
Zielone Oko 
ul. Armii Krajowej 25/7, 58-100 Świdnica 

tel. 519 188 211, faks: 74 / 660 65 02 

email: biuro@zieloneoko.pl, www.zieloneoko.pl 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

SYNTEZA PRACY PN. 
OPRACOWANIE PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA  

NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA  
W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW KORZYSTANIA  

Z WÓD ZLEWNI BARYCZY 
 
 
Opracowanie wykonane przez zespół autorów w składzie: 
Adriana Grzegorzewska 
Jacek Gurwin 
Paweł Kisiel 
Krzysztof Okrasiński [kierownik zespołu] 
Małgorzata Więckowicz - Żyła 
Paweł Żyła 

 
 
 
 

 
 
 

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

Praca została wykonana na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
w ramach umowy nr ZZ-03/EP-249/2013 z dnia 02.10.2013 r. 

 
Świdnica, październik - listopad 2013 r.  



Synteza pracy pn. „Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko  

dla projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Baryczy” 

 

 

 2 

Wprowadzenie 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu opracował projekt 
rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Baryczy (dalej: WKW). Projekt 
ten poddany jest strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (dalej: OOŚ), zgodnie  
z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. Niniejsza prognoza oddziaływania na 
środowisko jest dokumentem stanowiącym element postępowania w sprawie strategicznej 
OOŚ. Zasadniczym (choć nie jedynym) celem sporządzenia prognozy jest analiza zgodności 
ocenianego dokumentu z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu 
międzynarodowym i krajowym, a także analiza oddziaływań na poszczególne komponenty 
środowiska. Zawartość niniejszej prognozy wynika przede wszystkim z przepisów o ochronie 
środowiska, a także z pisemnego stanowiska Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

Prognoza składa się z czterech głównych merytorycznych bloków / filarów: 
charakterystyka ocenianego dokumentu, uwarunkowania środowiskowe mając znaczenie dla 
wdrażanie ustaleń WKW, strategiczna ocena oddziaływań środowiskowych oraz propozycja 
działań minimalizujących ryzyko wystąpienia negatywnego wpływu na środowisko. 

Stopień szczegółowości treści niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest 
adekwatny do charakteru treści WKW. Oznacza to, że przeprowadzone analizy nie sięgają  
do poziomu szczegółowości poszczególnych obiektów przyrodniczych, lecz opierają się  
na ogólnej identyfikacji kluczowych oddziaływań, jakie mogą wystąpić w związku  
z praktycznym stosowaniem WKW. Szczegółowa analiza konkretnych działań i przedsięwzięć 
może być przeprowadzona na etapie postępowań administracyjnych dla konkretnych działań 
i przedsięwzięć (np. na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub 
decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego). 

 
 

Informacje o zawartości projektowanego dokumentu 

Zgodnie z art. 115 i 116 ustawy Prawo wodne, warunki korzystania z wód zlewni powinny 
określać: 

1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 
środowiskowych;  

2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;  
3) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo 

dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 
środowiskowych, w szczególności w zakresie:  
a) poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,  
b) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,  
c) wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do 

wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,  
d) wykonywania nowych urządzeń wodnych. 

 
Celem opracowania WKW jest stworzenie narzędzi wspomagających osiągnięcie celów 

środowiskowych związanych z ochroną wód oraz uszczegółowienie wytycznych do 
wydawanie decyzji administracyjnych ustalających zakres i formę korzystania z wód. Samo 
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„korzystanie z wód” zostało szczegółowo zdefiniowane w ustawie Prawo wodne oraz  
w treści prognozy. 

Oceniany dokument, tj. WKW, jest przedmiotem konsultacji społecznych prowadzonych 
równolegle z konsultacjami w ramach strategicznej OOŚ. Analizowany w niniejszym 
dokumencie projekt rozporządzenia, zawiera 9 paragrafów przedstawiających następujące 
zagadnienia: 
1. Przepisy ogólne (zakres terytorialny, zakres tematyczny, definicje). 
2. Wymagania służące osiągnięciu celów środowiskowych jednolitych części wód 

powierzchniowych (chodzi tu o zachowanie przepływu nienaruszalnego). 
3. Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych. 
4. Ograniczenia w korzystaniu z wód: w stosunku do wybranych JCWP ograniczono 

szczególne korzystanie z wód do zaspokajania takich priorytetów, jak: produkcja 
artykułów żywnościowych, ekosystemy wodne i od wód zależne, przemysł; na terenie 
powiatu m. Leszno ograniczono wykonywanie nowych ujęć wód podziemnych do 
urządzeń służących zaopatrzeniu ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na 
cele socjalno – bytowe. 

5. Ustalenie pierwszeństwa priorytetów i ograniczeń dla obszarów chronionych. 
6. Wprowadzenie bilansu wodnego dla zlewni Baryczy. 
7. Ustalenie zakresu (ale nie obowiązku) corocznego raportowania do RZGW informacji  

o poborach wody. 
8. Termin wejścia w życie rozporządzenia w sprawie WKW. 

 
 

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 

międzynarodowym, krajowym i regionalnym 

Na szczeblu wspólnotowym kluczowym dokumentem w dziedzinie środowiska wodnego 
jest „Plan ochrony zasobów wodnych Europy”, który został opublikowany przez Komisję 
Europejską 14 listopada 2012 r. Przedstawiono tu trójstopniową strategię:  
1) poprawa wdrażania obecnej polityki wodnej UE dzięki pełnemu wykorzystaniu 

możliwości obecnych przepisów - na przykład szersze wykorzystywanie środków  
w zakresie naturalnego potencjału retencyjnego, takich jak odnowa terenów podmokłych 
oraz równin zalewowych, lub skuteczniejsze stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” 
za pomocą pomiarów zużycia wody, odpowiedniego ustalania cen wody i dokładniejszych 
analiz gospodarczych;  

2) zwiększenie integracji celów polityki wodnej z innymi powiązanymi obszarami polityki,  
np. rolnictwem, rybołówstwem, energią odnawialną, transportem oraz Funduszem 
Spójności i funduszami strukturalnymi;  

3) uzupełnienie luk w obecnym prawodawstwie, zwłaszcza w zakresie rozwiązań 
potrzebnych do zwiększenia efektywności gospodarowania wodami.  
 
Równie istotnym dokumentem mającym znaczenie dla niniejszej prognozy jest „Unijna 

strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.”, którą Komisja Europejska 
przedstawiła 3 maja 2011 r. Strategia formułuje: 
1) wizję na rok 2050: „Do 2050 roku różnorodność biologiczna w Unii Europejskiej oraz 

funkcje ekosystemu, które ona zapewnia i które stanowią jej kapitał naturalny, będą 
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chronione, wycenione i zostaną odpowiednio odtworzone ze względu na wartość 
różnorodności biologicznej samej w sobie oraz ich fundamentalny udział w zapewnianiu 
dobrobytu człowieka i koniunktury gospodarczej, tak aby uniknąć katastrofalnych zmian 
wywołanych przez utratę różnorodności biologicznej”; 

2) przewodni cel na rok 2020: „Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej  
i degradacji funkcji ekosystemu w UE do 2020 r. oraz przywrócenie ich w możliwie 
największym stopniu, a także zwiększenie wkładu UE w zapobieganie utracie 
różnorodności biologicznej na świecie”. 

 
Spośród najważniejszych unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska, które 

mają zasadnicze znaczenie dla niniejszej prognozy, warto przywołać następujące: 

− uniknięcie, na obszarach Natura 2000, pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych  
i siedlisk gatunków, jak również w celu uniknięcia zakłócania życia gatunków, dla których 
zostały wyznaczone takie obszary, o ile to zakłócanie może mieć znaczenie w stosunku do 
celów dyrektywy siedliskowej (art. 6(2) dyrektywy 92/43/EWG) 

− zachowanie lub odtworzenie, we właściwym stanie ochrony, siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków dzikiej fauny i flory będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty  

(art. 2(2) dyrektywy 92/43/EWG – dotyczy to gatunków i siedlisk przyrodniczych  
w obszarach sieci Natura 2000 oraz poza nimi), 

− zachowanie elementów krajobrazu istotnych dla migracji, rozprzestrzeniania i wymiany 
genetycznej dzikich gatunków, np. rzeki i ich brzegi (art. 10 dyrektywy 92/43/EWG), 

− zachowanie populacji gatunków ptaków na poziomie, który odpowiada w szczególności 
wymogom ekologicznym, naukowym i kulturowym, mając na uwadze wymogi 
ekonomiczne i rekreacyjne lub w celu dostosowania populacji tych gatunków do tego 
poziomu (art. 2 dyrektywy 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. roku w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa), 

− zapobiegnięcie pogarszaniu stanu wód oraz ochrona i poprawa stanu ekosystemów 
wodnych oraz, w odniesieniu do ich potrzeb wodnych, ekosystemów lądowych i terenów 
podmokłych bezpośrednio uzależnionych od ekosystemów wodnych (art. 1 RDW), 

− cele środowiskowe dla poszczególnych części wód, wynikające z PGW przyjętych zgodnie 
z RDW. 
 
Ramowa Dyrektywa Wodna definiuje cele środowiskowe, które mają służyć poprawie 

jakości wód tj.: 
− niepogarszanie stanu części wód; 
− osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan/potencjał ekologiczny i chemiczny dla wód 

powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych; 
− spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych  

w odniesieniu do obszarów chronionych; 
− zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych  

do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 
 
Spośród dokumentów krajowych należy wymienić przede wszystkim projekt Polityki 

Wodnej Państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016). Jej celem nadrzędnym jest 
„zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i  zdrowej wody oraz istotne 
ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez powodzie i susze w połączeniu z utrzymaniem 
dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu uzasadnionych 
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potrzeb wodnych gospodarki, poprawie spójności terytorialnej i dążeniu do wyrównania 
dysproporcji międzyregionalnych oraz uwzględnieniu integrowania potrzeb ochrony 
środowiska  wodnego z innymi działami gospodarki, w tym transportu, rolnictwa, energetyki 
i turystyki”.  

Z kolei Program wodno – środowiskowy kraju określa podstawowe i uzupełniające 
działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na poszczególnych 
obszarach dorzeczy w Polsce, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów 
gospodarowania wodami. Cele „Programu...” określono następująco: 
1) niepogarszanie stanu części wód; 
2) osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód 

powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych; 
3) spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych  

i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych; 
4) zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 

środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji 
 
 
 

Analiza uwarunkowań środowiskowych 

Zlewnia Baryczy, której powierzchnia wynosi 5 543,37 km2, położona jest na obszarze 
dorzecza Odry, w regionie wodnym Środkowej Odry. Pod względem administracyjnym 
zlewnia położona jest na obszarze trzech województw: dolnośląskiego (47,6 %), 
wielkopolskiego (51,7 %) i lubuskiego (0,7 %). Teren zlewni rzeki Baryczy zamieszkuje  
ok. 490 tysięcy osób.  

Główna rzeka zlewni – Barycz – ma długość 136,2 km. Jest ona prawostronnym 
dopływem Odry. Na terenie zlewni Baryczy zlokalizowanych jest 5 Główny Zbiorników Wód 
Podziemnych. 

Zlewnia Baryczy to obszar wyjątkowy w skali kraju. Przez wieki wykształcał się tu 
specyficzny układ wzajemnych powiązań między człowiekiem a przyrodą. Obok siebie 
funkcjonują tu ogromne kompleksy stawów hodowlanych stworzonych przez człowieka oraz 
tereny wodno-błotne trudno dostępne, gdzie przyroda rządzi się własnymi prawami. Z jednej 
strony działalność człowieka jest zagrożeniem dla przyrody, z drugiej strony to działalność 
człowieka doprowadziła do wykształcenia się szeregu siedlisk antropogenicznych, które 
dzisiaj stanowią ostoję dla wielu gatunków roślin i zwierząt. W tej układance wyjątkową rolę 
pełnią stawy hodowlane, w szczególności objęte ochroną rezerwatową ,,Stawy Milickie’’, 
będące ostoją dla wielu rzadkich i chronionych gatunków ptaków, płazów, ssaków, 
bezkręgowców i roślin. 

Na terenie regionu wodnego Górnej Wisły występuje wiele terenów o wybitnych 
walorach przyrodniczych. Najważniejsze z nich zostały objęte prawnymi formami ochrony 
przyrody. Na obszarze zlewni Baryczy zidentyfikowano 12 obszarów Natura 2000 oraz  
2 obszary z tzw. Shadow List. Poza obszarami Natura 2000 utworzonymi w celu ochrony 
bioróżnorodności w skali kontynentu na analizowanym obszarze funkcjonuje wiele obszarów 
ochrony przyrody utworzonych dla zabezpieczenia najcenniejszych ekosystemów w skali 
kraju. Są to przede wszystkim rezerwaty przyrody (16 rez.) i Park krajobrazowy „Dolina 
Baryczy”, a także 6 obszarów chronionego krajobrazu. 



Synteza pracy pn. „Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko  

dla projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Baryczy” 

 

 

 6 

Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

projektowanego dokumentu 

Narzędzie prawne, jakim jest WKW, nie jest doskonałą i kompleksową receptą  
na uzyskanie celów środowiskowych. Wynika to z faktu ograniczeń prawnych, a także  
z problemów o charakterze formalnym oraz systemowo – prawnym.  

W publikacji pn. „Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów 
dorzeczy” przedstawiono katalog kluczowych zagadnień, które kolidują z wymaganiami  
i potrzebami pro-środowiskowej i racjonalnej gospodarki wodnej: 
1. Niespójność i niejednoznaczność przepisów prawnych oraz luki prawne w przepisach 
2. Nieprzestrzeganie lub niepełne przestrzeganie istniejących przepisów prawnych 

odnoszących się m. in. do gospodarowania wodami 
3. Brak właściwej relacji między przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym i gospodarowaniem wodami 
4. Nie w pełni lub niewystarczająco precyzyjnie uregulowane sprawy formalno-prawne,  

w tym własnościowe cieków wodnych i jezior 
5. Nieadekwatny, względem aktualnych potrzeb, system finansowania gospodarki wodnej 
6. Obniżenie zwierciadła wód podziemnych 
7. Zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych 
8. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych 
9. Zasolenie wód powierzchniowych i podziemnych 
10. Zmiana naturalnych warunków morfologicznych 
11. Niewystarczająco efektywna ochrona przed powodzią i suszą 
12. Brak należytego wykorzystania potencjału hydroenergetycznego 
13. Brak należytej dbałości o infrastrukturę hydrotechniczną 
14. Brak wystarczających (planowych i skoordynowanych) działań na rzecz rozwoju 

transportu śródlądowego i rewitalizacji portów 
15. Rozprzestrzenianie się w środowisku wodnym gatunków obcych, inwazyjnych. 

 
Głównym problemem zidentyfikowanym w zlewni Baryczy są zmiany naturalnego reżimu 

hydrologicznego wód powierzchniowych. Są one spowodowane głównie użytkowaniem 
zasobów wodnych przez pobór wody lub zrzut ścieków, w mniejszej skali obecnością 
zabudowy hydrotechnicznej. W zlewni dominuje gospodarka stawowa, charakteryzująca się 
zmiennością sposobu użytkowania zasobów wód w poszczególnych miesiącach: pobór wody 
ma miejsce wiosną, natomiast zrzuty wody - jesienią. Wskutek kumulacji poborów wód  
i zrzutów w krótkim okresie (przy jednoczesnej koncentracji stawów hodowlanych na małym 
obszarze),  gospodarka stawowa wywiera istotny wpływ na bilans zasobów wód 
powierzchniowych: istnieje zagrożenie niespełnienia oczekiwań użytkowników w zakresie 
zaopatrzenia w wodę i wystąpienie deficytów wód powierzchniowych na tym obszarze. 

Kolejnym problemem dotyczącym gospodarowania wodą w zlewni Baryczy jest 
odprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych. Zrzuty ścieków niedostatecznie 
oczyszczonych bądź ścieków nie poddawanych procesowi oczyszczania powoduje 
niekorzystne zmiany w środowisku. Równie istotnym problemem związanym  
z zanieczyszczeniem wód są spływy z obszarów rolniczych dostarczające środowiska duże 
ładunki biogenów. W zlewni Baryczy wyznaczone zostały 3 obszary szczególnie narażone,  
z których dopływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć. 
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Analiza i ocena znaczących oddziaływań na środowisko 

Prognoza oddziaływania na środowisko opracowywana dla strategicznych dokumentów 
z założenia nie jest dokumentacją szczegółową, ponieważ jej głównym celem jest odniesienie 
zasadniczej treści dokumentu do polityki ekologicznej oraz zasad zrównoważonego rozwoju. 
Prognoza może jedynie w zgeneralizowany i uogólniony sposób rozważać korzyści  
i zagrożenia wynikające z realizacji dokumentu strategicznego bądź odstąpienia od tejże 
realizacji. Niemniej, stanowi ona narzędzie do oceny m.in. zgodności ocenianego dokumentu  
z ustanowionymi (na szczeblu krajowym i międzynarodowym) celami środowiskowymi.  
W tym kontekście przedstawiono ocenę oddziaływania WKW na poszczególne komponenty 
środowiska, mając na względzie specyficzny charakter i zakres ocenianego dokumentu. 

W zasadniczej części prognozy wykazano, że przyjęcie analizowanego dokumentu (WKW) 
będzie generować korzystne oddziaływania na środowisko wód powierzchniowych, 
ponieważ wprowadzi przepisy zapewniające wyższy niż dotychczas poziom wymagań wobec 
korzystania ze środowiska. Niemniej, zidentyfikowano aspekty mogące wymagać 
doprecyzowania bądź wyklarowania niektórych proponowanych przepisów. Stwierdzono też, 
że analizowany dokument nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału do osiągnięcia celu, 
jakiemu mu służyć, tj. sformułowanie takich ram korzystania ze środowiska, które będą 
efektywnie sprzyjać uzyskaniu celów środowiskowych RDW. 

WKW nie będzie generował negatywnego transgranicznego oddziaływania  
na środowisko, w związku z czym nie ma potrzeby przeprowadzania transgranicznej oceny 
oddziaływania na środowisko.  

 
 

Analiza zgodności ocenianego dokumentu z polityką ochrony 

środowiska 

WKW z pewnością sprzyja realizacji celów zawartych w przeanalizowanych dokumentach 
strategicznych związanych z ochroną środowiska i zasobów wodnych, w zdecydowanej 
większości jest z nimi zgodny. Nie jest to jednak pełna zgodność, zwłaszcza w kontekście 
wymagań RDW oraz dyrektywy siedliskowej (92/43/WE), co wykazano we wcześniejszej 
części niniejszej prognozy. Stanowisko to oparte jest przede wszystkim na tym, że WKW 
odnosi się generalnie do planowanych sposobów korzystania z wody, i to nie w pełnym 
zakresie. Ponadto, dokument nie uwzględnia wszystkich celów środowiskowych RDW oraz 
zawiera ustalenia dotyczące zapobieganiu pogarszania nie wszystkich, lecz wybranych wód 
powierzchniowych. Oceniany dokument formalnie zawiera elementy określone w ustawie 
Prawo wodne, natomiast nie w pełni realizują funkcję polegającą na sformułowaniu 
ograniczeń w korzystaniu z wód, które są niezbędne dla osiągnięcia celów środowiskowych. 

W treści niniejszej prognozy zawarto rekomendacje co do uzupełnienia WKW. Po ich 
uwzględnieniu, oceniany dokument będzie mógł być uznany za w zgodny z celami 
środowiskowymi ustalonymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym.  
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Wpływ na środowisko w przypadku odstąpienia od realizacji 

projektowanego dokumentu 

Warunki korzystania z wód są jednym z podstawowych dokumentów planowania  
w gospodarce wodami. Ich opracowanie będzie zatem spełnieniem wymagania prawnego. 
WKW stanowi z pewnością bardzo pożądane działanie na rzecz osiągnięcia celów 
środowiskowych wynikających z RDW. Przyjęcie WKW i nadanie mu rangi aktu prawa 
miejscowego będzie stanowiło jeden z kamieni milowych w kierunku wdrażania RDW. 
Najbardziej istotnym elementem pozostanie jednak praktyczna realizacja jego ustaleń,  
tj. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w pełni zgodnych z analizowanym dokumentem. 
Analogicznie, odstąpienia od przyjęcia WKW będzie stanowiło brak realizacji wymagań 
prawnych i strategicznych, co w praktyce będzie oznaczało poważne zagrożenie 
nieosiągnięcia celów środowiskowych wynikających z RDW, a tym samym – pogarszanie się 
stanu wód. 

 
 

Propozycja rozwiązań alternatywnych 

Alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do omawianego projektu WKW byłoby 
przygotowanie WKW uwzględniającego rekomendacje przedstawione w niniejszej prognozie. 
Jak stwierdzono wcześniej, odpowiednio uzupełniony dokument mógłby zostać uznany za 
zgodny z celami środowiskowymi ustanowionymi na szczeblu wspólnotowym, krajowym i 
regionalnym. 
 

 

Środki zapobiegające oraz ograniczające negatywne oddziaływanie 

na środowisko 

W toku oceny dokumentu pod kątem jego adekwatności do wymagań ochrony 
środowiska zidentyfikowano kilka aspektów WKW, co do których warto rozważyć zasadność 
ich innego sformułowania lub rozszerzenia. Na tej podstawie sformułowano stosowne 
propozycje i rekomendacje.  
1. Ograniczenia w poborze wód powinny uwzględniać kwestię zachowania reżimu 

hydrologicznego oraz zachowanie kontinuum rzecznego, a nie jedynie zagadnienia 
związane z zachowaniem przepływu nienaruszalnego. 

2. Rozwiązania konstrukcyjne budowli planowanych do wykonywania w korytach rzek 
powinny zapewniać swobodne prowadzanie wód i rumowiska oraz swobodną migrację 
organizmów wodnych. 

3. Konstrukcyjne ujęć wody i budowli hydrotechnicznych muszą umożliwiać w sposób 
samoczynny zachowanie przepływu nienaruszalnego bezpośrednio poniżej miejsca ich 
lokalizacji. 

4. Należy wprowadzić do WKW zapisy dot. ochrony ciągłości rzeki (ciągłości biologicznej 
oraz geohydromorfologicznej), energetycznego korzystania z wód, wydobywania z wód 
powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów. Warto wprowadzić 
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do WKW zapisy mówiące o przeglądzie pozostających w mocy pozwoleń 
wodnoprawnych, o przeglądzie zatwierdzonych instrukcji gospodarowania wodą, a także 
o zastosowaniu WKW do postępowań administracyjnych będących w toku 

5. Należy wprowadzić do WKW zapisy dotyczące takich aspektów, jak: 
1) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych, 
2) korzystanie z wód służące do wypoczynku, uprawianiu turystyki, sportów wodnych 

oraz amatorskiego połowu ryb, 
3) przerzuty wody, 
4) wycinanie roślin z wód lub brzegu (w tym – postępowanie z rumoszem drzewnym)  

- wyłącznie w ramach szczególnego korzystania z wód. 
W stosunku do tego ostatniego punktu warto podkreślić, że w stosunku do wód 

powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze 
źródeł rolniczych, oraz w stosunku do obszarów szczególnie narażonych, z których 
odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć, warto wprowadzić do 
WKW przepisy dotyczące: 

− ochrony zadrzewień i zakrzewień wzdłuż rzek, 

− zachowania strefy buforowej roślinności przy brzegach rzek, która służyć ma 
ograniczeniu ilości azotu spływającego z pól uprawnych do rzeki.  

6. W stosunku do obszarów GZWP należy wprowadzić następujące ograniczenia w 
korzystaniu ze środowiska: 

1) zakaz wprowadzania ścieków bezpośrednio do wód podziemnych (zgodnie z art. 
39 ustawy Prawo Wodne) za pomocą studni chłonnych i innych systemów; 

2) zakaz wprowadzania ścieków do ziemi, w tym za pomocą urządzeń chłonnych 
otworów, stawów, drenów lub innych systemów (Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.), za wyjątkiem: 

− oczyszczonych ścieków ze stacji uzdatniania wody, 

− wód opadowych i roztopowych z wyłączeniem wód z zanieczyszczonych 
powierzchni szczelnych, określonych w w/w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi (art. 19, p. 1., pp. 1 i 2),  

− oczyszczonych ścieków z istniejących oczyszczalni ścieków odprowadzających 
ścieki w ilości mniejszej niż 5 m3/dobę, 

3) zakaz wprowadzania do ziemi ścieków z nowych instalacji i urządzeń; 
4) zakaz wprowadzania do ziemi ścieków przemysłowych zawierających substancje 

priorytetowe lub substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. 
 

W przypadku nieuzględnienia ww. kwestii, zasadnym jest odniesienie się do tych 
zagadnień w uzasadnieniu projektu WKW. 

Niezależnie od powyższego, należy zwrócić uwagę na to, że pro-środowiskowy charakter 
WKW przyniesie oczekiwane rezultaty jedynie wtedy, gdy jego ustalenia będą prawidłowo 
stosowane w rzeczywistości. Z tego też względu wysoce koniecznym jest przeprowadzenie 
działań edukacyjnych (warsztaty, szkolenia) skierowanych do pracowników organów 
administracji kontrolujących i reglamentujących korzystanie z wód.  

Niezbędne jest też zainicjowanie i przeprowadzenie działań kontrolnych w stosunku  do 
korzystania ze środowiska, pozwoleń wodnoprawnych oraz postępowań administracyjnych 
w sprawie ich wydania. 
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Proponowane metody analizy realizacji WKW 

Kluczową weryfikacją skuteczności rozporządzenia RZGW w sprawie warunków 
korzystania z wód będą wyniki stanu wód prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska – o ile monitoring ten będzie prowadzony w sposób zgodny z wymaganiami 
RDW. Wyniki tego monitoringu powinny być podstawą do aktualizacji PGW.  

Dane o skuteczności ustaleń WKW będą wzbogacane o doniesienia z badań naukowych 
oraz sygnały użytkowników wód i organizacji społecznych na temat konkretnych problemów 
z praktycznym zastosowaniem WKW.  

Całościowe określenie konsekwencji społecznych, gospodarczych i przyrodniczych 
wynikających ze stanu ekosystemów wodnych jest problemem złożonym i wykraczającym 
poza ramy monitoringu realizacji WKW. W celu wykorzystania przynajmniej wyrywkowej 
wiedzy dostępnej wiedzy zaproponowano zastosowanie określonych w prognozie 
wskaźników. Źródłem danych na temat ich wartości są przede wszystkim dane Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

Z pewnością konieczne będzie prowadzenie monitoringu poprawności zapisów WKW pod 
kątem zgodności z ustawowym celem tego dokumentu oraz pod kątem prawno – formalnej 
poprawności dokonanych zapisów. RZGW będzie prowadził tego typu monitoring z racji 
ustawowych obowiązków poprzez prowadzenie postępowań administracyjnych  
(w tym – odwołań od decyzji wydanych przez organ I instancji), prowadzenie postępowań 
kontrolnych, oraz udział w postępowaniach prowadzonych przez inne organy administracji. 

 
 

Wnioski i rekomendacje 

Przeprowadzona w prognozie oddziaływania na środowisko analiza pozwoliła  
na postawienie następujących wniosków: 
1. Opracowanie, przyjęcie i praktyczne zastosowanie warunków korzystania z wód regionu 

wodnego będzie krokiem milowym dla osiągnięcia celów środowiskowych wynikających  
z przepisów i dokumentów strategicznych. Istnieje wielka potrzeba powstania tego 
dokumentu o randze prawa miejscowego, mimo iż nie jest on kompleksową receptą  
na uzyskanie celów środowiskowych wynikających z RDW i przepisów szczegółowych. 

2. Żaden z proponowanych przepisów WKW nie będzie generował negatywnego 
oddziaływania na środowisko. Wszystkie propozycje uznano za korzystne dla środowiska. 

3. Mimo zaproponowania ustaleń podwyższających poziom ochrony środowiska, WKW jest 
nie w pełni adekwatny do wymagań prawa krajowego i wspólnotowego.  
W poszczególnych przypadkach zidentyfikowano złagodzenie wymagań RDW bądź też 
sformułowanie przepisu w sposób budzący wątpliwości prawne, formalne  
i merytoryczne. Kilkukrotnie wskazano na konieczność uszczegółowienia poszczególnych 
zapisów. Jedną z zasadniczych uwag jest również to, że WKW skupia się na 
projektowanych bądź planowanych działaniach polegających na korzystaniu z wód,  
w tym szczególnie na tych które wymagają pozwolenia wodnoprawnego. Nie znajduje  
to uzasadnienia w treści ustawy Prawo wodne, a tym bardziej w treści RDW.  

4. W wyniku zidentyfikowanych zastrzeżeń co do treści ocenianego dokumentu, 
sformułowano katalog rekomendacji do przeredagowania bądź uzupełnienia treści WKW. 
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WKW uwzględniający te rekomendacje będzie stanowił alternatywną, bardziej korzystną 
dla środowiska, propozycję. 

5. Z uwagi na charakter ocenianego dokumentu niezbędne jest rozbudowanie jego działu 
dotyczącego wdrożenia i stosowania dokumentu w praktyce. W szczególności,  
WKW powinien odnieść się do możliwości jego zastosowania w postępowaniach 
administracyjnych prowadzonych w momencie wejścia WKW w życie, a także zawierać 
ustalenia na temat przeglądu istniejących pozwoleń wodnoprawnych oraz 
zatwierdzonych instrukcji gospodarowania wodą. 

6. WKW wraz z niniejszą prognozą powinien być poddany konsultacjom społecznym,  
w ramach których każdy będzie mógł składać uwagi i wnioski. Będą one następnie 
rozważane pod kątem prawnym i merytorycznym, co może przełożyć się m.in. na treść 
WKW. 
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WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TEKŚCIE: 

 

GZWP – Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

JCWP  – jednolita część wód powierzchniowych 

JCWPd  – jednolita część wód podziemnych 

OChK – obszary chronionego krajobrazu 

OOŚ  – ocena oddziaływania na środowisko 

PGW  – Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

PWŚK  – Program wodno – środowiskowy kraju 

RDW  –  Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

23 października 2000 r. ustanawiając ramy wspólnotowego działania  

w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna 

WKW – projekt rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni 

Baryczy 

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

SCWP  – scalona część wód powierzchniowych 

SNQ – średnia z najmniejszych przepływów rocznych z wielolecia 

UOOŚ – ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko  

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko  

dla projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Baryczy 

 

 

 6 

I. STRESZCZENIE PROGNOZY 

Wprowadzenie 
Dyrektor RZGW we Wrocławiu opracował projekt rozporządzenia w sprawie warunków 

korzystania z wód zlewni Baryczy (dalej: WKW). Projekt ten poddany jest strategicznej OOŚ, 
zgodnie z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. Niniejsza prognoza 
oddziaływania na środowisko jest dokumentem stanowiącym element postępowania  
w sprawie strategicznej OOŚ. Zasadniczym (choć nie jedynym) celem sporządzenia prognozy 
jest analiza zgodności ocenianego dokumentu z celami ochrony środowiska ustanowionymi 
na szczeblu międzynarodowym i krajowym, a także analiza oddziaływań WKW na 
poszczególne komponenty środowiska. Zawartość niniejszej prognozy wynika przede 
wszystkim z przepisów o ochronie środowiska, a także z pisemnego stanowiska Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska i Generalnego Inspektora Sanitarnego. 

Prognoza składa się z czterech głównych merytorycznych bloków / filarów: 
charakterystyka ocenianego dokumentu, uwarunkowania środowiskowe mając znaczenie dla 
wdrażanie ustaleń WKW, strategiczna ocena oddziaływań środowiskowych oraz propozycja 
działań minimalizujących ryzyko wystąpienia negatywnego wpływu na środowisko. 

Stopień szczegółowości treści niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest 
adekwatny do ogólnikowego charakteru treści WKW. Oznacza to, że przeprowadzone analizy 
nie sięgają do poziomu szczegółowości poszczególnych obiektów przyrodniczych, lecz 
opierają się na ogólnej identyfikacji kluczowych oddziaływań, jakie mogą wystąpić w związku 
z praktycznym stosowaniem WKW. Szczegółowa analiza konkretnych działań i przedsięwzięć 
może być przeprowadzona na etapie postępowań administracyjnych dla konkretnych działań 
i przedsięwzięć (np. na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub 
decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego). 

 
 

Informacje o zawartości projektowanego dokumentu 
Zgodnie z art. 115 ustawy Prawo wodne, warunki korzystania z wód regionu wodnego 

powinny określać: 
1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych;  
2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;  
3) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo 

dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 
środowiskowych, w szczególności w zakresie:  
a) poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,  
b) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,  
c) wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do 

wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,  
d) wykonywania nowych urządzeń wodnych. 

 
Celem opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego jest stworzenie 

narzędzi wspomagających osiągnięcie celów środowiskowych związanych z ochroną wód 
oraz uszczegółowienie wytycznych do wydawanie decyzji administracyjnych ustalających 
zakres i formę korzystania z wód. Samo „korzystanie z wód” zostało szczegółowo 
zdefiniowane w ustawie Prawo wodne i jest ono przedstawione w treści prognozy. 
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Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu wspólnotowym, krajowym  
i regionalnym 

Na szczeblu wspólnotowym kluczowym dokumentem w dziedzinie środowiska wodnego 
jest „Plan ochrony zasobów wodnych Europy”, który został opublikowany przez Komisję 
Europejską 14 listopada 2012 r. Przedstawiono tu trójstopniową strategię:  
1) poprawa wdrażania obecnej polityki wodnej UE dzięki pełnemu wykorzystaniu 

możliwości obecnych przepisów - na przykład szersze wykorzystywanie środków  
w zakresie naturalnego potencjału retencyjnego, takich jak odnowa terenów podmokłych 
oraz równin zalewowych, lub skuteczniejsze stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” 
za pomocą pomiarów zużycia wody, odpowiedniego ustalania cen wody i dokładniejszych 
analiz gospodarczych;  

2) zwiększenie integracji celów polityki wodnej z innymi powiązanymi obszarami polityki,  
np. rolnictwem, rybołówstwem, energią odnawialną, transportem oraz Funduszem 
Spójności i funduszami strukturalnymi;  

3) uzupełnienie luk w obecnym prawodawstwie, zwłaszcza w zakresie rozwiązań 
potrzebnych do zwiększenia efektywności gospodarowania wodami.  
 
Równie istotnym dokumentem mającym znaczenie dla niniejszej prognozy jest „Unijna 

strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.”, którą Komisja Europejska 
przedstawiła 3 maja 2011 r. Strategia formułuje: 
1) wizję na rok 2050: „Do 2050 roku różnorodność biologiczna w Unii Europejskiej oraz 

funkcje ekosystemu, które ona zapewnia i które stanowią jej kapitał naturalny, będą 
chronione, wycenione i zostaną odpowiednio odtworzone ze względu na wartość 
różnorodności biologicznej samej w sobie oraz ich fundamentalny udział w zapewnianiu 
dobrobytu człowieka i koniunktury gospodarczej, tak aby uniknąć katastrofalnych zmian 
wywołanych przez utratę różnorodności biologicznej”; 

2) przewodni cel na rok 2020: „Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej  
i degradacji funkcji ekosystemu w UE do 2020 r. oraz przywrócenie ich w możliwie 
największym stopniu, a także zwiększenie wkładu UE w zapobieganie utracie 
różnorodności biologicznej na świecie”. 

 
Spośród najważniejszych unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska, które 

mają zasadnicze znaczenie dla niniejszej prognozy, warto przywołać następujące: 

− uniknięcie, na obszarach Natura 2000, pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych  
i siedlisk gatunków, jak również w celu uniknięcia zakłócania życia gatunków, dla których 
zostały wyznaczone takie obszary, o ile to zakłócanie może mieć znaczenie w stosunku do 
celów dyrektywy siedliskowej (art. 6(2) dyrektywy 92/43/EWG) 

− zachowanie lub odtworzenie, we właściwym stanie ochrony, siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków dzikiej fauny i flory będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty  
(art. 2(2) dyrektywy 92/43/EWG – dotyczy to gatunków i siedlisk przyrodniczych  
w obszarach sieci Natura 2000 oraz poza nimi), 

− zachowanie elementów krajobrazu istotnych dla migracji, rozprzestrzeniania i wymiany 
genetycznej dzikich gatunków, np. rzeki i ich brzegi (art. 10 dyrektywy 92/43/EWG), 

− zachowanie populacji gatunków ptaków na poziomie, który odpowiada w szczególności 
wymogom ekologicznym, naukowym i kulturowym, mając na uwadze wymogi 
ekonomiczne i rekreacyjne lub w celu dostosowania populacji tych gatunków do tego 
poziomu (art. 2 dyrektywy 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. roku w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa), 
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− zapobiegnięcie pogarszaniu stanu wód oraz ochrona i poprawa stanu ekosystemów 
wodnych oraz, w odniesieniu do ich potrzeb wodnych, ekosystemów lądowych i terenów 
podmokłych bezpośrednio uzależnionych od ekosystemów wodnych (art. 1 RDW), 

− cele środowiskowe dla poszczególnych części wód, wynikające z PGW przyjętych zgodnie 
z RDW. 
 
Ramowa Dyrektywa Wodna definiuje cele środowiskowe, które mają służyć poprawie 

jakości wód tj.: 
− niepogarszanie stanu części wód; 
− osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan/potencjał ekologiczny i chemiczny dla wód 

powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych; 
− spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych  

w odniesieniu do obszarów chronionych; 
− zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych  

do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 
 
Spośród dokumentów krajowych należy wymienić przede wszystkim Projekt Polityki 

Wodnej Państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016). Jej celem nadrzędnym jest 
„zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i  zdrowej wody oraz istotne 
ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez powodzie i susze w połączeniu z utrzymaniem 
dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu uzasadnionych 
potrzeb wodnych gospodarki, poprawie spójności terytorialnej i dążeniu do wyrównania 
dysproporcji międzyregionalnych oraz uwzględnieniu integrowania potrzeb ochrony 
środowiska  wodnego z innymi działami gospodarki, w tym transportu, rolnictwa, energetyki 
i turystyki”.  

Z kolei Program wodno – środowiskowy kraju określa podstawowe i uzupełniające 
działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na poszczególnych 
obszarach dorzeczy w Polsce, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów 
gospodarowania wodami. Cele „Programu...” określono następująco: 
1) niepogarszanie stanu części wód; 
2) osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód 

powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych; 
3) spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych  

i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych; 
4) zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 

środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji 
 
 
Analiza uwarunkowań środowiskowych 

Zlewnia Baryczy to obszar wyjątkowy w skali kraju. Przez wieki wykształcał się tu 
specyficzny układ wzajemnych powiązań między człowiekiem a przyrodą. Obok siebie 
funkcjonują tu ogromne kompleksy stawów hodowlanych stworzonych przez człowieka oraz 
tereny wodno-błotne trudno dostępne, gdzie przyroda rządzi się własnymi prawami. Z jednej 
strony działalność człowieka jest zagrożeniem dla przyrody, z drugiej strony to działalność 
człowieka doprowadziła do wykształcenia się szeregu siedlisk antropogenicznych, które 
dzisiaj stanowią ostoję dla wielu gatunków roślin i zwierząt. W tej układance wyjątkową rolę 
pełnią stawy hodowlane, w szczególności objęte ochroną rezerwatową ,,Stawy Milickie’’, 
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będące ostoją dla wielu rzadkich i chronionych gatunków ptaków, płazów, ssaków, 
bezkręgowców i roślin. 

Zlewnia Baryczy, której powierzchnia wynosi 5 543,37 km2, położona jest na obszarze 
dorzecza Odry, w regionie wodnym Środkowej Odry. Pod względem administracyjnym 
zlewnia położona jest na obszarze trzech województw: dolnośląskiego (47,6 %), 
wielkopolskiego (51,7 %) i lubuskiego (0,7 %). Teren zlewni rzeki Baryczy zamieszkuje  
ok. 490 tysięcy osób.  

Główna rzeka zlewni – Barycz – ma długość 136,2 km. Jest ona prawostronnym 
dopływem Odry. Na terenie zlewni Baryczy zlokalizowanych jest 5 Główny Zbiorników Wód 
Podziemnych. 

Na terenie regionu wodnego Górnej Wisły występuje wiele terenów o wybitnych 
walorach przyrodniczych. Najważniejsze z nich zostały objęte prawnymi formami ochrony 
przyrody. Na obszarze zlewni Baryczy zidentyfikowano 12 obszarów Natura 2000 oraz  
2 obszary z tzw. Shadow List. Poza obszarami Natura 2000 utworzonymi w celu ochrony 
bioróżnorodności w skali kontynentu na analizowanym obszarze funkcjonuje wiele obszarów 
ochrony przyrody utworzonych dla zabezpieczenia najcenniejszych ekosystemów w skali 
kraju. Są to przede wszystkim rezerwaty przyrody (16 rez.) i Park krajobrazowy „Dolina 
Baryczy”, a także 6 obszarów chronionego krajobrazu. 

 
Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego 
dokumentu 

Narzędzie prawne, jakim jest rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód 
zlewni, nie jest doskonałą i kompleksową receptą na uzyskanie celów środowiskowych. 
Wynika to z faktu ograniczeń prawnych, a także z problemów o charakterze formalnym oraz 
systemowo – prawnym.  

W publikacji pn. „Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów 
dorzeczy” przedstawiono katalog kluczowych zagadnień, które kolidują z wymaganiami  
i potrzebami pro-środowiskowej i racjonalnej gospodarki wodnej: 
1. Niespójność i niejednoznaczność przepisów prawnych oraz luki prawne w przepisach 
2. Nieprzestrzeganie lub niepełne przestrzeganie istniejących przepisów prawnych 

odnoszących się m. in. do gospodarowania wodami 
3. Brak właściwej relacji między przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym i gospodarowaniem wodami 
4. Nie w pełni lub niewystarczająco precyzyjnie uregulowane sprawy formalno-prawne,  

w tym własnościowe cieków wodnych i jezior 
5. Nieadekwatny, względem aktualnych potrzeb, system finansowania gospodarki wodnej 
6. Obniżenie zwierciadła wód podziemnych 
7. Zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych 
8. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych 
9. Zasolenie wód powierzchniowych i podziemnych 
10. Zmiana naturalnych warunków morfologicznych 
11. Niewystarczająco efektywna ochrona przed powodzią i suszą 
12. Brak należytego wykorzystania potencjału hydroenergetycznego 
13. Brak należytej dbałości o infrastrukturę hydrotechniczną 
14. Brak wystarczających (planowych i skoordynowanych) działań na rzecz rozwoju 

transportu śródlądowego i rewitalizacji portów 
15. Rozprzestrzenianie się w środowisku wodnym gatunków obcych, inwazyjnych. 
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Analiza i ocena znaczących oddziaływań na środowisko 
Prognoza oddziaływania na środowisko opracowywana dla strategicznych dokumentów 

z założenia nie jest dokumentacją szczegółową, ponieważ jej głównym celem jest odniesienie 
zasadniczej treści dokumentu do polityki ekologicznej oraz zasad zrównoważonego rozwoju. 
Prognoza może jedynie w zgeneralizowany i uogólniony sposób rozważać korzyści  
i zagrożenia wynikające z realizacji dokumentu strategicznego bądź odstąpienia od tejże 
realizacji. Niemniej, stanowi ona narzędzie do oceny m.in. zgodności ocenianego dokumentu  
z ustanowionymi (na szczeblu krajowym i międzynarodowym) celami środowiskowymi.  
W tym kontekście przedstawiono ocenę oddziaływania WKW na poszczególne komponenty 
środowiska. 

W zasadniczej części prognozy wykazano, że przyjęcie analizowanego dokumentu (WKW) 
będzie generować korzystne oddziaływania na środowisko wód powierzchniowych, 
ponieważ wprowadzi przepisy zapewniające wyższy niż dotychczas poziom wymagań wobec 
korzystania ze środowiska. Niemniej, zidentyfikowano aspekty wymagające doprecyzowania 
bądź wyklarowania niektórych proponowanych przepisów.  

WKW nie będzie generował negatywnego transgranicznego oddziaływania  
na środowisko, w związku z czym nie ma potrzeby przeprowadzania transgranicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 

 
Analiza zgodności ocenianego dokumentu z polityką ochrony środowiska 

Zidentyfikowano elementy WKW które są niewystarczające dla osiągnięcia celów 
środowiskowych zawartych w dokumentach strategicznych związanych z ochroną 
środowiska i zasobów wodnych.  
 

Wpływ na środowisko w przypadku odstąpienia od realizacji projektowanego dokumentu 
Warunki korzystania z wód są jednym z podstawowych dokumentów planowania w 

gospodarce wodami. Ich opracowanie będzie zatem spełnieniem wymagania prawnego. 
WKW stanowi z pewnością bardzo pożądane działanie na rzecz osiągnięcia celów 
środowiskowych wynikających z RDW. Przyjęcie WKW i nadanie mu rangi aktu prawa 
miejscowego będzie stanowiło jeden z kamieni milowych w kierunku wdrażania RDW. 
Analogicznie, odstąpienia od przyjęcia WKW będzie stanowiło brak realizacji wymagań 
prawnych i strategicznych, co w praktyce będzie oznaczało poważne zagrożenie 
nieosiągnięcia celów środowiskowych wynikających z RDW, a tym samym – pogarszanie się 
stanu wód. 

 
Wnioski i rekomendacje 

Przeprowadzona w niniejszej prognozie analiza pozwoliła na postawienie następujących 
wniosków: 
1. Opracowanie, przyjęcie i praktyczne zastosowanie warunków korzystania z wód regionu 

wodnego będzie krokiem milowym dla osiągnięcia celów środowiskowych. 
2. Żaden z proponowanych przepisów WKW nie będzie generował negatywnego 

oddziaływania na środowisko. Wszystkie propozycje uznano za korzystne dla środowiska. 
3. Mimo zaproponowanych w WKW ustaleń znacząco podwyższających poziom ochrony 

środowiska, wartym rozważania jest dokonanie pewnych zmian ocenianego dokumentu, 
które mają charakter precyzujący ustalenie regulowane przepisem.  

4. W wyniku zidentyfikowanych zastrzeżeń co do treści ocenianego dokumentu, 
sformułowano katalog rekomendacji do przeredagowania bądź uzupełnienia treści WKW.  
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II. WPROWADZENIE 

II.1. CEL SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Przedmiotem niniejszej prognozy jest projekt rozporządzenia Dyrektora RZGW w sprawie 
warunków korzystania z wód zlewni Baryczy. Prognoza jest dokumentem sporządzonym dla 
potrzeb przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej OOŚ. 

Celem przeprowadzenia tej OOŚ jest nie tylko spełnienie wymogu prawnego, lecz także 
przeprowadzenie merytorycznej analizy takich zagadnień, jak: 
1) analiza zgodności ocenianego dokumentu z celami ochrony środowiska ustanowionymi  

na szczeblu międzynarodowym i krajowym, 
2) identyfikacja stanu tych elementów środowiska, które mają związek z zastosowaniem 

ustaleń wynikających z WKW, 
3) analiza oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska skutków stosowania 

ustaleń ocenianego dokumentu,  
4) analiza dokumentu pod kątem zgodności z celami, którym ma on służyć, 
5) zaproponowanie rozwiązań alternatywnych oraz działań mających na celu zapobieganie 

lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, oraz – w miarę konieczności – 
kompensację skutków tego oddziaływania, 

6) zaproponowanie sposobów monitorowania skutków stosowania (w tym – efektywności) 
WKW. 

 
 
 

II. 2. PODSTAWA PRAWNA  

Zasadniczą podstawą prawną sporządzenia niniejszej prognozy oraz przeprowadzenia 
strategicznej OOŚ są przepisy prawa polskiego (UOOŚ) i wspólnotowego (Dyrektywa 
2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko). Z przepisów tych wynika  
m.in. następujące ustalenia: 
1) przeprowadzenia strategicznej OOŚ wymagają projekty takich dokumentów, jak  

m.in. plany i programy dot. gospodarki wodnej (art. 3 ust.2 dyrektywy 2001/42/WE,  
art. 46 UOOŚ), 

2) w ramach strategicznej OOŚ sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko  
(art. 5 dyrektywy 2001/42/WE, art. 51 UOOŚ), 

3) prognoza oddziaływania na środowisko oraz dokument o charakterze planistycznym 
będący przedmiotem strategicznej OOŚ wymagają przeprowadzenia konsultacji ze 
społeczeństwem oraz odpowiednimi organami administracji (art. 6 dyrektywy 
2001/42/WE, art. 54 UOOŚ), 

4) procedura strategicznej OOŚ jest zintegrowana z procedurą oceny oddziaływania  
na obszar Natura 2000 (art. 55 ust.2 UOOŚ, art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG z dnia  
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). 
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II.3. ZAWARTOŚĆ 

Zawartość niniejszej prognozy jest zgodna z art. 51 ust. 2 UOOŚ; przepis ten wskazuje,  
że prognoza oddziaływania na środowisko powinna: 
1) zawierać: 

a)  informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami, 

b)  informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c)  propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
d)  informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e)  streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

2) określać, analizować i oceniać: 
a)  istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu, 
b)  stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
c)  istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

d)  cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, 
oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione 
podczas opracowywania dokumentu, 

e)  przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długo-
terminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, 
a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, 
powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra 
materialne – z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska  
i między oddziaływaniami na te elementy; 

3) przedstawiać: 
a)  rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

b)  biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania 
alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz 
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 
wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy. 

 
Zakres niniejszej prognozy został uzgodniony z Generalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska (pismo z dnia 12.08.2013 r., znak: DOOŚsoos.411.11.2013.JP). Główny Inspektor 
Sanitarny stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej OOŚ (pismo z dnia 
16.08.2013 r., znak: GIS-HŚ-NS-076-14/EN/13). 
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II.4. METODOLOGIA 

Prognoza składa się z czterech głównych merytorycznych bloków / filarów: 
charakterystyka ocenianego dokumentu, uwarunkowania środowiskowe mając znaczenie dla 
wdrażanie ustaleń WKW, strategiczna ocena oddziaływań środowiskowych oraz propozycja 
działań minimalizujących ryzyko wystąpienia negatywnego wpływu na środowisko. 
Wymagania wobec zawartości niniejszej prognozy określają przepisy (art. 6 dyrektywy 
2001/42/WE, art. 54 UOOŚ) oraz pismo uzgadniające Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska. GDOŚ wskazał m.in., że strategiczna OOŚ „powinna dać odpowiedź przede 
wszystkim na pytanie, czy w świetle istniejącego i planowanego zagospodarowania oraz 
wykorzystywania objętego opracowaniem obszaru przewidziane w projekcie dokumentu 
szczególne zasady ochrony zasobów wodnych są adekwatne do celu, tj. zapewnienia 
osiągnięcia dobrego stanu wód”. Podobny zapis pojawia się w umowie wykonawcy niniejszej 
prognozy z RZGW, gdzie zapisano: „Prognoza winna dać również odpowiedź na pytanie czy  
w świetle istniejącego i planowanego zagospodarowania zlewni Baryczy, zakładane  
w projekcie rozporządzenia środki są adekwatne do założonego celu to jest osiągnięcia 
ustalonych celów środowiskowych w Planie gospodarowania wodami dla dorzecza Odry”. 
Autorzy niniejszej prognozy przyjęli, że obydwa powyższe wskazania są kluczowe dla 
charakteru i treści niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko. 

Techniczny układ prognozy oddziaływania na środowisko został oparty na dotychczas 
nabytych doświadczeniach firmy Zielone Oko, w szczególności związanych z wykonywaniem 
tych prognoz oddziaływania na środowisko, których przedmiotem były projekty 
rozporządzeń w sprawie warunków korzystania z wód Górnej Wisły, Czarnej Orawy  
i Dniestru.  

Materiałem wyjściowym do analizy prowadzonej dla potrzeb niniejszej prognozy był 
opracowany przez RZGW projekt WKW przekazany autorom w dniu 04.10.2013 r. Następnie 
przeprowadzono analizę uwarunkowań prawnych i strategicznych mających znaczenie dla 
ocenianego dokumentu. Kolejnym krokiem było pozyskanie informacji o poszczególnych 
komponentach środowiska z dokumentów źródłowych o charakterze przekrojowym, danych 
opracowywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez 
służby Inspekcji Ochrony Środowiska oraz danych o obszarach ochrony przyrody. Przy opisie 
uwarunkowań środowiskowych skupiono się na tych zagadnieniach tematycznych, które 
mają znaczenie dla oceny skutków realizacji analizowanego WKW (zgodnie z dyspozycją  
art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. b UOOŚ, wedle którego prognoza oddziaływania na środowisko 
powinna określać stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem).  

Szczegółowe dane RZGW na temat JCWP i JCWPd pozwoliły na zidentyfikowanie 
zasadniczych problemów związanych z uzyskaniem celów środowiskowych dla 
poszczególnych części wód. Informacje te zestawiono z treścią opracowanych  na zlecenie 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej publikacji dot. istotnych problemów gospodarki 
wodnej dla obszarów dorzeczy. Równolegle dokonano identyfikacji uwarunkowań prawnych 
i strategicznych mających znaczenie dla przeprowadzenia OOŚ, z zastrzeżeniem ich 
aktualności na dzień 30.10.2013 r. 

Po zgromadzeniu kluczowych materiałów, przystąpiono do prac kameralnych  
i studialnych polegających na przeprowadzeniu analizy treści projektu WKW w kontekście 
adekwatności do uwarunkowań prawnych, strategicznych i środowiskowych. Analizując cel, 
jakiemu mają służyć dokumenty typu WKW, dokonano oceny zgodności jego treści z celami 
opracowania WKW. Wyniki tej oceny były wstępnym krokiem do weryfikacji ocenianego 
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dokumentu pod kątem tego, czy jego ustalenia są zgodne z uwarunkowaniami prawnymi  
i strategicznymi oraz czy są one adekwatne do kluczowych problemów ochrony środowiska 
wodnego. Ustalenia te prowadzone były równolegle z oceną oddziaływań na środowisko, 
jakie będą się wiązały z praktycznym stosowaniem WKW po jego wejściu w życie. 
Sformułowano również opis skutków, które mogą wystąpić w przypadku odstąpienia  
od realizacji ustaleń WKW. Wykorzystano źródła literaturowe oraz dane z Państwowego 
Monitoringu Środowiska, przeanalizowano (i częściowo wykorzystano) także merytoryczne 
uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych towarzyszących innym dotychczas 
przeprowadzanym procedurom przyjmowania rozporządzeń w sprawie warunków 
korzystania z wód regionu wodnego.  

Po przeprowadzeniu powyższych prac, kolejnym krokiem było sformułowanie zaleceń  
do uzupełnienia bądź zmiany treści ocenianego dokumentu. Działanie to zostało 
zintegrowane z zaproponowaniem rozwiązań eliminujących i minimalizujących negatywne 
oddziaływanie na środowisko. Następnym etapem było sformułowanie propozycji 
monitorowania skutków realizacji WKW pod kątem ich skutków środowiskowych – zarówno 
pozytywnych, jak i negatywnych. 

Stopień szczegółowości treści niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest 
adekwatny do charakteru treści WKW. Oznacza to, że przeprowadzone analizy nie sięgają do 
poziomu szczegółowości poszczególnych obiektów przyrodniczych, lecz opierają się na 
ogólnej identyfikacji kluczowych oddziaływań, jakie mogą wystąpić w związku z praktycznym 
stosowaniem WKW. Szczegółowa analiza konkretnych działań i przedsięwzięć może być 
przeprowadzona na etapie postępowań administracyjnych dla konkretnych działań 
 i przedsięwzięć (np. na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub 
decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego). 

W niniejszej prognozie za istotne uznano odniesienie się do uwarunkowań 
środowiskowych i wynikających z nich problemów związanych z ochroną środowiska 
wodnego – i przede wszystkim właśnie w tym kontekście przedstawiono skutki realizacji 
ustaleń WKW. Takie podejście uzasadnione jest tym, że prognoza ma być dokumentem, 
którego sporządzenie nie jest jedynie przykrym obowiązkiem wynikającym z przepisów 
obowiązującego prawa, lecz wyrazem strategicznego rozpoznania skutków środowiskowych 
planowanego zamierzenie. Niemniej, duży ciężar został położony na zgodność  
z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla, bowiem WKW z założenia ma być jednym 
z najważniejszych narzędzi do osiągania celów środowiskowych w zakresie ochrony wód. 

Prognoza oddziaływania na środowisko opracowana według przedstawionej powyżej 
metodologii będzie przedmiotem konsultacji społecznych równolegle z konsultacjami 
dedykowanymi projektowi WKW. Konsultacje te odbędą się w listopadzie 2013 r. 

Rekomendacje zawarte w niniejszej wersji prognozy oddziaływania na środowisko,  
a także uwagi i wnioski które wpłyną w ramach konsultacji społecznych, powinny przyczynić 
się do podjęcia prac nad opracowaniem ostatecznego projektu WKW.  
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III. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

III.1. CEL 

Według art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, planowanie  
w gospodarce wodnej obejmuje następujące dokumenty planistyczne: 

1) program wodno – środowiskowy kraju, 
2) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 
3) plan zarządzania ryzykiem powodziowym,  
4) plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza,  
5) warunki korzystania z wód regionu wodnego, 
6) warunki korzystania z wód zlewni. 
 
Wyżej wymieniona ustawa wskazuje w art. 115 i 116, że warunki korzystania z wód 

zlewni powinny określać: 
1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych;  
2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;  
3) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo 

dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 
środowiskowych, w szczególności w zakresie:  
a) poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,  
b) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,  
c) wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do 

wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,  
d) wykonywania nowych urządzeń wodnych. 

 
Celem opracowania warunków korzystania z wód zlewni jest stworzenie narzędzi 

wspomagających osiągnięcie celów środowiskowych związanych z ochroną wód 
wynikających z PGW oraz określenie uwarunkowań związanych z wydawaniem decyzji 
administracyjnych ustalających zakres i formę korzystania z wód. 

Warunki korzystania z wód zlewni są swego rodzaju „planem wykonawczym” służącym 
uszczegółowieniu i wdrożeniu ustaleń wynikających z PGW. Głównym ich zadaniem jest 
wspomaganie osiągnięcia celów środowiskowych wynikających z RDW i wskazanych  
w PGW. WKW są narzędziem wspomagającym proces zarządzania zasobami wodnymi  
i kształtowania sposobu ich użytkowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju 
regionu, z uwzględnieniem potrzeb interesu publicznego oraz zapewnieniem wszystkich 
wykonalnych działań w celu złagodzenia niekorzystnego wpływu korzystania z wód na ich 
stan. Zakres warunków korzystania z wód nie jest jednak kompleksowym katalogiem 
warunków i ograniczeń związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, ponieważ nie 
może się on odnosić do aspektów wykraczających poza art. 115 ustawy Prawo wodne, a więc 
np. korzystania z wód mających status kopalin, nie podlegających przepisom ww. ustawy 
(zob. art. 8 ust.1 pkt 2), czy też do tych źródeł negatywnych oddziaływań na środowisko 
wodne, które nie stanowią „korzystania z wód” i nie podlegają przepisom ww. ustawy. 

Wobec powyższego, istotne jest zdefiniowanie pojęcia „korzystanie z wód”. Wedle 
ustawy Prawo wodne, „korzystanie z wód polega na ich używaniu na potrzeby ludności oraz 
gospodarki”. Zagadnieniu temu dedykowany jest dział II ww. aktu prawnego. Wyróżnia  
on trzy rodzaje korzystania: 
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1. Powszechne korzystanie z wód:  
Służy do zaspokajania „potrzeb osobistych” (ustawa nie definiuje tego pojęcia), 

gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń 
technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz,  
na zasadach określonych w przypisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb. Ten rodzaj 
korzystania nie obejmuje: wycinania roślin z wód lub brzegu, wydobywania kamienia  
i żwiru z potoków górskich, korzystania z wód w zbiornikach wodnych (przeznaczonych 
do chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, usytuowanych na wodach 
płynących), wprowadzania ścieków, wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych 
materiałów (wyłączenie dotyczy morskich wód wewnętrznych, wód wewnętrznych Zatoki 
Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego).  

Powszechne korzystanie ma zastosowanie wobec śródlądowych powierzchniowych 
wód publicznych, morskich wód wewnętrznych wraz z morskimi wodami wewnętrznymi 
Zatoki Gdańskiej i wodami morza terytorialnego, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej.  
W odniesieniu do innych wód ustawa mówi, że rada powiatu mając na celu „zaspokajanie 
niezbędnych potrzeb społecznych” może wprowadzić powszechne korzystanie, służące 
zaspokajaniu potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, ustalając zakres 
tego korzystania.  

2. Zwykłe korzystanie z wód: 
Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa 

domowego oraz gospodarstwa rolnego. Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do 
zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej 
znajdującej się w jego gruncie; prawo to nie stanowi prawa do wykonywania urządzeń 
wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Ten rodzaj korzystania z wód 
nie obejmuje: 
1)  nawadniania gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni;  
2)  poboru wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę;  
3)  korzystania z wód na potrzeby działalności gospodarczej;  
4)  rolniczego wykorzystania ścieków lub wprowadzania do wód lub do ziemi 

oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę. 
3. Szczególne korzystanie z wód: 

Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie 
powszechne lub zwykłe, w szczególności:  
1) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych;  
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;  
3) przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;  
4) piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;  
5) korzystanie z wód do celów energetycznych;  
6) korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu;  
7) wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także 

wycinanie roślin z wód lub brzegu;  
8) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych. 
 
Skoro zatem warunki korzystania z wód mają określać m.in. „ograniczenia w korzystaniu 

z wód (...) niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych”, to w niniejszym 
opracowaniu konieczne będzie odniesienie się do tego, czy analizowany WKW należycie 
realizuje ww. cel, w tym m.in. czy wziął pod uwagę wszystkie rodzaje korzystania z wód, 
które mogą stanowić zagrożenie dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych. 
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W art. 120 ustawa Prawo wodne wskazuje, że warunki korzystania z wód zlewni ustala,  
w drodze aktu prawa miejscowego (w formie rozporządzenia, czego jednak przepis wprost 
nie wskazuje), dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, po uprzednim uzgodnieniu 
z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz zapewnieniu możliwości udziału 
społeczeństwa 

Przepisy nie wskazują dokumentów planistycznych, w których ustalenia warunków 
korzystania z wód regionu wodnego winny być uwzględnione. Natomiast zgodnie z art. 125  
i 126 ww. ustawy, ustalenia te są wiążące przy wydawaniu decyzji udzielającej pozwolenia 
wodnoprawnego; nie może ona naruszać warunków korzystania z wód regionu wodnego. 
Ponadto, akty prawa miejscowego (np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) 
nie mogą kolidować z ustaleniami warunków korzystania z wód przyjętymi w drodze aktu 
prawa miejscowego. 
 

III.2. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU 

Przedstawiony do oceny WKW dotyczy zlewni Baryczy (jej charakterystyka jest 
przedstawiona w dalszej części niniejszej prognozy).  

Dokument nie jest podzielony na działy, rozdziały, itp. Zawiera jedynie część zasadniczą 
podzieloną na 9 paragrafów, uzasadnienie oraz załączniki. Dokument nie zawiera słownika 
pojęć używanych w jego treści. 

§1 WKW przedstawia informacje na temat zasięgu terytorialnego WKW, przedstawiając 
odniesienia do załącznika kartograficznego obrazującego granice zlewni Baryczy, a także 
powierzchnię zlewni oraz wchodzące w jej obręb jednolite i scalone części wód. 

W §2 określono zakres regulacji wprowadzanych przez WKW, tj. szczegółowe wymagania 
w zakresie stanu wód, priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ograniczenia  
w zakresie korzystania z wód. 

Następnie, w §3, zapisano że szczegółowymi wymaganiami służącymi osiągnięciu celów 
środowiskowych JCWP „poprzez ochronę, poprawę oraz niepogarszanie stanu części wód, 
jednocześnie są: 

1) zachowanie  wielkości   przepływu  nienaruszalnego  (Qn)  bezpośrednio  poniżej  
szczególnego korzystania z wód, nie mniejszego niż iloczyn średniego niskiego 
przepływu z wielolecia (SNQ) oraz współczynnika k. Wartość współczynnika k została 
podana w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 

2) wykonanie obliczeń hydrologicznych na potrzeby korzystania z wód zlewni Baryczy 
opartych o aktualne ciągi (…) obserwacyjne z czynnych posterunków 
wodowskazowych; 

3) określanie sposobu realizacji przepływu nienaruszalnego”. 
 
W przywołanym załączniku nr 3 określono wartości współczynnika „k” na ujściu i źródle 

każdej z głównych rzek JCWP, tj. Barycz, Kuroch, Polska Woda, Sąsiecznica, Kanał Godnowski, 
Zawłoka, Czarna Woda, Dąbrówka, Złotnica, Prądnia, Orla, Polski Rów, Wiewiernica, Dziczek, 
Bełcz, Kanał Młyński, Brzeźnik, Krępica, Sowina, Łacha, Krępa, Tynica, Chlastawa.  
W uzasadnieniu do WKW napisano, że wartości współczynnika „k” pomiędzy  
ww. przekrojami (tj. pomiędzy źródłem i ujściem) należy interpolować na podstawie 
przyrostu powierzchni zlewni. W uzasadnieniu tym napisano również, że wartości 
współczynnika „k” przyjęto w oparciu o wyliczenia dokonane uproszczoną metodą  
H. Kostrzewy na podstawie kryterium hydrobiologicznego. 
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W §4 ustalono priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w sposób następujący: 
1) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno – 

bytowe; 
2) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych; 
3) na potrzeby ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 
4) na potrzeby przemysłu; 
5) na potrzeby hodowli ryb; 
6) na potrzeby upraw rolnych i leśnych. 

 
W §5 wprowadzono ograniczenia w korzystaniu z wód: 

1. W zakresie poboru wód ograniczono szczególne korzystanie z wód do zaspokajania 
takich priorytetów, jak: produkcja artykułów żywnościowych, ekosystemy wodne  
i od wód zależne, przemysł. Dotyczy to następujących JCWP:  

− Barycz od Dąbrówki do Sąsiecznicy, 

− Kanał Młyński, 

− Barycz od źródła do Dąbrówki, 

− Dąbrówka, 

− Barycz od Sąsiecznicy do Orli, 

− Krępa, 

− Łacha, 

− Prądnia, 

− JCWP nr PLRW60001914439 - której nie ma ani w załączniku do WKW, ani w Planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. 

2. W zakresie wykonywania nowych urządzeń wodnych ograniczono:  
1) wykonywanie urządzeń na ciekach w ramach szczególnego korzystania z wód – pobór 

wody - do urządzeń, na których umieszczone zostaną widoczne repery reprezentujące 
rzędną dla średniego oraz maksymalnego poboru wody; 

2) na obszarze powiatu m. Leszno wykonywanie urządzeń wodnych stanowiących nowe 
ujęcia wód podziemnych, do urządzeń służących zaspakajaniu potrzeb wodnych 
związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele 
socjalno – bytowe. 

 
W §6 ustalono, że jeżeli jednolite części wód zlewni Baryczy podlegają innym 

ograniczeniom lub wymaganiom w zakresie korzystania z ich zasobów, to pierwszeństwo 
mają te wymagania, priorytety i ograniczenia, które są bardziej rygorystyczne. 

§7 sformułowano w sposób następujący: „Wprowadza się (…) Bilans zasobów wodnych 
zlewni Baryczy, dostępny pod adresem internetowym” RZGW. 

Następnie w §8 ustalono zakres (ale nie obowiązek) „corocznego raportowania, 
wykonanego do końca marca każdego roku, do RZGW we Wrocławiu w formie informacji  
o rzeczywistej wielkości poborów wody oraz o ilości i jakości odprowadzanych ścieków  
w układzie dekadowym przez podmioty korzystające z wód zlewni Baryczy”. 

 
§9 (ostatni przepis) wskazuje termin wejścia w życie WKW: 14 dni od dnia ogłoszenia  

w dziennikach urzędowych województw, których dotyczy oceniany dokument,  
tj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie. 
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IV. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU WSPÓLNOTOWYM, 

KRAJOWYM I REGIONALNYM 

IV.1. POLITYKA I PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 

 
Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego 
 
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii 

Europejskiej jest Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. 
Dotychczas obowiązujący VI Program przestał obowiązywać w dniu 21 lipca 2012 r., 
natomiast VII Program wciąż jeszcze nie został przyjęty, jest on natomiast przedmiotem 
zaawansowanych konsultacji i można prognozować, że wejdzie on w życie w 2013 r.  
29 listopada 2012 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt VII Programu1. Ma on 
zwiększyć wkład polityki ochrony środowiska w przechodzenie na zasobooszczędną, 
niskoemisyjną gospodarkę, w której kapitał naturalny jest chroniony i wzmacniany, a zdrowie 
i dobrostan obywateli są chronione. Program ten ma stanowić nadrzędne ramy dla polityki 
ochrony środowiska do 2020 r. Określono w nim dziewięć priorytetowych celów, jakie UE  
i państwa członkowskie mają osiągnąć. 
1) ochrona, zachowanie i popraw kapitału naturalnego Unii; 
2) przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę 

niskoemisyjną; 
3) ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem obciążeniami i zagrożeniami 

dla zdrowia i dobrostanu; 
4) maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie ochrony środowiska; 
5) poprawa dowodów stanowiących podstawę polityki ochrony środowiska;  
6) zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianie 

klimatu oraz urealnienie cen; 
7) poprawa uwzględniania aspektu ochrony środowiska i zwiększenia spójności polityki; 
8) wspieranie zrównoważonego charakteru miast Unii; 
9) zwiększenie efektywności Unii w przeciwdziałaniu regionalnym i globalnym wyzwaniom  

w zakresie ochrony środowiska. 
W dokumencie wskazuje się, że „Pomimo dotychczasowych znacznych wysiłków 

wynikający z ramowej dyrektywy wodnej wymóg osiągnięcia „dobrego stanu ekologicznego” 
do 2015 r. będzie spełniony dla zaledwie około 53% części wód powierzchniowych w UE”. 
Ponadto jest tu mowa o tym, że „w celu ochrony, zachowania i poprawy kapitału 
naturalnego UE program musi gwarantować, że do 2020 r.: (a) utrata różnorodności 
biologicznej i degradacja usług ekosystemowych zostaną powstrzymane, a ekosystemy i ich 
usługi będą utrzymane i ulepszone; (b) skutki presji na wody słodkie, przejściowe  
i przybrzeżne będą znacznie ograniczone, aby zachować, utrzymać lub poprawić dobry stan 
zgodnie z definicją zawartą w ramowej dyrektywie wodnej”. Wskazuje się, że wymaga  
to w szczególności m.in. „(a) pełnego wdrożenia unijnej strategii ochrony różnorodności 
biologicznej; (b) pełnego wdrożenia koncepcji ochrony zasobów wodnych w Europie”. 

 
 

                                                 
1
 komunikat: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1271_pl.htm ; treść Programu: 

http://ec.europa.eu/environment/newprg/pdf/7EAP_Proposal/pl.pdf ; dostępność dokumentów: 30.10.2013 r. 
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Plan ochrony zasobów wodnych Europy 
 
14 listopada 2012 r. Komisja Europejska opublikowała Plan ochrony zasobów wodnych 

Europy – strategię zmierzającą do zapewnienia wystarczającej ilości wody dobrej jakości, aby 
zaspokoić zapotrzebowanie ze strony ludności, gospodarki i środowiska. Komisja 
podsumowała dotychczasowe doświadczenia z realizacją polityki gospodarowania wodami, 
w szczególności wdrażania prawodawstwa europejskiego w tym zakresie, zwłaszcza RDW. 
Dokument ma charakter politycznej reakcji UE na obecne i przyszłe wyzwania w dziedzinie 
wody, której celem jest zapewnienie wystarczającej dostępności wód o dobrej jakości  
do zrównoważonego i sprawiedliwego korzystania z wód do 2050 r. 

Aby zrealizować cel RDW, polegający na osiągnięciu dobrego stanu wód do 2015 r., 
przedstawiono trójstopniową strategię:  
1) poprawa wdrażania obecnej polityki wodnej UE dzięki pełnemu wykorzystaniu 

możliwości obecnych przepisów - na przykład szersze wykorzystywanie środków w 
zakresie naturalnego potencjału retencyjnego, takich jak odnowa terenów podmokłych 
oraz równin zalewowych, lub skuteczniejsze stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” 
za pomocą pomiarów zużycia wody, odpowiedniego ustalania cen wody i dokładniejszych 
analiz gospodarczych;  

2) zwiększenie integracji celów polityki wodnej z innymi powiązanymi obszarami polityki,  
np. rolnictwem, rybołówstwem, energią odnawialną, transportem oraz Funduszem 
Spójności i funduszami strukturalnymi;  

3) uzupełnienie luk w obecnym prawodawstwie, zwłaszcza w zakresie rozwiązań 
potrzebnych do zwiększenia efektywności gospodarowania wodami.  
 
W Planie podkreśla się, że ochrona wody nie wiąże się wyłącznie ze środowiskiem, 

zdrowiem i dobrostanem. Ma ona także znaczenie dla wzrostu gospodarczego i dobrobytu. 
Dzięki ochronie zasobów wody można w pełni wykorzystać potencjał wzrostu w sektorze 
wodnym UE, a wszystkie sektory gospodarki zależne od dostępności wody określonej jakości 
mogą dobrze funkcjonować 

Plan nie narzuca sztywnych i uniwersalnych rozwiązań, proponuje natomiast zestaw 
narzędzi, przy pomocy których państwa członkowskie mogą usprawnić gospodarkę wodną  
w skali kraju, regionu czy dorzecza. W poszczególnych sekcjach Planu omówiono zagadnienia 
problematyczne i zaproponowano rozwiązania dotyczące użytkowania gruntów w kontekście 
stanu ekologicznego, stanu chemicznego i zanieczyszczenia wody, efektywności wodnej, 
podatności oraz kwestii przekrojowych. Przykładowo, Plan przedstawia następujące 
ustalenia: 
1. „Jeżeli istniejące konstrukcje, zbudowane na potrzeby elektrowni wodnych czy żeglugi 

bądź w innych celach, naruszają ciągłość rzeki oraz – co często za tym idzie – zakłócają 
migrację ryb, standardową praktyką powinno być stosowanie środków wyrównawczych 
takich jak przepławki i windy dla ryb. Takie rozwiązania są obecnie wprowadzane – 
zwłaszcza w przypadku nowych obiektów – dzięki wymogom dyrektywy RDW  
(art. 4 ust. 7), lecz aby poprawić stan wód, należy je stopniowo instalować  
w konstrukcjach już istniejących”. 

2. „Presje powodowane przez rolnictwo i ochronę przeciwpowodziową można łagodzić  
lub im zapobiegać. Odpowiednie metody obejmują ustanawianie pasów buforowych, 
które zapewniają ciągłość biologiczną między rzekami a ich brzegami, oraz stosowanie,  
w miarę możliwości, zielonej infrastruktury, polegające np. na odnowie obszarów 
nadbrzeżnych, terenów podmokłych oraz równin zalewowych w celu retencji wody, 
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ochrony różnorodności biologicznej i żyzności gleby oraz zapobiegania powodziom  
i suszom. Takie rozwiązanie stanowi cenną alternatywę dla typowej szarej infrastruktury 
(np. wałów przeciwpowodziowych, grobli i zapór)”.  

3. „Rozwiązanie problemu nadmiernej alokacji (ang. „over-allocation”) wymaga stworzenia 
w wielu dorzeczach w UE bardziej solidnych podstaw dla ilościowej gospodarki morskiej 
(w innych językach tłumaczenia Planu nie mówi się w tym miejscu o „gospodarce 
morskiej”, lecz wyłącznie o ilościowej gospodarce wodnej, „quantitative water 
management”, jest to zatem ewidentny błąd w oficjalnym tłumaczeniu na język polski), 
mianowicie określenia przepływu hydrobiologicznego, tj. ilości wody niezbędnej  
do dalszego dobrego funkcjonowania ekosystemu wodnego i zapewniania przez niego 
usług, które są nam potrzebne. Zasadnicze znaczenie ma tutaj założenie, że jakość i ilość 
wody są ściśle związane z pojęciem „dobrego stanu”. Jednak nie istnieje unijna definicja 
przepływu hydrobiologicznego ani wspólne ustalenia co do metod jego obliczania, 
chociaż są to niezbędne warunki umożliwiające spójne stosowanie tego kryterium.  
Aby wypełnić tę lukę, Komisja proponuje opracowanie wytycznych w ramach wspólnej 
strategii wdrażania dyrektywy RDW (...). Po uzgodnieniu wspólnej definicji oraz metodyki 
obliczania przepływu hydrobiologicznego należy je wdrożyć w następnym cyklu planów 
PGWD (PGW), których przyjęcie ma nastąpić do końca 2015 r.” 

4. „Państwa członkowskie mogą i powinny poprawić wdrażanie dyrektywy RDW oraz 
zmniejszyć presję hydromorfologiczną w europejskich dorzeczach poprzez odtworzenie 
ciągłości rzek, na przykład dzięki zielonej infrastrukturze. Takie rozwiązanie zmniejsza 
również podatność UE na powodzie i susze” 

 
Propozycje przedstawione w planie będą realizowane na podstawie „Wspólnej strategii 

wdrażania” RDW (jej istotą jest wspieranie wdrażania dyrektywy poprzez opracowanie 
przewodników metodycznych, opisujących i precyzujących kluczowe zagadnienia RDW). 
Analiza będąca podstawą planu obejmuje długi okres - do 2050 r., i będzie przez długi czas 
wykorzystywana w polityce wodnej UE. 

 
 

Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. 
 
3 maja 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła 10-letnią strategię ochrony i poprawy 

stanu różnorodności biologicznej w Europie. Ma ona na celu odwrócenie tendencji do utraty 
różnorodności biologicznej i przyspieszenie przejścia UE na ekologiczną gospodarkę 
efektywnie korzystającą z zasobów. Strategia obejmuje ona sześć wzajemnie się 
wspierających celów, które dotyczą głównych czynników wpływających na utratę 
różnorodności biologicznej i mają zmniejszyć kluczowe zagrożenia dla przyrody i usług 
ekosystemowych w UE. Każdy cel ujęto następnie w zbiór działań zaplanowanych na 
określony czas oraz inne środki wspomagające.  

Strategia formułuje: 
1) wizję na rok 2050: „Do 2050 roku różnorodność biologiczna w Unii Europejskiej oraz 

funkcje ekosystemu, które ona zapewnia i które stanowią jej kapitał naturalny, będą 
chronione, wycenione i zostaną odpowiednio odtworzone ze względu na wartość 
różnorodności biologicznej samej w sobie oraz ich fundamentalny udział w zapewnianiu 
dobrobytu człowieka i koniunktury gospodarczej, tak aby uniknąć katastrofalnych zmian 
wywołanych przez utratę różnorodności biologicznej”; 
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2) przewodni cel na rok 2020: „Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej  
i degradacji funkcji ekosystemu w UE do 2020 r. oraz przywrócenie ich w możliwie 
największym stopniu, a także zwiększenie wkładu UE w zapobieganie utracie 
różnorodności biologicznej na świecie”. 

 
Cele Strategii zostały sformułowane następująco: 
1. Powstrzymanie pogarszania się stanu wszystkich gatunków i siedlisk objętych unijnym 

prawodawstwem w dziedzinie ochrony przyrody oraz osiągnięcie znaczącej i wymiernej 
poprawy ich stanu, tak aby w porównaniu z obecnymi ocenami do 2020 r. osiągnąć 
następujące wyniki: (i) zwiększenie o 100 % liczby ocen siedlisk oraz o 50 % liczby ocen 
gatunków przeprowadzonych na mocy dyrektywy siedliskowej wykazujących poprawę 
stanu ochrony; a także (ii) zwiększenie o 50 % liczby ocen gatunków przeprowadzonych 
na mocy dyrektywy ptasiej wykazujących bezpieczny lub lepszy stan ochrony. 

2. Do 2020 r. ekosystemy i ich funkcje zostaną utrzymane i wzmocnione poprzez 
ustanowienie zielonej infrastruktury i odbudowę co najmniej 15 % zdegradowanych 
ekosystemów. 

3. A) Rolnictwo: Do 2020 r. maksymalizacja obszarów rolnych obejmujących użytki zielone, 
grunty orne i plantacje trwałe, które są, objęte środkami związanymi z różnorodnością 
biologiczną na mocy WPR, tak by zapewnić zachowanie różnorodności biologicznej  
i wymierną poprawę stanu ochrony gatunków i siedlisk, które zależą od rolnictwa lub 
podlegają jego wpływowi, a także poprawę w zakresie zapewniania funkcji ekosystemu  
w porównaniu z unijnym poziomem odniesienia z 2010 r., przyczyniając się w ten sposób 
do polepszenia zrównoważonego zarządzania 
B) Lasy: Do 2020 r. przyjęcie planów urządzenia lasu lub równoważnych instrumentów, 
zgodnie ze zrównoważoną gospodarką leśną w odniesieniu do wszystkich lasów 
państwowych i gospodarstw leśnych powyżej określonego rozmiaru (określonych przez 
państwa członkowskie lub regiony i wymienionych w ich programach rozwoju obszarów 
wiejskich), które otrzymują finansowanie w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich 
UE, tak by zapewnić wymierną poprawę stanu ochrony gatunków i siedlisk, które zależą 
od leśnictwa lub podlegają jego wpływowi, a także poprawę w zakresie zapewniania 
funkcji ekosystemu w porównaniu z unijnym poziomem odniesienia z 2010 r. 

4. Rybołówstwo: Osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu do 2015 r. 
Osiągnięcie struktury wiekowej i składu wielkościowego populacji świadczących  
o dobrym zdrowiu stada poprzez zarządzanie rybołówstwem, bez znaczącego 
negatywnego wpływu na inne stada, gatunki i ekosystemy, wspierając osiągnięcie 
dobrego stanu środowiska do 2020 r., zgodnie z wymogami dyrektywy ramowej  
w sprawie strategii morskiej. 

5. Do 2020 r. zidentyfikowanie i priorytetowe traktowanie inwazyjnych gatunków obcych  
i dróg ich przedostawania się, kontrola lub eliminacja gatunków o znaczeniu 
priorytetowym, zarządzanie ich drogami przedostawania się w celu zapobiegania 
wprowadzaniu i osiedlaniu się nowych inwazyjnych gatunków obcych. 

6. Do 2020 r. zwiększenie przez UE jej wkładu w powstrzymywanie utraty światowej 
różnorodności biologicznej. 
 
 
 
 
 



Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko  

dla projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Baryczy 

 

 

 23

Najważniejsze przepisy Unii Europejskiej związane z ochroną wód 

Szczegółowe cele określone są w dyrektywach dedykowanych konkretnym zagadnieniom 
środowiskowym. Jako przykład można tu wskazać następujące cele: 

− uniknięcie, na obszarach Natura 2000, pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych  
i siedlisk gatunków, jak również w celu uniknięcia zakłócania życia gatunków, dla których 
zostały wyznaczone takie obszary, o ile to zakłócanie może mieć znaczenie w stosunku do 
celów dyrektywy siedliskowej (art. 6(2) dyrektywy 92/43/EWG, tzw. dyrektywy 
siedliskowej) 

− zachowanie lub odtworzenie, we właściwym stanie ochrony, siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków dzikiej fauny i flory będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty  
(art. 2(2) dyrektywy 92/43/EWG – dotyczy to gatunków i siedlisk przyrodniczych  
w obszarach sieci Natura 2000 oraz poza nimi), 

− zachowanie elementów krajobrazu istotnych dla migracji, rozprzestrzeniania i wymiany 
genetycznej dzikich gatunków, np. rzeki i ich brzegi (art. 10 dyrektywy 92/43/EWG), 

− zachowanie populacji gatunków ptaków na poziomie, który odpowiada w szczególności 
wymogom ekologicznym, naukowym i kulturowym, mając na uwadze wymogi 
ekonomiczne i rekreacyjne lub w celu dostosowania populacji tych gatunków do tego 
poziomu (art. 2 dyrektywy 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. roku w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa, tzw. dyrektywy ptasiej), 

− zapobiegnięcie pogarszaniu stanu wód oraz ochrona i poprawa stanu ekosystemów 
wodnych oraz, w odniesieniu do ich potrzeb wodnych, ekosystemów lądowych i terenów 
podmokłych bezpośrednio uzależnionych od ekosystemów wodnych (art. 1 RDW), 

− cele środowiskowe dla poszczególnych części wód, wynikające z PGW przyjętych zgodnie 
z RDW. 

 
Z punktu widzenia celu sporządzenia niniejszego opracowania zasadnym jest 

podkreślenie, że politykę UE w dziedzinie ochrony wód wyznaczają przede wszystkim dwie 
następujące dyrektywy: 

− dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa 
Dyrektywa Wodna (RDW), 

− dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 
w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu. 

 
Głównym celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich części wód, poprzez 

określenie i wdrożenie koniecznych działań w ramach zintegrowanych programów działań  
w państwach członkowskich do 2015 roku. Zgodnie z przepisami RDW planowanie 
gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy, dla których 
opracowuje się plany gospodarowania wodami, aktualizowane co 6 lat, które mają 
usprawnić proces osiągania celów środowiskowych. Zgodnie z art. 13 ust. 5 RDW, PGW mogą 
być uzupełniane poprzez opracowywanie bardziej szczegółowych programów i planów – 
takim dokumentem jest właśnie WKW będący przedmiotem analizy w niniejszym 
opracowaniu. 

Ramowa Dyrektywa Wodna definiuje cele środowiskowe, które mają służyć poprawie 
jakości wód tj.: 
− niepogarszanie stanu części wód; 
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− osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan/potencjał ekologiczny i chemiczny dla wód 
powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych; 

− spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych  
w odniesieniu do obszarów chronionych (w tym wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, narażonych na 
zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, przeznaczonych do 
celów rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 
do spożycia, przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 
gospodarczym, do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie stanu wód jest 
ważnym czynnikiem w ich ochronie); 

− zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych  
do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 

 
Celem dyrektywy 2006/118/WE jest ustanowienie środków określonych w RDW w celu 

zapobiegania i ochrony przed zanieczyszczeniem wód podziemnych. Są to środki obejmujące  
np.: kryteria oceny dobrego stanu chemicznego wód podziemnych. Ponadto dyrektywa 
uzupełnia zawarte w RDW przepisy zapobiegające wprowadzaniu zanieczyszczeń do wód 
podziemnych lub ograniczające je oraz zapobiega pogarszaniu się stanu wszystkich 
jednolitych części wód podziemnych. 
 

 

IV.2. DOKUMENTY KRAJOWE  

 
Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016  
 

„Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016" opiera się  
na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju. PEP ustanowiła cele średniookresowe  
do 2016 r. W kolejnych rozdziałach scharakteryzowano szczegółowo kierunki działań, jakie 
powinny być podjęte w najbliższych latach. Ujęte one zostały jako: 
1. Kierunki działań systemowych (uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach 

sektorowych, aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska, zarządzanie 
środowiskowe, udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, rozwój 
badań i postęp techniczny, odpowiedzialność za szkody w środowisku, aspekt 
ekologiczny w planowaniu przestrzennym); 

2. Ochrona zasobów naturalnych (ochrona przyrody, ochrona i zrównoważony rozwój 
lasów, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, ochrona powierzchni ziemi, 
gospodarowanie zasobami geologicznymi); 

3. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (środowisko a zdrowie, 
jakość powietrza, ochrona wód, gospodarka odpadami, oddziaływanie hałasu i pól 
elektromagnetycznych, substancje chemiczne w środowisku); 

4. Nakłady na realizację polityki ekologicznej. 
 
Charakter niniejszej prognozy implikuje konieczność przywołania ustaleń dla obszaru 

tematycznego pn. „Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi”. „Polityka...”  
w następujący sposób formułuje tu cel średniookresowy do 2016 r.: „Głównym celem 
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średniookresowym jest racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych  
i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody  
i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie samofinansowania gospodarki 
wodnej. Naczelnym zadaniem będzie dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów 
wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna 
ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem”.  

Wskazano, że pierwszym krokiem koniecznej reformy zarządzania gospodarką wodną 
będzie przyjęcie Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami do 2030 r.  
(z uwzględnieniem etapu 2015 r.), oraz że powinna ona formułować główne kierunki działań, 
w tym m. in.: 

− wyodrębnienie w ramach gospodarowania wodami dwóch sektorów, tj. sektora 
zarządzania zasobami wodnymi oraz sektora administrowania majątkiem Skarbu 
Państwa, 

− stopniowe wprowadzanie odpłatności przez użytkowników wód za korzystanie przez nich  
z zasobów wodnych, z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko, 

− pełne dostosowanie polskiego prawa do prawa UE, 

− opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego gospodarowania wodami spójnego  
z systemem informatycznym resortu „Środowisko”, 

− przygotowanie oceny ryzyka powodziowego, która wskazywała będzie obszary narażone  
na niebezpieczeństwo powodzi, dla których należało będzie do 2013 r. opracować mapy 
zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego, 

− wyznaczenie obszarów zalewowych tam, gdzie nie zostały jeszcze wyznaczone, 

− realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo wodne przez państwową służbę 
hydrologiczno-meteorologiczną i państwową służbę hydrogeologiczną, 

− rozwój tzw. małej retencji wody przy wsparciu finansowym z programów UE, 

− realizacja projektów z środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 
(priorytet III), mających na celu zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na 
potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz ochrony przed powodzią, 

− modernizacja systemów melioracyjnych przez zaopatrzenie ich w urządzenia piętrzące 
wodę, umożliwiające sterowanie odpływem,  

− dokończenie systemu monitorowania terenów osuwiskowych, 

− rozpoczęcie realizacji ochrony głównych zbiorników wód podziemnych, 

− propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania edukacyjno-
promocyjne (akcje, kampanie skierowane do wszystkich grup społecznych). 
 
 

Projekt Polityki Wodnej Państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016)  
 

„Polityka Wodna Państwa do roku 2030” jest odpowiednikiem „Narodowej Strategii 
Gospodarowania Wodami”, o której była mowa w Polityce Ekologicznej Państwa. Dokument  
ten znajduje się w fazie zatwierdzania2. Przedstawiony poniżej skondensowany opis 
dokumentu odnosi się do jego wersji przygotowanej po przeprowadzeniu strategicznej OOŚ3. 

                                                 
2
 wedle informacji Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na http://www.kzgw.gov.pl/pl/Projekt-Polityki-

wodnej-panstwa-do-roku-2030.html (dostępność informacji: 30.10.2013 r.) 
3
 http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Programy/PPWP2030/PWP_28_09_2011Ms.doc (dostępność dokumentu: 

30.10.2013 r.) 
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Celem nadrzędnym Polityki wodnej państwa jest „zapewnienie powszechnego dostępu 
ludności do czystej i  zdrowej wody oraz istotne ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez 
powodzie i susze w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi 
ekosystemów, przy zaspokojeniu uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, poprawie 
spójności terytorialnej i dążeniu do wyrównania dysproporcji międzyregionalnych oraz 
uwzględnieniu integrowania potrzeb ochrony środowiska  wodnego z innymi działami 
gospodarki, w tym transportu, rolnictwa, energetyki i turystyki”. Dla osiągnięcia cela 
nadrzędnego ustanowiono następujące cele strategiczne i operacyjne: 
1. Cel strategiczny 1. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód oraz 

związanych z nimi ekosystemów. 
Cele operacyjne: 
1) Przywrócenie i utrzymanie, w możliwym zakresie, dobrego stanu i potencjału wód 

powierzchniowych i podziemnych, w warunkach planowanego rozwoju 
2) Redukcja dopływu zanieczyszczeń do  wód powierzchniowych  i podziemnych 
3) Ograniczanie utraty retencji i jej odbudowa z wykorzystaniem zabiegów naturalnych  

i technicznych 
2. Cel strategiczny 2. Zapewnienie dostępu do zasobów wodnych dla zaspokojenia potrzeb 

ludności, środowiska naturalnego oraz społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb 
wodnych gospodarki. 
Cele operacyjne: 
1) Określenie rzeczywistych potrzeb wodnych ludności i gospodarki kraju dla 

zabezpieczenia dostępu do odpowiedniej ilości zasobów wodnych 
2) Zracjonalizowanie zaspokojenia potrzeb wodnych ludności, gospodarki kraju  

i środowiska  z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z niedoborów wody 
3) Wprowadzenie mechanizmów formalno-prawnych umożliwiających racjonalne 

gospodarowanie zasobami wodnymi 
4) Racjonalizacja zużycia wody (oszczędzanie wody) 
5) Zwiększenie udziału hydroenergetyki w bilansie energetycznym kraju 
6) Poprawa standardów i rozwój śródlądowych dróg wodnych 

3. Cel strategiczny 3. Ograniczenie negatywnych skutków powodzi i suszy oraz 
minimalizowanie ryzyka występowania sytuacji nadzwyczajnych. 
Cele operacyjne: 
1) Wdrożenie polityki w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym 
2) Zwiększenie skuteczności ochrony ludności przed powodzią i skutkami suszy  

za pomocą efektywnych działań technicznych 
3) Wzrost wykorzystania i podnoszenie efektywności nietechnicznych metod 

ograniczania skutków powodzi i suszy 
4) Zwiększenie bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych 

4. Cel strategiczny 4. Wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi  
i gospodarowania wodami. 
Cele operacyjne: 
1) Opracowanie i etapowe wdrożenie instytucjonalnej reformy zarządzania gospodarką 

wodną 
2) Rozwój instrumentów organizacyjno-prawnych i ekonomicznych zintegrowanego 

zarządzania zasobami wodnymi 
3) Stworzenie systemu edukacji w zakresie gospodarki wodnej 
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Program wodno – środowiskowy kraju 

Program wodno – środowiskowy kraju określa podstawowe i uzupełniające działania 
zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na poszczególnych obszarach 
dorzeczy w Polsce, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów 
gospodarowania wodami. Działania te są opracowane oddzielnie dla każdej scalonej części 
wód powierzchniowych oraz JCWPd. Każdorazowo jednym z działań jest „opracowania 
warunków korzystania z wód regionu wodnego”. Cele „Programu...” określono następująco: 
1) niepogarszanie stanu części wód; 
2) osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód 

powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych; 
3) spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych  

i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych (w tym wrażliwych  
na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, 
narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, 
przeznaczonych do celów rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia ludności  
w wodę przeznaczoną do spożycia, przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt 
wodnych o znaczeniu gospodarczym, do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których 
utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie); 

4) zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 
środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 

 
 
Strategia ochrony obszarów wodno – błotnych w Polsce wraz z planem działań (na lata 
2006-2013) 

 

Celem nadrzędnym Strategii jest powszechna ochrona środowisk wodno-błotnych  
w kraju na drodze: 
1) zapewnienia ciągłości istnienia i naturalnego charakteru środowisk zachowanych 

dotychczas obszarów wodno-błotnych oraz pełnionych przez nie funkcji ekologicznych 
2) zatrzymania procesu degradacji i zanikania środowisk wodno-błotnych; 
3) restytucji przyrodniczej obszarów zdegradowanych. 

 
Ochrona ta powinna być realizowana w odniesieniu do całych ekosystemów, jak  

i pojedynczych elementów składających się na różnorodność biologiczną: biotopów wodno-
błotnych, zbiorowisk roślinnych, a także cennych gatunków fauny i flory.  

Cele strategiczne Strategii sformułowano następująco: 
1. Doskonalenie i harmonizacja przepisów prawnych. 
2. Synchronizacja działań różnych resortów, struktur zarządzania i organizacji. 
3. Synchronizacja działań w zakresie zalesień siedlisk hydrogenicznych. 
4. Ochrona prawna obiektów najcenniejszych przez włączanie ich w sieć obszarów 

chronionych. 
5. Wskazanie priorytetowych obszarów wymagających ochrony lub renaturyzacji. 
6. Rozwój metod czynnej ochrony obszarów wodno-błotnych. 
7. Usprawnienie i wdrożenie instrumentów finansowych w sferze ochrony środowiska, 

wspierających ochronę obszarów wodno-błotnych. 
8. Zapewnienie właściwej edukacji i promocji wartości obszarów wodno-błotnych, ich 

zagrożeń oraz potrzeb ochrony. 



Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko  

dla projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Baryczy 

 

 

 28

9. Rozwój badań naukowych i monitoringu na obszarach wodno-błotnych, w tym 
stworzenie zintegrowanego monitoringu obszarów wodno-błotnych objętych ochroną  
w ramach sieci Natura 2000, obszarów objętych Dyrektywą Azotanową i obszarów 
wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej. 

 
 
Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej 

 
Głównym celem strategii jest zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej oraz 

zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jej organizacji,  
z uwzględnieniem potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego oraz konieczności zapewnienia 
odpowiednich warunków życia i rozwoju społeczeństwa. Odbywa się to poprzez: 

− realizację polityki regionalnej zgodnej z zasadami rozwoju zrównoważonego, 

− zwiększenie powierzchni i liczby terenów chronionych, 

− zwiększenie różnorodności biologicznej kompleksów leśnych, 

− zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, 

− wzmocnienie merytoryczne i organizacyjne służb ochrony przyrody na poziomie 
regionalnym i lokalnym. 
 
W odniesieniu do gospodarki wodnej, Strategia wskazuje dwa działania operacyjne: 

1. Wzmocnienie działań na rzecz osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód, a także 
ekosystemów wodnych i od wód zależnych, w tym utrzymania wszędzie tam gdzie jest to 
możliwe, naturalnego lub zbliżonego do naturalnego charakteru rzek i ich dolin. 

2. Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzek. 
 
 

IV.3. DOKUMENTY REGIONALNE I WOJEWÓDZKIE 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
 

Według RDW plany gospodarowania wodami są narzędziem planistycznym, które ma 
usprawnić proces osiągania celów środowiskowych. PGW jest syntezą prac 
przeprowadzonych na obszarze dorzecza w pierwszym cyklu planistycznym i zawiera takie 
elementy jak: 

• ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujący w szczególności: 
wykaz JCWP (wraz z podaniem ich typów) i JCWPd; 

• podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich 
wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, 

• wykaz obszarów chronionych, 

• mapę sieci monitoringu, wraz z prezentacją programów monitoringowych, 

• ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych, 

• podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód, 

• podsumowanie działań zawartych w programie wodno – środowiskowym kraju,  

• wykaz innych szczegółowych programów i planów gospodarowania dotyczących zlewni, 
sektorów gospodarki, problemów lub typów wód, wraz z omówieniem zawartości tych 
programów i planów, 
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• podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji 
społecznych, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie, 

• wykaz organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 

• informacje o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji źródłowej 
wykorzystanej do sporządzenia planu oraz informacji o spodziewanych wynikach 
realizacji planu. 
 

 

Pozostałe dokumenty 
 
W 2012 r. na zlecenie RZGW postało opracowanie pn. „Warunki korzystania z wód 

zlewni Baryczy. 1. Zadanie 1 Analiza obowiązujących dokumentów planistycznych oraz 
opracowań merytorycznych” (Hobot A. i in., „Pectore-Eco” Sp. z o.o. i Zakład Usług 
Specjalistycznych MPWiK Sp. z o.o.). W publikacji tej dokonano analizy ustaleń wybranych 
krajowych dokumentów planistycznych, dokumentów wojewódzkich (strategie rozwoju, 
plany zagospodarowania przestrzennego województwa, programy ochrony środowiska, 
programy małej retencji) oraz dokumentów gminnych. Praca ta zawiera rozdział 4  
pn. „Wstępne wnioski do propozycji wymagań, priorytetów i ograniczeń w korzystaniu  
z zasobów wodnych wód zlewni Baryczy”. Poniżej zaprezentowano wybrane fragmenty  
z tego rozdziału: 

− „I. Z uwagi na istniejące pobory wód powierzchniowych i podziemnych zidentyfikowane 
we wszystkich 11 SCWP oraz obejmujący SCWP: SO0201, SO0202, SO0205, SO0206, 
SO0208, SO0209, SO0210, SO0211 planowany rozwój społeczny, gospodarczy i 
turystyczny, który generować będzie zwiększenie poborów wód, wydaje się zasadne 
sformułowanie wymagań w zakresie:  
o nieprzekraczania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych 

polegającego na tym, aby sumaryczny pobór wód podziemnych (rzeczywisty i 
określony w pozwoleniach wodnoprawnych) nie przekraczał ilości dostępnych 
zasobów wód podziemnych; 

o przepływu nienaruszalnego polegającego na tym, że pobór wód powierzchniowych 
nie naruszał przepływu nienaruszalnego w cieku”. 

− „II. Wobec zidentyfikowanych we wszystkich SCWP na terenie zlewni Baryczy zrzutu 
ścieków oraz prac realizowanych w ramach KPOŚK jak i planowanego rozwoju 
społecznego, gospodarczego i turystycznego, który generować będzie zwiększone ilości 
ścieków komunalnych wydaje się zasadne sformułowanie wymagania w odniesieniu do: 
wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych polegającego na tym, iż, 
wprowadzenie zanieczyszczeń do wód o stanie co najmniej dobrym, nie może pogarszać 
stanu/potencjału tych wód, a wprowadzanie zanieczyszczeń do wód o stanie/potencjalne 
gorszym od dobrego musi uwzględniać potrzebę poprawy ich stan/potencjału”. 

− „III. Z uwagi na istniejącą zabudowę hydrotechniczną zlokalizowaną na terenie zlewni 
Baryczy we wszystkich SCWP oraz planowane prace polegające na budowie nowych 
obiektów hydrotechnicznych, obiektów małej retencji, zidentyfikowanych w SO0202, 
SO0203, SO0204,SO0206, SO0207, SO0208, SO0209,  SO0210, SO0211, wydaje się 
zasadne sformułowanie wymagań w zakresie przywrócenia ciągłości morfologicznej 
cieków, w tym budowy nowych urządzeń wodnych. (…)  Zakłada się jednak, iż aspekt ten 
zostanie uwzględniony w warunkach korzystania z wód regionu wodnego Środkowej 
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Odry. Nie proponuje się zatem sformułowania wymagań w odniesieniu do zachowania 
ciągłości morfologicznej cieków.”  

 
W tym miejscu należy z całą mocą podkreślić, że warunki korzystania z wód regionu 

wodnego Środkowej Odry jeszcze nie zostały przyjęte. Opublikowany przez RZGW projekt 
tych warunków który był przedmiotem konsultacji społecznych (wrzesień-październik  
2013 r.) budzi wątpliwości pod kątem zgodności z celami środowiskowymi RDW i unijnych 
dyrektyw dotyczących ochrony przyrody, m.in. ze względu na wątpliwe pod kątem 
merytorycznym zapewnienie ochrony biologicznych elementów oceny stanu wód. 
Przykładowo: nie chroni on ciągłości morfologicznej rzek w sposób wymagany RDW: 

− pomija kwestie transportu rumowiska w korycie rzek,  

− ochronę ciągłości biologicznej ogranicza wyłącznie do tych cieków, które przedstawiono 
w publikacji pn. „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek 
na obszarach dorzeczy w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału 
ekologicznego JCWP" (Błachuta J., i in., 2010 r.); tymczasem RDW mówi o konieczności 
ochrony „zespołów specyficznych dla danego typu wód” (sformułowanie z punktu 1.2.1 
w zał. V RDW, chodzi o zespoły gatunków ichtiofauny). 
 
Mając na uwadze powyższe, w niniejszej prognozie przyjęto następujące założenia 

istotne dla właściwego spojrzenia na dalszą część opracowania: 
1. Przy prowadzenia strategicznej OOŚ dla warunków korzystania z wód zlewni uznano,  

że dokument ten powinien spełniać swą ustawową i systemową funkcję bez względu na 
treść projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego. 

2. Projekt warunków korzystania z wód regionu wodnego nie został potraktowany  
w niniejszej prognozie jako punkt odniesienia, ponieważ jest on na stosunkowo 
wczesnym etapie tworzenia i budzi wątpliwości pod kątem zgodności z RDW i dyrektywą 
siedliskową. 

3. W ślad za powyższym, w niniejszej prognozie uznano, że warunki korzystania z wód 
zlewni Baryczy są narzędziem, które powinno w miarę możliwości konkretnie limitować 
takie ramy korzystania z wód, które zapewnią co najmniej zgodność z RDW i innymi 
dyrektywami dot. ochrony środowiska (w tym: ochrony wody przeznaczonej do celów 
komunalnych i przemysłowych). 

4. W przypadku przyjęcia warunków korzystania z wód regionu wodnego, w których 
zawarte będą ustalenia dot. ochrony wód na poziomie co najmniej zgodnym z RDW  
i dyrektywą siedliskową, wnioski zawarte w niniejszej prognozie powinny być 
zweryfikowane pod kątem adekwatności do zaistniałej sytuacji prawnej. 
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V. ANALIZA UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH 

 
W niniejszym rozdziale wagę położono na zagadnienia mające związek z dokumentem 

będącym przedmiotem strategicznej OOŚ, a więc na takie komponenty środowiska jak wody 
powierzchniowe, wody podziemne i przyroda ożywiona. Opis poszczególnych komponentów 
środowiska został oparty przede wszystkim na treści dwóch publikacji opracowanych na 
zlecenie RZGW, tj.:  

− „Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy. Zadanie 2. Bilans wodnogospodarczy” 
(Hobot A. i in., „Pectore-Eco” Sp. z o.o. i Zakład Usług Specjalistycznych MPWiK  
Sp. z o.o., 2012 r.) 

− „Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy. Charakterystyka zlewni Baryczy” (Hobot A.  
i in., „Pectore-Eco” Sp. z o.o. i Zakład Usług Specjalistycznych MPWiK  
Sp. z o.o., 2012 r.) 
 

Część dotyczącą uwarunkowań przyrodniczych oparto na własnych analizach. 
 

V.1. POŁOŻENIE 

Zlewnia Baryczy, której powierzchnia wynosi 5543,37 km2, położona jest na obszarze 
dorzecza Odry, w regionie wodnym Środkowej Odry.  

 
Zlewnia Baryczy to obszar wyjątkowy w skali kraju. Przez wieki wykształcał się tu 

specyficzny układ wzajemnych powiązań między człowiekiem a przyrodą. Obok siebie 
funkcjonują tu ogromne kompleksy stawów hodowlanych stworzonych przez człowieka oraz 
tereny wodno-błotne trudno dostępne, gdzie przyroda rządzi się własnymi prawami. Z jednej 
strony działalność człowieka jest zagrożeniem dla przyrody, z drugiej strony to działalność 
człowieka doprowadziła do wykształcenia się szeregu siedlisk antropogenicznych, które 
dzisiaj stanowią ostoję dla wielu gatunków roślin i zwierząt. W tej układance wyjątkową rolę 
pełnią stawy hodowlane, w szczególności objęte ochroną rezerwatową ,,Stawy Milickie’’, 
będące ostoją dla wielu rzadkich i chronionych gatunków ptaków, płazów, ssaków, 
bezkręgowców i roślin. 

 
Pod względem administracyjnym zlewnia położona jest na obszarze trzech województw: 

dolnośląskiego (47,6 %), wielkopolskiego (51,7 %) i lubuskiego (0,7 %). Na obszarze zlewni 
Baryczy znajduje się 15 powiatów oraz 55 gmin, z czego 3 to gminy miejskie, 20 - gminy 
wiejskie oraz 32 gminy wiejsko-miejskie. Położenie analizowanego obszaru objętego 
zapisami WKW przedstawiono na rycinach nr 1 i 2. 
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Ryc. 1. Położenie i granice zlewni Baryczy [źródło: WKW, załącznik nr 1] 
 
 

 
Ryc. 2. Położenie zlewni Baryczy na tle podziału fizycznogeograficznego [źródło: 12] 
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V.2. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA 

Teren zlewni rzeki Baryczy zamieszkuje ok. 490 tysięcy osób. Największymi skupiskami 
ludności w obrębie zlewni Baryczy jest miasto Leszno (64 tys. mieszkańców) oraz Rawicz  
i Krotoszyn zamieszkuje ponad 20 tyś osób. Ostrów Wielkopolski (72 tys. mieszkańców) jest 
położony fragmentarycznie w obrębie zlewni (większa część miasta znajduje się poza 
zlewnią).  

Średnia gęstość zaludnienia wynosi 89 osób/km2 i jest niższa od średniej gęstość 
zaludnienia na terenie Polski (122 osoby/km2). Gęstość zaludnienia waha się od 25 osób/km2 
(gmina wiejska Jemielno) do ponad 2000 osób/km2 (gmina miejska Leszno). 

Na obszarze zlewni Baryczy zlokalizowany jest Kalisko-Ostrowski Okręg Przemysłowy, 
znajdujący się we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Na terenie zlewni Okręg 
obejmuje takie główne ośrodki, jak: Ostrów Wielkopolski, Odolanów, Przygodzicie i Raszków. 
W części północnej i zachodniej zlewni Baryczy najbardziej rozwinięte gospodarczo są 
ośrodki przemysłowe tj. Leszno i Bojanów. Na północnym wschodzie dominuje przemysł 
maszynowy i chemiczny w ośrodkach przemysłowych Koźmin Wielkopolski i Krotoszyn.  
We wschodniej części zlewni głównym ośrodkiem przemysłowym jest Ostrzeszów.  
W centralnej części głównym ośrodkiem przemysłowym jest Rawicz. Z kolei na południu 
większym ośrodkiem przemysłowym jest Trzebnica. 

W zlewni Baryczy występuje rozwinięte rolnictwo; ok. 64,9 % powierzchni zlewni to 
tereny rolnicze, położone głównie w północnej, południowej i zachodniej jej części.  
Na wschodzie przeważają treny leśnie. W centralnej części omawianego obszaru dominuje  
gospodarka stawowa – rybactwo i przetwórstwo ryb, z dominującym ośrodkiem w Miliczu. 
 

V.3. WODY POWIERZCHNIOWE 

Powierzchnia zlewni Baryczy wynosi 5 543,37 km2. Główna rzeka – Barycz – ma długość 
136,2 km. Jest ona prawostronnym dopływem Odry. Największymi jej lewobrzeżnymi 
dopływami są:  

− Dąbrówka (długość 31,1 km),  

− Złotnica (długość 37,2 km),  

− Polska Woda (długość 54,0 km),  

− Prądnica (długość 34,0 km), 

− Sąsiecznica (długość  43,8 km), 

− Tynica (długość 28,08 km).  
Największe dopływy prawostronne to:  

− Kuroch (długość 32,4 km),  

− Czarna Woda (długość 27,3 km),  

− Orla (długość 95,1 km)  

− Polski Rów (długość 63,5 km). 
 

Barycz bierze początek w szerokim obniżeniu położonym na południe od Ostrowa 
Wielkopolskiego na wysokości 126 m n.p.m. Wody Baryczy odpływają jednocześnie za 
zachód – przepływając przez Odolanów i Milicz uchodząc do Odry oraz na wschód uchodząc 
do Ołoboku i wraz z nim do Prosny. Następnie Barycz wpływa do Kotliny Milickiej. Na zachód 
od Milicza, Barycz przepływa Bramą Milicką do Kotliny Żmigrodzkiej. W części południowej 
tego obszaru znajdują się stawy i często podmokłe lasy. Jest to teren równinny odwadniany 
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przez rzekę Sąsiecznicę – największy lewy dopływ Baryczy. Od północy znajduje się 
największy prawy dopływ Baryczy – Orla. Po połączeniu wód Baryczy z Orlą i przekroczeniu 
granicy województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego Barycz wpływa na Obniżenie 
Grabowskie i łączy się z wodami Polskiego Rowu, a następnie uchodzi do Odry w km 
378+200 w Wyszanowie na wysokości 74 m n.p.m. Średni spadek rzeki waha się od 0,66‰ 
(górny bieg) do 0,45‰ (bieg dolny). Sieć rzeczna zlewni jest bardzo gęsta i wynosi  
0,6 km/km2. Rzeki zlewni Baryczy mają głównie charakter rzek nizinnych. Wyjątkiem są górne 
odcinki lewobrzeżnych dopływów Baryczy, spływające z Wzgórz Trzebnickich, 
Ostrzeszowskich i Twardogórskich charakterystycznych dla cieków podgórskich. 

Rzeka na prawie całej długości jest uregulowana i obwałowana. Na całej długości rzeki 
znajduje się kilkanaście jazów piętrzących wodę dla stawów rybnych i dla nawadniania 
przyległych łąk. Na obszarze zlewni znajdują się liczne zbiorniki wodne, największe z nich to: 
Duży Mewi Staw (2,6 km2), Jezioro Szperek (0,3 km2) i Staw Węgierek (0,1 km2). Ponadto na 
terenie tym występuje zespół stawów hodowlanych o powierzchni ok. 7 500 ha.  Największe 
skupisko stawów karpiowych i pstrągowych znajduje się na SCWP SO0202 oraz SO0205. Są to 
tereny powiatów: milickiego, trzebnickiego oraz oleśnickiego. Zdecydowana większość 
stawów należy do Państwowego Zakładu Budżetowego „Stawy Milickie” i tworzy sieć 
kompleksów: Radziądz, Potasznia, Ruda Sułowska, Krośnice, Stawno  czy Jamnik.  

Schemat sieci hydrograficznej zlewni Baryczy przedstawiono na rycinie nr 3. 
W zlewni Baryczy wydzielono 64 JCWP, które z kolei zostały zaglomerowane do  

11 SCWP. Jednolite części wód rzek zaklasyfikowano do 4 typów abiotycznych: potok nizinny 
piaszczysty (17), potok nizinny żwirowy (18), rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19),  
typ nieokreślony (0).  

39 JCWP ma status silnie zmienionych części wód, 3 JCWP mają status sztucznych części 
wód (chodzi o doprowadzalniki wody do kompleksu stawów Rezerwatu Milickiego), 
pozostałe JCWP uznano za naturalne części wód. PGW wskazuje, że dla 31 JCWP, które nie 
osiągną celów środowiskowych w terminie wskazanym w RDW jako podstawowy (tj. do roku 
2015 r.), ustanowiono derogacje czasowe. Jako przyczynę wskazano fakt, iż stopień 
zanieczyszczenia wód spowodowany rodzajem użytkowania gruntów w zlewni uniemożliwia 
osiągnięcie założonych celów środowiskowych w wymaganym czasie. W przypadku trzech 
JCWP wskazano przesunięcie terminu osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi położenie 
części wód na obszarze OSN (obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze 
źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć)  oraz derogacje wynikające z realizacji 
nowych inwestycji. 

 

V.4. WODY PODZIEMNE 

Omawiany obszar zlewni Baryczy stanowi część regionu wielkopolskiego (VI) wg podziału 
hydrogeologicznego wg Atlasu hydrogeologicznego Polski. W skład regionu wielkopolskiego 
wchodzą subregiony: VI.5 zielonogórsko – leszczyński, VI.6 pradoliny barycko – głogowskiej, 
VI.7 trzebnicki. Wody zlewni Baryczy występują w osadach wodonośnych czwartorzędu, 
neogenu i paleogenu. Na terenie zlewni Baryczy zlokalizowanych jest 5 GZWP, co 
przestrzennie jest zilustrowane na rycinie nr 4. 

 
Zlewnia Baryczy położona jest w obrębie dwóch  JCWPd. JCWPd 79 obejmuje fragment 

zachodni zlewni zajmując 68,9 % powierzchni zlewni. Z kolei JCWPd 80 stanowi 31,1 % 
powierzchni omawianego obszaru i zlokalizowana jest w części wschodniej.    
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Wykonana w 2011 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska „Mapa wrażliwości wód 
podziemnych na zanieczyszczenie” [14] przedstawia informacje na temat podatności wód 
podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenia z powierzchni terenu. 
Wycinek „Mapy...” dla zlewni Baryczy (z dodatkowo naniesionymi granicami i numerami 
JCWPd) przedstawia rycina nr 5. 

 

 
Ryc. 3. Sieć hydrograficzna zlewni Baryczy [źródło: 12] 
 
 

 
Ryc. 4. Główne zbiorniki wód podziemnych zlewni Baryczy [źródło: 12] 
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Ryc. 5. Podatność wód pierwszego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenia z powierzchni terenu 
w obszarze zlewni Baryczy [na podstawie: 20] 
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V.5. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE 

Na terenie regionu wodnego Górnej Wisły występuje wiele terenów o wybitnych 
walorach przyrodniczych. Najważniejsze z nich zostały objęte prawnymi formami ochrony 
przyrody. Mapa przedstawiająca położenie obszarów ochrony przyrody względem granic 
zlewni Baryczy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej prognozy (oddzielny wydruk). 
 
V.5.1. Obszary Natura 2000 

Na obszarze zlewni Baryczy zidentyfikowano 12 obszarów Natura 2000: 

• 3 obszary specjalnej ochrony ptaków: „Dolina Baryczy”, „Łęgi Odrzańskie” oraz 
„Dąbrowy Krotoszyńskie”. Łączna powierzchnia ww. obszarów, w obrębie zlewnii 
wynosi ok. 834,34 km2 (15,5 % jej powierzchni); 

• 9 specjalnych obszarów ochrony siedlisk, Dąbrowy Krotoszyńskie”, „Chłodnia  
w Cieszkowie”, „Dolina Łachy”, "Ostoja nad Baryczą", „Skoroszowskie Łąki”, „Leśne 
Stawki koło Goszcza”, „Wzgórza Warzęgowskie”, „Dolina Dolnej Baryczy”, „Łęgi 
Odrzańskie”. Łączna powierzchnia ww. obszarów, w obrębie zlewnii wynosi  
ok. 1160,17 km2 (20,93 % jej powierzchni). 

Przy waloryzacji obszarów Natura 2000 dla potrzeb niniejszej prognozy posłużono się 
oceną związku przedmiotu ich ochrony (jakimi mogą być siedliska, rośliny, ptaki i inne 
zwierzęta) z ekosystemami wodnymi i podmokłymi. 
 
V.6.1.1. Obszary Specjalnej Ochrony ptaków 

W Polsce ochronie podlega (w ramach obszarów Natura 2000) 73 gatunków lęgowych 

ptaków, z czego 44 związane są z środowiskiem wodnym lub podmokłym. Kolejnych  
11 nielęgowych gatunków wodno-błotnych chronionych jest w miejscach koncentracji 
podczas sezonowych przelotów 
 
Tabela 1. Gatunki ptaków wodno-błotnych z załącznika I DP odbywające regularne lęgi oraz 
regularnie występujące w sezonie pozalęgowym  

Kod i nazwa gatunkowa 
Związek z siedliskami 

wodnymi  
i zależnymi od wody 

A007 Perkoz rogaty − Podiceps auritus wysoki 

A021 Bąk − Botaurus stellaris wysoki 

A022 Bączek − Ixobrychus minutus wysoki 

A023 Ślepowron − Nycticorax nicticorax wysoki 

A027 Czapla biała − Egretta alba wysoki 

A029 Czapla purpurowa − Ardea purpurea wysoki 

A030 Bocian czarny − Ciconia nigra przeciętny/wysoki - wysoki 

A031 Bocian biały − Ciconia ciconia przeciętny/wysoki - wysoki 

A038 Łabędź ́krzykliwy − Cygnus cygnus wysoki 

A060 Podgorzałka − Aythya nyroca wysoki 

A037 Kania czarna − Milvus migrans wysoki 

A074 Kania ruda − Milvus milvus wysoki 

A075 Bielik − Haliaeetus albicilla wysoki 

A081 Błotniak stawowy − Circus aeruginosus wysoki 

A082 Błotniak zbożowy − Circus cyaneus przeciętny 
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A084 Błotniak łąkowy − Circus pygargus przeciętny 

A089 Orlik krzykliwy − Aqulina pomarina przeciętny 

A090 Orlik grubodzioby − Aquila clanga przeciętny 

A094 Rybołów −Pandion haliaetus wysoki 

A409 Cietrzew − Tetrao tetrix przeciętny 

A108 Głuszec − Tetrao urogallus niski/przeciętny 

A119 Kropiatka − Porzana porzana przeciętny/wysoki 

A120 Zielonka − Porzana parva przeciętny/wysoki 

A122 Derkacz − Crex crex przeciętny/wysoki 

A127 Żuraw − Grus grus wysoki 

A131 Szczudłak − Himantopus himantopus wysoki 

A132 Szablodziób − Recurvirostra avocetta wysoki 

A133 Kulon − Burhinus oedicnemus przeciętny/wysoki 

A154 Dubelt − Gallinago media przeciętny/wysoki 

A166 Łęczak − Tringa glareola przeciętny/wysoki 

A149 Biegus zmienny − Calidris alpina schinzii przeciętny 

A151 Batalion −Philomachus pugnax wysoki 

A171 Mewa czarnogłowa − Larus melanocephalus wysoki 

A177 Mewa mała − Larus minutus wysoki 

A199 Rybitwa rzeczna − Sterna hirundo wysoki 

A194 Rybitwa popielata − Sterna paradisea wysoki 

A195 Rybitwa białoczelna− Sterna albifrons wysoki 

A196 Rybitwa białowąsa − Chlidonias hybridus wysoki 

A197 Rybitwa czarna − Chlidonias niger wysoki 

A222 Uszatka błotna − Asio flammeus przeciętny/wysoki 

A229 Zimorodek − Alcedo athis wysoki 

A272 Podróżniczek − Luscinia svecica przeciętny/wysoki 

A294 Wodniczka − Acrocephalus paludicola wysoki 

A001 Nur rdzawoszyi − Gavia stellata wysoki 

A002 Nur czarnoszyi − Gavia arctica wysoki 

A026 Czapla nadobna − Egretta garzetta wysoki 

A037 łabędź czarnodzioby − Cygnus columbianus wysoki 

A045 Bernikla białolica − Branta leucopsis wysoki 

A068 Tracz bielaczek − Mergus albellus wysoki 

A140 Siewka złota − Pluvialis apricari wysoki 

157 Szlamnik − Limosa lapponica wysoki 

A170 Płatkonóg szydłodzioby − Phalaropus lobatus wysoki 

A190 Rybitwa wielkodzioba − Sterna caspia wysoki 

A191 Rybitwa czubata − Sterna sandvicensis wysoki 

[źródło: Kowalczak P., i in. (2009) Natura 2000 a gospodarka wodna] 
 

Oprócz wymienionych w powyższej tabeli gatunkami lęgowymi, na obszarach Natura 
2000 chronione są również ptaki przelotne nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 
79/409/EWG. Gatunki wodno-błotne wymienione w standardowych formularzach danych  
(w punktach 3.2.b.) obszarów w zlewni Baryczy zestawia kolejna tabela. 
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Tabela 2. Gatunki migrujących ptaków wodno-błotnych dla których obszary w zlewni Baryczy są 
istotnymi siedliskiem. 

Kod i nazwa gatunkowa 
Związek z siedliskami wodnymi 

i zależnymi od wody 

A005 Perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus wysoki 

A006 Perkoz rdzawoszyi - Podiceps grisegena wysoki 

A028 Czapla siwa - Ardea cinerea wysoki 

A036 Łabędź niemy - Cygnus olor wysoki 

A038 Łabędź krzykliwy − Cygnus cygnus wysoki 

A039 Gęś zbożowa - Anser fabalis wysoki 

A041 Gęś białoczelna -  Anser albifrons wysoki 

A043 Gęgawa - Anser anser wysoki 

A051 Krakwa - Anas strepera wysoki 

A053 Krzyżówka - Anas platyrhynchos wysoki 

A055 Cyranka - Anas querquedula wysoki 

A059 Głowienka - Aythya ferina wysoki 

A061 Czernica - Aythya fuligula wysoki 

A070 Tracz nurogęś - Mergus merganser wysoki 

A118 Wodnik zwyczajny - Rallus aquaticus wysoki 

A125 Łyska - Fulica atra wysoki 

A156 Rycyk - Limosa limosa przeciętny/wysoki 

A179 Śmieszka - Chroicocephalus ridibundus wysoki 

[źródło: opracowanie własne na podstawie SFD obszarów Natura 2000] 
 

Dalsze tabele zawierają krótki opis trzech obszarów chroniących ptaki oraz waloryzację 
tych obszarów pod względem istotności dla ptaków wodno-błotnych.  
 
Tabela 3. Opis obszarów Natura 2000 ustanowionych dla ochrony ptaków (OSOP). 

Kod 

obszaru 

Powierzchnia 

[km
2
] 

Nazwa 

obszaru 
Opis 

PLB300007 342,45 

Dąbro-
wy 

Kroto-
szyńskie 

Dąbrowy Krotoszyńskie porastające wysoczyznę Kielecką to jeden z 
największych i najbardziej znanych w Europie zwartych kompleksów 
lasów dębowych. Poza lasami grądowymi występują tu, w mniejszej 
ilości łęgi i buczyny. Podstawowym przedmiotem ochrony są tu 
populacje dwóch gatunków dzięciołów: średniego (>4% populacji 
krajowej) i zielonosiwego (>1% populacji krajowej).  
W zlewni Baryczy znajduje się ok. 77% powierzchni obszaru. 

PLB020008 179,99 
Łęgi 

Odrzań-
skie 

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 53. Obejmuje fragment doliny 
Odry o długości 101 km, od Brzegu Dolnego do Głogowa. W okresie 
lęgowym obszar zasiedla kania czarna - około 4% populacji krajowej, 
muchołówka białoszyja - 2,5%-4% populacji krajowej, dzięcioł średni - 
około 3% populacji krajowej), kania ruda - 1,5%-2% populacji 
krajowej, dzięcioł zielonosiwy - 1%-2% populacji krajowej, czapla siwa 
- 1,8%. W okresie przelotów stanowi istotną ostoję dla nurogęsi i 
cyranki. 
W zlewni Baryczy znajduje się jedynie ok. 10% powierzchni obszaru 
(przede wszystkim rejon ujścia Baryczy). 



Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko  

dla projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Baryczy 

 

 

 40

Kod 

obszaru 

Powierzchnia 

[km
2
] 

Nazwa 

obszaru 
Opis 

PLB020001 555,168 
Dolina 

Baryczy 

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 54. Wpisana na listę obszarów 
Konwencji Ramsar, chroniące najcenniejsze ekosystemy wodno-
błotne w skali globu. 
Występuje tu co najmniej 20 gatunków ptaków z Załącznika I 
Dyrektywy Ptasiej, 8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W 
okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej 
następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), bąk (PCK), bielik 
(PCK), błotniak stawowy, bocian czarny, kania czarna (PCK), łabędź 
krzykliwy, podgorzałka (PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, 
zielonka (PCK), zimorodek, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, 
łabędź niemy, gęgawa, cyranka, czernica, krakwa, łyska, wodnik, 
rycyk, brzegówki; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: 
bocian biały, kania ruda, kropiatka i żuraw; W okresie wędrówek 
występuje co najmniej 1% populacji szlaku migracyjnego 
następujących gatunków ptaków: żuraw, gęś zbożowa (>4%!); 
ponadto spotykane są stada gęgawy do 1300 osobników i mieszane 
stada gęsi w ilości do 33000 osobników; ptaki wodno-błotne 
występują w koncentracjach powyżej 20000 osobników. W okresie 
zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku migracyjnego 
następujących gatunków ptaków: gęś zbożowa, mieszane stada gęsi 
do 20000 osobników; łabędź krzykliwy zimuje do 150 osobników; 
ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20000 
osobników. 
Cały obszar znajduje się w zlewni Baryczy. 

 
Tabela 4. Waloryzacja obszarów pod względem znaczenia dla ochrony ptaków środowisk wodno-błotnych. 
Motywacja ochrony (A, B i C) stanowiąca podstawę powołania obszaru. 

Gatunek ptaka 

Dąbrowy 
Krotoszyńskie 

Łęgi Odrzańskie Dolina Baryczy 

Ptaki z 
Zał. I 

Ptaki 
migrujące  

Ptaki z 
Zał. I 

Ptaki 
migrujące 

Ptaki z 
Zał. I 

Ptaki 
migrujące 

A005 Perkoz      C 
A006 Perkoz      C 
A021 Bąk −     B  
A022 Bączek −     C  
A027 Czapla biała −     C  
A028 Czapla siwa -    C  C 
A030 Bocian czarny     C  
A031 Bocian biały −     C  
A036 Łabędź niemy      C 
A037 Kania czarna −   B  C  
A038 Łabędź ́   C C B C 
A039 Gęś zbożowa -      B 
A041 Gęś      C 
A043 Gęgawa -      A 
A051 Krakwa      B 
A053 Krzyżówka -      C 
A055 Cyranka -    C   
A059 Głowienka -      B 
A060 Podgorzałka −     A  
A061 Czernica -      A 
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A070 Tracz nurogęś    C  C 
A074 Kania ruda −   B  C  
A075 Bielik   C  C  
A081 Błotniak     B  
A118 Wodnik      C 
A119 Kropiatka −     C  
A120 Zielonka −     C  
A122 Derkacz −     C  
A125 Łyska       C 
A127 Żuraw       C  
A156 Rycyk -      C 
A179 Śmieszka -      C 
A193 Rybitwa     B  
A196 Rybitwa     B  
A197 Rybitwa     B  
A229 Zimorodek −   C  C  
[źródło: standardowe formularze danych obszarów, opracowanie własne] 
 

Na obszarach ptasich w zlewni Baryczy chronionych jest 36 gatunków ptaków wodno-
błotnych lub zależnych od siedlisk podmokłych. OSOP „Dolina Baryczy” jest istotny dla 
ochrony 19 gatunków lęgowych z zał. 1 DP i 17 gatunków migrujących, a OSOP „Łęgi 
Odrzańskie” chroni odpowiednio 5 i 4 tych gatunków. Łabędź niemy chroniony jest na 
podstawie obu kryteriów. W „Dąbrowie Krotoszyńskiej” nie podlegają specjalnej ochronie 
populacje ptaków wodno-błotnych lub zależnych od siedlisk podmokłych. 
 
V.6.1.2. Specjalne Obszary Ochrony siedlisk 

Spośród 76 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej blisko 
połowa (37 typów) związana jest mniej lub bardziej ściśle z dolinami rzek i podlega wpływom 
działań́ z zakresu gospodarki wodnej (Kowalczak i in., 2009). 
 
Tabela 5. Lista siedlisk podlegających wpływom działań z zakresu gospodarki wodnej; gwiazdką 
oznaczono siedliska priorytetowe 

Ekosystemy Kod i nazwa 

morskie 

1230 − klify na wybrzeżu Bałtyku 

1210 − kidzina na brzegu morskim 

1330 − solniska nadmorskie 

1160 − duże płytkie zatoki 

*1150 − zalewy i jeziora przymorskie 

rzeki 

1130 − ujścia rzek (estuaria) 

2190 − wilgotne zagłębienia międzywydmowe 

3270 − zalewane muliste brzegi rzek 

3150− starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne z 
grążelami, rdestnicami 

3260 − nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 
włosieniczników 

3220 − pionierska roślinność na kamieńcach górskich 
potoków 

3230 − zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach 
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Ekosystemy Kod i nazwa 

górskich potoków 

Siedliska w profilu poprzecznym 
cieków (od koryta do mineralnego 

brzegu) 

3240 − zarośla wierzbowe na kamieńcach i żwirowiskach 
górskich potoków 

*7220 − źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion 
commutati 

*91E0 − łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

91F0 − łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 

6430 − ziołorośla górskie i nadrzeczne 

7230 − górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze 
młak, turzycowisk i mechowisk 

6440 − łąki selernicowe 

6510 − niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie 

6410 − zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

*6120 − ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe 

Zbiorniki oraz siedliska 
bezpośrednio z nimi związane 

3110 − jeziora lobeliowe 

3130 − brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze 
zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto–Nano- juncetea 

3140 − twardo- wodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z pod- 
wodnymi łąkami ramienicowymi 

3150 − naturalne eutroficzne zbiorniki wodne 

3160 − naturalne dystroficzne zbiorniki wodne 

Torfowiska oraz inne mokradła 
(poza dolinami rzecznymi) 

*7110 − torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą 
(żywe) 

7120 − torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do 
naturalnej i stymulowanej regeneracji 

7140 − torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

7150 − obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze 
związku Rhynchosporion 

7210 − torfowiska nakredowe 

4010 − wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym 

*1340 − śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary 

1310 − śródlądowe błotniste solniska z solirodem 

*91D0 − bory i lasy bagienne 

Siedliska w profilu poprzecznym 
cieków (od koryta do mineralnego 

brzegu) 

3240 − zarośla wierzbowe na kamieńcach i żwirowiskach 
górskich potoków 

*7220 − źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion 
commutati 

*91E0 − łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

91F0 − łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 

6430 − ziołorośla górskie i nadrzeczne 

7230 − górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze 
młak, turzycowisk i mechowisk 

6440 − łąki selernicowe 

6510 − niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie 

6410 − zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

*6120 − ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe 

[źródło: Kowalczak P., i in. (2009) Natura 2000 a gospodarka wodna] 
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Poza siedliskami przyrodniczymi Dyrektywa Siedliskowa tworzy ramy dla ochrony 
zwierząt innych niż ptaki. Spośród 91 występujących w Polsce gatunków zwierząt  
wymagających ochrony w ramach sieci Natura 2000, większość (78 gatunków) jest związana 
z siedliskami wodnymi i podmokłymi. 
 

Tabela 6. Gatunki zwierząt innych niż ptaki  wymienione w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej 
związane z siedliskami wodnymi i podmokłymi 

Grupa Kod i nazwa gatunku 

Stopień wrażliwości  

na zmiany warunków 

wodnych 

ważki 

4045 Łątka ozdobna − Coenagrion ornatum wysoki 

1037 Trzepla zielona − Ophiogomplus cecilia wysoki 

1042 Zalotka większa − Leucrrhinia pectoralis wysoki 

motyle 

4038 Czerwończyk fioletek − Lycaena helle średni 

1060 Czerwończyk nieparek − Lycaena dispar średni 

1059 Modraszek telejus − Maculinea teleius wysoki 

1061 Modraszek nausitous − Maculinea nausithous wysoki 

1065 Przeplatka aurinia − Euphydryas aurinia średni 

1052 Przeplatka maturna − Euphydryas maturna średni 

1071 Strzępotek edypus − Coenonympha oedippus średni 

9003 Sówka puszczykówka − Xylomoia strix wysoki 

chrząszcze 

1923 Średzinka − Mesosa myops niski 

1925 Rozmiazg kolweński − Phyto kolwensis niski 

1081 Pływak szerokobrzeżek − Dytiscus latissimus wysoki 

1082 Keślinek nizinny − Grophoferus bilineatus wysoki 

mięczaki 

1016 Poczwarówka jajowata − Vertigo moulinsiana wysoki 

1013 Poczwarówka Geyera − Vertigo geyeri wysoki 

1015 Poczwarówka zmienna − Vertigo genesii wysoki 

1014 Poczwarówka zwężona − Vertigo angustior wysoki 

1032 Skójka gruboskorupowa − Unio crassus wysoki 

1029 Skójka perłorodna − Margaritifera margaritifera wysoki 

4056 Zatoczek łamliwy − Anisus vorticulus wysoki 

ryby 

1102 Aloza − Alosa alosa wysoki 

1103 Parposz − Alosa fallax wysoki 

1130 Boleń − Aspius aspius wysoki 

1163 Gowacz białopłetwy − Cottus gobio wysoki 

1098 Minóg ukraiński − Eudontomyzon mariae wysoki 

1099 Minóg rzeczny − Lampetra fluviatilis wysoki 

1096 Minóg strumieniowy − Lampetra planeri wysoki 

1095 Minóg morski − Petromyzon marinus wysoki 

1105 Głowacica − Hucho hucho wysoki 

1124 Kiełb białopłetwy − Gobio albipinnatus wysoki 

2511 Kiełb Keslera − Gobio kesleri wysoki 

2522 Ciosa − Pelecus cultratus wysoki 

1134 Różanka − Rodeus sericeus amarus wysoki 

2503 Brzanka − Barbus peloponnesius wysoki 
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Grupa Kod i nazwa gatunku 

Stopień wrażliwości  

na zmiany warunków 

wodnych 

1149 Koza − Cobitis taenia wysoki 

1145 Piskorz − Misgurnus fossilis wysoki 

1146 Koza złotawa − Sabanejewia aurata wysoki 

4009 Strzebla błotna − Eupallasella perenurus wysoki 

1106 łosoś − Salmo salar wysoki 

1101 Jesiotr bałtycki − Acipenser sturio wysoki 

płazy i gady 

1166 Traszka grzebieniasta − Triturus cristatus wysoki 

2001 Traszka karpacka − Triturus montandoni wysoki 

1193 Kumak górski − Bombina variegata wysoki 

1188 Kumak nizinny − Bombina bombina wysoki 

1220 Żółw błotny − Emys orbicularis wysoki 

ssaki 

1304 Podkowiec duży − Rhinolophus ferrumequinum niski 

1303 Podkowiec mały − Rhinolophus hipposideros niski 

1323 Nocek Bechsteina − Myotis bechsteinii niski 

1318 Nocek łydkowłosy − Myotis dasycneme przeciętny/wysoki 

1321 Nocek orzęsiony − Myotis emarginatus niski 

1308 Mopek − Barbastella barbastella niski 

*1352 Wilk − Canis lupus niski 

1361 Ryś − Lynx lynx niski 

*1356 Norka europejska − Mustela lutreola niski 

1355 Wydra − Lutra lutra średni 

1938 Foka obrączkowana − Phoca hispida średni 

1365 Foka pospolita − Phoca vitulina średni 

1364 Foka szara − Halichoerus grypus średni 

1337 Bóbr europejski − Castor fiber średni 

[źródło: Kowalczak P., i in. (2009) Natura 2000 a gospodarka wodna] 
 

W przypadku 41 gatunków występujących w Polsce roślin, dla ochrony których tworzone 
są obszary Natura 2000, 17 taksonów jest związane z ekosystemami wodnymi i mokradłami. 

 
Tabela 7. Gatunki roślin wymienione w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej związane z siedliskami 
wodnymi i podmokłymi. 

Grupa Kod i nazwa gatunku 

Stopień wrażliwości na 

zmiany warunków 

wodnych 

mszaki 1381 Widłoząb zielony − Dicranum viride niski 

mszaki 
1393 Sierpowiec błyszczący − Drepanocladus 
vernicosus wysoki 

mszaki 1389 Parzęchlin długoszczecinowy − Meesia longiseta wysoki 

paprotniki 1428 Marsylia czterolistna − Marsilea quadrifolia wysoki 

rośliny kwiatowe 1903 Lipiennik Loesela − Liparis loeseli wysoki 

rośliny kwiatowe 1831 Elisma wodna − Luronium natans wysoki 

rośliny kwiatowe 1617 Starodub łąkowy − Ostericum palustre przeciętny 

rośliny kwiatowe *2217 Gnidosz sudecki − Pedicularis sudetica wysoki 



Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko  

dla projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Baryczy 

 

 

 45

Grupa Kod i nazwa gatunku 

Stopień wrażliwości na 

zmiany warunków 

wodnych 

rośliny kwiatowe 1528 Skalnica torfowiskowa − Saxifraga hirculus wysoki 

rośliny kwiatowe 4116 Tocja alpejska- karpacka − Tozzia alpina wysoki 

rośliny kwiatowe 
1516 Aldrowanda pęcherzykowata − Aldrovanda 
vesiculosa wysoki 

rośliny kwiatowe 1614 Selery błotne − Apium repens wysoki 

rośliny kwiatowe 
1832 Kaldezja dziewięciornikowata − Caldesia 
parnassifolia wysoki 

rośliny kwiatowe 2109 Warzucha polska − Cochlearia polonica wysoki 

rośliny kwiatowe 1898 Ponikło ukraińskie − Eleocharis carniolica wysoki 

rośliny kwiatowe 4096 Mieczyk błotny − Gladiolus paluster przeciętny 

rośliny kwiatowe 1758 Języczka syberyjska − Ligularia sybirica wysoki 

[źródło: Kowalczak P., i in. (2009) Natura 2000 a gospodarka wodna] 
 
Tabela 8. Obszary Natura 2000 utworzone dla ochrony siedlisk, roślin i zwierząt innych niż ptaki (SOOs). 

Nazwa Powierzchnia Opis 

Chłodnia w 
Cieszkowie 

0,185 

Chłodnia w Cieszkowie to obszerna, podziemna, ceglana piwnica lodowa, 
położona w lesie w pobliżu Cieszkowa. Pochodzi prawdopodobnie z XIX w., 
kiedy to służyła potrzebom pałacu w Cieszkowie. Jedno z większych 
zimowisk nietoperzy w Polsce. Stwierdzono tu dwa gatunki z Załącznika II 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG - mopka (największe zimowisko na Dolnym 
Śląsku) i nocka dużego. Poza rolą hibernakulum, chłodnia ma również ̇
znaczenie dla nietoperzy odbywających migracje. Późnym latem i jesienią ̨
obserwuje się tu znaczną liczbę ̨osobników niespotykanych potem w 
okresie zimowym, dla których jest to stanowisko godowe. 

Dąbrowy 
Krotoszyńskie 

342,25 

Dąbrowy Krotoszyńskie to jeden z największych i najbardziej znanych w 
Europie zwartych kompleksów lasów dębowych - tym samym jest to obszar 
o wybitnym znaczeniu z punktu widzenia Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Na 
omawianym obszarze ochronie podlega 11 typów siedlisk z Załącznika I tej 
dyrektywy, w tym 3 uznane za priorytetowe, oraz jeden gatunek płaza 
(kumak nizinny). 
W zlewni Baryczy znajduje się ok. 77% powierzchni obszaru. 

Dolina Dolnej 
Baryczy 

31,658 

Ostoja obejmuje fragment doliny dolnej Baryczy wraz z jej dopływami - 
Dziczkiem (na S od Góry) i Rowem Śląskim (na N od Góry). W ostoi ochronie 
podlega 10 typów siedlisk. Ostoja jest bardzo ważnym w tej części Polski 
miejscem występowania priorytetowego siedliska - ciepłolubnych dąbrów 
(*91IO), oraz lasów łęgowych i nadrzecznych zarośli wierzbowych (*91E0). 
Ponadto ochronie podlegają tu trzy gatunki ssaków (w tym bóbr i wydra),  
trzy gatunki ryb, oraz trzy gatunki bezkręgowców. 

Dolina Łachy 9,9124 

Obszar obejmuje fragment doliny rzeki Łachy (dopływu Baryczy) na długości 
10 km. Obszar obejmuje cenną mozaikę ̨dobrze zachowanych lasów 
liściastych i ekstensywnie użytkowanych łąk. Na obszarze ochronie podlega 
12 typów siedlisk oraz 15 gatunków zwierząt, w tym trzy gatunki ryb i dwa 
gatunki płazów. Obszar stanowi jedną z najważniejszych ostoi kozioroga 
dębosza i pachnicy dębowej na Dolnym Śląsku oraz znaczącą w skali 
krajowej. Od roku 2008 obszar jest także terenem reintrodukcji susła 
moręgowanego. 

Leśne Stawki 
koło Goszcza 

1,119 

Obszar "Leśne Stawki k. Goszcza" położony jest na skraju większego 
kompleksu leśnego rozciągającego się na zachód od Twardogóry w woj. 
dolnośląskim. Obszar zlokalizowany jest w dolinie bezimiennego potoku, na 
którym założono kilka stawów rybnych wielkości ok. 0,5 ha. Proponowany 
obszar obejmuje także piaszczyste skarpy tworzące brzegi doliny 
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Nazwa Powierzchnia Opis 

strumienia, porośnięte głównie przez monokulturowe drzewostany 
sosnowe. 
Ochronie, poza płatem lasów legowych podlega tu przede wszystkim 
miejsce reintrodukcji żółwia błotnego na Dolnym Śląsku. 

Łęgi 
Odrzańskie 

202,23 

Obejmuje fragment doliny Odry o długości 101 km, od Brzegu Dolnego do 
Głogowa. Ochronie podlega tu 11 typów siedlisk, oraz liczne gatunki ssaków 
(6, w tym 3 związane z wodami), płazów (2), rybi (5) i bezkręgowców (9, w 
tym 2 ważki).  
 
W zlewni Baryczy znajduje się jedynie ok. 8% powierzchni obszaru. 

Ostoja nad 
Baryczą 

820,264 

Obszar obejmuje rozległe bagniste obniżenie doliny Baryczy. Jest to typowa 
rzeka nizinna z wieloma dopływami, fragmentami terenów zalewanych i 
dobrze zachowanymi starorzeczami. Obszar obejmuje kompleks łąk 
zalewowych, stawów rybnych (z najbardziej znanymi Stawami Milickimi), 
pól uprawnych i rozległych terenów leśnych (z wyłączeniem miasta Milicz). 
O specyfice terenu decyduje bogata sieć hydrograficzna z licznymi 
kanałami, naturalnymi i sztucznymi ciekami wodnymi, stawami i 
mokradłami. Ochronie podlega tu 14 typów siedlisk, cztery gatunki ssaków 
(w tym bóbr i wydra), dwa gatunki płazów, pięć gatunków ryb i cztery 
bezkręgowców. 

Skoroszowskie 
Łąki 

13,597 

Obszar stanowi kompleks łąk kośnych trzęślicowych i świeżych oraz 
szuwarów pomiędzy rzeczką Lipniak a południową granicą P.K. "Dolina 
Baryczy". Ochronie podlegają tu dwa siedliska łąkowe oraz cztery gatunki 
motyli. 

Wzgórza 
Warzęgowskie 

6,609 

Obszar obejmuje część niewielkich wzniesień położonych w mikroregionie 
Wzgórza Strupińskie, na Wale Trzebnickim. Wzniesienia pokryte 
zbiorowiskami leśnymi, wśród których dominują grądy 
środkowoeuropejskie oraz mozaikowy krajobraz rolny w części wschodniej. 
Tereny wylesione zajmuje roślinność ́łąkową, fragmenty dawnych muraw, a 
w otoczeniu stawów mozaika roślinności wodnej i szuwarowej. Na obszarze 
chronionych jest osiem typów siedlisk, oraz populację nocka dużego i 
ciepłolubnego nocnego motyla barczatki kataks. 
W zlewni Baryczy znajduje się jedynie ok. 68% powierzchni obszaru. 

 
 
Tabela 9. Siedliska i gatunki roślin i zwierząt rzek, zbiorników wodnych, torfowisk i mokradeł, oraz siedlisk w 
profilu poprzecznym cieków będące przedmiotem ochrony na specjalnych obszarach ochrony siedlisk w zlewni 
Baryczy 
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1037 Trzepla zielona 
Ophiogomplus cecilia 

     B    

1042 Zalotka większa      C    

1052 Przeplatka maturna  
Euphydryas maturna 

     A    

1059 Modraszek telejus  
Maculinea teleius 

     B  C  

1060 Czerwończyk nieparek  
Lycaena dispar 

     B C C  

1061 Modraszek nausitous  
Maculinea nausithous 

       C  

1065 Przeplatka aurinia 
Euphydryas aurinia 

     A  C  

1106 Łosoś      C    

1124 Kiełb białopłetwy      B C   
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1130 Boleń       B    

1134 Różanka amarus   B C  B C   

1145 Piskorz    B C   B   

1146 Koza złotawa        B   

1149 Koza    B C  B B   

1166 Traszka grzebieniasta      C  C B   

1188 Kumak nizinny   C  B  B B   

1220 Żółw błotny      B     

1308 Mopek     C  B B   

1318 Nocek łydkowłosy 
dasycneme 

     B    

1323 Nocek Bechsteina 
bechsteinii 

     B B   

1337 Bóbr europejski    B   B    

1355 Wydra    C C  C B   

3130 − Brzegi lub osuszane dna 
zbiorników wodnych ze 
zbiorowiskami Littorelletea, 
Isoëto–Nanojuncetea 

      A  C 

3150− Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki wodne z 

  C   B B   

3260 − Nizinne i podgórskie rzeki 
ze zbiorowiskami włosieniczników 

   C  C C   

3270 − Zalewane muliste brzegi 
rzek 

     C    

*6120 − Ciepłolubne śródlądowe 
murawy napiaskowe 

 B  C  C    

6410 − Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe 

 B C B  B A A C 

6430 − Ziołorośla górskie i 
nadrzeczne 

 B C   B B   

6440 − Łąki selernicowe   C   B    

6510 − Niżowe i górskie łąki 
świeże użytkowane ekstensywnie 

 B B B  C B B C 

7140 − Torfowiska przejściowe i 
trzęsawiska 

      B   

7230 − Górskie i nizinne 
torfowiska zasadowe o 
charakterze młak, turzycowisk i 

 C     A   

*91D0 − Bory i lasy bagienne  C  B      

*91E0 − Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i jesionowe 

 B B  C B C  C 

91F0 − Łęgowe lasy dębowo- -
wiązowo- -jesionowe 

 B B C  A A  C 

 
9 obszarów siedliskowych położonych w zlewni Baryczy chroni łącznie 36 siedlisk  

i gatunków związanych z wodami i terenami podmokłymi. Ochronie podlega 14 takich typów 
siedlisk, 5 gatunków motyli, 2 gatunki ważek, 7 gatunków ryb, 3 gatunki płazów i gadów oraz 
5 gatunków ssaków. Poszczególne obszary chronią od zera (PLH020001 Chłodnia  
w Cieszkowie) do 28 (PLH020018 Łęgi Odrzańskie) siedlisk i gatunków wodozależnych. 
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V.6.1.3. Obszary Natura 2000 – Shadow List 
 

Mimo rosnącej liczby obszarów chronionych, tworzenie sieci Natura 2000 jest wciąż nie 
zamkniętym procesem. W związku z powyższym w przestrzeni prawnej funkcjonują obszary  
z „listy cieni”. Są to obszary nieobjęte ochroną prawną w ramach prawa krajowego, ale 
chronione przez instytucje i prawo unijne w związku z informacjami o naukowo dowiedzionej 
istotności obszaru dla ochrony siedlisk lub gatunków. W roku 2013 do Komisji Europejskiej 
została przesłana nowa, krótka już lista obszarów wymagających powiększenia oraz 
obszarów wciąż nie objętych a wymagających ochrony w na mocy Dyrektywy Siedliskowej. 
Dla obszaru zlewni Baryczy Shadow List przedstawia 2 nowe obszary. 
 
Tabela 1.  Obszary z Shadow List 2013 

Nazwa obszaru Status  Uzasadnienie 

Jodły Sycowskie 
nowy obszar 
Shadow List 
2010 

Nowy obszar (konkluzja seminarium 
biogeograficznego) dla poprawienia ujęcia w sieci 
siedliska 91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (Abietetum 
polonicum) na zachodnim skraju jego zasięgu. Obszar 
obejmuje część zalesionych wzniesień na północny 
wschód od Sycowa. 

Jodły Międzyborskie 
nowy obszar 
Shadow List 
2013 

nowy obszar (konkluzja seminarium 
biogeograficznego) dla poprawienia ujęcia w sieci 
siedliska 91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (Abietetum 
polonicum) na zachodnim skraju jego zasięgu. Obszar 
obejmuje część zalesionych wzniesień pomiędzy 
Międzyborzem a Twardogórą. 

 
 
5.6.2. Pozostałe obszary ochrony przyrody 

Poza obszarami Natura 2000 utworzonymi w celu ochrony bioróżnorodności w skali 
kontynentu na analizowanym obszarze funkcjonuje wiele obszarów ochrony przyrody 
utworzonych dla zabezpieczenia najcenniejszych ekosystemów w skali kraju. Są to przede 
wszystkim parki narodowe, rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe. 
 
5.6.2.1. Parki narodowe 
Na obszarze zlewni Baryczy nie znajdują się parki narodowe. W przestrzeni publicznej 
powraca pomysł objęcia Stawów Milickich tą formą ochrony, jednak aktualnie nie są w tym 
kierunku wykonywane żadne prace i nie można mówić o planowanym parku narodowym. 
Można jednak zwrócić uwagę, że ostatni powołany w Polsce park narodowy (Ujście Warty), 
chroni bardzo podobny ekosystem – silnie przekształconą przez człowieka dolinę rzeki 
(sztuczny polder), która stanowi jednak niezwykle istotną ostoję ptaków. Ujście Warty, 
chroniony był wcześniej poprzez wielkoobszarową ochronę rezerwatową (rez. Słońsk), 
podobnie jak ma to obecnie miejsce w przypadku Stawów Milickich.  
 
5.6.2.2. Rezerwaty przyrody 

Na terenie zlewni leży 16 rezerwatów przyrody. Ze względu na dużą liczbę tych 
obszarów, w celu łatwiejszej interpretacji zebranych informacji, poza indywidualnym opisem 
rezerwatów zestawiono również informacje o ich grupach. 
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 W analizie uwzględniono typ rezerwatu ze względu na dominujący przedmiot ochrony 
(wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów 
i podtypów rezerwatów przyrody).  

 
Tabela 11. Ilość i powierzchnia rezerwatów w podziale na dominujący przedmiot ochrony 

Typ rezerwatu Ilość rezerwatów Powierzania rezerwatów 
[ha] ornitologiczny 1 5 324,31 

leśny 9 190,43 

krajobrazowy 1 45,93 

florystyczny 2 32,99 

torfowiskowy 2 26,2 

leśno-krajobrazowy 1 24,23 

Suma końcowa 16 5 644,09 
[źródło: opracowanie własne na odstawie Rąkowski G., (red) (2007 ) Rezerwaty Przyrody w Polsce 
Południowej; Rąkowski G., (red) (2006) Rezerwaty Przyrody w Polsce Środkowej] 

 
W toku prac na nad strategiczną oceną oddziaływania projektu WKW na środowisko, 

rezerwaty zaklasyfikowano do trzech grup wrażliwości na zmiany gospodarki wodnej,  
w zależności od ochranianego typu ekosystemu, położenia względem wód 
powierzchniowych i związku z wodami podziemnymi: 

− grupa 1 (mniej wrażliwe na zmiany gospodarki wodnej) - teren niezwiązany z wodami 
podziemnymi (nie podmokły) położony poza dolinami, najczęściej wierzchołki i stoki 
górskie oraz murawy i stepy (na podłożu niezależnym od procesów fluwialnych) 

− grupa 2 (umiarkowanie wrażliwe na zmiany gospodarki wodnej) - tereny częściowo 
zależne, przecinane przez cieki na płaskim podłożu, np. siedliska grądowe 

− grupa 3 (bardzo wrażliwe na zmiany gospodarki wodnej) - tereny podmokłe lub 
zlokalizowane w profilu dolin rzek: rzeki i jeziora, torfowiska, łęgi 

 
Tabela 12. Ilość i powierzchnia rezerwatów w trzech grupach wrażliwości na zmiany gospodarki 
wodnej 

Grupa wrażliwości Ilość rezerwatów Ilość rezerwatów 
Powierzchnia 

rezerwatów [ha] 

mniej wrażliwe na 
zmiany gospodarki 

wodnej 

Leśny 3 32,83 

Florystyczny 1 29,23 

RAZEM: 4 62,06 

umiarkowanie 
wrażliwe na zmiany 
gospodarki wodnej 

 

Leśno-krajobrazowy 1 24,23 

Leśny 3 61,78 

RAZEM 4 86,01 

bardzo wrażliwe na 
zmiany gospodarki 

wodnej 

Ornitologiczny 1 5 324,31 

Leśny 3 95,82 
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Krajobrazowy 1 45,93 

Florystyczny 1 3,76 

Torfowiskowy 2 26,2 

Ornitologiczny 1 5 324,31 

Leśny 3 95,82 

Krajobrazowy 1 45,93 

RAZEM 8 5 496,02 

Suma końcowa 16 5 644,09 

[źródło: opracowanie własne na podstawie na odstawie Rąkowski G., (red) (2007 ) Rezerwaty 
Przyrody w Polsce Południowej, Rąkowski G., (red) (2006) Rezerwaty Przyrody w Polsce Środkowej] 

 
Tabela 13. Charakterystyka rezerwatów występujących na obszarze regiony wodnego. Ocena 
wrażliwości (1-3) wg kryterium opisanego w tekście. 

 

Nazwa Rodzaj Krótki opis przedmiotu ochrony 
Ocena 

(1-3) 

Baszków florystyczny 

Ochroną objęto tu bogate stanowisko największej 
krajowej paproci – długosza królewskiego. 
Stanowisko to uznawane jest za drugie pod 
względem wielkości w Wielkopolsce.  Paproć 
rośnie na podłożu torfowym w podmokłym lesie, 
tworząc kilkanaście kęp różniej wielkości. Las w 
rezerwacie stanowi mozaikę przenikających się 
wzajemnie zespołów leśnych olsu, boru świeżego i 
boru mieszanego.  

3 

Buczyna 

Helenopol 
leśny 

Ochroną objęto tu fragment lasu bukowego o 
charakterze naturalnym, na granicy naturalnego 
zasięgu buka. Las w rezerwacie reprezentuje zespół 
grądu subkontynentalnego. W drzewostanie, w 
większości mającym charakter starodrzewu w 
wieku ok. 125 lat, dominują buk i dąb. 

2 

Dąbrowa koło 

Biadek 

Krotoszyńskich 

leśny 

Ochroną objęto tu charakterystyczny dla 
południowej Wielkopolski fragment kompleksu 
leśnego Dąbrów Krotoszyńskich z pięknymi 
starodrzewami. W obrębie rezerwatu dominują 
zespoły leśne dąbrowy kwaśnej i sosnowo-
dębowego boru mieszanego. Drzewostan tworzy 
dąb szypułkowy, w wieku ponad 250 lat, z 
domieszką 150-letniej sosny.  

1 

Dąbrowa 

Smoszew 
leśny 

Ochroną objęto tu starodrzew dębowy w wieku 
150 lat. Las w rezerwacie reprezentują 
przenikające się wzajemnie zespoły grądu 
środkowoeuropejskiego, łęgu wiązowo-
jesionowego i łęgu jesionowo-olszowego.  

3 

Dębno leśny 
Chroni położony nad rzeką Mostówką fragment 
lasu mieszanego o charakterze naturalnym. 

3 
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Dominującym zespołem leśnym jest tu bór 
mieszany, na mniejszych powierzchniach 
występuje również grąd środkowoeuropejski, łęg 
jesionowo-olszowy i ols. W drzewostanie dominuje 
sosna, w wieku 170-190 lat, w towarzystwie 
dębów szypułkowego i bezszypułkowego. 

Miejski Bór florystyczny 

Ochroną objęto fragment boru mieszanego z 
dominacją sosny w drzewostanie oraz domieszką 
dębu, brzozy, osiki i modrzewia. Głównym 
przedmiotem ochrony są stanowiska gatunków: 
wawrzynka wilczełyko i wiciokrzewu pomorskiego. 

1 

Mszar Bogdaniec torfowiskowy 

Ochroną objęto tu śródleśne torfowisko ze 
stanowiskami rzadkich gatunków roślin. W wyniku 
prac melioracyjnych przeprowadzonych przed II 
wojenną światową bagno uległo przesuszeniu i 
częściowej degradacji, czego efektem było 
obniżenie poziomu wody, mineralizacja torfu, 
sukcesja lasu i zmniejszenie się obszaru otwartych 
torfowisk. Centrum torfowiska zajmuje mszar 
wysokotorfowiskowy, z rzadka porośnięty 
karłowatą sosna. Na jego obrzeżach rozwinęło się 
stopniowo zarastające sosną i brzozą torfowisko 
przejściowe i bór bagienny.  

3 

Wydymacz krajobrazowy 

Ochroną objęto tu staw o powierzchni ponad 10 ha 
oraz otaczające go podmokłe lasy. Lasy w 
rezerwacie reprezentuje zespół łęgu jesionowo-
olchowego. Drzewostan tworzą głównie olchy, dąb 
szypułkowy i grab, w domieszce występują m.in.: 
sosna, świerk, jodła i introdukowana choina 
kanadyjska. W rezerwacie występuje ok. 70 
gatunków ptaków lęgowych 

3 

Czerwona Róża leśny 

Celem ochrony jest zachowanie spontanicznych 
procesów ekologicznych – regeneracji kwaśnej 
dąbrowy. Drzewostan tworzą modrzew, sosna, 
dęby jarząb brekinia. 

1 

Pępowo leśny 

Celem ochrony jest zachowania ze względów 
naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu 
mieszanego z udziałem dębu, buka i modrzewia, z 
domieszką jarzębu brekinii. Zespół roślinności to 
grąd środkowoeuropejski. 

2 

Torfowisko koło 

Grabowna 
torfowiskowy 

Rezerwat chroni torfowisko przejściowe w trzech 
bezodpływowych zagłębieniach terenu, leżących 
na nieprzepuszczalnym podłożu gliniastym. Na 
torfowiskach rozwiały się zbiorowiska turzycowisk i 
szuwarów turzycowych, zaś na ich obrzeża wkracza 
las. Na granicy torfowiska i podłoża mineralnego 
wykształciły się zbiorowiska zarośli łozowych, 
brzeziny bagiennej i olsu, wyżej położony teren 
porasta bór mieszany. W rezerwacie rośnie kilka 
interesujących gatunków bagiennych. 

3 

Stawy Milickie ornitologiczny 
Rezerwat obejmuje pięć odrębnych kompleksów 
stawów rybnych oraz cześć otaczających je bagien. 

3 
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5.6.2.3. Parki krajobrazowe 

W zlewni Baryczy znajduje się jeden park krajobrazowy – PK „Doliny Baryczy”, który jest 
największym takim obszarem chronionym w kraju powołanym w 1996 r. Zajmuje on 
powierzchnię 870,4 km2 i w całości położony jest w zlewni Baryczy. 

Park pokrywa się niemal dokładnie z obszarem specjalnej ochrony siedlisk „Ostoja nad 
Baryczą” (PLH020041), oraz z nieco mniejszym specjalnym obszarem ochrony ptaków 
„Dolina Baryczy” (PLB020001). Na terenie parku znajduje się też pięć rezerwatów: 
ornitologicznych „Stawy Milickie“, leśne - „Radziądź“ i „Olszyny Niezgódzkie“, leśno-
krajobrazowy „Wzgórze Joanny“ oraz krajobrazowy „Wydymacz“. Na terenie parku 
stwierdzono 121 zespołów roślinnych z 42 gatunkami chronionymi roślin. Awifauna 
obejmuje ponad 200 gatunków, w czego 166 podejmuje lęgi na tym terenie. Park 
zamieszkuje 51 gatunków ssaków, 13 gatunki płazów, 27 gatunków ryb. Liczna entomofauna 
obejmuje m.in. pachnicę dębową i kozoroga dębosza. Park krajobrazowy obejmuje obszar 
chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, ale również historyczne i kulturowe oraz 
walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach 
zrównoważonego rozwoju. Krajobraz doliny Baryczy w dużej mierze ukształtował człowiek, 
rozwijając od średniowiecza gospodarkę stawową. Liczne zabytki obejmują m.in. 
szachulcowe kościoły oraz pałace z parkami. 

Głównym zagrożeniem dla ekosystemów i krajobrazów parków krajobrazowych jest nie 
tyle gospodarka człowieka, co zmiana jej dotychczasowego charakteru. 

Głównym przedmiotem ochrony jest tu jedna z 
największych w Europie Środkowej ostoi ptaków 
wodno-błotnych, wraz z miejscami ich 
gniazdowania, żerowania i odpoczynku. Ornitofaun 
naliczy 137 gatunków lęgowych i ponad 50 
przelotnych. Rezerwat jest objęty międzynarodową 
ochroną w ramach Konwencji Ramsarskiej. 

Wzgórze Joanny 
leśno-

krajobrazowy 

Głównym przedmiotem ochrony jest tu wyspowe 
stanowisko buka, na granicy jego naturalnego 
zasięgu. Dominujące zespoły leśne w rezerwacie to 
buczyna niżowa, kwaśna buczyna niżowa i grąd 
środkowoeuropejski. 

2 

Radziądz leśny 

Ochroną objęto tu las o cechach naturalnych, w 
przesmyku pomiędzy dwoma kanałami. Las w 
rezerwacji o charakterze starodrzewu dębowo-
bukowego, w wieku 150-200 lat, reprezentuje 
zespół grądu środkowoeuropejskiego. 

2 

Olszyny 

Niezgodzkie 
leśny 

Ochroną objęto tu fragment kompleksów 
olchowych o charakterze naturalnym, położonych 
w pobliżu Stawów Milickich. Dominującym 
zespołem jest tu ols porzeczkowy, o typowej 
strukturze kępkowo 
-dolinowej. Na mniejszych powierzchniach 
występuje łęg jesionowo-olchowy. 

3 

Gola leśny 

Ochroną objęto tu fragment lasu mieszanego z 
udziałem jodły. Las w rezerwacie reprezentują 
zespoły kontynentalnego boru mieszanego i 
suboceanicznego boru świeżego. 

1 
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5.6.2.4. Obszary chronionego krajobrazu 

Jest to najsłabsza z wielkoobszarowych form ochrony przyrody, chroniąca przede 
wszystkim tereny, posiadające poza walorami krajobrazowymi (estetycznymi) również ważną 
funkcję korytarzy ekologicznych kluczowych dla zachowania procesów ekologicznych oraz 
migracji organizmów pomiędzy obszarami węzłowymi ochranianymi przez wyższe formy 
ochrony. Na terenie analizowanego regionu występują następujące obszary chronionego 
krajobrazu 

1. Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy  
2. Dolina Baryczy 
3. Krzywińsko-Osiecki 
4. Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i 

kompleksem leśnym Osieczna-Gór 
5. Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (woj. wielkopolskie) 
6. Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (woj. dolnośląskie) 

OchK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy pokrywa się zasadniczo z obszarami Natura 
2000 Dąbrów Krotoszyńskich. Ochk Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska stanowi 
otulinę PK Dolina Baryczy od wschodu, a OChk Dolina Baryczy od zachodu. 

Obszarami nie powiązanymi bezpośrednio z innymi, silniejszymi formami ochrony 
przyrody, są OChK Krzywińsko-Osiecki i OChK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami 
generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Gór, które obejmują 
ochroną dolinę Śląskiego i Polskiego Rowu w północno-zachodniej części zlewni, gdzie 
przebiega korytarz ekologiczny łączący dolinę Baryczy (i środkowej Odry) z doliną Obry i 
innymi obszarami przyrodniczymi wielkopolski. 
 
 
 
5.6.2.5. Pozostałe formy ochrony przyrody 

Poza wymienianymi obszarami chronionymi w obrębie zlewni Baryczy funkcjonuje wiele 
mniejszych obszarów i obiektów chronionych (użytki ekologiczne, stanowiska 
dokumentacyjne i pomniki przyrody) chroniące mniejsze obszary lub pojedyncze obiekty 
istotne dla zachowania wartości przyrodniczych i naukowych. Obiekty te są często tworzone 
w ramach prawa miejscowego i stanowią ważny element w planowaniu zrównoważonego 
rozwoju w skali lokalnej, jednak w skali zlewni nie sposób w indywidualny sposób ich 
uwzględniać w analizach strategicznych. Cześć obszarów została utworzona i jest zarządzana 
przez organizacje pozarządowe. Obszary utworzone z inicjatywy społecznej jako prywatne 
rezerwaty przyrody często wyłączone są ̨z działalności gospodarczej człowieka. Pozostawione 
są ̨one środowisku dla umożliwienia swobodnego rozwoju bioróżnorodności gatunków flory  
i fauny jak również ̇ zapewnienia przebiegu naturalnych procesów. Na obszarach objętych 
ochroną prowadzi się ̨ działania mające na celu odtworzenie terenów podmokłych, 
denaturacji zdegradowanych łąk i ugorów, ograniczaniu sukcesji roślinności (ochrona 
czynna). Na omawianym obszarze zlewni Baryczy istnieje kilka tego typów rezerwatów, 
przede wszystkim w gminie Wińsko. 
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Tabela 14. Społeczne rezerwaty przyrody 

 
[źródło: Hobot A i in. (2012) Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy, 1. Charakterystyka zlewni Baryczy] 

 
Poza obszarami położonymi bezpośrednio na jej terenie, zlewnia Baryczy i warunki 

prowadzonej na niej gospodarki wodnej może oddziaływać na inne obszary chronione. 
Obszary te to przede wszystkim te położone poniżej ujścia Baryczy w dolinie Odry, aż do jej 
estuarium, i zlokalizowane zarówno po polskiej i jak i niemieckiej stronie granicy. Poprzez 
ochronę ptaków wędrownych, dolina Baryczy oddziałuje na inne ich ostoje, w tym położone 
o setki i tysiące kilometrów. 

 
 

V.6. UWARUNKOWANIA GEOMORFOLOGICZNE I GEOLOGICZNE 

Na obszarze zlewni Baryczy występują holoceńskie równiny zalewowe i nadzalewowe.  
Od północy przylega zdenudowana wysoczyzna morenowa z wyniesionymi ponad nią 
wzgórzami morenowymi i zachowane płaty wysoczyzny sandrowej. Równiny denudacji 
peryglacjalnej przechodzące w wały moren spiętrzonych przylegają od południa. Rzeźba 
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terenu charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu. Jest to wynikiem 
działalności glacjalnej, fluwioglacjalnej, rzecznej i wietrznej oraz działalności człowieka. Teren 
zlewni  cechuje się bogatą siecią hydrograficzną. Występują tu pojedyncze wzniesienia i wały 
moren spiętrzonych o znacznych deniwelacjach, ciągi wzgórz będące spiętrzoną moreną 
czołową oraz faliste wysoczyzny morenowe, wąwozy lessowe, piaszczyste równiny (sandry) 
oraz liczne głazy narzutowe (eratyki). Ponadto występują formy eoliczne – wydmy, równiny 
piasków eolicznych, zagłębienia deflacyjne oraz formy antropogeniczne – groble, wały  
i nasypy. 

Zlewnia Baryczy położona jest na Monoklinie Przedsudeckiej. Podłoże krystaliczne wieku 
proterozoicznego i staropaleozoicznego znajduje się pod osadami permowymi i trasowymi. 
Perm występuje w postaci zlepieńców, dolomitów, mułowców i iłowców. Z kolei trias to 
piaskowce, wapienie i dolomity pstrego piaskowca, wapienie i dolomity wapienia 
muszlowego oraz iłowce i mułowce kajpru. Na podłożu permo-triasowym zalegają osady: 

− kenozoiczne paleogenu (oligocenu), 

− neogenu (miocenu i pliocenu) – są to lądowe osady ilasto - piaszczyste miocenu oraz 
gliniasto - żwirowe pliocenu o miąższości od 100 do 260 m., charakteryzujące się dużą 
zmiennością litologiczna w pionie i poziomie, 

− czwartorzędu (plejstocenu i holocenu) reprezentowanego przez osady rzeczne 
preglacjału, osady lodowcowe i wodnolodowcowe zlodowaceń południowopolskich  
i środkowopolskich oraz zlodowacenia  północnopolskiego, osady rzeczne i jeziorne 
interglacjałów: małopolskiego, wielkiego i eemskiego oraz osady holocenu. Miąższość 
waha się od 0 do 125 m. 

 

V.7. JAKOŚĆ POWIETRZA 

Powietrze jest jednym z najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenia komponentów 
środowiska, a jego jakość w znaczący sposób wpływa na warunki życia ludzi, zwierząt i roślin. 
Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza, są obecnie sektory 
elektroenergetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwo, sektor bytowo-komunalny  
i transport. Zanieczyszczenia powietrza emitowane są także przez różne gałęzie przemysłu 
oraz rolnictwo. 
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VI. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

 

VI.1. PROBLEMY FORMALNO – PRAWNE  

We wcześniejszej części pracy podkreślono, że narzędzie prawne, jakim jest 
rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód, nie jest doskonałą i kompleksową 
receptą na uzyskanie celów środowiskowych RDW. Wynika to z faktu istnienia ograniczeń 
prawnych mających zastosowanie do tego narzędzia, a także z problemów o charakterze 
formalnym oraz systemowo – prawnym. Część z wskazanych poniżej kwestii tego typu 
została zidentyfikowana również w raporcie Komisji Europejskiej na temat wdrażania RDW  
w Polsce4. Zasadniczo sprowadzają się one do następujących najważniejszych  
(tj. najistotniejszych z punktu widzenia strategicznej OOŚ) zagadnień: 
1. Zawarta w PGW ocena aktualnego stanu JCWP oparta jest generalnie na elementach 

fizykochemicznych i nie w pełni uwzględnia kryteria hydromorfologiczne oraz biologiczne 
– natomiast właśnie te elementy są kluczowe dla osiągnięcia dobrego stanu/potencjału 
wód. Tym samym ocena stanu JCWP w PGW może być niezgodna ze stanem faktycznym 
– np. zawyżona, co pociąga za sobą niedoszacowanie ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych dla JCWP. 

2. Wobec znaczącego braku danych o stanie i potencjale ekologicznym JCWP, wątpliwości 
może budzić kwestia kwalifikacji rzek do określonych typów abiotycznych. 

3. W poszczególnych przypadkach istnieją uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości 
wyznaczenia granic JCWP, co ma miejsce generalnie na tych odcinkach rzek, które 
częściowo mają charakter wybitnie silnie zmieniony, a częściowo charakter naturalny. 
Problem ten, potęgowany wielkością JCWP, ma zasadnicze znaczenie dla ocen 
oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć na cele środowiskowe ustalone w PGW.  

4. Podobny charakter ma kwestia zakwalifikowania JCWP jako silnie zmienionej części wód. 
Mimo opracowania metod wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód, brak 
jest szczegółowych informacji na temat sposobów zastosowania tych metod i nie 
pewności co do tego, że wyznaczenie silnie zmienionych części wód zostało 
przeprowadzone zgodnie z RDW. 

5. W PGW nie wskazano celów środowiskowych dla obszarów chronionych. Jest to problem 
o tyle istotny, że cele te muszą być osiągnięte w 2015 r. i nie ma możliwości derogacji 
tego terminu. 

6. Przedstawione w PGW derogacje dotyczące celów środowiskowych (derogacje w trybie  
art. 4 ust. 7 RDW, czyli wynikające z realizacji nowych inwestycji) nie zostały w PGW 
wystarczająco uzasadnione (analiza wdrożonych środków mitygujących, uzasadnienie 
społeczno – gospodarcze, analiza wariantów alternatywnych).  

7. Polskie przepisy nie określają warunków referencyjnych dla oceny takich elementów 
stanu i potencjału wód jak makrobezkręgowce bentosowe, ichtiofauna czy 
hydromorfologia. 

8. Nieuporządkowana w polskim prawie pozostaje kwestia tych wód podziemnych, które 
podlegają przepisom ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze; 
mowa tu w szczególności o solankach, wodach leczniczych i wodach termalnych 

                                                 
4
 raport Komisji Europejskiej z dnia 14.11.2012 r. dostępny (17.10.2013 r.) na stronie internetowej: 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/CWD-2012-379_EN-Vol3_PL.pdf 
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(mających status kopalin), a więc tych, w stosunku do których nie stosuje się przepisów  
o pozwoleniach wodnoprawnych.  

9. Charakter prawny PGW może budzić wątpliwości. Wynika to z faktu, że PGW nie są 
źródłem powszechnie obowiązującego prawa; zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2007 r. źródłami tymi są: Konstytucja, ustawy, 
ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Tymczasem, PGW przyjęte 
zostały w formie uchwał Rady Ministrów, które zgodnie z art. 93 ust. 1 Konstytucji mają 
charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi 
wydającemu te akty. Akty prawa wewnętrznego nie mogą w żadnym przypadku stanowić 
podstawy decyzji wydawanych wobec obywateli, osób prawnych i innych podmiotów.  

Analiza przepisów uzależniających wydanie pozwoleń wodnoprawnych i decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach od warunku zgodności z ustaleniami PGW, może 
skłaniać do stwierdzenia, że ustawodawca traktuje PGW jako źródło prawa powszechnie 
obowiązującego. W celu wyeliminowania wątpliwości w tym zakresie, w toku 
prowadzonych prac legislacyjnych (stan na październik 2013 r.) zakłada się rozbudowanie 
oraz doprecyzowanie regulacji ustawy - Prawo wodne, nadając PGW charakter przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego (miałyby być one wydawane w formie 
rozporządzenia). 

 
Identyfikacja ww. problemów prowadzi do wniosku, że WKW może zniwelować część  

z nich, bowiem dokument ten będzie miał status aktu prawa miejscowego (rozporządzenie 
Dyrektora RZGW), który m.in. określa ograniczenia w korzystaniu z wód oraz szczegółowe 
wymagania w zakresie stanu wód wynikające z celów środowiskowych ustalonych w PGW. 
Niemniej, wynikające z ustawy Prawo wodne ograniczenia co do zawartości dokumentu 
oznaczają, że z pewnością WKW nie jest – bo nie może być – panaceum na wszystkie 
kluczowe problemy związane z ochroną środowiska wodnego. 

 
 

VI.2. PROBLEMY SYSTEMOWE, TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE 

W publikacji pn. „Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów 
dorzeczy” [4], przedstawiono następujący katalog kluczowych zagadnień, które kolidują  
z wymaganiami i potrzebami pro-środowiskowej i racjonalnej gospodarki wodnej. Problemy 
te zidentyfikowano, sklasyfikowano i skatalogowano; wykaz kluczowych problemów 
(punkty), przyczyn (podpunkty) i zjawisk powiązanych (tiret) przedstawiono poniżej: 
1. Niespójność i niejednoznaczność przepisów prawnych oraz luki prawne w przepisach 

1) Brak ustalonych celów, których osiąganiu służyć ma określony przepis (z reguły dotyczy  
to zapisów w ustawach i w programach) 

− niewystarczająca analiza doświadczeń ze stosowania dotychczasowych rozwiązań 
prawno-organizacyjnych 

− brak analiz i symulacji skutków wprowadzenia określonych rozwiązań prawnych 

− nieuzasadnione uleganie lobbingowi różnych grup interesów 
2) Proces legislacyjny ukierunkowany na spełnienie oczekiwań "wszystkich 
zainteresowanych" 

− dążenie istniejących struktur organizacyjnych do zachowania przynajmniej 
"dotychczasowego stanu posiadania" 
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− brak analiz i symulacji skutków wprowadzenia zmian organizacyjnych (lub braku 
wprowadzenia takich zmian) 

3) Braki w przepisach, które utrudniają skuteczną ochronę wód 

− brak w obowiązujących z zakresu gospodarki wodnościekowej i ochrony wód 
przepisach prawa polskiego zapisów, które wskazywałyby jednoznacznie na wymóg 
przeprowadzenia analizy wpływu odprowadzanych z oczyszczalni ścieków na ich 
odbiornik także w aspekcie ilościowym (dotyczy przede wszystkim ocen 
oddziaływania na środowisko oraz zakresu analiz we wnioskach o pozwolenia 
wodnoprawne) 

− niewystarczająco precyzyjne przepisy odnoszące się do gospodarowania wodami 
opadowymi i roztopowymi 

− niewystarczająco precyzyjne przepisy dotyczące wód chłodniczych 

− niewystarczająco precyzyjne i/lub wadliwe przepisy dotyczące ochrony jezior 

− niespójny podział uprawnień kompetencyjnych w zakresie gospodarki rybackiej 

− nie w pełni skuteczny system kontroli podmiotów i osób fizycznych naruszających 
przepisy (w tym dokonujących poboru wody i odprowadzających ścieki) 

− niewystarczające regulacje prawne dotyczące zabezpieczenia wód przed spływem 
zanieczyszczeń rozproszonych (np. pochodzenia rolnego) oraz przechowywania 
odchodów zwierzęcych (szczególnie poza obszarami OSN) 

− brak odpowiednich regulacji umożliwiających powstrzymanie urbanizacji obrzeży rzek  
i zbiorników wodnych i wspieranie powstawania obszarów buforowych 

− brak pełnej kompatybilności dokumentów tworzących podstawy prawne gospodarki 
wodnej (np. planów gospodarowania wodami i rozporządzeń w zakresie stosowanych 
nazw cieków) 

− brak jasnych regulacji dotyczących zasad utrzymania wód i urządzeń melioracji 
wodnych dla silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych szczególnie 
w obszarach Natura 2000 

2. Nieprzestrzeganie lub niepełne przestrzeganie istniejących przepisów prawnych 
odnoszących się m. in. do gospodarowania wodami 
1) Brak możliwości objęcia kontrolą wszystkich użytkowników wód 

− zmiana struktury systemu społeczno-gospodarczego, której konsekwencją jest 
powstanie dużej liczby podmiotów, z których zdecydowana większość jest 
użytkownikiem wód 

2) Brak lub niewystarczająca świadomość użytkowników wód (w tym przedsiębiorców  
i osób fizycznych) o skutkach ekologicznych, społecznych i ekonomicznych braku dbałości 
o stan wód powierzchniowych i podziemnych 

− niedostatki edukacji ekologicznej 

− luka pokoleniowa w kształceniu fachowców dla gospodarki wodnej 
3. Brak właściwej relacji między przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym i gospodarowaniem wodami 
1) Ukierunkowanie zagospodarowania przestrzennego na cele lokalne lub regionalne, bez 
należytego uwzględniania celów nadrzędnych (w tym wynikających z potrzeb ochrony 
zasobów wodnych) 

− brak dostosowania zagospodarowania przestrzennego do ochrony zasobów wodnych 
(przede wszystkim na poziomie lokalnym) 

− niewystarczające uwzględnianie w planowaniu przestrzennym potrzeb ochrony 
zasobów wodnych na terenach sąsiadujących z jednostką, której plan dotyczy 
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2) Niewystarczające uwzględnianie wymogów wynikających z planów zagospodarowania 
przestrzennego (dotyczących gospodarki wodnej) w praktyce gospodarczej 

4. Nie w pełni lub niewystarczająco precyzyjnie uregulowane sprawy formalno-prawne,  
w tym własnościowe cieków wodnych i jezior 
1) Zmiany organizacyjno – kompetencyjne dokonywane w przeszłości 

− niesumienne lub niekonsekwentne wprowadzanie zmian w dokumentacji 
geodezyjnej lub innej,  która stanowi podstawę ustalania prawa własności 

2) Niesumienne lub niekonsekwentne wprowadzanie zmian w dokumentacji geodezyjnej 
lub innej, która stanowi m. in. podstawę ustalania prawa własności i/lub obowiązków 

− brak ustalonej linii brzegowej na rzekach i jeziorach 

− brak ustaleń, czy dane jezioro jest zaliczane do wód stojących czy płynących 
5. Nieadekwatny, względem aktualnych potrzeb, system finansowania gospodarki wodnej 

1) Brak wystarczających środków finansowych na realizację zadań, które są przypisane 
jednostkom organizacyjnym (instytucjom, organizacjom i innym podmiotom) w zakresie 
gospodarowania wodami 

− brak możliwości utrzymania w należytym stanie obiektów i urządzeń tworzących 
infrastrukturę gospodarki wodnej 

− należy przeanalizować rolę i zadania Spółek Wodnych oraz określić zasady 
finansowania zadań przez nie wykonywanych 

− należy zweryfikować zasady gospodarowania wodami, w tym utrzymywania urządzeń 
wodnych na gruntach wydzierżawionych przez Skarb Państwa 

2) Brak wypracowanego modelu finansowania gospodarki wodnej, który przy wdrożeniu 
zasad "zanieczyszczający płaci" i "użytkownik płaci" umożliwiłby zaspokajanie 
uzasadnionych potrzeb w tej dziedzinie. 

− system opłat i kar oraz ich egzekucji związany z korzystaniem z zasobów wodnych 
powinien być zgodne z zasadą „zanieczyszczający płaci”. Opłaty i kary powinny być 
adekwatne do faktycznego korzystania z zasobów wodnych oraz uwzględniać stopień 
szkodliwości dla środowiska wodnego, jakie mogą być skutkiem korzystania z wód 

− brak zróżnicowania opłat za pobór wód podziemnych w oparciu o ich waloryzację  
na podstawie takich kryteriów jak: jakość i trwałości jakości wód i odnawialność 
zasobów 

− brak racjonalnych i uzasadnionych zachęt ekonomicznych zarówno dla inwestorów  
jak i rolników podejmujących działania dla ograniczenia emisji azotu do wód 

6. Obniżenie zwierciadła wód podziemnych 
1) Nadmierny pobór wód podziemnych 

− marnotrawstwo zasobów wód podziemnych, szczególnie przez przemysł, który często 
dla celów technologicznych wykorzystuje zasoby wód o bardzo dobrej jakości,  
nie zanieczyszczone antropogenicznie ze zbiorników o bardzo słabej odnawialności 

− brak procedur, które by wiązały wyniki monitorowania stanu zasobów wód 
podziemnych z postępowaniem administracyjnym dotyczącym ustalania zasobów 
oraz ich rozdysponowywania 

− nieprzestrzeganie zasady, że wody podziemne powinny być wykorzystywane przede 
wszystkim jako źródło wody do picia 

2) Działalność górnicza – występowanie lejów depresji na znacznych obszarach lub ich 
zmniejszanie 
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− przy rozpatrywaniu oddziaływania odwodnień związanych z eksploatacją górniczą 
należy brać pod uwagę nie tylko problem obniżania zwierciadła wody ale również 
wpływu odwodnień na naruszenie składników bilansowych naturalnych ekosystemów 

− prace poszukiwawcze (np. w zakresie poszukiwań gazu łupkowego)  
w niewystarczającym stopniu uwzględniają problematykę ochrony wód podziemnych 

− wypełnianie wyrobisk po kopalniach odkrywkowych wodą 
3) Eksploatacja kruszywa z koryt i dolin rzecznych 

− nieprzestrzeganie uwarunkowań środowiskowych przez prowadzących działalność  
na podstawie pozwoleń 

− nielegalne wydobywanie kruszywa z koryt i dolin rzecznych 
4) Zmniejszenie naturalnej retencji zlewni 

− "uszczelnianie" powierzchni ziemi 

− brak lub niewystarczająca ilość zbiorników małej retencji (w tym także przejmujących 
wody z systemów melioracyjnych), które mogą pełnić ważną funkcję źródła wody dla 
rolnictwa oraz jako ekosystemy do oczyszczania wód z biogenów 

− zmiana struktury wykorzystania gruntów rolnych 
5) Niewłaściwie zaprojektowane i/lub wykonane, i/lub eksploatowane systemy 
melioracyjne 

− niesystematyczna i/lub niewłaściwa konserwacja urządzeń melioracji podstawowej  
i szczegółowej 

− brak rozwiązań technicznych prowadzących do zatrzymywania wody z systemów 
melioracyjnych w zlewni i redukujących jej odpływ a tym samym zwiększających 
retencję wód podziemnych 

7. Zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych 
1) Nadmierny pobór wód powierzchniowych i podziemnych 

− niezaspokajanie potrzeb wodnych ludności/przemysłu/rolnictwa - podmioty radzą 
sobie same często w sposób nieracjonalny 

2) Działalność górnicza powodująca występowanie lejów depresji 

− potrzeby związane z zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatacyjnego kopalń 
3) Budowa i eksploatacja urządzeń piętrzących wodę (w tym także wyposażonych  
w turbiny wodne) 

− dążenie do wytwarzania energii z OZE (dla wypełnienia zobowiązań UE) 

− wadliwe rozwiązania techniczne przy MEW (np. brak lub źle działające przepławki) 
4) Szczytowa praca elektrowni wodnych 

− możliwość negatywnego oddziaływania na naturalny reżim hydrologiczny 

− dążenie do wytwarzania energii z OZE (dla wypełnienia zobowiązań UE) 
5) Zmniejszenie naturalnej retencji zlewni 

− zwiększająca się zabudowa 

− wycinanie lasów 

− prostowanie cieków i obwałowanie (prowadzące do zmniejszenia naturalnej retencji) 

− zmiana struktury wykorzystania gruntów rolnych 
6) Niewłaściwa zabudowa i regulacja cieków 

− brak dbałości o drogi publiczne 

− zaburzenia w ekosystemach od wód zależnych (doliny rzeczne również korytarzami 
ekologicznymi) 

− zanik tarlisk 
7) Eksploatacja kruszywa z koryt i dolin rzecznych 
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8) Niewłaściwa gospodarka na stawach rybnych 

− rybactwo intensywne 

− zbyt wysokie pobory wody na potrzeby gospodarki stawowej 
8. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

1) Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych 

− niestosowanie Dobrych Praktyk Rolniczych 

− brak zbiorników (silosów) do przechowywania pasz objętościowych 

− brak lub niewystarczająca ilość zbiorników na gnojowicę i płyt na obornik 

− brak stawów biologicznych, przejmujących wody (zawierające duże ilości związków 
biogennych) z systemów melioracyjnych 

− zanieczyszczenia pochodzące z terenów rolniczych zalewanych i podtapianych 
podczas powodzi 

− rolnicze wykorzystanie ścieków i osadów ściekowych (przy nieprzestrzeganiu 
wymagań prawnych) 

− zakładanie plantacji intensywnej uprawy roślin energetycznych (w tym także bez 
wykonania odpowiednich analiz środowiskowych) 

2) Zasilanie wewnętrzne w związki biogenne z osadów dennych (w przypadku jezior 
hipertroficznych oraz zbiorników wodnych) 
3) Zanieczyszczone ścieki pochodzące z gospodarstw domowych i terenów rekreacyjnych 

− brak lub niewystarczająco rozwinięta sieć kanalizacyjna 

− niewłaściwie zaprojektowane, wykonane i/lub eksploatowane przydomowe 
oczyszczalnie ścieków 

− nie w pełni skuteczny system kontroli małych podmiotów dokonujących poboru wody  
i odprowadzających ścieki 

4) Zbyt duży ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników z oczyszczalni 
ścieków komunalnych i przemysłowych 

− zagrożenie eutrofizacją zbiorników zaporowych 
5) Zanieczyszczenia z chowu i hodowli ryb oraz wędkowania 

− nieprzestrzeganie norm zanieczyszczeń na odpływie 

− zaburzenia naturalnego składu ichtiofauny i równowagi ilościowej w składzie 
zooplanktonu i fitoplanktonu (wpływa na pogorszenie jakości wód) 

− zanieczyszczenie wód powierzchniowych tzw. wabiącą karmą dla ryb 
6) Zanieczyszczenia związane ze spływem wód opadowych i roztopowych z terenów 
uszczelnionych (w tym spływy z dróg krajowych i autostrad) 

− brak właściwych rozwiązań w zakresie odbioru wód opadowych z terenów 
zurbanizowanych 

− niewłaściwie zaprojektowane i/lub wykonane i/lub eksploatowane systemy 
odprowadzania wód opadowych z tras komunikacyjnych 

7) Odcieki ze składowisk odpadów 
8) Zanieczyszczenia odpadami zbiorników wodnych oraz koryt rzek i potoków 

− nie w pełni skuteczny system kontroli małych podmiotów dokonujących poboru wody  
i odprowadzających ścieki 

− niedostatki edukacji ekologicznej 
9) Odprowadzanie wód chłodniczych 

− niewystarczająco precyzyjne i nieprzestrzegane przepisy dotyczące wód chłodniczych; 
10) Budowa zapór i stopni wodnych 

− osadzanie się zanieczyszczeń i ich kumulowanie się w osadach dennych 
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9. Zasolenie wód powierzchniowych 
1) Odprowadzanie zasolonych wód kopalnianych 

10. Zanieczyszczenia wód podziemnych 
1) Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych 

− niestosowanie Dobrych Praktyk Rolniczych 

− brak lub niewystarczająca ilość zbiorników na gnojowicę i płyt na obornik 

− rolnicze wykorzystanie ścieków i osadów ściekowych (przy nieprzestrzeganiu 
wymagań prawnych) 

2) Zanieczyszczone ścieki pochodzące z gospodarstw domowych i terenów rekreacyjnych 

− brak zbiorczych systemów kanalizacyjnych (przy programowaniu budowy tych 
systemów powinny być uwzględniane priorytety wynikające z ochrony wód 
podziemnych) 

− niedostatki edukacji ekologicznej 

− niewłaściwie zaprojektowane, wykonane i/lub eksploatowane przydomowe 
oczyszczalnie ścieków 

3) Zanieczyszczenia związane z komunikacją i transportem (w tym spływy z dróg 
krajowych i autostrad) 
4) Nieprawidłowe utrzymanie istniejących studni i terenów wokół nich oraz brak 
obowiązku likwidacji nieczynnych studni 

− niedostatki edukacji ekologicznej 

− nie w pełni skuteczny system kontroli małych podmiotów dokonujących poboru wody  
i odprowadzających ścieki 

5) Odcieki z niezabezpieczonych składowisk odpadów 
6) Zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w otoczeniu mogilników 
7) Niewłaściwe zagospodarowanie osadów ściekowych 
8) Niewłaściwe zagospodarowanie stref ochronnych ujęć i obszarów ochronnych 
zbiorników wód podziemnych 

− nielegalna zwałka odpadów w sąsiedztwie ujęć wody 

− niewłaściwe zagospodarowanie stref ochronnych 
9) Zanieczyszczenia mające swoje źródła na terenie zlikwidowanych obiektów, w tym 
zakładów przemysłowych 

− brak inwentaryzacji "ognisk zanieczyszczeń" na terenie likwidowanych zakładów 

− brak działań rekultywacyjnych na terenie likwidowanych zakładów (o ile taki 
obowiązek występował) 

11. Zasolenie wód podziemnych 
1) Nadmierny pobór wód 

12. Zmiana naturalnych warunków morfologicznych 
1) Regulacja rzek i potoków, budowa wałów 

− niewłaściwie zaprojektowane, i/lub wykonane i/lub eksploatowane (konserwowane) 
obiekty i urządzenia 

− trudność w osiągnięciu kompromisu pomiędzy interesami użytkowników wód (w tym  
z utrzymaniem żeglowności rzek) i zachowaniem właściwych warunków 
hydromorfologicznych 

2) Eksploatacja kruszywa z koryt i dolin rzecznych 

− nieprzestrzeganie uwarunkowań środowiskowych przez prowadzących działalność  
na podstawie pozwoleń 

− nielegalne wydobywanie kruszywa z koryt i dolin rzecznych 
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− brak należytego zagospodarowania wyrobisk pokopalnianych (po kruszywach)  
w dolinach rzek 

3) Mała i duża retencja 

− zbiorniki powiązane z siecią kanałów melioracyjnych 

− utrata ciągłości rzek i potoków oraz wysychanie małych zbiorników wodnych 

− niewłaściwie zaprojektowane, i/lub wykonane i/lub eksploatowane (konserwowane) 
obiekty i urządzenia 

4) Budowa i eksploatacja urządzeń piętrzących wodę (w tym także wyposażonych  
w turbiny wodne) 

− nieprzestrzeganie warunków eksploatacji urządzeń piętrzących wodę 

− projektowanie urządzeń piętrzących wodę bez należytego uwzględniania  
(w maksymalnym możliwym stopniu) potrzeby zachowania naturalnych warunków 
morfologicznych 

− niewłaściwie zaprojektowane, i/lub wykonane i/lub eksploatowane (konserwowane) 
obiekty i urządzenia 

5) Presja inwestorów do zabudowy obrzeży cieków wodnych 
13. Niewystarczająco efektywna ochrona przed powodzią i suszą 

1) Potrzeba kompleksowych rozwiązań legislacyjnych (wiążących gospodarkę wodną, 
ochronę przyrody oraz planowanie i zagospodarowanie przestrzenne), które ograniczą 
ryzyko powodzi i zmniejszą jej następstwa, także w związku ze skutkami zmian klimatu 
2) Braki w infrastrukturze przeciwpowodziowej 

− niewystarczające lub niewłaściwe obwałowanie rzek, w miejscach zagrożenia 
powodziowego (jeżeli obwałowania są optymalnym sposobem ochrony przed 
powodzią) 

− brak lub niewłaściwie zaprojektowane i/lub wykonane, i/lub eksploatowane inne niż 
wały elementy infrastruktury ppow. 

− brak skutecznych rozwiązań przeciwpowodziowych na terenach zagrożonych cofką 
3) Brak lub niewystarczające możliwości utrzymania we właściwym stanie infrastruktury 
przeciwpowodziowej 

− brak lub niewystarczająca konserwacja cieków (dla powiększenia pojemności koryta) 

− niesystematyczne lub niewłaściwe prowadzenie prac konserwacyjnych w międzywalu 

− niedostatki oraz niewłaściwa konserwacja istniejących zbiorników retencyjnych 

− niewystarczająca ilość zbiorników retencyjnych 
4) Nie w pełni efektywne wykorzystywanie możliwości zapobiegania powodziom 

− wadliwe rozwiązania infrastruktury powodziowej 

− wadliwe rozwiązania komunikacyjne (wiadukty, nasypy drogowe i inne) utrudniające 
swobodny spływ wód 

− zmniejszenie retencji cieków oraz zwiększenie spływu powierzchniowego 

− zabudowa terenów zalewowych 
5) Trudność w uzyskaniu rozsądnego kompromisu pomiędzy wymogami ochrony 
przyrody i wymogami ochrony przed powodzią 

− nadmierny rozwój populacji bobra (a także nornic, kretów) 
6) Degradacja urządzeń melioracji 

− zanik niewielkich cieków 

− osuszanie terenów rolniczych 
14. Brak należytego wykorzystania potencjału hydroenergetycznego 



Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko  

dla projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Baryczy 

 

 

 64

1) Konflikty systemowe między realizacją programów wykorzystania potencjału 
hydroenergetycznego (OZE) i ochrony przyrody (np. Natura 2000) 
2) Brak zachęt dla przedsiębiorców inwestujących w obiekty hydroenergetyczne 

15. Brak należytej dbałości o infrastrukturę hydrotechniczną 
1) Brak spójnej koncepcji zagospodarowania istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej 
2) Zaniedbania w utrzymaniu istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej 

16. Brak wystarczających (planowych i skoordynowanych) działań na rzecz rozwoju 
transportu śródlądowego i rewitalizacji portów 
1) Trudność w osiągnięciu kompromisu pomiędzy interesami żeglugi (utrzymaniem 
żeglowności rzek) i zachowaniem właściwych warunków hydromorfologicznych 

17. Rozprzestrzenianie się w środowisku wodnym gatunków obcych, inwazyjnych 
 
Prócz powyższego, podkreślić należy problem polegający na tym, że zdecydowanie zbyt 

często kształtowanie przekroju koryta cieków wodnych nie jest traktowane jako 
przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko (tj. wymagające uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu przepisów UOOŚ), lecz jako 
bieżące utrzymanie, co w dużej ilości przypadków jest sprzeczne z prawem krajowym  
i wspólnotowym. W myśl projektu zmiany ustawy Prawo wodne i jego uzasadnienia5,  
w 2013 r. mają być wprowadzone przepisy regulujące cel oraz zakres utrzymywania wód. 
Projekt przewiduje również, że katalog decyzji wymagających uprzedniego wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach zostałby poszerzony o pozwolenia wodnoprawne  
na regulację wód oraz na wydobywanie z wód żwiru, kamienia, piasku i innych materiałów  
w ramach szczególnego korzystania z wód. 

 
W dokumencie opracowanym na zlecenie RZGW pn. „Warunki korzystania z wód zlewni 

Baryczy. Zadanie 2. Bilans wodnogospodarczy” (Hobot A. i in., „Pectore-Eco” Sp. z o.o. i 
Zakład Usług Specjalistycznych MPWiK Sp. z o.o., 2012) przedstawiono rozdział pn. 
„Charakterystyka występujących w zlewni problemów dotyczących zasobów wodnych 
analizowanej zlewni”. Wybrane jego fragmenty przedstawiono w poniższych punktach: 

− „Głównym problemem zidentyfikowanym w zlewni są zmiany naturalnego reżimu 
hydrologicznego wód powierzchniowych. Można powiedzieć, iż zmiany reżimu są 
spowodowane głównie użytkowaniem zasobów wodnych przez pobór wody lub zrzut 
ścieków, w mniejszej skali obecnością zabudowy hydrotechnicznej”; 

− „W zlewni Baryczy dominuje gospodarka stawowa, opierająca się na hodowli karpia. 
Hodowla karpia charakteryzuje się zmiennością sposobu użytkowania zasobów wód w 
poszczególnych miesiącach. Pobór wody do napełniania stawów ma miejsce w miesiącach 
wiosennych (…) Natomiast zrzuty wody ze stawów mają miejsce  jesienią. Wskutek 
kumulacji poborów wód i zrzutów w krótkim okresie przy jednoczesnej  koncentracji 
stawów hodowlanych na małym obszarze,  gospodarka stawowa wywiera istotny wpływ 
na bilans zasobów wód powierzchniowych. W świetle powyższego istnieje zagrożenie 
niespełnienia oczekiwań użytkowników w zakresie zaopatrzenia w wodę i wystąpienie 
deficytów wód powierzchniowych na tym obszarze”; 

− „Zabudowa hydrotechniczna powoduje szereg zaburzeń w przebiegu naturalnego cyklu 
hydrologicznego. Jednakże zmiany reżimu spowodowane oddziaływaniem istniejących i 
planowanych zbiorników wodnych oraz zabudowy hydrotechnicznej są niemożliwe do 
wykluczenia bez likwidacji tych budowli”; 

                                                 
5
 http://www.mos.gov.pl/kategoria/5118_konsultacje_spoleczne/ - dostępność dokumentów: 17.06.2013 r. 
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− „Kolejnym problemem dotyczącym gospodarowania wodą w zlewni Baryczy jest 
odprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych do wód i do ziemi. Zrzuty ścieków 
niedostatecznie oczyszczonych bądź ścieków nie poddawanych procesowi oczyszczania 
powoduje niekorzystne zmiany w środowisku”; 

− „Również istotnym problemem związanym z zanieczyszczeniem wód (…) są spływy  
z obszarów rolniczych. Dostarczają one do środowiska duże ładunki biogenów. W zlewni 
Baryczy wyznaczone zostały 3 obszary szczególnie narażone, z których dopływ azotu ze 
źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć. Zasięg obszarów szczególnie narażonych 
obejmuje poniższe gminy (w całości lub częściowo) przedstawione w układzie zlewniowym 
rzek, których wody wyznaczono jako wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze 
źródeł rolniczych: 

• zlewnia rzeki  Orli:  Bojanowo, Dobrzyca, Jutrosin, Kobylin, Koźmin Wielkopolski, 
Krobia, Krotoszyn, Miejska Górka, Pakosław, Pępowo, Pogorzela, Poniec, Rawicz, 
Rozdrażew, Zduny, Żmigród (woj. wielkopolskie) 

• zlewnia rzeki Rów Polski: – Bojanowo, Krobia, Krzemieniewo, Poniec, Rydzyna  
(woj. wielkopolskie) 

• zlewnia rzek Czarna Woda i Kuroch: (woj. wielkopolskie) Krotoszyn, Ostrów 
Wielkopolski, Raszków, Rozdrażew 

− Dodatkowo w granicach obszaru szczególnie narażonego w zlewni rzeki Rów Polski za 
wody wrażliwe uznano również wody podziemne na ujęciu Bukownica, w gminie Krobia,  
w których stwierdzono stężenia azotanów przekraczające poziom 50 mg NO3/l”. 
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VII. ANALIZA I OCENA ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko opracowywana dla strategicznych dokumentów 
z założenia nie jest dokumentacją szczegółową, ponieważ jej głównym celem jest odniesienie 
zasadniczej treści dokumentu do polityki ekologicznej oraz zasad zrównoważonego rozwoju. 
Prognoza może jedynie w zgeneralizowany i uogólniony sposób rozważać korzyści  
i zagrożenia wynikające z realizacji dokumentu strategicznego bądź odstąpienia od tejże 
realizacji. Niemniej, stanowi ona narzędzie do oceny m.in. zgodności ocenianego dokumentu  
z ustanowionymi (na szczeblu krajowym i międzynarodowym) celami środowiskowymi.  
W tym kontekście przedstawiono ocenę oddziaływania WKW w odniesieniu do 
poszczególnych komponentów środowiska (mających znaczenie dla ocenianego dokumentu). 

Ocena ta, przedstawiona w rozdziałach VII.1-VII.10, poprzedzona została wstępem 
dotyczącym wybranym zagadnieniom dotyczącym korzystania z wód, który to wstęp jest 
zawarty w poniższych punktach: 
 

1. Pobór wód 

Funkcjonowanie ogromnych kompleksów stawów hodowlanych istniejących obecnie  
w zlewni Baryczy, w szczególności nad samą Baryczą, wymaga dostarczania do tych stawów 
bardzo dużej ilości wody, w szczególności wiosną, kiedy po zimie większa cześć stawów nie 
jest wodą napełniona. Stawy hodowlane są jednym z najcenniejszych, jak nie najcenniejszym 
elementem przyrody w tym regionie. Dla najbardziej wartościowych pod kątem 
przyrodniczym stawów utworzono rezerwat przyrody ,,Stawy Milickie’’. W dolinie Baryczy 
powołano również ptasi obszar Natura 2000 - OSO Dolina Baryczy PLB020001, który ma za 
zadanie chronić lęgową i przelotną ornitofaunę. W środkowej części doliny Baryczy znajduje 
się siedliskowy obszar Natura 2000 SOO Ostoja nad Baryczą PLH020041, który w dużej części 
ma za zadanie chronić gatunki zwierząt występujące na stawach hodowlanych. W dolinie 
dolnej Baryczy utworzono z kolei siedliskowy obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Baryczy 
PLH020084, którego głównymi przedmiotami ochrony są siedliska wodne i od wód zależne, 
w szczególności lasy łęgowe. Standardowy formularz danych dla obszaru Natura 2000  
OSO Dolina Baryczy PLB020001 wymienia 19 gatunków ptaków lęgowych i przelotnych 
ujętych w I załączniku Dyrektywy Ptasiej, będących przedmiotami ochrony w tym obszarze,  
w tym tak ściśle związanych z funkcjonowaniem stawów jak bąk Botaurus stellaris, bączek 
Ixobrychus minutus, czapla biała Egretta alba, bielik Haliaeetus albicilla, łabędź krzykliwy 
Cygnus cygnus, podgorzałka Aythya nyroca, błotniak stawowy Circus aeruginosus, kropiatka 
Porzana porzana, zielonka Porzana parva, rybitwa rzeczna Sterna hirundo, rybitwa białowąsa 
Chlidonias hybridus, rybitwa czarna Chlidonias niger, czy zimorodek Alcedo atthis. Oprócz 
ptaków lęgowych i przelotnych wymienionych w I złączniku Dyrektywy Ptasiej, na stawach 
hodowlanych w obszarze Natura 2000 Dolina Baryczy PLB020001 występuje wiele gatunków 
ptaków migrujących chronionych prawem polskim. Część z nich jest również lęgowa. 
Niektóre z tych gatunków występują w bardzo dużej liczbie, jak chociażby łyska Fulica atra, 
której populacja lęgowa szacowana jest na od 3 do 3,5 tys. osobników, a przelotna na  
6,5-12 tys. osobników, czy też gęś gęgawa Anser anser, której populacja lęgowa szacowana 
jest na od 400 do 582 osobników, a przelotna na 6 tys. osobników. Stawy hodowlane  
są ostoją nie tylko dla ptaków. W SOO Ostoi nad Baryczą PLH020041 występuje największa  
w południowo-zachodniej Polsce populacja kumaka nizinnego Bombina bombina, z czego 
duża część tej populacji zasiedla stawy hodowlane. Bardzo liczne są inne gatunki płazów, 
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chronione prawem polskim i umieszczone w IV załączniku Dyrektywy Siedliskowej, takie jak 
rzekotka drzewna Hyla arborea, czy grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus. Stawy zamieszkują, 
umieszczone w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej, wydry Lutra lutra i bobry Castor fiber. 
Nie są to wszystkie gatunki zwierząt występujące na stawach hodowlanych w dolinie 
Baryczy, jednakże te kilka przykładów płazów, ptaków i ssaków doskonale pokazuje jak 
ważne i cenne dla przyrody jest dalsze funkcjonowanie stawów hodowlanych w tym 
regionie. Mając na uwadze powyższe należy wyciągnąć wniosek, że korzystanie z wód 
polegające na poborze wód w zlewni Baryczy dla hodowli ryb ma bardzo istotne pozytywne 
znaczenie dla przyrody. Istnienie ekstensywnej gospodarki rybackiej, jaka od wieków 
prowadzona jest w dolinie Baryczy, warunkuje występowanie tak licznych populacji wielu 
gatunków ptaków, płazów i ssaków związanych z siedliskami wodnymi, w tym ze stawami 
hodowlanymi. Ograniczenie gospodarki rybackiej doprowadziłoby do znacznego zubożenia 
środowiska przyrodniczego w zlewni Baryczy.  

Z drugiej strony zbyt duży pobór wód z Baryczy i jej dopływów może mieć bardzo 
negatywne konsekwencje. Wzdłuż Baryczy i jej dopływów występują liczne siedliska 
przyrodnicze od wód zależne wraz z gatunkami ściśle z nimi związanymi. Niski stan wód  
w rzekach oraz brak wiosennych wylewów powodziowych powodowany przechwytywaniem 
wiosennej nadwyżki wody z rzek do stawów hodowlanych może powodować przesuszanie  
i degradacje niektórych typów lasów. W szczególności ucierpieć mogą umieszczone  
w I załączniku Dyrektywy Siedliskowej lasy łęgowe i grądowe (91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion),  
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 9170 Grąd 
środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)), które  
są uzależnione od okresowych wylewów wody. Lasy te występują na dość dużych 
powierzchniach w zlewni Baryczy, a w obszarze Natura 2000 Ostoja nad Baryczą PLH020041  
i w obszarze Dolina Dolnej Baryczy PLH020084 są jednym z głównych przedmiotów ochrony. 
Podobnie sytuacja wygląda ze starorzeczami i naturalnymi eutroficznymi zbiornikami 
wodnymi ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (3150). Zbyt duży pobór wody z rzek 
będzie powodował obniżanie się poziomu wód gruntowych w ich dolinach, a przez to 
obniżanie się poziomu lustra wody w starorzeczach. Starorzecza będą ulegać eutrofizacji  
i nadmiernemu zarastaniu roślinnością. Degradacja starorzeczy negatywnie wpłynie  
na chronione gatunki roślin i zwierząt, na przykład na płazy wykorzystujące starorzecza jako 
miejsca rozrodu, w tym na przedmioty ochrony w SOO Ostoja nad Baryczą - kumaka 
nizinnego Bombina bombina i traszkę grzebieniastą Triturus cristatus – płazy umieszczone  
w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej. Zbyt duży pobór wód może negatywnie wpłynąć  
na siedliska łąkowe, a przez to na gatunki ptaków występujące na łąkach. W zlewni Baryczy, 
wzdłuż rzek i kanałów, występują bardzo duże powierzchnie podmokłych łąk i turzycowisk, 
zasiedlane przez ptaki wodno-błotne uzależnione od wysokiego stanu wód występujących  
na tych łąkach. Według standardowego formularza danych w OSO Dolina Baryczy występuje 
powyżej 20000 ptaków wodno-błotnych. Są to m.in.: rycyki Limosa limosa , krwawodzioby 
Tringa totanus, kszyki Gallinago gallinago, czajki Vanellus vanellus, derkacze Crex crex.  
W przypadku zbyt dużego poboru wód wiosną może dojść do braku zalewów podmokłych 
łąk, co bezpośrednio może przyczyniać się do przesuszenia zbiorowisk łąkowych oraz do 
zmniejszania się liczebności ptaków wodno-błotnych, dla których przesuszone łąk nie będą 
stanowić dogodnego siedliska. Z powyższych przykładów wynika, że dla właściwego 
funkcjonowania ekosystemów od wód zależnych występujących w zlewni Baryczy i gatunków 
zwierząt z nimi związanych potrzebne są okresowe wylewy rzeczne oraz wysoki poziom wód 
gruntowych. Pobór wód do celów hodowlanych może znacznie obniżać poziom wód  
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w rzekach oraz poziom wód gruntowych. W związku z tym w przypadku zbyt dużego poboru 
wód do stawów hodowlanych może dojść do obniżenia się poziomu wód gruntowych, 
przesuszania siedlisk wodno-błotnych i spadku liczebności niektórych gatunków zwierząt 
(płazy, ptaki siewkowe).  

W zlewni Barycz, by zachować wartości przyrodnicze i utrzymać właściwy stan siedlisk  
i gatunków od wód zależnych, należy pogodzić ze sobą dwie przeciwstawne potrzeby.  
Z jednej strony należy umożliwić pobór wód do hodowli ryb. Pobór wód powinien umożliwić 
napełnienie wodą wszystkich obecnie funkcjonujących stawów hodowlanych (z priorytetem 
tych stawów, które są siedliskiem gatunków będących przedmiotem ochrony w obszarach 
Natura 2000). Z drugiej strony poziom wody w rzekach powinien być na tyle wysoki, by nie 
dopuścić do przesuszania ekosystemów od wód zależnych występujących w dolinach 
rzecznych. Pomiędzy tymi dwoma potrzebami musi istnieć równowaga. Projekt WKW 
proponuje ,,…zachowanie wielkości przepływu nienaruszalnego (Qn) bezpośrednio poniżej 
szczególnego korzystania z wód…’’. Realizacja w praktyce tego zapisu wywoła konieczność 
utrzymywania określonego poziomu wody w rzekach poniżej punktu korzystania z wód, przy 
jednoczesnej możliwości napełnienia wodą określonego zbiornika wodnego. Zatem 
spełniona zostanie potrzeba jednoczesnego utrzymywania minimalnego poziomu wody  
w rzekach, przy możliwości napełniania wodą stawów hodowlanych. Regulując kwestię 
minimalnego poziomu wody w rzekach, realizacja zapisów rozporządzenia z pewnością 
będzie mieć pozytywny wpływ na ekosystemy od wód zależne. Jednakże projekt 
rozporządzenia nie narzuca żadnych innych ograniczeń na korzystanie z wód w zakresie 
poboru wód. Projekt rozporządzenia określa priorytety w zakresie korzystania z wód  
(do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno – bytowe; 
na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych; na potrzeby ekosystemów wodnych  
i od wód zależnych, na potrzeby przemysłu; na potrzeby hodowli ryb; na potrzeby upraw 
rolnych i leśnych). Projekt rozporządzenia jedynie ogranicza pobór wód do zaspokajania 
powyższych priorytetów, czyli de facto oprócz minimalnego poziomu wody w rzece, który ma 
zostać zapewniony poniżej punktu poboru wody, nie ma żadnych ograniczeń co do sposobu 
korzystania z wód, czyli rozporządzenie nie narzuca żadnych ograniczeń, w jaki sposób 
można korzystać z wód zlewni Baryczy, realizując określone rozporządzeniem priorytety. 
Przykładem niech będzie budowa nowych stawów hodowlanych, które mogą oddziaływać 
negatywnie na środowisko przyrodnicze nie tylko ze względu na obniżanie poziomu wody  
w rzece. Obecnie stawy hodowlane często budowane są na terenach, na których stagnuje 
woda – podmokłe łąki, szuwary itp., i gdzie występują rzadkie gatunki ptaków związane  
z siedliskami wodno-błotnymi (rycyk, krwawodziób, kszyk, czajka itp.), czy też rzadkie gatunki 
motyli związane z łąkami zmiennowilgotnymi – modraszek nausitous Maculinea nausithous  
i telejus Maculinea teleius (oba gatunki umieszczone są w II załączniku Dyrektywy 
Siedliskowej). W ten sposób dochodzi do niszczenia cennych wodno-błotnych siedlisk 
przyrodniczych, w tym umieszczonych w I załączniku Dyrektywy Siedliskowej (np. łąk 
zmiennowilgotnych) i do niszczenia populacji chronionych gatunków ptaków i motyli.  
W rozporządzeniu powinien istnieć zapis uniemożliwiający budowę stawów hodowlanych 
oraz innych zbiorników wodnych w miejscach występowania chronionych siedlisk 
przyrodniczych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt, czyli budowa nowych zbiorników 
wodnych, w tym stawów hodowlanych, nie powinna negatywnie wpływać na ekosystemy od 
wód zależne, w tym na chronione siedliska przyrodnicze i chronione gatunki roślin i zwierząt 
z tymi siedliskami związane. Należałoby również dokonać analizy, czy budowa nowych 
zbiorników wodnych, w tym stawów hodowlanych, w ogóle powinna być dopuszczalna  
w niektórych rejonach zlewni Baryczy. Projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
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Środowiska we Wrocławiu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 
„Stawy Milickie” posiada następujące zapisy: ,,W zlewni rzeki Barycz w województwie 
dolnośląskim, w granicach Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty - projektowanego 
Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Ostoja nad Baryczą PLH020041 oraz Obszaru 
Specjalnej Ochrony ptaków Dolina Baryczy PLB020001, nie lokalizować nowych inwestycji 
wodochłonnych, z wyjątkiem takich, których celem będzie zaopatrywanie w wodę stawów 
rybnych istniejących w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia’’. Projekt ten zakłada 
następujący sposób rozwiązania problemu: ,,Kontrola i weryfikacja pozwoleń wodno-
prawnych oraz poborów i zrzutów wód przez organy wydające pozwolenia. Wstrzymanie 
wydawania nowych pozwoleń mogących pogorszyć bilans wód na obszarze rezerwatu.’’. 
Projekt WKW w ogóle nie dotyka tej kwestii, gdy tymczasem budowa zbiorników wodnych,  
w tym stawów hodowlanych, w miejscu ekosystemów od wód zależnych, w tym chronionych 
siedlisk przyrodniczych i chronionych gatunków roślin i zwierząt z nimi związanych, jest 
jednym z najważniejszych problemów w zlewni Baryczy.  

2. Ciągłość morfologiczna cieków 

Projekt WKW nie ustanawia żadnych ograniczeń, nakazów i zakazów w takim korzystaniu 
z wód zlewni Baryczy, który powoduje brak ciągłości morfologicznej Baryczy i jej dopływów. 
W celu osiągnięcia lub zachowania dobrego stanu lub potencjału jednolitych części wód 
powierzchniowych planowane korzystanie z wód musi uwzględniać wymogi ciągłości 
morfologicznej. Barycz jest niezmiernie ważną rzeką w zlewni Odry, ponieważ od ujścia Odry 
do Bałtyku do ujścia Baryczy do Odry nie istnieje żadna istotna bariera poprzeczna 
uniemożliwiającej wędrówkę ryb dwuśrodowiskowych z i do Bałtyku. Pierwszą istotną 
przeszkodą w wędrówce ryb w górę Odry jest budowany stopień wodny  
w Malczycach i istniejący stopień wodny w Brzegu Dolnym, czyli stopnie wodne znajdujące 
się powyżej ujścia Baryczy do Odry. W związku z powyższym ryby dwuśrodowiskowe bez 
przeszkód mogą wpływać do Baryczy, wędrując z Bałtyku w górę Odry, jak i odbywać 
wędrówki powrotne. Taką rybą jest m.in. certa Vimba vimba. Na Dolnym Śląsku najwyżej 
położonym i jednocześnie głównym tarliskiem certy jest właśnie Barycz. Tutaj też 
realizowany jest program restytucji tego gatunku. W 2000 roku odłowiono z Baryczy jedynie 
123 tarlaki certy. Gatunek był na skraju wyginięcia na Dolnym Śląsku. Po kilku latach 
programu, w 2008 roku odłowiono w Baryczy 1509 sztuk tarlaków cert (Bartel R.). Jednym  
z najważniejszych problemów dla tego gatunku jest funkcjonowanie kilkunastu jazów na 
samej Baryczy, utrudniających wędrówkę tych ryb. Wiele jazów funkcjonuje również na 
dopływach Baryczy. Osiągnięcie lub zachowanie dobrego stanu lub potencjału wód dla 
poszczególnych jednolitych części wód w zlewni Baryczy powinno zakładać stopniową 
likwidację przeszkód w migracji ryb dwuśrodowiskowych i zakaz tworzenia nowych barier 
ekologicznych. W związku z brakiem w projekcie rozporządzenia zapisów ograniczających 
tworzenie nowych barier ekologicznych (w postaci jazów, progów wodnych, małych 
elektrowni wodnych itp.) i stopniową likwidację istniejących barier ekologicznych należy 
stwierdzić, że realizacja proponowanych zapisów projektu rozporządzenia może mieć 
znaczący negatywny wpływ na populacje ryb migrujących. Funkcjonujące jazy są problemem 
nie tylko dla rzadkich ryb dwuśrodowiskowych. Pospolite gatunki ryb słodkowodnych 
również na tarło mogą wędrować w górę rzeki lub do wód stojących. Wszelkiego typu 
budowle piętrzące mogą utrudniać wędrówkę ryb rzeką. Z powyższych powodów proponuje 
się, by w rozporządzeniu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Baryczy 
ująć problem migracji ryb dwuśrodowiskowych poprzez wprowadzenie ograniczeń w 
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korzystaniu z wód. W przypadku projektowania nowej budowli piętrzącej będzie musiała ona 
zapewnić możliwość swobodnej migrację ryb dwuśrodowiskowych występujących w danej 
JCW np. poprzez budowę przepławki dla ryb, chyba że ustalony dla cieku przepływ 
nienaruszalny będzie umożliwiał swobodną migrację ryb przez budowlę piętrzącą. W 
przypadku uzyskiwania nowego pozwolenia wodno-prawnego dla już funkcjonujących 
budowli piętrzących konieczne będzie wyposażenie takiej budowli w przepławkę dla ryb 
dwuśrodowiskowych, chyba że ustalony dla cieku przepływ nienaruszalny będzie umożliwiał 
swobodną migrację ryb przez budowlę piętrzącą. W przypadku budowli małych elektrowni 
wodnych dodatkowo konieczne powinno być wyposażenie takiej budowli w urządzenia 
ograniczające śmiertelność organizmów. W projekcie rozporządzenia w sprawie ustalenia 
warunków korzystania z wód zlewni Baryczy należy też wziąć pod uwagę zapisy z innych 
aktów prawnych. Projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Stawy Milickie” 
posiada następujący zapis: ,,nie lokalizować na rzece Barycz elektrowni wodnych’’. Według 
opiniującego, zapis dotyczący braku możliwości lokalizowania małych elektrowni wodnych 
jako budowli wyjątkowo negatywnie wpływających na populacje ryb należałoby rozszerzyć 
na całą powierzchnię Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Ostoja nad Baryczą PLH020041, 
Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Dolina Baryczy PLB020001 i Specjalnego Obszaru 
Ochrony siedlisk Dolina Dolnej Baryczy PLH020084. 

3. Wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi 

W projekcie WKW nie określono żadnych ograniczeń co do wprowadzania ścieków do 
wód i ziemi. Osiągnięcie dobrego stanu wód wód wymaga stopniowego ograniczania 
wprowadzania ścieków do wód i ziemi lub też wprowadzania ścieków do wód i ziemi pod 
pewnymi warunkami, przez co wprowadzane ścieki nie będą powodować pogorszenia 
elementów fizykochemicznych i biologicznych cieku. Należy zwrócić uwagę, że dolina Baryczy 
wraz z jej dopływami jest znaczącym siedliskiem chronionych gatunków ryb. W szczególności 
należy zwrócić uwagę na gatunki ryb umieszczone w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej i 
objęte ochroną w projektowanym Specjalnym Obszarze Ochrony siedlisk Ostoja nad Baryczą 
PLH020041. Są to: kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus, różanka Rhodeus sericeus amarus, 
piskorz Misgurnus fossilis, koza złotawa Sabanejewia aurata, koza Cobitis taenia. Oprócz 
gatunków ryb z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej na uwagę zasługuje występująca w 
Baryczy populacja certy Vimba vimba, ryby dwuśrodowiskowej, która na rozród do rzek 
wpływa z Bałtyku i wędruje w górę rzek. Brak jakichkolwiek ograniczeń we wprowadzaniu 
ścieków do wód i ziemi zlewni Baryczy może spowodować znaczące negatywne 
oddziaływanie na populacje ryb. Oprócz ryb na zanieczyszczenia narażone są niektóre 
gatunki bezkręgowców i makrofitów. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że w 
projektowanym Specjalnym Obszarze Ochrony siedlisk Ostoja nad Baryczą PLH020041 część 
rzek zakwalifikowano jako zbiorowiska włosienicznikowe (Nizinne i podgórskie rzeki ze 
zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)). Jest to siedlisko umieszczone w I 
załączniku Dyrektywy Siedliskowej. Jednym z głównych zagrożeń wymienionych w Poradniku 
Ochrony Siedlisk 3260 (Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników 
(Ranunculion fluitantis) dla tego siedliska jest pogarszanie się stanu wód.  

4. Turystyka kajakowa 

Dolina Baryczy jest obszarem o co raz wyższym potencjale turystycznym. Jedną z form 
turystyki rozwijającą się w tym regionie jest turystyka kajakowa. Turystyka kajakowa może 
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negatywnie wpływać na niektóre gatunki ptaków zamieszkujące najbliższe sąsiedztwo koryta 
rzecznego poprzez nadmierne ich płoszenie i niepokojenie, w szczególności w okresie 
lęgowym. Projekt WKW nie ogranicza w żaden sposób korzystania z wód w celach 
rekreacyjnych i turystycznych. Tymczasem projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu 
przyrody „Stawy Milickie” ogranicza wykorzystanie Baryczy i niektórych jej dopływów na 
terenie rezerwatu przyrody. Wyznaczono cztery szlaki kajakowe, na których liczne są 
ograniczenia w postaci braku możliwości cumowania na niektórych odcinkach rzek, braku 
możliwości korzystania z części szlaków w okresie lęgowym ptaków, czy też możliwości 
cumowania i zejścia z kajaków w określonych punktach. Projekt rozporządzenia w sprawie 
ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Baryczy powinien wprowadzać ograniczenia  
w prowadzeniu turystyki kajakowej, dzięki czemu ten rodzaj turystyki nie byłby inwazyjny  
i nie wpływałby negatywnie na populacje chronionych gatunków ptaków. Proponuje się,  
by w rozporządzeniu zamieścić zapisy, aby przystanie kajakowe, miejsca zejścia i wejścia do 
wody, biwaki itp. lokalizować na odcinkach rzek, przy których nie występują populacje 
rzadkich i chronionych ptaków podatnych na płoszenie. Proponuje się, by ograniczyć liczbę 
uczestników zorganizowanych spływów kajakowych do 20 osób. Proponuje się, by w WKW 
uwzględnić zapisy projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Stawy Milickie” 
dotyczące szlaków kajakowych. 

5. Wydobywanie z wód piasku, żwiru itp. 

Wydobywanie z wód powierzchniowych kruszyw, takich jak piasek, żwir i kamienie może 
negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze. Spośród komponentów przyrody 
ożywionej, najbardziej zagrożone negatywnym oddziaływaniem są ryby. Wydobywanie 
piasku i żwiru zazwyczaj powoduje zamulenie rzeki poniżej miejsca wydobycia. Larwy ryb  
i narybek do rozwoju potrzebują wód natlenionych, czystych, niezamulonych. Zamulenie 
rzeki może powodować śmiertelność wśród larw ryb i narybku. W Baryczy występują  
m.in. chronione gatunki ryb z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej. Są to: kiełb białopłetwy 
Gobio albipinnatus, różanka Rhodeus sericeus amarus, piskorz Misgurnus fossilis, koza 
złotawa Sabanejewia aurata, koza Cobitis taenia. Zamulenie rzeki może negatywnie wpływać 
na ichtiofaunę. W przypadku wydobywania kruszyw z rzeki , która zakwalifikowana jest jako 
zbiorowisko 3260 (Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion 
fluitantis) - siedlisko umieszczone w I załączniku Dyrektywy Siedliskowej), może dojść do 
uszczuplenia zasobów tego siedliska. Wydobywanie kruszyw z wód powierzchniowych może 
również wpływać negatywnie na populacje ptaków poprzez ich płoszenie i niepokojenie.  
W projekcie WKW nie określono żadnych ograniczeń co do wydobywania z wód piasku, żwiru 
i kamieni. W związku z tym należy stwierdzić, że realizacja proponowanych zapisów projektu 
rozporządzenia może mieć znaczący negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. 
Proponuje się by w projekcie rozporządzenia zapisać zakaz wydobywania kruszyw z wód 
powierzchniowych na terenach objętych ustawowymi formami ochrony w zlewni Baryczy 
oraz dopuścić możliwość wydobywania kruszyw na pozostałych obszarach pod warunkiem 
braku znaczącego negatywnego oddziaływania na ekosystemy wód oraz od wód zależne. 

6. Retencja wód 

Projekt WKW nie ustanawia żadnych ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni Baryczy 
dotyczących budowy przeciwpowodziowych zbiorników retencyjnych, zarówno tak zwanych 
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zbiorników ,,suchych’’, jak i ,,mokrych’’. Zbiorniki ,,mokre’’ mogą być wykorzystywane jako 
miejsca rekreacji i turystyki. Budowa zbiorników przeciwpowodziowych może na wielu 
płaszczyznach negatywnie oddziaływań na środowisko przyrodnicze i hydromorfologię rzeki. 
Zasadne jest uznanie, że WKW powinnny regulować chociażby elementarne kwestie 
związane z budową zbiorników retencyjnych. Przykładowo: nie powinna być możliwa 
budowa zbiorników retencyjnych, które będą negatywnie oddziaływania na ekosystemy wód 
oraz od wód zależne.  

Zadania z zakresu małej retencji mogą korzystnie wpłynąć na kształtowanie zasobów wód 
podziemnych, zarówno pierwszego przypowierzchniowego poziomu wodonośnego, jak też 
głębszych użytkowych poziomów. Przy czym kluczowe znaczenie ma tu charakter kontaktu 
hydraulicznego wód powierzchniowych z wodami podziemnymi. Zmiana pola filtracji 
wywołana podpiętrzeniem wód powierzchniowych powoduje zmianę reżimu 
hydrodynamicznego w obrębie doliny rzecznej, której dotychczasowa drenująca rola 
zamienia się w zasilającą. Należy pamiętać, że sztuczne odwrócenie wynikowego gradientu i 
kierunku przepływu staje się jednocześnie elementem zmian jakościowych i w dłuższej 
perspektywie (a taką przewiduje budowa sztucznego zbiornika) może pociągać zmiany 
składu fizyko-chemicznego wód podziemnych. Dlatego należy zwrócić uwagę, aby lokalizacje 
uzależniać także od występowania korzystnej jakości wód rzecznych. 
 

VII.1. ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE 

Przyjęcie analizowanego dokumentu (WKW) będzie generować wyłącznie korzystne 
oddziaływania na środowisko wód powierzchniowych, ponieważ wprowadzi przepisy 
zapewniające wyższy niż dotychczas poziom wymagań wobec korzystania ze środowiska.  

Natomiast z punktu widzenia celu, jakiemu analizowany dokument ma służyć, oraz  
z punktu widzenia celów środowiskowych wynikających z uwarunkowań prawnych  
i strategicznych (cele te wskazano we wcześniejszej części opracowania), sytuacja wygląda 
odmiennie. Należy tu zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 

 
1. §3 WKW wskazuje na konieczność zachowania przepływu nienaruszalnego na poziomie 

nie mniejszym niż iloczyn SNQ oraz współczynnika k. Wartość współczynnika k została 
podana w załączniku nr 3 do rozporządzenia; jak już wspomniano wcześniej, do 
wyliczenia wartości tego współczynnika zastosowano metodę Kostrzewy opartą  
o kryterium hydrobiologiczne. 

W odniesieniu do takiego zapisu należy stwierdzić, że kluczowym zagadnieniem jest 
tu ocena tego, czy zachowanie przepływu nienaruszalnego jest dobrym i wystarczającym 
kryterium bezpieczeństwa hydrobiologicznego w cieku wodnym. Istotne jest również 
rozważenie, czy zaproponowana metoda obliczania przepływu nienaruszalnego jest 
odpowiednia. 

Pierwsze zagadnienie nie pozostawia wątpliwości co do tego, że kwestia osiągnięcia 
celów środowiskowych RDW zależy nie tylko od przepływu nienaruszalnego, lecz  
od całego reżimu hydrologicznego (nie wspominając o pozostałych elementach oceny 
stanu wód). Naturalny reżim przepływów jest wymieniony jako jedno z kryteriów 
hydromorfologicznych bardzo dobrego stanu wód rzecznych w załączniku V RDW.  Z kolei 
reżim hydrologiczny wymagany dla uzyskania dobrego i umiarkowanego stanu wód jest 
zdefiniowany poprzez odwołanie do kryteriów biologicznych koniecznych do osiągnięcia 
tych kategorii jakości wód. Osiągnięcie dobrego i umiarkowanego stanu wód nie jest 
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możliwe bez zabezpieczenia odpowiednich, zbliżonych do naturalnych, warunków reżimu 
hydrologicznego.  

Sytuacja, w której w korycie rzeki pozostanie jedynie niewielki procent aktualnego 
przepływu (np. średniego i wysokiego), będzie stanowić istotną ingerencję  
w uwarunkowania hydrologiczne i przyrodnicze cieku i doliny rzecznej. Wyeliminowanie 
w dolinie rzeki większych wezbrań będzie powodowało stopniowe przerwanie łączności 
poprzecznej i stanowić będzie zagrożenie dla niektórych gatunków oraz typów siedlisk 
związanych z tarasem zalewowym. Zachowanie rocznej i wieloletniej dynamiki 
przepływów i stanów wód jest jednym z ważniejszych warunków właściwego 
funkcjonowania ekosystemów w dolinach rzecznych i osiągnięcia minimum dobrego 
stanu (potencjału) wód. Dla ekosystemów zależnych od wody czynnikiem o kluczowym 
znaczeniu dla możliwości utrzymania lub odtworzenia celów środowiskowych RDW  
(z zastrzeżeniem derogacji z art. 4.4-4.7 RDW) jest zachowanie (lub odtworzenie) 
naturalnego reżimu hydrologicznego, charakterystycznego dla danego odcinka rzeki. 
Istotą tego naturalnego reżimu jest m.in. zmienność stanów wody w ciągu roku,  
co ma znaczenie dla integralności ekosystemów rzecznych. Główne wskaźniki reżimu 
hydrologicznego obejmują charakterystyki wielkości przepływu, frekwencji w cyklu 
rocznym, czasu trwania, okresu występowania oraz powtarzalności w cyklu wieloletnim.  

Należy zatem podkreślić, że pobór wód powinien być dozwolony nie tylko pod 
warunkiem zachowania przepływu nienaruszalnego, ale również pod warunkiem 
niepowodowania istotnych zmian reżimu hydrologicznego. Nie jest możliwym precyzyjne 
określenie sformułowania „istotnej zmiany”, dlatego też koniecznym wydaje się być 
odniesienie do celu środowiskowego oraz do stanu i potencjału JCWP. 

Istotne jest również inne podejście do kwestii zachowania przepływu 
nienaruszalnego. Warto podkreślić, że powinien on być zagwarantowany bezpośrednio 
poniżej miejsca poboru wód. Tymczasem WKW wskazuje na to, że przepływ ten powinien 
być zachowany „bezpośrednio  poniżej  szczególnego korzystania z wód” – a więc  
np. poniżej wylotu kanału derywacyjnego, poniżej wylotu ścieków, lub też poniżej 
jakiegoś innego miejsca – a więc np. 2 km od jazu. W ten sposób może dojść do 
przerwania biologicznej i geohydromorfologicznej ciągłości rzeki. Należy to rozpatrzeć  
np. w kontekście zwrotnych poborów wody dla potrzeb elektrowni wodnych, które 
poprzez kanały derywacyjne pobierają, a następnie odprowadzają wodę do rzeki, 
podczas gdy pomiędzy miejscem poboru i zwrotu wody następuje niekiedy całkowite 
zaburzenie/zerwanie kontinuum rzeki. Należy wyeliminować sytuację, w której przepływ 
nienaruszalny byłby zagwarantowany dopiero w miejscu odprowadzenia wód (co może 
mieć miejsc przy zwrotnych poborach wody), dlatego niezbędne jest dokonanie zapisu 
mówiącego o tym, w którym miejscu miałby być zachowany przepływ nienaruszalny. 

Niezrozumiałym (i niewyjaśnionym w WKW i w jego uzasadnieniu) jest również 
powód, dla którego kwestię zachowania przepływu nienaruszalnego zaadresowano 
wyłącznie do „szczególnego” korzystania z wód, a nie dla każdego z rodzajów korzystania 
z wód – co wymaga stosownej korekty w treści WKW. 

§3 ust.1 pkt 2 WKW mówi, że obliczenia hydrologiczne powinny być prowadzone  
w oparciu o dane „z czynnych posterunków wodowskazowych” – a zatem nie 
przewidziano sytuacji, w której jakiś ciek nie będzie miał ww. posterunków. Należy zatem 
wprowadzić do WKW zapis mówiący o tym, w jaki sposób należy prowadzić obliczenia w 
stosunku do cieków nieopomiarowanych (np. formuła opadowa i wzory Punzeta). 

Odrębnym zagadnieniem jest kwestia zaproponowanego w WKW sposobu obliczenia 
przepływu nienaruszalnego. Opiera się ona generalnie na metodzie H. Kostrzewy 
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przedstawionej w publikacji pn. „Weryfikacja kryteriów i wielkości przepływu 
nienaruszalnego dla rzek Polski” (Materiały Badawcze IMGW, Seria Gospodarka Wodna  
i Ochrona Wód, Warszawa 1977) opartej o kryterium hydrobiologiczne. H. Kostrzewa 
przewidziała również obliczanie przepływu nienaruszalnego w oparciu o kryterium 
rybacko – wędkarskie, kryterium turystyki wodnej i rekreacji oraz kryterium ochrony 
środowiska przyrodniczego. Oceniany WKW uwzględnia wyłącznie metodę opartą  
o kryterium hydrobiologiczne. 

Warto również zwrócić uwagę na to, że wielkość przepływu nienaruszalnego nie 
może być niższa od wartości ustalonej w planach zadań ochronnych, planach ochrony lub 
zadaniach ochronnych dla obszarów objętych prawnymi formami ochrony przyrody –  
o ile wynika to z wymagań ochrony gatunków lub siedlisk przyrodniczych zależnych od 
wód, które są przedmiotem ochrony w ww. obszarach. 

Celowym wydaje się być przytoczenie fragmentu wydanej w 2011 r. publikacji RZGW 
pn. „Dobre praktyki planowania gospodarowania wodami na obszarach cennych 
przyrodniczo. Zalecenia dla powiązania procesów planowania gospodarowania wodami  
i ochrony obszarów NATURA 2000.” (Godyń I., Indyk W., Jarząbek A., Owsiany M., 
Puslowska-Tyszewska D., Stańko R., Sarna S., Tyszewski S., RZGW, 2011): 

„Wprowadzone przez RDW pojęcie dobrego stanu wód, jako jednego ze składników 
oceny, wprowadza stan hydromorfologiczny, charakteryzujący stopień zmian reżimu 
hydrologicznego cieku oraz zakres przekształceń jego koryta i doliny. Pojęcie przepływu 
nienaruszalnego odnosi się wyłącznie do reżimu hydrologicznego, tzn. powinno 
zapewniać utrzymanie właściwych warunków wodnych dla flory i fauny typowej dla 
określonego odcinka rzeki i jej doliny. Zgodnie z takim podejściem, rzekę i jej dolinę należy 
traktować przynajmniej jako równoprawnego użytkownika zasobów wodnych. (...) 
Przepływy nienaruszalne, może pod inną nazwą: przepływ siedliskowy, czy przepływ 
ekologiczny, powinny pełnić ważną rolę w analizach bilansowych, jako forma 
reprezentowania potrzeb wodnych środowiska przyrodniczego, a w szczególności 
wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych. 

Niestety, często obecna praktyka wyznaczania i egzekwowania przepływu 
nienaruszalnego w gospodarowaniu wodami ogranicza się przede wszystkim  
do „zapewnienia” minimalnych wymagań wodnych fauny rzecznej, z pominięciem 
wymagań gatunków ryb charakterystycznych dla danego typu cieku wodnego. 
Przykładowo, bardzo często wykorzystywana, uproszczona metoda H. Kostrzewy 
wyznaczania przepływu nienaruszalnego według kryterium hydrobiologicznego nie 
uwzględnia wymagań ryb. Do tego celu autorka przewidziała przepływ nienaruszalny 
według kryterium rybacko-wędkarskiego (...). Obecnie stosowane przepływy 
nienaruszalne na ogół nie reprezentują również wymagań wodnych ekosystemów 
wodnych i od wód zależnych.  

(...) Ponadto należy wskazać na pilną potrzebę zaproponowania rozwiązań problemu 
wykorzystania przepływów nienaruszalnych siedliskowych (ekologicznych) w ochronie 
ekosystemów zależnych od wód w pierwszych warunkach korzystania z wód regionów 
wodnych i zlewni rzecznych oraz podjęcia prac metodycznych i przygotowania narzędzi 
dla nowego cyklu wdrażania RDW. Na podstawie analizy metod wyznaczania przepływu 
nienaruszalnego zawartych w poradniku IMGW oraz własnych doświadczeń zespołu 
autorskiego przedstawiamy propozycję wprowadzenia przepływu nienaruszalnego 
siedliskowego (QNS), jako instrumentu uzupełniającego, wraz z zachowaniem 
przepływów nienaruszalnych hydrobiologicznych (QNH), stosowanych obecnie. Przepływ 
QNS traktowany byłby, jako zaostrzenie wymagań w stosunku do przepływu QNH,  
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tzn. na wskazanych w warunkach odcinkach cieku obowiązywałby przepływ 
nienaruszalny zmienny w czasie, równy większemu z przepływów QHN i QNS. Zadaniem 
przepływu nienaruszalnego siedliskowego QNS byłoby odwzorowanie wymagania: reżim 
hydrologiczny cieku zbliżony do naturalnego”. 
 
Zdaniem autorów niniejszej prognozy, zaprezentowana w WKW propozycja podejścia do 
kwestii przepływu nienaruszalnego jest na dzień dzisiejszy dobrym, lecz 
niewystarczającym zapisem i rozwiązaniem.  

 
2. W kontekście powyższego obawy wzbudza również brak zapisów w WKW mówiących  

o tym, w jaki techniczny sposób powinien być zachowany przepływ nienaruszalny. 
Proponuje się zatem wprowadzenie zapisu „Rozwiązania konstrukcyjne urządzeń  
i kanałów do poboru wody muszą umożliwiać w sposób samoczynny zachowanie 
przepływu nienaruszalnego bezpośrednio poniżej miejsca poboru”. Podobny przepis 
należałoby zaadresować do każdej przeszkody poprzecznej w korycie rzeki (próg, jaz, 
stopień, zapora, itp.). 
 

3. WKW wprowadza w §  7 zapis: „Wprowadza się, jako narzędzie wspomagające proces 
wydawania pozwoleń wodnoprawnych, Bilans zasobów wodnych zlewni Baryczy, 
dostępny pod adresem internetowym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu”. Bilans nie jest załącznikiem do WKW, zresztą WKW w ogóle nic więcej  
o bilansie nie mówi. To oznacza, że to główne narzędzie do zarządzania zasobami 
wodnymi nie zostało poddane procedurze strategicznej OOŚ. Nawet gdyby pozostawić na 
boku kwestię prawną i formalną, to pozostanie jeszcze istotne zagadnienie merytoryczne 
wymagające rozwiązania: otóż nie jest jasne, czy dla użytkowników Bilansu jasne  
i oczywiste będzie, jak na podstawie tegoż Bilansu uznać czy planowanie korzystanie  
z wód jest dopuszczalne czy też nie (chodzi o interpretację danych z Bilansu na etapie 
prowadzenia postępowań w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych). 
 

4. § 8 WKW ustala zakres (ale nie obowiązek) corocznego raportowania informacji  
o rzeczywistej wielkości poborów wody oraz o ilości i jakości odprowadzanych ścieków  
w układzie dekadowym przez podmioty korzystające z wód zlewni Baryczy. Przepis został 
zaadresowany do wszystkich podmiotów korzystających z wód, w tym również do osób 
fizycznych nie prowadzących „szczególnego korzystania” z wód. Taki przepis rodzi 
poważne wątpliwości pod kątem możliwości jego wykonania, zwłaszcza że nie ma 
możliwości ustanowienia sankcji dla takiego korzystania z wód, które nie ma charakteru 
korzystania „szczególnego” i nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jeżeli z 
góry można założyć, że osoby fizyczne nie prowadzące „szczególnego korzystania z wód” 
nie będą prowadzić ww. raportowania (co jest wielce prawdopodobne), to warto 
rozważyć kwestię zawężenia tego przepisu do określonego kręgu podmiotów, bowiem w 
przeciwnym razie ranga prawna WKW zostanie znacznie obniżona (chodzi o schemat 
myślowy: „jeżeli można ignorować przepis o raportowaniu prowadzonym przez osoby 
fizyczne, to można również ignorować pozostałe przepisy WKW”). 
 

5. §5 pkt. 3 WKW odnosi się w bardzo łagodny sposób do „wykonywania nowych urządzeń 
wodnych”. Teoretycznie można rozważać, czy zapis ten koliduje z wymaganiami RDW, 
które wskazują konkretny termin osiągnięcia celów środowiskowych. Jeżeli konkretny 
obiekt korzystający z wód zagraża osiągnięciu celów środowiskowych, to jego działanie 
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powinno zostać zaprzestane lub ograniczone w taki sposób, by nie występowała kolizja z 
tymi celami, z zachowaniem przepisów o derogacji (art. 4 ust. 4-7 RDW). Z punktu 
widzenia ochrony środowiska, bez uwzględnienia innych aspektów, najbardziej 
odpowiednie byłoby sformułowanie takich zapisów WKW, które umożliwiałyby podjęcie 
działań w celu zmiany konstrukcji istniejących urządzeń wodnych by zapewnić pełną 
zgodność z celami środowiskowymi RDW. Natomiast istotne jest zastosowanie podejścia 
pragmatycznego; według art. 122 ust.1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne 
jest wymagane m.in. na wykonanie urządzenia wodnego (np. służącego do ujmowania 
wody), a więc ma ono charakter „jednorazowy” i nie trzeba go odnawiać np. po 10 latach 
(tak jak to ma miejsce przy pozwoleniu na korzystanie z wód). W tej sytuacji wpisanie do 
WKW zapisu skierowanego również do istniejących urządzeń wodnych - w rzeczywistości 
okazałoby się niemożliwe do zastosowania. Należy również wskazać na art. 115 ust. 1 pkt 
3 lit. d ww. ustawy, wedle którego warunki korzystania z wód regionu wodnego określają 
ograniczenia w korzystaniu z wód – w szczególności w zakresie m.in. wykonywania 
nowych urządzeń wodnych. 

Ustawa Prawo wodne (art. 136 ust.2) przewiduje, że obowiązujące pozwolenia 
wodnoprawne powinny być poddawane przeglądom co najmniej raz na 4 lata. 
Weryfikacja ta powinna obejmować m.in. kwestię relacji pomiędzy oddziaływaniem 
istniejącego przedsięwzięcia (np. urządzenia wodnego) a obowiązkiem uzyskania celu 
środowiskowego dla JCWP. W przypadku braku tej zgodności, właściwy organ może 
cofnąć lub ograniczyć pozwolenie wodnoprawne. WKW stanowić będzie zatem 
narzędzie, dzięki któremu odpowiednie organy administracji będą miały solidną 
podstawę do cofania/ograniczania pozwoleń wodnoprawnych, po uprzedniej weryfikacji 
korzystania z wód będącego przedmiotem analizy lub kontroli. 

 
6. Nie ma w WKW żadnych zapisów mówiących o ciągłości morfologicznej – rozumianej nie 

tylko w sensie biologicznym, ale i uwzględnieniem zagadnień geohydromorfologicznych. 
Tego typu brak oznacza zagrożenie dla przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 oraz 
ich integralności. 

W kontekście powyższego warto z góry zastrzec, że ochrona ciągłości powinna być 
adresowana nie tylko do fragmentów cieków wskazanych w publikacji pn. „Ocena 
potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy  
w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP" (Błachuta J.,  
i in., 2010 r.). Publikacja ta nie odnosi się do kwestii transportu rumowiska oraz nie 
uwzględnia ochrony zespołów ichtiofauny specyficznych dla danego typu wód 
(sformułowanie z punktu 1.2.1 w zał. V RDW). 

Punkt 1.2.1 w zał. V RDW przedstawia definicje bardzo dobrego, dobrego  
i umiarkowanego stanu ekologicznego w rzekach. Jest tu mowa o tym, że niezakłócona 
antropogenicznie ciągłość rzeki (która jest jednym z hydromorfologicznych elementów 
jakości) jest warunkiem „stanu bardzo dobrego” rzeki. Stan dobry został zdefiniowany 
jako „warunki zgodne z osiągnięciem wyżej wymienionych wartości dla biologicznych 
elementów jakości”. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że kluczowym elementem 
biologicznym jest ichtiofauna, dla której stan dobry zdefiniowano w sposób następujący: 
„Istnieją niewielkie zmiany w składzie gatunkowym i liczebności w porównaniu do 
zespołów specyficznych dla danego typu wód, które mogą być przypisane 
antropogenicznym wpływom na fizykochemiczne i hydromorfologiczne elementy jakości. 
Struktura wiekowa populacji ryb wykazuje oznaki zmian, które mogą być przypisane 
antropogenicznym wpływom na fizykochemiczne lub hydromorfologiczne elementy 
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jakości oraz, w niektórych przypadkach, jest wskaźnikiem zaburzeń reprodukcji lub 
rozwoju określonych gatunków w stopniu mogącym spowodować zanik niektórych klas 
wiekowych”. Z kolei 1.2.5 w zał. V RDW przedstawia definicje bardzo dobrego, dobrego i 
umiarkowanego potencjału ekologicznego dla silnie zmienionych i sztucznych części wód. 
Wskazuje się tu, że elementy hydromorfologiczne spełniają kryteria dobrego potencjału 
ekologicznego, gdy występują „warunki zgodne z osiągnięciem powyżej wymienionych 
warunków dla biologicznych elementów jakości”. Przywoływane tu biologiczne elementy 
jakości spełniają kryteria dobrego potencjału ekologicznego, gdy „obecne są niewielkie 
zmiany w wartościach odpowiednich biologicznych elementów jakości w porównaniu do 
wartości dla maksymalnego potencjału ekologicznego”. Maksymalny potencjał: „wartości 
odpowiednich biologicznych elementów jakości odpowiadają w największym możliwym 
stopniu wartościom związanym z najbardziej zbliżonym typem części wód 
powierzchniowych, przy warunkach fizycznych wynikających z charakterystyki sztucznej 
lub silnie zmienionej części wód”. 

Uznanie, że ww. opracowanie („Ocena potrzeb...”) stanowi kompleksowy katalog 
danych biologicznych o ichtiofaunie, byłoby zbyt daleko idącym posunięciem, 
nieuzasadnionym w kontekście celów środowiskowych i ich definicji zawartych w treści 
RDW. Należy uwzględnić też fakt, że tarliska ryb będących kryterium wyznaczenia 
konkretnych odcinków cieków jako szczególnie istotnych dla migracji ryb w przywołanym 
powyżej opracowaniu („Ocena potrzeb...”), występują często w dopływach wyższego 
rzędu – co powoduje, że ciągłość drogi do tych dopływów staje się warunkiem dobrego 
stanu ekologicznego.  

W Polsce istnieje problem systemowy polegający na tym, że jak dotychczas 
prowadzony monitoring elementów biologicznych nie do końca odpowiadał 
wymaganiom punktu 1.3 w zał. V RDW (dopiero ostatnie miesiące przynoszą tu pewne 
istotne zmiany) Nie zostały również ustalone ramy prawne do kompleksowego 
monitorowania: w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 
2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych wskazuje się, że 
wskaźniki ichtiofauny czasowo nie są uwzględniane w klasyfikacji wód („warunki 
referencyjne w trakcie ustalania”). Fakt ten nie zwalnia jednak Polski, jako państwa 
członkowskiego UE, z obowiązku osiągnięcia celów środowiskowych RDW.  

 
7. WKW nie określa żadnych parametrów (lub innych wytycznych o charakterze 

inżynieryjnym) urządzeń i rozwiązań służących zachowaniu ciągłości rzeki (ciągłości 
biologicznej i geohydromorfologicznej). Urządzenia służące zachowaniu ciągłości 
powinny umożliwiać transport rumowiska rzecznego oraz migrację ryb i minogów 
należących do „zespołów specyficznych dla danego typu wód”, w tym w szczególności 
tych, które są przedmiotem ochrony w obszarach ochrony przyrody. Należy przy tym 
pamiętać, że parametry te powinny być każdorazowo ustalane indywidualnie, 
uwzględniając m.in. takie aspekty, jak warunki lokalizacyjne i hydrologiczne, gatunki 
reprezentatywne w cieku oraz czas i specyfika ich migracji. Natomiast WKW mogą ustalać 
pewny minimalne poziomy i standardy w tym zakresie. 

 Warto mieć też na uwadze, że w przypadku rozwiązań służących zachowaniu 
ciągłości biologicznej należy uwzględniać taką migrację, która będzie ciągła i trwała, 
dostosowana do wymagań biologicznych „zespołów specyficznych dla danego typu wód”, 
z uwzględnieniem ich okresowych migracji itp.  
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Trzeba też podkreślić, że wyposażenie budowli piętrzącej wodę w korycie cieku w 
obiekty zapewniające swobodną migrację ryb i minogów nie jest receptą na zapewnienie 
zgodności z celami środowiskowymi JCWP. Zastosowanie np. przepławki nie w każdym 
przypadku wyeliminuje znaczące oddziaływanie na przedmiot ochrony w obszarze Natura 
2000. A zatem, wyposażeniu obiektu hydrotechnicznego w rozwiązania ułatwiające 
migrację gatunków wodnych nie może być odczytane jako bezwarunkowa przesłanka do 
wykonania budowli piętrzących – co byłoby ewidentnie sprzeczne z wymaganiami RDW. 
Za każdym razem należy bowiem uwzględnić wpływ przedsięwzięcia na cele 
środowiskowe, uwzględniając przy tym oddziaływania skumulowane (np. inne, istniejące, 
bariery dla migracji organizmów w rzece). Niemniej, problem ten jest rozwiązany przez 
inne przepisy WKW oraz ustawy Prawo wodne. 

Warto ponownie odwołać się do przywołanego wcześniej opracowania („Ocena 
potrzeb...”), w którym sformułowano wniosek o istotnym znaczeniu dla niniejszego 
opracowania; dotyczy on cieków uznanych za szczególnie istotne dla migracji ryb  
i powinien być brany pod uwagę przy postępowaniach administracyjnych, w ramach 
których rozpatruje się kwestie zachowania ciągłości eko- i morfologicznej rzek:  

„Biorąc pod uwagę fakt, że zaliczone do tej kategorii rzeki lub ich odcinki w swojej 
istocie stanowią najważniejsze korytarze migracyjne i są miejscami rozrodu ryb  
i dorastania form młodocianych, zakwalifikowanym w ten sposób odcinkom rzek  
i potoków należy nadać priorytet w odtwarzaniu ciągłości morfologicznej i ich ochronie 
przed niekorzystnymi zmianami hydromorfologicznymi. W tym celu należy (...) 
usankcjonować te rzeki lub ich odcinki w warunkach korzystania z wód regionów 
wodnych poprzez wprowadzenie dla nich zapisów podporządkowujących realizację 
inwestycji hydrotechnicznych szczególnym uwarunkowaniom jak: 

− zakaz przegradzania nowymi budowlami hydrotechnicznymi – dla inwestycji dla 
których nie wydano żadnych prawomocnych decyzji administracyjnych przed 
wejściem w życie „warunków”, oprócz nowych obiektów o szczególnym znaczeniu  
w ochronie przeciwpowodziowej lub w innych obszarach nadrzędnego interesu 
publicznego, których realizacja spełnia warunki art.4 pkt 7 RDW a celowość budowy 
obiektu jest wykazana w ocenie oddziaływania na środowisko i obwarowana 
koniecznością wyposażenia w urządzenia umożliwiające swobodną migrację ryb. 

− bezwarunkowy obowiązek budowy przepławek oraz instalacji urządzeń 
oprowadzających spływające ryby sprzed wlotów do elektrowni wodnych oraz innego 
typu ujęć wody do przepławki lub przelewu, którędy bezpiecznie spłyną poniżej 
przegrody - dla inwestycji realizowanych lub przygotowanych do realizacji na 
podstawie wydanych i ważnych decyzji administracyjnych i aktualnego miejscowego 
planu zagospodarowania uchwalonego przed wejściem w życie „warunków” ; 

− w przypadku realizacji, w kontekście w/w ograniczeń, przepławki oraz/lub układu 
instalacji urządzeń oprowadzających spływające ryby sprzed wlotów do elektrowni 
wodnych oraz innego typu ujęć wody do przepławki lub przelewu, którędy bezpiecznie 
spłyną poniżej przegrody – ich konstrukcja musi być uzgodniona przez dyrektora 
RZGW po przedstawieniu przez inwestora opinii RDOŚ i Instytutu Rybactwa 
Śródlądowego”. 
 

8. WKW nie przedstawia żadnych ograniczeń w zabudowie rzek. Warta rozważania jest 
kwestia ustanowienia przepisu mówiącego o tym, iż rozwiązania konstrukcyjne typu 
przepusty itp. powinny zapewniać swobodne prowadzanie wód i rumowiska oraz 
swobodną migrację organizmów wodnych.  
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Ponadto, należy zwrócić uwagę na to, że skutkiem przegradzania rzek jest m.in. 
akumulacja osadów dennych powyżej przegrody oraz zanik naturalnej dostawy osadów 
dennych poniżej przegrody, co w konsekwencji wywołuje postępującą erozję koryta 
rzecznego. Z uwagi na konieczność zachowania odpowiedniego poziomu wód 
powierzchniowych i podziemnych, w tym zachowania łączności hydraulicznej tych wód, 
niezbędne może być tzw. „dokarmianie rzeki”, tj. sztuczne uzupełnianie deficytu osadów 
dennych materiałem o podobnym składzie granulometrycznym, lub stosowanie innych 
rozwiązań umożliwiających transport rumowiska i równowagę hydrodynamiczną cieku 
(np. jazy o konstrukcji umożliwiającej transport rumowiska poprzez upust denny). 

 
9. WKW nie zawiera żadnych ustaleń dot. energetycznego wykorzystania wód. Proponuje 

się przyjęcie przepisu mówiącego o tym, że eksploatowanie obiektu energetyki wodnej 
wymaga wyposażenia go w urządzenia ograniczające śmiertelność organizmów. Należy 
przy tym jednak pamiętać, że niektóre rozwiązania konstrukcyjne elektrowni wodnych 
znacznie minimalizują (lub wręcz eliminują) śmiertelność ryb. Warto zatem mieć  
na uwadze to, że w niektórych przypadkach „urządzeniem ograniczającym śmiertelność 
organizmów” będzie mogła być konstrukcja elektrowni, o ile będą istniały wiarygodne 
dowody na to, że minimalizuje lub eliminuje one śmiertelność ryb. 

 
10. WKW nie zawiera żadnych zapisów dotyczących wydobywania z wód powierzchniowych 

kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w ilości zagrażającej zachowaniu 
równowagi hydrodynamicznej cieku oraz w sposób mogący powodować pogorszenie 
stanu wód oraz ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od wód. Proponuje się 
wprowadzenie zapisu mówiącego o tym, że wydobywanie ww. materiałów z wód  będzie 
dopuszczalne jedynie pod warunkiem przedstawienia analizy, która wykaże i uzasadni 
zachowanie równowagi hydrodynamicznej cieku, brak zagrożenia dla stanu wód oraz 
ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od wód. Konieczne jest przy tym 
sformułowanie wytycznych odnośnie do sposobu przeprowadzenia analizy równowagi 
hydrodynamicznej cieku. Przedmiotowe wydobywanie materiałów powinno wymagać 
prowadzenia monitoringu w zakresie objętości wydobywanego osadu, zmian morfologii 
koryta oraz warunków ekologicznych w cieku. Tak sformułowane wytyczne do analizy 
równowagi hydrodynamicznej powinny być stosowane przy pracach z zakresu 
„utrzymania wód”, „remontu koryt”, itp., które to prace nie mogą być objęte ustaleniami 
ocenianego dokumentu (WKW). 
 

11. Oceniany WKW nie formułuje ograniczeń dotyczących wprowadzania ścieków do wód 
powierzchniowych w taki sposób, by zapewnić odpowiednią czystość wody pobieranej do 
stawów hodowlanych. 

 
12. WKW określa termin wejścia w życie rozporządzenia w sprawie warunków korzystania  

z wód regionu wodnego. Nie ma w nim (ani w pozostałych przepisach WKW) mowy  
o przeglądzie pozostających w mocy pozwoleń wodnoprawnych, nie ma też nawiązania 
do zatwierdzonych instrukcji gospodarowania wodą. Wobec braku przepisu mówiącego  
o tym, czy rozporządzenie ma mieć zastosowanie do postępowań administracyjnych 
będących w toku (niezakończonych wydaniem decyzji do dnia wejścia w życie 
rozporządzenia) należy przyjąć że będzie ono miało zastosowanie jedynie do postępowań 
wszczętych po wejściu w życie WKW. Jest to mankamentem WKW, w szczególności 
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ze względu na bardzo bliską perspektywę uzyskanie celów środowiskowych dla JCWP 
(2015/2021 rok). 

 
13. Oceniany WKW nie uwzględnia wszystkich rodzajów korzystania z wód, które mogą mieć 

znaczenie w kontekście konieczności osiągnięcia celów środowiskowych. Istotny jest tutaj 
fakt, iż nie ma solidnych dowodów wskazujących na to, że wskazane powyżej korzystanie 
z wód stanowi zagrożenie dla osiągnięcia celów środowiskowych RDW. Należy tu zwrócić 
uwagę na brak uregulowań WKW dotyczących takich aspektów, jak: 
1) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych, 
2) korzystanie z wód służące do wypoczynku, uprawianiu turystyki, sportów wodnych 

oraz amatorskiego połowu ryb, 
3) przerzuty wody, 
4) wycinanie roślin z wód lub brzegu (w tym – postępowanie z rumoszem drzewnym)  

- wyłącznie w ramach szczególnego korzystania z wód. 
 
W stosunku do tego ostatniego punktu warto podkreślić, że w stosunku do wód 

powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze 
źródeł rolniczych, oraz w stosunku do obszarów szczególnie narażonych, z których 
odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć, warto wprowadzić do 
WKW przepisy dotyczące: 

− ochrony zadrzewień i zakrzewień wzdłuż rzek, 

− zachowania strefy buforowej roślinności przy brzegach rzek, która służyć ma 
ograniczeniu ilości azotu spływającego z pól uprawnych do rzeki.  
Ma to na celu zintegrowanie polityki dotyczącej ochrony wód, tak żeby jedno 

rozporządzenie (WKW) wspomagało realizację celów rozporządzenia RZGW w sprawie 
wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 
rolniczych. 

 
14. Oceniany WKW nie przewiduje odstępstw (derogacji) od wprowadzanych ograniczeń  

w korzystaniu z wód, co wydaje się być nieuzasadnione w świetle RDW oraz celów 
strategicznych dotyczących ochrony środowiska. 
 

VII.2. ODDZIAŁYWANIE NA WODY PODZIEMNE 

Zasoby wód podziemnych stanowią w zlewni Baryczy podstawę dla zaopatrzenia ludności 
w wodę przeznaczoną do spożycia i na cele socjalno-bytowe, a także na potrzeby przemysłu. 
Ujęcia wód podziemnych są rozproszone (ryc. 6), jednak występują rejony intensywnej 
skupionej eksploatacji, gdzie sumaryczny pobór, zarówno na poziomie pozwoleń wodno-
prawnych jak też rzeczywisty, może skutkować brakiem rezerw zasobowych.  

Z punktu widzenia zasobności i użytkowania wód podziemnych kluczowe znaczenie mają 
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) Na obszarze zlewni Baryczy częściowo lub  
w całości zlokalizowane są następujące zbiorniki: 

− GZWP 303 - Pradolina Barycz-Głogów (E),  

− GZWP 305 - Zbiornik międzymorenowy Leszno,  

− GZWP 307 - Sandr Leszno,  

− GZWP 308 - Zbiornik międzymorenowy rzeki Kania,  

− GZWP 309 – Zbiornik międzymorenowy Smoszew-Chwaliszew-Sulmierzyce. 
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Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w zlewni Baryczy [12] zostały wyznaczone  
w dużym stopniu w oparciu o informacje zawarte w Dokumentacji hydrogeologicznej 
określającej warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 303 ,,Pradolina Barycz – Głogów (E)” [22]. Ze 
względu na priorytetowe znaczenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 303 dla 
zaopatrzenia regionu w wodę pitną, jego zasoby powinny być chronione w sposób 
szczególny, zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym. GZWP 303 zajmuje jedynie 
około 30% obszaru zlewni, ale przebiega wzdłuż Baryczy w całej środkowo-południowej 
części zlewni, decydując o zasobności i możliwości ujmowania wód podziemnych. Jest to 
jednak zbiornik odkryty, podatny lub bardzo podatny na wpływ zanieczyszczeń 
powierzchniowych. Stąd potrzeba jego ochrony, podobnie jak pozostałych wymienionych 
zbiorników. Obecnie realizowane są prace w ramach wieloletniego cyklu opracowań 
dotyczących „Wykonania programów i dokumentacji geologicznych określających warunki 
hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych GZWP dla potrzeb 
planowania i gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy” na zamówienie Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej. Ustalenia w tych dokumentacjach oparte są na obliczeniach 
numerycznymi modelami filtracji i służą ocenie zagrożenia wód podziemnych i odporności na 
zanieczyszczenie. Ostatecznie wyznaczają dla poszczególnych GZWP obszary ochronne wraz 
ze szczegółowymi wytycznymi i propozycjami odnośnie zróżnicowanych działań ochronnych 
oraz zakazów, nakazów ograniczeń i zaleceń w zakresie ich ochrony. Zatem w perspektywie 
kilku lat opracowane w dokumentacjach obszary ochronne będą prawdopodobnie w 
stosownych rozporządzeniach uwzględniane w gospodarowaniu wodami w kraju. Wytyczne 
tam zawarte będą więc precyzować warunki ochrony wód podziemnych znaczącej części 
zlewni, co nie stoi w sprzeczności z zapisami sformułowanymi w rozpatrywanym projekcie 
rozporządzenia. Paragraf § 6 precyzuje bowiem, że w takiej sytuacji obowiązują na tych 
obszarach te wymagania, priorytety i ograniczenia, które są bardziej rygorystyczne. Należy 
się spodziewać, że zapisy dla ustalonych obszarów ochronnych GZWP będą bardziej 
wymagające, a ich wiarygodność oparta na obszernej i metodycznie zaawansowanej 
dokumentacji hydrogeologicznej, tak jak w przypadku GZWP 303. Obszar ochronny tego 
zbiornika w uszczegółowionych granicach zajmuje powierzchnię 2398 km2, obejmuje cały  
zbiornik (wewnętrzny obszar zasilania) poszerzony o strefę 25 letniego lateralnego dopływu 
wód spoza zbiornika (zewnętrzne obszary zasilania) [22]. 

Jak zapisano w niniejszym projekcie, koncentracja ekosystemów wodnych oraz od wód 
zależnych ma w szczególności miejsce właśnie w centralnej części zlewni Baryczy, pokrywając 
się tym samym w znacznym stopniu z obszarem GZWP 303. Zasilanie tych ekosystemów 
wodami podziemnymi jest jednym z elementów analiz i symulacji wykonywanych na 
modelach w celu zagwarantowania minimalnych poziomów zwierciadła wód podziemnych w 
warunkach eksploatacji. Tym samym, oprócz zapisanej w rozporządzeniu gwarancji 
dostarczenia wody na potrzeby zapewnienia wymagań ekosystemów wodnych i od wód 
zależnych, uwzględnionej poprzez konieczność zachowania przepływów nienaruszalnych  
w ciekach, dołączona zostanie interpretacja ilościowa w zakresie stanów wód podziemnych. 
Stąd propozycja zasygnalizowania tych zagadnień w uzasadnieniu rozporządzenia.  
W przypadku GZWP 303 w obliczeniach modelowych dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych 
uwzględniono ograniczenia w korzystaniu z wód, niezbędne dla zachowania i ochrony 
najcenniejszych ekosystemów na obszarach Natura 2000. 
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Ryc.6. Rozkład ujęć według wielkości rzeczywistego poboru [źródło: 12] 

 
Z punktu widzenia zasobności wód podziemnych występowanie licznych stawów 

hodowlanych może się przyczyniać poprzez infiltrację do jej zwiększenia. Z drugiej jednak 
strony odkryty charakter czwartorzędowego użytkowego poziomu wodonośnego powoduje 
zagrożenie przenikaniem zanieczyszczeń ze stawów i pogorszenie stanu jakościowego. 
Ewentualna budowa nowych ujęć na obszarze GZWP 303, w dolinie Baryczy, w pobliżu 
stawów hodowlanych, powinna uwzględniać ich potencjalny wpływ na zmiany jakości 
ujmowanych wód podziemnych. Analiza w zakresie obszaru spływu wód do ujęcia (OSW), 
zasięgu obszaru zasobowego i wywołanego leja depresji powinna wówczas te kwestie 
rozstrzygnąć. 

Bardzo ważne są zatem wymagania w odniesieniu do poboru wód podziemnych. 
Wielkość rzeczywistych poborów wód podziemnych oraz określonych w pozwoleniach 
wodnoprawnych nie może przekraczać ilości dostępnych zasobów wód podziemnych 
ustalonych dla obszaru bilansowego. Zapewnienie równowagi pomiędzy poborem, a 
zasilaniem wód podziemnych jest niezbędne do utrzymania dobrego stanu ilościowego wód 
podziemnych. Jeśli nadmierna eksploatacja wód podziemnych przekroczy wielkość zasilania 
obszaru zasobowego, może dojść do nadmiernego obniżenia zwierciadła wody. W efekcie 
następuje degradacja zasobów wód podziemnych poprzez pogorszenie stanu ilościowego 
tych wód i zubożenie zasobów. Głównym zagrożeniem związanym z użytkowaniem wód 
podziemnych jest ich nadmierny pobór i możliwość niezaspokojenia potrzeb wodnych 
użytkowników. 

W ramach opracowania Bilansu wodnogospodarczego... [12] sporządzona została 
aplikacja bilansowania zasobów wód podziemnych w zlewni Baryczy, która oblicza wartości 
zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych oraz rezerw tych zasobów w układzie 
następujących jednostek bilansowych: JCWPd, powiaty, SCWP. 
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Dla każdej jednostki bilansowej zostały obliczone wartości jednostkowe zasobów 
dyspozycyjnych wód podziemnych oraz rezerw tych zasobów (m3/s/km2). Wyniki bilansu 
wskazują, że zasoby wód podziemnych w zlewni Baryczy są mało lub umiarkowanie 
rozdysponowane. Powiaty o najniższych zasobach to: wschowski, m. Leszno, ostrzeszowski i 
trzebnicki obejmujące te fragmenty zlewni, dla których oszacowane moduły zasobów 
również są najniższe (tj. górny fragment zlewni Baryczy i Polska Woda na E, Sąsiecznica na  
S oraz Barycz do ujścia na W). W przypadku ujściowej części zlewni Baryczy zagrożenie 
brakiem rezerw występuje głównie z uwagi na skupioną eksploatację wód podziemnych w 
rejonie Leszna, co uwidacznia się minimalnymi rezerwami dla powiatu m. Leszno we 
wszystkich trzech wersjach bilansu.  

Dlatego też w pełni zasadne są wprowadzone w projekcie rozporządzenia w § 5 
ograniczenia w wykonywaniu urządzeń wodnych stanowiących nowe ujęcia wód 
podziemnych, z których woda będzie pobierana na cele inne niż do zaopatrzenia ludności w 
wodę przeznaczoną do spożycia i na cele socjalno-bytowe. Taki zapis jest prawidłowo 
sformułowany i wydaje się wystarczający dla zabezpieczenia przed przeeksploatowaniem 
użytkowych poziomów wodonośnych w tym rejonie. Występuje tam kilka dużych, głównie 
komunalnych ujęć wody, które według stanu aktualnego i perspektywicznego zabezpieczają 
odpowiednią ilość wody i nowe ujęcia nie będą budowane. Wprowadzony zapis w oczywisty 
sposób będzie gwarantował pozytywne oddziaływanie na środowisko wód podziemnych, 
ograniczając możliwość powstawania regionalnego leja depresji i pogorszenia jakości 
ujmowanych wód. 

Poza rejonem Leszna rozkład ujęć i pobory wód podziemnych są rozproszone dość 
równomiernie, ze zwiększoną eksploatacją ujęć komunalnych (powyżej 1000 m3/d), czyli  
w pobliżu takich miejscowości jak: Rawicz, Krobia, Milicz, Krotoszyn czy Odolanów. Są to 
jednak ujęcia zlokalizowane na obszarach o ustalonych wyższych zasobach dyspozycyjnych  
i tym samym wykazano tam wysokie rezerwy zasobów. Nie ma zatem konieczności 
wprowadzania ograniczeń. Jeśli jednak w przyszłości, po formalnym ustaleniu obszaru 
ochronnego GZWP 303, badania modelowe wykażą, że bieżący poziom eksploatacji naraża 
na degradację obszary ekosystemów wodnych, wówczas ewentualne ograniczenia będą 
wynikać z ustaleń tej dokumentacji.  

Ustalone i zapisane w § 4 priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych są prawidłowe 
również w zakresie użytkowania wód podziemnych. Wysoka w tym zestawieniu pozycja 
potrzeb ekosystemów wodnych i od wód zależnych znajduje uzasadnienie w płytkim 
zaleganiu swobodnego zwierciadła wód podziemnych w dolinie Baryczy, gdzie koncentrują 
się takie obszary. Nadmierna eksploatacja wód podziemnych mogła by doprowadzić do jego 
szybkiego obniżenia o więcej niż 1-2 m, co już może zagrażać zasilaniu podziemnemu tych 
ekosystemów. Należy podkreślić, że kwestia ochrony ekosystemów wodnych jest mocno 
akcentowana właśnie przy dokumentowaniu obszarów ochronnych GZWP, co skutkuje 
znaczącym ograniczaniem zasobów dyspozycyjnych właśnie w tego typu odkrytych 
zbiornikach pradolinnych jak GZWP nr 303. Zgodnie z wytycznymi dokumentacji [22] w tych 
rejonach raczej nie powinny być lokalizowane nowe duże ujęcia komunalne, ponieważ ich 
eksploatacja może spowodować obniżenie zwierciadła wody, niekorzystne z punktu widzenia 
zachowania chronionych ekosystemów. Wszystkie ewentualne punkty intensywnego poboru 
wód podziemnych na obszarach Natura 2000 powinny podlegać kontroli w ramach 
monitoringu lokalnego wód podziemnych. 

W § 7, jako narzędzie wspomagające proces wydawania pozwoleń wodnoprawnych, 
wprowadzono Bilans zasobów wodnych zlewni Baryczy. Jest to bardzo ważny zapis także  
z punktu widzenia ochrony zasobów wód podziemnych, gdyż jest to bardzo funkcjonalne 
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narzędzie, które może efektywnie i szybko kontrolować, czy wydane nowe decyzje  
o pozwoleniu wodnoprawnym na pobór wód podziemnych nie będzie zagrażać ustalonym 
rezerwom zasobowym w skali jednolitej części wód czy powiatu. Bilans został bowiem 
sporządzony jako kompletne narzędzie informatyczne w oparciu o rzetelnie zebrane 
materiały archiwalne (w tym dokumentacje hydrogeologiczne), aktualne dane  
o pozwoleniach wodnoprawnych i rzeczywistych poborach. Należy zatem podkreślić 
pozytywne oddziaływanie realizacji tego zapisu na środowisko wodne, gdyż umożliwia 
bieżącą kontrolę rozdysponowania zasobów wód podziemnych, chroniąc przed nadmierną 
eksploatacją i degradacją użytkowych poziomów wodonośnych. 

Aby proces decyzyjny był szybki i prawidłowy niezbędne jest, zapisane w § 8, coroczne 
raportowanie (do końca marca każdego roku), do RZGW we Wrocławiu informacji  
o rzeczywistej wielkości poborów wody. Równowaga między rozdysponowaniem zasobów  
a wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi i rzeczywistym poborem stanowi podstawę 
racjonalnego gospodarowania wodami podziemnymi.  

W ochronie środowiska wód podziemnych oraz w celu zapewnienia odpowiedniej jakości 
ujmowanej wody, ważną rolę spełniają monitoring oraz, zgodnie z ustawą Prawo Wodne, 
wyznaczenie stref ochronnych ujęć. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  
o zmianie ustawy - prawo wodne i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159) wszystkie 
decyzje wydawane przez starostów wygasły z dniem 31 grudnia 2012 r. W związku  
z powyższym użytkownicy ujęć mogą, po wykonaniu i zatwierdzeniu dokumentacji lub 
stosownych aneksów do dokumentacji hydrogeologicznej, występować z wnioskiem o 
ustanowienie strefy ochronnej ujęcia. Wówczas przestrzegane będą na nowo wszystkie 
ograniczenia w użytkowaniu terenu (zakazy i nakazy), jakie obowiązują w danej strefie. Nie 
ma konieczności wprowadzania do niniejszego rozporządzenia zapisów na ten temat. Ale w 
uzasadnieniu, odnośnie poborów, można zapisać, że bardzo silnie eksploatowane duże ujęcia 
w rejonie Leszna powinny mieć takie strefy ustanowione. 

Kolejnym ważnym zagadnieniem z punktu widzenia oddziaływania na środowisko wód 
podziemnych jest zjawisko suszy hydrogeologicznej. Zgodnie z przedstawioną hierarchizacją 
obszarów narażonych na skutki suszy hydrogeologicznej [18] zlewnia Baryczy zalicza się do 
klasy I, czyli do obszarów wymagających szczególnych działań łagodzących skutki suszy.  
Poziom suszy hydrogeologicznej jest wysoki i może w stopniu znaczącym ograniczać 
realizacje zadań związanych z wypełnieniem potrzeb popytu na wodę. Obszar cechuje się 
wysoką intensywnością susz, długim ich czasem trwania oraz wysokimi poborami wód przy 
niskim zasilaniu. Tym bardziej zasadny jest zapis o konieczności raportowania wielkości 
poborów w § 8, co będzie szczególnie istotne w okresach pojawiania się suszy 
hydrogeologicznej. Toteż w uzasadnieniu ograniczeń w wykonywaniu urządzeń wodnych 
proponuje się zwrócić uwagę na tę kwestię. 

Należy również wnieść poprawkę w przyjętym układzie rozdziałów. Akapit dotyczący wód 
podziemnych w rejonie Leszna został umieszczony w rozdziale Wykonywanie nowych 
urządzeń wodnych na ciekach, który dotyczy wód powierzchniowych. Należy zatem 
wprowadzić dodatkowy tytuł rozdziału, który informował by jednoznacznie, że ta część 
dotyczy budowy nowych ujęć wód podziemnych lub usunąć zwrot na ciekach, wówczas tytuł 
będzie się odnosił do wszystkich urządzeń wodnych. 

 
Podsumowanie 
Podsumowując należy stwierdzić, że ustalenia projektu rozporządzenia są adekwatne do 

problemów hydrogeologicznych obszaru zlewni Baryczy. W uzasadnieniu należy wskazać jak 
ważną rolę z punktu widzenia zasobów wodnych pełnią GZWP i wyznaczane dla nich obszary 
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ochronne. Można zasygnalizować konieczność ustanowienia stref ochronnych dużych ujęć 
wód podziemnych, zwłaszcza w rejonie Leszna. Ponadto z uwagi na szczególny wpływ 
poboru wody w okresach suszy hydrogeologicznej należy wskazać, że jest to obszar 
wymagający szczególnych działań łagodzących skutki suszy.  

Ustalenia ocenianego dokumentu nie niosą ryzyka negatywnego oddziaływania na 
środowisko wód podziemnych. Bardzo ważny jest zapis, że jako narzędzie wspomagające 
proces wydawania pozwoleń wodnoprawnych, wprowadzono Bilans zasobów wodnych 
zlewni Baryczy, umożliwiający bieżącą kontrolę rozdysponowania zasobów wód 
podziemnych. 

 
Niezależnie od powyższego, zasadnym jest podwyższenie warunków ochrony GZWP.  

W związku z powyższym proponuje się, by w stosunku do obszarów GZWP wprowadzić 
następujące ograniczenia w korzystaniu ze środowiska: 
1) zakaz wprowadzania ścieków bezpośrednio do wód podziemnych (zgodnie z art. 39 

ustawy Prawo Wodne) za pomocą studni chłonnych i innych systemów; 
2) zakaz wprowadzania ścieków do ziemi, w tym za pomocą urządzeń chłonnych otworów, 

stawów, drenów lub innych systemów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 
lipca 2006 r.), za wyjątkiem: 

− oczyszczonych ścieków ze stacji uzdatniania wody, 

− wód opadowych i roztopowych z wyłączeniem wód z zanieczyszczonych powierzchni 
szczelnych, określonych w w/w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi (art. 
19, p. 1., pp. 1 i 2),  

− oczyszczonych ścieków z istniejących oczyszczalni ścieków odprowadzających ścieki w 
ilości mniejszej niż 5 m3/dobę, 

3) zakaz wprowadzania do ziemi ścieków z nowych instalacji i urządzeń; 
4) zakaz wprowadzania do ziemi ścieków przemysłowych zawierających substancje 

priorytetowe lub substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. 
 

 
 

VII.3. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

W ocenianym dokumencie rzuca się w oczy brak treści nawiązujących do zaostrzenia 
celów środowiskowych w związku z występowaniem obszarów chronionych. Tu należy 
wskazać, że w WKW powinien znaleźć się zapis mówiący o tym, że w przypadku 
zdefiniowania, w przepisach odrębnych, celów i norm dla jednolitych części wód 
powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz gatunków ryb i minogów 
będących przedmiotem ochrony, znajdujących się w obszarach chronionych, o których mowa 
w art. 113 ust. 4 ustawy Prawo wodne, punktem odniesienia powinien być cel formułujący 
bardziej rygorystyczne wymagania. Tytułem przypomnienia warto nadmienić, że ustawa 
Prawo wodne w art. 113 ust. 4 wymienia następujące obszary chronione (ich zakres jest 
niemal tożsamy z zał. IV RDW): 
1) jednolite części wód, przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności  

w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczające średnio więcej niż 10 m3 na dobę lub 
służące więcej niż 50 osobom, a także takie, które są przewidywane do takich celów  
w przyszłości. 
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2) obszary przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 
gospodarczym;  

3) jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych;  
4) obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 

komunalnych;  
5) obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzące ze źródeł rolniczych;  
6) obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowione w ustawie  

o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym 
czynnikiem w ich ochronie. 
 
Relacje pomiędzy celami środowiskowymi RDW a celami środowiskowymi dyrektyw 

„przyrodniczych” omówione są w dokumencie Komisji Europejskiej z 2011 r. pn. „Links 
between the Water Framework Directive (WFD 2000/60/EC) and Nature Directives (Birds 
Directive 2009/147/EC and Habitats Directive 92/43/EEC). Frequently Asked Questions”6. 

 
Warunki korzystania z wód, jako najbardziej konkretny spośród dokumentów 

planistycznych regulujących gospodarkę wodną w zlewni Baryczy, będą miały bardzo duże 
znaczenie dla warunków rozwoju naturalnych ekosystemów, w tym siedlisk i gatunków 
chronionych. 

WKW może oddziaływać na obszary ochrony poprzez: 
- ilość i jakość wód powierzchniowych, 
- ilość i jakość wód podziemnych, 
- warunki morfologiczne cieków i zbiorników wodnych, 
- ciągłość rzek jako szlaków migracji organizmów wodnych. 
 
Wody powierzchniowe potencjalnie mają więcej ścieżek oddziaływania na 

bioróżnorodność niż wody podziemne. WKW kształtuje nie tylko jakość ich wód ale również 
bezpośrednie środowisko życia wielu organizmów wodnych i ziemno-wodnych. Z kolei zasięg 
oddziaływań wód podziemnych jest większy mimo pośredniego charakteru wpływu na 
organizmy żywe i ich środowisko. Wpływ ten obejmuje właściwie dowolną powierzchnie, w 
tym tereny położone z dala od dolin rzecznych i nie mające styczności z wodami 
powierzchniowymi w tym np. torfowiska wysokie czy słonorośla. Jednocześnie należy 
zwrócić uwagę, że wody podziemne będące przedmiotem zainteresowania człowieka 
(korzystania z wód), są zwykle głęboko położone. Z kolei wody gruntowe, płytko zalegające 
są istotne dla ekosystemów, i jedynie pośrednio związane są z głębszym warstwami 
wodonośnymi. Na wody gruntowe, ich ilość i jakość, większe znaczenia mają wody 
powierzchniowe, które zależnie do lokalnych warunków, mogą wody gruntowe drenować 
lub zasilać. 

 
 
Obszar zlewni Baryczy wyróżnia się bardzo wysokimi walorami przyrodniczymi, co 

przekłada się na dużą powierzchnią obszarów chronionych. 
 

                                                 
6
 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FAQ-WFD%20final.pdf – dostępne 

w dniu 19.10.2013 r. 
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Tabela 15. Udział powierzchni obszarów chronionych w Polsce i zlewni Baryczy (w zestawieniu pominięto 
najsłabsze formy ochrony, takie jak OchK i użytki ekologiczne) 

Forma ochrony obszarowej Polska Zlewnia Baryczy 

Parki Narodowe 1% 0 

Rezerwaty 0,53% 1,02% 

Parki Krajobrazowe 8% 16% 

Natura 2000 Obszary Ptasie 15,6% 15,1% 

Obszary 
Siedliskowe 

11,1% 21,0% 

RAZEM 36% 53% 

 
W przypadku zlewni Baryczy mamy do czynienia z dużymi obszarami podmokłymi  

w centralnej i zachodniej części zlewni, przez który przepływa rzeka główna zasilająca liczne 
stawy, tworzące jeden z największych ich kompleksów w Europie. Wokół rzeki, stawów  
i kanałów je zasilających wytworzyły się cenne ekosystemy wodo zależne – wodne, leśne  
i łąkowe (SOOS „Ostoja nad Baryczą”, rezerwaty „Radziądz” i „Wydymacz”, PK Dolina 
Baryczy). Jest to środowisko życia wielu ptaków wodnych stanowiących o wybitnym 
znaczeniu tego terenu dla bioróżnorodności w skali kraju i kontynentu (Rezerwat Stawy 
Milickie - Rezerwat RAMSAR , OSOP „Dolina Baryczy”). Dolna część doliny Baryczy,  
w mniejszym stopniu wykorzystywana w gospodarce stawowej, również ochrania cenne 
ekosystemy zależne od wód (SOOS i OSOP „Łęgi Odrzańskie”, SOOS „Dolina Dolnej Baryczy”). 
Dolny odcinek Baryczy jest najważniejszym w dorzeczu Odry tarliskiem certy, ryby nieobjętej 
ochroną gatunkową, ale mogącej istotnie wpływać na chronione ekosystemy rzeki Odry i jej 
estuarium. 

W południowej części zlewni zajmującej północne stoki wzniesień Wału Trzebnickiego 
znajdują się niewielkie fragmenty cennych ekosystemów leśnych, gdzie ochroną 
rezerwatową („Wzgórze Joanny”, „Gola”) lub obszarami Shadow List objęto stanowiska buka 
i jodły na skraju naturalnego zasięgu. W rejonie wododziału znajduje się Rezerwat Przyrody 
Torfowiska koło Grabowna. Doliny niewielkich cieków, towarzyszące im łąki i niewielkie 
stawy stanowią tu ważne siedliska dla m.in. ryb i płazów (SOOS  „Dolina Łachy”  
i w mniejszym stopniu SOOS „Wzgórza Węgorzewskie”) oraz miejsce introdukcji żółwia 
błotnego (SOOS „Leśne stawki koło Gaszcza”). 

Północna część zlewni zajęta jest przez, w dużej mierze zdominowany przez rolnictwo, 
obszar Wysoczyzn Leszczyńskiej i Kaliskiej. W części północno-wschodniej istotny element 
krajobrazu zlewni stanowią lasy, Dąbrowy Krotoszyńskie, objęte ochroną jako obszar 
siedliskowy oraz obszar ptasi. W obrębie obszarów Natura 2000 znajduje się tu pięć 
rezerwatów („Mszar Bogdaniec”, „Miejski Bór”, „Buczyna Helenopol”, „Dąbrowa Smoszew”, 
„Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich”), kolejne trzy znajdują się poza obszarem Dąbrów 
Krotoszyńskich (rezerwaty: Pępowo, Czerwona Róża, Dębno)  Przedmiot ochrony obszarów 
to przede wszystkim siedliska i ptaki mniej związany z gospodarką wodną (lasy dębowo-
brzozowe, dzięcioły) ale również, w mniejszym stopniu, związane z dolinami cieków lasy, łąki 
i ziołorośla. 

Powyższa analiza przestrzenna, przełożona na język ekologii krajobrazu wskazuje na 
istotne znaczenie pionowej struktury krajobrazu. W centralnej i zachodniej części zlewni 
dominują ekosystemy akumulacyjne – zasilane głównie z innych, wyżej położonych terenów. 
W części północnej, a szczególnie południowej istotny większy udział mają położone na 
wzniesieniach ekosystemy autonomiczne (zasilane energią słoneczną i opadami 
atmosferycznymi) oraz ekosystemy tranzytowe (zasilane jak autonomicznie oraz z trenów 
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wyżej położonych, będąc trasą spływu wód i zawartych w nich substancji). Ze względu na 
gęstą sieć rzeczną niemal cała zlewnia jest silnie penetrowana przez ekosystemy 
akumulacyjne. Ponieważ gospodarka wodna ma największe znaczenie dla funkcjonowania 
ekosystemów akumulacyjnych, jej oddziaływanie będzie szczególnie duże w centralnej i 
zachodniej części zlewni. 

Dalsza ocena oddziaływania na obszary chronione prowadzona będzie w podziale na 
poszczególne typy. W analizach zastosowana zastosowano w największym możliwym stopniu 
replikowalne metody ilościowe, uzupełnione oceną jakościową. 
 

 

VII.3.1. Obszary Natura 2000 
 
Obszary Specjalnej Ochrony ptaków 
 

Ze względu na niewielką ilość tych obszarów oraz standaryzowany sposób zbierania  
i gromadzenia danych o obszarach (Standardowe Formularze Danych) możliwa była 
ilościowa ocena potencjalnego oddziaływania zmian gospodarki wodnej na przedmiot 
ochrony tych obszarów. Dla każdego obszaru obliczono syntetyczny Indeks Wartości obszaru 
dla ochrony ptaków wodno-błotnych i zależnych od wody.  

 
  

gdzie: 
I - wartość Indeksu Wartości 
Mn – ranga 1-3 odpowiadająca ogólnej motywacji gatunku w standardowym formularzu 
danych (A=3, B=2, C=1) 
Wn – ranga 1-3 odpowiadająca stopniowi wrażliwości gatunku na zmiany warunków 
wodnych (wysoka = 3, przeciętna = 2, niski =1; wartości pośrednie zapisane ułamkiem, np. 
przeciętna/wysoka = 2,5; za Kowalczak P., i in. (2009) Natura 2000 a gospodarka wodna, 
Ministerstwo Środowiska) 
%p – procent powierzchni obszaru w obrębie zlewnii. 
 

Osobno obliczono indeksy dla ptaków lęgowych (z załącznika I Dyrektywy Ptasiej) i dla 
ptaków wędrownych. Poza indeksem obrazującym wartość obszaru w analizie uwzględniono 
też powierzchnię obszaru decydującą o prawdopodobieństwie odziaływania i jego zasięgu. 
Małe obszary są mniej narażone na oddziaływanie ale w przypadku jego wystąpienia większe 
jest prawdopodobieństwo jego znacznego zasięgu. 

 
Tabela 16. Powierzania i sumaryczna wartość obszarów specjalnej ochrony ptaków zagrożona oddziaływaniem 
gospodarki wodnej 

Nazwa obszaru 
Powierzchnia 
na obszarze 
zlewni [km2] 

Indeks i 
Ptaki lęgowe  

(zał I DP) 

Indeks i 
Ptaki 

wędrowne 

PLB300007 Dąbrowy Krotoszyńskie 262,053 0 0 

PLB020008 Łęgi Odrzańskie 17,12 2 1,14 

PLB020001 Dolina Baryczy 555,168 78,5 71,5 
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Ryc. 7. Graficzna reprezentacja wyników waloryzacji obszarów specjalnej ochrony ptaków. Trójkąty oznaczają 
wartości indeksów dla ptaków lęgowych z zał. I DP, koła oznaczają wartości dla ptaków migrujących. 

 
Analiza ilościowa, której wyniki przedstawia powyższy wykres ordynacyjny, pozwala 

stwierdzić, że trzy obszary specjalnej ochrony ptaków różnią się istotnie pod względem 
prawdopodobieństwa istotnego oddziaływania gospodarki wodnej. Populacje ptaków  
z Łęgów Odrzańskich wydają się najmniej zagrożone, ze względu na fakt że jedynie ok. 10 % 
tego obszaru chronionego znajduje się w zlewni Baryczy. Cieki z obszaru Dąbrów 
Krotoszyńskich spływają w większości do Baryczy, jednak chronione na tym obszarze ptaki 
(dzięcioły: średni i zielonosiwy) nie należą do gatunków blisko z wodami związanych.  
W porównaniu z dwoma wyżej opisanymi obszarami OSOP „Dolina Baryczy” wyróżnia się 
dużą powierzchnią, obejmującą większość centralnej części zlewni, oraz bardzo wysokimi 
indeksami wartości, zarówno dla gatunków lęgowych jak i migrujących. Obszar ten 
i chronione na nim populacje ptaków pozostają niewątpliwie pod istotnym wpływem 
gospodarki wodnej prowadzonej w obrębie zlewni Baryczy, szczególnie że zdecydowana 
większość chronionych gatunków ptaków lęgnie się, żeruje lub odpoczywa na stawach 
rybnych, a więc na siedlisku bezpośrednio kształtowanym przez człowieka. Wyniki te 
zgadzają się z przewidywaniami wynikającymi z jakościowej analizy przestrzennej – obszary 
ten zajmują duże powierzchnie ekosystemów akumulacyjnych. 

 
 

Specjalne Obszary Ochrony siedlisk 
 

Przy waloryzacji obszarów siedliskowych posłużono się metodologią analogiczną do tej 
zastosowanej w przypadku ptaków. Wyniki dla siedlisk i gatunków zsumowano. Wartość 
stopnia wrażliwości siedliska na zmiany warunków wodnych ustalono przypisując wartości  
w następujący sposób: rzeki i torfowiska oraz inne mokradła (poza dolinami rzecznymi) = 3, 
zbiorniki oraz siedliska bezpośrednio z nimi związane = 2; siedliska w profilu poprzecznym 



Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko  

dla projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Baryczy 

 

 

 90

cieków (od koryta do mineralnego brzegu) = 1. Torfowiska i inne mokradła uznano za 
bardziej wrażliwe na wahania poziomu wód gruntowych niż zbiorniki wodne. 
 
Tabela 17. Powierzchnia i sumaryczna wartość specjalnych obszarów ochrony siedlisk zagrożona 
oddziaływaniem gospodarki wodnej 

Nazwa obszaru Pow. [ha] Indeks 

PLH020001 Chłodnia w Cieszkowie 0,185 0 

PLH020079 Wzgórza Warzęgowskie 4,469 4,06 

PLH020101 Leśne Stawki koło Goszcza 1,119 7 

PLH020018 Łęgi Odrzańskie 17,12 9,06 

PLH300002 Dąbrowy Krotoszyńskie 261,9 13,8 

PLH020093 Skoroszowskie Łąki 13,60 15 

PLH020003 Dolina Łachy 9,91 34 

PLH020084 Dolina Dolnej Baryczy 31,66 36 

PLH020041 Ostoja nad Baryczą 820,3 79 

 
 

 
Ryc. 8. Graficzna reprezentacja wyników waloryzacji specjalnych obszarów ochrony siedlisk.  

 
Wartość indeksów wydaje się potwierdzać wyniki analizy przestrzennej – największe 

wyniki odnotowują obszary położone w dolinach (Baryczy i jej dopływu – Łachy), które 
reprezentują akumulacyjny typ ekosystemów. 

Większość obszarów siedliskowych ma podobną, niewielką powierzchnię, nie 
przekraczającą 50 km2. W tej najliczniejszej grupie „obszarów małych” wyróżniają się obszary 
Natura 2000 „Dolina Łachy” i „Dolina Dolnej Baryczy”, które na niewielkiej powierzchni 
skupiają dużą wartość przyrodniczą w istotny sposób zależną od gospodarki wodnej.  

Dwa duże obszary specjalnej ochrony siedlisk to „Dąbrowy Krotoszyńskie” i „Ostoja nad 
Baryczą”. W przypadku pierwszego z wymienionych obszarów siedliska wodozależne (łęgi, 
łąki i ziołorośla) stanowią tylko uzupełnienie do głównego przedmiotu ochrony jakim są 
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porastające wysoczyznę Kaliską siedliska lasów dębowych i związane z nimi gatunki. Inaczej 
jest w przypadku Ostoi nad Baryczą, która obejmuje związane z kotlinami siedliska wodne  
i wodozależne oraz towarzyszące im gatunki roślin i zwierząt. 

Grupę obszarów małych można uznać za najbardziej wrażliwą nawet na 
punktowe/lokalne zmiany w gospodarce wodnej – w przypadku „Dolina Łachy” i „Dolina 
Dolnej Baryczy” oddziaływaniu podlegać może większe niż na innych obszarach tej grupy 
walory przyrodnicze.  

Najrozleglejszy i najbogatszy w gatunki i siedliska wodozależny obszar jakim jest „Ostoja 
nad Baryczą” jest w pewnym stopniu zabezpieczony przed lokalnymi oddziaływaniami 
właśnie dzięki dużej powierzchni, ale skupia on też największą wartość przyrodniczą zależną 
od gospodarki wodnej. Dlatego nawet niewielkie (procentowo) zmiany w stanie ochrony 
gatunków i siedlisk dotyczyć będą istotnych w skali kraju i kontynentu wartości 
przyrodniczych. 
 

SHADOW LIST 2013 
Obszary z Shadow List znajdują się w południowej części zlewni, w obrębie wododziału 

(ekosystem autonomiczny). Chronić mają lasy jodłowe. Zarówno lokalizacja jak i przedmiot 
ochrony nie wskakują na możliwość istotnego wpływ gospodarki wodnej na te obszary. 

 
Obszary Natura 2000 – podsumowanie 

Na podstawie analiz można uznać że gospodarka wodna regulowana projektowanym 
dokumentem WKW będzie w największym stopniu oddziaływać na obszar specjalnej ochrony 
ptaków PLB020001 „Dolina Baryczy” oraz specjalne obszary ochrony siedlisk PLH020003 
„Dolina Łachy”, PLH020084 „Dolina Dolnej Baryczy” i PLH020041 „Ostoja nad Baryczą”.  
W przypadku pozostałych obszarów oddziaływanie będzie oczywiście również występować, 
ale nie będzie miało tak istotnego znaczenia dla przedmiotu ochrony lub oddziaływanie to 
będzie mało prawdopodobne. Pośrednie i niewielkie oddziaływanie warunków korzystania z 
wód zlewni Baryczy dotyczyć może wszystkich obszarów Natura 2000 położonych w dorzeczu 
Odry (opis oddziaływań pośrednich w punkcie dotyczącym parków narodowych). 

 
 

VII.3.2. Parki narodowe 
Na terenie zlewni nie znajdują się parki narodowe. Ewentualne objęcie terenu Stawów 

Milickich tą formą ochrony może nastąpić w dalszej przyszłości. Ewentualne oddziaływanie 
gospodarki wodnej w zlewni Baryczy na parki narodowe może mieć charakter jedynie 
pośredni i dotyczyć parków położonych w dorzeczu Odry, szczególnie poniżej ujścia Baryczy. 
Parkami tymi są na terytorium PN Ujście Wary oraz Woliński PN, oraz Park Narodowy Doliny 
Dolnej Odry (niem. Nationalpark Unteres Odertal) po stronie niemieckiej. Oddziaływanie 
może dotyczyć jakości i ilości wody, oraz składu ichtiofauny. Szczególnie to drugie 
oddziaływanie może być istotne, gdyż Baryczy jest głównym tarliskiem certy, ryby 
dwuśrodowiskowej, której populacja stanowiła kiedyś istotny element ekosystemu dorzecza 
i estuarium Odry, mający udział w obiegu materii i przepływie energii, m.in jako pokarm dla 
rybożernych ssaków i ptaków. 

 
 

VII.3.3. Rezerwaty przyrody 
Analiza zależności rezerwatów od warunków wodnych zawarta w opisie wykazuje, że 

większość powierzchni chronionych przez rezerwaty przyrody jest co najmniej umiarkowanie 
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zależna od warunków wodnych. Z racji niewielkiej powierzchni rezerwatów warunki wodne 
kształtujące się na ich obszarze kształtowane są głównie przez tereny sąsiednie, często nie 
objęte ochroną i intensywnie zagospodarowane. W obrębie zlewni Baryczy jedenaście z 
szesnastu rezerwatów znajduje się na obszarze innej wielkopowierzchniowej formy ochrony, 
spełniającej rolę otuliny. 

 

 
Ryc. 9. Powierzchnia rezerwatów różnych typów w podziale na klasy wrażliwości na zmianę 
warunków wodnych 

 
Jak pokazuje analiza zebranych danych dotyczących wrażliwości i powierzchni 

poszczególnych rezerwatów, to Stawy Milickie są najważniejszym obszarem, w którym może 
dochodzić do oddziaływania gospodarki wodnej na tą formę ochrony przyrody. W przypadku 
innych rezerwatów ich niewielka powierzchnia oraz sposób zagospodarowania terenu (Lasy 
Państwowe) wskakuje na istotnie mniejsze prawdopodobieństwo interakcji stanu ochrony 
obszaru z korzystaniem z wód. 

 
 

VII.3.4. Parki krajobrazowe 
 
Parki Krajobrazowe reprezentowane są na terenie zlewni Baryczy przez tylko jeden 

obszar, PK Dolina Baryczy, który jest jednak największym tego typu obiektem w Polsce. 
Granice parku pokrywają się niemal dokładnie z granicami specjalnego obszaru ochrony 
siedlisk PLH020041  „Ostoja nad Baryczą”. Jeśli chodzi o autonomiczny przedmiot ochrony 
parku krajobrazowyego , to zagadnieniem istotnym z punktu widzenia planowania i 
regulowania gospodarki wodnej, jest fakt że obszary ten chronią przede wszystkim 
ekosystemy półnaturalne i krajobraz kulturowy. W związku z tym regulowanie gospodarki 
wodnej powinno, obok planowania przestrzennego, promować tradycyjne i ekstensywne 
formy gospodarowania tych terenach. 
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VII.3.5. Obszary chronionego krajobrazu 
 

W przypadku obszarów chronionego krajobrazu najistotniejszą funkcją jest podtrzymanie 
drożności korytarzy ekologicznych. W związku z brakiem zapisów dotyczących ochrony 
morfologii cieków, które nie ograniczają się do budowy przepławek i zagwarantowania 
przepływu biologicznego, można ocenić, że projekt WKW nie dość wyraźnie podnosi kwestię 
ochrony korytarzy ekologicznych podczas korzystania z wód. Korytarze te obejmują nie tylko 
koryto cieków, ale również jego brzegi wód i towarzysząc im roślinność. 

 
Ze względu na bardzo duży obszar, indywidualna ocena oddziaływania na każdy z kilkuset 

obiektów chronionych nie jest wykonalna. W analizach uwzględniano poszczególne typy i 
podtypy obszarów chronionych, z indywidualnym podejściem tylko do najbardziej 
zagrożonych terenów. 

 
 

VII.3.6. Ocena zbiorcza wrażliwości obszarów chronionych na zmiany gospodarki wodnej 
 

Tabela 18. Wrażliwość poszczególnych typów obszarów chronionych na zmiany w obrębie gospodarki wodnej. 

 

Typ obszaru 
Czynniki sprzyjające istotnemu 

oddziaływaniu 

Czynniki ograniczające istotne 

oddziaływanie 

Obszary specjalnej 
ochrony ptaków 
(Natura 2000) 

- brak planów ochrony/działań 
ochronnych (jedynie projekt 
dotyczący części obszaru PLB0200001 
Dolina Baryczy – Rezerwatu Stawy 
Milickie); 
- relatywnie nowa forma ochrony 
obejmująca w istotnej obszary 
intensywnie zagospodarowane – 
Stawy Milickie, tylko częściowo objęte 
ochroną rezerwatową; 
-  Zlewnia Baryczy jest 
najistotniejszym tarliskiem certy w 
dorzeczu Odry – populacja tej ryby 
może (i powinna) być istotnym 
elementem ekosystemu dorzecza 
Odry i jej estuarium, w tym obszarów 
ptasich tam położonych; 
- przedmiot ochrony większości (2/3) 
obszarów obejmuje ptaki wodno-
błotne związane ze stawami i zależne 
od gospodarki rybackiej. 
 

- relatywnie duże obszary chronione 
ograniczające prawdopodobieństwo 
oddziaływania na istotny procent 
chronionej populacji; 
- w przypadku obszaru PLB020008 
Łęgów Odrzańskich jedynie 10% w 
zasięgu bezpośredniego 
oddziaływania zlewni (w zlewni); 
 - mobilność ptaków pozwalająca 
unikać ekspozycji na punktowe i / lub 
krótkotrwałe oddziaływania (nie 
dotyczy miejsc i okresu lęgu); 

Specjalne obszary 
ochrony siedlisk 
(Natura 2000) 

- brak planów ochrony/działań 
ochronnych (jedynie projekt 
dotyczący części obszaru PLH0200041 
Ostoja nad Baryczą – Stawy Milickie); 
- relatywnie nowa forma ochrony 
obejmująca w istotnej obszary 
intensywnie zagospodarowane – 

-relatywnie gęsta sieć obszarów 
pozwalająca na kompensowanie strat 
w populacjach migracją organizmów 
(nie dotyczy siedlisk); 
- częstym przedmiotem ochrony 
obszarów są nietoperze, w większości 
gatunków organizmy mniej zależne 
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Stawy Milickie; 
- środowisko wodne lub/i wodne 
organizmy są przedmiotem ochrony 
wielu obszarów; 
- Zlewnia Baryczy jest najistotniejszym 
tarliskiem certy w dorzeczu Odry – 
populacja tej ryby może (i powinna) 
być istotnym elementem ekosystemu 
dorzecza Odry i jej estuarium, w tym 
obszarów siedliskowych tam 
położonych; 
- Poza Ostoją nad Baryczą to 
relatywnie małe obszary zwiększające 
prawdopodobieństwo oddziaływania 
na istotny procent chronionej 
populacji lub powierzchni siedlisk. 
 

od jakości środowiska wodnego (dla 
których jednak roślinność nadrzeczna 
może stanowić istotny szlak 
przelotów). 

Parki Narodowe 

- Zlewnia Baryczy jest najistotniejszym 
tarliskiem certy w dorzeczu Odry – 
populacja tej ryby może (i powinna) 
być istotnym elementem ekosystemu 
dorzecza Odry i jej estuarium, w tym  
parków narodowych poniżej ujścia 
Baryczy. 

 - brak tej formy ochrony w zasięgu 
bezpośredniego oddziaływania 
gospodarki wodnej na terenie zlewni 
Baryczy. 

Rezerwaty 

- najważniejszy pod względem 
przyrodniczym i najrozleglejszy 
rezerwat (Stawy Milickie) ochronią 
ekosystemy kształtowane gospodarką 
stawową; 
- najważniejszy rezerwat ma plan 
ochrony w formie projektu. 

- większość rezerwatów położona na 
terenach leśnych, wododziałach’ 
- mocny status prawny ochrony; 
- większość  rezerwatów położonych 
wewnątrz innych wielkoobszarowych 
form ochrony przyrody. 

Parki Krajobrazowe 

- skuteczna ochrona wymaga 
zachowania nie tylko środowiska 
przyrodniczego ale i kształtującej jej 
ekstensywnej gospodarki; 
- niski status ochrony. 

- duży obszar ochrony; 
- ochraniane ekosystemy 
półnaturalne, mniej wrażliwe na 
antropopresję. 

Obszary 
Chronionego 
Krajobrazu 

- bardzo niski status ochrony 
- brak planów ochrony i instytucji 
„gospodarza” obszaru 

- duży obszary ochrony; 
- istotnym przedmiotem ochrony są 
przede wszystkim korytarze 
ekologiczne, poza dolinami rzek mniej 
zależne od wód. 

małoobszarowe, 
lokalne formy 
ochrony przyrody 

- część obszarów obejmuje enklawy 
ekosystemów wodno-błotnych (oczka 
wodne, mokradła); 
- niski status ochrony połączony z 
brakiem aktualnej dostępnej 
informacji o obszarach pozwalającej 
uwzględniać wymagania ochrony 
podczas planowania działań. 

- chronione enklawy wartościowych 
przyrodniczo terenów zachowane 
często dzięki lokalnym 
uwarunkowaniom ograniczającym 
antropopresje. 
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VII.3.7. Dokumenty planistyczne dotyczące ochrony przyrody istotne dla warunków 
gospodarowania wodami 

 
Ocena strategiczna dokumentów planistycznych koncentrować się powinna na analizie 

zgodności projektu z innymi planami i programami. W przypadku ochrony bioróżnorodności 
takimi dokumentami są plany ochrony i plany zadań ochronnych rezerwatów, parków i 
obszarów Natura 2000. Analiza merytoryczna oparta o informacje o położeniu, powierzchni i 
przedmiocie ochrony poszczególnych obszarów pozwoliła wyróżnić te, które są szczególnie 
istotne dla zachowania siedlisk i gatunków zależnych od wody. Dla tych obszarów dokonano 
przeglądu istniejącej dokumentacji planistycznej pod kątem jej wpływu na warunki 
korzystania z wód. Jest ona przedstawiona w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej 
prognozy („Gospodarka wodna w treści dokumentów planistycznych kluczowych obszarów 
chroniących ekosystemy wodne i zależne od wód”). 

 
 

VII.3.8. Zalecenia 
 
W związku z brakiem planów ochrony (lub wczesnym etapem ich tworzenia) dla 

kluczowych obszarów zlewni Baryczy zaleca się wprowadzenie listy wymagań, priorytetów  
i ograniczeń przyrodniczych, jako narzędzia wspomagającego proces wydawania pozwoleń 
wodnoprawnych. Lista taka zawierałaby uwarunkowania przyrodnicze dotyczące korzystania 
z wód, zapisy planów ochrony i zadań ochronnych (planów uchwalonych i na etapie 
projektowania). Umożliwi to podmiotom planującym rozpoczęcie lub zmianę sposobu 
korzystanie z wód na szybkie zapoznanie się z aktualnymi i perspektywicznymi 
uwarunkowaniami realizacji działań i przedsięwzięć. 

Obligatoryjne ograniczenia korzystania z wód dotyczą przede wszystkim terenu Parku 
Krajobrazowego Dolina Baryczy, oraz rezerwatów, na obszarze których, na mocy aktów 
ustanawiających wprowadzono: 
1) zakaz lokalizowania składowisk i wylewisk odpadów przemysłowych i komunalnych  

(w przypadku pochodzących spoza gmin znajdujących się ̨w obrębie parku) 
2) nakaz uzgadniania z właściwym organem: 

− prowadzenia prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę ̨ terenu,  
a w szczególności budowy stawów rybnych i innych zbiorników wodnych, 

− prowadzenia nowych melioracji, dokonywania regulacji rzek i potoków. 
 

Mając na uwadze brak uchwalonych planów ochrony dla najistotniejszych obszarów, 
które stanowią prawo miejscowe, nie ma podstaw do wskazania innych twardych warunków 
korzystania z wód w sposób gwarantujący zachowanie właściwego stanu ochrony  
w ostojach, rezerwatach i parkach. Należy więc poniższe punkty traktować jako 
uwarunkowania perspektywiczne, a nie aktualnie obligatoryjne, związane z korzystaniem z 
wód. 
1. Zakaz lokalizowania elektrowni wodnych w zlewni Baryczy. Zakaz wynika z treści 

projektu planu ochrony Rezerwatu Milickiego, najistotniejszego obszaru chronionego na 
terenie zlewni, obejmującego równocześnie kluczowe siedliska dwóch obszarów Natura 
2000 (PLB020001 Dolina Baryczy i PLH020041 Ostoja nad Baryczą), oraz chronionego 
międzynarodową Konwencją RAMSAR. 

2. Zakaz lokalizowania w zlewni rzeki Barycz, w granicach Obszaru mającego znaczenie dla 
Wspólnoty - projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Ostoja nad Baryczą 
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PLH020041 oraz Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Dolina Baryczy PLB020001, nowych 
inwestycji wodochłonnych, z wyjątkiem takich, których celem będzie zaopatrywanie w 
wodę stawów rybnych istniejących w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia. Zakaz 
również wynika do treści projektu planu ochrony Rezerwatu Milickiego. 

3. Zakaz wznoszenia, modernizowania i konserwacji budowli wodnych związanych  
z korzystaniem z wód, których eksploatacja nie gwarantuje drożności koryta cieku i jej 
brzegów jako korytarza ekologicznego dla migrujących organizmów wodnych lub 
związanych z wodami. 

4. Zakaz usuwania liniowych zadrzewień i zakrzaczeń wzdłuż koryta cieków na obszarach 
chroniących populacje nietoperzy PLH020041 Ostoja nad Baryczą, PLH020003 Dolina 
Łachy, PLH020018 Łęgi Odrzańskie. Usuwane mogą być tylko pojedyncze drzewa  
i krzewy w sposób nie degradujący funkcji liniowej struktury krajobrazu. 

5. Wprowadzenie norm jakości wody wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody 
śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych, jako wymagań 
jakości wody dla rzeki Baryczy, oraz jej dopływów, na odcinakach znajdujących się na 
obszarach chronionych powołanych dla ochrony populacji ryb (PLH020084 Dolina Dolnej 
Baryczy, PLH020041 Ostoja nad Baryczą, PLH020003 Dolina Łachy, PLH020018 Łęgi 
Odrzańskie) 

6. Zakaz wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów na 
odcinakach cieków i w wodach stojących znajdujących się na obszarach chronionych 
powołanych dla ochrony populacji ryb (PLH020084 Dolina Dolnej Baryczy, PLH020041 
Ostoja nad Baryczą, PLH020003 Dolina Łachy, PLH020018 Łęgi Odrzańskie) 

7. Nakaz usuwania roślinności na stawach i innych wodach poza okresem lęgowym ptaków 
wodnych na obszarach specjalnej ochrony ptaków PLB020001 Dolina Baryczy  
i PLB020008 Łęgi Odrzańskie. 

 

VII.4. ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE LUDZI 

Przyjęcie analizowanego dokumentu (WKW) będzie generować wyłącznie korzystne 
oddziaływania na środowisko, ponieważ wprowadzi przepisy zapewniające wyższy niż 
dotychczas poziom wymagań wobec korzystania ze środowiska, co przełoży się na 
zwiększenie dostępności wody w odpowiedniej ilości i w odpowiednim stanie.  

VII.5. ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI  

WKW nie będzie generować negatywnego oddziaływania na powierzchnię ziemi, 
ponieważ nie przewiduje on ustaleń mogących taką presję wywierać. Z pewnością można 
natomiast stwierdzić, że oceniany dokument wprowadza przepisy o ochronie JCWP, której 
pojęcie jest szersze niż ograniczające się do cieku wodnego. Ustalenia WKW, wzmocnione 
wdrożeniem rekomendacji zawartych w niniejszej prognozie, powinny pozytywnie wpłynąć 
na powstrzymanie negatywnych zjawisk związanych z erozją w korycie rzeki i obniżeniem 
poziomu wód gruntowych.  

VII.6. ODDZIAŁYWANIE NA ZASOBY NATURALNE 

WKW nie będzie generować negatywnego oddziaływania na zasoby naturalne związane 
bezpośrednio ze środowiskiem wodnym – w tym przypadku będą to głównie woda (zasób 
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naturalny wykorzystywany dla potrzeb komunalnych, przemysłowych, itp.) oraz kruszywa.  
Nie przewiduje on ustaleń mogących taką presję wywierać. Opiniowany dokument może 
jednak podwyższyć stopień ochrony środowiska wodnego. Brakuje bowiem w WKW zakazu 
wydobywania z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów  
w ilości zagrażającej zachowaniu równowagi hydrodynamicznej cieku oraz w sposób mogący 
powodować pogorszenie stanu wód oraz ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od 
wód. Takie wydobywanie powinno być możliwe jedynie pod warunkiem przedstawienia 
analizy, która wykaże i uzasadni zachowanie równowagi hydrodynamicznej cieku, brak 
zagrożenia dla stanu wód oraz ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od wód. 
Oczywiście WKW powinny sformułować ogólne wytyczne co do sposobu przeprowadzenia 
analizy równowagi hydrodynamicznej cieku.  

 

VII.7. ODDZIAŁYWANIE NA ZABYTKI I DOBRA KULTURY 

WKW nie będzie generować oddziaływania na zabytki i dobra kultury, nie przewiduje  
on bowiem ustaleń mogących taką presję wywierać. Oczywiście nie można wykluczyć, że  
w toku realizacji inwestycji na ciekach wodnych dojdzie do odkrycia zabytków lub dóbr 
kultury, co może wystąpić przy prowadzeniu prac budowlanych związanych z każdym 
przedsięwzięciem. W takich przypadkach zastosowanie znajdą standardowe procedury 
uregulowane przepisami o ochronie zabytków. 

 

VII.8. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT I JAKOŚĆ POWIETRZA 

WKW nie będzie generować negatywnego oddziaływania na klimat i jakość powietrza, 
ponieważ nie zawiera on ustaleń mogących wywierać tego typu presję. Oddziaływania na 
jakość powietrza mogą wystąpić w rejonie realizacji przedsięwzięć prowadzonych w ciekach 
wodnych, niemniej jest to zagadnienie nieistotne z punktu widzenia niniejszego dokumentu, 
bowiem WKW nie wyznacza ram dla realizacji jakichkolwiek przedsięwzięć (a wprowadza 
jedynie pewne uwarunkowania tej realizacji). 
 

VII.9. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY 

WKW nie będzie generować oddziaływania na klimat akustyczny, gdyż nie zawiera  
on ustaleń mogących wywierać tego typu presję. Oddziaływania na klimat akustyczny mogą 
wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięć prowadzonych w ciekach wodnych, niemniej jest 
to zagadnienie nieistotne z punktu widzenia niniejszego dokumentu, bowiem WKW nie 
wyznacza ram dla realizacji jakichkolwiek przedsięwzięć (a wprowadza jedynie pewne 
uwarunkowania tej realizacji). 

VII.10. ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE 

WKW nie będzie generował negatywnego transgranicznego oddziaływania  
na środowisko, w związku z czym nie ma potrzeby przeprowadzania transgranicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Dokument nie stwarza ram dla realizacji działań lub 
przedsięwzięć, w tym - mogących oddziaływać transgranicznie.  
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VIII. ANALIZA ZGODNOŚCI OCENIANEGO DOKUMENTU Z POLITYKĄ OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

VIII.1. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

Kluczowym elementem wymagającym podkreślenia jest to, że oceniany WKW jest dość 
nietypowym przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, bowiem jest to 
dokument o statusie aktu prawnego, który sam z siebie nie wyznacza ram dla realizacji 
jakichkolwiek przedsięwzięć, nie wyznacza też celów w zakresie rozwoju gospodarczego, 
planowania przestrzennego, itp. Dokument ten będzie natomiast regulować zasady 
korzystania z wód w obszarze zlewni. 

WKW powinien bezpośrednio przyczyniać się do realizacji zarówno samej RDW oraz 
dokumentów strategicznych dotyczących gospodarki wodnej. Pośrednio natomiast powinien 
przyczyniać się do realizacji strategicznych celów związanych z ochroną bioróżnorodności,  
w tym siedlisk i gatunków w ramach ochrony gatunkowej i ochrony obszarowej. 

Wobec powyższego, analiza zgodności WKW z dokumentami strategicznymi może 
obejmować tylko kwestie tego, czy WKW nie koliduje z ustaleniami tych dokumentów.  
W tym kontekście należy postawić wniosek, że taka kolizja istnieje. 

WKW z pewnością sprzyja realizacji celów zawartych w przeanalizowanych dokumentach 
strategicznych związanych z ochroną środowiska i zasobów wodnych, w zdecydowanej 
większości jest z nimi zgodny. Nie jest to jednak pełna zgodność, zwłaszcza w kontekście 
wymagań RDW oraz dyrektywy siedliskowej (92/43/WE), co wykazano we wcześniejszej 
części niniejszej prognozy. Stanowisko to oparte jest przede wszystkim na tym, że WKW 
odnosi się generalnie do planowanych sposobów korzystania z wody, i to nie w pełnym 
zakresie. Ponadto, dokument nie uwzględnia wszystkich celów środowiskowych RDW oraz 
zawiera ustalenia dotyczące zapobieganiu pogarszania nie wszystkich, lecz wybranych wód 
powierzchniowych.  

W treści niniejszej prognozy zawarto rekomendacje co do uzupełnienia WKW. Po ich 
uwzględnieniu, oceniany dokument będzie mógł być uznany za w zgodny z celami 
środowiskowymi ustalonymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym 

 
 

VIII.2. MOŻLIWOŚĆ OSIĄGNIĘCIA CELÓW OCENIANEGO DOKUMENTU 

Ustawa Prawo wodne wskazuje w art. 115, że warunki korzystania z wód regionu 
wodnego powinny określać: 

− szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 
środowiskowych;  

− priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;  

− ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla 
wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 
środowiskowych. 
 
W kontekście powyższego należy podkreślić, że WKW będące przedmiotem niniejszej 

analizy formalnie zawiera elementy określone w ustawie, natomiast nie w pełni realizują 
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funkcję polegającą na sformułowaniu ograniczeń w korzystaniu z wód, które są niezbędne 
dla osiągnięcia celów środowiskowych.  
 

 
 
 
 

IX. WPŁYW NA ŚRODOWISKO W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

 
W pierwszej kolejności należy podkreślić, że warunki korzystania z wód zlewni są jednym 

z podstawowych dokumentów planowania w gospodarce wodami. Ich opracowanie będzie 
zatem spełnieniem wymagania prawnego. Ponadto, w PWŚK wskazuje się, że opracowanie 
warunków korzystania z wód regionu wodnego jest jednym z zadań do realizacji na rzecz 
uzyskania celów środowiskowych RDW. Jednak przede wszystkim jest to „narzędzie” mające 
praktycznie wspomóc osiągnięcie celów środowiskowych wynikających z RDW. Jego waga 
jest bardzo istotna z uwagi na dyspozycję art. 125-126 ustawy Prawo wodne, zgodnie  
z którymi pozwolenia wodnoprawne muszą być zgodne z ustaleniami warunków korzystania 
z wód.  

Analizowany dokument WKW stanowi z pewnością bardzo pożądane działanie na rzecz 
osiągnięcia celów środowiskowych wynikających z RDW. Przyjęcie WKW i nadanie mu rangi 
aktu prawa miejscowego będzie stanowiło jeden z kamieni milowych w kierunku wdrażania 
RDW. Najbardziej istotnym elementem pozostanie jednak praktyczna realizacja jego ustaleń, 
tj. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w pełni zgodnych z analizowanym dokumentem.  

Oceniany projekt WKW zawiera w swej treści zarys przepisów o charakterze  
pro-środowiskowym. Po jego uzupełnieniu o wskazane w niniejszej prognozie elementy, 
dokument znacznie przyczyni się do osiągnięcia celów środowiskowych. 

Analogicznie, odstąpienia od przyjęcia WKW będzie stanowiło brak realizacji wymagań 
prawnych i strategicznych, co w praktyce będzie oznaczało zagrożenie nieosiągnięcia celów 
środowiskowych wynikających z RDW, a tym samym – pogarszanie się stanu wód. 
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X. PROPOZYCJA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH 

 
Alternatywnym rozwiązaniem w omawianym przypadku byłoby przygotowanie WKW 

uwzględniającego rekomendacje przedstawione w niniejszej prognozie. Jak stwierdzono 
wcześniej, odpowiednio uzupełniony dokument mógłby zostać uznany za zgodny z celami 
środowiskowymi ustanowionymi na szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym,  
a także za zgodny z ustawowym celem opracowania warunków korzystania z wód regionu 
wodnego. Skondensowany katalog rekomendacji do uzupełnienia WKW przedstawia 
następny rozdział, natomiast pełne ich omówienie nastąpiło we wcześniejszej części 
prognozy. 
 

 

 

XI. ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE ORAZ OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE NA 
ŚRODOWISKO  

 
Zgodnie z przedstawionymi wcześniej tezami, oceniany dokument (WKW) będzie 

skutkował zwiększeniem poziomu ochrony środowiska, jednak jego zapisy  
są niewystarczające dla spełnienia jego funkcji określonej w ustawie Prawo wodne. Poniżej 
zawarto rekomendacje i propozycje uzupełnienia treści WKW; zasadność ich uwzględnienia 
przedstawiono we wcześniejszej części prognozy oddziaływania na środowisko.  

  
1. Ograniczenia w poborze wód powinny uwzględniać kwestię zachowania kryterium 

reżimu hydrologicznego oraz zachowania kontinuum rzecznego gwarantującego 
odpowiednie warunki do uzyskania celów środowiskowych. Warto zatem uszczegółowić, 
że przepływ nienaruszalny powinien być zachowany bezpośrednio poniżej ujęcia (tj. tak, 
by zapewnić kontinuum rzeczne, ciągłość strumienia). Ponadto, pobór wód powinien być 
dozwolony nie tylko pod warunkiem zachowania przepływu nienaruszalnego, ale również 
pod warunkiem niepowodowania istotnych zmian reżimu hydrologicznego. Migracja ryb 
powinna być zagwarantowana w sposób ciągły i trwały (chodzi o kontinuum rzeczne) lub 
dostosowana do wymagań biologicznych występujących gatunków ryb. Niezbędne może 
być także wskazanie, że zastosowanie przedmiotowych rozwiązań technicznych nie 
zwalnia z konieczności zapewnienia zgodności z celami środowiskowymi  
(z uwzględnieniem derogacji od ich osiągnięcia). 

2. WKW należy rozszerzyć o zapis mówiący o tym, że rozwiązania konstrukcyjne budowli 
planowanych do wykonywania w korytach rzek powinny zapewniać swobodne 
prowadzanie wód i rumowiska oraz swobodną migrację organizmów wodnych. 

3. Należy wprowadzić zapis mówiący o tym, że rozwiązania konstrukcyjne urządzeń  
i kanałów do poboru wody muszą umożliwiać w sposób samoczynny zachowanie 
przepływu nienaruszalnego bezpośrednio poniżej miejsca poboru. Podobny przepis 
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należałoby zaadresować do każdej przeszkody poprzecznej w korycie rzeki (próg, jaz, 
stopień, zapora, itp.). 

4. Obowiązki wynikające z powyższych punktów powinny dotyczyć każdego korzystania  
z wód (nie tylko „szczególnego”). 

5. Należy wprowadzić do WKW zapis mówiący o tym, w jaki sposób należy prowadzić 
obliczenia hydrologiczne w stosunku do cieków nieopomiarowanych (np. formuła 
opadowa i wzory Punzeta). 

6. Należy rozszerzyć WKW o zapisy odwołujące się do „Bilansu zasobów wodnych” – tzn. jak 
interpretować jego wyniki i w jakiej sytuacji należy uznać że planowaneg korzystanie ze 
środowiska jest niedopuszczalne. 

7. Obowiązek corocznego raportowania (o ile ma on być wprowadzony – WKW go nie 
wprowadza, lecz określa jego zakres) warto ograniczyć wyłącznie do podmiotów 
prowadzących szczególne korzystanie z wód. 

8. Warto wprowadzić do WKW przepisy zapewniające ochronę wód pobieranych do 
stawów hodowlanych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez wprowadzanie 
ścieków do wód powierzchniowych. 

9. Należy wprowadzić do WKW zapisy dot. ochrony ciągłości rzeki (ciągłości biologicznej 
oraz geohydromorfologicznej), energetycznego korzystania z wód, wydobywania z wód 
powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów. 

10. Warto wprowadzić do WKW zapisy mówiące o przeglądzie pozostających w mocy 
pozwoleń wodnoprawnych, o przeglądzie zatwierdzonych instrukcji gospodarowania 
wodą, a także o zastosowaniu WKW do postępowań administracyjnych będących w toku 

11. Należy wprowadzić do WKW zapisy dotyczące takich aspektów, jak: 
1) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych, 
2) korzystanie z wód służące do wypoczynku, uprawianiu turystyki, sportów wodnych 

oraz amatorskiego połowu ryb, 
3) przerzuty wody, 
4) wycinanie roślin z wód lub brzegu (w tym – postępowanie z rumoszem drzewnym)  

- wyłącznie w ramach szczególnego korzystania z wód. 
W stosunku do tego ostatniego punktu warto podkreślić, że w stosunku do wód 

powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze 
źródeł rolniczych, oraz w stosunku do obszarów szczególnie narażonych, z których 
odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć, warto wprowadzić do 
WKW przepisy dotyczące: 

− ochrony zadrzewień i zakrzewień wzdłuż rzek, 

− zachowania strefy buforowej roślinności przy brzegach rzek, która służyć ma 
ograniczeniu ilości azotu spływającego z pól uprawnych do rzeki.  

12. W związku z brakiem planów ochrony (lub wczesnym etapem ich tworzenia) dla 
kluczowych obszarów zlewni Baryczy zaleca się wprowadzenie listy wymagań, 
priorytetów i ograniczeń przyrodniczych, jako narzędzia wspomagającego proces 
wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Lista taka zawierałaby uwarunkowania 
przyrodnicze dotyczące korzystania z wód, zapisy planów ochrony i zadań ochronnych 
(planów uchwalonych i na etapie projektowania). 

13. W stosunku do obszarów GZWP należy wprowadzić następujące ograniczenia w 
korzystaniu ze środowiska: 

1) zakaz wprowadzania ścieków bezpośrednio do wód podziemnych (zgodnie z art. 
39 ustawy Prawo Wodne) za pomocą studni chłonnych i innych systemów; 
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2) zakaz wprowadzania ścieków do ziemi, w tym za pomocą urządzeń chłonnych 
otworów, stawów, drenów lub innych systemów (Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.), za wyjątkiem: 

− oczyszczonych ścieków ze stacji uzdatniania wody, 

− wód opadowych i roztopowych z wyłączeniem wód z zanieczyszczonych 
powierzchni szczelnych, określonych w w/w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi (art. 19, p. 1., pp. 1 i 2),  

− oczyszczonych ścieków z istniejących oczyszczalni ścieków odprowadzających 
ścieki w ilości mniejszej niż 5 m3/dobę, 

3) zakaz wprowadzania do ziemi ścieków z nowych instalacji i urządzeń; 
4) zakaz wprowadzania do ziemi ścieków przemysłowych zawierających substancje 

priorytetowe lub substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. 
14. Należy wprowadzić przepis wskazujący na możliwość odstępstw od ograniczeń 

wprowadzonych w WKW, które to odstępstwo będą mogły mieć zastosowanie  
w przypadku wystąpienia konkretnych okoliczności i przesłanek. 
 
W przypadku nieuzględnienia ww. kwestii, zasadnym jest odniesienie się do tych 

zagadnień w uzasadnieniu projektu WKW. 
Niezależnie od powyższego, należy zwrócić uwagę na to, że pro-środowiskowy charakter 

WKW przyniesie oczekiwane rezultaty jedynie wtedy, gdy jego ustalenia będą prawidłowo 
stosowane w rzeczywistości. Z tego też względu wysoce koniecznym jest przeprowadzenie 
działań edukacyjnych (warsztaty, szkolenia) skierowanych do pracowników organów 
administracji kontrolujących i reglamentujących korzystanie z wód. Powinny one obejmować 
zagadnienia celowości wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z wód, prawnych 
uwarunkowań realizacji przepisów oraz sposobów merytorycznej weryfikacji istniejącego  
i planowanego korzystania z wód pod kątem zgodności z ustaleniami WKW. Niezbędne jest 
zapewnienie wsparcia merytorycznego dla organów administracji oraz podmiotów 
korzystających z wód.  

Wreszcie niezbędne jest zainicjowanie i przeprowadzenie działań kontrolnych w stosunku  
do korzystania ze środowiska, pozwoleń wodnoprawnych oraz postępowań 
administracyjnych w sprawie ich wydania.  
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XII. PROPONOWANE METODY ANALIZY REALIZACJI WKW 

 
Kluczową weryfikacją skuteczności rozporządzenia RZGW w sprawie warunków 

korzystania z wód regionu wodnego będą wyniki stanu wód prowadzone w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska – o ile monitoring ten będzie prowadzony w sposób 
zgodny z wymaganiami RDW. Wyniki tego monitoringu powinny być podstawą  
do aktualizacji PGW w kolejnym cyklu planistycznym.  

Dane o skuteczności ustaleń WKW będą wzbogacane o doniesienia z badań naukowych 
oraz sygnały użytkowników wód i organizacji społecznych na temat konkretnych problemów 
z praktycznym zastosowaniem WKW.  

 
Propozycja monitoringu funkcjonowania warunków korzystania wód jako narzędzie 

prowadzenie gospodarki wodnej oparto o promowany przez Europejską Agencje Środowiska 
schemat DPSIR. Ujęcie takie wspiera systemową analizę gospodarki wodnej w jej powiązaniu 
z innymi systemami (m.in. przyrodniczymi, społecznymi i gospodarczymi). 

 
 

 
Ryc. 10. Główne elementy systemu regulowanego zapisami WKW w ujęciu schematu DPSIR  
(D - Driving forces – Siły napędowe, P - Pressure – presja , S- State - stan, I - Impact - skutki,  
R - Response - odpowiedź) 

 
W związku z powyższym w monitoringu realizacji zapisów WKW proponuje się zawrzeć 

miary dotyczące zarówno stanu wód jak również sektorów gospodarki objętych regulacją. 
Dodatkowo, mając na uwadze, że w przypadku części parametrów wód, osiągany stan nie 
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można traktować jako addytywną sumę stanów jednolitych części wód. Proponuje się 
dodatkowe wskaźniki dotyczące ciągłości rzek dla ryb i innych organizmów wodnych. 

Zaproponowany schemat monitoringu ma na celu ocenę realizacji zapisów WKW w 
kontekście innych elementów regulowanego systemu. Pozwala to m.in. na oddzielenie 
czynników nie znajdujących się w zasięgu oddziaływania gospodarki wodnej (fluktuacje 
wzrostu gospodarczego, zmiany klimatyczne) od obszarów, za które gospodarka wodna 
odpowiada (pobór wody, odprowadzanie ścieków, decyzje administracyjne i planistyczne). 

Pomijając złożoność systemową gospodarki wodnej bezpośrednim celem zapisów WKW 
jest doprowadzenie do spełnienia przez ekosystemy wodne, naturalne i sztuczne lub silnie 
zmienione,  dobrego stanu i potencjału ekologicznego. Realizację tego celu opisują wskaźniki 
(kategorii S - stan) opisane w poniższych tabelach tabeli. 
 
 
Tabela 19. Miary oceny realizacji WKW na jakość jednolitych części wód powierzchniowych – ocena 
poszczególnych JCWP. 

 

Jednolita część wód powierzchniowych 

(JCWP) Scalona 

część wód 

powierzch-

niowych 

(SCWP) 

Typ JCWP 
Ocena 

stanu* 

Ocena ryzyka 

nieosiągnię-

cia celów 

środowisko-

wych 

Derogacje 

Europejski kod JCWP Nazwa JCWP 

PLRW600019149 
Barycz od Orli do 
Odry 

SO0210 19  zagrożona 4(4) - 1 

PLRW6000191429 
Polska Woda od 
Młyńskiego Rowu do 
Baryczy 

SO0202 19  zagrożona - 

PLRW6000191439 
Barycz od Dąbrówki 
do Sąsiecznicy 

SO0202 19  zagrożona - 

PLRW6000191449 
Sąsiecznica od 
Głębokiego Rowu do 
Baryczy 

SO0205 19  niezagrożona - 

PLRW6000191459 
Barycz od 
Sąsiecznicy do Orli 

SO0206 19  zagrożona 4(4) - 1 

PLRW6000171476 Świernia SO0210 17  zagrożona 4(4) - 1 

PLRW6000191489 
Polski Rów od Rowu 
Kaczkowskiego do 
Baryczy 

SO0211 19  zagrożona 4(4) - 1 

PLRW60001714119 
Barycz od źródła do 
Dąbrówki 

SO0201 17  zagrożona 4(7) - 1 

PLRW60001714129 Dąbrówka SO0201 17  niezagrożona - 

PLRW60001714149 Kuroch SO0203 17  niezagrożona - 

PLRW60001714189 Czarna Woda SO0202 17  zagrożona - 
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Jednolita część wód powierzchniowych 

(JCWP) Scalona 

część wód 

powierzch-

niowych 

(SCWP) 

Typ JCWP 
Ocena 

stanu* 

Ocena ryzyka 

nieosiągnię-

cia celów 

środowisko-

wych 

Derogacje 

Europejski kod JCWP Nazwa JCWP 

PLRW60001714269 
Polska Woda od 
źródeł do 
Młyńskiego Rowu 

SO0202 17  zagrożona - 

PLRW60001714289 Malinowa Woda SO0202 17  zagrożona - 

PLRW60001714312 
Dopływ spod 
Wężewic 

SO0202 17  zagrożona - 

PLRW60001714329 Prądnia SO0202 17  zagrożona - 

PLRW60001714332 
Dopływ spod 
Pomorsk 

SO0202 17  zagrożona - 

PLRW60001714344 
Dopływ spod 
Świebodowa 

SO0202 17  zagrożona - 

PLRW60001714369 Krępica SO0202 17  zagrożona - 

PLRW60001714389 Sowina SO0202 17  zagrożona - 

PLRW60001714429 Głęboki Rów SO0205 17  niezagrożona - 

PLRW60001814449 
Sąsiecznica od źródła 
do Głębokiego Rowu 

SO0205 18  niezagrożona - 

PLRW60001714469 Brzeźnica SO0205 17  niezagrożona - 

PLRW60001714489 Struga SO0205 17  niezagrożona - 

PLRW60001714529 Krępa SO0206 17  zagrożona 4(4) - 1 

PLRW60001714549 Łacha SO0206 17  zagrożona 4(4) - 1 

PLRW60001714639 
Orla od źródła do 
Rdęcy 

SO0207 17  zagrożona 
4(4) - 2 / 
4(4) - 3 / 
4(7) - 1 

PLRW60001714654 
Dopływ spod Białego 
Kału 

SO0208 17  zagrożona 
4(4) - 2 / 
4(4) - 3 

PLRW60001714658 Kanał Wilczyna SO0208 17  zagrożona 
4(4) - 2 / 
4(4) - 3 

PLRW60001714689 Masłówka SO0208 17  zagrożona 
4(4) - 2 / 
4(4) - 3 

PLRW60001714696 Wąsowska Struga SO0208 17  zagrożona 4(4) - 1 

PLRW60001914699 
Orla od Rdęcy do 
Baryczy 

SO0208 19  zagrożona 
4(4) - 2 / 
4(4) - 3 / 
4(7) - 1 
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Jednolita część wód powierzchniowych 

(JCWP) Scalona 

część wód 

powierzch-

niowych 

(SCWP) 

Typ JCWP 
Ocena 

stanu* 

Ocena ryzyka 

nieosiągnię-

cia celów 

środowisko-

wych 

Derogacje 

Europejski kod JCWP Nazwa JCWP 

PLRW60001714714 Źródlisko SO0210 17  niezagrożona - 

PLRW60001714729 Dziczek SO0210 17  zagrożona 4(4) - 1 

PLRW60001714749 Tynica SO0210 17  zagrożona 4(4) - 1 

PLRW60001714772 
Dopływ z Goli 
Górowskiej 

SO0210 17  niezagrożona - 

PLRW60001714774 Kanał Uszczonowski SO0210 17  zagrożona 4(4) - 1 

PLRW60001714789 Wiewiernica SO0210 17  niezagrożona - 

PLRW60001714869 Śląski Rów SO0211 17  zagrożona 
4(4) - 2 / 
4(4) - 3 

PLRW60001714876 Dopływ z Sicin SO0211 17  zagrożona 4(4) - 1 

PLRW60001714882 
Dopływ w 
Henrykowie 

SO0211 17  zagrożona 4(4) - 1 

PLRW60001714886 Rów Święciechowski SO0211 17  zagrożona 4(4) - 1 

PLRW60001714888 Dopływ z Lasocic SO0211 17  zagrożona 4(4) - 1 

PLRW600017141699 Złotnica SO0202 17  zagrożona - 

PLRW600017141929 Zawłoka SO0202 17  zagrożona - 

PLRW600017143149 Kanał Godnowski SO0202 17  zagrożona - 

PLRW600017143549 Brzeźnik SO0202 17  zagrożona - 

PLRW600017144529 Kątna SO0205 17  niezagrożona - 

PLRW600017144549 Strużyna SO0205 17  niezagrożona - 

PLRW600017146499 Rdęca SO0207 17  zagrożona 
4(4) - 2 / 
4(4) - 3 

PLRW600017146512 
Dopływ spod 
Domaradzic 

SO0208 17  zagrożona 
4(4) - 2 / 
4(4) - 3 

PLRW600017146529 Orla Leniwa SO0208 17  zagrożona 
4(4) - 2 / 
4(4) - 3 
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Jednolita część wód powierzchniowych 

(JCWP) Scalona 

część wód 

powierzch-

niowych 

(SCWP) 

Typ JCWP 
Ocena 

stanu* 

Ocena ryzyka 

nieosiągnię-

cia celów 

środowisko-

wych 

Derogacje 

Europejski kod JCWP Nazwa JCWP 

PLRW600017146532 
Dopływ z Góreczek 
Żabich 

SO0208 17  zagrożona 
4(4) - 2 / 
4(4) - 3 

PLRW600017146569 Stara Orla SO0208 17  zagrożona 
4(4) - 2 / 
4(4) - 3 

PLRW600017146699 Dąbroczna SO0209 17  zagrożona 
4(4) - 2 / 
4(4) - 3 

PLRW60000146729 Kanał Młyński SO0204 0)  niezagrożona - 

PLRW600017146929 Kanał Książęcy SO0204 17  niezagrożona - 

PLRW600017147129 Bełcz SO0210 17  zagrożona 4(4) - 1 

PLRW600017147169 Chlastawa SO0210 17  zagrożona 4(4) - 1 

PLRW600017148549 
Rów Polski od źródła 
do Rowu 
Kaczkowskiego 

SO0211 17  zagrożona 
4(4) - 2 / 
4(4) - 3 

PLRW600017148729 Ostrowita SO0211 17  zagrożona 4(4) - 1 

PLRW600017148789 
Dopływ spod 
Naratowa 

SO0211 17  zagrożona 4(4) - 1 

PLRW600017148849 Rów Strzyżewicki SO0211 17  zagrożona 4(4) - 1 

PLRW600017148892 
Dopływ spod 
Długiego Starego 

SO0211 17  zagrożona 4(4) - 1 

PLRW6000171467269 Kanał Bachorzec SO0204 17  niezagrożona - 

*- ocena aktualna na rok sprawozdawczy 
 

Informacje niezbędne do obliczenia wskaźników powinny zawierać coroczne raporty 
WIOŚ o stanie wód, i to o dane PMŚ powinien być prowadzony monitoring skutków WKW. 

 
Analogiczna tabela powinna dotyczyć JCWPd, jednak dokumentacja planistyczna jest 

niekonsekwentna w ich numeracji (Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu 
rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego 
Środkowej Odry mówi o JCWPd 74 i 75, podczas gdy w dokumentacji zlewni Baryczy  
pt. „Warunki korzystania z wód zlewni Baryczy 1. Charakterystyka zlewni Baryczy” mowa jest 
o JCWPd 79 i 80). 

 
Tabela 20. Miary oceny realizacji WKW na jakość jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 
zlewni Baryczy – ocena zbiorcza 

Przedmiot oceny Wskaźnik Jednostka 
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Wody powierzchniowe 

Bezwzględna ilość JCWP w 
dobrym stanie/potencjale 

Ilość [n] 

Względna ilość JCWP w dobrym 
stanie/potencjale 

Procent [%] 

JCWP objęte derogacjami Ilość [n] 

JCWP nie objęte derogacjami Ilość [n] 

JCWP objęte derogacjami w 
dobrym stanie/potencjale 

Ilość [n] 

JCWP nie objęte derogacjami Ilość [n] 

Wody podziemne 

Bezwzględna ilość JCWPd w 
dobrym stanie/potencjale 

Ilość [n] 

Względna ilość JCWPd w 
dobrym stanie/potencjale 

Procent [%] 

Informacje niezbędne do obliczenia wskaźników zawieraj coroczne raporty WIOŚ o stanie 
wód 

 
Realizacja celów dla poszczególnych JCWP wymaga ograniczeniq oddziaływań 

wykraczających poza skalę poszczególnych jednolitych części wód powierzchniowych. Skale 
tych oddziaływań opisują wskaźniki (kategorii P – presje) opisane w poniższej tabeli. 

 
Tabela 21. Miary oceny realizacji WKW w obszarach wykraczających poza skalę poszczególnych jednolitych 
części wód powierzchniowych 

 
Przedmiot oceny Wskaźnik Jednostka 

Długość rzek dostępnych dla 
ryb dwuśrodowiskowych 
wpływających do zlewni 

Długość rzek istotnych dla 
zachowania ciągłości 
morfologicznej* 

Długość cieków [km] 

Procent długości cieków rzek 
istotnych dla zachowania 
ciągłości morfologicznej* 

% długości cieków [%] 

Ilość obiektów 
hydrotechnicznych zrywających 
ciągłość rzek dla organizmów 
wodnych w tym ryb 

Ilość obiektów piętrzących 
(>30cm) na terenie zlewni 
stanowiących przeszkodę dla 
ryb wędrownych 

Ilość [n] 

Ilość obiektów piętrzących 
(>30cm) na terenie zlewni 
stanowiących przeszkodę dla 
ryb wędrownych 
niewyposażonych w 
rozwiązania techniczne 
umożliwiające migrację ryb 
(certa, węgorz) 

Ilość [n] 

* Od ujścia do Odry do ujścia Orli (km 0,0-36,0) 
 Informacje niezbędne do obliczenia wskaźników znajdują się w dokumentacji cieków w 
dyspozycji RZGW 

 
Na stan wód mają wpływ przede wszystkim oddziaływania związane z zaopatrzeniem  

w wodę ludności i gospodarki, oraz odprowadzeniem ścieków. Oddziaływania te w dużej 
mierze podlegają bezpośredniej regulacji przez zapisy WKW, jednak przede wszystkim 
uzależnione są od czynników demograficznych i ekonomicznych. Dynamikę zmian czynników 
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kształtujących jakość wód oddziaływań opisują wskaźniki (kategorii D – czynniki wpływu  
i P – presje) opisane w poniższej tabeli. 

 
Tabela 22. Miary oceny realizacji WKW w kluczowych sektorach gospodarki zależnych od jakości wód  
i wpływających na jej jakość 

 

Przedmiot oceny Wskaźnik Jednostka 

Pobór wody na potrzeby 
ludności 

Pobór wody na potrzeby 
eksploatacji sieci wodociągowej 

hm3
 

Pobór wody na potrzeby jednej 
osoby korzystającej z sieci 

wodociągowej 
hm3/osobę 

Oczyszczanie ścieków 
komunalnych 

Ilość ścieków oczyszczanych w 
instalacjach z podwyższonym 

usuwaniem biogenów 
% ogólnej liczby RLM 

Zrzut ścieków w przemyśle 
Zrzut ścieków w stosunku do 

wartości produkcji 
hm3/wartość produkcji sektora 

Wodochłonność przemysłu 

pobór wód powierzchniowych hm3 

pobór wód powierzchniowych 
w stosunku do wartości 

produkcji 
hm3/wartość produkcji sektora 

pobór wód podziemnych hm3 

pobór wód powierzchniowych 
w stosunku do wartości 

produkcji 
hm3/wartość produkcji sektora 

Zrzut ścieków w energetyce 
Zrzut ścieków w stosunku do 

wartości produkcji 
hm3/wartość produkcji sektora 

Wodochłonność energetyki 

pobór wód powierzchniowych hm3 

pobór wód powierzchniowych 
w stosunku do wartości 

produkcji 
hm3/wartość produkcji sektora 

pobór wód podziemnych hm3 

pobór wód powierzchniowych 
w stosunku do wartości 

produkcji 
hm3/wartość produkcji sektora 

Wodochłonność rolnictwa 

Pobór wody do nawodnień dam3 

Powierzchnia nawadniana ha 

Wskaźnik poboru na 1 ha dam3/ ha 

 
Całościowe określenie konsekwencji społecznych, gospodarczych i przyrodniczych 

wynikających ze stanu ekosystemów wodnych jest problemem złożonym i wykraczającym 
poza ramy monitoringu realizacji WKW. W celu wykorzystania  przynajmniej częściowej  
i dostępnej wiedzy proponuje się zastosowanie wskaźników (kategorii I – skutki) opisanych  
w poniższej tabeli. 
 
Tabela 23. Miary oceny realizacji WKW w wymiarze skutków stanu ekosystemów wodnych. 

Przedmiot oceny Wskaźnik Jednostka 

Zaopatrzenie ludności w wodę 
Jakość wody z wodociągów 

dostarczanej ludności do 
spożycia według województw 

% ludności zaopatrywana w 
wodę odpowiadającą 

wymaganiom 
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Przedmiot oceny Wskaźnik Jednostka 

Ocena jakości wód 
przeznaczonych do bytowania 

ryb 

dla ryb łososiowatych 

ilość punktów pomiarowych z 
jakością właściwą/ ilość 
punktów z jakością nie 

właściwą** 

dla ryb karpiowatych 

ilość punktów pomiarowych z 
jakością właściwą/ ilość 
punktów z jakością nie 

właściwą** 

Rekreacyjne wykorzystanie 
wód 

Jakość wody w kąpieliskach 

ilość punktów pomiarowych z 
jakością właściwą/ ilość 
punktów z jakością nie 

właściwą** 

* - źródłem danych są księgi śluzowania na piętrzeniach zarządzanych przez RZGW (Droga Wodna Górnej 
Wisły), 
** - źródłem danych są raporty WIOŚ o stanie wód. 

 
Skuteczność funkcjonowania WKW jako administracyjnego regulatora gospodarki wodnej 
proponuje się monitorować w oparciu o wskaźniki (kategorii R – odpowiedź) opisanych w 
poniższej tabeli. 
 
Tabela 24. Miary oceny realizacji WKW jako administracyjnego regulatora gospodarki wodnej. 

Przedmiot oceny Wskaźnik Jednostka 

Ilość pozwoleń 
wodnoprawnych dotyczących 

wód powierzchniowych 
zweryfikowanych pod 

względem zgodności z zapisami 
WKW 

Ilość uzgodnionych 
dokumentów 

Ilość [n] 

Ilość pozwoleń 
wodnoprawnych dotyczących 

wód podziemnych 
zweryfikowanych pod 

względem zgodności z zapisami 
WKW 

Ilość uzgodnionych 
dokumentów 

Ilość [n] 

Ilość dokumentów 
planistycznych 

zweryfikowanych pod 
względem zgodności z zapisami 

WKW 

Ilość uzgodnionych 
dokumentów 

Ilość [n] 

Ilość uzgodnionych 
miejscowych planów 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Ilość [n] 

Powierzchnia objęta zapisami 
uzgodnionych miejscowych 
planów zagospodarowania 

przestrzennego 

km2 

 
 
Ponieważ monitorowana zlewnia oddziałuje na inne wody regiony wodnego Środkowej Odry 
w monitoringu należy uwzględnić ten wpływ. W tym celu można użyć dwa wskaźniki 
wyszczególniane w tabeli. 
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Tabela 25. Wskaźniki pozwalające ocenić wpływ zapisów WKW w kontekście gospodarowania wodami innych 
części dorzecza Odry. 

 

Przedmiot oceny Wskaźnik Jednostka 

Jakość wody na punkcie 
kontrolnym „Ujście Baryczy” 

(km 1) 

Ładunek ścieków 
(w podziale na główne 

zanieczyszczenia) 
[Mg] 

Łączność Bystrzyce z dorzeczem 
Odry 

Odległość od ujścia rzeki do 
Odry do najbliższej przeszkody 
na Baryczy niewyposażonych w 

rozwiązania techniczne 
umożliwiające migrację ryb (w 

tym certy i jej narybku) 

[km] 

 
 
Z pewnością konieczne będzie prowadzenie monitoringu poprawności zapisów WKW pod 

kątem zgodności z ustawowym celem tego dokumentu oraz pod kątem prawno – formalnej 
poprawności dokonanych zapisów. RZGW będzie prowadził tego typu monitoring z racji 
ustawowych obowiązków poprzez prowadzenie postępowań administracyjnych  
(w tym – odwołań od decyzji wydanych przez organ I instancji), prowadzenie postępowań 
kontrolnych, oraz udział w postępowaniach prowadzonych przez inne organy administracji. 
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XIII.  WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 
Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem powstałym dla 

potrzeb strategicznej OOŚ. W konsekwencji, charakter przeprowadzonych analiz jest 
adekwatny do typu ocenianego dokumentu i nie pozwala na precyzyjną ocenę konkretnych 
oddziaływań środowiskowych. Tym samym, za właściwe uznano skupienie się przede 
wszystkim na poszukiwaniu odpowiedzi na temat tego, czy WKW będący przedmiotem oceny 
jest zgodny z celem, jakiemu ma służyć, oraz czy jest adekwatny do celów środowiskowych 
wynikających z przepisów i dokumentów strategicznych. 

Przeprowadzona w niniejszej prognozie analiza pozwoliła na postawienie następujących 
wniosków: 
1. Opracowanie, przyjęcie i praktyczne zastosowanie warunków korzystania z wód regionu 

wodnego będzie krokiem milowym dla osiągnięcia celów środowiskowych wynikających  
z przepisów i dokumentów strategicznych. Istnieje wielka potrzeba powstania tego 
dokumentu o randze prawa miejscowego, mimo iż nie jest on kompleksową receptą  
na uzyskanie celów środowiskowych wynikających z RDW i przepisów szczegółowych. 

2. Żaden z proponowanych przepisów WKW nie będzie generował negatywnego 
oddziaływania na środowisko. Wszystkie propozycje uznano za korzystne dla środowiska. 

3. Mimo zaproponowania ustaleń podwyższających poziom ochrony środowiska, WKW jest 
nie w pełni adekwatny do wymagań prawa krajowego i wspólnotowego.  
W poszczególnych przypadkach zidentyfikowano złagodzenie wymagań RDW bądź też 
sformułowanie przepisu w sposób budzący wątpliwości prawne, formalne  
i merytoryczne. Kilkukrotnie wskazano na konieczność uszczegółowienia poszczególnych 
zapisów. Jedną z zasadniczych uwag jest również to, że WKW skupia się na 
projektowanych bądź planowanych działaniach polegających na korzystaniu z wód,  
w tym szczególnie na tych które wymagają pozwolenia wodnoprawnego. Nie znajduje  
to uzasadnienia w treści ustawy Prawo wodne, a tym bardziej w treści RDW.  

4. W wyniku zidentyfikowanych zastrzeżeń co do treści ocenianego dokumentu, 
sformułowano katalog rekomendacji do przeredagowania bądź uzupełnienia treści WKW. 
WKW uwzględniający te rekomendacje będzie stanowił alternatywną, bardziej korzystną 
dla środowiska, propozycję. 

5. Z uwagi na charakter ocenianego dokumentu niezbędne jest rozbudowanie jego działu 
dotyczącego wdrożenia i stosowania dokumentu w praktyce. W szczególności,  
WKW powinien odnieść się do możliwości jego zastosowania w postępowaniach 
administracyjnych prowadzonych w momencie wejścia WKW w życie, a także zawierać 
ustalenia na temat przeglądu istniejących pozwoleń wodnoprawnych oraz 
zatwierdzonych instrukcji gospodarowania wodą. 

6. WKW wraz z niniejszą prognozą powinien być poddany konsultacjom społecznym,  
w ramach których każdy będzie mógł składać uwagi i wnioski. Będą one następnie 
rozważane pod kątem prawnym i merytorycznym, co może przełożyć się m.in. na treść 
WKW. 
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Załącznik nr 1. 

Gospodarka wodna w treści dokumentów planistycznych kluczowych obszarów chroniących ekosystemy wodne i zależne od wód 

 

Nazwa obszaru 
Plan ochrony 
/ plan zadań 
ochronnych 

Istotne treści 

PLH020041 

Ostoja nad 

Baryczą 

brak Zagrożenia wymienione w Standardowym Formularzu Danych (dalej: SFD): Intensyfikacja lub zaniechanie 

użytkowania stawów. Deficyt wody w zlewni Baryczy spowodowany eksploatacją zasobów wodnych. 

Zanieczyszczenie wody. Epidemie wśród ryb hodowlanych, Zanik okresowych zalewów. Zalesianie i sukcesja 

roślinności na otwartych terenach (szczególnie na pastwiskach i na łąkach). Intensyfikacja rolnictwa. 

Zwiększenie aktualnego pozyskania drewna w starodrzewach. Spadek liczby ostoi nietoperzy, niepokojenie 

nietoperzy na zimowiskach. Zanik populacji małży skójkowatych, co powoduje brak możliwości rozrodu 

różanki. Regulacje i renowacje cieków wodnych. Likwidacja śródpolnych zadrzewień.  

Uwaga: Wykonywanie koniecznych prac z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dotyczy rożnych 

fragmentów doliny rzecznej i powinno się odbywać z uwzględnieniem wymogów ochrony siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk gatunków, których ochrona jest celem utworzenia obszaru Natura 2000. 

Załącznik nr 8 do projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Stawy Milickie” pt. Identyfikacja 

istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 w granicach 

rezerwatu (tabela): 
Przedmiot ochrony Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych 

91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy źródliskowe 

Zagrożenia istniejące 

J02.15 
Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych 

(zaburzenie stosunków wodnych w rzece Baryczy) 

J02.05 Niewłaściwe kształtowanie  poziomu wód 

I01 Inwazja gatunków obcych 

K02.03 Eutrofizacja 

Zagrożenia potencjalne 

B02.04 Usuwanie martwego drewna 
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Nazwa obszaru 
Plan ochrony 
/ plan zadań 
ochronnych 

Istotne treści 

9170 Grąd środkowoeuropejski 

 i subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum 

Zagrożenia istniejące 

511 Linie 

elektryczne 

Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych 

(zaburzenie stosunków wodnych w rzece Baryczy) 
I01 Inwazja gatunków obcych 

K02.03 Eutrofizacja 

Zagrożenia potencjalne 

B02.04 Usuwanie martwego drewna 

9110 Kwaśne buczyny Luzulo - Fagenion 

Zagrożenia istniejące 

J02.15 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych 

(zaburzenie stosunków wodnych w rzece Baryczy) 
I01 Inwazja gatunków obcych 

K02.03 Eutrofizacja 

Zagrożenia potencjalne 

B02.04 Usuwanie martwego drewna 

6510 Niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie 

Arrhenatherion elatioris 

Zagrożenia istniejące 

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia 

A06.01.01 Intensyfikacja produkcji łąkarskiej 

K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

Zagrożenia potencjalne 

A02 Zmiana sposobu uprawy (zaorywanie łąk) 

3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze 

zbiorowiskami  

z Littorelletea, Isoeto-Nanojuncetea 

Zagrożenia istniejące 

F02.01 Rybołówstwo bierne (zaprzestanie gospodarki rybackiej) 

J02.02 Usuwanie osadów 

Zagrożenia potencjalne 

H01.04 
Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu 

działalności związane z rolnictwem i leśnictwem 

F01.01 Intensywna hodowla ryb, intensyfikacja 

K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar Zagrożenia istniejące 
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Nazwa obszaru 
Plan ochrony 
/ plan zadań 
ochronnych 

Istotne treści 

K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

1083 jelonek rogacz Lucanus cereus, 

1084 pachnica dębowa Osmoderma spp., 

1088 kozioróg dębosz Cerambyx cerdo 

Zagrożenia potencjalne 

B02.04 Usuwanie martwego drewna 

Populacje gatunków ryb: 

1134 różanka Rhodeus sericeus, 

1145 piskorz Misgurnus fossilis, 

1146 koza złotawa Sabanejewia aurata, 1149 koza 

Cobitis taenia 

Zagrożenia potencjalne 

H01.05 
Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu 

działalności związane z rolnictwem i leśnictwem 

H01.08 
Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu 

ścieków z gospodarstw domowych 

H01.09 
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych z innych źródeł 

rozproszonych 

I01 Nierodzime gatunki zaborcze 

J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych 

Populacje gatunków płazów: 

1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus, 

1188 kumak nizinny Bombina bombina 

Zagrożenia istniejące 

J03.02.01 Bariery dla migracji (drogi) 

J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych 

K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

Zagrożenia potencjalne 

H01.05 
Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu 

działalności związane z rolnictwem i leśnictwem 

H01.08 
Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu 

ścieków z gospodarstw domowych 

H01.09 
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych z innych źródeł 

rozproszonych 

Populacje gatunków ssaków: 

1337 bóbr europejski Castor fiber, 

1355 wydra Lutra lutra 

Zagrożenia istniejące 

F01.01 Intensywna hodowla ryb (konflikty na styku gospodarki rybackiej) 

Zagrożenia potencjalne 

H01.05 
Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu 

działalności związane  z rolnictwem i leśnictwem 

H01.08 
Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu 

ścieków z gospodarstw domowych 



Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko  

dla projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Baryczy 

 

 

 118

Nazwa obszaru 
Plan ochrony 
/ plan zadań 
ochronnych 

Istotne treści 

H01.09 
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych z innych źródeł 

rozproszonych 

J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych 

Populacje gatunków nietoperzy: 

1324 nocek duży Myotis myotis, 

1308 mopek Barbastella barbastellus 

Zagrożenia potencjalne 

B02.04 Usuwanie martwego drewna 
 

PLH300002 

Dąbrowy 

Krotoszyńskie 

na etapie 

tworzenia – 

brak 

dostępnego 

publicznie 

projektu 

Zagrożenia wymienione w SFD: Największym zagrożeniem dla przedmiotów ochrony i stanu całej przyrody 

jest wynikające z niewłaściwie przeprowadzanych melioracji, przesuszenie wszystkich siedlisk 

hydrogenicznych, powodujące ich stopniową degradację. Przejawia się ̨to nie tylko zmianami w bogactwie 

gatunkowym i strukturze zbiorowisk, ale w połączeniu z rozprzestrzenianiem się patogenicznych grzybów 

atakujących osłabione, suszą osobniki. Problemem staje się ̨nawet odnawianie podstawowego gatunku 

lasotwórczego dębu szypułkowego. Innymi ważnymi czynnikami zagrażającymi walorom obszaru jest 

intensyfikacja gospodarki ławkowej i rolne(…). 

PLH020084 

Dolina Dolnej 

Baryczy 

brak –

procedura 

tworzenia nie 

rozpoczęta 

Zagrożenia wymienione w SFD: Zarzucenie użytkowania kośno-pasterskiego łąk. Do potencjalnych zagrożeń́ 

należą:̨ przesuszenie siedlisk w obszarze i jego sąsiedztwie, przekazywanie w ręce prywatne lasów i 

starorzeczy, intensyfikacja gospodarki leśnej, inwazja gatunków obcych, zapobieganie wezbraniom wód (łęgi 

i starorzecza). 

PLH020003 

Dolina Łachy 

projekt Treści w projekcie PZO związane z wodami (odnośnie chronionych gatunków ryb): 

1) nie potwierdzenie występowania różanki (omyłkowo wymieniona w SFD) 

2) odnośnie piskorza i kozy złotawej stwierdzone zagrożenia: 

 01 nierodzime gatunki zaborcze* 

A05.01 Hodowla zwierząt  

H01 Zanieczyszczenia wód  

J02.15 Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych  

* - Liczne występowanie inwazyjnego czebaczka amurskiego Pseudorasobra parva, stanowiącego około 40% 

zespołu ryb 

PLB020001 brak – Zagrożenia wymienione w SFD: Podstawowym zagrożeniem dla ptaków jest zarówno zaniechanie, jak i 
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Nazwa obszaru 
Plan ochrony 
/ plan zadań 
ochronnych 

Istotne treści 

Dolina Baryczy niemożliwość 

wyłonienia 

wykonawców 

w 

przetargach 

intensyfikacja gospodarki stawowej, a w partiach zajętych przez użytki zielone - zaniechanie ubytkowania 

pastwiskowo-łąkarskiego. 

Załącznik nr 8 do projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w 
sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Stawy Milickie” pt. Identyfikacja 

istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 w granicach 

rezerwatu (tabela): 

Przedmiot ochrony Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych 

Populacje gatunków ptaków 

związanych ze stawami:  

A005 perkoz dwuczuby 

Podiceps cristatus,  

A006 perkoz rdzawoszyi 

Podiceps grisegena, 

A021 bąk Botaurus stellaris,  

A022 bączek Ixobrychus 

minutas,  

A027 czapla biała Egretta alba,  

A028 czapla siwa Ardea 

cinerea,  

A036 łabędź niemy Cygnus 

olor,  

A038 łabędź krzykliwy Cygnus 

cygnus, A039 gęś zbożowa 

Anser fabalis,  

Zagrożenia istniejące 

F05.04 Kłusownictwo 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód (niewłaściwe kształtowanie  poziomu wód) 

K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

K02.02 Nagromadzenie materii organicznej 

K03.04 Drapieżnictwo 

Zagrożenia potencjalne 

F02.01 Rybołówstwo bierne (zaprzestanie gospodarki rybackiej) 

F01.01 Intensywna hodowla ryb, intensyfikacja (konflikty na styku gospodarki rybackiej) 

J02 
Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych (zaburzenie stosunków 

wodnych w rzece Baryczy) 

Populacje gatunków ptaków 

związanych z łąkami i 

pastwiskami:  

A055 cyranka Anas 

querquedula,  

A119 kropiatka Porzana 

porzana,  

Zagrożenia istniejące 

A02 Zmiana sposobu uprawy (zaorywanie łąk i intensyfikacja produkcji łąkarskiej) 

A03 Koszenie / ścinanie trawy (w nieodpowiednim terminie) 

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia 

Zagrożenia potencjalne 
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Nazwa obszaru 
Plan ochrony 
/ plan zadań 
ochronnych 

Istotne treści 

A122 derkacz Crex crex,  

A127 żuraw Grus grus,  

A156 rycyk Limosa limosa 

J02 
Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych (zaburzenie stosunków 

wodnych w rzece Baryczy) 

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie 

A08 Nawożenie/nawozy sztuczne 

Populacje gatunków ptaków 

związanych z lasami:  

A030 bocian czarny Ciconia 

nigra,  

Zagrożenia potencjalne 

B07 
Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej (nie wyznaczanie stref ochrony 

ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania) 

Populacje gatunków ptaków 

związanych z gruntami 

użytkowanymi rolniczo:  

A039 gęś zbożowa Anser 

fabalis,  

A041 gęś białoczelna Anser 

albifrons, A043 gęgawa Anser 

anser,  

A127 żuraw Grus grus 

Zagrożenia istniejące 

K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

K04.05 Szkody wyrządzane przez roślinożerców (konflikty) 

F05.05 Odstrzał (myślistwo przy granicy rezerwatu) 

Zagrożenia potencjalne 

E06 Inne rodzaje aktywności człowieka związane z urbanizacją (utrata żerowisk) 

Pozostałe populacje gatunków 

ptaków: A031 bocian biały 

Cicionia ciconia, A229 

zimorodek Alcedo atthis 

Zagrożenia potencjalne 

G05 Inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka (zrzucanie gniazd) 

A08 Nawożenie/nawozy sztuczne 

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie 

J02.03 Regulowanie koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych 
 

Rezerwat Stawy 

Milickie 

projekt  Projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie ustanowienia 
planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Stawy Milickie” 

§ 14. Wprowadza się następujące ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Milicz i gminy Żmigród, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

gminy Milicz i gminy Żmigród oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, 

dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych: 
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Nazwa obszaru 
Plan ochrony 
/ plan zadań 
ochronnych 

Istotne treści 

(…)  

3) nie lokalizować na rzece Barycz elektrowni wodnych;  

(…) 

5) w zlewni rzeki Barycz w województwie dolnośląskim, w granicach Obszaru mającego znaczenie dla 

Wspólnoty - projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Ostoja nad Baryczą PLH020041 oraz 

Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Dolina Baryczy PLB020001, nie lokalizować nowych inwestycji 

wodochłonnych, z wyjątkiem takich, których celem będzie zaopatrywanie w wodę stawów rybnych 

istniejących w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia;   

Park 

Krajobrazowy 

Dolina Baryczy 

brak Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Dolnośląskiego I Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2000r. 

zmieniające rozporządzenie Wojewody Kaliskiego i Wojewody Wrocławskiego z dnia 3 czerwca 1996 r. w 

sprawie utworzenia i ochrony Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 19, 

poz.102 oraz Dz. Urz. Woj. Wrocławskiego Nr 6, poz. 65) 

§1 (…) Na obszarze zakazuje się:̨ 

(…) 

2) utrzymywania otwartych kanałów ściekowych, 

3) wprowadzania zmian stosunków wodnych, mogących negatywnie wpłynąć na środowisko przyrodnicze, 

4) likwidowanie oczek wodnych, starorzeczy oraz przekształcania terenów podmokłych,  

5) lokalizowania składowisk i wylewisk odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzących spoza gmin 

znajdujących się ̨w obrębie parku, 

(…) 

(…) Wprowadza się ̨obowiązek uzgadniania z właściwym miejscowo wojewodą następujących czynności: 

6)  prowadzenia prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę ̨terenu, a w szczególności budowy stawów 

rybnych i innych zbiorników wodnych, 

7) prowadzenia nowych melioracji, dokonywania regulacji rzek i potoków”. 



Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko  

dla projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Baryczy 
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OBSZARY OCHRONY PRZYRODY W ZLEWNI BARYCZY 

– ODDZIELNY WYDRUK 
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