;
• jednolite cz´Êci wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym
kàpieliskowych,
• obszary wra˝liwe na eutrofizacj´
wywo∏anà zanieczyszczeniami pochodzàcymi ze êróde∏ komunalnych;
• obszary nara˝one na zanieczyszczenia zwiàzkami azotu, pochodzàcymi ze
êróde∏ rolniczych;
• obszary przeznaczone do ochrony
siedlisk lub gatunków zwierzàt, ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla
których utrzymanie lub poprawa stanu wód
jest wa˝nym czynnikiem w ich ochronie.

Eutrofizacja – wzbogacanie
si´ zbiorników wodnych w substancje od˝ywcze, g∏ównie azot
i fosfor, powodujàce nadmiernà
produkcj´ biomasy glonów.

Monitoring wód powierzchniowych i wód podziemnych
Sieç monitoringowa pozwala na
okreÊlenie stanu wód oraz Êledzenie
zmian zachodzàcych w Êrodowisku.
W zale˝noÊci od potrzeb przewidziano:
• monitoring diagnostyczny, który
dostarcza informacji o d∏ugoterminowych
zmianach zachodzàcych w Êrodowisku,
• monitoring operacyjny - s∏u˝àcy
do oceny zmiany stanu jednolitych cz´Êci
wód wynikajàcej z wdro˝enia programów
dzia∏aƒ i dotyczàcy jednolitych cz´Êci
wód zidentyfikowanych jako zagro˝one,
• monitoring badawczy - zak∏adany
wówczas, gdy monitoring diagnostyczny
wskazuje, ˝e cele Êrodowiskowe dla jednolitych cz´Êci wód nie zostanà osiàgni´te lub gdy nieznana jest przyczyna
pogorszenia stanu jednolitych cz´Êci
wód oraz istnieje potrzeba oceny skutków przypadkowych zanieczyszczeƒ.
Badania i ocen´ stanu wód
powierzchniowych oraz stanu wód podziemnych dokonuje si´ w ramach paƒstwowego monitoringu Êrodowiska.
Obecnie prowadzony jest monitoring
diagnostyczny. Podstawowym rodzajem
monitoringu, w rozumieniu RDW, jest
monitoring operacyjny.
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4

Planowanie gospodarowania wodami

na obszarach dorzeczy

W Polsce zgodnie z brzmieniem Ustawy
o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz
niektórych innych ustaw wyznaczono
obszary dorzeczy:
1) obszar dorzecza Wis∏y obejmujàcy,
oprócz dorzecza Wis∏y znajdujàcego si´
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
równie˝ dorzecza S∏upi, ¸upawy, ¸eby,
Redy oraz pozosta∏ych rzek uchodzàcych bezpoÊrednio do Morza Ba∏tyckiego na wschód od ujÊcia S∏upi, a tak˝e
wpadajàcych do Zalewu WiÊlanego,
2) obszar dorzecza Odry obejmujàcy,
oprócz dorzecza Odry znajdujàcego si´
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
tak˝e dorzecza Regi, Pars´ty, Wieprzy
oraz pozosta∏ych rzek uchodzàcych bezpoÊrednio do Morza Ba∏tyckiego na
zachód od ujÊcia S∏upi, a tak˝e wpadajàcych do Zalewu Szczeciƒskiego,
3) obszary dorzeczy:
a) Dniestru,
b) Dunaju,
c) Jarft,
d) ¸aby,
e) Niemna,
f) Prego∏y,
g) Âwie˝ej,
h) Ücker
– obejmujàce znajdujàce si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cz´Êci mi´dzynarodowych dorzeczy.

10

Elementy planu
gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza
Plan gospodarowania wodami zawiera:
• ogólny opis cech charakterystycznych
obszaru dorzecza, zawierajàcy m.in.
wykaz jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych wraz z podaniem ich typów
i ustalonych warunków referencyjnych
oraz wykaz jednolitych cz´Êci wód podziemnych;
• podsumowanie identyfikacji znaczàcych
oddzia∏ywaƒ wynikajàcych z dzia∏alnoÊci
cz∏owieka i oceny ich wp∏ywu na stan wód
powierzchniowych i podziemnych;
• wykazy obszarów chronionych wraz
z ich graficznym odwzorowaniem;
• map´ sieci punktów monitoringu
i podsumowania programów monitoringowych;
• ustalenie celów Êrodowiskowych dla
jednolitych cz´Êci wód i obszarów chronionych;
• podsumowanie wyników analizy ekonomicznej gospodarowania wodami;
• podsumowanie dzia∏aƒ zawartych
w programie wodno-Êrodowiskowym kraju,
z uwzgl´dnieniem sposobów osiàgania
ustanawianych celów Êrodowiskowych;
• wykaz innych szczegó∏owych programów i innych dokumentów planistycznych dla obszaru dorzecza (dotyczàcych zlewni, sektorów gospodarki, problemów, typów wód) oraz omówienia
zawartoÊci tych programów i dokumentów;
• podsumowanie dzia∏aƒ zwiàzanych
z informowaniem spo∏eczeƒstwa i konsultacjami spo∏ecznymi, opisu ich wyników i dokonanych na tej podstawie
zmian w planie;
• wykaz organów w∏aÊciwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza;
• informacj´ o sposobach i procedurach pozyskiwania niezb´dnych danych

wykorzystanych do opracowania planu,
a tak˝e o spodziewanych wynikach jego
realizacji.

Wp∏yw planu
gospodarowania wodami
na inne dziedziny gospodarki
Dzia∏ania wynikajàce z planu
gospodarowania wodami b´dà mia∏y
ogromny wp∏yw nie tylko na samà
gospodark´ wodnà, ale równie˝ na takie
dziedziny, jak planowanie przestrzenne,
gospodarka komunalna, przemys∏,
energetyka, rolnictwo, rybo∏ówstwo,
transport i turystyka.

Analiza ekonomiczna
– koszty zwiàzane z wodà
Woda to surowiec naturalny, a wi´c
posiadajàcy swojà cen´. Powinna byç
ona ustalona na takim poziomie, aby
ka˝dego obywatela by∏o staç na zaspokojenie swych potrzeb zwiàzanych
z wodà, a zarazem – by zach´ca∏a do
oszcz´dzania i rozsàdnego jej u˝ytkowania. Takie post´powanie pozwoli na
zachowanie wystarczajàcej iloÊci zasobów wodnych dla kolejnych pokoleƒ.
W Polsce cena za wod´ uchwalana
jest corocznie przez rady gmin, na podstawie wniosków o zatwierdzenie taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wod´ i odprowadzanie Êcieków, przedstawianych
przez przedsi´biorstwa wodociàgowokanalizacyjne.
W cenie wody ustalonej dla odbiorcy
zawarte sà koszty zwiàzane z poborem,
uzdatnianiem i doprowadzeniem wody.
Sà to m.in:
• koszty administracyjne,
• koszty eksploatacji zwiàzane z utrzymaniem infrastruktury wodociàgowej,
• op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska
(op∏ata za pobór wody, jakà ponosi przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne),
• koszty wynikajàce z inwestycji
modernizacyjno-rozwojowych i ochrony
Êrodowiska.

Us∏ugi wodne oznaczajà wszystkie us∏ugi, które umo˝liwiajà gospodarstwom domowym, instytucjom publicznym lub innym podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà:
a) pobór, pi´trzenie, magazynowanie, uzdatnianie i dystrybucj´
wód powierzchniowych lub podziemnych,
b) odbieranie i oczyszczanie Êcieków, które nast´pnie sà odprowadzane do wód powierzchniowych.
Wymienione elementy sk∏adowe ceny
za wod´ stanowià koszt finansowy przedsi´biorstw wodociàgowo-kanalizacyjnych.
Ustawa Prawo wodne z 18 lipca 2001 r.
zobowiàzuje dyrektorów regionalnych zarzàdów gospodarki wodnej do przeprowadzenia analiz ekonomicznych gospodarowania wodami w regionach wodnych.

Znaczenie analizy ekonomicznej gospodarowania wodami
Jednà ze sk∏adowych planów gospodarowania wodami jest analiza ekonomiczna gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy. Jest ona niezb´dnym elementem prowadzonej polityki
wodnej, gdy˝ pozwala na ustalenie
wartoÊci wody poprzez zastosowanie
instrumentów ekonomicznych i przyj´cie

Zasada „zanieczyszczajàcy p∏aci” stanowi, i˝ koszty (szkody)
Êrodowiskowe zwiàzane z pozyskaniem wody i odprowadzaniem
Êcieków muszà byç pokryte przez podmioty zanieczyszczajàce.

odpowiedniego kierunku dzia∏aƒ dla
osiàgni´cia celów Êrodowiskowych.
Przewiduje si´ trójetapowe wdro˝enie
analizy ekonomicznej gospodarowania
wodami.
Ustawa Prawo wodne z 18 lipca 2001 r.
wraz z póêniejszymi zmianami zobowiàzuje dyrektorów regionalnych zarzàdów
gospodarki wodnej do przeprowadzenia
analiz ekonomicznych gospodarowania
wodami w regionach wodnych.

Dzia∏ania wykonane
w I etapie, zakoƒczonym
w grudniu 2004 r.
I etap polega∏ na analizie wst´pnej,
która wymaga∏a realizacji nast´pujàcych
zadaƒ:
• Opisu stanu dorzecza wraz z identyfikacjà znaczàcych presji i oddzia∏ywaƒ
ró˝nych czynników na Êrodowisko wodne.
• Opracowania prognozy rozwoju do
2015 r. (ang. baseline scenario) niezb´dnej do oszacowania przysz∏ych potrzeb
w zakresie gospodarki wodnej oraz rozwoju spo∏eczno-gospodarczego pod
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powstanà programy wodno-Êrodowiskowe, ukierunkowane na rozwiàzanie istniejàcych problemów i osiàgni´cie celów
Êrodowiskowych.

Zadania w III etapie
– z terminem realizacji
do grudnia 2009 r.

kàtem zaopatrzenia w wod´ i odprowa
dzania Êcieków.
• Identyfikacji us∏ug wodnych.
• Przeprowadzenia analizy zwrotu kosztów za us∏ugi wodne, poprzez analiz´
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przychodów i kosztów finansowych
ponoszonych przez przedsi´biorstwa
wodociàgowo-kanalizacyjne w zwiàzku
z prowadzonà przez nie dzia∏alnoÊcià
zaopatrzenia w wod´, odprowadzania
i oczyszczania Êcieków. Oprócz kosztów
finansowych na wartoÊç ekonomicznà
Êwiadczonych us∏ug wodnych wp∏ywajà
równie˝ koszty:
- zasobowe, czyli koszty odtworzenia
zasobów wodnych,
- Êrodowiskowe (ekologiczne),
tj. koszty okreÊlane przez wielkoÊç strat
spowodowanych zanieczyszczeniem
zasobów wodnych.
Koszty zasobowe i Êrodowiskowe
zostanà uwzgl´dnione w drugim etapie
opracowania analizy ekonomicznej.
• Identyfikacji dalszych dzia∏aƒ.

III etap przeprowadzania analiz ekonomicznych obejmuje:
• opracowanie programów wodnoÊrodowiskowych – zestawienia najbardziej efektywnych pod wzgl´dem kosztów finansowych i Êrodowiskowych
inwestycji, które pozwolà na realizacj´
wymaganych celów Êrodowiskowych.
Wykorzystane zostanà do tego instrumenty ekonomiczne w postaci analiz
finansowych i ekonomicznych, które
doprowadzà do ustalenia optymalnych
kosztowo zadaƒ priorytetowych;
• opracowanie podstaw dla przygotowania uzasadnienia odst´pstw w osiàgni´ciu
celów Êrodowiskowych wynikajàcych z
niewspó∏miernie wysokich kosztów realizacji
programów dzia∏aƒ;
• opracowanie podstawy do wprowadzenia takiej polityki op∏at za wod´,
której dzia∏ania b´dà zach´ca∏y u˝ytkowników do efektywniejszego wykorzystywania zasobów wodnych;
• zapewnienie odpowiedniego udzia∏u
w kosztach ró˝nych u˝ytkowników wody,
roz∏o˝onych na gospodarstwa domowe,
rolnictwo i przemys∏, przy uwzgl´dnieniu
zasady „zanieczyszczajàcy p∏aci”.
Powy˝sze dzia∏ania majà doprowadziç
do 2010 r. do optymalnego zwrotu kosztów za us∏ugi wodne przy uwzgl´dnieniu
zasady „zanieczyszczajàcy p∏aci”.

Zadania w II etapie
– z terminem realizacji
do grudnia 2007 r.

Kto odpowiada
za przeprowadzenie
analiz ekonomicznych?

W II etapie prac nale˝y uszczegó∏owiç
analiz´ wst´pnà, wprowadzajàc brakujàce dane, a przede wszystkim uwzgl´dniç w niej zwrot kosztów us∏ug wodnych,
koszty zasobowe i Êrodowiskowe. Wynikiem tej analizy ma byç ostateczne ustalenie, czy nast´puje zwrot kosztów us∏ug
wodnych. JeÊli nie, nale˝y ten problem
w∏àczyç do istotnych problemów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. W przysz∏oÊci na ich podstawie

Za przeprowadzanie analiz ekonomicznych zgodnie z ustawà Prawo wodne
odpowiadajà:
• dyrektorzy regionalnych zarzàdów
gospodarki wodnej – na poziomie regionów wodnych,
• minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki wodnej (obecnie Minister Ârodowiska) – na poziomie obszarów dorzeczy.

5

Co ju˝ zrobiono i co si´ aktualnie robi

w zakresie wdra˝ania RDW?

Identyfikacja
obszarów dorzeczy
Zgodnie z RDW, pierwszym krokiem
by∏o wyznaczenie obszarów dorzeczy na
terenie kraju (patrz punkt 4).

Typy wód powierzchniowych
i warunki referencyjne
Wszystkie wody w Polsce zosta∏y podzielone na typy, dla których zosta∏y
okreÊlone warunki referencyjne, do jakich
dà˝y si´ w programach dzia∏aƒ. RDW
wyznacza kryteria podzia∏u na typy dla
wszystkich wód. W Polsce wydzielono:
26 typów rzek, 13 typów jezior, 5 typów
wód przejÊciowych i 3 typy wód przybrze˝nych. Dla ka˝dego z typów ustalono charakterystyczne parametry opisujàce stan naturalny (warunki referencyjne)
oraz wyznaczono stanowiska (obszary
referencyjne), obrazujàce stan naturalny.
Wyniki tych dzia∏aƒ stanowiç b´dà podstawy dla opracowania planów gospodarowania wodami i programów wodnoÊrodowiskowych dla obszarów dorzeczy.

Podzia∏
na jednolite cz´Êci wód
Program dzia∏aƒ okreÊlony w Art. 11
RDW obejmuje katalog dzia∏aƒ, które
muszà zostaç podj´te dla wszystkich
obszarów dorzeczy na terenie ka˝dego
Paƒstwa Cz∏onkowskiego. Ustawa z dnia
3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
– Prawo wodne oraz niektórych innych
ustaw okreÊla program dzia∏aƒ w rozumieniu Art. 11 RDW jako program
wodno-Êrodowiskowy. Program wodnoÊrodowiskowy kraju okreÊla podstawowe
i uzupe∏niajàce dzia∏ania zmierzajàce do
poprawy lub utrzymania dobrego stanu
wód w poszczególnych obszarach dorzeczy (art. 113 a powy˝szej ustawy).

Wody podziemne i powierzchniowe
zosta∏y podzielone na jednolite cz´Êci
wód, tj. na jednostki, dla których b´dà
prowadzone analizy presji antropogenicznych i opracowywane programy
wodno-Êrodowiskowe. Zasady ich wydzielenia oparte sà na dokonanym podziale wed∏ug typów wód powierzchniowych oraz innych kryteriów, w tym
podziale na obszary chronione.
W Polsce wydzielono: ponad 4,5 tys.
jednolitych cz´Êci wód dla rzek, oko∏o
tysiàca – dla jezior, 11 – dla wód przybrze˝nych, 9 – dla wód przejÊciowych
i 161 – dla wód podziemnych.
Wed∏ug zapisów RDW wydzielono te˝
sztuczne i silnie zmienione jednolite cz´Êci wód. W Polsce jest ok. 600 sztucznych
lub silnie zmienionych odcinków rzek, co
stanowi ok. 13% iloÊci jednolitych cz´Êci
wód.

Analiza presji
i oddzia∏ywaƒ
W Polsce przeanalizowano presje wynikajàce z:
• punktowych êróde∏ zanieczyszczeƒ
komunalnych i przemys∏owych,
• zanieczyszczeƒ obszarowych pochodzenia rolniczego,
• znaczàcych poborów wody,
• zmian morfologicznych.
Podstawowym zadaniem jest przeprowadzenie uszczegó∏owionych analiz presji i oddzia∏ywaƒ antropogenicznych na wody w obszarach dorzeczy.
Trwajà równie˝ prace nad:
• opracowaniem systemu gromadzenia danych dla jednolitych cz´Êci wód
powierzchniowych i podziemnych,
• ustaleniem jednorodnych formatów
danych odpowiednio do potrzeb RDW,

Analiza presji i oddzia∏ywaƒ antropogenicznych obrazuje wp∏yw
dzia∏alnoÊci cz∏owieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych.
Prezentuje obecny stan zasobów wodnych okreÊlony dla poszczególnych jednolitych cz´Êci wód.
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• uporzàdkowaniem i dostosowaniem
krajowych systemów gromadzenia
i przekazywania danych o jakoÊci i iloÊci
wód powierzchniowych.
W obszarach dorzeczy rodzaje istniejàcych presji zosta∏y wyznaczone na
podstawie analizy ponad 200 cech
statystycznych z Banku Danych Regionalnych GUS. Wynika z niej, ˝e ok. 50%
wód w ciekach powierzchniowych kwalifikuje si´ do kategorii niezagro˝onych,
pozosta∏e to wody potencjalnie zagro˝one lub zagro˝one. Równie˝ wody podziemne zosta∏y dotkni´te dzia∏alnoÊcià
cz∏owieka: 19% tych wód mo˝na zakwalifikowaç do kategorii wód zagro˝onych
lub potencjalnie zagro˝onych. W przypadku braku dostatecznych danych, jednolità cz´Êç wód uznawano za potencjalnie zagro˝onà.

åwiczenie
interkalibracyjne
Kontynuowany jest równie˝ udzia∏
Polski w paneuropejskim çwiczeniu interkalibracyjnym, którego wyniki majà
umo˝liwiç jednakowà, w skali europejskiej, interpretacj´ dobrego stanu wód.
Ponadto pozwoli ono na porównanie
wyników badaƒ biologicznych i fizycznochemicznych wód Êródlàdowych i wód
morskich. Interkalibracja jest procesem
zaplanowanym na lata 2003-2006, a jej
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przebieg szczegó∏owo okreÊlany jest na
szczeblu Komisji Europejskiej na
bie˝àco, w zale˝noÊci od analizy wyników wczeÊniejszych dzia∏aƒ. W Polsce
sporzàdzono rejestr stanowisk interkalibracyjnych; wytypowano 13 stanowisk
na rzekach, 21 – na jeziorach oraz 4 – na
wodach przejÊciowych i przybrze˝nych.

Pierwszy raport z realizacji Art. 3, za∏. I
RDW przekazano do KE w czerwcu 2004 r.
W raporcie tym umieszczono charakterystyki obszarów dorzeczy oraz informacje na temat w∏adz odpowiedzialnych
w Polsce za koordynacj´ prac wdro˝eniowych w wyznaczonych obszarach dorzeczy. Uwzgl´dnione zosta∏y elementy
zwiàzane ze wspó∏pracà mi´dzynarodowà na wodach granicznych.
Drugi raport dotyczàcy realizacji Art. 5
i 6 za∏. II, III, IV RDW przekazano do KE
w marcu 2005 r.
Zawarto w nim wyniki prac zwiàzanych z:
• ustaleniem typologii wód powierzchniowych,
• wyznaczeniem jednolitych cz´Êci
wód powierzchniowych i podziemnych,
• dokonaniem analizy presji antropogenicznych i oddzia∏ywaƒ na wody powierzchniowe i podziemne,
• ustaleniem warunków referencyjnych, odpowiednich dla typów wód powierzchniowych,
• opracowaniem rejestrów obszarów
chronionych,
• opracowaniem analiz ekonomicznych gospodarowania wodami wraz z
koncepcjà dzia∏aƒ perspektywicznych.

Raportowanie
Polska, podobnie jak inne kraje UE,
ma obowiàzek sk∏adania w Komisji Europejskiej raportów dotyczàcych prac zwiàzanych z wdra˝aniem RDW. Terminy realizacji kolejnych etapów prac i przygotowania raportów sà okreÊlone w RDW.

Interfejs WISE

W przysz∏oÊci Paƒstwa Cz∏onkowskie b´dà stosowaç elektroniczny
system raportowania na szczeblu Komisji Europejskiej – „WISE
– Water Information System for Europe” w terminach odpowiednio
ustalonych w ramach Wspólnej Strategii Wdra˝ania RDW. W systemie tym znajdà si´ podstawowe dane dotyczàce m.in. wyznaczonych obszarów dorzeczy, w∏aÊciwych w∏adz, jednolitych cz´Êci
wód, typologii, stanu wód powierzchniowych. Dane b´dà przedstawione w formie krótkich opisów, danych liczbowych i map. Komisja
Europejska planuje, aby system ten by∏ od roku 2010 narz´dziem
operacyjnym do raportowania RDW. Zamierzeniem Komisji
Europejskiej jest te˝, aby zawarte w nim informacje by∏y dost´pne
dla spo∏eczeƒstwa. Polska wprowadzi∏a do tego systemu informacje
zawarte w raporcie 2004 r. do KE w realizacji zapisów Art. 3 i za∏. I
RDW dotyczàcego kwestii administracyjnych, kompetencyjnych
i koordynacyjnych.
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Udzia∏ spo∏eczeƒstwa

Zagadnieniu udzia∏u spo∏eczeƒstwa
zosta∏ poÊwi´cony Artyku∏ 14 RDW.
Wyraênie podkreÊlono w nim, i˝ udzia∏
spo∏eczeƒstwa w procesach podejmowania decyzji mo˝e w znacznym stopniu
przyczyniç si´ do osiàgni´cia celów
Êrodowiskowych oraz efektywnego wdra˝ania zadaƒ dyrektywy. Aktywny udzia∏
spo∏eczeƒstwa uwzgl´dniany jest w
opracowaniu, przeglàdzie oraz uaktualnieniu planów gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza. Anga˝owanie
spo∏eczeƒstwa powinno rozpoczàç si´
ju˝ we wczesnym stadium planowania
gospodarowania wodami na obszarze
dorzeczy, przed podj´ciem wià˝àcych
decyzji. Wówczas instytucje opracowujàce plany gospodarowania wodami b´dà
mieç mo˝liwoÊç w optymalny sposób
skorzystaç z uwag zainteresowanych
stron oraz sk∏oniç je do dalszego zaanga˝owania, czego rezultatem b´dzie
akceptacja spo∏eczna przysz∏ych decyzji.
W lutym 2005 r. przy Departamencie
Zasobów Wodnych Ministerstwa Ârodowiska RP zosta∏ powo∏any Zespó∏ ds.
Udzia∏u Spo∏eczeƒstwa we wdra˝aniu
RDW. Wynikiem prac Zespo∏u jest dokument „Strategia udzia∏u spo∏eczeƒstwa
we wdra˝aniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce”.
Na poziomie krajowym planuje si´
powo∏anie Krajowego Forum Wodnego
jako cia∏a spo∏ecznego skupiajàcego
przedstawicieli podmiotów zainteresowanych tematykà gospodarki wodnej.
Bardzo wa˝nym zagadnieniem jest demokratyzacja procesu podejmowania
decyzji, co powinno si´ odbywaç
w oparciu o wspó∏dzia∏anie i kompromis
spo∏eczny.

Formy udzia∏u spo∏eczeƒstwa
• Dost´p spo∏eczeƒstwa do informacji;
RDW wskazuje na koniecznoÊç dostar-

czenia odpowiednich informacji o planowanych dzia∏aniach oraz sk∏adania sprawozdaƒ o post´pach w ich wdra˝aniu.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e polskie spo∏eczeƒstwo ma konstytucyjnie zagwarantowany dost´p do informacji o Êrodowisku.
• Konsultacje spo∏eczne to forma
udzia∏u spo∏ecznego polegajàca na opiniowaniu przez spo∏eczeƒstwo dokumentów opracowanych przez administracj´ odpowiedniego szczebla. Konsultacjom spo∏ecznym zostanà poddane:
- harmonogram i program prac zwiàzanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami, w tym zestawienie dzia∏aƒ, które nale˝y wprowadziç w drodze
konsultacji,
- wyniki okresowego przeglàdu istotnych problemów gospodarki wodnej,
- projekty planu gospodarowania wodami w dorzeczu.
Dodatkowo konsultacjom spo∏ecznym
podlegaç b´dà uaktualniane co 6 lat
plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i nawiàzujàce do nich
programy wodno-Êrodowiskowe.
• Aktywny udzia∏ spo∏eczeƒstwa;
spo∏eczeƒstwo – poprzez omawianie
poszczególnych zagadnieƒ oraz proponowanie w∏asnych rozwiàzaƒ – ma wp∏yw

na planowanie i jego wyniki. Bardziej rozwini´tymi formami sà:
- wspólne podejmowanie decyzji,
gdzie zainteresowane strony nie tylko
uczestniczà w planowaniu, ale te˝ biorà
wspó∏odpowiedzialnoÊç za jego wyniki;
- samostanowienie, w którym zainteresowanej stronie zostaje przekazana realizacja/koordynacja/nadzór nad wybranym
elementem systemu zarzàdzania gospodarkà wodnà.
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Formy udzia∏u spo∏eczeƒstwa

Organizacja konsultacji
spo∏ecznych w Polsce
Na poziomie krajowym funkcj´ koordynujàcà proces udzia∏u spo∏eczeƒstwa
spe∏nia Biuro Gospodarki Wodnej pod
nadzorem Ministra Ârodowiska, w imieniu
którego dzia∏a Dyrektor Departamentu
Zasobów Wodnych. Instrumentem, który
przyczyni si´ do demokratyzacji procesu
podejmowania decyzji w zakresie gospodarowania wodami, b´dzie Krajowe
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Forum Wodne obszarów dorzeczy Odry
i Wis∏y. Organizacje uczestniczàce w
Krajowym Forum Wodnym b´dà reprezentowaç pe∏ne spektrum interesu
publicznego i prywatnego u˝ytkowania
wód. Celem Krajowego Forum jest dotarcie do ogó∏u spo∏eczeƒstwa i zach´cenie go do udzia∏u w rozwiàzywaniu istotnych problemów gospodarki wodnej.
Na poziomie regionalnym instytucjami odpowiedzialnymi za zapewnienie
udzia∏u spo∏eczeƒstwa sà regionalne zarzàdy gospodarki wodnej.

Koordynatorem procesu na poziomie
regionów wodnych jest Biuro Gospodarki
Wodnej. Podstawowym instrumentem
wykorzystywanym na tym poziomie b´dà
Rady Gospodarki Wodnej Regionów
Wodnych, za poÊrednictwem których
przekazywane b´dà zainteresowanym
stronom informacje dotyczàce m.in:
• Ramowej Dyrektywy Wodnej, jej
celach oraz stanie zaawansowania prac
wdro˝eniowych na obszarze regionu
wodnego,
• organizacji gospodarki wodnej na
terenie regionu wodnego.
Rady Gospodarki Wodnej Regionów
Wodnych b´dà równie˝ pe∏niç istotnà
rol´ w procesie konsultowania dzia∏aƒ
zwiàzanych z procesem opracowywania
planów gospodarowania wodami. Przy
Radach Gospodarki Wodnej Regionów
Wodnych utworzone zostanà sta∏e
Komisje ds. Udzia∏u Spo∏eczeƒstwa. Na
forum Komisji b´dà omawiane i komentowane wyniki raportów wymaganych
przez RDW, uwagi w odniesieniu do
dokumentów przedstawianych podczas
konsultacji spo∏ecznych oraz formu∏owane ogólne uwagi.
Za proces udzia∏u spo∏ecznego odpowiedzialne sà Paƒstwa Cz∏onkowskie,
poniewa˝ to na nich spoczywa obowiàzek

osiàgni´cia celów okreÊlonych w dyrektywie wodnej. Nie ma jednak jednego,
dajàcego si´ powielaç schematu organizacji udzia∏u spo∏eczeƒstwa we wdra˝aniu RDW. Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e
udzia∏ spo∏eczeƒstwa powinien byç
organizowany na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym oraz, ˝e powinno
si´ go dostosowywaç do konkretnych
sytuacji.

Dlaczego warto
si´ zaanga˝owaç?
Zaanga˝owanie spo∏eczeƒstwa i zainteresowanych stron w proces wdra˝ania
RDW jest konieczne dla spe∏nienia wymagaƒ Dyrektywy. Opracowanie dokumentów przy wspó∏pracy administracji
i spo∏eczeƒstwa przyniesie wymierne
korzyÊci w postaci:
• polepszenia jakoÊci planów gospodarowania wodami w dorzeczach i wynikajàcych z nich programów dzia∏aƒ,
poprzez wykorzystanie wiedzy, spostrze˝eƒ, doÊwiadczeƒ i pomys∏ów poszczególnych grup uczestniczàcych w tym
procesie,
• optymalnego wykorzystania narz´dzi,
Êrodków finansowych oraz czasu,
• zapewnienia przejrzystego i twórczego procesu podejmowania decyzji,
• spo∏ecznego wsparcia w procesie
decyzyjnym oraz wspó∏odpowiedzialnoÊci za podejmowane decyzje,
• akceptacji spo∏ecznej nowych
decyzji,
• zwi´kszenia znajomoÊci problemów
gospodarczych i ekologicznych danego
dorzecza.
Poprzez udzia∏ spo∏eczny mogà zostaç
wypracowane d∏ugoterminowe, szeroko
akceptowane rozwiàzania dotyczàce

Strona internetowa
Ramowej Dyrektywy Wodnej
Podstawowym êród∏em informacji o wdra˝aniu RDW jest strona internetowa, umieszczona na
portalu Biura Gospodarki Wodnej pod adresem:
www.bgw.gov.pl
lub bezpoÊrednio:
www.bgw.gov.pl/wfd
Strona ta jest narz´dziem w
procesie udzia∏u spo∏eczeƒstwa
we wdra˝aniu RDW. B´dzie podstawowym noÊnikiem informacji
o RDW. Znajdzie si´ tam interaktywne forum s∏u˝àce do wymiany opinii przy przeprowadzanych konsultacjach spo∏ecznych.
planowania w dorzeczu. Dzi´ki temu
b´dzie mo˝liwe zminimalizowanie
w d∏u˝szej perspektywie potencjalnych
konfliktów czy problemów zwiàzanych
z gospodarowaniem i kosztami.
Ramowa Dyrektywa Wodna wyraênie
podkreÊla, ˝e udzia∏ spo∏eczeƒstwa jest
kluczem do osiàgni´cia wyznaczonych
celów w odniesieniu do jakoÊci wody.
W tym stwierdzeniu zawierajà si´ wieloletnie doÊwiadczenia z zakresu gospodarowania wodami w Europie. Wa˝ne
jest jednak, by zdawaç sobie spraw´
z tego, ˝e nie istniejà rozwiàzania, które
da∏yby si´ dok∏adnie powielaç. Dla
ka˝dego obszaru dorzecza trzeba
znaleêç w∏aÊciwy sposób post´powania,
uwzgl´dniajàc warunki kulturowe, sytuacj´ spo∏eczno-ekonomicznà, tradycje
demokratyczne i zwyczaje administracyjne.
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Wspó∏praca
mi´dzynarodowa

Granice obszarów dorzeczy nie pokrywajà si´ z granicami administracyjnymi
jednego kraju. Z tego wzgl´du istotna
jest wspó∏praca mi´dzynarodowa organów zajmujàcych si´ gospodarowaniem
wodami. Wspó∏praca mi´dzypaƒstwowa
mo˝e mieç form´ komisji, programów
pilota˝owych, warsztatów lub innych kontaktów.

Komisje
Jednà z mi´dzynarodowych komisji
rzecznych jest Mi´dzynarodowa Komisja
Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem
(MKOOpZ), pe∏niàca równie˝ rol´ platformy dla koordynowania procesu wdra˝ania RDW. Zosta∏a ona utworzona na
mocy umowy z 11 kwietnia 1996 r.
pomi´dzy rzàdami: Rzeczypospolitej
Polskiej, Republiki Czeskiej, Republiki
Federalnej Niemiec i Wspólnotà Europejskà. Wesz∏a w ˝ycie – po ratyfikacji
– 26 kwietnia 1999 r.
W 1996 r. zawarto umow´ pomi´dzy
rzàdami: Rzeczypospolitej Polskiej
i Ukrainy, na mocy której utworzona
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zosta∏a Polsko-Ukraiƒska Komisja do
spraw Wód Granicznych.
W ramach prac Komisji dzia∏ajà PolskoUkraiƒskie Grupy Robocze zajmujàce si´
m.in: planowaniem, ochronà wód,
ochronà przeciwpowodziowà, regulacjà
i melioracjà oraz nadzwyczajnymi zagro˝eniami wód granicznych. Dzia∏ania grup
roboczych przyczyniajà si´ do wdra˝ania
RDW w zlewniach wód granicznych
z Ukrainà (Bugu, Sanu i Dniestru), w
szczególnoÊci nale˝y tu wymieniç:
- rozpocz´cie budowy bazy danych
u˝ytkowania polsko-ukraiƒskich wód granicznych, powiàzanej z mapà komputerowà.

- wykonanie inwentaryzacji poborów
wody i zrzutów Êcieków w polsko-ukraiƒskim fragmencie zlewni Bugu, Sanu
i Dniestru i opracowanie na tej podstawie
syntetycznej informacji o u˝ytkowaniu
wód w tych zlewniach;
- wykonanie inwentaryzacji sieci wodociàgowych i kanalizacyjnych oraz oczyszczalni w polsko-ukraiƒskim fragmencie
zlewni Bugu i Sanu.
Kolejnà komisjà mi´dzynarodowà jest
Polsko-S∏owacka Komisja ds. Wód
Granicznych powo∏ana w 1997 r. na
podstawie umowy zawartej pomi´dzy
rzàdami Rzeczypospolitej Polskiej
i Republiki S∏owackiej. W ramach tej
komisji zosta∏y powo∏ane cztery grupy
robocze zajmujàce si´ m.in: zagadnieniami przeciwpowodziowymi, hydrologià,
ochronà wód i zapewnieniem realizacji
zadaƒ RDW. Rezultaty prac grup sà
przedk∏adane okresowo do zatwierdzenia Komisji do spraw Wód Granicznych,
a nast´pnie uwzgl´dniane w Raportach
do Komisji Europejskiej.

Projekty
bliêniacze i pilota˝owe
Od lipca 2003 roku Ministerstwo Ârodowiska RP realizuje polsko-niemiecki
projekt bliêniaczy „Wdra˝anie Ramowej
Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE”.
Ogólnym celem projektu jest wsparcie
dzia∏aƒ zwiàzanych z wprowadzaniem
systemu gospodarki wodnej, ukierunko-

Poj´cie twinning pochodzi od angielskiego s∏owa „twin” i mo˝na je
przet∏umaczyç jako pomoc dwustronnà pomi´dzy starymi krajami
UE, a nowymi paƒstwami Unii Europejskiej. Projekty twinningowe
(bliêniacze) sà finansowane przez UE, a realizowane w Polsce,
Czechach, S∏owacji, Estonii, S∏owenii, Bu∏garii, Rumunii, na
W´grzech, na Litwie, ¸otwie, Malcie, Cyprze oraz w Turcji. Sà jednym z instrumentów UE, które s∏u˝à przygotowaniu i wzmocnieniu
nowych i przysz∏ych krajów cz∏onkowskich w celu bardziej efektywnego wdro˝enia polityki oraz wykorzystania funduszy UE.

wanego na zlewnie rzeczne w Polsce
oraz stworzenie warunków koniecznych
do wdro˝enia RDW Polsce. W projekcie
utworzono 10 tematycznych grup roboczych, zajmujàcych si´ kwestiami dotyczàcymi wdro˝enia poszczególnych elementów dyrektywy.
We wrzeÊniu 2004 roku Ministerstwo
Ârodowiska rozpocz´∏o realizacj´ polskofrancuskiego projektu bliêniaczego „Kontynuacja Wdra˝ania Ramowej Dyrektywy
Wodnej 2000/60/WE”. G∏ównymi celami
projektu sà: pomoc we wdra˝aniu RDW
w zakresie opracowania planów gospodarowania wodami, programów dzia∏aƒ,
analizy ekonomicznej i udzia∏u spo∏eczeƒstwa w gospodarowaniu wodami.
Zgodnie z RDW, ka˝de paƒstwo
cz∏onkowskie zobowiàzane jest opracowaç plan gospodarowania wodami dla
ka˝dego obszaru dorzecza le˝àcego
w jego granicach. W celu przeçwiczenia
procesu tworzenia planu gospodarowania wodami zosta∏a wybrana zlewnia
pilota˝owa obejmujàca zlewni´
Górnej Wis∏y, od êróde∏ do ujÊcia Raby
w∏àcznie. Dla dzia∏aƒ na tym obszarze
Polska uzyska∏a wsparcie ekspertów niemieckich, w∏oskich i francuskich w ramach dwóch projektów bliêniaczych.
Uzyskane tà drogà doÊwiadczenia zostanà wykorzystane przy tworzeniu planów
gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy.
Kolejnym przyk∏adem projektu pilota˝owego sà prace prowadzone w zlewni
Nysy ¸u˝yckiej w ramach realizacji projektu „Pomoc techniczna we wdra˝aniu Ramowej Dyrektywy Wodnej
w Polsce”. W ramach wspó∏pracy mi´dzynarodowej przetestowano wybrane
podr´czniki metodyczne s∏u˝àce do
wdra˝ania RDW.
Harmonogram realizacji projektów pilota˝owych wyprzedza harmonogram wdra˝ania RDW w Polsce, a doÊwiadczenia,
wypracowane metodyki oraz uzyskane

EURO RIOB (Résau International des Organismes de Bassin), czyli
Mi´dzynarodowa Sieç Organizacji Zlewniowych, powsta∏a w 1994 r.
w Aix-les-Bains we Francji. Podstawowym celem tej organizacji jest
umo˝liwienie organizacjom zlewniowym nawiàzania trwa∏ej wspó∏pracy. Ponadto RIOB promuje dzia∏ania zwiàzane z wdra˝aniem zintegrowanego zarzàdzania zasobami wodnymi na poziomie zlewni,
edukacjà, bie˝àcà ocenà prowadzonych dzia∏aƒ. Polska jest aktywnym cz∏onkiem tej organizacji.
RIOB, mimo nieformalnego charakteru, pe∏ni istotnà rol´ w stymulowaniu wspó∏pracy mi´dzy organizacjami zwiàzanymi z zarzàdzaniem gospodarkà wodnà oraz w przekazywaniu informacji dotyczàcych zlewni, jak na przyk∏ad baza Aquadoc, dost´pna przez Internet.
Jest to mi´dzynarodowa baza danych, z której Polska korzysta od
2001 r. Jej podstawowym za∏o˝eniem jest u∏atwienie dost´pu do
informacji, zintegrowanie krajowych systemów informacyjnych oraz
ujednolicenie baz danych bibliograficznych.
wyniki sà i b´dà pomocne przy wdr˝aniu
RDW równie˝ w innych krajach UE.
W ramach realizacji postanowieƒ
Konwencji EKG/ONZ o Ochronie i U˝ytkowaniu Transgranicznych Cieków
i Jezior Mi´dzynarodowych, w latach
1997-2003 Polska, Ukraina i Bia∏oruÊ,
wspólnie zrealizowa∏y „Projekt pilotowy
wdro˝enia wytycznych EKG/ONZ
monitoringu i oceny jakoÊci wód
transgranicznych w zlewni rzeki Bug”.
Podstawowe za∏o˝enia projektu sà
zbie˝ne z RDW. Charakteryzuje je:
• podejÊcie zlewniowe – projektem
obj´to ca∏à zlewni´ rzeki Bug;
• podejÊcie zintegrowane:
- po∏àczenie aspektu jakoÊciowego
z iloÊciowym i sposobem u˝ytkowania
wód;
- obj´cie badaniami monitoringowymi
równoczeÊnie wody, flory i fauny;
- uwzgl´dnienie powiàzaƒ pomi´dzy
wodami powierzchniowymi i podziemnymi;

• monitoring, który jest êród∏em informacji dla zarzàdzania zasobami wodnymi.
Bioràc powy˝sze pod uwag´ Projekt
Pilotowy uznaç nale˝y jako pierwszy praktyczny krok we wdra˝aniu RDW w zlewni
Bugu.

Inne dzia∏ania
Warsztaty
Wed∏ug planu pracy Konwencji
EKG/ONZ o Ochronie i U˝ytkowaniu
Transgranicznych Cieków i Jezior Mi´dzynarodowych (Konwencja Wodna) na lata
2004-2006, Polska – przy wsparciu Komisji Europejskiej – planuje organizacj´
warsztatów dla krajów pó∏nocno-wschodniej Europy w zakresie wdra˝ania RDW.
Pierwsze spotkanie w formie warsztatów
odb´dzie si´ jesienià 2005 r., a ich
uczestnikami b´dà m.in. przedstawiciele:
Komisji Europejskiej, Polski, Rosji, Bia∏orusi, Ukrainy, Finlandii, Litwy, ¸otwy, Estonii
oraz S∏owacji.

Podobnà organizacjà do RIOB-u, jest „Global Water Partnership”
(GWP). Zadaniem GWP jest identyfikacja potrzeb zwiàzanych z wodà
na Êwiecie. Pomaga ona równie˝ organizowaç programy Êwiatowe
s∏u˝àce poprawie sytuacji w dziedzinie na Êwiecie oraz jest platformà wymiany doÊwiadczeƒ i wspó∏pracy mi´dzynarodowej. Jest to
organizacja skupiajàca przedstawicieli rzàdów, organizacji i instytucji mi´dzynarodowych, organizacji pozarzàdowych, biznesu, instytucji prowadzàcych kursy i warsztaty oraz przedstawicieli regionów.
W Polsce w 2001 roku powo∏ano Polski Komitet Globalnego
Partnerstwa dla Wody. Jego misjà jest m.in: dzielenie si´ wiedzà
i doÊwiadczeniem z instytucjami zarzàdzajàcymi zasobami wodnymi,
tworzenie lobbingu sprzyjajàcego dobremu gospodarowaniu wodà,
udost´pnienie informacji i edukacja.
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Wp∏yw RDW
na ˝ycie obywateli

Wdro˝enie w ˝ycie postanowieƒ RDW
prowadzi do dzia∏aƒ, które majà i b´dà
mieç równie˝ w przysz∏oÊci wp∏yw na codzienne ˝ycie obywateli. Odnoszà si´
bowiem do tematyki zwiàzanej z szeroko
rozumianà ochronà Êrodowiska naturalnego, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
zagadnieƒ zwiàzanych z gospodarowaniem wodami.

Lepsza jakoÊç wody
Dzi´ki wdro˝eniu RDW zostanie zapewniony dost´p do wody o lepszej
jakoÊci. Pozwoli to osiàgnàç odpowied-
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nie warunki sanitarne i zdrowotne, stanowiàce podstaw´ rozwoju ka˝dej spo∏ecznoÊci. Przestrzeganie zasady racjonalnego korzystania z zasobów wodnych
oraz wprowadzenie zintegrowanej gospodarki zlewniowej pozwoli równie˝ na
∏àczne traktowanie wód oraz Êrodowiska
przyrodniczego i spo∏eczno-gospodarczego w skali dorzecza, co stanowi
podstaw´ szeroko rozumianego procesu
ekorozwoju.
Poprawa jakoÊci wód b´dzie tak˝e
zwiàzana z zastosowaniem zasady
„zanieczyszczajàcy p∏aci”, która powinna
doprowadziç do zwi´kszenia nak∏adów
inwestycyjnych na ochron´ tego cennego zasobu.

równie˝ na zwi´kszenie atrakcyjnoÊci
turystycznej i przyczyni si´ do aktywizacji
spo∏eczno-gospodarczej regionów.

Ekologia i rekreacja

Zaanga˝owanie
spo∏eczeƒstwa

Ograniczenie wp∏ywu dzia∏alnoÊci cz∏owieka na obszarach szczególnie cennych
przyrodniczo pozwoli zapewniç spo∏eczeƒstwu lepsze warunki sp´dzania wolnego czasu, dajàc mo˝liwoÊç odpoczywania na ∏onie natury. Ponadto wprowadzanie zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym, uwzgl´dniajàcych uwarunkowania Êrodowiska naturalnego,
pozwoli na zachowanie unikatowych
walorów krajobrazowych danego terenu.
Ochrona ekosystemów làdowych bezpoÊrednio zale˝nych od wód podziemnych, czy te˝ obszarów przeznaczonych
do ochrony siedlisk lub gatunków, znajdzie odzwierciedlenie w dokumentach
zwiàzanych z zagospodarowaniem przestrzennym i rozwojem ekonomicznym
obszaru, na którym zosta∏y wyznaczone.
Realizacja „dyrektywy-córki”, dotyczàcej jakoÊci wody przeznaczonej do
wykorzystania rekreacyjnego, powinna
pozytywnie wp∏ynàç na jakoÊç wód
w kàpieliskach, a tak˝e zapewniç odpowiednie warunki sp´dzania wolnego
czasu nad wodà. Niewàtpliwie wp∏ynie to

Wdro˝enie Ramowej Dyrektywy
Wodnej daje ludnoÊci szans´ uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji
zwiàzanych z gospodarkà wodnà. Dyrektywa nak∏ada na administracj´ odpowiedzialnà za jej wdra˝anie obowiàzek
udost´pniania spo∏eczeƒstwu dokumentów, w odniesieniu do których b´dzie
mo˝na zg∏aszaç opinie oraz uwagi.
Decydenci b´dà zobowiàzani do rozpatrzenia tych stanowisk, a spo∏eczeƒstwo powinno zostaç poinformowane
o uwzgl´dnieniu bàdê ewentualnym
nieuwzgl´dnieniu tych uwag wraz
z odpowiednim uzasadnieniem.
LudnoÊç b´dzie informowana o priorytetowych dzia∏aniach podejmowanych
w zakresie gospodarowania wodami
i b´dzie mog∏a odpowiednio si´ do nich
ustosunkowaç.
Administracja odpowiedzialna za gospodarowanie wodami podejmie dzia∏ania
majàce na celu wspieranie funkcjonowania tzw. spo∏eczeƒstwa obywatelskiego,
co niewàtpliwie przyczyni si´ do demokratyzacji procesu podejmowania decyzji.
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Najcz´Êciej zadawane pytania
dotyczàce Ramowej Dyrektywy Wodnej

Czym jest RDW?
RDW jest dyrektywà wydanà w celu
ujednolicenia polityki ochrony wód
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz harmonizacji treÊci wielu ju˝
istniejàcych dyrektyw, dotyczàcych wody.
Jakie sà cele RDW?
RDW chroni wody na terenie Unii Europejskiej na jednolitym wysokim poziomie
i troszczy si´ o zachowanie dobrej
jakoÊci wód dla przysz∏ych pokoleƒ.
Nadrz´dnym celem RDW jest zapewnienie do 2015 r. (wyjàtkowo do 2027 r.)
dobrego stanu wód powierzchniowych
i podziemnych.
Jakich wód dotyczy RDW?
Zapisy RDW odnoszà si´ do wód
powierzchniowych, wód przejÊciowych,
wód przybrze˝nych oraz wód podziemnych.
Jak RDW chroni wody?
RDW wyznacza dla wszystkich typów
wód powierzchniowych cele dotyczàce
ich jakoÊci, które zawierajà wymagania
opisane parametrami chemicznymi, biologicznymi i hydromorfologicznymi. Dla
wód podziemnych wytyczono cele sparametryzowane pod kàtem chemicznym
i iloÊciowym. Paƒstwa Cz∏onkowskie
muszà osiàgnàç te cele do 2015 r.
Wszelkie odst´pstwa np. czasowe (przesuni´cie terminu osiàgni´cia celów na
2027 r.) i wyjàtki, np. obni˝enie wymagaƒ
dla niektórych cz´Êci wód, podlegajà
Êcis∏ym regulacjom i kontroli i muszà byç
uzasadnione wzgl´dami technicznymi,
ekonomicznymi, ekologicznymi i spo∏ecznymi.
W jaki sposób kontrolowane b´dzie
wdra˝anie RDW?
Paƒstwa Cz∏onkowskie majà obowiàzek przygotowaç dla wszystkich obszarów dorzeczy, znajdujàcych si´ na terytorium Wspólnoty, programy dzia∏aƒ i plany
gospodarowania wodami. Programy
i plany muszà zostaç przed∏o˝one Komisji Europejskiej do 2009 r., a ich
wdro˝enie ma nastàpiç do 2015 r. Ich

aktualizacja odbywaç si´ musi co 6 lat.
Paƒstwa Cz∏onkowskie przedk∏adajà
Komisji podsumowujàce sprawozdania
z przeprowadzenia analiz ekonomicznych
oraz presji i oddzia∏ywaƒ, charakterystyki
obszarów dorzecza, a tak˝e programów
monitoringu.
Ile kosztuje wdra˝anie RDW, kto
ponosi koszty?
Koszty zale˝à od tego, jak dalece
aktualny stan wód odbiega od stanu docelowego. Aby koszty nie by∏y zbyt
wysokie, RDW wymaga zbadania najbardziej efektywnych ekonomicznie programów dzia∏aƒ. Najwi´ksze koszty
ochrony wód wynikajà jednak˝e nie
z postanowieƒ RDW, ale z postanowieƒ
innych dyrektyw, kontrolujàcych zanieczyszczenia wód, np. dyrektywy dotyczàcej oczyszczania Êcieków komunalnych. Zasada „zanieczyszczajàcy
p∏aci” powinna znaleêç odzwierciedlenie
w odpowiednich krajowych instrumentach prawno-finansowych.
Jak obywatel dowie si´ o wdra˝aniu
RDW, w jaki sposób mo˝e wziàç
w nim udzia∏?
Paƒstwa Cz∏onkowskie sà zobowiàzane w∏àczyç spo∏eczeƒstwo w proces planowania poprzez informowanie i konsul-

tacje. Ponadto powinny one promowaç
aktywny udzia∏ spo∏eczeƒstwa
w pracach wdro˝eniowych. Warunkiem
koniecznym jest udost´pnianie obywatelom wszystkich dokumentów planistycznych wraz z informacjami, które przyczyni∏y si´ do powstania tych dokumentów.
W tym celu Paƒstwa Cz∏onkowskie
stworzà strategie, które majà byç odpowiednio wdro˝one na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
Czy u˝ytkowanie gospodarcze wód
jest zapewnione w przysz∏oÊci?
RDW chroni równie˝ gospodarcze
u˝ytkowanie wód, o ile jest ono prowadzone w sposób optymalnie chroniàcy
Êrodowisko. Dotyczy to zarówno zrzutów
oczyszczonych Êcieków do wód, jak
i zaopatrzenia w wod´ do picia, rybo∏ówstwa, rekreacji lub energetyki wodnej.
W sytuacjach konfliktowych, rozwiàzaƒ
nale˝y szukaç w odpowiednich procedurach prawnych. RDW przewiduje równie˝
odst´pstwa od wytyczonych w niej celów,
niemniej jednak obowiàzujà wówczas
surowe regu∏y, a ka˝de odst´pstwo i
wyjàtek winny byç rzetelnie uzasadnione.
Co si´ stanie z wodami, które
zosta∏y zmienione przez cz∏owieka?
Cele Êrodowiskowe dla sztucznych lub
silnie zmienionych jednolitych cz´Êci
wód sà mniej rygorystyczne. OkreÊla si´
dla nich potencja∏ ekologiczny, czyli stan
najbli˝szy niezmienionym warunkom
przyrodniczym dla danej cz´Êci wód.
Ka˝dy taki przypadek nale˝y uzasadniç.
W jaki sposób RDW wdra˝ana
b´dzie na transgranicznych obszarach dorzeczy?
Aby osiàgnàç cele RDW, paƒstwa
dzielàce obszar dorzecza powinny
wspólnie okreÊliç charakterystyk´ stanu
istniejàcego, ustaliç programy dzia∏aƒ
i plany gospodarowania wodami.
W przypadku wielu dorzeczy, Paƒstwa
Cz∏onkowskie utworzy∏y komisje wspierajàce je w tych zadaniach.
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S∏ownik
najwa˝niejszych poj´ç

• Analiza presji i oddzia∏ywaƒ – obrazuje
wp∏yw dzia∏alnoÊci cz∏owieka na stan wód.
Jest to bie˝àcy stan zasobów wodnych
okreÊlony dla poszczególnych jednolitych
cz´Êci wód.
• Antropopresja – wszelkie przewidziane
lub nieprzewidziane oddzia∏ywanie na
Êrodowisko zamierzonà lub niezamierzonà
dzia∏alnoÊcià cz∏owieka.
• åwiczenie interkalibracyjne – jego celem
jest zapewnienie porównywalnoÊci systemów oceny stanu ekologicznego wód
powierzchniowych w krajach UE.
• Dorzecze – obszar làdu, z którego ca∏y
sp∏yw powierzchniowy jest odprowadzany
przez system strumieni, rzek i (w niektórych
przypadkach) jezior – do morza – poprzez
pojedyncze ujÊcie cieku, estuarium lub delt´.
• Ekosystem – podstawowa funkcjonalna
jednostka ekologiczna, obejmujàca wycinek biosfery stanowiàcy uk∏ad tworzony
przez wszystkie organizmy zasiedlajàce
dany obszar wraz z ich Êrodowiskiem.
Wszystkie o˝ywione (biotyczne) i nieo˝ywione (abiotyczne) elementy ekosystemu pozostajà we wspó∏zale˝noÊci i warunkujà si´
wzajemnie. W ka˝dym ekosystemie zachodzi przep∏yw energii i obieg materii mi´dzy
sk∏adnikami ekosystemu i ka˝dy ekosystem
podlega procesom naturalnych przemian.
• Implementacja RDW – wdro˝enie, wprowadzenie w ˝ycie RDW przy zastosowaniu konkretnych narz´dzi i rozwiàzaƒ technicznych.
• Jednolita cz´Êç wód podziemnych – okreÊlona obj´toÊç wód podziemnych wyst´pujàca w obr´bie warstwy wodonoÊnej lub
zespo∏u warstw wodonoÊnych.
• Jednolita cz´Êç wód powierzchniowych –
oddzielny i znaczàcy element wód powierzchniowych, taki jak:
- jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny,
- sztuczny zbiornik wodny,
- struga, strumieƒ, potok, rzeka, kana∏ lub
ich cz´Êci
- morskie wody wewn´trzne, wody przejÊciowe, lub przybrze˝ne.
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• Koszty Êrodowiskowe (koszty ekologiczne) – koszty szkód (spowodowanych korzystaniem z wody) w Êrodowisku i ekosystemach
wodnych, a tak˝e poÊrednio u tych, którzy
z nich korzystajà (u˝ytkowników): pogorszenia jakoÊci pok∏adów wodonoÊnych i ziemi,
zasolenie gleb, dodatkowe koszty uzdatniania wody pitnej na∏o˝one na samorzàdy lokalne, itp. W kontekÊcie RDW dotyczy to
szkód (i kosztów z tym zwiàzanych) spowodowanych przez u˝ytkowników wody: pobory,
zrzuty, zagospodarowanie, itp.
• Koszty zasobowe – wynikajà z utraty
pewnych mo˝liwoÊci na skutek eksploatacji
zasobów wodnych, przekraczajàcej zdolnoÊç do ich samoodtwarzania.
• Obszar dorzecza – obszar làdu i morza,
sk∏adajàcy si´ z jednego lub wielu sàsiadujàcych ze sobà dorzeczy wraz ze zwiàzanymi z nimi wodami podziemnymi oraz morskimi wodami wewn´trznymi i wodami
przybrze˝nymi, b´dàcy g∏ównà jednostkà
przestrzennà gospodarowania wodami.
• Poziom wodonoÊny (warstwa wodonoÊna)
– warstwowane lub niewarstwowane utwory
skalne przepuszczalne i nasycone wodà,
wykazujàce wystarczajàcà porowatoÊç
i przepuszczalnoÊç, umo˝liwiajàcà znaczàcy
przep∏yw wód podziemnych lub pobór
znaczàcych iloÊci wód podziemnych.
• Silnie zmieniona jednolita cz´Êç wód – cz´Êç
wód powierzchniowych, których charakter
zosta∏ w znacznym stopniu zmieniony na
skutek fizycznego oddzia∏ywania cz∏owieka.
• Substancje niebezpieczne – substancje
lub grupy substancji, które sà toksyczne,
trwa∏e i podatne na gromadzenie si´ oraz
inne substancje lub grupy substancji,
których poziom osiàga stan niepokojàcy.
• Sztuczna jednolita cz´Êç wód – cz´Êç
wód powierzchniowych powsta∏a na skutek
dzia∏alnoÊci cz∏owieka.
• Transpozycja RDW – dostosowanie
prawa krajowego do RDW.
• Warunki referencyjne – specyficzne dla
danego typu cz´Êci wód warunki hydro-

morfologiczne, fizyko-chemiczne i biologiczne, reprezentujàce bardzo dobry stan
ekologiczny.
• Wody przejÊciowe – cz´Êci wód
powierzchniowych w obszarach ujÊç rzek,
które sà cz´Êciowo zasolone na skutek
bliskoÊci wód przybrze˝nych, ale które sà
pod znacznym wp∏ywem dop∏ywów wód
s∏odkich.
• Wody przybrze˝ne - wody powierzchniowe w odleg∏oÊci jednej mili morskiej od linii
podstawowej morza terytorialnego, wraz
z morskimi wodami wewn´trznymi Zatoki
Gdaƒskiej.
• Zainteresowana strona – ka˝da osoba,
grupa lub organizacja majàca interes lub
„zagro˝ona” w zwiàzku z danym problemem, albo ze wzgl´du na to, ˝e odczuwa
jego bezpoÊrednie skutki lub dlatego, ˝e
mo˝e do pewnego stopnia wywieraç
wp∏yw na rezultaty dzia∏aƒ podejmowanych
w zwiàzku z nim. Poj´cie „zainteresowana
strona” odnosi si´ równie˝ do tych cz∏onków spo∏eczeƒstwa, którzy jeszcze nie
wiedzà, ˝e b´dà odczuwaç takie skutki
(w praktyce zaliczajà si´ do nich poszczególni obywatele oraz wiele ma∏ych organizacji pozarzàdowych i przedsi´biorstw).
• Zrównowa˝one gospodarowanie wodami
– zapewnienie ochrony ekosystemów
wodnych, miejsc i obszarów podmok∏ych,
ochrona przed zanieczyszczeniami i poprawa jakoÊci wód, zwi´kszenie zasobów
wodnych i ich ochrona, uczynienie z zasobów wodnych zasobów o wartoÊci ekonomicznej i rozdzia∏ tych zasobów w taki sposób aby byli zadowoleni ró˝ni u˝ytkownicy, prowadzàcy dzia∏alnoÊç lub prace
zwiàzane z zasobami wodnymi.

Ministerstwo Ârodowiska
Departament Zasobów Wodnych
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel (022) 57 92 392, fax. (0 22) 57 92 294.
strona Internetowa: www.mos.gov.pl/dzw
e-mail: Departament.Zasobow.Wodnych@mos.gov.pl
Biuro Gospodarki Wodnej
ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa
tel 0 - 22 635- 61-06, fax: 0-22 635-39-25
www.bgw.gov.pl
REGIONALNE ZARZÑDY GOSPODARKI WODNEJ
ADRESY
RZGW w Gdaƒsku
http://www.rzgw.gda.pl
ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdaƒsk
tel. (0-58) 326-18-88, fax. (0-58) 326-18-89
RZGW w Gliwicach
http://www.rzgw.gliwice.pl
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
tel. (0-32) 777-49-51, fax. (0-32) 777-49-99
RZGW w Krakowie
http://www.krakow.rzgw.gov.pl
ul. Marsza∏ka J. Pi∏sudskiego 22, 31-109 Kraków
tel. (0-12) 423-21-41, fax. (0-12) 423-21-53
RZGW w Poznaniu
http://www.rzgw.poznan.pl
ul. Szewska 1, 61-760 Poznaƒ
tel. (0-61) 851-51-39, fax. (0-61) 852-57-31
RZGW w Szczecinie
http://www.rzgw.szczecin.pl
ul. Jagielloƒska 32, 70-382 Szczecin
tel. (0-91) 484-34-57, fax. (0-91) 484-13-84
RZGW w Warszawie
http://www.rzgw.warszawa.pl
ul. Mokotowska 63, 00-533 Warszawa
tel. (0-22) 629-22-39, fax. (0-22) 621-42-81
RZGW w Wroc∏awiu
http://www.rzgw.wroc.pl
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wroc∏aw
tel. (0-71) 328-41-38, fax. (0-71) 328-50-48
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Strona ta b´dzie istotnym narz´dziem w przeprowadzanym procesie udzia∏u
spo∏eczeƒstwa we wdra˝aniu RDW. Zostanie tu wprowadzone interaktywne
forum s∏u˝àce do wymiany opinii przy przeprowadzanych konsultacjach
spo∏ecznych.

