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1. WSTĘP 

Niniejsze opracowanie (raport cząstkowy) stanowi I etap pracy pt. „Opracowanie analizy 

presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym ujęciu wszystkich 

kategorii wód dla potrzeb opracowania aktualizacji programów działań i planów 

gospodarowania wodami” wykonany na podstawie Umowy KZGW-DPZW-pgw/FW/2/2012 

zawartej w dn. 7 sierpnia 2012 r. pomiędzy Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej z siedzibą w Warszawie – zwanym dalej Zleceniodawcą, a Instytutem Meteorologii  

i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym reprezentowanym przez 

Dyrektora Oddziału IMGW-PIB w Krakowie i Kierownika Sekcji Finansowo-Księgowej 

IMGW-PIB Oddział w Krakowie, zwanym dalej Wykonawcą. 

Zgodnie z umową praca została podzielona na dwa etapy realizacji: 

 I etap trwający do 12 listopada 2012 r. kończący się raportem dotyczącym części 

metodycznej zamówienia i pozyskania danych 

 II etap trwający do 30 sierpnia 2013 r. kończący się raportem z całości 

przeprowadzonych prac. 

Prace zgodnie z ofertą realizowane będą w następujących segmentach: 

 segment analityczny związany z analizą istniejących dokumentów i opracowań – Etap I 

 segment związany z przygotowaniem wejściowych metodyk – Etap I 

 segment metodyczny – Etap I i Etap II (weryfikacja metodyki) 

 segment danych – Etap II. 

Opracowanie zawiera Metodykę określającą procedurę identyfikacji presji i oceny 

wpływów/oddziaływań oraz ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych w odniesieniu do 

wszystkich kategorii wód powierzchniowych.  

W ramach tego etapu pozyskano również część niezbędnych danych dla realizacji zadania  

i zaproponowano strukturę zbioru danych przestrzennych w formacie shapefile. 

Ostateczna metodyka zgodnie z SIWZ będzie opracowana w Etapie II, po szczegółowym 

rozpoznaniu zakresu jednolitych danych, które  zostaną wykorzystane. 
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2. SEGMENT ANALITYCZNY - ANALIZA ISTNIEJĄCYCH DOKUMENTÓW  

I OPRACOWAŃ 

Segment analityczny związany z analizą istniejących dokumentów i opracowań składa się z 

dwóch etapów: 

 Przeglądu istniejących opracowań, dokumentów oraz zebranych informacji celem 

aktualizacji listy znaczących oddziaływań antropogenicznych na wody 

powierzchniowe (presji); 

 Zgromadzenia i oceny pozostałych materiałów, analiz i dokumentów, w tym 

dokumentacji planistycznych pod kątem ich wykorzystania dla oceny zmian 

czynników sprawczych. 

2.1. Przegląd istniejących opracowań, dokumentów oraz zebranych informacji o 

presjach na wody powierzchniowe  

Przegląd istniejących opracowań, dokumentów oraz zebranych informacji celem aktualizacji 

znaczących oddziaływań antropogenicznych na wody powierzchniowe (presji) został 

przeprowadzony z uwzględnieniem: 

 źródła i stopnia zagrożenia; 

 wpływu oddziaływań na środowisko oraz oceny ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej; 

 rozpoznania przyczyn nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wszystkich 

jednolitych części wód powierzchniowych. 

Podstawą prac były następujące dokumenty i opracowania: 

 Program wodno-środowiskowy kraju; 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza: Wisły, Odry, Ücker, Jarft, 

Świeżej, Pregoły, Niemna, Dniestru, Dunaju i Łaby; 

 Wytyczne/rekomendacje/zalecenia merytoryczne KE w ramach wspólnej strategii 

wdrażania RDW (CIS); 

 Wytyczne do raportu z wdrażania programów działań: Concept paper for 2012 

reporting No. 2.2 (2010 r.); 

 Wytyczne KE w zakresie zmian klimatu: Guidance document No. 24 River Basin 

Management in a Changing Climate (2009 r.); 

 Raport z wdrażania art. 13 Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE; 

 metodyki Komisji Europejskiej ogólnie dostępne na stronie – 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_doc

uments&vm=detailed&sb=Title. 

W ramach umowy zawartej przez IMGW PIB z KZGW na realizację pracy pt. „Opracowanie 

analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym ujęciu 

wszystkich kategorii wód dla potrzeb opracowania aktualizacji programów działań i planów 

gospodarowania wodami”, zamawiający (KZGW) zobowiązał się przekazać wykonawcy 

(IMGW PIB) wszystkie posiadane prace, których wyniki należy uwzględnić w realizowanej 

pracy.  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title
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Zestawienie wszystkich prac, 11 zakończonych i 6 w trakcie realizacji , których wyniki należy 

uwzględnić w realizowanej pracy przedstawiono w formie tabelarycznej pt. „Wykaz 

opracowań, dokumentów i informacji o presjach na wody powierzchniowe i podziemne” 

Wstępnej analizie poddano opracowania i dokumenty już przekazane przez Zamawiającego.  

Analiza przekazanych i posiadanych aktualnie kompletnych 11 opracowań oraz źródłowych 

materiałów wykorzystanych do ich opracowania wykazała, że wyniki każdego z nich są w 

różnym zakresie przydatne i możliwe do wykorzystania w realizowanej na zlecenie KZGW 

pracy. 

Wszystkie przekazane opracowania zawierają materiały i dane ujęte w różnych formach 

zapisu elektronicznego. Różnorodność formy i sposobu zapisywania danych ogranicza 

możliwość racjonalnego wykorzystania dotychczas przesłanych opracowań. Ze względu na 

bardzo dużą ilość różnego rodzaju danych o presjach na wody powierzchniowe i podziemne 

przesłane opracowania wymagają szczegółowej analizy pod kątem możliwości ich 

wykorzystania w realizowanej pracy.  

Wstępna ocena danych zawartych w przekazanych opracowaniach wskazuje także na 

ograniczoną możliwość ich wykorzystania w oparciu o techniki komputerowe (analizy GIS). 

Analiza przekazanych materiałów upoważnia także do sformułowania wniosku, że prace te 

były wykonywane doraźnie dla różnych potrzeb. Ponadto prace te były wykonywane przez 

różne zespoły dla różnych celów i miały zróżnicowany sposób zapisywania danych. 

Tabela 1 Zestawienie opracowań i materiałów niezbędnych do realizacji zadania 

Lp Nazwa opracowania/dokumentu 

Syntetyczny opis materiałów 

zawartych 

w opracowaniach 

Wykonawca 

prac/stopień 

zaawansowania prac 

Opracowania i materiały obowiązkowe do analizy (uwzględnienia w pracy) przekazane przez KZGW: 

1 Mapa Podziału Hydrograficznego 

Polski 

Katalog [02_załącznik do pisma 

KZGW cd1] zawiera: katalog główny 

[MPHP_X_2007] i podkatalogi: 

 [baza_MPHP_10_2007], 

 [Poradnik MPHP] 

oraz pliki Word: karta informacyjna 

MPHP i opis struktury MPHP. 

Praca wykonana w 

IMGW Warszawa Stan 

aktualny – październik 

2007r. 

 

2 Identyfikacja znaczących 

oddziaływań antropogenicznych na 

wody powierzchniowe  

w regionach wodnych 

RZGW KRAKÓW 

RZGW GLIWICE 

RZGW SZCZECIN  

RZGW WARSZAWA 

RZGW WROCŁAW 

RZGW GDAŃSK 

RZGW POZNAŃ 

 

RZGW Kraków- Katalog 

[01_identyfikacja RZGW Kraków] 

zawiera: 

 opracowanie w pliku PDF pt. 

„Identyfikacja znaczących 

oddziaływań antropogenicznych w 

obszarze działania RZGW 

w Krakowie (regiony wodne: 

Górna Wisła, Czarna Orawa i 

Dniestr)”, 

 katalog [warstwy_shp]. 

Katalog [03_załącznik do pisma 

KZGW cd2] zawiera: katalog 

główny [RZGW Kraków - 

Identyfikacja znaczących 

oddziaływań] z  podkatalogami: 

      - [Geobaza], 

      - [Mapy], 

      - [Tabele]. 

Ponadto katalog zawiera: 

 opracowanie w pliku PDF   

pt.„Identyfikacja znaczących 

oddziaływań antropogenicznych w 

Prace realizowane 

obecnie przez 

regionalne zarządy 

gospodarki wodnej – 

zakończenie najpóźniej 

w III/IV kwartale 2012 

r.  

Nie uzyskano danych 

przestrzennych z 

RZGW Poznań, 

uzyskano prace 

z RZGW: 

Kraków, Gliwice, 

Gdańsk, Warszawa, 

Szczecin 
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Lp Nazwa opracowania/dokumentu 

Syntetyczny opis materiałów 

zawartych 

w opracowaniach 

Wykonawca 

prac/stopień 

zaawansowania prac 

obszarze działania RZGW w 

Krakowie (regiony wodne: Górna 

Wisła, Czarna Orawa i Dniestr)”, 

 zestawienie presji_tabele i 

mapy w pliku Excel. 

RZGW Gliwice - katalog główny 

[Identyfikacja znaczących 

oddziaływań antrop.] zawiera 

katalogi: 

 [charakterystyki]: (pobory 

i  zrzuty), 

 [warstwy Presje 2012]: (DJP, 

drogi wodne, ładunki, MEW, 

obwałowania, ocena stanu JCWP, 

ocena stanu JCWPd, pobory 

kruszywa, przerzuty, składowiska 

odpadów, wykazy wód, zabudowa 

cieków). 

Katalog [03_załącznik do pisma 

KZGW cd2] zawiera: katalog główny 

[RZGW Gliwice - Identyfikacja 

znaczących oddziaływań] z 

podkatalogiem: 

 [Presje_2012], który zawiera: 

 katalog [Górna Odra]: (mapy, 

załączniki, pliki Word: Odra-

presje maps, strona tyt.GO), 

 katalog [Mała Wisła]: (mapy, 

załączniki, pliki Word: Odra-

presje z mapami, strona tytułowa 

MW). 

RZGW Gdańsk- katalog główny 

[Identyfikacja znaczących 

oddziaływań antrop.] zawiera 

katalogi: 

 [warstwy]: (budowle 

poprzeczne, regulacja cieków, 

składowiska, użytkowanie wód, 

WAP, scw, wskaźniki 

oddziaływań), 

 [załączniki]: (wyznaczanie 

szcw_scw). 

RZGW Warszawa- katalog główny 

[Identyfikacja znaczących 

oddziaływań antrop.] zawiera 

opracowanie  

w pliku Word pt. „Identyfikacja 

znaczących oddziaływań 

antropogenicznych wraz 

z oceną wpływu tych oddziaływań na 

wody powierzchniowe i podziemne w 

regionach wodnych na obszarze 

działalności RZGW w Warszawie”. 

 -katalog [częśćI] zawiera: 

pliki geobazy różnego rodzaju w 

których znajdują się dane 

dotyczące: stref zurbanizowanych, 

budowli piętrzących, depozycji, 

dróg, mostów, poborów wód, 
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Lp Nazwa opracowania/dokumentu 

Syntetyczny opis materiałów 

zawartych 

w opracowaniach 

Wykonawca 

prac/stopień 

zaawansowania prac 

sztucznych zbiorników, presji 

(kumulacja, morfologia, rolnicze, 

budowlane, zrzuty, rozproszone 

komunalne), 

 katalog [częśćII] zawiera pliki 

geobazy różnego rodzaju 

dotyczące poborów 2008, 

podatności JCWPd, presji 

obszarowych JCWPd, składowisk, 

terenów zanieczyszczonych, ujęć, 

zasięgu lejów depresyjnych oraz 

katalog [Bazy składowisk], 

 katalog [mapy png], 

 plik Excel: opis warstw. 

RZGW Szczecin- Katalog 

[03_załącznik do pisma KZGW cd2] 

zawiera: 

Katalog główny [Szczecin] z 

podkatalogami [1] i [2]. 

Podkatalog [1] zawiera: 

- katalog [shp], 

- pliki Word: Opis, strona tyt., 

- plik Excel- Wykaz poborów wód 

podziemnych. 

Podkatalog [2] zawiera katalogi: 

-Bazy danych_2011_SHP, 

- Bazy danych_2011_Tabele, 

- Bazy danych_2011_Teksty, 

- Bazy danych_2011 

_Uzupełnienie Wody Podziemne, 

- Zawartość opracowania_2011….. 

RZGW Wrocław – katalog zawiera: 

Identyfikacja-presje_17_09_2012[pdf] 

Mapy_jpg 

Geobazę Presje_2012.gdb w której 

znajduja się obiekty powodujące 

presje: 

 pobory wód 

powierzchniowych 

 pobory wód podziemnych 

 pobory kruszywa 

 punktowe źródła 

zanieczyszczeń 

 składowiska odpadów 

 obszarowe źródła 

zanieczyszczeń 

 obiekty hydrotechniczne 

RZGW Poznań zawiera: 

 plik Word: Identyfikacja 

znaczących oddziaływań 

antropogenicznych i ocena ich 

wpływu na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych 

w regionie wodnym Warty 

plik XLS: Zał1_Identyfikacja 

znaczących oddziaływań antropogen i 

ocena ich wpływu na stan wód 

powierzch i podziem w regionie 

wodnym Warty w układzie jcw_2012 
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Lp Nazwa opracowania/dokumentu 

Syntetyczny opis materiałów 

zawartych 

w opracowaniach 

Wykonawca 

prac/stopień 

zaawansowania prac 

 

3 „Analiza presji i wpływów …” 

Opracowanie analizy presji i 

wpływów zanieczyszczeń 

antropogenicznych 

w szczegółowym ujęciu jednolitych 

części wód powierzchniowych i 

podziemnych 

dla potrzeb opracowania 

programów działań i planów 

gospodarowania wodami 

 

Katalog główny [Presje 2007] zawiera 

następujące pliki Word: 

 Presje_Etap I_raport 2006 

Praca zawiera: opracowanie 

koncepcji rozwiązań 

metodycznych dla 

przeprowadzenia analizy presji 

i wpływów antropogenicznych na 

wody, dostosowanie struktury 

bazy danych niezbędnej dla 

wykonania pracy oraz 

przeprowadzenia prognozy 

rozwoju. 

 Presje_Etap II_02.04.07  

Praca obejmuje: 

zebranie danych i wypełnienie bazy 

danych dotyczącej oceny stanu wód i 

oddziaływań antropogenicznych oraz 

ocena stanu scalonych jednolitych 

części wód powierzchniowych, 

przejściowych i przybrzeżnych oraz 

jednolitych części wód podziemnych 

 Presje Etap III wody 

podziemne, powierzchniowe – 

Praca obejmuje: Raport końcowy. 

Zebranie danych i uzupełnienie 

bazy danych o informacje i dane 

niezbędne dla potrzeb 

przeprowadzenia prognozy 

rozwoju oraz opracowanie 

prognozy rozwoju. 

Katalog [03_załącznik do pisma 

KZGW cd2] zawiera: katalog główny 

[Analiza_presji_2007] i podkatalogi: 

 [Części_wód], 

 [dodatkowe_informacje], 

 [Granice_obszary_Administr] 

 [JPG], 

 [MPHP], 

 [Obiekty_I_Obszary 

_Odniesienia], 

 [Obiekty Powodujące Presje], 

 -[Punkty Monitoringu], 

oraz pliki Word:  

 Presje_Etap_III_wody 

Praca wykonana w 

latach 2006 - 2007  

przez: Instytut 
Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej, 

Państwowy Instytut 

Geologiczny, 

Instytut Ochrony 

Środowiska 
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Lp Nazwa opracowania/dokumentu 

Syntetyczny opis materiałów 

zawartych 

w opracowaniach 

Wykonawca 

prac/stopień 

zaawansowania prac 

podziemne_25-09-07 , 

 Presje_Etap_III_wody 

powierzchniowe_25-09-07  

4 Dane monitoringowe GIOŚ wraz 

z oceną stanu wód: 

 Monitoring rzek 2007-2011 

 Monitoring jezior 2007 – 2011 

 Dane CW_TW 2007 - 2011 

Katalog główny [Dane monitoringowe 

GIOŚ] zawiera: 

 katalog [Dane – monitoring  

rzek 2007-2011]: (baza danych); 

 katalog [Dane – monitoring 

jezior 2007-2011]: (baza danych); 

 katalog [CWTW 2007- 2011]: 

(w katalogu tylko dane za lata 

2010 -2011dla wód przybrzeżnych 

- baza danych w j. angielskim, dla 

wód przejściowych dane za rok 

2011 tylko dla 1 punktu woj. 

pomorskiego (brak nazwy punktu) 

Katalog Ocena stanu wód za 2011 r, 

który zawiera plik xls:  

 GIOŚ_ocena jezior 2011; 

  katalog Rzeki i zbiorniki z 

zestawieniami tabelarycznymi 

klasyfikacji stanu ekologicznego i 

chemicznego rzek w jcw 

monitoringu obszarów 

chronionych - ocena za 2011 r. i 

ocena punktową w skali kraju i 

województw;  

 katalog WPP z zestawieniami 

tabelarycznymi danych do 

klasyfikacji stanu ekologicznego i 

chemicznego wód przejściowych i 

przybrzeżnych w jcw objętych 

monitoringiem diagnostycznym - 

ocena za 2011 r xls.: 01_Ocena 

RDW jcw 2011_wpp, 01_Ocena 

RDW ppk 2011_wpp, 

02_OCENA RDW WPP JCW 

2011 zweryfikowana, 02_OCENA 

RDW WPP PPK 2011,; oraz 

tekstem: Komentarz do tabel 

01_Ocena RDW 2011_wpp 

 

Stan aktualny:  

Dla wód przybrzeżnych 

i przejściowych dane 

niekompletne. 

Dane będą uzupełniane  

w trakcie realizacji 

pracy  

5 „Ocena potrzeb i priorytetów 

udrożnienia ciągłości 

morfologicznej rzek na obszarach 

dorzeczy w kontekście osiągnięcia 

dobrego stanu i potencjału 

ekologicznego jednolitych części 

wód powierzchniowych” 

Katalog [03_załącznik do pisma 

KZGW cd2] zawiera: 

katalog główny [Ocena potrzeb i 

priorytetów] z podkatalogami: 

 [Shape Odra], 

 [Shape Wisła], 

 [Tom II Karty obiektów 

Dorzecze Odry i Wisły], 

oraz pliki PDF: 

 Synteza, 

 Tom I Część opisowa, 

Dorzecze Odry i Wisły, 

 Tom III Część tabelaryczna, 

Dorzecze Odry, 

 Tom III Część 

tabelarycznaDorzecze Wisły. 

Opracowanie wykonało 

w 2010 r. Konsorcjum 

utworzone przez:  

Biuro Projektów 

Wodnych Melioracji  

i Inżynierii Środowiska 

BIPROWODMEL Sp. 

z o. o w Poznaniu – 

lider konsorcjum; 

Instytut  

Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej w 

Warszawie, oddziały 

we Wrocławiu, 

Krakowie i Poznaniu;  

Instytut Rybactwa 

Śródlądowego w 
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Lp Nazwa opracowania/dokumentu 

Syntetyczny opis materiałów 

zawartych 

w opracowaniach 

Wykonawca 

prac/stopień 

zaawansowania prac 

Olsztynie im. 

Stanisława Sakowicza. 

6 Zaktualizowane warstwy GIS 

dotyczące elementów 

hydromorfologicznych (sztuczne 

zbiorniki wodne, w tym zbiorniki 

retencyjne posiadające rezerwę 

powodziową, suche zbiorniki 

przeciwpowodziowe, wały 

przeciwpowodziowe i obiekty 

związane z nimi funkcjonalnie, 

poldery przeciwpowodziowe, kanały 

ulgi, zabudowa podłużna i 

poprzeczna, groble wrota 

przeciwpowodziowe i 

przeciwsztormowe, kierownice w 

ujściach rzek do morza, falochrony, 

nabrzeża) 

 Praca realizowana w 

DPiZW. 

Całość prac zostanie 

ukończona w VIII 2013 

r. 

Dane będą 

przekazywane  

w trakcie realizacji 

pracy „Opracowanie 

Analizy presji” 

7 „Charakterystyka geologiczna i 

hydrogeologiczna 

zweryfikowanych JCWPd” 

Katalog [03_załącznik do pisma 

KZGW cd2] zawiera: 

katalog główny [Charakterystyka 

geologiczna 2009] z podkatalogiem 

[Zadanie 28] w którym znajdują się: 

 katalog [JCWPd_172_baza], 

 katalog [Karty JCWPd 172], 

 plik Word Zadanie 28-

PSH2009 

 

Praca wykonana w 

2009 r. przez 

PIG-PIB Warszawa 

8 „Charakterystyka wód podziemnych 

zgodnie z zapisami Załącznika II.2 

Ramowej Dyrektywy Wodnej” 

 
Praca jest realizowana 

przez PIG-PIB. 

Zostanie przekazana w 

II kwartale 2013 r. 
9 „Wyznaczenie obszarów 

znajdujących się pod rzeczywistą 

presją działalności rolniczej ze 

względu na zanieczyszczenie wód 

związkami azotu” 

Katalog [02_załącznik do pisma 

KZGW cd1] zawiera Katalog główny 

[rzeczywiste presje rolnicze UW 

2011] w którym znajdują się:  

 katalog [azotany_UW.gdb], 

 katalog [info], 

 katalog [logo], 

 katalog [shp], 

oraz pliki Word, pliki MXD, pliki PDF, 

obrazy JPG. 

Praca została 

wykonana w 2011 r. na 

Uniwersytecie 

Warszawskim, 

Wydziale Geografii i 

Studiów Regionalnych, 

Katedrze 

Geoinformatyki i 

Teledetekcji 

10 Projekty wykazów części wód  

i obszarów chronionych 

Katalog wykazy wód, w którym 

znajdują się: 

 Wykazy wód PGW [geobaza] 

 wykazy_wód – opis warstw 

wykazy_wersja ostateczna 

 

11 Wyniki weryfikacji wyznaczenia 

silnie zmienionych i sztucznych 

części wód 

 Dane zostaną 

przekazane w 

pierwszym kwartale 

2013r. 

12 Podział jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych 

Katalog [02_załącznik do pisma 

KZGW cd1] zawiera: katalog [JCW] z 

plikami DBF 

 

13 Raport z 2010 r. z wdrażania 

Ramowej Dyrektywy Wodnej 

Katalog [02_załącznik do pisma 

KZGW cd1] zawiera: -folder 

skompresowany (zip) 

WFD Reporting Database v6  
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Lp Nazwa opracowania/dokumentu 

Syntetyczny opis materiałów 

zawartych 

w opracowaniach 

Wykonawca 

prac/stopień 

zaawansowania prac 

14 Metodyki Komisji Europejskiej: 

Wytyczne do analizy presji i 

oddziaływań zgodnie z Ramową 

Dyrektywą Wodną, 

Analiza presji i oddziaływań. 

Kluczowe wymagania wdrożeniowe 

Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Streszczenie zasad polityki do 

wytycznych metodycznych 

Katalog główny 

[Podręcznik_IMPRESS_3] zawiera 

pliki Word: 

 kwestionariusz, 

 wytyczne, 

 Załącznik V Analiza 

przypadków, 

 zarys polityki. 

Metodyki UE - wersja 

ostateczna z 4 grudnia 

2002 r. 

Inne prace przekazane przez KZGW : 

15 „Ocena presji rolniczej na stan 

wód powierzchniowych i 

podziemnych oraz wskazanie 

obszarów szczególnie narażonych 

na zanieczyszczenia azotanami 

pochodzenia rolniczego” 

Katalog [02_załącznik do pisma  

KZGW cd1] zawiera katalog [ocena 

presji rolniczej]w którym znajduje się 

opracowanie OSN  

w formie pliku PDF (dane  

o rolnictwie za rok 2010). 

Praca wykonana  

w 2011 r. przez Instytut 

Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa PIB 

Puławy 

16 „Sformułowanie w warunkach 

korzystania z wód regionu 

wodnego ograniczeń w korzystaniu 

z wód jezior lub zbiorników oraz w 

użytkowaniu ich zlewni” 

Katalog główny [Sformułowanie w 

warunkach korzystania (jeziora)] 

Materiały z poszczególnych RZGW  w 

katalogach: 

 [RZGW Gliwice] zawiera 

katalogi [Górna Odra] i [Mała 

Wisła], plik Excel - Zbiorniki 

dane 12_02_2010. W  katalogach 

ujęto charakterystyki, oceny, 

mapy, tabele degradacji, warstwy 

dot. zbiorników naturalnych i 

sztucznych. Plik Excel zawiera 

wykaz wszystkich zbiorników i 

ich charakterystykę. 

 [RZGW Kraków]: 

Region Wodny Górnej Wisły. W 

katalogach ujęto metodykę, 

charakterystyki, oceny, mapy, 

tabele degradacji, warstwy dot. 

zbiorników naturalnych 

i  sztucznych. 

 [RZGW Poznań]: 

Region Wodny Warty. 

W  katalogach ujęto metodykę, 

charakterystyki, oceny, mapy, 

tabele degradacji, warstwy dot. 

zbiorników naturalnych 

i  sztucznych. 

 [RZGW Szczecin]: 

Region Wodny Dolnej Odry i 

Przymorza Zachodniego. 

W  katalogach ujęto metodykę, 

charakterystyki, oceny, mapy, 

tabele degradacji, warstwy dot. 

zbiorników naturalnych i 

sztucznych. 

 [RZGW Warszawa]: 

Dane w formie opracowania (plik 

Word) pt. Projekt: 

„Sformułowanie w warunkach 

korzystania z  wód regionu 

wodnego ograniczeń w 

Metodyka opracowana 

przez MGGP S.A. oraz 

Instytut Ochrony 

Środowiska w  

2010 r. Materiały  

z poszczególnych 

RZGW zostały 

opracowane w oparciu 

o w/w metodykę w 

roku 2010.  

(Brak RZGW 

Gdańsk) 
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Lp Nazwa opracowania/dokumentu 

Syntetyczny opis materiałów 

zawartych 

w opracowaniach 

Wykonawca 

prac/stopień 

zaawansowania prac 

korzystaniu z wód jezior lub 

zbiorników oraz w użytkowaniu 

ich zlewni” 

 [RZGW Wrocław]: 

Region Wodny Środkowej Odry. W 

katalogach ujęto metodykę, 

charakterystyki, oceny, mapy, tabele 

degradacji, warstwy dot. zbiorników 

naturalnych i  sztucznych.  

17 „Szczegółowe wymagania, 

ograniczenia i priorytety dla 

potrzeb wdrażania planu 

gospodarowania wodami na 

obszarach dorzeczy w Polsce” 

Katalog [04_Sczegółowe 

Wymagania_cz1.] 

Część1 opracowania obejmuje: 

 Przewodnik po programie 

Bilans SCWP w formie pliku 

PDF; 

 Katalog [SCWP]; 

 Katalog:[Aneks do Programu 

Bilans SCWP]. 

Katalog [05_Sczegółowe 

Wymagania_cz2.] 

Część2 opracowania Etap I: 

Dla każdego RZGW: 

 katalog [ 1_charakterystyki 

regionów wodnych opis], 

 katalog [2_charakterystyki 

regionów wodnych mapy], 

 katalog [Zał_PDF] 

Część2 opracowania Etap II: 

 plik Excel Oceny 

SCWP_Polska 

Katalog [06_Sczegółowe 

Wymagania_cz3.] 

Część3 opracowania zawiera: 

 katalog [Geobaza], 

 katalog [RZGWa], 

 Załącznik nr 1 plik Word, 

 folder skompresowany (zip) 

Bilans, 

 folder skompresowany (zip) 

Bilans SCWP, 

 folder skompresowany (zip) 

Geobaza, 

 folder skompresowany (zip) 

RZGWa, 

 Przewodnik po programie 

Bilans SCWP w formie pliku 

PDF, 

obrazy JPEG ocena zasobów. 

Praca wykonana w 

2010 r. przez MGGP 

S.A. i  poszczególne 

RZGW 

Prace przekazane wykonawcy zaznaczono tłustym drukiem. 

2.2. Zgromadzenie i ocena pozostałych materiałów, analiz i dokumentów, w tym 

dokumentacji planistycznych pod kątem ich wykorzystania dla oceny zmian 

czynników sprawczych 

Analizie poddano między innymi następujące dokumenty i opracowania: 
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 Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce, praca zbiorowa pod red. A. 

Hobot, MGGP, Kraków, 2010; 

Przedmiotem opracowania były ilościowe i jakościowe bilanse wodnogospodarcze, których 

wyniki wykorzystywane są do opracowania warunków korzystania z wód regionów wodnych. 

Zasoby dyspozycyjne oraz jakość wód zostały określone dla jednostek bilansowych za jakie 

uznano Scalone Części Wód Powierzchniowych (SCWP). Do przeprowadzenia analiz 

wykorzystano dane pozyskane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez 

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, dane z wydanych pozwoleń 

wodnoprawnych oraz wyniki oceny stanu chemicznego, która została przeprowadzona dla 

jednolitych części wód powierzchniowych przez GIOŚ.   

W ramach opracowania dokonano klasyfikacji stanu fizyko-chemicznego wybranych 

wskaźników jakości wód. Poza tym identyfikacji i analizie poddano znaczące oddziaływania 

antropogeniczne i ocenę ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, 

charakterystykę źródeł emisji zanieczyszczeń (punktowych, rozproszonych i obszarowych). 

Podjęto również tematykę zaopatrzenia w wodę oraz dokonano inwentaryzacji obiektów 

hydrotechnicznych służących korzystaniu z wód. 

 Wydzielenie rejonów wodno-gospodarczych dla potrzeb zintegrowanego zarządzania 

zasobami wód podziemnych i powierzchniowych kraju – praca zbiorowa pod 

kierownictwem P. Herbicha, Państwowy Instytut Geologiczny, HYDROCONSULT sp. 

z o.o., Warszawa, 2007;  

W opracowaniu dokonano porównania wielkości zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych 

ze stanem ich zagospodarowania. Celem przeprowadzonych badań było wskazanie 

istniejących w obszarze bilansowym albo w jednostce bilansowej rezerw lub deficytu 

zasobów wód podziemnych. Opracowanie obejmuje ocenę presji i oddziaływania 

gospodarczego na wody podziemne. Poza tym w opracowaniu dokonano ilościowego 

porównania dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych z poborami wód podziemnych. 

Podstawowych informacji o zasobach wód podziemnych w Polsce dostarczają wyniki badań 

prowadzonych przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną, która działa w strukturach 

Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.  

 Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033, 

Warszawa 2008   

Opracowany dokument prezentuje aktualne kierunki i uwarunkowania rozwoju 

przestrzennego Polski. Treści zaprezentowane przez autorów opracowania mogą zostać 

potraktowane jako wskazówki do prowadzenia polityki regionalnej i gospodarki sektorowej. 

Informacje na temat planowanego gospodarowania przestrzenią oraz prognozowanego  

długookresowego rozwoju społeczno-gospodarczego pozwalają na określenie obszarów 

problemowych ze względu na zasoby wodne. Rozwój wielu dziedzin gospodarki i 

społeczeństwa doprowadzić może do pojawienia się wielu nowych czynników powodujących 

presje na środowisko wodne. Prognozuje się dalszy rozwój ośrodków miejskich oraz wzrost 

powiązań funkcjonalnych między nimi. Doprowadzi to do wzrostu presji na zasoby wodne w 

tych obszarach (większe pobory wód powierzchniowych i podziemnych na cele bytowe i dla 

przemysłu, większa ilość produkowanych ścieków, większa ilość produkowanych odpadów). 

Dodatkowo rozwój infrastruktury drogowej, głównie poprzez budowę autostrad i dróg 

ekspresowych również w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu koncentracji 

zanieczyszczeń w bliskim sąsiedztwie zrealizowanych inwestycji. Znacznym problemem 

będzie też odprowadzanie zanieczyszczonych wód z jezdni. 

 Forsal.pl http://forsal.pl/artykuly/435034,gaz_lupkowy_w_polsce_mapa.html; 

http://forsal.pl/artykuly/435034,gaz_lupkowy_w_polsce_mapa.html
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Polska stanowi najbardziej obiecujący kraj w zakresie złóż gazu łupkowego w regionie 

Europy Środkowo-Wschodniej – wynika z raportu KPMG „Central and Eastern European 

Shale Gas Outlook”. Według wstępnych szacunków, w Polsce uważano, że możemy mieć 

nawet 1,4 bln metrów sześciennym gazu łupkowego. W kwietniu 2012 roku raport PIG 

zweryfikował te dane na 346 do 768 mld metrów sześciennych. Przy obecnym rocznym 

zapotrzebowaniu na gaz ziemny w Polsce (mniej więcej 14,5 mld m sześc.), oszacowane 

zasoby wydobywalne gazu ziemnego ze złóż konwencjonalnych oraz niekonwencjonalnych, 

powinny wystarczyć na zaspokojenie pełnych potrzeb polskiego rynku przez 35-65 lat. 

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej uzależnione są od dostaw gazu z Rosji (90% w 2010 r.) 

–  jedynego wielkiego eksportera gazu. Następuje systematyczny wzrost cen gazu rosyjskiego 

od 2009 r. o 2,3 %/miesięcznie. Polska wraz z Węgrami może znaleźć się w najgorszej 

sytuacji w zakresie zasobów gazu gdyż złoża gazu konwencjonalnego wyczerpią się 

odpowiednio w 2037 i 2013 roku. Zasoby gazu rosyjskiego według szacunków wyczerpią się 

dopiero za 75 lat. Mimo, że szacunkowe obliczenia wskazują, że koszt wydobycia gazu 

łupkowego w Polsce może być trzy razy wyższy niż w USA to możliwość wydobycia gazu 

łupkowego będzie stanowić dobre rozwiązanie w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

energetycznego opartego o dywersyfikację dostaw surowców. Szacunkowe obliczenia 

wskazują, że w okresie 2010-2015 wzrośnie w Polsce zapotrzebowanie na gaz o 3,6%. 

Wydobycie gazu łupkowego oparte o szczelinowanie hydrauliczne może stanowić zagrożenie 

dla środowiska a zwłaszcza wód gdyż technologia wydobycia wymaga milionów litrów 

wody, co może być szczególnie uciążliwe dla regionów z niedoborami wody. Co więcej, 

metoda ta niesie ryzyko zanieczyszczenia wód. Poniżej na mapie przedstawiono obszary w 

Polsce, na których mogą znajdować się złoża gazu z łupków.  

Odwierty poszukiwawcze gazu łupkowego już dziś stwarzają pewne problemy dla wielkości 

jak i jakości wód, jednak problemy te będą znaczące dla środowiska wodnego w przypadku 

podjęcia eksploatacji złóż. Pierwsze wydobycia gazu na skalę przemysłową prognozowane są 

nie wcześniej niż za 10 lat. Po roku 2021 problemy te mogą przybrać na sile i już dziś należy 

się przygotować do ich rozwiązania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 1 Mapa terenów objętych koncesjami na poszukiwanie gazu ziemnego z łupków w Polsce  

[Źródło:Forsal.pl http://forsal.pl/artykuly/435034,gaz_lupkowy_w_polsce_mapa.html] 

 Gaz łupkowy – technika wydobycia http://weglowodory.pl/gaz-lupkowy-technologia-

wydobycia/; 

Eksploatacja gazu ziemnego  znajdującego się w złożach konwencjonalnych jest procesem 

znanym od XIX wieku natomiast eksploatacja gazu niekonwencjonalnego, do którego zalicza 

http://forsal.pl/tematy/r/raport
http://weglowodory.pl/gaz-lupkowy-technologia-wydobycia/
http://weglowodory.pl/gaz-lupkowy-technologia-wydobycia/
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się między innymi gaz łupkowy (shale gas) znajdujący się w skałach, wydobywany przy 

pomocy wierceń pionowych jest trudniejsza i mniej opłacalna. Proces „otwierania” skał i 

wydobycia gazu łupkowego nazywany szczelinowaniem hydraulicznym polega na wtłoczeniu 

wody pod ciśnieniem 600 atmosfer a następnie drobnoziarnistego piasku wciskającego się w 

powstałe w skale pęknięcia, który uniemożliwia ich ponowne zamknięcie. Wraz z rozwojem 

technologii woda oraz piasek zostały zastąpione bardziej zaawansowanymi płynami oraz 

materiałami ceramicznymi o regulowanej lepkości i wielkości w zależności od złoża. Z 

dyskusji polityków w 2010 r. nt. gazu łupkowego wynika, że  jego wydobycie może 

spowodować skażenie wód gruntowych. Za jego przyczynę wskazuje się płuczkę stosowaną 

do udrażniania skał łupkowych w celu uwolnienia zakumulowanego w nich gazu łupkowego. 

Płuczka w 99,5% składa się z wody, lecz pozostałe 0,5% jest to mieszanina różnego rodzaju 

związków chemicznych. Dodać należy, że dodatki chemiczne stanowią 0,5 % mieszanki, 

dlatego zanieczyszczenie tej wody jest natury chemicznej. Ponadto rozpuszczone skały 

powodują, że woda staje się słona, zawiera muł, okruchy i mikroelementy stąd wody tej nie 

można zrzucić bezpośrednio do rzeki. 

 Gaz łupkowy w Polsce – zagrożenia i perspektywy wydobycia gazu 

niekonwencjonalnego http://srodowisko.ekologia.pl/zrodla-energii/Gaz-lupkowy-w-

Polsce-zagrozenia-i-perspektywy-wydobycia-gazu-niekonwencjonalnego,12885.html 

Według ekspertów z Państwowego Instytutu Geologicznego, powołując się na dane 

szacunkowe firm Advanced Rest. Int. oraz Wood Mackenzie, zasoby gazu łupkowego 

szacowane w polskich złożach wystarczyć mogą na 100-200 lat (w odniesieniu do obecnego 

zużycia gazu w Polsce). Są to zdaniem Pawła Poprawy (PIG), tzw. złoża wydobywalne, czyli 

takie, które w tym momencie są dostępne do wydobycia. Stanowią one zwykle ok. 20% 

całkowitych zasobów, z czego wynika, że realna ilość złóż może być pięciokrotnie większa. 

Największym jednak problemem jest kwestia czy można go ekonomicznie wydobywać, gdyż 

koszt wierceń w Polsce na tle innych krajów jest dość wysoki, np. w USA odwierty są nawet 

cztery razy tańsze.  

Istotnym problemem są również zagadnienia środowiskowe. Chodzi tutaj, według P. Poprawy 

(PIG), o dostępność wody do szczelinowania, zaśmiecanie krajobrazu wieżami wiertniczymi, 

utylizację słonej wody oraz ochronę obszarów Natura 2000. Problemy takie występują 

również przy wydobyciu konwencjonalnych złóż, i to na o wiele większą skalę. Wydobycie 

gazu łupkowego różni się od wydobycia gazu konwencjonalnego specyficznymi zabiegami 

podczas szczelinowania i wiercenia. 

Na każdy zabieg szczelinowania zużywa się około 1000 m3 wody. Problemem jednak nie jest 

wpływa na zasoby wód powierzchniowych lub pitnych ale kwestia utylizacji wody po 

szczelinowaniu. Jest to woda zanieczyszczona chemicznie zawierająca niewielką ilość 

dodatków chemicznych (ok. 0,5% mieszanki), w związku z tym nie można jej zrzucić do 

rzeki. Ponadto rozpuszczone skały powodują, że woda staje się słona.  

Amerykanie opracowują metody szczelinowania bez użycia wody jak również część zużytej 

wody kierują do ponownego wykorzystania. Jednak tutaj po pewnym czasie taka woda jest 

już tak słona, że trzeba ją w końcu zutylizować. 

Zdaniem eksperta PIG wydobycie gazu łupkowego nie zagraża ludziom, gdyż 

zanieczyszczenia nie przedostają się do wody pitnej  a wydobycie nie grozi wybuchem z 

kranu, co budziło wątpliwości ludzi. Woda zatłaczana do otworu wiertniczego nie jest w 

stanie wydostać się z niego w sposób niekontrolowany. Jej przepływ, w odróżnieniu od złóż 

konwencjonalnych, nie jest samoczynny, ale wymuszony przez urządzenia wiertnicze. 

Dlatego sama nie jest w stanie przeniknąć do wód gruntowych. 

Organizacje ekologiczne np. Greenpeace Polska, są na etapie analizowania dokumentów i 

dostępnych materiałów dotyczących wykorzystania technologii wydobycia gazu łupkowego. 

http://srodowisko.ekologia.pl/zrodla-energii/Gaz-lupkowy-w-Polsce-zagrozenia-i-perspektywy-wydobycia-gazu-niekonwencjonalnego,12885.html
http://srodowisko.ekologia.pl/zrodla-energii/Gaz-lupkowy-w-Polsce-zagrozenia-i-perspektywy-wydobycia-gazu-niekonwencjonalnego,12885.html
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Również WWF Polska wyda opinię gdy uzyska wystarczające dane o wpływie odwiertów na 

przyrodę w Polsce. 

 Herold J., Ruester S., Von Hirschhausen Ch., Carbon Capture; Transport and Storage 

in Europe: A Problematic Energy Bridge to Nowhere?, SSRN, January 7, 2011 FEEM 

Working Paper No. 156.2010;  

W opracowaniu podjęto tematykę odzyskiwania dwutlenku węgla ze spalin oraz jego 

transportu i składowania w specjalnie przygotowanych w tym celu miejscach (np.: 

wyczerpane złoża węglowodorów, głębokie pokłady węgla, ropy naftowej jak również 

głębokie poziomy wodonośne). Działania te podejmowane są głównie po to, aby ograniczyć 

emisję CO2 do atmosfery. Jest to szczególnie istotne zagadnienie dla elektrowni opalanych 

paliwami kopalnymi, roślinami energetycznymi oraz dla szeroko pojętego przemysłu.  

 

Rysunek 2 Schemat odzyskiwania dwutlenku węgla ze spalin  

Źródło: http://www.universetoday.com/wp-content/uploads/2010/10/Carbon-Capture.-Image-Credit-World-Coal-Institute.gif 

 Kierunki badań w dziedzinie Geologii Środowiskowej (na lata 2008-2015), 

Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2008; 

Działania podejmowane w zakresie geologii środowiskowej koncentrują się m. in. na ocenie 

degradacji wód powierzchniowych i podziemnych oraz osadów wodnych oraz na 

opracowaniu metodyki badań geochemicznych dla określenia wpływu istniejących i starych 

składowisk odpadów na środowisko. Wśród dotychczasowych prac z zakresu geologii 

środowiskowej zajmowano się presjami na środowisko wynikającymi z eksploatacji zasobów 

naturalnych. W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska prowadzi badania geochemiczne osadów dennych w wybranych stacjach raz na 5 

lat. Wyniki monitoringu geochemicznego osadów Bałtyku pozwalają na kontrolę zmian stanu 

środowiska w zlewniach Wisły i Odry, zalewach i przybrzeżnych jeziorach.  

 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Wspieranie podejmowania 
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na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji 

energii z paliw kopalnych – Bruksela, 23.01.2008 KOM (2008), 13 wersja ostateczna;  

Dynamiczny rozwój gospodarki europejskiej w ostatnich dekadach w znacznym stopniu 

przyczynia się do zmian klimatu, głównie poprzez rosnącą emisję gazów cieplarnianych. W 

związku z tym UE podejmie działania, których celem będzie zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, głównie poprzez ograniczenie emisji 

CO2. Dlatego wśród technologii umożliwiających redukcję emisji CO2 na znaczeniu zyskają 

te, które umożliwiają wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS). W Europie 

powinny powstać nowe infrastruktury, umożliwiające przejście na niskoemisyjny system 

energetyczny. Możliwości stwarzane przez stosowanie CCS i związane z nimi wyzwania 

sprawiają, że stają się one priorytetową kwestią o strategicznym znaczeniu w rozwoju nowych 

technologii energetycznych w Europie.  

 Polityka energetyczna Polski do 2030 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2009; 

„Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” przyjęta uchwałą Rady Ministrów z 10 listopada 

2009 r. zakłada realizację celów wynikających ze zobowiązań ekologicznych wobec Unii 

Europejskiej, określonych w Pakiecie 3 x 20%. Cele te zamierza się osiągnąć do 2020 r. 

przede wszystkim poprzez: 

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w tym CO2 w 2020 r. o 20% w stosunku do 

roku 1990, przy czym jest to główna przyczyna wymuszająca zmiany w energetyce, 

 zmniejszenie zużycia energii o 20% w stosunku do prognoz dla UE na 2020 r.  

 zwiększenie udziału OZE (odnawialnych źródeł energii) – do 20% całkowitego zużycia 

energii do 2020 r. w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 

transporcie do 10%.  

Główne kierunki określone w „Polityce energetycznej Polski do 2030 r.” to: poprawa  

efektywności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, dywersyfikacja 

struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej, 

rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii OZE w tym biopaliw, rozwój 

konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na 

środowisko. 

W Polsce, ok. 97% energii produkuje się w oparciu o elektrownie wykorzystujące w procesie 

spalania węgiel kamienny i brunatny. Pozostałą część stanowią odnawialne źródła energii, 

głównie jest to energetyka wodna. Zmiany technologiczne i zmiany struktury produkcji 

energii (m.in. rozwój energetyki jądrowej i wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł 

energii – OZE) mają przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 i innych gazów 

cieplarnianych oraz spowolnienia tempa zmian klimatycznych. 

Główne cele w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko dotyczą 

między innymi ograniczenia negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych, minimalizacji składowania odpadów poprzez 

wykorzystanie ich w gospodarce i inne. 

 Polityka ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy 

na lata 2011-2014, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2006; 

Rozwój polityki ekologicznej państwa w znacznym stopniu determinowany jest przez 

członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Polityka ekologiczna Polski opiera się na 

konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju, która ma wpływ na stan środowiska w 

tym na gospodarkę wodną i zasoby wodne. W ostatnich dziesięciu latach nastąpił znaczny 

rozwój sieci kanalizacyjnej, wybudowano wiele oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich i 
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w miastach. Znacznie wzrosła ilość ścieków przemysłowych poddawanych oczyszczaniu. 

Istotnym zadaniem dla gospodarki wodnej na najbliższe lata jest zwiększenie poziomu 

retencji wodnej. Z drugiej strony wydatki na gospodarkę wodną, w tym na ochronę przed 

powodzią, są dalece niewystarczające i mają tendencję spadkową. Około 50% budowli 

hydrotechnicznych stale piętrzących wodę przekroczyło 50 lat.  

Prognoza oddziaływania na środowisko dokumentu Polityka energetyczna Polski do 2030 r., 

PROEKO CDM Sp. z o.o., Warszawa, 2009; 

Rozwój i zmiany wynikające z „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.” spowodować mogą 

ryzyko dla wód powierzchniowych i podziemnych.  Ryzyko dla wód powierzchniowych 

stwarzają przejścia rurociągów przesyłu paliw ciekłych i ropy, z których na skutek 

rozszczelnień paliwa mogą przedostawać się bezpośrednio do wód. Negatywne 

oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne będą miały prace związane z budową i 

eksploatacją przedsięwzięć w sektorze energetyki. W fazie eksploatacji głównymi 

przyczynami zanieczyszczenia wód mogą być zrzuty wód zasolonych z kopalni, 

odprowadzanie ciepłych, oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, sytuacje 

awaryjne linii przesyłowych i zbiorników magazynowych paliw np. na skutek 

rozszczelnienia. W warunkach bezawaryjnej eksploatacji obiektów energetycznych 

najistotniejszym (potencjalnym i realnym) zanieczyszczeniem dla potencjalnych odbiorników 

wód opadowych są zawiesiny ogólne. Zawiesiny stanowią zagrożenie dla wód 

powierzchniowych, rzadko - dla wód podziemnych (wyjątkiem są tu nieizolowane ośrodki 

szczelinowo-krasowe). W czasie eksploatacji obiektów pozyskiwania kopalin negatywne 

oddziaływania związane będą z możliwym obniżaniem poziomu wód gruntowych i w 

konsekwencji powstawaniem lejów depresji. Zmiany poziomu wód gruntowych będą również 

następować na skutek zmian zasilania powierzchniowego (poprzez zwiększenie/powierzchni 

utwardzonych, drenaż, odwodnienia),  jak również poprzez zwiększenie wielkości poboru 

wód. Realizacja przedsięwzięć w dziedzinie rozwoju infrastruktury przesyłowej oraz 

wykorzystania węgla brunatnego jak również w mniejszym stopniu prac poszukiwawczych i 

eksploatacji złóż ropy i gazu wiąże się w pewnych przypadkach z kolizją z obszarami Natura 

2000. Ich realizacja będzie możliwa tylko w przypadku przyjęcia, że są to inwestycje 

realizujące cele „nadrzędnego interesu publicznego”. 

 Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030, ARE, marzec 2009; 

Zgodnie z przyjętą przez rząd w 2009 r. „Prognozą zapotrzebowania na paliwa i energię do 

2030 roku” (zał. 2 Polityki energetycznej Polski do 2030 r.) zapotrzebowanie na energię 

elektryczną finalną  wzrośnie w 2030 r. o 55% z poziomu 111 TWh w 2006 r. do 171,6 TWh 

w 2030 r. Natomiast zapotrzebowanie na energię elektryczną brutto wzrośnie w stosunku do 

stanu z 2007 r. (159,3 TWh) o 36% i w 2030 r. wyniesie 217,4 TWh (zapotrzebowanie netto 

wynosi 201,8 TWh).  

Zmianie ulegnie przede wszystkim struktura produkcji energii  elektrycznej wynikająca ze 

zobowiązań Polski wobec UE zawartych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Aktualnie 

energia elektryczna produkowana jest głównie w oparciu o spalanie węgla kamiennego i 

brunatnego. Wartość zainstalowanych mocy w energetyce w 2006 r. wyniosła ponad 35 tys. 

MW, natomiast w 2030 r. prognozuje się wzrost ilości zainstalowanych mocy wytwórczych w 

energetyce do poziomu ponad 51 tys. MW. Wymagania ekologiczne zawarte we 

wspomnianym pakiecie skutkują tym, że w strukturze źródeł energii elektrycznej uwzględnia 

się elektrownie jądrowe - zakłada się że pierwsza powstanie w 2020 r.  o mocy 1600 MW a w 

2030 r. powstaną kolejne, które produkować będą energię elektryczną  o łącznej mocy brutto 

4800 MW.  

Ponadto, zakłada się wzrost produkcji energii elektrycznej z OZE – prognozuje się w 2020 r. 

udział OZE w całkowitej produkcji  energii elektrycznej netto na poziomie 12,2%  w 2020 r. i 

18,8% w 2030 r. Największy udział OZE będzie stanowić energetyka wiatrowa której udział 
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w produkcji energii elektrycznej netto w 2030 r. wyniesie  8,2% całkowitej produkcji energii 

elektrycznej netto. Natomiast udział jednostek mocy wytwórczej energii jądrowej w produkcji 

energii elektrycznej prognozuje się na poziomie 15% całkowitej produkcji energii 

elektrycznej netto.  

Produkcja energii elektrycznej ze spalania węgla kamiennego i brunatnego wyniesie ok. 29 

tys. MW w 2030 r. co stanowić będzie ponad 56 % całkowitej produkcji energii elektrycznej 

netto (aktualnie ponad 90%). 

 Raport 2030. Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia 

europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO2 na bezpieczeństwo 

energetyczne Polski, a w szczególności możliwość odbudowy mocy wykorzystujących 

paliwa kopalne oraz poziom cen energii elektrycznej – Polski Komitet Energii 

Elektrycznej, EnerSys Sp. z o.o., Warszawa, 2008; 

W dokumencie przedstawiono prognozę produkcji energii w 2030 r. w Polsce dla kilku 

scenariuszy (Raport Polska 2030. Część 2. Zał.2.) 

Tabela 2 Prognoza produkcji energii w 2030 r. w Polsce dla kilku scenariuszy 

 Scenariusz 

BAU 

Scenariusz 

BAU-E 

Scenariusz 

ODN 

Scenariusz 

EU_CO2 

Scenariusz 

EU_MIX 

Scenariusz 

EU_MIX_E 

Scenariusz 

EUMIX_ 

KOG 

 2005 2030 2005 2030 2005 2030 2005 2030 2005 2030 2005 2030 2005 2030 

Węgiel 

kamienny 
55,66 67,05 55,66 64,37 55,66 47,24 55,66 44,49 55,66 39,79 55,66 30,69 55,66 31,22 

Węgiel 

brunatny 
35,20 17,91 35,20 21,07 35,20 17,89 35,20 17,59 35,20 17,68 35,20 20,79 35,20 17,58 

Gaz ziemny 4,52 5,16 4,52 4,60 4,52 7,64 4,52 10,92 4,52 8,45 4,52 9,76 4,52 16,76 

Paliwa 

ciekłe 
1,70 0,83 1,70 0,98 1,70 0,83 1,70 0,85 1,70 0,83 1,70 0,98 1,70 0,79 

Pozostałe 1,14 1,11 1,14 1,27 1,14 1,44 1,14 1,31 1,14 1,31 1,14 1,61 1,14 1,36 

Energia 

odnawialna 
1,79 7,94 1,79 7,71 1,79 7,92 1,79 7,89 1,79 14,91 1,79 16,15 1,79 15,35 

Energia 

jądrowa 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,02 0,0 16,95 0,0 17,02 0,0 20,02 0,0 16,93 

źródło: Raport Polska 2030. Część 2. Zał.2. 

Wg danych zawartych w „Raporcie 2030”, w Polsce możliwa jest produkcja energii z OZE w 

ilości od 337 PJ/rok do ponad 625 000 PJ/rok. Największe i najbardziej realne możliwości 

wykorzystania OZE dotyczą wykorzystania biomasy, energii wiatru i wody. Istnieją duże 

potencjalne możliwości innych OZE, takich jak energia geotermalna, czy promieniowanie 

słoneczne. Wg różnych źródeł możliwość wykorzystania biomasy do produkcji energii 

wynosi 128-895 PJ/rok. Możliwości wykorzystania wody do produkcji energii wynoszą 30-50 

PJ/rok a obecnie wykorzystuje się 18-25% potencjału w tym zakresie. Ze względu na 

ekologiczne aspekty należy się spodziewać rozwoju głównie małej energetyki wodnej, a nie 

dużych siłowni. Możliwości wykorzystania wiatru do produkcji energii wynoszą 4-281 

PJ/rok. Aktualnie wykorzystuje się 0,4 % potencjału w tym zakresie. Należy się spodziewać 

rozwoju energetyki wiatrowej ze względu na znaczący poziom zastosowań na skalę 

przemysłową. Możliwości wykorzystania promieniowania słonecznego do produkcji energii 

wynoszą 55-1340 PJ/rok. Obecne możliwości wykorzystania energii geotermalnej jako OZE 

wynoszą 100-625 000 PJ/rok [„Raport Polska, 2030 – zał. 4”]. Aktualnie wykorzystuje się 

śladowe ilości potencjału w tym zakresie. Przyjmuje się, że eksploatacja złóż termalnych do 

produkcji energii elektrycznej jest w warunkach polskich nierealna gdyż złoża położone są na 

dużej głębokości – ok.  3km – co uniemożliwia racjonalną produkcję energii elektrycznej. 

 Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 

Warszawa, 2009;  
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W opracowaniu podjęto tematykę rozwoju Polski w ciągu najbliższych dwóch dekad. Pod 

uwagę wzięto silne strony, szanse, słabości i zagrożenia dla rozwoju w wymiarze 

ekonomicznym i społecznym. Przyjęcie polityki rozwoju na najbliższą przyszłość wymaga, 

aby decyzje podejmowane teraz oceniać pod kątem wpływu na najbliższe pokolenie. 

Prognozowanie rozwoju infrastruktury kolejowej, drogowej i lotniczej jest szczególnie trudne 

ze względu na niepewność zabezpieczenia środków w wystarczającej skali w sposób 

bezpieczny dla finansów państwa w długiej perspektywie. Zwiększenie dostępności 

komunikacyjnej w Polsce oraz rozwój wewnętrznych i zewnętrznych powiązań 

funkcjonalnych doprowadzi do ożywienia społeczno-gospodarczego nowych regionów kraju, 

co skutkować będzie wzrostem presji na zasoby wodne. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

prognozowany rozwój terminali intermodalnych. Ze względu na zobowiązania klimatyczne 

Polski oraz rosnące obroty handlowe korzystanie z transportu wodnego (w tym szczególnie 

morskiego) może być szansą dla rozwoju handlu wewnętrznego i zagranicznego. W 

dokumencie rekomenduje się przyspieszenie rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej, jako 

jeden z elementów podnoszenia jakości życia.     

 Stan obecny i potencjał energetyki odnawialnej w Polsce, EC BREC IEO, 2008; 

W dokumencie przedstawiono wyniki opracowanych wcześniej prognoz dotyczących 

wykorzystania OZE w produkcji energii w Polsce. Z uwagi na ograniczoną możliwość 

wykorzystania tych wyników wskutek m.in. zmian technologicznych i zmian na rynku energii 

dotyczących rosnącej wymiany handlowej jak również zaostrzenia polityki środowiskowej 

przedstawiono propozycję wielkości i struktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych do 

2020 r. w Polsce.  

W prognozowanej na 2020 r. strukturze wykorzystania zasobów, w przeliczeniu na energię 

końcową, dominować będzie nadal biomasa, której potencjał ekonomiczny wykorzystany 

będzie w 88,8%, w co znaczny wkład wniosą uprawy energetyczne. Realny potencjał 

ekonomiczny odnawialnych zasobów energii prognozowany jest w 2020 r. na ponad 1 158 

tys. TJ, a w szczególności potencjał OZE w 2020 r. przedstawia się następująco: 

 Biomasa ponad 600 tys. TJ 

 Energetyka wiatrowa ponad 444 tys. TJ 

 Energia słoneczna ponad 83 tys. TJ 

 Energetyka wodna ponad 17 tys. TJ 

 Energia geotermalna ponad 12 tys. TJ 

W wyniku założeń i przeprowadzonych analiz, oceniono, że do 2020 roku wykorzystane 

zostanie 60,1% realnego potencjału ekonomicznego odnawialnych zasobów energii. 

Przedstawiono tempo rozwoju OZE w okresie 2006-2020[%] które pozwoli na uzyskanie 

17,8% udziału energii ze źródeł odnawialnych. Średnie roczne tempo rozwoju wykorzystania 

poszczególnych potencjałów OZE w latach 2006-2020 wyniesie: 

 Energetyka słoneczna – roczny wzrost 42% 

 Energia geotermiczna – roczny wzrost 16 % 

 Biomasa – roczny wzrost 8% 

 w tym uprawy energetyczne – roczny wzrost 35% 

 Energetyka wodna – roczny wzrost 3% 

 Energetyka wiatrowa – roczny wzrost 4%. 
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Istotnym elementem prowadzenia prac geologicznych oraz wydobywania kopalin jest takie 

prowadzenie działań, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na wody podziemne. 

Prowadzenie prac wydobywczych ze złoża bardzo często wiąże się z wtłaczaniem do 

wyrobiska wód złożowych, solanek wpływa na jakość i zasoby wód podziemnych. Istotnych 

informacji na temat zasobów wód podziemnych, stosunków wodnych oraz rodzaju, 

charakterze i stopniu zanieczyszczeń gruntów i wód podziemnych dostarcza dokumentacja 

hydrogeologiczna. W ustawie wskazano marszałków województw jako organy zatwierdzające 

projekty prac geologicznych i działania dotyczące wybranych ujęć wód podziemnych oraz 

ujęć źródeł naturalnych i odwodnień budowlanych, jeżeli dokumentowane zasoby lub 

przewidywana wydajność przekracza 50 m3/h. 

 Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. 

2010 nr 47 poz. 278 z późniejszymi zmianami); 

Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz zakończenia działalności 

w zakresie prac geologicznych, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego 

bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów.  

W ustawie określono także wymagania w zakresie ochrony złóż kopalin, wód podziemnych 

oraz innych elementów środowiska w związku z wykonywaniem działalności wydobywczej 

w stosunku do wymienionej działalności. Ustawa określa zasady uzyskiwania koncesji na 

poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze 

złóż. 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2010 

nr 21 poz. 104 z późniejszymi zmianami); 

Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki 

zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw 

energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią. 

Celem ustawy jest tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, 

rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, 

uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów 

międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i 

odbiorców paliw i energii. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2010 nr 185 

poz. 1243 z późniejszymi zmianami); 

W ustawie określono zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 

środowiska (w tym zasobów wodnych). Identyfikację znaczących oddziaływań 

antropogenicznych i ocenę ich wpływu na wody powierzchniowe umożliwić mogą plany 

gospodarki odpadami (wojewódzkie i krajowy). Ustawa określa kto i w jakim trybie uchwala 

ww. plany oraz jakie informacje wchodzą w ich skład. W ustawie zostały określone 

obowiązki posiadaczy odpadów i transportujących odpady. Poza tym w ustawie określono 

szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów. Szczególnie istotne z 

punktu widzenia wpływu na zasoby wodne są miejsca składowania i magazynowania 

odpadów. W ustawie określono, jakie wymagania muszą zostać spełnione aby składowisko 

mogło funkcjonować, jak i przez kogo należy sprawować kontrolę nad funkcjonowaniem 

składowiska odpadów. W celu oceny wpływu projektowanych inwestycji (składowiska 

odpadów), mogących wpłynąć negatywnie na wody podziemne sporządza się dokumentację 

hydrogeologiczną. 

 Ustawa z dnia 06 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2009  nr 3, poz. 11); 
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Ustawa określa zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym zwanym ,,akcyzą” wyrobów 

akcyzowych, w tym wyrobów energetycznych i paliw kopalnych. W ustawie zawarto 

informacje o stawkach akcyzy na wyroby energetyczne oraz o warunkach zwolnienia od 

akcyzy. 

 Projekt KLIMAT „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo” 

(zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i 

planowania gospodarczego). Zadanie 3: Zrównoważone gospodarowanie wodą, 

zasobami geologicznymi i leśnymi kraju. Scenariusze rozwoju gospodarki wodnej w 

Polsce do 2030 r. (Scenariusze 2010) 

W ramach projektu KLIMAT przedstawiono i zinterpretowano (uszczegółowiono) dla Polski, 

trzy scenariusze emisyjne (A1B, A2, B1) z opracowanych przez IPCC (Intergovernmental 

Panel on Climate Change – Międzyrządowy  Panel ds. Zmian Klimatu) scenariuszy 

emisyjnych, dla perspektywy 2030r. W ramach każdego ze scenariuszy poddano analizie 

następujące grupy zagadnień: 
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Tabela 3 Interpretacja scenariuszy emisyjnych dla Polski, dla perspektywy 2030 r. 

A1B    RYNKOWY A2    REGIONALNY B1    ZRÓWNOWAŻONY 

wysoki wzrost gospodarczy – 

globalnie 

rozwój gospodarczy – 

regionalnie 

rozwój zrównoważony – globalnie 

1. Wzrost gospodarczy  

Szybki wzrost gospodarczy oparty o 

rozwój struktur ekonomicznych, 

rozwój eksportu i nowych 

technologii. Słabe priorytety 

ekologiczne. 

Tempo wzrostu PKB ~5%. 

Wolny wzrost gospodarczy 

bazujący na dotychczasowych 

strukturach ekonomicznych. 

Ograniczone środki na realizację 

celów ekologicznych. 

Tempo wzrostu PKB ~3%. 

Średni wzrost gospodarczy. 

Zachodzą zmiany w strukturach 

ekonomicznych. Silne priorytety 

ekologiczne, świadomie 

i intensywnie inwestuje się 

w technologie proekologiczne.  

Tempo wzrostu PKB ok. 3-5%. 

 

2. Różnice w poziomie bogactwa 

Następuje stopniowe 

wyrównywanie poziomu bogactwa, 

w tym dochodów, między 

bogatymi, a biednymi regionami 

Polski. Przyczyniają się do tego 

proces globalizacji oraz współpraca 

gospodarcza.  

Utrzymują się istniejące 

dysproporcje w poziomie 

bogactwa między bogatymi i 

biednymi regionami Polski.  

Dysproporcje w poziomie bogactwa 

między bogatymi i biednymi 

regionami Polski zmniejszają się 

nieco wolniej niż w scenariuszu 

A1B. Globalizacja oraz postawy 

solidarnościowe przyczyniają się do 

redystrybucji bogactwa 

w społeczeństwie.  

 

3. Rozwój społeczny 

Polska przybliża się zakresie 

rozwoju społecznego do poziomu 

krajów Europy Zachodniej. 

Zaufanie do władzy i ekspertów 

rośnie zmierzając w kierunku 

ograniczonego zaufania. Interakcje 

są w znacznej mierze oparte na 

kontaktach biznesowych. 

Aktywność samorządów i 

mieszkańców wzrasta. Kapitał 

społeczny jest na średnim poziomie. 

Polska pozostaje na obecnym 

poziomie rozwoju społecznego. 

Zaufanie do władzy i ekspertów 

utrzymuje się na obecnym, niskim 

poziomie. Samorządy i 

mieszkańcy są aktywni głównie w 

obliczu zagrożenia. Poziom więzi 

społecznych i kapitał społeczny w 

przekroju całego społeczeństwa 

jest niski. Tworzą się różne grupy 

interesu walczące o swoje sprawy. 

 

Polska przybliża się w zakresie 

rozwoju społecznego do poziomu 

krajów Europy Zachodniej. 

Zaufanie do władzy i ekspertów w 

Polsce podobnie, jak w całej 

Europie wzrasta. Aktywność 

samorządów i mieszkańców 

wzrasta. Wzmacniają się więzi 

społeczne. Wzrasta praworządność. 

Budowany jest wysoki kapitał 

społeczny. 

4. Rozwój w aspekcie ochrony środowiska 

Zrównoważony rozwój i polityka 

ochrony środowiska nie są 

dominującymi trendami w 

gospodarce. Nakłady całkowite na 

ochronę środowiska wykazują 

tendencję wzrostową, trend średni 

(w tym nakłady z budżetu państwa 

zależne są od uwarunkowań 

ekonomicznych). Prośrodowiskowe 

regulacje prawne są niezbyt 

restrykcyjne i  ukierunkowane na 

wykorzystanie instrumentów 

ekonomicznych. Edukacja 

ekologiczna na wysokim poziomie, 

natomiast świadomość ekologiczna 

społeczeństwa zróżnicowana w 

zależności od sytuacji materialnej.  

Zahamowanie trendu 

zrównoważonego rozwoju 

i zdecydowane osłabienie polityki 

ochrony środowiska. Nakłady 

całkowite na ochronę środowiska 

(w tym z budżetu Państwa) 

zbliżone do poziomu dzisiejszego 

z niewielką tendencją wzrostową. 

Prośrodowiskowe regulacje 

prawne nie są priorytetem w 

ogólnym rozwoju gospodarczym 

kraju. Edukacja ekologiczna na 

poziomie odpowiadającym 

dostępnym środkom, świadomość 

ekologiczna społeczeństwa 

umiarkowana i zróżnicowana w 

zależności od sytuacji materialnej. 

 

Zrównoważony rozwój stanowi 

dominującą wizję polityki 

środowiskowej (w rozumieniu 

środowiska naturalnego). Nakłady 

całkowite na ochronę środowiska (w 

tym z budżetu Państwa) wysokie z 

silnym trendem wzrostowym. 

Prośrodowiskowe regulacje prawne 

ukierunkowane na zapewnienie 

rozwoju zrównoważonego. 

Edukacja ekologiczna oraz 

świadomość ekologiczna na 

wysokim poziomie. Jakość życia 

poprawia się. 
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A1B    RYNKOWY A2    REGIONALNY B1    ZRÓWNOWAŻONY 

wysoki wzrost gospodarczy – 

globalnie 

rozwój gospodarczy – 

regionalnie 

rozwój zrównoważony – globalnie 

5. Populacja 

Zmniejszanie się dystansu, jaki 

dzieli pod względem umieralności 

Polskę od krajów najbardziej 

rozwiniętych. Wzrost w zakresie 

oczekiwanej długości życia. 

Przyrost naturalny utrzymuje się na 

obecnym poziomie. Znaczne 

ograniczenie liczby emigrantów 

związane ze zwiększającą się 

atrakcyjnością i konkurencyjnością 

rynku polskiego. Wzrost liczby 

imigrantów.  

Do roku 2030 nastąpi spadek liczby 

ludności o około 2,5 % w 

porównaniu do 2009 r. (38 mln). 

Brak poprawy pod względem 

umieralności oraz oczekiwanej 

długości życia. Spadek przyrostu 

naturalnego. Polityki migracyjne 

chroniące narodowe rynki pracy w 

dużym stopniu ograniczą 

migracje. Malejąca liczba osób 

wieku mobilnym (20–44 lata) 

powoduje spadek liczby 

emigrantów. 

Do roku 2030 nastąpi spadek 

liczby ludności o około 4 % w 

porównaniu do 2009 r. (38 mln). 

Wzrost w zakresie oczekiwanej 

długości życia, spadek umieralności, 

zmniejszony trend spadkowy w 

przyroście naturalnym. Deregulacja 

migracji międzynarodowych 

powoduje zarówno wzrost emigracji 

do UE (ze względu na czynniki 

przyciągające ze strony 

międzynarodowych rynków pracy), 

jak i wzrost imigracji (z uwagi na 

migracje powrotne i zwiększającą 

się atrakcyjność polskiego rynku 

pracy).  

Do roku 2030 nastąpi spadek liczby 

ludności o około 4 % w porównaniu 

do 2009 r. (38 mln).  

 

6. Rozwój technologiczny 

Priorytet dla rozwoju potencjału 

ludzkiego oraz dla tworzenia i 

wdrażania nowych technologii. 

Polska przesuwa się na wyższe 

miejsce w grupie potencjalnych 

liderów, jeżeli chodzi o wskaźnik 

postępu technologicznego. Rozwój 

technologii prośrodowiskowych 

zdeterminowany przez kapitał, 

środki i gospodarkę, i uzależniony 

od standardów Unii Europejskiej. 

Brak priorytetu dla tworzenia i 

wdrażania nowych technologii 

oraz dla rozwoju potencjału 

ludzkiego. Polska spada na niższe 

miejsce w rankingach postępu 

technologicznego. Brak 

znaczącego i istotnego dla 

gospodarki rozwoju 

energooszczędnych i 

wodooszczędnych technologii, ze 

względu na brak kapitału, 

odpowiedniego zaplecza i woli 

zmian, choć członkowstwo w Unii 

Europejskiej 

redukuje to zagrożenie 

(prawodawstwo, 

źródła finansowania). 

 

Priorytet dla rozwoju potencjału 

ludzkiego oraz dla tworzenia i 

wdrażania nowych technologii 

mniej wyraźny niż w scenariuszu 

A1B. Polska pozostaje na 

podobnym, co obecnie, miejscu w 

grupie potencjalnych liderów, jeżeli 

chodzi o wskaźnik postępu 

technologicznego. Rozwój 

technologii prośrodowiskowych  

stanowi priorytet (głównie w 

sektorach powodujących największe 

zanieczyszczenia), lecz jest 

uzależniony od stanu finansów 

państwa. 

7. Rozwój rolnictwa 

Intensyfikacja rolnictwa. 

Zmniejszenie ilości obszarów 

rolnych. Efektywność ekonomiczna 

stanowi kryterium wyboru rodzaju 

upraw na danym terenie, 

wprowadzane są najbardziej 

efektywne uprawy dostosowane do 

lokalnych warunków. Poziom 

zanieczyszczeń rolniczych nie różni 

się w sposób istotny od 

dotychczasowego. 

Struktura upraw rolnych zbliżona 

do obecnej. Spadek ilości 

obszarów rolnych. Niewielki 

spadek dużej liczby małych, 

nieefektywnych ekonomicznie 

gospodarstw rolnych skutkiem 

konsolidacji gospodarstw lub ich 

likwidacji. Nieznaczny wzrost 

poziomu zanieczyszczeń z 

obszarów rolniczych w 

porównaniu do stanu obecnego. 

 

Nieznaczny spadek ilości obszarów 

rolnych, przy niewielkich zmianach 

w kierunku ekstensyfikacji i 

konsolidacji gospodarstw rolnych. 

Umiarkowany trend w kierunku 

produkcji żywności ekologicznej. 

Umiarkowany wzrost popytu na 

produkty ekologiczne. Dążenie do 

eliminacji zanieczyszczeń – trend 

raczej umiarkowany.  

8. Rozwój leśnictwa 

Nieznaczne zwiększenie się 

powierzchni obszarów leśnych. 

Presja na zachowanie obszarów 

zielonych ze względu na turystykę.   

 

Powierzchnia obszarów leśnych 

na obecnym poziomie.  

Zwiększenie się powierzchni 

obszarów leśnych oraz obszarów 

chronionych.  



29/132 

A1B    RYNKOWY A2    REGIONALNY B1    ZRÓWNOWAŻONY 

wysoki wzrost gospodarczy – 

globalnie 

rozwój gospodarczy – 

regionalnie 

rozwój zrównoważony – globalnie 

9. Rozwój przemysłu i usług 

Rozwój przemysłu (trend średnio-

wysoki) i w znacznie większym 

stopniu usług (trend wysoki), 

zgodnie z przewagą komparatywną 

regionów (rozwój przemysłów i 

usług, których koszty zasobowe są 

najniższe, a wartość dodana 

najwyższa). Lobbing 

przedsiębiorców w kierunku nie 

płacenia za gospodarcze korzystanie 

ze środowiska. 

Rozwój przemysłu i usług (trend 

średni). Ograniczenie podaży ze 

strony światowych rynków 

motywuje do dostarczania 

wszystkich niezbędnych towarów 

dla zaspokojenia lokalnych 

potrzeb, w związku z tym, w 

regionie mogą się rozwijać różne 

branże przemysłowe w zależności 

od lokalnych możliwości. 

Lobbing przedsiębiorców w 

kierunku nie płacenia za 

gospodarcze korzystanie ze 

środowiska. 

Rozwój przemysłu (trend średni) 

i w znacznie większym stopniu 

usług (trend wysoki), zgodnie z 

przewagą komparatywną regionów 

(rozwój przemysłów i usług, 

których koszty zasobowe są 

najniższe, a wartość dodana 

najwyższa). Mniejsze znaczenie 

przemysłu wydobywczego i 

przemysłu ciężkiego. Dodatkowo 

silny trend w kierunku internalizacji 

kosztów zewnętrznych (płacenia za 

gospodarcze korzystanie ze 

środowiska).  

10. Rozwój gospodarki energetycznej 

Dywersyfikacja źródeł 

pozyskiwania energii, m.in. rozwój 

energetyki jądrowej. Energia 

pozyskiwana ze źródeł najbardziej 

efektywnych.. 

Powolny postęp w dziedzinie 

alternatywnych źródeł energii 

(odnawialne źródła energii, 

energetyka jądrowa).  

Stopniowe zmiany w strukturze 

źródeł energii wynikające z 

wprowadzania czystych i 

efektywnych technologii 

(odnawialne źródła energii, 

energetyka jądrowa). 

 

Przy opracowywaniu scenariuszy rozwoju gospodarki wodnej przyjęto też, w oparciu o 

wyniki modeli klimatycznych, założenia dla prawdopodobnych zmian klimatu w Polsce do 

końca wieku. Przyjęto, że do 2030 roku nie nastąpią istotne zmiany wielkości zasobów 

wodnych w stosunku do stanu obecnego. W dalszej perspektywie możliwy jest wyraźniejszy 

wzrost temperatury i zmiany rozkładu czasowego opadów, a w konsekwencji zmiany reżimu 

przepływów. Prawdopodobna jest większa częstotliwość zjawisk ekstremalnych (powodzie, 

susze). Założenia odnośnie zmian klimatu uwzględniają dalszą perspektywę czasową niż 

rozważana dla scenariuszy gospodarki wodnej. Zróżnicowane wizje rozwoju społeczno-

gospodarczego w różnym stopniu przyczynią się do oddziaływania na zasoby wodne, a tym 

samym na poziom presji.  

Kryzys gospodarczy, którego początek nastąpił w 2008 roku, przyczynił się do zmniejszenia 

tempa i kierunków rozwoju w Europie i w Polsce.  

W pracy uwzględnione zostaną dane rzeczywiste z lat 2008 - 2010 i w tym aspekcie 

zweryfikowane zadeklarowane w scenariuszach tempo rozwoju, uwzględniając możliwe 

zmiany do 2021 roku. 
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3. SEGMENT METODYCZNY – OPRACOWANIE PODSTAW METODYCZNYCH 

POZWALAJĄCYCH NA INTERPRETACJĘ ZMIAN W CZYNNIKACH 

SPRAWCZYCH 

W ramach tej części I etapu pracy dokonano adaptacji rozwiązań metodycznych 

opracowanych przez zespół IMGW–PIB w Zadaniu "Zrównoważone gospodarowanie wodą, 

zasobami geologicznymi i leśnymi kraju" zrealizowanego w ramach Projektu KLIMAT 

"Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo” (zmiany, skutki i 

sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania 

gospodarczego – http://klimat.imgw.pl). 

Zaproponowano podejście metodyczne wykorzystane w ww. projekcie przy opracowaniu 

scenariuszy rozwoju gospodarki wodnej w Polsce. W ramach tej metodyki dokonano 

charakterystyki, z jednej strony kluczowych cech polityki wodnej i narzędzi jej realizacji, z 

drugiej zaś hipotetycznych prognozowanych zmian stanu gospodarki wodnej. Polityki i 

narzędzia ich realizacji scharakteryzowano odnosząc się do następujących zagadnień: ranga 

polityki wodnej w Polsce i waga poszczególnych jej działów, wdrożenie zasad 

zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi, podejście do zagrożeń naturalnych i 

wykorzystanie różnych instrumentów zarządzania. Stan gospodarki wodnej 

scharakteryzowano za pomocą informacji dotyczących jednostkowego i globalnego 

zapotrzebowania na wodę, stanu wód, aktywności inwestycyjnej w zakresie budowy 

technicznych obiektów gospodarki wodnej, zmian w projektowaniu i budowie tych obiektów 

oraz kultury bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń naturalnych. 

W szczególności adaptację metodyk wykorzystano do kwestii dotyczących oceny zmian w 

zasobach wodnych, potrzebach wodnych a także do wyznaczania obszarów narażonych na 

niedobory wody. Przyjęto, że zmiany klimatyczne w największym stopniu odnoszą do ilości 

wody, a nie jej jakości. 

Zaproponowane rozwiązania metodyczne zostaną wykorzystane do analiz związanych z 

oceną zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych do 2021 r. Jednym z rozpatrywanych 

w projekcie KLIMAT horyzontów czasowych były lata 2011-2030, a więc uzyskane wyniki 

mogą być uznane za przybliżone dla roku 2021. Wykorzystanie metodyk w niniejszej pracy 

przedstawiono na poniższym schemacie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3 Koncepcja wykorzystania rozwiązań metodycznych z Projektu KLIMAT do określenia ryzyka 

nieosiągnięcia celów środowiskowych 

 

 

Ocena zmian w zasobach 

wodnych 

Ocena zmian potrzeb 

wodnych 

Wyznaczanie obszarów, w 

których przewidywane są 

niedobory wody 

Określenia ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych 

http://klimat.imgw.pl/


31/132 

3.1. Metodyka oceny zmian w zasobach wodnych 

Metodyka przedstawiona w niniejszym rozdziale pokazuje sposób dojścia do hipotetycznych 

procentowych zmian w zasobach wodnych w perspektywie roku 2021. Oparta jest na 

wynikach badań przeprowadzonych w ramach projektu KLIMAT, stąd w opisie wystąpił 

okres 1971-1990, który był referencyjny dla projektu. Okresem prognozowanym był okres 

2011-2030 i dla niego zostały obliczone procentowe zmiany. W konkluzji rozdziału 

zaproponowano przyjęcie tych procentów zmian dla roku 2021.  

W metodyce oceny zmian w zasobach wodnych proponuje się bazować na poniższych 

metodykach cząstkowych: 

 metodyce określania średniego rocznego odpływu jednostkowego z wielolecia 

bazującej na danych obserwacyjnych sieci pomiarowej PSHM przedstawionych w 

postaci grid i na tej podstawie obliczenia średniego odpływu dla przekroju 

zamykającego dowolny obszar hydrograficzny; 

 metodyce obliczania dla dowolnego obszaru średnich hipotetycznych procentowych 

zmian opadu/ odpływu jednostkowego na podstawie modelowania statystycznego.  

Metodyka określania zasobów na podstawie średniego odpływu jednostkowego z wielolecia 

oparta jest na wykorzystaniu danych sieci pomiarowej PSHM zgromadzonych w CBDH 

IMGW–PIB. Biorąc pod uwagę potrzebę określenia zmian w zasobach wodnych w kontekście 

zmian klimatu, proponuje się wykorzystać dane o średnich rocznych przepływach z 

wielolecia 1971-1990, które było okresem referencyjnym dla projektu KLIMAT. Z punktu 

widzenia dostępności danych jest to okres przed likwidacją znacznej ilości stacji 

wodowskazowych, która rozpoczęła się od roku 1991. Dane o średnich przepływach z 

wielolecia zostały odniesione do wodowskazowych zlewni różnicowych. W ten sposób 

obliczono odpływy jednostkowe dla ok. 95% powierzchni Polski (por. rysunek 4).  
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Rysunek 4 Wybrane wodowskazy i obszary Polski niekontrolowane siecią wodowskazową w latach 1971-

1990 

Dla obszarów niekontrolowanych znajdujących się głównie w północnej i północno-

wschodniej części Polski określono odpływy jednostkowe na podstawie podobieństwa 

obszarów, ich przynależności do jednostek hydrograficznych wg MPHP oraz danych o 

opadach dostępnych w bazie CBDH. Z punktu widzenia reprezentatywności danych 

hydrologicznych jest to okres obejmujący różne lata pod względem ilości opadu. 

Przeprowadzona w projekcie KLIMAT analiza potwierdza poprawność wyboru 

dwudziestolecia 1971-1990 jako okresu o typowej zmienności opadów. Wybrany okres 

zawiera lata mokre i suche oraz normalne, w rozkładzie typowym dla naszego klimatu, jak 

napisał o tym w swoich publikacjach Stachỳ [Stachỳ, 2010; Stachỳ, 2011]. Określa on 

zmienność obserwowaną na ciągach wieloletnich jako istotną cechę reżimu hydrologicznego 

w Polsce. 

Kluczową kwestią jest możliwość określenia hipotetycznych zmian zasobów wynikających ze 

zmian klimatu. Dostępnymi źródłami danych są dane z obliczeń modelowych. Obliczenia 

takie mogą być wykonywane na poziomie globalnym lub regionalnym z zastosowaniem 

modeli zmian klimatu, przy czym region jest w tym przypadku określeniem regionu świata, 

np. Europa wraz z północno-wschodnią częścią Atlantyku. Modele dla regionu bazują na 

wstępnie obliczonych w skali globalnej danych dotyczących zmian parametrów 

meteorologicznych takich jak ciśnienie atmosferyczne, temperatura powietrza na różnych 

poziomach, opad atmosferyczny itp. Uszczegółowienie dla obszaru regionu, bądź kraju daje 

wyniki bardziej dokładne w odniesieniu do rozkładu przestrzennego. 

Biorąc pod uwagę czas realizacji zadania oraz stosunkowo krótki horyzont czasowy, dla 

którego ma być przedstawiona zmiana (rok 2021) proponuje się bazować na już wykonanych 

obliczeniach, które są rezultatem projektu KLIMAT. Jednym z rozpatrywanych tam 
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horyzontów czasowych były lata 2011-2030, a więc uzyskane wyniki mogą być uznane za 

przybliżone dla   roku 2021.  

Okresem odniesienia dla zmian parametrów meteorologicznych był okres 1971-1990. Z 

punktu widzenia zmian zasobów wodnych najważniejszym parametrem jest opad 

atmosferyczny, w dalszej kolejności temperatura powietrza. Prognozowane hipotetyczne 

zmiany tych parametrów wg modelowania statystycznego opracowane w ramach realizacji 

projektu KLIMAT przedstawione są w raporcie [IMGW-PIB, 2011]. Scenariusz wiązkowy 

opracowany i przedstawiony w ww. raporcie wskazuje, iż średnia roczna temperatura 

powietrza w Polsce w latach 2011-2030 nie zmieni się znacząco w stosunku do okresu 

referencyjnego. Dla scenariuszy B1 i A2 zmiany nie przekroczą 0,05°C, a dla scenariusz A1B 

nie przekroczy 0,15°C. Istotne dla kształtowania się wartości współczynnika odpływu są też 

zmiany w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Wydaje się, że w krótkim horyzoncie 

czasowym można takie założenie przyjąć. Krajowy program zalesienia do roku 2030 zakłada, 

że lasy obejmować będą 30% powierzchni Polski, przy obecnym stanie 29%. Badania 

w europejskim projekcie CORINE pokazują, że w okresie 2000 do 2006 użytkowanie terenu 

w Polsce w istotny sposób zmieniło się na powierzchni ok. 0,5 % kraju, a więc zmiany 

następują dość wolno.  

Bazując na dostępnych wynikach modelowania oraz powyższych założeniach wykonano 

wyliczenia odpływu jednostkowego dla okresu referencyjnego i przyszłego dla trzech 

scenariuszy klimatycznych B1, A2, A1B, a następnie porównano dla wszystkich wariantów 

obliczając hipotetyczne zmiany procentowe.  

Proponuje się przyjąć uzyskane w ten sposób wyniki dla określenia przyszłych 

hipotetycznych zmian w zasobach wodnych. Poniżej przedstawiono zestaw map 

prezentujących proponowane wielkości zmiany jako bazowe dla określenia zmiany zasobu 

wód powierzchniowych. 

 

Rysunek 5 Procentowa zmiana odpływu w latach 2011–2030 w stosunku do okresu 1971–1990 dla 

scenariusza A2 
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Rysunek 6 Procentowa zmiana odpływu w latach 2011–2030 w stosunku do okresu 1971–1990 dla 

scenariusza A1B 

 

 
Rysunek 7 Procentowa zmiana odpływu w latach 2011–2030 w stosunku do okresu 1971–1990 dla 

scenariusza B1 
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 Półrocze zimowe Półrocze letnie 
A2 

 
 

A1B 

  
B1 

 
  

Rysunek 8 Zmiany zasobów wód powierzchniowych o okresie 2011-2030 w półroczach zimowym i letnim 

W realizowanej pracy zostaną rozważone dwa skrajne przypadki zmian - wariant 

najmniejszych zmian wg scenariusza A1B półrocze zimowe i wariant największych zmian wg 

scenariusza A1B – półrocze letnie. 

Proponuje się, by wykorzystać dane o hipotetycznej średniej półrocznej zmianie zasobów 

wód powierzchniowych uśrednione dla obszarów SCWP. W przypadku powyższych operacji 

zastosowane będą analizy przestrzenne dostępne w oprogramowaniu GIS. Zaproponowane w 

metodyce analizy GIS pozwalają na przeliczenia dla dowolnego obszaru. 

 

3.2. Metodyka oceny zmian potrzeb wodnych 

Zaproponowano ocenę zmiany przyszłych potrzeb wodnych z uwzględnieniem potrzeb 

wodnych:  

 gospodarki komunalnej  

 energetyki 

 sześciu najbardziej wodochłonnych działów przetwórstwa przemysłowego 
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 górnictwa i kopalnictwa 

 rolnictwa. 

Opracowana w ramach projektu KLIMAT [Potrzeby wodne 2010] metodyka badania 

wodochłonności i prognozowania tego wskaźnika może być wykorzystywana w 

szczególności do określenia wodochłonności podsekcji i branż przetwórstwa przemysłowego 

a w konsekwencji określenia przyszłych potrzeb wodnych.  

W Polsce, mimo niewielkich zasobów wodnych, problem braku wody praktycznie nie jest 

odnotowywany. Wobec braku danych dotyczących niespełnionych potrzeb wodnych możemy 

przyjąć, że wielkość aktualnych poborów wody określa potrzeby wodne.  

Polska zaliczana jest do krajów o ubogich zasobach wodnych. Podstawowe znaczenie w 

zaopatrywaniu gospodarki narodowej w wodę w naszym kraju mają zasoby wód 

powierzchniowych, których procentowy udział w zaspokojeniu potrzeb gospodarki narodowej 

i ludności wyniósł w 2007 roku 84,8 %. Zasoby wód podziemnych przeznaczone są przede 

wszystkim na zaopatrzenie ludności w wodę lub w tych działach przetwórstwa 

przemysłowego, gdzie woda wchodzi w skład produktów lub w bezpośredni kontakt z 

produktami przeznaczonymi dla ludzi. Pobór wód podziemnych stanowi ok. 68,5% 

całkowitego poboru do zaopatrzenia ludności.  

Na rysunku 9 i w tabeli 4 porównano strukturę poboru wody w 2000 roku w Polsce i średnie 

pobory dla krajów z Europa 30. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2000 EUROPA-30 w g Eurostat

2000 POLSKA w g BDR

przetw órstw o przemysłow e energetyka rolnictw o i eksploatacja sieci w odociągow ej

 
Rysunek 9 Struktura poboru wody w 2000 roku w Polsce i średnia wartość dla krajów Europa-30.  

Źródło: Final Repot,  Martina Flörke, Joseph Alcamo, 2004 

Tabela 4 Struktura poboru wody w Europie-30 w 2000 roku 

Wyszczególnienie przemysł energetyka 
rolnictwo i 
leśnictwo 

eksploatacja 
sieci wodociągowej 

2000 EUROPA-30 wg 

Eurostat 
13% 31% 32% 24% 

2000 POLSKA wg BDL 8,4% 60,7% 9,6% 21,3% 

 

W porównaniu danych dla Polski i Europy widać znaczące różnice w zużyciu wody na cele 

energetyczne oraz w rolnictwie i leśnictwie. Energetyka polska zużywa bardzo duże ilości 

wody do chłodzenia, natomiast niewielki procent wody wykorzystywany w Polsce przez 

rolnictwo i leśnictwo wynika ze stosunkowo korzystnych warunków klimatycznych i w 

efekcie braku konieczności zużycia wody do nawadniania upraw. W roku 2007 struktura 

poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w Polsce nie wykazała znaczących 

zmian w porównaniu z danymi dla roku 2000 i przedstawia się następująco: 71,9% stanowi 

pobór wód dla przemysłu (łącznie z energetyką), 18,3% dla gospodarki komunalnej, 9,8% dla 

rolnictwa i leśnictwa.  

http://www.gios.gov.pl/raport/pol/wz.htm
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Podstawą do określenia przyszłych potrzeb wodnych gospodarki Polski była analiza 

bieżących potrzeb wodnych z uwzględnieniem potrzeb komunalnych przetwórstwa 

przemysłowego, energetyki i rolnictwa. Potrzeby te opracowano dla scenariuszy emisyjnych 

opracowanych przez zespół IMGW dla Polski. Bazę wyjściową dla tych scenariuszy oraz 

założeń dotyczących gospodarki wodnej stanowiły scenariusze emisyjne opracowane przez 

ekspertów Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Organizacja ta, założona 

przez ONZ, powołana została w celu oceny ryzyka związanego z wpływem człowieka na 

zmianę klimatu. Głównymi dokumentami publikowanymi przez IPCC są raporty dotyczące 

zmian klimatycznych. Raporty te odgrywają znaczącą rolę w formowaniu narodowych i 

międzynarodowych programów działań i strategii rozwoju.  

Zespół IMGW, w oparciu o opis scenariuszy emisyjnych IPCC dla świata, opracował trzy 

scenariusze dla 2030 roku, uszczegółowione i dostosowane do warunków polskich 

[Scenariusze 2010]. Do analizy wykorzystano dane historyczne oraz inne, wybrane z 

dokumentów strategicznych wizje przyszłości dotyczących Polski. 

W efekcie wybrane 3 scenariusze można scharakteryzować najkrócej tak: 

 A2  – REGIONALNY - rozwój gospodarczy – regionalnie – zakłada powolny rozwój 

gospodarczy związany z powolnym wdrażaniem nowych technologii oraz brakiem 

postępu w dziedzinie alternatywnych źródeł energii.  

 Scenariusz zakłada niski poziom świadomości ekologicznej. Ukierunkowanie na 

konsumpcyjny styl życia. 

 B1  – ZRÓWNOWAŻONY - rozwój zrównoważony – globalnie – zakłada rozwój 

związany z wdrażaniem czystych i efektywnych technologii w gospodarce 

energetycznej  oraz wprowadzanie technologii redukujących materiałochłonność w 

procesach produkcji. 

  Scenariusz zakłada odejście od postaw konsumpcyjnych na rzecz zrównoważonego 

rozwoju. 

 A1B –RYNKOWY- wysoki wzrost gospodarczy – globalnie – zakłada bardzo szybki 

wzrost gospodarczy związany z wdrażaniem nowych i efektywnych technologii oraz 

wykorzystywanie różnych źródeł pozyskiwania energii.  

 Scenariusz ukierunkowany jest na współpracę gospodarczą, interakcję kulturową i 

społeczną, 

Szczegółowe analizy i prognozy potrzeb wodnych wykonano dla: 

 gospodarki komunalnej, 

 przetwórstwa przemysłowego, 

 górnictwa i kopalnictwa, 

 energetyki, 

 rolnictwa. 

W celu określenia przyszłych potrzeb wodnych najbardziej wodochłonnych działów 

gospodarki podjęto próbę wskazania możliwych wartości ekstremalnych tych potrzeb oraz 

wskazania na ile zmiany klimatu kształtują potrzeby wodne gospodarki Polski [KLIMAT - 

Potrzeby wodne]. Ze względu na różny charakter wskazanych działów gospodarki opracowano 

odrębne metodyki oceny przyszłych potrzeb wodnych. 
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Zarys metodyki oceny potrzeb wodnych gospodarki komunalnej dla określenia planów 

gospodarowania wodami 

Przy opracowaniu metodyki oparto się na analizach danych z Banku Danych Regionalnych 

(obecnie: Bank Danych Lokalnych) dotyczących poborów i zużycia wody w Polsce na cele 

wodociągowe i dla gospodarstw domowych. Na wartość zapotrzebowania na wodę dla sieci 

wodociągowej składa się zapotrzebowanie na wodę dla: 

 gospodarstw domowych, 

 instytucji użyteczności publicznej (np.: szkoły, szpitale, sanatoria, itp.), zakładów 

przemysłowych na cele socjalne i ewentualnie na cele przemysłowe. 

Analizowane dane wskazują, że w Polsce: 

 w gospodarstwach domowych w latach 2005-2008 wartość zużycia wody na 

mieszkańca stabilizuje się na poziomie ok. 100 l/d, 

 współczynnik strat wody w sieci w 2007 wyniósł 24,56%, 

 średnie zużycie wody (gospodarstwa domowe) w 2007 roku przy uwzględnionej 

emigracji czasowej wynosiło 37,0 m
3
/rok/mieszkańca (101,3 l/M/d). Zostało 

obliczone na bazie: ilości wody dostarczonej gospodarstwom domowym i liczby 

ludności korzystającej z sieci wodociągowej.,  

 średnie zużycie wody (eksploatacja sieci wodociągowej) w 2007 roku przy 

uwzględnionej emigracji czasowej wynosiło 41,9 m
3
/rok/mieszkańca (114,8 

l/M/doba). Zostało obliczone na bazie: ilości wody dostarczonej do sieci wodociągowej 

i liczby ludności.  

Oparto się również na analizach opracowanych na poziomie Unii Europejskiej [Final Report, 

2004].  

Analizowano również dokumenty UE i polskie, w tym  zapisy zawarte w opracowaniu 

„Analiza i ocena możliwości modernizacji i rozwoju gospodarki wodnej w Polsce w systemie 

zlewniowym”, zadanie 9 w Projekcie PBZ-KBN-061/T07/2001 [Metodyczne podstawy, 

2005] dotyczące prognozowania wielkości jednostkowego zużycia wody w gospodarstwach 

domowych w 2015 roku w ramach scenariusza ewolucyjnego. Przyjęto w nim następujące 

założenia: 

 minimalne jednostkowe zużycie wody w gospodarstwach domowych powinno być nie 

mniejsze niż 80 l/mieszkańca na dobę, 

 pożądana wielkość jednostkowego zużycia wody w gospodarstwach domowych 

w 2015 roku powinna się kształtować na poziomie 120 l/mieszkańca na dobę; wynika 

to z aktualnego poziomu jednostkowego zużycia wody w gospodarstwach domowych 

w najbardziej rozwiniętych krajach Unii Europejskiej (np. we Francji). 

Przy opracowaniu metodyki uwzględniono potencjalne możliwości ograniczenia zużycia 

wody w gospodarstwach domowych wynikające z zainstalowania urządzeń oszczędzających 

wodę oraz wykorzystania szarej wody do spłukiwania toalet - średnio rzędu 20-40%. 

Czynnikami kształtującymi wielkość potrzeb wodnych gospodarki komunalnej są: 

 zużycie wody [l/mieszkańca/doba] 

 współczynnik strat wody w sieci [%] 

 średni procent ludności korzystającej z sieci wodociągowej [%] 
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 średni procent zmian liczby ludności [%] 

Dla trzech scenariuszy przyjęto wartości wskazanych czynników jak w tabeli 5. Kluczową 

wartością dla określenia przyszłych potrzeb wodnych gospodarki komunalnej jest prognoza 

liczby ludności. Skorzystano tu z prognoz GUS.  

Tabela 5 Parametry niezbędne do określenia potrzeb wodnych w gospodarstwach domowych w 2030 roku.  

Parametry 

Scenariusz 

A2 - 

regionalny 
A1B - 

rynkowy 

B1 - 

zrównoważony 

zużycie wody [l/mieszkańca/doba]  110 120 105 

współczynnik strat wody w sieci [%] 17 15 12 

uśredniony procent ludności 

korzystającej z sieci wodociągowej 

[%] 

90 92 97 

uśredniony procent zmiany liczby 

ludności [%] 

-4 -2.5 -4 

[Źródło: Projekt KLIMAT] 

Wnioski z prognozy potrzeb wodnych komunalnych dla Projektu KLIMAT i dla planów 

gospodarowania wodami 

Tabela 6 Zestawienie zapotrzebowania na wodę. 

Zapotrzebowanie 

na wodę  
scenariusz 

Potrzeby wodne w 

2030 roku  

[hm3/rok] 

Przyrost potrzeb w 2030r. 

w stosunku do 2007r. 

[hm3/rok] 

Pobór w 2030 r. 

stosunku do 2007 r. 

[%] 

Potrzeby wodne 

gospodarstw 

domowych 

A1B 2500 1005 167 

A2 2245 750 150 

B1 2235 740 149 

Potrzeby wodne 

gospodarki 

komunalne 

A1B 3488 1403 167 

A2 3132 1046 150 

B1 3118 1032 149 

 

We wszystkich scenariuszach wzrost potrzeb wodnych w 2030 roku jest nieznaczny 

(Tabela 6), a największy w scenariuszu rynkowym A1B, ale i tak wzrost ten sięga zaledwie 

15%.  

Przy prognozowaniu potrzeb wodnych na 2021 rok wszystkie wskazane wyżej parametry 

powinny zostać skorygowane na podstawie prognoz GUS dotyczących liczby ludności oraz 

oceny możliwości technicznych zmiany strat wody w sieci i możliwości zwiększenia procentu 

ludności korzystającej z sieci wodociągowej. 

Zarys metodyki oceny potrzeb wodnych energetyki 

Prognozę potrzeb wodnych w sektorze energetycznym opracowano dla trzech wskazanych 

wyżej scenariuszy rozwoju gospodarczego.  

Podstawę do opracowania prognozy potrzeb wodnych w sektorze energetycznym stanowił 

dokument Ministerstwa Gospodarki z 2009 r. „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” wraz 

załącznikami [Polska 2030], jak również inne opracowania ekspertów polskich i 

międzynarodowych instytucji w dziedzinie energetyki.  

Prognozy zostały zróżnicowane ze względu na prognozowaną [Polska 2030] wartość mocy 

wytwórczych energii elektrycznej brutto [MW] w 2030 r., strukturę nośników energii 

(Tabela 7), jak również technologię chłodzenia zgodną z wizją poszczególnych scenariuszy.  

Wyjściowym scenariuszem dla opracowania prognozy potrzeb wodnych w energetyce był 

„scenariusz rządowy” przedstawiony w [Polska 2030], przyjęty w niniejszej prognozie jako 

scenariusz rynkowy. W oparciu o przedstawioną w nim strukturę nośników energii oraz 

wartość mocy wytwórczych energii elektrycznej brutto w 2030 r. jak również wizję rozwoju 
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społeczno-gospodarczego zakładaną w poszczególnych scenariuszach, opracowano kolejne 

scenariusze, dla których obliczono potrzeby wodne w sektorze energetycznym.   

Tabela 7 Charakterystyka struktury nośników energii dla 3 scenariuszy rozwoju gospodarczego 

Paliwo/nośnik energii 

Moce wytwórcze energii elektrycznej brutto [tys. MW] w 2030 r. 

2006  r. 

Scenariusz A1B 

rynkowy („scenariusz 

rządowy”)  

Scenariusz B1 

zrównoważony 

Scenariusz A2 

regionalny  

węgiel kamienny i brunatny 31,1 28,9 26,5 39,0 

Paliwo jądrowe 0 4,8 4,8 0 

gaz 0,75 3,42 3,42 1,2 

biomasa 0,02 1,21 1,21 1,0 

biogaz 0,03 1,38 1,38 0,5 

wiatr 0,17 7,9 7,9 2,5 

małe wodne 0,07 0,3 0,3 0,15 

wodne szczytowe i duże 2,23 2,25 2,25 2,25 

inne 0,63 1,24 1,24 0,40 

Suma [tys. MW] 35,0 51,4 49,0 47,0 

W oparciu o powyższe założenia, w scenariuszu zrównoważonym (B1) zakłada się niższą 

wartość mocy wytwórczych energii elektrycznej brutto niż w scenariuszu rynkowym (A1B) z 

uwagi na większą presję na stosowanie energooszczędnych technologii wpływających na 

zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Struktura nośników energii w scenariuszu 

zrównoważonym (B1) jest podobna jak w scenariuszu rynkowym (A1B). Różnica dotyczy 

jedynie przyjętej w tym scenariuszu nieco niższej wartości mocy wytwórczych dla węgla. W 

scenariuszu regionalnym (A2), z uwagi na zakładane niższe tempo rozwoju gospodarczego i 

pewną stagnację w zakresie rozwoju alternatywnych źródeł energii w stosunku do dwóch 

poprzednich scenariuszy, wartość mocy wytwórczych jest najniższa, a w strukturze nośników 

energii nadal dominuje węgiel kamienny i brunatny. W scenariuszu tym, nie przewiduje się 

rozwoju energetyki jądrowej, a procentowy udział OZE niewiele będzie się różnił od stanu 

obecnego.  

Największy wzrost potrzeb wodnych, o ok. 20% prognozowany jest w scenariuszu 

regionalnym (A2), a w scenariuszu zrównoważonym (B1), w którym zakłada się 

wykorzystanie paliwa jądrowego możliwy jest nawet znaczący spadek potrzeb wodnych. 

Natomiast największe możliwości ograniczenia potrzeb wodnych możliwe są przy założeniu 

domknięcia obiegów chłodniczych  

Tabela 8 Potrzeby wodne w sektorze energetyki w 2030 r. dla 3 scenariuszy 

Potrzeby wodne 

Scenariusz A2 

regionalny  

Scenariusz B1 

zrównoważony 

Scenariusz A1B 

rynkowy 

(„scenariusz 

rządowy”) 

% 

ENERGETYKA – wariant 

ekologiczny 
-10 -60 -15 

ENERGETYKA - wariant 

dynamiczny 
+20 +15 +5 

 

Eksperci Unii Europejskiej przedstawili w 2004 r. prognozę zapotrzebowania na energię i 

wodę w sektorze energetycznym w 2030 r. w Polsce [Final Report, 2004]. Prognoza produkcji 

energii elektrycznej została obliczona w oparciu o wskaźniki średniego rocznego wzrostu 

produkcji energii elektrycznej określone przez ekspertów dla nowych krajów członkowskich 

UE, w tym Polski. W oparciu o tę prognozę eksperci obliczyli zapotrzebowanie na wodę w 

sektorze energetycznym w 2030 r. dla Polski. Założono tu, że w perspektywie 2030 r. 

stosowane będą wyłącznie zamknięte obiegi chłodnicze. Prognoza ekspertów europejskich 

przewiduje największy spadek potrzeb wodnych w energetyce spośród wszystkich 

prezentowanych prognoz. 
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Rysunek 10 Prognoza zapotrzebowania na wodę w energetyce w 2030 r. wg Final Report Flörke, Alcamo, 

2004 

Biorąc pod uwagę obecnie prowadzoną politykę Rządu RP w zakresie wykorzystania innych 

nośników energii, należałoby w przyszłości uwzględnić potrzeby wodne sektora 

energetycznego związane z wydobywaniem łupków gazonośnych i potrzebami wodnymi na 

szczelinowanie hydrauliczne. 

Powyższą prognozę wykonano dla roku 2030 bazując na danych z 2007 roku. Według 

opracowanych założeń metodycznych należy dokonać weryfikacji zaprognozowanych 

potrzeb wodnych uwzględniając obecny stan gospodarki, a prognozę należy wykonać 

dla 2021 roku. 

Zarys metodyki oceny potrzeb wodnych przetwórstwa przemysłowego 

Woda dla przetwórstwa przemysłowego to zupełnie inny problem niż woda dla ludności, czy 

energetyki. W przypadku problemów związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę ingerują 

władze lokalne. Problemy mogą wynikać ze złej jakości wody, z niedostatecznej ilości lub 

zbyt wysokiej ceny wody. Władze lokalne angażują się finansowo i organizacyjnie 

w rozwiązywanie tych problemów. Podobnie może być w sytuacji problemów z 

zaopatrzeniem ludności i gospodarki w energię elektryczną. W ten problem angażują się 

władze wszystkich szczebli. Brak energii może całkowicie załamać gospodarkę. 

Przetwórstwo przemysłowe to bardzo złożony dział gospodarki. Z założenia celem takiej 

działalności jest osiągnięcie możliwie wysokiego zysku. Władze lokalne zachęcają 

inwestorów do tworzenia zakładów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym. Różne 

są formy takich zachęt np. poprzez udogodnienia organizacyjno-administracyjne czy 

wysokość podatków lokalnych, jednak nigdy nie mają decydującego wpływu na inwestorów. 

Wobec dużej niezależności właścicieli zakładów przemysłowych jest trudno, czy nawet 

niemożliwe przewidzieć rozwój działalności szczególnie z uwzględnieniem lokalizacji nowo 

powstałych zakładów. 

W analizach skoncentrowano się jedynie jaki może być trend potrzeb wodnych dla całych 

podsekcji przy założeniu proporcjonalnej do obecnej struktury tych potrzeb w 

województwach. Takie założenie wydaje się być uzasadnione, ponieważ istniejąca 

infrastruktura, wykwalifikowana kadra pracowników czy baza surowcowa jest ważnym 

argumentem przyciągającym przemysł. Jednak nie można przyjąć założenia, że w strukturze 

lokalizacyjnej przetwórstwa przemysłowego w województwach nic się nie zmieni. Jeśli 

produkcja okaże się zbyt kosztowna przemysł przestanie istnieć w regionie - przeniesie się 

tam, gdzie inwestycja będzie opłacalna. Z powyższych powodów ograniczono zakres 

merytoryczny do określenia trendu w potrzebach wodnych i próbowano określić ich przyszłą 

wielkość. 

Podstawą do określenia przyszłych potrzeb wodnych wybranych podsekcji przetwórstwa 

przemysłowego w województwach były opracowane przez EUROSTAT [Final Report, 2004] 
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wskaźniki dla nowych państw UE (Tabela 9) oceniające przyrost wartości dodanej brutto
1
 

(WDB) w wybranych do analizy, najbardziej wodochłonnych, podsekcjach przetwórstwa 

przemysłowego.  

Tabela 9. Procentowy wartości dodanej brutto w nowych państwach UE w wybranych działach przemysłu.  

Podsekcje przemysłu 

średni roczny wzrost wartości dodanej brutto w 

okresie 2000/2030 dla scenariusza[%] 

A2* A1B**  B1*** 

produkcja artykułów spożywczych, napojów i 

wyrobów tytoniowych (DA) 
2,64 3,28 2.91 

produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży (DB) 1,12 1,34 1.28 

produkcja masy włóknistej, papieru, działalność 

publikacyjna i poligraficzna (DE) 
3,46 3,90 3.68 

produkcja wyrobów chemicznych (DG) 4,00 4,50 4.30 

produkcja wyrobów z pozostałych surowców 

niemetalicznych (DI) 
1,76 2,34 2.00 

produkcja metali i wyrobów z metali (DJ) 1,05 1,36 1.21 

Inne gałęzie przemysłu 3,01   3,31 

Całkowity w przemyśle 2,98   3.27 

Źródło: EUROSTAT *wg niskiego wzrostu gospodarczego, **wartości określone przez autorów opracowania, 

***EUROSTAT wskaźniki opracowane dla scenariusza BASELINE (LREM-E) AND CLIMATE POLICY (SEP). 

 

Uzyskane wielkości (Tabela 9) są wartościami prezentującymi średni roczny wzrost WDB 

[%] w wybranych podsekcjach przemysłu.  

Znalezienie trendów w dotychczasowych potrzebach wodnych i przeniesienie kierunku oraz 

tempa zmian na lata następne w Polsce pozwoliło ocenić przyszłe potrzeby wodne 

przetwórstwa przemysłowego w Polsce. 

Analizy dotyczące wielkości poborów wody wskazują na niewielkie zmiany poborów wody w 

ostatnim okresie (Tabela 10).  

Tabela 10. Pobory wody w sześciu najbardziej wodochłonnych podsekcjach przetwórstwa przemysłowego 

[hm3/rok] w okresie od 1999 roku do 2008.  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

DA produkcja artykułów 

spożywczych, napojów i 

wyrobów tytoniowych 

126.1 116.3 105.3 104.1 104.9 107.3 106.6 257.4 106.1 100.7 

DB produkcja wyrobów 

włókienniczych i odzie 
23.2 20.2 17.3 15.2 13.2 12 10.5 9 7.8 7.1 

DE produkcja masy włóknistej, 

papieru, działalność 

publikacyjna i poligraficzna 

105.8 99.6 97.8 95.8 91.1 89.9 91.5 95.2 92.3 86.4 

DG produkcja wyrobów 

chemicznych 
372.7 365.7 295.3 299.7 322.4 344.1 373.4 383.8 393.7 367.6 

DI produkcja wyrobów z 

pozostałych surowców 

niemetalicznych 

33.6 31.7 24.9 22.2 21.2 22 21.9 22.1 24.1 21.3 

DJ produkcja metali i wyrobów 

z metali 
105.3 103.8 85.2 78.9 67.4 65.3 54.4 61.2 62.1 59.2 

Źródło: roczniki „Ochrona środowiska” z badanego okresu 

 

                                                 
1
 Wartość dodana – przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji lub tworzenia usługi. Źródłem wartości 

dodanej jest praca. W działalności gospodarczej jest to różnica między całkowitym przychodem ze sprzedaży, a całkowitymi 

kosztami zasobów zewnętrznych zużytych do produkcji (surowców, energii i usług zewnętrznych związanych z daną 

produkcją). Wartość dodana nie uwzględnia podatków nałożonych przez państwo, które podlegają częstszym zmianom i są 

efektem prowadzonej polityki rządu. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_produkcyjny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Us%C5%82uga
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_gospodarcza
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Przychody_ze_sprzeda%C5%BCy&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koszty
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Analizowana wielkość WDB (nawet sprowadzona do cen z jednego - 1999 roku) uzyskana w 

wybranych sześciu podsekcjach przemysłu przetwórczego wykazuje istotny trend wzrostowy 

(Tabela 12). 

Dla wyznaczenia trendu w zużyciu wody posłużono się wskaźnikiem wodochłonności 

określającym ilość zużytych m
3
 wody na wyprodukowanie 1000 złotych WDB [m

3
/1000zł].  

Do analizy trendu wskaźnika wodochłonności wybrano okres dziesięciolecia 1999-2008, 

a analizę wykonano dla sześciu najbardziej wodochłonnych podsekcji przetwórstwa 

przemysłowego.  

Do wykonania zadania niezbędne było pozyskanie danych o wielkości poborów wody dla 

wskazanego okresu i dla badanych wcześniej podsekcji przemysłu przetwórczego (Tabela 

10). Drugą informacją niezbędną do określenia wodochłonności była wielkość WDB dla 

analogicznych podsekcji przemysłu przetwórczego i analogicznego okresu (Tabela 12). 

Udostępnione przez Bank Danych Regionalnych informacje dotyczące WDB uwzględniały 

ceny produktów w stosunku do cen roku ubiegłego. W WDB zawarta jest inflacja, różna dla 

poszczególnych podsekcji. Aby wskaźnik wodochłonności z poszczególnych lat można było 

porównać to ceny sprowadzić należało do poziomu cen z jednego roku. W naszym przypadku 

ceny sprowadzono do poziomu z 1999 roku (Tabela 12).  

Z roczników statystycznych uzyskano informację o wskaźnikach cen „produkcji sprzedanej 

przemysłu” za okres 2000-2008. Brak jednak danych dotyczących wskaźnika cen dla tych 

samych podsekcji, dla których określono pobory wody i WDB. Informacje z roczników 

statystycznych dotyczące wskaźników cen WDB były podane według innego niż pobory 

wody podziału podsekcji przetwórstwa przemysłowego. Wyliczono średnie ważone, które 

uwzględniały różny udział w produkcji. W ten sposób określono nowe wskaźniki cen 

(Tabela 11).  

Tabela 11. Wskaźniki cen produkcji sprzedanej wybranych podsekcji przemysłu przetwórczego [%]. 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

DA produkcja artykułów 

spożywczych, napojów i 

wyrobów tytoniowych 

100 109.3 103.2 98.8 99.1 107.0 98.9 99.5 105.8 102.0 

DB produkcja wyrobów 

włókienniczych i odzieży 
100 102.0 101.2 99.9 101.1 102.8 98.7 100.0 100.1 100.4 

DE produkcja masy włóknistej, 

papieru, działalność 

publikacyjna i poligraficzna 

100 107.6 101.7 101.2 101.7 101.2 101.1 98.5 101.2 101.2 

DG produkcja wyrobów 

chemicznych 
100 107.8 101.0 99.9 103.2 104.8 100.5 101.5 102.2 105.8 

DI produkcja wyrobów z 

pozostałych surowców 

niemetalicznych 

100 103.6 102.6 99.6 99.8 100.8 97.5 99.5 108.9 102.6 

DJ produkcja metali i wyrobów 

z metali 
100 103.8 99.7 99.6 102.9 111.4 97.7 104.1 104.1 101.7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Tabela 12 zawiera informacje o WDB już sprowadzone do poziomu cen z 1999 roku 

uwzględniające wskaźniki cen przeliczone średnią ważoną (Tabela 11).  

Tabela 12. Wartość dodana brutto w sześciu najbardziej wodochłonnych podsekcjach przemysłu przetwórczego 

[mln zł/rok] w okresie od 1999 do 2008 roku (sprowadzona do cen z 1999 roku).  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

DA produkcja artykułów 

spożywczych, napojów i 

wyrobów tytoniowych 

21480 21189 19225 18282 19725 20713 23442 27167 28413 24919 

DB produkcja wyrobów 

włókienniczych i odzie 
6994 7317.5 6730.8 6822.1 6383.2 7181.8 6307.4 7131.7 6962.2 8494 
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 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

DE produkcja masy 

włóknistej, papieru, 

działalność publikacyjna 

i poligraficzna 

8500.8 9283.2 9540 10189 9168.3 10686 10493 11063 11485 13358 

DG produkcja wyrobów 

chemicznych 
8066 7995.3 8552.9 8874.9 8676.8 9468.1 10421 10441 10834 10340 

DI produkcja wyrobów z 

pozostałych surowców 

niemetalicznych 

7683.4 8668.7 8436.1 8117.2 8897.4 10059 9830.6 11731 13422 13285 

DJ produkcja metali i 

wyrobów z metali 
12158 13416 10807 12691 14161 17003 17328 19690 23834 24434 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
W wyniku przeliczeń do dalszego etapu zestawiono pary liczb dla każdej z badanych 

podsekcji przemysłu przetwórczego:  

wielkość poboru wody(DA,DB,DE,DG,DI,DJ), (lata1999-2008) - WDB(DA,DB,DE,DG,DI,DJ), (lata1999-2008) 

gdzie: 

 wielkość poboru wody - wartość dla każdej z analizowanych podsekcji przemysłu 

przetwórczego (DA, DB, DE, DG, DI, DJ) wyrażona w hm
3
 dla lat z okresu 1999-

2008 

 WDB –wartość dla każdej z analizowanych podsekcji przemysłu przetwórczego (DA, 

DB, DE,DG, DI, DJ) za okres 1999-2008, sprowadzona do cen z 1999 roku, wyrażona 

w mln złotych.  

Uzyskane wartości wykorzystano do obliczenia wskaźników wodochłonności w badanym 

okresie.  

Tabele i wykresy poniżej (Rysunek 11) zawierają wyliczoną, według tak opracowanej 

metodyki, wodochłonność wybranych podsekcji przemysłu. 
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podsekcja DA - produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych – usunięto rok 2006
2
  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 

Wodochłonność 
[m3/1000zł] 

5.87 5.49 5.48 5.69 5.32 5.18 4.55 3.73 4.04 

Spadek wodochłonności o 31.2% 

                                                 
2
 w roku  2006 wykazano w podsekcji DA pobory wody nieomal 2-krotnie wyższe niż w roku poprzednim i 

następnym jednocześnie przy nieproporcjonalnym wzroście wartości dodanej. Przyjęto,że są to błędne dane i nie 

uwzględniono tego roku w analizie 
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podsekcja DB produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Wodochłonność 

[m3/1000zł] 
3.32 2.76 2.57 2.23 2.07 1.67 1.66 1.26 1.12 0.84 

Spadek wodochłonności o 74.7% 

podsekcja DE produkcja masy włóknistej, papieru, działalność publikacyjna i poligraficzna 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Wodochłonność 

[m3/1000zł] 12.45 10.73 10.25 9.40 9.94 8.41 8.72 8.61 8.04 6.47 

Spadek wodochłonności o 48% 

podsekcja DG produkcja wyrobów chemicznych 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Wodochłonność 

[m3/1000zł] 
46.2 45.7 34.5 33.8 37.2 36.3 35.8 36.8 36.3 35.5 

Wodochłonność podsekcji DG produkcja wyrobów chemicznych [m3/1000zł]
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Spadek wodochłonności o 23.2% 

podsekcja DI - produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Wodochłonność 
[m3/1000zł] 4.37 3.66 2.95 2.73 2.38 2.19 2.23 1.88 1.80 1.60 

Spadek wodochłonności o 63.4% 

podsekcja DJ - produkcja metali i wyrobów z metali 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Wodochłonność 

[m3/1000zł] 
8.66 7.74 7.88 6.22 4.76 3.84 3.14 3.11 2.61 2.42 

Spadek wodochłonności o 72.1% 
Rysunek 11 Trend wodochłonności wybranych podsekcji przemysłu przetwórczego  Źródło: Obliczenia 

własne na podstawie danych w Rocznika Statystycznego oraz Rocznika Ochrony Środowiska za lata 2000-2009 

 

We wszystkich badanych podsekcjach przemysłu spadek wodochłonności jest znaczący.  

Określono trend wodochłonności. Najwłaściwszą krzywą reprezentującą ten trend była 

krzywa potęgowa. Określono równanie krzywej dla każdej badanej podsekcji i na tej 

podstawie wyliczono prawdopodobną wodochłonność w 2030 roku dla wszystkich badanych  

podsekcji przetwórstwa przemysłowego. Równanie reprezentujące linię trendu pozwoliło na 

obliczenie wodochłonności w 2030 roku. 

Przykład: Wodochłonność podsekcji DI (Rysunek 12) 
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Rysunek 12 Linia trendu dla podsekcji DI - produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych. 

Źródło: opracowanie własne  

Określono prawdopodobną wodochłonność badanych podsekcji przetwórstwa przemysłowego 

w 2030 roku. Poniżej (Tabela 13) zamieszczono ich prognozowane wartości porównując je ze 

stanem z 2008 roku. 

Tabela 13 Obecna i prognozowana wodochłonność przetwórstwa przemysłowego 

Podsekcje 

Wodochłonność w roku    

2008 

[m
3
/1000zł] 

2030 [m
3
/1000zł] 

Prognozowany spadek 

do 2030 roku [%] 

DA produkcja artykułów spożywczych, 

napojów i wyrobów tytoniowych 
4.03 3.42 15 

DB produkcja wyrobów włókienniczych i 

odzieży 
0.84 0.62 26 

DE produkcja masy włóknistej, papieru, 

działalność publikacyjna i poligraficzna 
6.47 5.84 10 

DG produkcja wyrobów chemicznych 35.5 30.3 15 

DI produkcja wyrobów z pozostałych 

surowców niemetalicznych 
1.60 1.07 33 

DJ produkcja metali i wyrobów z metali 2.42 1.36 44 

 
Prognozowana wielkość poborów wody to zależność prognozowanej wielkości produkcji, 

która wyrażona jest wielkością WDB, a także prognozowanej wodochłonności wyrażonej w 

m
3
/1000zł WDB.  

Wyliczony procentowo prognozowany wzrost wielkości potrzeb wodnych dla 2030 roku 

zamieszczono w tabeli 14. 

 

Tabela 14.. Pobór wody w 2030 roku w stosunku do roku 2007 [%] wg trzech scenariuszy rozwoju 

Podsekcje 
A2 A1B B1 

regionalny rynkowy zrównoważony 

DA produkcja artykułów spożywczych, 

napojów i wyrobów tytoniowych 
167 129 119 

DB produkcja wyrobów włókienniczych i 

odzieży 
72 75 75 

DE produkcja masy włóknistej, papieru, 

działalność publikacyjna i poligraficzna 
159 137 56 

DG produkcja wyrobów chemicznych 205 191 183 

DI produkcja wyrobów z pozostałych surowców 

niemetalicznych 
89 92 57 

DJ produkcja metali i wyrobów z metali 67 71 69 

Łącznie dla Polski 175 159 140 
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Powyższe analizy wykonano dla Polski z uwzględnieniem podziału na województwa. 

Ponowne przeliczenie wskaźnika wodochłonności uwzględniające wartości rzeczywiste 

dla lat następnych (2009-2011) i ewentualna zmiana tempa wzrostu WDB (przyjęta za 

ekspertami EUROSTAT-u), uwzględniająca obecny kryzys gospodarczy, który znacznie 

spowolnił wzrost gospodarczy pozwoli urealnić prognozowane wielkości poborów wody 

w Polsce do 2021  

Zarys metodyki oceny potrzeb wodnych górnictwa i kopalnictwa 

Metodyka oceny potrzeb wodnych górnictwa i kopalnictwa oparta została na wyliczeniu 

przyszłych potrzeb wodnych przetwórstwa przemysłowego. Surowce, których wydobycie 

wykazano w podsekcji CB „GÓRNICTWO I KOPALNICTWO SUROWCÓW INNYCH 

NIŻ ENERGETYCZNE” wykorzystywane są przez przetwórstwo przemysłowe trzech 

podsekcji: produkcja metali i wyrobów z metali (DJ), produkcja wyrobów z pozostałych 

surowców niemetalicznych (DI) oraz produkcja wyrobów chemicznych (DG). Przemysł 

zużywa ogromne ilości energii. Można przyjąć, że „GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 

SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH - CA” również ma duży związek z wielkością 

produkcji w przetwórstwie przemysłowym wskazanych podsekcji. Ponadto surowce te są 

wykorzystywane w przetwórstwie przemysłowym nie tylko jako surowce energetyczne. 

Przyjęto, że wzrost WDB we wskazanych podsekcjach przetwórstwa przemysłowego będzie 

proporcjonalny do wzrostu WDB sekcji C - górnictwo i kopalnictwo.  

Przyjęte założenia stanowiły punkt wyjścia do wyliczenia wielkości poboru wody w 2030 

roku w rozbiciu na trzy scenariusze emisyjne analogiczne do założonych w odrębnej analizie 

dotyczącej poborów wody w przetwórstwie przemysłowym w 2030 roku. 

Wyliczona wielkość wodochłonności sekcji C z podziałem na podsekcje CA i CB została 

zamieszczona w poniższej tabeli 15 oraz przedstawiona na rysunku 13. 

Tabela 15 Wodochłonności sekcji C z podziałem na podsekcje [m
3
/1000zl WDB] 

Wodochłonność 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

C –  

Górnictwo i kopalnictwo 
13,90 12,04 10,57 9,53 8,78 6,55 5,01 5,42 4,63 3,41 

CA –  

Górnictwo surowców 

energetycznych 

10,71 9,63 8,04 8,00 7,04 5,21 4,39 4,41 4,95 3,48 

CB –  

Górnictwo surowców 

innych niż energetyczne 

22,99 18,21 19,40 14,21 14,20 10,22 6,46 8,17 4,20 3,32 

Źródło: opracowanie własne  

 

 
Rysunek 13 Wodochłonność sekcji C z podziałem na podsekcje w dziesięcioleciu 1999 - 2008 [m

3
/1000zl 

WDB]  Źródło: opracowanie własne 



48/132 

Dla uzyskanych wartości z tabeli 15 poprzez nadanie linii trendu krzywej potęgowej, 

wyliczono, wykorzystując równania matematyczne, wartość wodochłonności sekcji C oraz 

podsekcji CA i CB w  2030 roku. Rzetelność wyliczeń sprawdzono przy pomocy wartości 

współczynnika determinacji R
2
. Poniżej graficznie przedstawiono kształtowanie się 

wskaźnika wodochłonności sekcji C - górnictwo i kopalnictwo z zaznaczeniem linii trendu. 

Na każdym z wykresów przedstawiono odpowiednio równanie charakteryzujące zmienność 

krzywej, na podstawie którego wyliczono wartość wodochłonności w 2030 r.  

 
Rysunek 14 Wodochłonność sekcji C – górnictwo i kopalnictwo [m3/1000zł].  Źródło: opracowanie własne 

Dla obliczonej WDB i założonej wodochłonności obliczono pobór wody w 2030 r. dla trzech 

scenariuszy. Zmiany procentowe wielkości poborów wody w stosunku do poborów w 2007 

roku zestawiono w tabeli 16. 

Tabela 16. Zmiany procentowe poboru wody w 2030 r. w stosunku do roku 2007 

 B1 A1B A2 

C – górnictwo i kopalnictwo -15 -6 0 

CA - górnictwo surowców energetycznych -17 -11 -6 

CB - górnictwo surowców innych niż energetyczne -12 1 11 

Źródło: opracowanie własne 

Dla całego górnictwa i kopalnictwa pobory wody mogą być w 2030 roku nieco mniejsze niż 

obecnie, przy czym w górnictwie surowców innych niż energetyczne może być około 10% 

wzrost potrzeb wodnych. 

Ponowne przeliczenie wskaźnika wodochłonności i aktualizacja tempa wzrostu 

gospodarczego pozwoli na ocenę  potrzeb wodnych górnictwa i kopalnictwa do 2021 

roku. 

 

Zarys metodyki oceny potrzeb wodnych rolnictwa 

Potrzeby wodne rolnictwa w sprawozdawczości GUS wykazywane są łącznie jako „woda do 

nawodnień rolniczych i leśnych oraz napełniania i uzupełniania stawów rybnych”. Jednak z 

wartości tej zaledwie 9% wody wykorzystuje się do nawodnień rolnych i leśnych. Od kliku 

lat następuje powolny wzrost obiektów stawowych i powierzchni zalewanych stawów oraz 

spadek zużycia wody do nawodnień rolniczych.  

Według ekspertów UE ds. środowiska oraz komisarza ds. rolnictwa UE zmiany klimatu z 

każdym rokiem mają coraz bardziej poważny charakter, a najbardziej dotkliwe odczuje je 

sektor rolnictwa. Zmiany te wystąpią szybciej i będą bardziej dotkliwe niż przewidywał 

Międzyrządowy panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) w sprawozdaniu z 2007 r. Wg IPCC obszar 

Polski, to region w którym prognozowany jest wzrost ryzyka suszy i zwiększenie erozji gleb. 

Pozytywnym aspektem tych zmian może być wydłużenie sezonu wegetacyjnego, a co za tym 

idzie wzrost wydajności plonów, jak również możliwość uprawy roślin ciepłolubnych. 
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Prognozowane zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na znaczne zwiększenie potrzeb w 

zakresie nawadniania [Karaczun Z., Wójcik B. i inni]. Zapotrzebowanie na wodę w 

rolnictwie, zwłaszcza do nawodnień, może ulec zwiększeniu z uwagi na prognozowany 

wzrost produkcji rolnej w celu pozyskiwania biomasy na cele energetyczne. Według 

ekspertów możliwość takiej produkcji rolnej jest realna zwłaszcza w świetle prowadzonej 

polityki UE związanej z dopłatami dla rolników do produkcji roślin energetycznych. Z 

przeprowadzonych badań i analiz wynika, że rośliny energetyczne wymagają lepszego 

zaopatrzenia w wodę niż tradycyjne rolnicze rośliny uprawne [Kowalik P, Scalenghe R]. W 

Polsce obszar gleb zajęty przez rośliny energetyczne w roku 2007 stanowił 10 000 ha, a w 

roku 2015 spodziewane jest, że obejmie obszar 500 000 ha, czyli około 4% całej powierzchni 

użytków rolnych w Polsce. Zatem w 2015 r. planowany jest 50-krotny wzrost obszaru z 

uprawami energetycznymi, co wiąże się ze znacznym zwiększeniem potrzeb wodnych do 

nawadniania tych upraw. W perspektywie kolejnych dekad można spodziewać się kolejnych 

wzrostów w tym zakresie. 

Prognozy ekspertów europejskich dotyczące potrzeb wodnych w rolnictwie przedstawione dla 

trzech scenariuszy [Final Report, 2004] zakładają kilkuprocentowy spadek potrzeb wodnych 

w Polsce w perspektywie 2030 r. Prognozy dla Polski nie uwzględniają jednak możliwości 

rozwoju upraw energetycznych i związanych z tym wzrostem potrzeb wodnych do produkcji 

biomasy. 

Przy założeniu, że polityka związana z rozwojem upraw energetycznych w Polsce będzie 

realizowana, może nastąpić wzrost potrzeb wodnych w scenariuszu rynkowym A1B i 

zrównoważonym B1 nawet o ok. 10-15%. Natomiast w scenariuszu regionalnym, gdzie 

zakłada się powolniejsze tempo wdrażania OZE, potrzeby wodne w rolnictwie mogą 

nieznacznie się zwiększyć na poziomie kilku procent. 

Należy przeprowadzić analizy, które pozwolą określić obecną wielkość obszarów 

zajętych pod uprawy energetyczne wymagające nawadniania. Uaktualnić należy analizy 

pozwalające wydzielić z danych GUS ilość wody przeznaczonej do nawodnień.  

 

3.3. Adaptacja metodyki wyznaczania obszarów, w których przewidywane są 

niedobory wody 

Prognozowane zmiany zarówno w zasobach jak i potrzebach wodnych związane między 

innymi ze zmianami klimatu mogą wpłynąć na pojawienie się problemów z zaopatrzeniem w 

wodę. Środowisko wodne na obszarach, na których niedobory wody mogą wystąpić może być 

szczególnie narażone na oddziaływanie presji. W oparciu o metodykę i dane opracowane w 

projekcie KLIMAT proponuje się wyznaczenie takich obszarów i ich uwzględnienie w ocenie 

ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. Do tego celu zaadaptowano metodykę 

opracowaną w ramach projektu KLIMAT opartą o metody taksonomiczne. 

Wielowymiarowa Analiza Porównawcza (WAP) [Pluta 1977, Mynarski 1992, Grabiński 

1989] jest rozumiana jako zbiór metod służących do wykrywania prawidłowości w 

zbiorowościach, których jednostki są opisane przez liczny zespół zmiennych. Metody te 

obejmują analizę taksonomiczną, w której porównań dokonuje się za pomocą macierzy 

odległości i analizę czynnikową, w której podstawę stanowi macierz korelacji. Metody WAP 

wykorzystywane są często w badaniach przestrzenno – ekonomicznych do porównywania i 

porządkowania obiektów, pod kątem zjawiska będącego kryterium klasyfikacji, za pomocą 

syntetycznego wskaźnika łączącego w sobie informację o poziomie wielu cech 

diagnostycznych opisujących dany obiekt. Pozwalają one na badania nie tylko w ujęciu 

przekrojowym, ale również i czasowym, co może być wykorzystane do prognozowania trendu 

zmian w środowisku wodnym w obliczu zmian klimatu.  
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Podstawą analizy WAP jest odpowiedni dobór cech diagnostycznych z zachowaniem 

kryteriów merytorycznych, formalnych i statystycznych. Pierwsze dwa kryteria mają wymiar 

subiektywny i opierają się na ocenie ekspertów. Natomiast kryterium statystyczne opiera na 

miernikach obiektywnych i służy do wyeliminowania zmiennych o małym stopniu 

diagnostyczności. Kryteria merytoryczne i formalne wymagają by zmienne diagnostyczne: 

 ujmowały najbardziej istotne właściwości badanych zjawisk oraz były jasno 

zdefiniowane i logicznie ze sobą powiązane, 

 umożliwiały wzajemną kontrolę poprzez znajomość związków statystycznych i 

merytorycznych między zmiennymi, 

 charakteryzowały się zgodnością proporcji między liczbą zmiennych reprezentujących 

dany aspekt badanych zjawisk a ich znaczeniem merytorycznym, 

 były mierzalne w sensie możliwości liczbowego wyrażenia poziomu cechy, 

 były kompletne i łatwo dostępne w sensie informacji, 

 były ciągłe to jest, aby umożliwiały porównywanie obiektów w czasie. 

Kryteria statystyczne stawiają zmiennym następujące wymagania: 

 wysoka zdolność dyskryminacji obiektów, co jest związane z dużą zmiennością cechy 

(współczynnik zmienności liczony jako stosunek odchylenia standardowego do 

wartości średniej powinien być wyższy niż 0,1), 

 brak wzajemnego silnego skorelowania (współczynnik korelacji > -0,8 i <0,8) w celu 

wyeliminowania zjawiska powtarzania się podobnych informacji, 

 reprezentatywność cech (lub wskaźników zagregowanych) wybranych z grupy 

zmiennych silnie skorelowanych w stosunku do zmiennych diagnostycznych 

wyeliminowanych z badań. 

 określenie charakteru zmiennych poprzez ich podział na: 

 stymulanty – zmienne których wysokie wartości są pożądane z punktu widzenia 

ogólnej charakterystyki badanego zjawiska 

 destymulanty – zmienne których niskie wartości są pożądane z punktu widzenia 

ogólnej charakterystyki badanego zjawiska  

 nominanty – zmienne których odchylenia od poziomu normalnego są niepożądane 

z punktu widzenia ogólnej charakterystyki badanego zjawiska (w analizie muszą 

być przekształcone w stymulanty lub destymulanty) 

Po ustaleniu cech diagnostycznych elementami składowymi badanej struktury są:  

myyyY ,...,, 21  - m elementowy zbiór obiektów – jednostka przestrzenna 

nxxxX ,...,, 21  - n elementowy zbiór cech – wybrane wskaźniki 

ktttT ,...,, 21  -  k elementowy zbiór jednostek czasu –np. lata 

Elementy te tworzą dla danego momentu czasowego dwuwymiarową macierz informacji X  
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       xij - wartość j-tej zmiennej w i-tym obiekcie 

Uwzględniając czynnik czasu otrzymujemy macierz trójwymiarową.  

Zestawione w macierzy informacje lub dane wyjściowe wyrażone są w różnych jednostkach 

miar i mają różne obszary zmienności, nie jest zatem możliwe wykonywanie na nich operacji 

arytmetycznych i porównywanie ich. Przeprowadzenie operacji standaryzacji zmiennych 

według poniższych wzorów eliminuje te ograniczenia. 
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Punktem wyjścia do dalszych badań jest macierz informacji zmiennych standaryzowanych Z. 
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Do uszeregowania obiektów (metody porządkowania liniowego) pod względem poziomu 

badanego zjawiska wykorzystano tzw. taksonomiczną metodę wzorcową. W metodzie tej 

uporządkowanie obiektów następuje na podstawie miary podobieństwa (odległości) każdego 

obiektu do obiektu wzorcowego, zdefiniowanego jako zestaw, najkorzystniejszych z punktu 

widzenia badanego zjawiska, wartości cech. 

Współrzędne obiektu modelowego nzzzZ 002010 ,...,,  wyznacza się ze wzoru 

tydestymulan

stymulanty

dla

dla

z

z
z

ij

ij

j
min

max
0  

Odległość i-tego obiektu od wzorca obliczona będzie na podstawie wzoru na tzw. odległość 

Euklidesową: 

2

1

1

2

00

n

j

jiji zzd  

Wielkość ta zostanie zestandaryzowana w celu sprowadzenia miary odległości do wartości od 

0 do 1 według wzorów: 
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Jako miarę bliskości pomiędzy każdym obiektem yi a stanowiącym poziom odniesienia z 

wzorcem przyjmuje się wielkość z przedziału (0, 1)  

ii dz 1  

Dany obiekt tym mniej różni się od wzorca im wartość wyznaczonego miernika 

syntetycznego jest bliższa jedności.  

W dynamicznej wersji analizy taksonomicznej w celu zapewnienia porównywalności 

czasowej wartości miernika odległości: 

 średnie i odchylenia standardowe zmiennych diagnostycznych ustala się jednorazowo 

dla całego czasowego obszaru badań 

 współrzędne wzorca ustala się dla całego czasowego obszaru badań na poziomie 

minimalnej lub maksymalnej wartości całej trójwymiarowej macierzy informacji.  

Wyznaczenie dla każdej jednostki przestrzennej syntetycznego miernika odległości od wzorca 

pozwala na przeprowadzenie szeregu analiz tj.: 

 hierarchizację obiektów wraz z ustaleniem procentowego udziału w mierniku 

odległości poszczególnych cech lub grup cech  

 grupowanie obiektów oraz analizy wewnątrz i między grupowe 

 ustalenie związków korelacyjnych (korelacja rang Spearmana) pomiędzy miernikiem 

odległości a wybranymi cechami np. liczbą ludności zamieszkującą dany obszar 

 określenie zmian czasowych  

W projekcie KLIMAT do analizy wyznaczania obszarów, w których przewidywane są 

niedobory wody wybrano następujące parametry, których wartości określono dla SCWP: 

Destymulanty 

 zużycie wody w przemyśle w dam
3
/rok 

 zużycie wody w rolnictwie w dam
3
/rok 

 zużycie wody w gospodarstwach domowych w dam
3
/rok 

 procentowy udział obszarów Natura 2000 w powierzchni SCWP 

 procentowy udział gruntów ornych w powierzchni SCWP 

 gęstość sieci rzecznej w m/ha (założono, że im większa gęstość sieci tym szybszy 

odpływ ze zlewni i mniejsze zasilanie wód podziemnych)  
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Stymulanty 

 średni opad – średni spadek terenu (wielkości zestandaryzowane) 

 procentowy udział jezior i zbiorników w powierzchni SCWP 

 procentowy udział lasów w powierzchni SCWP (o takiej klasyfikacji zdecydowała 

funkcja retencyjna lasu) 

 średni przepływ z wielolecia w cieku głównym w przekroju zamykającym SCWP w 

m
3
/s 

Po stronie potrzeb uwzględniono wskaźniki, które w sposób pośredni charakteryzują potrzeby 

wodne roślin rodzimych (procentowy udział obszarów Natura 2000 w powierzchni SCWP) 

oraz uprawnych (procentowy udział gruntów ornych w powierzchni SCWP). 

Zdecydowano, że analiza zostanie przeprowadzona na poziomie SCWP ze względu na dane o 

zasobach. Wynik analizy zostanie przeniesiony na JCWP w danej SCWP i uwzględniony w 

ocenie stanu ilościowego jako dodatkowy wskaźnik. Analiza przedstawiona w tym rozdziale 

dotyczy jedynie wpływu zmian klimatu i jest jednym z elementów ostatecznej oceny, która 

uwzględni dane szczegółowe. 
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4. SEGMENT METODYCZNY – METODYKA OKREŚLAJĄCA PROCEDURY 

IDENTYFIKACJI PRESJI I OCENY WPŁYWÓW/ODDZIAŁYWAŃ ORAZ 

RYZYKA NIEOSIĄGNIĘCIA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH W ODNIESIENIU 

DO WSZYSTKICH KATEGORII WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

W ramach części metodycznej Etapu I dotyczącej Metodyki określającej procedury 

identyfikacji presji i oceny wpływów/oddziaływań oraz ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych w odniesieniu do wszystkich kategorii wód powierzchniowych wykorzystano 

wejściowe metodyki wypracowane w ramach poprzedniego segmentu etapu I. 

4.1. Cel i miejsce metodyki w procesie planowania w gospodarowaniu wodami. 

Jednym z głównych celów RDW jest zapobieganie dalszemu pogarszaniu oraz ochrona i 

poprawa stanu ekosystemów wodnych oraz, w odniesieniu do ich potrzeb wodnych, 

ekosystemów lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio uzależnionych od ekosystemów 

wodnych. Sukces RDW w realizacji tego celu i związanych z nim zadań jest mierzony 

głównie poprzez stan jednolitych części wód. RDW wprowadza ciągły sześcioletni cykl 

planowania gospodarowania wodami, a przygotowywanie edycji kolejnych planów jest 

poprzedzane analizami skutków oddziaływań wynikających z ustaleń poprzednich planów, 

jak również wprowadzaniem nowych elementów do planów. Głównym zamierzeniem planu 

jest rejestracja bieżącego stanu części wód oraz ustalanie działań dla realizacji celów 

środowiskowych. 

 

Rysunek 15 Poziomy analiz i planowania w gospodarowaniu wodami. 

Podstawowe cechy planowania według RDW wymieniono poniżej: 

 Proces planowania wg RDW jest procesem ciągłym realizowanym w sześcioletnich 

cyklach, pomiędzy poszczególnymi edycjami planów następuje ocena wyników, 

wprowadzanie zmian, w tym zmian wynikających z identyfikacji nowych danych, 

przeprowadzanych kolejnych analiz uzupełniających, jak również zmian wynikających 

m. in. z poprawy stanu wód i weryfikacji podziału na jednolite części wód; 

 Planowanie wykorzystuje na każdym etapie możliwie pełne dane, dostępne techniki i 

rozwiązania metodyczne, uwzględnia się w nim możliwość wprowadzania zmian 

wynikających z doskonalenia dostępności do danych, doskonalenia technik i metodyk 

oraz narzędzi badawczych; 

 Planowanie jest procesem dynamicznym, akty prawne regulujące zagadnienie 

planowania winny tę dynamikę uwzględniać i być przede wszystkim otwarte na 

cykliczność planów i możliwość ciągłej weryfikacji jego elementów; 
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Przegląd oddzia-

ływań człowieka 

Charakterystyki 

Analiza ekonomiczna 

Rozdział 1: 

Wody 

powierzchniowe 

1.2 Ekoregiony 

1.1  Charakterystyki. 

1.3 Warunki 

referencyjne 

Rozdział 2: 

Wody 

podziemne 

Art. 5 

Zał.II 

Zal.  III 

1.4 Presje. 

1.5 Oddziaływania , 

w tym, w miarę 

potrzeby, dalsze 

charakterystyki 

1.2 Dalsze 

charakterystyki 

1.1 Charakterystyki 

początkowe 

1.3 Oddziaływania na 

wody podziemne 

1.4 Oddziaływanie 

zmian w poziomach  

wód podziemnych 

1.5 Oddziaływanie 

zanieczyszczenia na 

jakość wód podziemnych 

 Proces planowania musi być wspierany pracami badawczymi poszukującymi nowych 

technik i doskonalącymi narzędzia oceny stanu wód jak również instrumenty jego 

poprawy, wobec powyższego akty prawne muszą uwzględniać takie możliwości; 

 Konieczne jest pełne zdefiniowanie podstawowych pojęć związanych z procesem 

planowania, akty prawne będą dzięki temu czytelne i jednoznaczne; 

 Planowanie musi być procesem systematycznym, stąd akty prawne nie powinny 

podlegać częstej weryfikacji i zmianom; 

 Akty prawne powinny spełniać rolę koordynującą, wyraźnie definiować podstawowe 

składniki planów i podmioty odpowiedzialne za ich przygotowanie. 

Konieczność opracowywania analizy presji i wpływów (oddziaływań) zanieczyszczeń 

antropogenicznych w szczegółowym ujęciu wszystkich kategorii wód wynika z art. 5 

Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE. Zgodnie z dyrektywą, każde państwo 

członkowskie jest zobowiązane poddać przegląd wpływu działalności człowieka na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych, uaktualnieniu najpóźniej w ciągu 13 lat od dnia wejścia w 

życie dyrektywy, tj. w terminie do 22 grudnia 2013 r. Aktualizacja ta jest kluczowym i 

niezbędnym elementem dalszych prac zmierzających do aktualizacji planów gospodarowania 

wodami na obszarach dorzeczy. Specyfikacja dotycząca przeglądu oddziaływań dla wód 

powierzchniowych została zamieszczona w załączniku II RDW w rozdziale 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 16 Miejsce analizy presji i oddziaływań na wody powierzchniowe w strukturze art. 5 RDW.  
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Podstawowe zadania prowadzące do aktualizacji planów zamieszczono w poniższej tabeli: 

Tabela 17 Podstawowe zadania prowadzące do aktualizacji planów gospodarowania wodami dla obszarów 

dorzeczy 

 Nazwa zadania Czas realizacji 

1 Uaktualnienie analizy stanu obszarów dorzeczy  2013 

2 
Dokonanie przeglądu programu działań i planów 

gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy  
2013-2014 

3 
Opublikowanie uaktualnionych planów gospodarowania 

wodami  
2015 

 

Rysunek 17 Cykliczność prac planistycznych ilustruje powyższy schemat  Źródło-Komisja Europejska. 

Proces prowadzenia przeglądów dotyczących identyfikacji presji i oceny oddziaływań 

opisano w podręczniku  grupy roboczej IMPRESS nr 3 Analysis of Pressures and Impacts) w 

ramach Wspólnej Strategii Wdrażania RDW. Niniejsze analizy wiążą się ściśle zarówno z 

charakteryzowaniem jak i ustalaniem warunków referencyjnych.  

RDW wymaga gromadzenia informacji o typach i rozmiarach antropopresji i wprowadza 

podział na następujące szerokie kategorie presji: 

 punktowe źródła zanieczyszczeń, 

 rozproszone źródła zanieczyszczeń, 

 skutki modyfikacji reżimu przepływu poprzez pobór lub regulację, oraz  

 zmiany morfologiczne. 
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Wszelkie inne presje, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach, muszą zostać 

również określone. Dodatkowo wymagane jest jeszcze uwzględnienie wzorców 

wykorzystania gruntów (np. pod zabudowę miejską lub dla potrzeb przemysłu, rolnictwa lub 

leśnictwa) gdyż może to być pomocne w określeniu terenów, na których mają miejsce 

konkretne rodzaje presji. 

Ocena oddziaływania powinna wykorzystywać zarówno informacje z przeglądu presji, jak i 

wszelkie inne informacje, np. dane monitoringu środowiska, do oceny prawdopodobieństwa, 

że dana jednolita część wód powierzchniowych nie spełni celów w zakresie jakości 

ekologicznej. Dla tych części wód, dla których istnieje ryzyko nieosiągnięcia konkretnie 

wskazanych dla nich celów, konieczne będzie rozpatrzenie potrzeby wdrożenia dodatkowego 

monitoringu i programu działań. 

Celem analizy presji i oddziaływań jest wskazanie części wód, które nie osiągają, lub są 

zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych (art. 4 RDW), które są przedmiotem 

innego opracowania tj. „Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód 

powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych”. 

Cele środowiskowe zależą zarówno od celu nadrzędnego, tj. osiągnięcia dobrego stanu w 

kolejnym cyklu planistycznym, oraz ewentualnie dodatkowe konkretne cele stosujące się do 

obszarów chronionych, zdefiniowanych na podstawie innych aktów prawnych. Cele te 

zależne są też od obecnego stanu danej jednolitej części wód, ponieważ państwa 

członkowskie muszą – w kategoriach ogólnych – zapobiec jakiemukolwiek pogorszeniu się 

tego stanu.  

Drugi przegląd wpływu działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i 

podziemnych w 2013 roku, musi obejmować wszystkie cele środowiskowe podane w art. 4 

RDW: 

 osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód 

powierzchniowych; 

 osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód 

powierzchniowych w odniesieniu do sztucznych części wód; 

 osiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych (tj. dobrego stanu chemicznego i dobrego 

stanu ilościowego wód podziemnych); 

oraz, w przypadkach, kiedy prowadzą do bardziej rygorystycznych celów: 

 zapobieganie pogorszeniu się stanu wód powierzchniowych i podziemnych;  

 osiągnięcie zgodności z celami i normami dla terenów chronionych; 

 odwrócenie wszelkich znaczących i utrzymujących się rosnących trendów stężenia 

substancji zanieczyszczających w wodach podziemnych; oraz 

 zaprzestania zrzutów niebezpiecznych substancji priorytetowych do wód 

powierzchniowych 

 osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód 

powierzchniowych w odniesieniu do silnie zmienionych części wód (SZCW). 

Analiza presji i oddziaływań i ustalanie celów środowiskowych są to procesy 

przeprowadzane równolegle i ściśle na siebie oddziaływają, stąd konieczna jest 

wzajemna współpraca pomiędzy zespołami realizującymi niniejsze prace, lub za 

pośrednictwem Zleceniodawcy – Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.   
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Analizy presji i oddziaływań muszą ocenić ryzyko niespełnienia każdego z celów 

postawionych przez RDW dla wód powierzchniowych, jak również dla wód podziemnych. 

Cele te mogą być zakłócone przez szeroki wachlarz presji, obejmujących zrzuty ze źródeł 

punktowych, zrzuty ze źródeł rozproszonych, pobory wody, regulację przepływu wody, 

zmiany morfologiczne i sztuczne zasilanie wód podziemnych. Te i inne presje mogące 

wpłynąć na stan ekosystemów wodnych muszą zostać uwzględnione w analizach.  

W drugim cyklu planowania wymagane jest osiągnięcie celów zasadniczych RDW czyli 

dobrego stanu wód powierzchniowych i dobrego stanu wód podziemnych najpóźniej do 

końca 2021 roku, w stosunku do tych części wód, dla których w pierwszym cyklu 

planistycznym zastosowano art. 4.3 – 4.7. Zgodnie z tym, analizy presji i oddziaływań muszą 

uwzględniać prawdopodobne kierunki rozwoju presji przed rokiem 2021, zdolne do 

spowodowania tego, że niektórym częściom wód zagrozi nieosiągnięcie stanu dobrego, jeżeli 

nie zaprojektuje się i nie wdroży właściwych programów działań. W związku z powyższym 

wymaga to  uwzględnienia skutków istniejących rozwiązań ustawowych oraz prognozowania 

w jaki sposób będą się zmieniać w czasie te kluczowe czynniki ekonomiczne, które wpływają 

na wykorzystanie wód, a także w jaki sposób wspomniane zmiany mogą wpływać na presje 

wywierane na środowisko wodne. Zgodnie w wytycznymi prognozy takie powinny zostać 

uzyskane poprzez ekonomiczne analizy wykorzystania wód wymaganych w art. 5. 

Od analiz presji i oddziaływań wymaga się również wskazania, wobec których z zagrożeń 

osiągnięcia celów RDW można oczekiwać realizacji działań wyszczególnionych w innych 

aktach prawodawstwa Wspólnoty. Informacje te umożliwią ocenę, sformułowanie porad oraz 

znalezienie w trakcie analizy ekonomicznej najbardziej efektywnej pod względem kosztów 

kombinacji działań, jakich można użyć do zaradzenia innym zagrożeniom nieosiągnięcia 

celów RDW. 

W wytycznych IMPRESS zastosowano powszechnie przyjęty schemat analityczny DPSIR 

(Driver, Pressure, State, Impact, Response czyli Czynnik sprawczy, Presja, Stan, 

Oddziaływanie, Reakcja).  

Terminom tym przypisano poniższe definicje: 

Czynnik sprawczy (driver) - antropogeniczna działalność, która może wywołać skutek w 

środowisku (np. rolnictwo, przemysł) 

Presja (pressure) - bezpośredni skutek czynnika sprawczego (na przykład, skutek powodujący 

zmianę w przepływie lub zmianę chemizmu wody). 

Stan (state) - Kondycja części wód wynikająca z działania zarówno czynników naturalnych, 

jak i antropogenicznych (tj. charakterystyki fizyczne, chemiczne i biologiczne) 

Oddziaływanie (impact) - skutek presji w środowisku (np. śnięcie ryb, przekształcenie 

ekosystemu) 

Reakcja - odpowiedź (response) - działania podjęte w celu uzyskania poprawy stanu części 

wód (np. ograniczenie poboru, ograniczanie zrzutów ze źródeł punktowych, opracowanie 

wskazówek w zakresie najlepszych praktyk dla rolnictwa) 
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Rysunek 18 Schemat analityczny DPSIR wg Wytycznych IMPRESS 

W analizie presji i oddziaływań konieczne jest więc uwzględnienie informacji o czynnikach 

sprawczych  oraz zmianach stanu, ale nie ma potrzeby rozpatrywać reakcji (odpowiedzi).  

Zgodnie z wytycznymi IMPRESS jeżeli jednolita część wód nie osiąga celu wskazanego dla 

niej w RDW, lub jest zagrożona takim nieosiągnięciem, wtedy przyczyna tej sytuacji (tj. 

presja lub połączone presje) musi zostać zbadana. W związku z tym należy zidentyfikować 

znaczące presje (jakąkolwiek presję, działającą pojedynczo, lub w połączeniu z innymi 

presjami), które mogą prowadzić do nieosiągnięcia konkretnego celu. Należy przy tym mieć 

na uwadze, że różne rodzaje presji oddziaływują na różne części wód w różnej skali 

przestrzennej i czasowej. Rzeczywistym kryterium, którego należy użyć do oceniania 

znaczących presji , w odniesieniu zarówno do wód powierzchniowych jak i podziemnych jest 

to, że zachodzi ryzyko nieosiągnięcia  przez nie celów wyznaczonych w Dyrektywie. Proces 

analizowania presji i ich oddziaływań jest procesem "oceny ryzyka", a w wytycznych 

IMPRESS nazywany jest zawsze analizą presji i oddziaływań.  

Wewnętrzne mechanizmy RDW ustalające cele środowiskowe (wyjątki i specjalne ustalenia 

dla sztucznych i silnie zmienionych części wód) i konsultacje społeczne umożliwiają 

wystarczającą elastyczność w uwzględnianiu różnych rodzajów użytkowania wód i 

zainteresowanych stron w przejrzystej formie. W planach gospodarowania wodami należy 

uwzględnić obszary priorytetowe dla realizacji celów, uwzględniając możliwości finansowe i 

różne rodzaje użytkowania wody. W planach gospodarowania wodami należy również 

zidentyfikować przestarzałą infrastrukturę techniczną, której dalsze istnienie nie znajduje 

uzasadnienia, w myśl analizy efektywności kosztowej i ustalić warunki jej unieruchomienia. 

Demontażowi i rozbiórce urządzeń winny towarzyszyć odpowiednie działania ochraniające. 

Należy podkreślić, że integracja polityki wodnej, ochrony przed powodzią, hydroenergetyki i 

transportu wodnego jest kluczowa z uwagi na wysokie ryzyko konfliktów, w przypadku braku 

koordynacji w procesie wdrażania. Brak koordynacji może skutkować opóźnieniami, 

wzrostem kosztów i obniżeniem standardów. 

RDW pozwala państwom członkowskim na identyfikowanie i wyznaczanie w PGW  „silnie 

zmienionych części wód (SZCW)” oraz „sztucznych części wód (SCW)” w myśl artykułu 4 

ust.3 RDW. W szczególnych przypadkach możliwe jest wyznaczenie mniej rygorystycznych 

celów dla jednolitych części wód i wydłużenie terminu ich osiągnięcia (artykuł 4 ust. 4 i 5 

RDW). 

Oddziaływanie 

Wzrost glonów i roślin 

Stan 

Wzrost poziomu 

substancji  biogennych 

Reakcja 

Ograniczenie 

zrzutów/odprowadzeń 

Presja 

Zrzuty/odprowadzenia 

ścieków 

Siła sprawcza 

Wzrost populacji 
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Koncepcję części wód silnie zmienionych wprowadzono do RDW uznając fakt, że wiele 

części wód w Europie było przedmiotem poważnych przekształceń hydromorfologicznych 

umożliwiających ich gospodarcze wykorzystywanie, między innymi dla celów ochrony przed 

powodzią. Jest to po części akceptacja dla dokonanych już zmian, które służą celom 

cywilizacyjnym i gospodarczym. W RDW artykuł 4 ust. 3 zawiera listę następujących 

rodzajów działalności, które uznano za przyczyny oznaczania części wody jako silnie 

zmienionej: 

 żegluga, w tym porty lub rekreacja, 

 działania, na potrzeby których gromadzi się wodę, takie jak zaopatrzenie w wodę pitną, 

wytwarzanie energii lub nawadnianie, 

 regulacja wód, ochrona przeciwpowodziowa i melioracja gruntów, 

 działania związane z rozwojem cywilizacyjnym. 

W realizacji niniejszej pracy uwzględnione zostaną prace związane z wdrażaniem Ramowej 

Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej (Dyrektywa 2008/56/WE) i Dyrektywy 

Powodziowej (Dyrektywa 2007/60/WE). Baza danych utworzona na potrzeby analizy presji i 

oddziaływań powinna mieć tutaj nadrzędny charakter i zawierać informacje związane z 

wdrażaniem obu tych dyrektyw. Dlatego prace związane z pozyskiwaniem informacji nt. 

presji hydromorfologicznych, będących urządzeniami wodnymi służącymi ochronie 

przeciwpowodziowej powinny być skoordynowane z niniejszym zadaniem. Dodatkowe 

powiązanie z Dyrektywą Powodziową polega na uwzględnieniu obiektów zagrożonych 

powodzią mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie wód. Praktyczne powiązanie z 

Dyrektywą w sprawie Strategii Morskiej związane jest z ograniczaniem odprowadzania 

zanieczyszczeń do mórz 

 

Synchronizacji prac planistycznych związanych z RDW i DP dotyczy zdefiniowanie 

potencjalnych presji hydromorfologicznych. Z uwagi na termin zakończenia niniejszej pracy 

(koniec sierpnia 2013) działania techniczne dla I okresu planistycznego związane z DP mogą 

do tego czasu nie zostać zdefiniowane.  

Aby uwzględnić ewentualne nowe presje hydromorfologiczne związane z ochroną 

przeciwpowodziową Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o przynajmniej przybliżoną  

informację, jakie istotne techniczne rozwiązania zamierza się zrealizować do 2021. 

Innym rozwiązaniem może być aktualizacja analizy presji i oddziaływań w 2014 roku, w 

momencie podjęcia decyzji o działaniach służących realizacji celów Dyrektywy 

powodziowej, a tym samym będących obiektami powodującymi presje hydromofrologiczne 

na wody powierzchniowe. 

 

4.2. Identyfikacja presji, wpływów/oddziaływań i zagrożeń antropogenicznych dla 

wszystkich kategorii jednolitych części wód powierzchniowych (tj. rzecznych, 

jeziornych, przejściowych i przybrzeżnych) w poszczególnych obszarach 

dorzeczy. 

Zgodnie ze schematem analitycznym DPSIR poza ogólnym opisem części wód, istotna jest 

dodatkowa identyfikacja czynników sprawczych, które mogą wywierać presje na daną część 

wód. W poniższej tabeli w ślad za Wytycznymi IMPRESS podano ogólny podział czynników 

sprawczych na kategorie.  
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Tabela 18 Ogólny podział presji, które mają być uwzględnione w analizie, na kategorie oparte na czynnikach 

sprawczych  

ŹRÓDŁO ROZPROSZONE  Odwadnianie terenów zabudowanych (w tym 

spływ powierzchniowy) 

Rozproszone źródła rolnicze 

Leśnictwo 

Inne [źródła] rozproszone  

ŹRÓDŁO PUNKTOWE Ścieki:  

komunalne 

z przemysłu 

z górnictwo 

skażony grunt
3
  

z punktowych źródeł rolniczych 

z gospodarki odpadami 

z akwakultury
4 

DZIAŁALNOŚĆ 

WYKORZYSTUJĄCA 

SPECYFICZNE SUBSTANCJE  

Wytwórstwo, wykorzystanie i emisje ze 

wszystkich sektorów przemysłowych/rolniczych 

POBÓR  Obniżenie przepływu  

SZTUCZNE ZASILANIE Zasilanie wód podziemnych 

MORFOLOGICZNE  

 

Regulacja przepływu 

Gospodarka wodna na rzekach 

Gospodarka wodami przejściowymi i 

przybrzeżnymi 

Inne morfologiczne 

INNE ANTROPOGENICZNE Różne 

Czynniki sprawcze utożsamiane są z sektorami działalności, które powodują powstawanie 

szeregu presji, zarówno w postaci źródeł punktowych jak i rozproszonych. Czynniki sprawcze 

określane są ilościowo poprzez łatwe do uzyskania dane zagregowane,  dla pewnego obszaru, 

na przykład: wyrażona w hektarach powierzchnia gruntów ornych, zagęszczenie ludności itp.. 

Porównywanie danych dotyczących czynników sprawczych z właściwą zagregowaną 

informacją z monitoringu pozwala na ocenę jakie jest prawdopodobieństwo, że rozpatrywany 

czynnik sprawczy związany jest z presjami na środowisko. Co oznacza, że jedynie 

spodziewane presje powinny być poddane bardziej szczegółowej analizie. 

Procedura wstępnej selekcji jest zarówno drogą przyspieszenia zbierania danych poprzez 

skoncentrowanie się na racjonalnie spodziewanych presjach, których wystąpienie jest 

najbardziej prawdopodobne, jak również zapewnia ona niezależną ocenę zależności pomiędzy 

presjami a oddziaływaniami, co jest szczególnie cenne w sytuacji, kiedy zarówno rejestr 

emisji jak i rejestr poborów zawiera niewiele zapisów. 

                                                 
3
 Skażenie z odsiąku składowanych odpadów 

4
 Ścieki ze zrzutu wód ze stawów hodowlanych 
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Informacje opisujące czynniki sprawcze i presje wymagane są tak dla jednolitych części wód 

powierzchniowych jak i podziemnych, gdyż np. działalność może wywierać presję zarówno 

na wody powierzchniowe jak i podziemne. Podobnie, działalność rolnicza może wywierać 

presję na kilka części wód położonych w dole cieku. Dane te zestawione w skali obszarów 

dorzeczy powinny być analizowane w odniesieniu do każdej z poszczególnych części wód.  

Identyfikacja presji jako "znaczącej" interpretowana jest w Wytycznych IMPRESS jako 

wskazanie presji, która przyczynia się do oddziaływania, mogącego zagrozić osiągnięciu 

przez daną jednolitą część wód któregoś z celów. Identyfikacja ta wymaga zrozumienia 

charakteru oddziaływania, jakie presja może wywołać, oraz zastosowania właściwych metod 

monitoringu i oceny zależności pomiędzy presją a oddziaływaniem. Poniżej przytoczono 

możliwe oddziaływania z Wytycznych IMPRESS, stosując ogólne kategorie presji. Należy 

dodać, że nie wszystkie elementy w tabelach będą uwzględniane w warunkach polskich. 

Presje zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych i punktowych. 

Presja zanieczyszczenia powstaje w wyniku działalności, mogącej bezpośrednio spowodować pogorszenie się 

stanu części wód. W większości przypadków presja ta wiąże się z dodawaniem lub uwalnianiem substancji do 

środowiska. Może być to zrzut produktu odpadowego, ale może to też być skutek lub produkt uboczny jakiejś 

innej działalności, jak na przykład wymywanie substancji biogennych z obszarów wykorzystywanych przez 

rolnictwo. Presja zanieczyszczeń może być również spowodowana przez działanie polegające na zmianie 

sposobu użytkowania gruntów, na przykład dynamika osadów modyfikowana jest przez urbanizację, gospodarkę 

leśną oraz zmiany w stosowaniu upraw ozimych i jarych. Najszerzej stosowany podział na kategorie presji 

zanieczyszczeń polega na rozróżnieniu pomiędzy źródłami rozproszonymi i punktowymi (patrz Tabele 3.2 i 3.3). 

Jednakże rozróżnienie pomiędzy źródłami rozproszonymi i punktowymi nie zawsze bywa wyraźne, i może znów 

odnosić się do skali przestrzennej. Na przykład, obszary skażonych gruntów mogą być uważane zarówno za 

rozproszone lub za punktowe źródła zanieczyszczeń. 

W przypadku zanieczyszczeń rozproszonych, siły sprawcze zwykle nie są bezpośrednio związane z presjami, ale 

zanieczyszczenie dochodzi do części wód drogami, gdzie siłą sprawczą jest hydrologia. 

Tabela 3.2 Przykłady presji źródeł rozproszonych i ich oddziaływań. 

Działalność lub siła 

sprawcza 

Droga, którą wywierana jest presja Możliwa zmiana stanu lub oddziaływania 

Rolnictwo Straty substancji biogennych w 

rolnictwie poprzez: 

 spływ powierzchniowy 

 erozję gleby 

 melioracje  

 wymywanie (tj. przepływ 

śródpokrywowy, źródła i wody 

podziemne) 

 (obejmuje nadmiar nawozów i 

obornika oraz mineralizację 

pozostałości). 

Substancje biogenne modyfikują 

ekosystem. 

Straty pestycydów wspomnianymi wyżej 

drogami 

Toksyczność, skażenie zasobów wody 

pitnej. 

Straty osadów poprzez erozję gleby, 

brzegów i koryta 

Zmiana ukształtowania koryta, zmiany w 

zespole bezkręgowców, utrata ikrzysk. 

Emisje przemysłowe 

do atmosfery. 

Depozycja związków azotu i siarki. Zakwaszenie powierzchniowych i 

podziemnych części wód. Eutrofizacja. 

Transport Wycieki substancji zanieczyszczających Znaczne zanieczyszczenie części wód. 

Użycie soli jako środka do usuwania 

oblodzenia. 

Podwyższone stężenia chlorków. 

Użycie herbicydów  
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Spaliny z silników Zwiększenie ilości zakwaszających 

chemikaliów w atmosferze, a zatem i 

depozycji 

Tabela 3.3 Przykłady presji źródeł punktowych i ich oddziaływań. 

Działalność lub siła 

sprawcza 

Presja Możliwa zmiana stanu lub 

oddziaływanie 

Przemysłowa (podlegająca 

wymogom IPPC i nie 

podlegająca wymogom 

IPPC) 

Odprowadzanie ścieków do wód 

powierzchniowych i podziemnych
*
. 

Substancje toksyczne wywierają skutek 

bezpośredni, podwyższona zawartość 

zawiesiny, materia organiczna zmienia 

reżim tlenowy, substancje biogenne 

zmieniają ekosystem. 

Funkcjonowanie miast Odprowadzanie ścieków do wód 

powierzchniowych i podziemnych
*
. 

jw. 

Składowisko  Substancje chemiczne w odcieku jw. 

Doły do zakopywania 

padłych zwierząt (np. po 

epidemii) 

Skażony odciek jw. 

Wcześniejsze wykorzystanie 

terenu 

Skażony grunt Różne 

Produkcja energii cieplnej Zrzut wód chłodniczych powoduje 

zmiany reżimu termicznego. 

Podwyższone temperatury, obniżenie 

zawartości tlenu rozpuszczonego, 

zmiany tempa procesów 

biogeochemicznych. 

Biocydy w wodach chłodniczych Wywieranie bezpośredniego skutku 

toksycznego na faunę wodną. 

Pogłębianie Usuwanie osadów dennych Ukształtowanie dna, zmiany w zespole 

bezkręgowców 

Usuwanie podłoża Utrata siedlisk 

Hodowla ryb Karmienie, stosowanie leków, 

ucieczki 

Substancje biogenne, choroby, 

produkty weterynaryjne, obce 

populacje ryb, zmodyfikowana sieć 

pokarmowa. 

Ilościowe presje wywierane na zasoby. 

Stan ilościowy został w RDW wspomniany jedynie w odniesieniu do wód podziemnych, ale presje ilościowe 

muszą być szacowane dla wszystkich części wód. W przypadku wód powierzchniowych presje takie 

uwzględniane są przy ocenie stanu hydromorfologicznego. We wszystkich częściach wód presje ilościowe są 

ważne ponieważ wywierają wpływ na rozcieńczenie, czas przebywania i magazynowanie. Przykłady presji 

ilościowych zamieszczono w Tabeli 3.4. 

Tabela 3.4 Przykłady presji ilościowych i ich oddziaływań. 

Działalność lub siła 

sprawcza 

Presja Możliwa zmiana stanu lub oddziaływanie  

Rolnictwo i zmiana 

użytkowania gruntów 

Zmodyfikowane wykorzystanie 

wody przez roślinność. 

Uszczelnienie gruntu 

Zmiana zasilania części wód podziemnych 
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Pobór na cele 

nawadniania i 

zaopatrzenia 

podmiotów publicznych 

i prywatnych 

Obniżenie przepływu lub 

zasobności  warstw 

wodonośnych. 

Obniżenie rozcieńczenia strumieni 

chemicznych  

Zmniejszone magazynowanie. 

Zmodyfikowany przepływ i reżimy 

ekologiczne. 

ingresja wód słonych 

Zmiany w  ekosystemie lądowym zależnym 

[od wód podziemnych]. 

Sztuczne zasilanie Zwiększona zasobność Podwyższony odpływ. 

Skażenie wód podziemnych. 

Przerzucanie wody Podwyższony przepływ w wodach 

przyjmujących. 

Zmodyfikowane reżimy: termiczny, przepływu 

i ekologiczny. 

Presje hydromorfologiczne. 

Presje hydromorfologiczne mogą wywierać bezpośrednie oddziaływanie na wody powierzchniowe, oprócz 

oddziaływania na stan ilościowy. Przykłady przedstawiono w Tabeli 3.5. 

Tabela 3.5 Przykłady presji hydromorfologicznych i ich oddziaływań. 

Działalność lub siła 

sprawcza 

Presja Możliwa zmiana stanu lub oddziaływanie 

Pogłębianie Usuwanie osadów i rumowiska 

dennego  

Ukształtowanie dna, zmiany w zespole 

bezkręgowców 

Usuwanie podłoża Utrata siedlisk 

Zmiana w poziomie zwierciadła wód Zmiana w poziomie zwierciadła wód, 

utrata terenów podmokłych, utrata 

ikrzysk. 

Bariery fizyczne 

(zapory, jazy itp.) 

Zmienność charakterystyki przepływu 

(np. objętość, prędkość, głębokość) 

zarówno poniżej jak i powyżej 

bariery. 

Zmiana reżimu przepływu i zmiana 

siedliska. 

Modyfikacje koryta (np. 

prostowanie) 

Zmienność charakterystyki przepływu 

(np. objętość, prędkość, głębokość) 

Zmieniony reżim przepływu i zmienione 

siedlisko. 

Presje biologiczne 

Presje biologiczne to te, które mogą powodować bezpośrednie oddziaływanie na żywe zasoby przyrody, 

ilościowe lub jakościowe. 

Tabela 3.6 Przykładowe presje biologiczne i ich oddziaływania. 

Działalność lub siła 

sprawcza 

Presja Możliwa zmiana stanu lub oddziaływanie 

Połowy ryb Wędkarstwo Zubożona fauna ryb, szczególnie o 

gatunki migrujące lub amfibiotyczne) 

Zarybianie Genetyczne "skażenie" dziko żyjących 

populacji. 

Introdukcja obcych 

gatunków 

Konkurowanie z miejscowymi 

gatunkami 

Zastępowanie populacji, zniszczenie 

siedlisk, konkurencja o pokarm. 
 

* według obowiązujących w Polsce przepisów odprowadzanie ścieków odbywa się do wód lub 

do ziemi, nie ma podziału na wody powierzchniowe i podziemne. 

Lista kontrolna (Tabela 19), będąca listą sił sprawczych i presji, które powinny być brane pod 

uwagę, jako część analizy presji i oddziaływań w jednolitych częściach wód 
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powierzchniowych, ma na celu wynotowanie w pierwszej kolejności wszystkich presji bez 

zwracania uwagi na ich znaczenie. 

Tabela 19 Presje do uwzględnienia 

Do identyfikacji presji planuje się wykorzystanie metody wstępnej selekcji (“przesiewania” – 

ang. screening), której celem jest wskazanie za pomocą uproszczonej oceny, tych jednolitych 

części wód , które są ewidentnie “zagrożone” lub “niezagrożone” nieosiągnięciem w 2021 

roku celów wyznaczonych dla nich w Dyrektywie. Należy podkreślić również, że w stosunku 

do analizy przeprowadzonej w pierwszym cyklu planistycznym dane, jakie zostaną 

wykorzystane do tego celu są bardziej szczegółowe. Wpływać to będzie również na końcowe 

wyniki analizy presji i oddziaływań. 

Poniżej w tabeli przedstawiono przykładowe kryteria znaczących presji. 

SIŁY SPRAWCZE 

Kategoria części wód Cele 

Rzeki Jeziora 

Wody 

przybrzeżne

/przejściow

e 

RD

W  

Woda 

wodociągo

-wa 

Woda do 

kąpieli, 

rekreacji 

Siedlisk

a, ptaki 

Zanieczyszczenie 

Gospodarstwa domowe x x x x x x  

Przemysł (działający obecnie, 

lub w przeszłości) 
x x x x x   

Rolnictwo x x x x x x x 

Akwakultura/hodowla ryb x  x x    

Leśnictwo x x x     

Obszary nieprzepuszczalne  x x x x  x  

Kopalnie, kamieniołomy x   x    

Składowiska (komunalne, 

przemysłowe, mogilniki) 
x  x x   x 

Transport x  x    x 

Przekształcenie reżimu hydrologicznego 

Pobór (roln., przem., gosp. dom.) x x  x x   

Prace regulacyjne  x  x x   x 

Prace hydroenergetyczne  x  x x   x 

Hodowla ryb x   x    

Chłodzenie x       

Zwiększania przepływu 

(przerzuty, zrzuty)  
x   x   x 

Morfologia (zmiany w morfologii) 

Działalność rolnicza x x x x   x 

Tereny zurbanizowane x x x x x  x 

Tereny przemysłowe x x x x   x 

Ochrona przeciwpowodziowa x  x x    

Eksploatacja, utrzymanie x  x x    

Żegluga x  x    x 

Biologia 

Rybactwo/wędkarstwo x x x x    

Hodowla ryb x x x x    

Opróżnianie stawów x x     x 
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Tabela 20 Przykładowe kryteria znaczących presji: Narzędzie do wstępnej selekcji presji opracowane w 

Niemczech przez LAWA 

Presje : źródła punktowe Kryteria 

oczyszczalnie ścieków komunalnych 

> RLM= 2000 (na podstawie 

Dyrektywy o oczyszczaniu ścieków 

komunalnych) 

- Roczna objętość zrzutu wód  

- Liczba mieszkańców (P), równoważna liczba mieszkańców (RLM)  

- Ładunki substancji, zgodnie z załącznikiem I do niemieckiej 

dyrektywy o ściekach  

- Roczne ładunki substancji priorytetowych, substancji wymienionych 

w dyrektywie o celach jakościowych, oraz substancji specyficznych 

dla dorzecza, w zakresie w jakim substancje te są regulowane 

przepisami dyrektyw wodnych.  

Bezpośrednie zrzuty z przemysłu - Oświadczenie o systemach, zgodnie z dyrektywą IPPC = substancje 

zanieczyszczające według EPER   

- Roczne ładunki z zakładów zobowiązanych do składania 

sprawozdań na mocy dyrektywy Rady 96/61/WE dotyczącej 

zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli: 

uwzględnienie szczególnych progów wielkości dla rocznych 

ładunków 26 substancji (por. Tabela 1, Progi wielkości; EPER 

(Europejski rejestr emisji zanieczyszczeń) 

- Roczne ładunki substancji priorytetowych, substancji wymienionych 

w dyrektywie o celach jakościowych, oraz substancji specyficznych 

dla dorzecza, w zakresie w jakim przepisy dyrektyw wodnych 

zawierają ograniczenie względem tych substancji.  

- Obiekty przemysłu spożywczego > RLM=4000 

Zrzuty wód burzowych/z kanalizacji 

ogólnospławnej  

Zrzuty ścieków z obszaru zurbanizowanego > 10 km2  

Tereny zurbanizowane mogą być oszacowane np. na podstawie map 

użytkowania gruntów wg CORINE LAND COVER, pomnożone 

przez współczynniki zrzutów
5
.  

Zrzuty z ładunkiem ciepła  Zrzuty z ładunkiem ciepła > 10 MW  

Zrzuty soli  Zrzuty chlorków > 1 kg/s 

Presje: źródła rozproszone Kryteria 

Zazwyczaj dokonuje się przeglądu źródeł rozproszonych podczas inwentaryzacji wód podziemnych. Dane te 

mogą być wykorzystane również do opisu powierzchniowych części wód (nie stosuje się to do erozji z 

powierzchni o gradiencie nachylenia > 2%). Jeżeli nie są dostępne żadne wyniki pochodzące z opisu wód 

podziemnych, można do oceny presji ze źródeł rozproszonych użyć poniższych wartości: 

 - Teren zurbanizowany > 15 %  

- Tereny rolnicze = 40 % 

- Buraki cukrowe, ziemniaki i kukurydza = 20% terenów rolniczych  

- Obszar upraw specjalnych (winnice, uprawa owoców i warzyw,…) 

= 5 % terenów rolniczych 

- Tereny skażone = indywidualny przypadek 

Pobór wody Kryteria 

 Pobór bez recyrkulacji > 50 l/s 

Regulacja przepływu wody Kryteria 

Bariery antropogeniczne Parametr "bariery antropogeniczne" (przegląd siedlisk potokowych): 

 6 

Rozlewisko Parametr "rozlewisko" (Przegląd siedlisk potokowych): = 7 

 Odcinki o zmienionym kierunku > x km 

Przekształcenia morfologiczne Kryteria 

Przekształcenia morfologiczne Przegląd siedlisk potokowych i porównywalne dane 

Uściślone zapisy uwzględniające polskie warunki przedstawione zostaną w ostatecznej wersji 

metodyki. 

                                                 
5
 W warunkach polskich informacja z CLC zostanie uzupełniona o dostępne informacje w skali krajowej o 

istniejących systemach kanalizacji burzowej 
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5. SEGMENT DANYCH 

5.1. Analiza i wskazanie danych o presjach oraz analiza możliwości  pozyskania 

danych i opracowań wraz ze wskazaniem źródeł danych, ich formatu, sposobu 

(w tym szacunkowego kosztu) ich pozyskania i wskazania materiałów 

niezbędnych oraz realnych dla potrzeb realizacji analizy presji i wpływów 

antropogenicznych na jednolite części wód. 

Podstawę prac stanowią Wytyczne IMPRESS, oraz baza danych utworzona na podstawie 

danych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, wymienionych w punkcie 2.1.  

Poniżej zestawiono w postaci tabelarycznej zakres informacji o presjach i oddziaływaniach 

objęty niniejszą analizą. Przedstawione informacje tabelaryczne zaczerpnięte z Wytycznych 

IMPRESS  zostaną uwzględnione przy analizie danych w warunkach polskich.  

5.1.1. Informacje o presjach  

5.1.1.1. Informacje o punktowych źródłach zanieczyszczeń 

Typ danych Wykorzystanie Źródło 

Dyrektywa dotycząca ścieków 

komunalnych (91/271/EWG) - dane 

i sprawozdania 

Ocena obiektów ustanowionych dla tej 

dyrektywy i zrzutów z nich. Parametrami 

mierzonymi w monitoringu są: BZT5, ChZT, 

zawiesiny ogólne, a w przypadku zrzutów na 

tereny wrażliwe podlegające eutrofizacji – 

fosfor ogólny i azot ogólny.  

Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Dyrektywa dotycząca 

zintegrowanego zapobiegania 

zanieczyszczeniom (96/61/WE) – 

dane i sprawozdania 

Sprawdzenie obiektów dopuszczonych na 

mocy dyrektywy IPPC i zrzutów z nich. W 

trakcie dokonywania dalszej charakterystyki 

– rozważyć szczegółowo rodzaj działania.  

Krajowe bazy danych i 

sprawozdania, EPER 

Działalność dopuszczona na mocy 

regulacji dyrektywy  76/464/EWG – 

Zanieczyszczenie spowodowane 

przez niektóre substancje 

niebezpieczne odprowadzane do 

wód 

Sprawdzenie lokalizacji, gdzie prowadzona 

jest działalność dopuszczona na mocy 

dyrektywy. W trakcie dokonywania dalszej 

charakterystyki – rozważyć szczegółowo 

rodzaj działania. 

Krajowe bazy danych i 

sprawozdania, EPER 

Dyrektywa 75/440/EWG dot. 

jakości wód powierzchniowych  

przeznaczonych do pozyskiwania 

wody pitnej 

Informacje o jakości wód powierzchniowych, 

wykorzystywanych jako woda do picia 

(monitorowane, w regularnych odstępach 

czasu, parametry fizyczne, chemiczne i 

mikrobiologiczne). 

Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Działalność dopuszczona na mocy 

regulacji dyrektywy w sprawie 

ochrony wód podziemnych 

(80/68/EWG) 

Sprawdzenie lokalizacji, gdzie prowadzone 

są działania dopuszczone na mocy dyrektywy 

w sprawie ochrony wód podziemnych. W 

trakcie dokonywania dalszej charakterystyki 

– rozważyć szczegółowo metody usuwania. 

Krajowe bazy danych i 

sprawozdania, EPER 

Dane o stosowaniu/sprzedaży 

nawozów. 

Ocena ilości zużywanych nawozów Administracja rolna 

Obiekty dopuszczone na mocy 

regulacji dyrektywy 1999/31/WE 

Dyrektywa w sprawie usuwania odpadów na 

wysypiska. Dyrektywa dostarcza informacji 

o ilości odpadów ostatecznie usuniętych na 

wysypiska. Sprawdzenie lokalizacji, gdzie 

prowadzone są działania regulowane pod 

kątem wymagań dyrektywy o usuwaniu na 

wysypiska. W trakcie dokonywania dalszej 

charakterystyki – rozważyć szczegółowo 

rodzaj działania. 

Krajowe bazy danych i 

sprawozdania, EPER 
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Typ danych Wykorzystanie Źródło 

Obiekty podlegające regulacjom na 

mocy dyrektywy w sprawie kontroli 

niebezpieczeństwa poważnych 

awarii (Seveso) (96/82/WE) 

Celem dyrektywy jest zapobieganie 

poważnym awariom. Obejmuje to 

ograniczenia nakładane na substancje 

niebezpieczne. Sprawdzenie lokalizacji, 

gdzie prowadzone są działania regulowane 

pod kątem wymagań dyrektywy w sprawie 

kontroli niebezpieczeństwa poważnych 

awarii. W trakcie dokonywania dalszej 

charakterystyki – rozważyć szczegółowo 

rodzaj działania. 

Krajowe bazy danych i 

sprawozdania, EPER 

Obszary wyznaczone w ramach 

dyrektywy dotyczącej azotanów 

(91/676/EWG)  

Ocena uwalniania azotanów pochodzenia 

rolniczego 

Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Wskazówki OSPAR dotyczące 

zharmonizowanych procedur 

kwantyfikacji i składania 

sprawozdań w zakresie substancji 

biogennych (HARP-NUT) 

Ocena uwalniania azotanów 

 

Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Wskazówki OSPAR dotyczące 

zharmonizowanych procedur 

kwantyfikacji i składania 

sprawozdań w zakresie substancji 

niebezpiecznych (HARP-HAZ) 

Ocena zrzutów substancji niebezpiecznych Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Doły do zakopywania zwierząt 

padłych lub zabitych podczas 

epidemii 

Identyfikacja lokalizacji, gdzie zakopano 

znaczącą liczbę (>50) padłych lub zabitych 

zwierząt, w ramach działań zwalczania 

choroby 

Nadzór weterynaryjny 

Znane źródła punktowe na 

obszarach skażonych, starych 

wysypiskach, w kopalniach itp. 

Identyfikacja głównych miejsc, które są 

możliwymi źródłami punktowymi, ale nie 

podlegają regulacjom na mocy powyższych 

dyrektyw  

Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Przelewy wód burzowych z 

systemów kanalizacyjnych 

Identyfikacja przelewów wód burzowych 

odprowadzanych do gruntu 

Administracje gospodarki 

wodnej 

Depozycja atmosferyczna 

 

Identyfikacja obszarów podlegających 

depozycji atmosferycznej (np. kwaśnym 

deszczom) 

Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Linie kolejowe (herbicydy) i 

pobocza dróg 

Identyfikacja linii kolejowych i używanych 

herbicydów 

Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Rurociągi rozprowadzające ropę Identyfikacja tras przebiegu rurociągów do 

rozprowadzania ropy, przebiegających pod 

powierzchnią  

Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Woda spłukiwana z głównych dróg  

 

Identyfikacja miejsc, gdzie spływ z 

głównych dróg (autostrad itp.) odprowadzany 

jest do gruntu. W trakcie dokonywania 

dalszej charakterystyki – rozważyć 

szczegółowo metody usuwania. 

Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Działalność potencjalnie 

zanieczyszczająca (np. przemysł, 

kopalnie odkrywkowe, stacje paliw) 

Identyfikacja obszarów z wieloma 

potencjalnymi źródłami punktowymi 

Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Tempa zrzutów do gruntu Dalsze szczegóły zrzutów zidentyfikowanych 

powyżej (dalsza charakterystyka) 

Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Skład chemiczny zrzutów Skład ścieków (dalsza charakterystyka) Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

5.1.1.2. Informacje o rozproszonych źródłach zanieczyszczeń 

Typ danych Wykorzystanie Źródło 

Obszary wyznaczone w ramach 

dyrektywy dotyczącej azotanów 

(91/676/EWG) 

Identyfikacja obszarów warstw wodonośnych 

z dużymi lub rosnącymi stężeniami 

azotanów. 

Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 
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Dyrektywa dotycząca 

wprowadzania do obrotu środków 

ochrony roślin (91/414/WE) 

Informacja o używaniu pestycydów Organy administracyjne  

licencjonujące pestycydy 

Dyrektywa 98/8/WE w sprawie 

produktów biobójczych 

Informacja o użyciu produktów biobójczych. Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Dyrektywa 75/440/EWG dot. 

jakości wód powierzchniowych  

przeznaczonych do pozyskiwania 

wody pitnej 

patrz 5.1.1.1 „Źródła punktowe” (niektóre ze 

wspomnianych danych mogą dostarczyć 

informacji o różnych presjach lub 

oddziaływaniach, tak więc możliwe jest, że 

wyliczono je wielokrotnie)   

Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Dyrektywa 76/464/EWG – 

Zanieczyszczenie spowodowane 

przez niektóre substancje 

niebezpieczne odprowadzane do 

wód 

patrz 5.1.1.1 1 „Źródła punktowe” Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Dane o stosowaniu/sprzedaży 

nawozów. Używać danych tam 

gdzie są one łatwo dostępne. 

Infornacja o używaniu nawozów Administracja rolna 

Wskazówki OSPAR dotyczące 

zharmonizowanych procedur 

kwantyfikacji i składania 

sprawozdań w zakresie substancji 

biogennych (HARP-NUT) 

Ocena zrzutów azotanów  Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Wskazówki OSPAR dotyczące 

zharmonizowanych procedur 

kwantyfikacji i składania 

sprawozdań w zakresie substancji 

niebezpiecznych (HARP-HAZ) 

Ocena zrzutów substancji niebezpiecznych Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Depozycja atmosferyczna(EMEP) patrz 5.1.1.1 „Źródła punktowe” Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Linie kolejowe i pobocza dróg 

(herbicydy) 

patrz 5.1.1.1 „Źródła punktowe” Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Rurociągi wypełnione ropą patrz 5.1.1.1 „Źródła punktowe” Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Skład chemiczny zrzutów  patrz 5.1.1.1 „Źródła punktowe” Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

5.1.1.3. Informacje o poborach wody 

Typ danych Wykorzystanie Źródło 

Pobór wody w OD: 

 wielkość poboru 

 średni przepływ dobowy, 

odpływ niżówkowy 

 zmiany poziomu wody w 

jeziorach 

 warunki fizyczno-

chemiczne 

 własności osadów  

 istniejące lub proponowane 

systemy zasilania wód 

podziemnych 

Należy również wziąć pod uwagę 

możliwość nielegalnych poborów 

wody. 

Identyfikacja (lub oszacowanie, w 

przypadkach poborów nielegalnych) 

poborów wywierających znaczące skutki na 

jednolite części wód (zasoby wodne, stan 

chemiczny, morfologia) 

Administracje gospodarki 

wodnej, firmy zaopatrujące 

w wodę do picia 

Pobór wody w OD dla zaopatrzenia 

ludności w wodę do spożycia 

Identyfikacja indywidualnych poborów wody 

dla celów zaopatrzenia w wodę do spożycia 

> 10 m³/dobę lub zaopatrzenia > 50 osób. 

Jest to potrzebne do identyfikacji obszarów 

ochrony miejsc poboru wody do picia. 

Administracje gospodarki 

wodnej, firmy zaopatrujące 

w wodę do picia 

Dyrektywa 75/440/EWG dotycząca 

wody przeznaczonej do 

Ewentualne informacje o lokalizacjach 

poboru wody  

Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 
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pozyskiwania wody pitnej  

Działalność dopuszczona na mocy 

regulacji dyrektywy 80/68/EWG 

Sprawdzenie lokalizacji, gdzie prowadzona 

jest działalność dopuszczona na mocy 

dyrektywy w sprawie ochrony wód 

podziemnych. W trakcie dokonywania 

dalszej charakterystyki – rozważyć szczegóły 

charakteru działalności. 

Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

5.1.1.4. Informacje o regulacji przepływu 

Typ danych Wykorzystanie Źródło 

Informacje o zmianach naturalnego 

reżimu przepływu lub zmianach 

poziomu zwierciadła wód 

podziemnych  

Identyfikacja przepisów wywierających 

znaczący wpływ na naturalny reżim 

przepływu lub poziom zwierciadła wód 

podziemnych 

Administracje gospodarki 

wodnej 

Liczba i lokalizacja stopni wodnych 

w OD  

Ocena ciągłości rzeki dla organizmów 

wodnych. 

Administracje gospodarki 

wodnej 

Liczba i pojemność zbiorników 

retencyjnych w OD  

 

Ocena ciągłości rzeki i naturalnego reżimu 

przepływu 

Administracje gospodarki 

wodnej 

Nieprzekraczalne sztuczne bariery, 

np. zapory  

Ocena ciągłości rzeki dla organizmów 

wodnych 

Administracje gospodarki 

wodnej 

Zakres zjawisk cofkowych  

 

Ocena ciągłości rzeki dla organizmów 

wodnych 

Administracje gospodarki 

wodnej 

Profil rzeki, infrastruktura  na 

brzegach / Przegląd siedlisk 

rzecznych 

Ocena morfologii i możliwe oddziaływania 

na biologię [wód] 

Administracje gospodarki 

wodnej 

Regulacja przepływu z przelewami 

 

Ocena hydromorfologii Administracje gospodarki 

wodnej 

Infrastruktura przeciwpowodziowa 

 

Ocena morfologii i możliwe oddziaływania 

na biologię  

Administracje gospodarki 

wodnej 

5.1.1.5. Informacje o presjach morfologicznych 

Typ danych Wykorzystanie Źródło 

Infrastruktura na brzegach 

rzek/Przegląd siedlisk rzecznych  

 

Ocena morfologii i możliwe oddziaływania 

na biologię [wód] 

Administracje gospodarki 

wodnej 

Liczba i lokalizacja stopni wodnych 

w OD  

Patrz 5.1.1.4. ”Regulacja przepływu” Administracje gospodarki 

wodnej, władze żeglugowe 

Zakres zjawisk cofkowych 

 

Patrz 5.1.1.4 „Regulacja przepływu” Administracje gospodarki 

wodnej 

Nieprzekraczalne sztuczne bariery Patrz 5.1.1.4 „Regulacja przepływu” 

Profil rzeczny Patrz 5.1.1.4 „Regulacja przepływu” 

Infrastruktura przeciwpowodziowa 

 

Patrz 5.1.1.4 „Regulacja przepływu” 
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5.1.1.6. Informacje o presjach związanych ze sposobem użytkowania gruntów  

Typ danych Wykorzystanie Źródło 

Tereny zurbanizowane Oszacowanie zrzutów substancji, 

zmodyfikowanie reżimów przepływu, erozji 

gleby itp.   

Administracje rolnicze, 

krajowe bazy danych, 

krajowe i regionalne 

służby statystyczne, 

krajowe i regionalne 

służby rolne, CORINE-

Landcover 

Rolnictwo, jeżeli możliwe, to w 

rozbiciu na: 

 Grunty orne 

 Uprawy buraków 

cukrowych, ziemniaków i 

kukurydzy 

 Grunty pod uprawami 

specjalnymi 

 Równoważniki obsady 

zwierząt gospodarskich - DJP - 

na hektar 

Teren przemysłowy 

Górnictwo, eksploatacja 

kamieniołomów 

Rekreacja, np. pole golfowe, parki 

wodne 

Lasy eksploatowane gospodarczo 

Nieużytki 

 

5.1.2. Informacje o oddziaływaniach 

5.1.2.1. Informacje o podatności/wrażliwości jednolitych części wód 

Typ danych Wykorzystanie Źródło 

Statystyczne dane klimatyczne Informacja o podatności części wód, np. 

dotyczącej źródła zrzutu substancji lub wód z 

ładunkiem ciepła 

Dane klimatyczne 

Przegląd siedlisk rzecznych (rzeki), 

obejmujący głębokość, liczbę jazów 

itp. 

Charakterystyka rzek. Dane środowiskowe 

Natężenie przepływu (rzeki)  Charakterystyka rzek. Pomiar odpływu 

Morfologia (jeziora): 

 średnia głębokość  

 średnia szerokość  

 typ stratyfikacji  

 objętość, czas przebywania 

(model Vollenweidera) 

Charakterystyka jezior. Dane środowiskowe 

Dane o wrażliwości wód 

podziemnych  

Dane o obecności i typach gleby i osadów 

polodowcowych Głębokość do zwierciadła 

wody. Mechanizmy przepływu wód 

podziemnych (np. głównie w przestrzeni 

szczelinowej lub porowej) 

Krajowe służby 

geologiczne i zajmujące 

się badaniem 

gleb/Instytuty 

Dyrektywy 2006/7/WE dotycząca 

jakości wody w kąpieliskach 

zmieniająca dyrektywę 

76/160/EWG oraz 98/83/WE w 

sprawie wody pitnej 

Podatność ze względu na obecne sposoby 

wykorzystania 

  

Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Dyrektywa (79/409/EWG) w 

sprawie ochrony dzikiego ptactwa  

Możliwe informacje o wrażliwości danego 

obszaru 

  

Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Dyrektywa (92/43/EWG) w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych 

dzikiej fauny i flory  

Pomiary stężeń ewentualnych 

substancji zanieczyszczających w 

danej jednolitej części wód 

Informacje o podatności danej jednolitej 

części wód na zrzuty substancji 

zanieczyszczających. 

  

Dane środowiskowe 
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5.1.2.2. Dane środowiskowe 

Typ danych Wykorzystanie Źródło 

Dyrektywy 2006/7/WE dotycząca 

jakości wody w kąpieliskach 

zmieniająca dyrektywę 

76/160/EWG oraz 98/83/WE w 

sprawie wody pitnej 

Ocena stanu.  Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Parametry fizyczno-chemiczne i 

substancje wymienione w 

załączniku VIII RDW oraz kryteria 

podane w dyrektywie 76/464/EWG 

Ocena stanu chemicznego. Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Dane monitoringu jakości wód 

podziemnych: 

 substancje, dla których 

przewidziano normy w art. 17 

 przewodność  

 substancje istotne dla 

celów wyznaczonych w art. 4 

dla systemów zależnych  

Przegląd istniejących danych z odwiertów 

służących do poboru z wód podziemnych i 

odwiertów monitoringu, pod kątem dowodu 

na istnienie oddziaływań. 

Krajowe programy 

monitoringu jakości wód 

podziemnych; konieczny 

nadzór wymagany na 

mocy dyrektywy 80/86 

Dane monitoringu osadów Przegląd istniejących danych o osadach Krajowe programy 

monitoringu 

Informacje o stanie chemicznym 

jednolitej części wód np. 

zaczerpnięte z krajowych systemów 

klasyfikacji wód, sprawozdań typu 

„Stan środowiska” itp.  

Ocena stanu chemicznego. Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Informacje o biologicznych 

elementach jakości jednolitych 

części wód np. zaczerpnięte z 

krajowych systemów klasyfikacji 

wód, sprawozdań typu „Stan 

środowiska” itp.  

Ocena stanu. Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Informacje, np. dotyczące gatunków 

roślin i zwierząt objętych 

konwencjami międzynarodowymi, 

uzyskane np. z biura konwencji 

Ramsar, sieci Emerald, zebrane 

informacje, inne klasyfikacje, takie 

jak Lista Zabytków Światowego 

Dziedzictwa  UNESCO, Rezerwaty 

Biosfery itp. 

 

Ocena stanu Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Fitoplankton (ZAŁĄCZNIK V, 

RDW) 

- Trophic status 

Ocena eutrofizacji. Krajowe bazy danych i 

sprawozdania 

Makrofity i fitobentos 

(ZAŁĄCZNIK V, RDW) 

Ocena presji organicznych i morfologicznych  Nadzór nad stanem 

środowiska w tym 

działalność grup 

miłośników przyrody 

Fauna bezkręgowców bentosowych 

(ZAŁĄCZNIK V, RDW) 

- saprobowość  

- ocena AQEM6- 

Ocena presji organicznych  

 

Nadzór nad stanem 

środowiska w tym 

działalność grup 

miłośników przyrody  

                                                 
6 AQEM (integrated assessment system for the ecological quality of streams and rivers throughout Europe using 

benthic macroinvertebrates) zintegrowany system oceny jakości ekologicznej europejskich rzek i jezior, 

wykorzystujacy mikroorganizmy bentosowe jako wskaźnik 
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Ichtiofauna: skład gatunkowy i 

liczebność  

Ocena ciągłości rzeki i morfologii. Nadzór nad stanem 

środowiska w tym 

działalność grup 

miłośników przyrody, 

rybaków, grup wędkarzy 

itp. 

Przegląd siedlisk rzecznych Ocena morfologii rzek Administracje gospodarki 

wodnej, monitoring 

 

W trakcie realizacji prac II etapu Wykonawca wykona dodatkowe analizy instytucji 

posiadających niezbędne dane. Dokona analizy zakresu danych, ich formy gromadzenia i 

możliwości ich przetworzenia do postaci umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia.  

Poniżej przedstawiono charakterystykę dostępnych źródeł i baz danych. 

 

5.1.3. Wykaz baz danych związanych z gospodarką wodną i ochroną wód. 

W realizacji prac dla wdrożenia rozwiązań wskazanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej, a 

zwłaszcza w opracowaniu programów działań (art. 11 RDW) i planów gospodarowania 

wodami w dorzeczu (art. 13 RDW), istotną rolę odgrywają bazy danych z zakresu gospodarki 

wodnej i ochrony wód. 

Do szczególnie ważnych baz danych należy zaliczyć bazę danych o źródłach zanieczyszczeń i 

emitowanych zanieczyszczeniach, ze wskazaniem miejsc ich odprowadzania do odbiorników 

(na podstawie zapisów RDW). 

W bazach tych konieczne jest wyodrębnienie emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do 

jednolitych części wód. 

5.1.3.1. Państwowy Monitoring Środowiska. 

Państwowy Monitoring Środowiska to system powołany do życia na podstawie Prawa  

ochrony środowiska. 

Państwowy monitoring środowiska, według art. 25 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony 

środowiska, jest systemem:  

 pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska  

 gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.  

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach PMŚ wynika z art. 

155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.– Prawo wodne (Dz. U.2012 poz. 145) zwanej dalej 

ustawą – Prawo wodne, przy czym zgodnie z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód 

powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych 

należą do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 

Głównym celem zadania jest dostarczenie wiedzy o stanie ekologicznym (lub potencjale 

ekologicznym) i stanie chemicznym rzek Polski, niezbędnej do gospodarowania wodami w 

dorzeczach, w tym do ich ochrony przed eutrofizacją i zanieczyszczeniami 

antropogenicznymi. 

5.1.3.2. Wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze środowiska prowadzona 

przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (art.286, 286a, 287 

ustawy Prawo ochrony środowiska). 

Zakres gromadzonych danych o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub 

do ziemi  określa załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 18 
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czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie 

korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 

816). 

Załącznik stanowi wzór wykazu zawierającego informacje o : 

 ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, 

 wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego wprowadzane są do 

wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni 

zanieczyszczonych trwałej nawierzchni, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacyjne, 

 wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz 

powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach 

chowu i hodowli tych ryb lub tych organizmów , za okres od dnia 1 maja roku 

rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego 

cyklu produkcyjnego, 

 wysokość należnych opłat. 

Podmiot korzystający ze środowiska przedkłada wykaz w formie pisemnej, w układzie 

tabelarycznym, a w miarę możliwości także w formie elektronicznej. 

5.1.3.3. Baza danych statystycznych GUS. 

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art.31 ustawy z dnia 29 czerwca 

1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88 , poz. 439). Prowadzący instalację oraz 

użytkownicy urządzeń mają obowiązek przekazywać właściwym wojewódzkim Urzędom 

Statystycznym w terminie do dnia 31 stycznia danego roku informacje dotyczące między 

innymi ścieków przemysłowych i komunalnych oraz stopnia ich oczyszczania, wyposażenia 

miast i wsi w instalacje wodne i oczyszczalnie ścieków. 

Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń za rok 

sprawozdawczy - formularz o symbolu OS-3 dot. zanieczyszczeń przemysłowych w Dziale 5 

Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich za rok sprawozdawczy – 

formularz o symbolu OS-5 dot. zanieczyszczeń komunalnych w Dziale 2. 

Zamieszczenie w obu formularzach precyzyjnej lokalizacji miejsc poborów wody i zrzutów 

ścieków, spójnej z lokalizacją podaną w decyzjach wodnoprawnych umożliwiło by 

zlewniową analizę wielkości określonych w pozwoleniach wodnoprawnych i rzeczywistych.  

5.1.3.4. Baza danych – Rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR). 

Rozporządzenie (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 

r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i 

zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE . 

Rozporządzenie ustanawia zintegrowany rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń na 

poziomie Wspólnoty ( europejski PRTR) w postaci publicznie dostępnej elektronicznej bazy 

danych. 

Europejski PRTR zawiera informacje dotyczące: 

 uwolnień zanieczyszczeń , które muszą być zgłaszane przez operatorów zakładów 

prowadzących rodzaje działalności wymienione w załączniku I; 
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 transferów poza miejsce powstania odpadów oraz zanieczyszczeń w ściekach, które 

muszą być zgłaszane przez operatorów zakładów prowadzących rodzaje działalności 

wymienione w załączniku I; 

 uwolnień zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych, gdy informacje takie są dostępne. 

Operator każdego zakładu prowadzącego jeden lub więcej spośród rodzajów działalności 

określonych w załączniku I z przekroczeniem obowiązujących progów wydajności w nim 

określonych zgłasza co roku właściwemu organowi dane ilościowe wraz z podaniem, czy 

dane te są oparte na pomiarze, obliczeniu czy oszacowaniu, w odniesieniu do: 

 uwolnień do powietrza, wody i gleby jakiegokolwiek z  zanieczyszczeń określonych w 

załączniku II, dla którego obowiązująca wartość progowa określona w załączniku II 

jest przekroczona; 

 transferów poza miejsce powstania któregokolwiek z  zanieczyszczeń określonych w 

załączniku II zawartego w  ściekach przeznaczonych do oczyszczenia, dla którego 

wartość progowa określona w załączniku II kolumna 1b jest przekroczona. 

Organem właściwym do gromadzenia informacji pochodzących od operatorów zakładów 

(prowadzących instalacje) jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na poziomie 

wojewódzkim i Główny Inspektor Ochrony Środowiska na poziomie krajowym. 

 

5.2. Forma i zakres zbierania danych wraz ze wskazaniem źródła poszczególnych 

danych. 

Kierując się Wytycznymi IMPRESS opis części wód i jej zlewni stanowi podstawę analizy 

presji i oddziaływań przy wykorzystaniu wielu różnorodnych danych, dotyczących np. 

klimatu, geologii, gleb i użytkowania gruntów. W trakcie wykonywania analizy można 

również wykorzystywać dane z monitoringu dotyczące danej części wód. Porównanie danych 

z monitoringu z siłami sprawczymi pozwala również na wyłonienie presji, które mogą 

spowodować nieosiągnięcie celów wyznaczonych w RDW. 

Składowe analizy presji i oddziaływań 

Ocena odnośnych skali czasowych i przestrzennych staje się łatwiejsza, kiedy weźmie się pod uwagę, że presja 

bierze się z pewnego obciążenia wywieranego przez określony czas na określony element docelowy, 

posiadający pewną wielkość. Na przykład, pobór pewnej objętości wody może nie wykazać wpływu, jeżeli 

rozłożony jest na cały rok, a stanowić znaczącą presję, jeżeli dokona się go z rzeki tylko w ciągu dwu miesięcy 

letnich. 

Właściwa identyfikacja presji wymaga zgodności z identyfikacją odnośnych elementów docelowych, ich 

wielkości i podatności na ten wpływ. Z tej identyfikacji wyprowadza się skalę przestrzenną. W praktyce musi się 

pójść na kompromisy, aby zminimalizować obciążenie zbieraniem danych. Można zaproponować pewne ogólne 

reguły, pamiętając, że wiele źródeł może dostarczyć doraźnych danych do oceny presji, nadających się do 

wykorzystania zarówno do analizy oddziaływań na wody powierzchniowe jak i podziemne. 

W odniesieniu do skali czasowej, do prawidłowego uwzględnienia wszystkich oddziaływań potrzebne są: 

Dane w obrębie roku, wskazujące wzorzec roczny, zawierają co najmniej  wartość średnią, wartość szczytową i 

jej czas trwania, z optimum w postaci wartości miesięcznej, 

W stosownych przypadkach, długoterminowe dane wieloletnie, w tym o źródłach rozproszonych ważnych dla 

rzek (np. uwalnianie z gleby substancji toksycznych odprowadzonych tam w wyniku wcześniejszej działalności 

przemysłowej). 

Co się tyczy skal przestrzennych, ważne cechy danych to: lokalizacja, szczególnie, jeżeli część wód obejmuje 

składowe bardzo się różniące między sobą (np. główne koryto rzeki i jej dopływy, obszar zasilania warstwy wód 

podziemnych o zwierciadle napiętym) odmiennie reagujących na presję. Lokalizację presji można analizować 

jako informację precyzyjną, lub jako informację skondensowaną. W tym pierwszym przypadku, obszar, na który 

presja jest wywierana musi zostać zidentyfikowany i musi być wystarczająco niewielki, aby można było 
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powiązać presję z jej docelowym "odbiornikiem". Na przykład, przy rozpatrywaniu warstwy wód podziemnych o 

zwierciadle napiętym, ważne dane to tylko te, które dotyczą emisji na obszarze zasilania, a nie w całej 

rozciągłości części wód. 

Dane jakie należy zgromadzić do celów niniejszej pracy powinny bazować na danych 

gromadzonych w katastrze wodnym. 

Zgodnie z art. 153 Ustawy Prawo wodne systemem informacyjnym o gospodarowaniu 

wodami jest kataster wodny. Kataster prowadzony w skali regionów wodnych prowadzony 

jest przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, w skali państwa w 

ograniczonym zakresie prowadzony jest przez Prezesa KZGW.  

Kataster podzielony jest na dwa Działy, gdzie w Dziale I gromadzi się i aktualizuje dane 

dotyczące: 

 sieci hydrograficznej oraz hydrologicznych i meteorologicznych posterunków 

obserwacyjno-pomiarowych, w tym przebiegu granic obszarów zlewni, dorzeczy i 

regionów wodnych; 

 zasobów wód podziemnych, lokalizacji głównych zbiorników wód podziemnych oraz 

sieci stacjonarnych obserwacji wód; 

 ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych oraz podziemnych; 

 wielkości poboru wody powierzchniowej i podziemnej; 

 źródeł i charakterystyki zanieczyszczeń punktowych oraz obszarowych; 

 stanu biologicznego środowiska wodnego oraz terenów zalewowych; 

 obwodów rybackich oraz rybackiej przydatności wód (bonitacji); 

 użytkowania wód wraz z charakterystyką korzystania z wód, w tym profili wody w 

kąpieliskach; 

 pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych wydawanych na podstawie 

przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska dotyczących korzystania z wody, w 

tym ilości i rodzaju substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

określonych w pozwoleniach 

 urządzeń wodnych; 

 stref i obszarów ochronnych ustanowionych na podstawie ustawy, w tym obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi; 

 spółek wodnych. 

Dział II katastru wodnego zawiera: 

 program wodno-środowiskowy kraju; 

 dokumenty planistyczne: plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, plan 

zarządzania ryzykiem powodziowym; plan przeciwdziałania skutkom suszy na 

obszarze dorzecza; warunki korzystania z wód regionu wodnego; sporządzane w miarę 

potrzeby warunki korzystania z wód zlewni. 
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 listy programów priorytetowych przedkładanych przez wojewódzkie fundusze ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. 

Niemniej jednak kataster rozumiany jako system informatyczny do tej pory nie powstał. Brak 

jednolitego systemu powoduje, że dane jakie gromadzą RZGW w swoich bazach 

katastralnych niekoniecznie muszą spełniać wymagania niezbędne do analizy presji i 

oddziaływań. Dane, jakie mają być gromadzone w katastrze, przekazywane są do RZGW w 

ramach umów jakie istnieją pomiędzy RZGW a jednostkami odpowiedzialnymi za ich 

przekazanie. Informacje w decyzjach wodnoprawnych posiadają różny stopień dokładności, a 

dopiero ostatnia nowelizacja Prawa wodnego wymaga sprecyzowania choćby miejsca 

korzystania z wód w postaci współrzędnych geograficznych.  

Brak jednolitego systemu gromadzenia i aktualizowania danych katastralnych uniemożliwia 

również połączenie informacji z pozwoleń wodnoprawnych z rzeczywistym korzystaniem z 

wód w oparciu o wielkości wynikające z opłat za korzystania ze środowiska (dane z urzędów 

marszałkowskich). Połączenie informacji z obu baz możliwe jest tylko poprzez zastosowanie 

wspólnych unikalnych identyfikatorów ujęć wód i zrzutów ścieków.  

Dane gromadzone w katastrze wodnym wymagają uzupełnień w stosunku do monitoringu 

wód i presji. 

Ewentualna forma uzupełniania danych, przewidziana w drugim etapie niniejszej pracy, 

będzie zależna od rezultatów analizy źródeł danych oraz możliwości ich pozyskania.  

 

5.3. Forma i zakres przedstawiania informacji o presjach, 

wpływach/oddziaływaniach oraz ryzyku zagrożenia w aktualizacji planów 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy; 

Informacje o presjach, wpływach/oddziaływaniach oraz ryzyku zagrożenia przedstawione 

zostaną w zestawieniach tabelarycznych w ujęciu jednolitych części wód każdej kategorii, dla 

każdego obszaru dorzecza. Zakres przedstawionej informacji zawierał będzie dane dotyczące: 

1. obiektów powodujących presje; 

2. wyliczonych wskaźników presji powodowanych przez obiekty; 

3. ogólnej oceny części wód wynikającej z istotnych zagrożeń. 

Obiekty powodujące presje  

Obiekty powodujące presje zostaną przedstawione w postaci tabel i warstw typu shape 

(punktowe, liniowe lub poligonowe). Każda warstwa w tabeli atrybutów będzie zawierała 

informacje przedstawione w punkcie „Szczegółowy zakres tabeli atrybutów wykonanych w 

formacie ESRI shapefile”. Warstwy będą miały podane informacje o kodzie jednolitej części 

wód i numerze obszaru dorzecza. Informacje te zostaną pozyskane przez przecięcie warstw 

przedstawiających obiekty powodujące presje warstwami poligonowymi JCWP i obszarów 

dorzeczy. Poniżej przedstawiono wykaz presji, które mają być uwzględnione: 

 Źródła rozproszone 

 Źródła punktowe 

 Działalność wykorzystująca specyficzne substancje 

 Pobory 

 Sztuczne zasilanie 
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 Morfologiczne 

 Inne antropogeniczne 

Podsumowanie i ostateczna ocena zagrożenia jednolitych części wód zostanie przedstawiona 

w drugim etapie prac. 

 

5.4. Sposób weryfikacji danych wraz z określeniem skali wpływów/oddziaływań 

i zagrożeń antropogenicznych na poszczególne kategorie jednolitych części wód 

powierzchniowych w obszarach dorzeczy, (określającej sposób i procedury na 

podstawie istniejących presji w odniesieniu do wszystkich kategorii wód 

powierzchniowych – zgodnie z zał. II pkt. 1.5 RDW).  

Ocena skali wpływów i oddziaływań przeprowadzona zostanie w oparciu o informacje o 

rodzajach i wielkościach znaczących oddziaływań antropogenicznych oraz wyniki 

monitoringu dla jednolitych części wód powierzchniowych.  

Uwzględnione zostaną następujące kategorie oddziaływań antropogenicznych:  

 źródła punktowej emisji zanieczyszczeń, w szczególności substancji mających wpływ 

na wartości wskaźników zamieszczonych w 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 

(DZ.U.2011 nr 257 poz 1545) 

 źródła rozproszonych emisji zanieczyszczeń, w szczególności substancji mających 

wpływ na wartości wskaźników zamieszczonych w 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 (DZ.U.2011 nr 257 poz 1545)  

 pobór wody do celów komunalnych, przemysłowych, rolniczych  

 regulacje przepływu wód, w tym przerzuty wody i zmiany kierunków przepływu,  

 morfologiczne zmiany jednolitych części wód powierzchniowych  

 inne znaczące wpływy antropogeniczne na stan wód powierzchniowych 

 główne obszary zabudowane, przemysłowe i rolnicze, zalesione.  

W oparciu o powyższe informacje  dla każdej jednolitej części wód powierzchniowych i 

każdej kategorii presji zestawione zostaną sumaryczne wskaźniki presji w postaci wielkości 

fizycznych (np. pobór w m
3
/d, ładunek danego zanieczyszczenia w kg/d) lub w skali 

punktowej. Dane te zestawione zostaną z wynikami monitoringu i na tej podstawie zostanie 

dokonana ocena wpływu zagrożeń antropogenicznych na stan jednolitych części wód 

powierzchniowych.  

Weryfikacja danych uwzględniająca skalę oddziaływań antropogenicznych wymaga zebrania 

i analizy odpowiednich informacji opisujących stan jednolitej części wód wraz z identyfikacją 

presji oddziaływujących na tę część wód. Wymaga to wypracowania rozwiązań 

koncepcyjnych umożliwiających identyfikację presji znaczących i określenie skali 

oddziaływań. 

Przykładem takiego podejścia metodycznego jest przyjęcie założenia, że zrzut ścieków do 

zlewni danej jednolitej części wód, powoduje co najmniej lokalną zmianę jakości wody, która 

wymaga odpowiedniej oceny. 
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W odniesieniu do punktowych źródeł zanieczyszczeń proponowana metoda wielkości 

oddziaływań polega na dokonaniu zróżnicowania na zrzuty duże – silnie oddziałujące oraz 

pozostałe.   

Proponuje się zatem, aby w przypadku zrzutów przemysłowych wziąć pod uwagę przede 

wszystkim zrzuty, w których wielkość emitowanych ładunków zanieczyszczeń do wód 

przekracza wartości graniczne ustalone dla tych zanieczyszczeń w rozporządzeniu (WE) Nr 

166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie 

ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i  zmieniającym 

dyrektywę  Rady 91/689/EWG i 96/61/WE. 

Tabela 21 Wartości graniczne charakteryzujące występowanie dużych przemysłowych zrzutów punktowych. 

Zanieczyszczenie/ substancja Wskaźnik Wartości graniczne 

kg/rok 

Azot ogólny 

Fosfor ogólny 

Cd i związki 

Cr i związki 

Cu i związki 

Hg i związki 

Ni i związki 

Pb i związki 

Zn i związki 

N 

P 

Cd 

Cr 

Cu\ 

Hg 

Ni 

Pb 

Zn 

AOX 

50 000 

5000 

5 

50 

50 

1 

20 

20 

100 

1000 

 

Ponadto w przypadku zrzutów przemysłowych silnie oddziałujących na stan wód niezbędna 

jest identyfikacja szczegółowych danych takich jak: 

 nazwa zakładu; 

 branża produkcji; 

 nazwa rzeki/odbiornika (w przypadku jezior i bezpośrednich zrzutów do Bałtyku); 

 nazwa rzeki niższego rzędu; 

 współrzędne geograficzne (ew. kilometraż); 

 metody oczyszczania ścieków; 

 status ścieków (oczyszczane/nieoczyszczane); 

 ilości oczyszczanych ścieków m
3
/rok; 

 ilości nieoczyszczanych ścieków m
3
/rok; 

 roczne pomierzone lub obliczone (oszacowane) ładunki zanieczyszczeń odprowadzane 

w ściekach do wód jednolitej części wód. 

W odniesieniu do punktowych zrzutów komunalnych jako silnie oddziałujące proponuje się 

przyjąć zrzuty komunalne dla oczyszczalni obsługujących > 10000 RLM lub zrzuty ścieków 

nieoczyszczanych z jednostek osadniczych > 10000 mieszkańców
7
. 

                                                 
7
 W istniejącym systemie prawnym w Polsce wszystkie ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi muszą być 

poddane oczyszczaniu. Nie ma możliwości legalnego wprowadzania do środowiska ścieków nieoczyszczonych. 

Ścieki bytowe powstające na terenie indywidualnych nieruchomości nieobjętych siecią kanalizacji muszą być 

gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, opróżnianych z określoną częstotliwością przez 

podmioty posiadające stosowne uprawnienia i wywożone do oczyszczalni ścieków. 
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Podobnie jak w przypadku zrzutów przemysłowych Dla oczyszczalni komunalnych 

obsługujących > 10000 RM lub zrzutu ścieków nieoczyszczanych z jednostek osadniczych > 

10000 mieszkańców konieczna jest identyfikacja danych takich jak: 

 nazwa rzeki/odbiornika (w przypadku jezior i bezpośrednich zrzutów do Bałtyku); 

 nazwa rzeki niższego rzędu; 

 współrzędne geograficzne zrzutu (ew. kilometraż); 

 nazwy oczyszczalni; 

 równoważna liczba mieszkańców – RLM; 

 liczba przyłączonych mieszkańców (dla ścieków nie oczyszczanych); 

 liczba pomiarów w ciągu ostatniego roku sprawozdawczego, 

 metody oczyszczania ścieków: mechaniczna, biologiczna, chemiczna, z dodatkowym 

usuwaniem azotu lub brak oczyszczania; 

 ilość oczyszczanych ścieków w m
3
/rok; 

 wielkości stężeń substancji zanieczyszczających w odprowadzanych ściekach;  

 wielkość ładunków zanieczyszczeń odprowadzonych do zlewni jednolitej części wód. 

Weryfikacja danych wymaga także wykonania szeregu prac analitycznych z wykorzystaniem 

narzędzi GIS. Ponadto opisane powyżej metody weryfikacji danych należy traktować jako 

przykładowe dane teoretyczne, które wymagać będą odpowiednich korekt w oparciu o analizę 

faktycznie dostępnych danych w zakresie presji z punktowych źródeł zanieczyszczeń. 

W przypadku zanieczyszczeń rozproszonych niezbędne jest dokonanie szczegółowych analiz 

zagospodarowania powierzchni zlewni wszystkich kategorii jednolitych części wód, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na: 

 powierzchnie terenów rolniczych; 

 powierzchnie terenów zurbanizowanych i uprzemysłowionych; 

 lokalizację wysypisk śmieci. 

Ważna jest także szczegółowa analiza społeczno gospodarcza obszaru zlewni danej jednolitej 

części wód obejmująca informacje w zakresie: 

 stopnia intensyfikacji procesów gospodarczych; 

 stopnia intensyfikacji działalności rolniczej; 

 rodzaju przemysłu; 

 ludności nie korzystającej z kanalizacji; 

 hodowli zwierząt; 

 obecności ścieków bytowo-gospodarczych z nieskanalizowanych miejscowości. 

Zwrócić należy jednak uwagę, że w działaniach dotyczących zapobiegania 

zanieczyszczeniom i kontroli zakładów występują znaczące utrudnienia. Utrudnienia te 

powodowane są głównie niewłaściwymi regulacjami prawnymi oraz brakiem systemowych 

rozwiązań pozwalających na skuteczną kontrolę realizacji ustalonych programów i zadań. 

Nadal są poważne luki w transpozycji prawa unijnego do prawa polskiego oraz w ustaleniu 

kompetencji struktur resortu środowiska w zakresie wdrażania i kontroli realizacji Polityki 
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Wodnej Unii Europejskiej w Polsce, a zwłaszcza w części dotyczącej kontroli zakładów i 

prowadzenia baz danych. 

Nadal brak jest odpowiedniej bazy danych o źródłach emisji i emitowanych 

zanieczyszczeniach do wód ze wskazaniem miejsca zrzutu do jednolitej części wód, które to 

dane są podstawą budowy programów (art. 11 RDW) i planów gospodarowania wodami (art. 

13 RDW). 

Opis źródeł danych znajduje się w rozdziale 5.1.3.  

 

5.5. Metodyka określenia ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych danej 

kategorii jednolitych części wód w poszczególnych obszarach dorzeczy 

(określając w efekcie daną jednolitą część wód powierzchniowych jako 

zagrożoną lub niezagrożoną). 

Określenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód (JCWP) 

obejmuje następujący zakres prac: 

 analizę antropogenicznych presji determinujących stan JCWP (w ramach 

poszczególnych kategorii wód) 

 analizę wskaźników (metriksów) opisujących stan JCWP dla wszystkich 

zidentyfikowanych typów presji (zgodnie z opracowanymi propozycjami sposobu 

określenia skali wpływów/oddziaływań i zagrożeń antropogenicznych) 

 opracowanie metodyki oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla 

jednolitych części wód z uwzględnieniem ich podziału na kategorie wód 

powierzchniowych. 

Przyjęta metodyka będzie uzależniona od zakresu i szczegółowości dostępnej bazy danych i 

będzie obejmowała takie aspekty jak: ustalenie wartości progowych dla wskaźników 

opisujących stan JCWP, kryteria oceny eksperckiej, identyfikację stanu aktualnego 

(wyjściowego) oraz prognozę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych w następnym 

cyklu planistycznym z uwzględnieniem planów inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej.  

W unijnej polityce wodnej i strategii zawartej w Ramowej Dyrektywie Wodnej zwracana jest 

szczególna uwaga na unifikację prac i rzetelność danych w zakresie presji w odniesieniu do 

każdej jednolitej części wód.  

Celem unifikacji jest uzyskanie wyników spełniających wymóg powtarzalności, 

przejrzystości i porównywalności danych pomimo wykonywania tych prac przez różne 

zespoły.  

Realizacja prac przy identyfikacji presji z zachowaniem w/w wymogów Unii Europejskiej ma 

szczególnie istotne znaczenie przy określaniu ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych 

dla każdej jednolitej części wód. 

Ponadto przechodząc do metodyki należy podkreślić, że metodyka określania ryzyka 

nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód powierzchniowych powinna 

być realizowana zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Podstawą metodyki 

są m.in. dane w zakresie znaczących presji powodowanych zanieczyszczeniami punktowymi 

oraz obszarowymi. Dane w zakresie presji z punktowych źródeł zanieczyszczeń, zgodnie z 

wymaganiami RDW, powinny obejmować lokalizację miejsca powstawania oraz 

odprowadzania zanieczyszczeń do odbiornika, a także informacje w zakresie charakteru 

produkcji. W przypadku zanieczyszczeń komunalnych ważnym jest określenie ilości i jakości 

odprowadzanych zanieczyszczeń. W przypadku zanieczyszczeń przemysłowych i rolno 
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spożywczych dane te powinny obejmować informacje w zakresie stosowanych procesów 

produkcyjnych i towarzyszących im zagrożeń środowiskowych.  

Metodyka wymaga także przeprowadzenia szczegółowej analizy dotychczas zrealizowanych 

prac w zakresie identyfikacji presji zagrażających osiągnięciu celów środowiskowych przez 

jednolite części wód powierzchniowych dla których te cele zostały ustalone. Analiza 

przekazanych z KZGW opracowań w zakresie identyfikacji presji pozwala stwierdzić, że 

opracowania te charakteryzują się dużym poziomem zróżnicowania zarówno w podejściu 

metodycznym, jak również w zakresie różnorodności użytych do ich powstania danych.  

Wykonawca opierając się na analizach ww. danych w II etapie realizacji zadania zaproponuje 

ostateczną metodykę określenia ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. Wybór 

zostanie wykonany w oparciu o zastosowaną metodę WAP do analizy presji i oddziaływań w 

2007 roku (opis metody został przedstawiony w pierwszej części metodycznej) oraz metodę 

przedstawioną w niniejszym rozdziale. 

Schemat metodyki oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części 

wód przedstawiono na poniższym rysunku. 

 

Presje powodowane 

przez znaczące źródła 

punktowe

Presje powodowane 

przez znaczące źródła 

obszarowe

Presje powodowane 

przez znaczące pobory 

wód

Presje powodowane 

przez znaczące regulacje 

przepływu i zmian 

morfologicznych

Zły stan wód w oparciu o 

dane z PMŚ*

Jednolita część wód powierzchniowych

Ocena:

jednolita część wód 

zagrożona nie 

osiągnięciem celów 

środowiskowych

Ocena:

jednolita część wód niezagrożona

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

 

   * Tylko w przypadku monitorowanych jednolitych części wód 

Rysunek 19 Schemat oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód 

powierzchniowych 
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Wnioski 

 W przypadku ustalenia progów presji znaczących należy wykorzystać badania 

ilościowe. Proponowaną w tym zakresie metodą jest określenie zależności 

pomiędzy wielkością emitowanych zanieczyszczeń na obszarze zlewni jednolitej 

części wód i stanem tejże części wód określonym w oparciu o dane z monitoringu 

środowiska. Analiza ta posłuży do wyznaczenia wielkości progowych tych 

wskaźników, charakteryzujących znaczące źródła zanieczyszczeń (presje znaczące). 

 W analizie wartości progowych dla presji znaczących istotnym zagadnieniem jest 

powierzchnia jednolitej części wód. Im mniejsza powierzchnia tym większy stopień 

oddziaływania.    

 Należy wziąć pod uwagę skumulowaną siłę oddziaływania różnych źródeł 

zanieczyszczeń. 

 Porównanie ładunków zanieczyszczeń emitowanych na obszarach poszczególnych 

jednolitych części wód, z wielkościami progowymi dla poszczególnych parametrów 

pozwoli na wskazanie znaczących źródeł, stanowiących presję znaczącą, i 

mogących w perspektywie roku 2021 stanowić zagrożenie nieosiągnięcia celów, dla 

jednolitej części wód – będącej odbiornikiem zanieczyszczeń. 

 Podstawą zastosowanej metodyki wyznaczania znaczących punktowych źródeł 

zanieczyszczeń jest wykorzystanie jednostkowych danych dla każdej jednolitej 

części wód i zestawienie ich z zaproponowanymi wielkościami granicznymi 

charakteryzującymi presje znaczące. 

 Wyniki monitoringu wód wykorzystane zostaną do sprawdzenia, czy dana jednolita 

część wód osiąga cele środowiskowe. 

 

5.5.1. Metodyka wyznaczania zagrożenia jednolitych części wód rzek  

5.5.1.1. Metodyka wyznaczania zagrożenia jednolitych części wód rzek ze 

względu na zanieczyszczenia i pobory wód. 

Każdą z jednolitych części wód rzek należy poddać indywidualnej ocenie zagrożenia ze 

względu na następujące typy presji: 

 pochodzących z punktowych źródeł zanieczyszczeń, 

 pochodzących z obszarowych źródeł zanieczyszczeń oraz, 

 poborów wód dla celów gospodarczych i zaopatrzenia ludności. 

Kolejnym etapem jest określenie kategorii zagrożenia jednolitej części wód w oparciu o 

analizę odpowiednich map tematycznych wykonanych z wykorzystaniem narzędzi GIS i 

prezentujących presje znaczące wyszczególnione z w/w typów presji, zestawionych z warstwą 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz z warstwami prezentującymi jakość wód w 

układzie zlewni bilansowych zlokalizowanych na obszarze dorzeczy. Niezbędnym elementem 

procesu oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, są wyniki Państwowego 

Monitoringu Środowiska 

Analiza zagrożenia jednolitych części wód obejmuje wyłonienie jednolitych części wód, 

w których stwierdzono występowanie presji znaczących. W wyniku tej operacji następuje 

określenie kategorii zagrożenia części wód na:  

 jednolite części wód zagrożone nieosiągnięciem celów,  

 jednolite części wód niezagrożone nieosiągnięciem celów.  



84/132 

Opis metodyki do wyznaczania znaczących źródeł punktowych. 

Dane wymagane 

Znaczące punktowe źródła zanieczyszczeń powinny zostać wyznaczone w oparciu o aktualne 

dane. Dane te powinny być gromadzone w układzie bazodanowym w odniesieniu do 

jednolitych części wód powierzchniowych z uwzględnieniem administracyjnego podziału 

kraju. W celu szczegółowej identyfikacji presji powodowanych przez punktowe źródła 

zanieczyszczeń konieczne jest zebranie informacji o tych źródłach, ze szczególnym 

uwzględnieniem danych lokalizacyjnych, a także ilości i jakości zanieczyszczeń emitowanych 

przez te źródła do wód powierzchniowych. 

Na podstawie zebranych danych wykorzystując dostępne narzędzia GIS należy opracować 

cyfrową warstwę informacyjną. Warstwa powinna być opracowana jako warstwa punktowa w 

odwzorowaniu PUWG 1992 w formacie *.shape. Format ten zgodnie z wymaganiami badań 

modelowych umożliwia przetwarzanie danych w systemach informacji geograficznej GIS. 

Ponadto wymagana warstwa powinna zawierać informacje takie jak: 

 Nazwa zakładu 

 Nazwa zrzutu 

 rodzaj zrzutu (komunalny, przemysłowy, hodowla ryb) 

 Nazwa odbiornika 

 współrzędne lokalizacji zrzutu 

 nazwa jednolitej części wód, na której zlokalizowany jest zrzut 

 kod jednolitej części wód 

 kategoria jednolitej części wód  

 dorzecze 

 region wodny 

 w przypadku rzek strona lokalizacji zrzutu (lewa/prawa) 

 Wyniki stężeń zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach (mg/l) 

 ilość odprowadzanych ścieków (m
3
/d) 

 informacja o stopniu redukcji zanieczyszczeń 

 w przypadku zrzutów komunalnych informacja o liczbie równoważnych 

mieszkańców 

 w przypadku zrzutów przemysłowych informacja o branży produkcji 

 w przypadku zakładów hodowli ryb – informacja o wielkości produkcji 

 województwo 

 sposób oczyszczania ścieków 

 powiat 

 gmina 

 

Sposób określania wielkości ładunków zanieczyszczeń emitowanych ze 

zidentyfikowanych źródeł punktowych 

Przedstawiona poniżej metodyka dla potrzeb obliczania wielkości ładunków zanieczyszczeń 

emitowanych  ze zrzutów punktowych zakłada, że dla każdego punktu zrzutu dostępna jest 

informacja na temat przynajmniej jednego pomiaru wymaganych wskaźników zanieczyszczeń 

oraz informacja w zakresie ilości odprowadzanych ścieków. Ładunki oblicza się na podstawie 

wzoru: 

n

i

ipunktowy StQ
n

L
1

1
365

 

gdzie: 
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Lpunktowy  =  Ładunek, zrzucany w zadanym przedziale czasu t. 

Qi  =  Ilość ścieków zmierzona w dniu pomiaru stężenia [l/dobę, m
3
/d] 

St  =  Stężenie zanieczyszczeń [mg/l] 

 

Należy więc obliczyć średni ładunek dzienny a następnie pomnożyć przez liczbę dni 

w zadanym przedziale czasu.  

Jeżeli na obszarze jednolitej części wód zlokalizowanych jest więcej niż jeden zrzut 

punktowy, wówczas ładunki zanieczyszczeń sumuje się. 

 

 

Sposób określania wielkości ładunków zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł 

punktowych w oparciu o dostępne dane statystyki krajowej 

Wobec braku wymaganych baz danych w zakresie punktowych zrzutów zanieczyszczeń 

konieczne jest wykorzystanie danych zastępczych. Jako zastępcze dane, pomocne w 

identyfikacji presji z punktowych zrzutów zanieczyszczeń możliwe jest wykorzystanie 

danych ujętych w bazach statystyki krajowej, takich jak Bank Danych Lokalnych GUS. 

Jednakże dane BDL gromadzone są w układzie administracyjnym, którego najmniejszą 

jednostką jest gmina. 

W pierwszej kolejności należy dokonać identyfikacji cech statystycznych opisujących 

parametry i charakterystykę działalności antropogenicznej na obszarach gmin w Polsce. 

Poponowana metodyka zakłada wykorzystanie do identyfikacji znaczących źródeł 

punktowych parametrów takich jak: 

 Ładunkami BZT5 w ściekach po oczyszczeniu (kgO2/rok), 

 Ładunkami ChZT w ściekach po oczyszczeniu (kgO2/rok),   

 Ładunkami zawiesiny w ściekach po oczyszczeniu (kg/rok), 

 Ładunkami azotu ogólnego w ściekach po oczyszczeniu (kgN/rok), 

 Ładunkami fosforu ogólnego w ściekach po oczyszczeniu (kgP/rok), 

 Ładunkami BZT5 w ściekach przemysłowych  (kgO2/rok), 

 Ładunkami ChZT w ściekach przemysłowych (kgO2/rok),   

 Ładunkami zawiesiny w ściekach przemysłowych (kg/rok). 

 innych dostępnych parametrów w zależności od charakteru produkcji w przypadku 

zrzutów przemysłowych 

Kolejnym etapem jest konieczność przeniesienia informacji z obszaru gminy na jednolitą 

część wód powierzchniowych. W celu obliczenia wielkości zanieczyszczeń ze źródeł 

punktowych oddziałujących na jakość wód zlewni jednolitych części wód, można 

wykorzystać algorytm, który umożliwia dokonanie przeliczeń pomiędzy poszczególnymi 

cechami statystycznymi opisującymi zjawiska występujące na obszarze gminy, i obszarem 

zlewni jednolitej części wód. 

Algorytm ten można zapisać w postaci wzoru: 

100*)/)((/ zlewnizg PPgpPgcP  

gdzie: 

Pg/z  =  współczynnik określający udział powierzchni gminy w pokryciu zlewni  

jednolitej części wód 

Pgc  =  Całkowita powierzchnia gminy 

Pgp = Powierzchnia gminy leżąca poza obszarem zlewni 

Pzlewni =  Całkowita powierzchnia zlewni jednolitej części wód 
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Współczynnik Pg/z określa się dla jednolitych części wód które zawierają obszary gmin gdy 

gmina leży w całości w zlewni lub części gmin tam, gdzie granica zlewni przecina obszar 

gminy. Dla każdej gminy i zlewni określa się współczynnik Pg/z wybierając tylko te dla 

których współczynnik ten jest różny od zera. Dla cech publikowanych w bazach takich jak 

BDL GUS, które mają charakter ciągły i elementu pokrycia można więc określić wartość 

cechy mnożąc wartość cechy dla całej gminy przez obliczony współczynnik Pg/z 

Zaznaczyć należy, że przedstawiony sposób pozwala na szacunkową ocenę wielkości 

oddziaływań powodowanych przez punktowe źródła zanieczyszczeń na stan jakości 

jednolitych części wód powierzchniowych.  

Kolejnym etapem jest opracowanie cyfrowej warstwy informacyjnej. Warstwa powinna być 

opracowana jako warstwa poligonowa w odwzorowaniu PUWG 1992 w formacie *.shape. 

Format ten zgodnie z wymaganiami badań modelowych umożliwia przetwarzanie danych w 

systemach informacji geograficznej GIS. 

Opracowane w ten sposób dane i warstwy informacyjne posłużą jako materiał do analizy 

przestrzennej i ilościowej wskaźników zanieczyszczenia wód ściekami komunalnymi i 

przemysłowymi na obszarze jednolitych części wód. 

 

Opis metodyki do wyznaczania znaczących źródeł obszarowych.  

Znaczące obszarowe źródła zanieczyszczeń powinny zostać wyznaczone w oparciu o aktualne 

dane. Dane te powinny być gromadzone w układzie bazodanowym w odniesieniu do 

jednolitych części wód powierzchniowych z uwzględnieniem administracyjnego podziału 

kraju. W celu szczegółowej identyfikacji presji powodowanych przez obszarowe źródła 

zanieczyszczeń konieczne jest zebranie informacji o tych źródłach, ze szczególnym 

uwzględnieniem ilości zanieczyszczeń emitowanych przez te źródła do wód 

powierzchniowych. 

W niniejszej metodyce jako źródła zanieczyszczeń rozproszonych stanowiące zagrożenie dla 

wód przyjęto: 

 Uprawy rolne; 

 Hodowla zwierząt; 

 Zabudowa mieszkaniowa nieskanalizowana; 

 Składowiska odpadów przemysłowych uciążliwe dla środowiska. 

Podobnie jak w przypadku zanieczyszczeń punktowych, również w przypadku źródeł 

rozproszonych, brak jest baz danych opisujących wielkość ładunków zanieczyszczeń 

odprowadzanych z tych źródeł do jednolitych części wód powierzchniowych.   

Wobec braku wymaganych baz danych identyfikujących obszarowe źródła zanieczyszczeń na 

obszarze jednolitych części wód, konieczne jest wykorzystanie danych zastępczych. Jako 

zastępcze dane, pomocne w identyfikacji presji z obszarowych zrzutów zanieczyszczeń 

możliwe jest wykorzystanie danych ujętych w bazach statystyki krajowej, takich jak Bank 

Danych Lokalnych GUS. Dane BDL gromadzone są w układzie administracyjnym, którego 

najmniejszą jednostką jest gmina. 

W pierwszej kolejności należy dokonać identyfikacji cech statystycznych opisujących 

parametry i charakterystykę działalności antropogenicznej na obszarach gmin w Polsce.  

Kolejnym etapem jest konieczność przeniesienia informacji z obszaru gminy na jednolitą 

część wód powierzchniowych. W celu obliczenia wielkości zanieczyszczeń ze źródeł 

obszarowych oddziałujących na jakość wód zlewni jednolitych części wód, można 

wykorzystać ten sam algorytm, który opisany został w części dotyczącej identyfikacji źródeł 

punktowych. Algorytm ten umożliwia dokonanie przeliczeń pomiędzy poszczególnymi 
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cechami statystycznymi opisującymi zjawiska występujące na obszarze gminy, i obszarem 

zlewni jednolitej części wód. 

Kolejnym etapem jest opracowanie cyfrowych warstw informacyjnych, osobno dla presji 

rolniczych, presji wynikających z hodowli zwierząt, ludności nieskanalizowanej i składowisk 

odpadów. Warstwy te powinny być opracowane jako warstwy poligonowe w odwzorowaniu 

PUWG 1992, w formacie *.shape. Minimalny zakres danych ujętych w warstwach 

informacyjnych powinien obejmować: 

 Warstwa: uprawy rolne 

 Jednolite części wód 

 kod jednolitej części wód 

 Powierzchnia użytków rolnych w jednolitej części wód (km
2
 lub ha) 

 Parametry opisujące wielkość zużycia nawozów mineralnych w rolnictwie na 

obszarze jednolitej części wód: 

 jednostkowe obciążenie powierzchni jednolitej części wód ładunkiem 

azotu (kg N/km
2.

rok); 

 jednostkowe obciążenie powierzchni jednolitej części wód ładunkiem 

fosforu (kg P2O5/ha
.
rok) 

 Warstwa: hodowla zwierząt 

 Jednolite części wód 

 kod jednolitej części wód 

 Wielkość hodowli zwierzęcej w jednostkach przeliczeniowych (DJP) 

 Parametry opisujące wielkość emisji z hodowli zwierzęcej na obszarze 

jednolitej części wód: 

 jednostkowe obciążenie powierzchni jednolitej części wód ładunkiem 

azotu (kg N/km
2.

rok); 

 jednostkowe obciążenie powierzchni jednolitej części wód lub gminy 

ładunkiem fosforu (kg P/km
2.

rok) 

 Warstwa: ludność nieskanalizowana 

 Jednolite części wód 

 kod jednolitej części wód 

 Liczba ludności na obszarze jednolitej części wód 

 Ludność nie podłączona do sieci kanalizacyjnej (%) 

 Parametry opisujące wielkości zanieczyszczeń emitowanych do wód 

powierzchniowych od ludności nie podłączonej do kanalizacji 

 jednostkowe obciążenie powierzchni jednolitej części wód lub gminy 

ładunkiem BZT5 (kg O2/km
2.

rok) 

 jednostkowe obciążenie powierzchni jednolitej części wód lub gminy 

ładunkiem azotu (kg N/km
2.

rok) 

 jednostkowe obciążenie powierzchni jednolitej części wód lub gminy 

ładunkiem fosforu (kg P/km
2.

rok 

 Warstwa: składowiska odpadów 

 Jednolite części wód 

 kod jednolitej części wód 

 Liczba składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych na obszarze 

jednolitej części wód 

 powierzchnia składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych 

 masa składowanych odpadów przemysłowych przypadająca na jednostkę 

powierzchni jednolitej części wód (tys. t/km
2
) 
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Opracowane w ten sposób dane i warstwy informacyjne posłużą jako materiał do analizy 

przestrzennej i ilościowej wskaźników zanieczyszczenia wód powodowanych przez źródła 

obszarowe 

Opis metodyki do wyznaczania znaczących ujęć wód. 

Do identyfikacji znaczących poborów wód należy wykorzystać najbardziej aktualne dane. 

Dane te powinny być gromadzone w układzie bazodanowym zarówno w odniesieniu do 

jednolitych części wód powierzchniowych jak również w układzie opierającym się na 

administracyjnym podziale kraju. W celu szczegółowej identyfikacji presji powodowanych 

przez pobory wód konieczne jest zebranie informacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

danych lokalizacyjnych, a także ilości pobieranych wód. 

Na podstawie zebranych danych wykorzystując dostępne narzędzia GIS należy opracować 

cyfrową warstwę informacyjną. Warstwa powinna być opracowana jako warstwa punktowa w 

odwzorowaniu PUWG 1992 w formacie *.shape. Format ten zgodnie z wymaganiami badań 

modelowych umożliwia przetwarzanie danych w systemach informacji geograficznej GIS. 

Ponadto wymagana warstwa powinna zawierać informacje takie jak: 

 Nazwa poboru 

 Rodzaj poboru (pobory wód na cele komunalne i/lub przemysłowe) 

 Nazwa rzeki lub zbiornika z którego następuje pobór 

 współrzędne lokalizacji poboru 

 nazwa jednolitej części wód, na której zlokalizowany jest pobór 

 kod jednolitej części wód 

 kategoria jednolitej części wód  

 dorzecze 

 region wodny 

 łączna ilość poborów (dam
3
/rok) 

 powiat 

 gmina 

Wobec braku wymaganych baz danych z identyfikacją poborów wód na obszarze jednolitych 

części wód, konieczne jest wykorzystanie danych zastępczych. Jako zastępcze dane, pomocne 

w szacowaniu ilości poborów wód na cele komunalne i przemysłowe możliwe jest 

wykorzystanie danych ujętych w bazach statystyki krajowej, takich jak Bank Danych 

Lokalnych GUS. Dane BDL gromadzone są w układzie administracyjnym, którego 

najmniejszą jednostką jest gmina. 

W pierwszej kolejności należy dokonać identyfikacji cech statystycznych opisujących 

parametry rodzaju i wielkości poborów wód  na obszarach gmin w Polsce. 

Kolejnym etapem jest konieczność przeniesienia informacji z obszaru gminy na jednolitą 

część wód powierzchniowych. Metoda szacowania wielkości poborów wód na cele 

komunalne i przemysłowe również bazuje na współczynniku określający udział powierzchni 

gminy w pokryciu zlewni jednolitej części wód. Jak już wcześniej wspomniano, algorytm ten 

umożliwia dokonanie przeliczeń pomiędzy poszczególnymi cechami statystycznymi 

opisującymi zjawiska występujące na obszarze gminy, i obszarem zlewni jednolitej części 

wód. 

Na podstawie zebranych danych wykorzystując dostępne narzędzia GIS należy opracować 

cyfrową warstwę informacyjną. Warstwa powinna być opracowana jako warstwa poligonowa 

w odwzorowaniu PUWG 1992 w formacie *.shape. Ponadto wymagana warstwa powinna 

zawierać informacje takie jak: 

 nazwa jednolitej części wód 

 kod jednolitej części wód 
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 Parametry opisujące wielkość poboru wód 

 Pobór wód powierzchniowych na cele przemysłowe dam
3
/rok 

 Pobór wody na cele komunalne dam
3
/rok 

 

Opracowane w ten sposób dane i warstwa informacyjna posłużą jako materiał do analizy 

ilościowej presji poborów wód na jednolite części wód. 

  

5.5.1.2. Metodyka wyznaczania zagrożenia jednolitych części wód rzek ze 

względu na zmiany hydromorfologiczne 

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną hydromorfologiczne elementy jakości stanowią 

wsparcie dla oceny elementów biologicznych i fizykochemicznych służących kwantyfikacji 

oceny ekologicznego stanu (lub potencjału) wód. Tak jak przedstawiono na poniższym 

rysunku ocena hydromorfologiczna przeprowadzana jest jedynie jako wsparcie (weryfikacja) 

bardzo dobrego stanu biologicznych i fizykochemicznych elementów jakości. 

 

Czy uzyskane wartości  

biologicznych elementów 

jakości

odpowiadają warunkom 

referencyjnym ?

Czy warunki fizykochemiczne 

odpowiadają stanowi bardzo 

dobremu?

Czy warunki 

hydromorfologiczne 

odpowiadają stanowi 

bardzo dobremu

Klasyfikacja:

stan

bardzo dobry

Czy uzyskane wartości 

biologicznych elementów 

jakości odbiegają  w niewielkim 

stopniu od wartości stanu 

referencyjnego

Czy warunki fizykochemiczne 

(a) zapewniają funkcjonowanie 

ekosystemu; (b) spełniają EQS 

dla zanieczyszczeń 

specyficznych?

Klasyfikacja: 

stan dobry

Klasyfikacja na podstawie 

odchylenia od warunków 

referencyjnych

Czy odchylenie

jest umiarkowane

Czy odchylenie

jest duże?

Klasyfikacja:

stan umiarkowany

Klasyfikacja:

stan słaby

Klasyfikacja:  

stan zły

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie

nie

nie

większe

większe

tak

nie

nie

 

Rysunek 20 Ocena ekologicznego stanu wód powierzchniowych z uwzględnieniem elementów 

hydromorfologicznych wspierających elementy biologiczne i fizykochemiczne  

Źródło: „Zasady i metody ustalania warunków referencyjnych i granic klas jakości dla śródlądowych wód 

powierzchniowych” 

Określenie znaczących presji powodujących zmiany hydrologiczne i morfologiczne cieku 

wymaga pozyskania specjalistycznych danych w zakresie obiektów hydrotechnicznych i 

przekształceń koryta, związanych z takimi siłami sprawczymi, jak regulacja rzek i potoków, 

żegluga, ochrona przeciwpowodziowa, energetyka wodna, zbiorniki retencyjne. 

Szczególnie istotna w tym zakresie jest identyfikacja wszelkich barier  zaburzających 

zarówno drożność cieku jak i  reżim przepływu (np. zbiorniki, jazy stopnie regulacyjne) . 

Dla potrzeb identyfikacji presji powodujących zmiany hydrologiczne i morfologiczne cieku 

należy wykorzystać między innymi: 

 warstwę jednolitych części wód ze szczególnym uwzględnieniem sztucznych i silnie 

zmienionych części wód; 
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 warstwę prezentującą zabudowę podłużną na obszarze zlewni jednolitej części wód; 

 warstwę prezentującą zabudowę poprzeczną na obszarze zlewni jednolitej części wód. 

 informacje wynikające z instrukcji gospodarki wodnej na zbiorniku. 

Wykorzystując narzędzia GIS, należy wykonać przestrzenną warstwę informacyjną poprzez 

nałożenie w/w warstw i wskazanie w ten sposób jednolitych części wód podlegających presji 

hydromorfologicznej. Problemem wymagającym głębszej analizy jest wskazanie w obszarze 

regulacji przepływu i zmian morfologicznych, presji znaczących.  

Do analiz proponuje się wykorzystać wskaźniki hydrologiczne oceny zmian reżimu 

przepływu oraz wskaźniki morfologiczne, uwzględniające wielkości poszczególnych 

rodzajów presji (zabudowa podłużna cieku, budowle poprzeczne, obwałowania, zbiorniki, 

MEW) przedstawione w poniższych tabelach: 

  Ocena stanu morfologicznego wód  

Tabela 22 Wskaźniki dla oceny stanu morfologicznego i ich wartości progowe 

Opis wskaźnika Formuła wskaźnika Wartość progowa 

Łączna długość obwałowania cieku odniesiona do 

sumarycznej długości brzegów (podwójna 

długość rzeki) w ramach JCWP 

m1 = ΣLwałów/ΣLbrzegów 

(km/km) 

 

0,30 (30%) 

Sumaryczna wysokość zinwentaryzowanych 

budowli piętrzących odniesiona do sumy spadów 

cieku, w ramach JCWP 

m2’ = ΣHbudowli/Σ(Hpocz-

Hkon) 

m/m 

m2 =  * m2’ 

0,15 (15%) 

Sumaryczna długość uregulowanych odcinków 

cieku, (zabudową podłużną) odniesiona do 

całkowitej długości cieków w ramach jednolitej 

części wód 

m4’ = ΣLregul/ΣLrzek 

km/km 

m4 =  * m4’ 

0,30 (30%) 

Sumaryczna powierzchnia obszarów 

zmeliorowanych odniesiona do całkowitej 

powierzchni JCWP 

m5 = ΣFzm/ΣFc 

km2/ km2 

 

0,25 (25%) 

Mała energetyka (poniżej 5 MW) wodna:  

sumaryczna moc jednostek energetycznych 

odniesiona do całkowitej długości cieków w 

JCWP 

m6  = Mc/Lc 

(MW/km) 
0,0125 

Łączna długość zabudowy hydromorfologicznej 

odniesiona do całkowitej długości brzegów wód 

przejściowych  
0,15 (15%) 

Łączna powierzchnia zabudowy 

hydromorfologicznej odniesiona do całkowitej 

powierzchni JCWP przejściowych  
0,15 (15%) 

Łączna długość zabudowy hydromorfologicznej 

odniesiona do całkowitej długości brzegów wód 

przybrzeżnych  
0,20 (20%) 

Łączna powierzchnia zabudowy 

hydromorfologicznej odniesiona do całkowitej 

powierzchni JCWP przybrzeżnych  
0,20 (20%) 

 
n – liczba rodzajów zmian morfologicznych w obrębie ocenianego obszaru, a suma jest łącznym 

rezultatem oddziaływania każdej ze zmian,  

DL – Łączna długość brzegu JCW w km lub obszaru poddanego ocenie, 

DP – Powierzchnia JCW lub obszaru poddanego ocenie w km2 (zaleca się stosowanie powierzchni strefy 

aktywnej),  

WskZn – wskaźnik (indeks) znaczenia zmian  

Zm – zmiany hydromorfologiczne wyrażone przez powierzchnię całkowitą w km2 lub długość odcinka w 

km, na których występują. 
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 Ocena stanu ilościowego wód (ocena hydrologiczna) 

Tabela 23 Wskaźniki oceny stanu ilościowego JCWP 

Wskaźnik Formuła wskaźnika Próg wartości [-] 

wpływu istniejących zbiorników 

wyrównawczych na reżim 

hydrologiczny 

W1- Σ(Vc-Vm)/VSSQ   0,03 [-] 

SSQ z max dostępnego okresu 
0,03*VSSQ*100% 

wpływu gospodarki wodnej na 

reżim hydrologiczny 
W2 - ΣPbezzwrotne / SSQ   0,05 [-] 

SSQ z  okresu 1981-2000 
0,05*SSQ*100% 

zaburzenia reżimu 

hydrologicznego wynikającego z 

istotnych zmian 

w zagospodarowaniu obszaru 

SCWP
8
 

W3  - SSQ1981-2000 / SSQ1961-1980  ≥ 1,25 [-] lub 

W3 - SSQ1981-2000 / SSQ1961-1980  ≤ 0,75 [-] 

SSQ z okresów 1961-80/1981-2000 

1,25*100% 

0,75*100% 

 

5.5.1.3. Weryfikacja oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych 

jednolitych części wód powierzchniowych w oparciu o wyniki monitoringu  

Hydromorfologia 

Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza obowiązek monitorowania i oceny stanu 

hydromorfologicznych elementów jakości wód powierzchniowych, przy jednoczesnym 

założeniu, że ww. elementy stanowią wsparcie dla oceny elementów biologicznych i 

fizykochemicznych służących kwantyfikacji oceny ekologicznego stanu (lub potencjału) wód. 

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku V RDW, ocenie hydromorfologicznej 

podlegają wszystkie rodzaje wód, w zakresie poniżej wymienionych elementów: 

Tabela 24 Elementy uwzględniane w ocenie hydromorfologicznej 

 

Aktualnie, klasyfikacja elementów hydromorfologicznych jest wdrażana w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 

Prace nad hydromorfologią wspierają elementy biologiczne do oceny stanu/potencjału 

ekologicznego wód zgodnie z RDW, załącznik V. 

UWAGA: 

                                                 
8
 Proponowane wartości wskaźników zostaną zweryfikowane w oparciu o dane wykorzystane do bilansów 

Wodnogospodarczych w pracy „Szczegółowe wymagania…”, MGGP SA, 2010. 

  

rzeki jeziora w. przejściowe w. przybrzeżne 

el
em

en
ty

  

h
y

d
ro

lo
g

ic
zn

e
 ilość i dynamika 

przepływu wód 

wielkość i dynamika 

przepływu wód 

zmiany głębokości zmiany głębokości 

połączenie z częściami 

wód podziemnych 

czas przebywania wielkość, struktura i 

skład podłoża  

struktura i skład podłoża 

ciągłość rzeki połączenia z częściami 

wód podziemnych 

struktura strefy pływów struktura strefy pływów 

el
em

en
ty

  

m
o

rf
o

lo
g

ic
zn

e 
 zmienność głębokości i 

szerokości rzeki 

zmienność głębokości 

jeziora 

przepływ wód słodkich kierunek dominujących 

prądów 

struktura i skład podłoża 

rzeki 

wielkość, struktura i 

skład podłoża misy 

jeziornej 

ekspozycja na fale ekspozycja na fale 

struktura strefy 

nadbrzeżnej 

struktura brzegów   
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 Badania hydrologiczne i badania morfologiczne są w gestii IMGW-PIB (Państwowa 

Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna, państwowa służba do spraw bezpieczeństwa 

budowli piętrzących). Podstawą prawną tych badań jest ustawa Prawo wodne art. 155a. 

Badania te są wykorzystywane do gospodarowania wodami. 

 Określenie znaczących presji powodujących zmiany hydrologiczne i morfologiczne 

cieku wymaga pozyskania m.in. danych w zakresie obiektów hydrotechnicznych i 

przekształceń koryta, związanych z takimi siłami sprawczymi, jak regulacja rzek i 

potoków, żegluga, ochrona przeciwpowodziowa, energetyka wodna, zbiorniki 

retencyjne.. 

Jakość wód 

Brak monitoringu komunalnych i przemysłowych punktowych źródeł zanieczyszczeń 

poważnie utrudnia ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w 

Ramowej Dyrektywie Wodnej dla jednolitych części wód powierzchniowych. Sytuacja ta 

zmusza do poszukiwania i wypracowania rozwiązań zastępczych umożliwiających realizację 

zadań wymaganych przez RDW. 

W tej sytuacji, jako działania zastępcze i realizowane z konieczności, można w doraźnej 

metodyce wykorzystać dane z Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie jakości 

jednolitych części wód rzek, wód przejściowych i przybrzeżnych. Te prace zastępcze są 

jednak pracochłonne, co należy jednoznacznie podkreślić. 

Dane te posłużą jako źródło weryfikacji kategorii zagrożenia jednolitych części wód, 

określonych w oparciu o zidentyfikowane presje znaczące. 

Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitorowanych w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska, a także częstotliwość i zakres mierzonych w tych punktach 

parametrów nie pozwalają na indywidualną ocenę stanu każdej jednolitej części wód.  

Dlatego też weryfikacja dotyczy tylko tych jednolitych części wód, w których ustanowiono 

punkt pomiarowo-kontrolny, a także zmierzono zakres parametrów pozwalających na 

określenie stanu danej jednolitej części wód. Niniejsza metodyka przewiduje także możliwość 

wykorzystania danych monitoringowych z kilku lat, dla lepszej weryfikacji wyników oceny 

stopnia zagrożenia jednolitych części wód. 

Do weryfikacji oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych należy wykorzystać 

wyniki oceny stanu jednolitych części wód wykonane przez specjalistów z wojewódzkich 

inspektoratów ochrony środowiska w oparciu o obowiązujące rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych. 

Oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje się w oparciu o 

rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych. Jednolite części wód rzek, w których stwierdzono 

dobry stan uznano za niezagrożone, pozostałe w których stwierdzono zły stan uznano za 

zagrożone nieosiągnięciem celów sformułowanych dla tych jednolitych części wód w 

Ramowej Dyrektywie Wodnej.  

Należy wykonać mapę z przestrzenną identyfikacją wyników klasyfikacji stanu JCW. 

Wykorzystując narzędzia GIS należy dokonać zestawienia zagrożonych jednolitych części 

wód z wynikami oceny ich stanu. Ocena stopnia zagrożenia jednolitych części wód, które w 

oparciu o dane o presjach wskazane zostały jako niezagrożone, i których stan określony został 

jako dobry, nie ulegnie zmianie. Takie jednolite części wód uznaje się jako niezagrożone. 

Podobnie w przypadku jednolitych części wód, które w oparciu o analizę presji wskazane 
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zostały jako zagrożone, i których stan określony został jako zły. Takie jednolite części wód 

uznaje się jako zagrożone. Weryfikacji poddana zostanie ocena zagrożenia jednolitych części 

wód, które w oparciu o analizę presji wskazane zostały jako niezagrożone, a których ocena w 

oparciu o dane monitoringowe wskazuje na zły stan tych części wód. Takie części wód 

również uznaje się jako zagrożone. 

 

5.5.2. Metodyka wyznaczania zagrożenia jednolitych części wód jezior  

Ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów podlegają jednolite części wód jezior. W Polsce Jednolite 

części wód jezior określone zostały dla potrzeb Raportu z realizacji programu wdrażania 

postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE za rok 2004. 

Zastosowana wówczas metodyka oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez 

jednolite części wód oparta o wyniki Systemu Oceny Jakości Jezior (SOJJ), jest obecnie 

nieaktualna i nie może być wykorzystana. Dlatego też konieczne jest określanie nowej 

metodyki służącej ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez wyznaczone 

jednolite części wód jezior zgodnie z wymaganiami określonymi w Ramowej Dyrektywie 

Wodnej. Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga od państw członkowskich  opracowani planów 

gospodarowania wodami w dorzeczu. Jednym z elementów opracowanych planów 

gospodarowania wodami jest określenie znaczących źródeł oddziaływań i ich skutków oraz 

ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych przez wszystkie części wód 

wyodrębnione na obszarze dorzecza. 

Proponowana metodyka uwzględnia wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz 

obowiązujący w Polsce stan prawny. 

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że jednolite części wód jeziornych i rzecznych 

charakteryzują się podobnym zakresem zjawisk hydrologicznych i społeczno gospodarczych. 

W związku z czym dla potrzeb oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez 

części wód jezior można zastosować podobne rozwiązania jak określone dla jednolitych 

części wód płynących 

W metodyce oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych sposób zagospodarowania 

powierzchni zlewni ma szczególne znaczenie gdyż bezpośrednio przekłada się na jakość wód. 

Ilość substancji zanieczyszczających przedostających się z obszaru zlewni do wód jezior jest 

najmniejsza w obszarach gdzie dominują tereny leśne. Największa emisja zanieczyszczeń ma 

miejsce z terenów o intensywnej gospodarce rolnej i z obszarów miejskich. W przypadku 

zanieczyszczeń obszarowych to rolnictwo i hodowla pozostają nadal głównym źródłem 

zanieczyszczenia wód. Przylegające bezpośrednio do obrzeży jezior pola uprawne, 

pozbawione barier ochronnych w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień wzdłuż linii 

brzegowej sprzyjają przenikaniu zanieczyszczeń rolniczych do wód.  

Niezbędne jest zatem opracowanie szczegółowych map tematycznych w technologii GIS, 

prezentujących stan zagospodarowania powierzchni zlewni z procentowym udziałem 

terenów: 

 zantropogenizowanych 

 rolnych 

 leśnych 

 stref podmokłych 

 terenów wodnych 
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Mapy tematyczne dotyczące zagospodarowania powierzchni posłużą do określenia 

przedziałów jednostkowych ładunków azotu ogólnego i fosforu ogólnego, stanowiących 

presje znaczące z obszarowych źródeł zanieczyszczeń takich jak: 

 Uprawy rolne; 

 Hodowla zwierząt; 

 Zabudowa mieszkaniowa nieskanalizowana; 

 Składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych uciążliwe dla środowiska. 

Poważnym problemem w ocenia ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla jezior, jest 

brak odpowiedniej bazy danych o punktowych źródłach zanieczyszczeń odprowadzających 

zanieczyszczenia w sposób bezpośredni lub pośredni do jezior. Wśród istniejących baz 

danych zwraca uwagę ich niekompletność, a zwłaszcza brak danych w zakresie miejsca 

odprowadzania zanieczyszczeń, czy też brak współrzędnych geograficznych. Brak tych 

elementarnych informacji w wielu przypadkach dyskwalifikuje dane, gdyż ich poziom nie 

pozwala na zapewnienie wymaganej przez RDW należytej jakości. Podkreślić należy jednak, 

że pominięcie tego ważnego elementu presji zrzutów punktowych na jeziora wynikający z 

braku danych, może ograniczyć faktyczną liczbę jednolitych części wód objętych ryzykiem 

nieosiągnięcia celów środowiskowych.  

Dlatego też w niniejszej metodyce, w możliwie największym stopniu należy wykorzystać 

informacje z dostępnych baz danych w zakresie punktowych źródeł zanieczyszczeń, a 

zwłaszcza: 

 rocznych wojewódzkich sprawozdań z realizacji KPOŚK 

 sprawozdań dla potrzeb europejskiego rejestru transferu uwalniania zanieczyszczeń E-

PRTR. 

Roczne wojewódzkie sprawozdania z wykonania KPOŚK zawierają informacje w zakresie 

ilości odprowadzanych do wód ścieków komunalnych oraz informacje w zakresie stężeń 

azotu ogólnego, fosforu ogólnego, BZT5, ChZT i zawiesiny odprowadzanych w ściekach. 

Dane ujęte w bazie PRTR pozwalają na uzupełnienie informacji w zakresie danych o 

punktowych przemysłowych zrzutach zanieczyszczeń uwalniających zanieczyszczenia do 

wód. Jednocześnie progi wielkości emitowanych zanieczyszczeń określone w PRTR pomocne 

są w ustaleniu dużych zrzutów punktowych silnie oddziałujących na środowisko. 

Kolejnym elementem w ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest 

identyfikacja terenów rekreacyjnych. W przypadku polskich jezior zabudowa rekreacyjna i 

powodowane nią zmiany morfologiczne ograniczają się zazwyczaj do niewielkiej części linii 

brzegowej. Jednakże do jezior wykorzystywanych rekreacyjnie przedostają się ścieki z 

ośrodków wypoczynkowych, domków letniskowych, kempingów i tym podobnych obiektów 

zlokalizowanych na obrzeżach jeziora. 

Identyfikacja terenów rekreacyjnych oraz innych zmian antropogenicznych w obszarze linii 

brzegowej jeziora pozwala również na wskazanie znaczących presji morfologicznych.  

Podobnie jak w przypadku rzek, również w przypadku jezior dla potrzeb weryfikacji oceny 

ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych niezbędne jest wykorzystanie w szerokim 

zakresie wyników Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie jakości tych wód. 

Bazując na wynikach PMŚ aktualna metodyka oceny ryzyka nieosiągnięcia celów przez 

jednolite części wód jezior oparta będzie na aktualnie obowiązujących przepisach ujętych w: 

 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych 
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 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie 

wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia 

ryb w warunkach naturalnych. 

 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie 

kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze 

źródeł rolniczych. 

Niezbędne jest dokonanie analiz oceny jakości wód na podstawie w/w rozporządzeń. W 

przypadku gdy analizy takie zostały wykonane przez odpowiedzialne jednostki resortu 

ochrony środowiska, należy wykorzystać ich wyniki do oceny ryzyka nieosiągnięcia celów. 

Na podstawie wyników wspomnianych analiz należy dokonać selekcji części jednolitych wód 

jezior pod względem zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowym do 2015 r.  

 niezagrożone jednolite części wód jezior - za jeziora niezagrożone uznaje się jeziora, 

które w oparciu o analizę presji z punktowych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń 

uznane zostały za niezagrożone i których stan w oparciu o RMŚ z 9 listopada 2011 

roku został sklasyfikowany jako bardzo dobry lub dobry i których wody nie powinny 

pogorszyć się do roku 2015, pod warunkiem utrzymania obecnej, minimalnej presji. 

Jeziora zlokalizowane w obszarach chronionych uznaje się za niezagrożone w 

sytuacji, gdy spełniają one dodatkowe wymagania określone w pozostałych 

rozporządzeniach Ministra Środowiska. 

 zagrożone jednolite części wód jezior - za jeziora zagrożone nieosiągnięciem celów 

środowiskowych do roku 2015 uznaje się jeziora które w oparciu o analizę presji z 

punktowych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń uznane zostały za zagrożone i 

których stan został sklasyfikowany jako umiarkowany i gorszy od umiarkowanego. 

Dodatkowo za jeziora zagrożone uznaje się te, które zlokalizowane w obszarach 

chronionych nie spełniają wymagań ustalonych dla tych obszarów. 

W niniejszej metodyce określania ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez 

jednolite części wód jezior zwraca uwagę problem braku dostępności i kompletności danych 

w zakresie presji powodowanych przez źródła punktowe oraz badań monitoringowych 

wymaganych do oceny stanu jakości tych wód. W takiej sytuacji należy rozpatrzeć różne 

scenariusze. Przykładowo możliwa jest sytuacja, w której w danym jeziorze wykonany został 

komplet badań fizykochemicznych, lecz brak jest badań biologicznych. Wówczas klasyfikacji 

stanu wód można dokonać gdy jeden z  dostępnych klasyfikowanych elementów osiągnął stan 

niższy niż dobry lub w jednolitej części wód jeziornej nie zostały spełnione dodatkowe 

wymagania dla obszarów chronionych. 

Trudniejsza w zdiagnozowaniu oceny ryzyka jest sytuacja, gdy brak jest określonego 

elementu klasyfikacyjnego, a dostępne elementy klasyfikowane osiągają stan dobry, lub też w 

przypadku, gdy brak jest danych do oceny stanu jednolitej części wód, a jednocześnie ta 

jednolita część wód spełnia wymagania stawiane obszarom chronionym.  

W takiej sytuacji należy rozpatrzeć możliwość wprowadzenia kolejnej kategorii „potencjalnie 

zagrożonych części wód”.  

Jednolite części wód objęte tą kategorią należy objąć monitoringiem operacyjnym z zakresem 

parametrów adekwatnym dla potrzeb ostatecznego określenia ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych przez te części wód. 
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W metodyce w możliwie szerokim zakresie należy wykorzystać również dane i informacje 

ujęte w Projekcie: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego 

ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni”. 

Projekt ten opracowany został na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Projekt 

ten miał na celu identyfikację działań dla poprawy stanu jak również działań prowadzących 

do zminimalizowania presji zidentyfikowanych w zlewniach jezior i zbiorników wodnych. W 

projekcie zakresem prac objęto ocenę stopnia degradacji i podatności na degradację jezior i 

zbiorników wodnych. Przedmiotowa praca pozwoliła także na identyfikację jezior i 

zbiorników zdegradowanych wskutek niewłaściwego korzystania z ich zasobów wodnych. 

 

5.5.3. Metodyka wyznaczania zagrożenia jednolitych części wód 

przejściowych i przybrzeżnych wód Bałtyku. 

Wyniki dotychczas realizowanych prac w zakresie presji oddziałujących na przejściowe i 

przybrzeżne wody Bałtyku są niewystarczające dla oceny ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych przez te wody. 

Biorąc pod uwagę podobny charakter zjawisk, w tym hydrologicznych i społeczno 

gospodarczych można z dużą dozą prawdopodobieństwa uznać, że rozwiązania  określone dla 

jednolitych części wód płynących, będą mogły być zastępczo wykorzystywane do oceny 

ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez przejściowe i przybrzeżne wody Bałtyku. 

Podobnie jak w przypadku rzek, również w odniesieniu do wód przejściowych 

i przybrzeżnych, niezbędne jest pozyskanie wyników z Państwowego Monitoringu 

Środowiska w zakresie jakości tych wód. Wyniki te posłużą do oceny stanu wód 

przejściowych i przybrzeżnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 

listopada 2011 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Wyniki 

klasyfikacji stanu tych wód wykorzystane zostaną do weryfikacji oceny ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych. 

 

5.6. Analiza potencjalnych problemów, jakie mogą się pojawić w trakcie określania 

wpływów i zagrożeń na dane jednolite części wód powierzchniowych w 

poszczególnych obszarach dorzeczy zgodnie z zaproponowaną metodyką oraz 

propozycji ich rozwiązania (np. rozważenie scenariusza zakładającego nie 

uzyskanie dodatkowych danych i zaproponowanie rozwiązania). 

Analiza potencjalnych problemów, jakie mogą się pojawić w trakcie określania wpływów 

i zagrożeń na dane jednolite części wód powierzchniowych obejmuje identyfikację głównych 

problemów jakie powstały lub mogłyby powstać przy ocenie zagrożenia JCWP oraz sposób 

ich rozwiązywania.  

Wykonawca przedstawi wykaz ewentualnych braków danych potrzebnych do określenia 

wpływów i zagrożeń i poda propozycję alternatywnych rozwiązań. Problemy związane z 

realizacją analizy presji i oddziaływań zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji raportu. 

Niemniej jednak głównym problemem dewastacji środowiska wodnego są zrzuty 

zanieczyszczeń do wód. Zanieczyszczenia komunalne, przemysłowe i z produkcji rolno-

spożywczej odprowadzane są często do rzek w postaci nieoczyszczonych lub źle 

oczyszczonych ścieków, powodując bardzo wysokie straty ekologiczne i  gospodarcze oraz 

społeczne w postaci m.in. zagrożeń dla zdrowia i życia. 
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Nawiązując do powyższego, jak i do wymagań unijnej polityki wodnej niezbędne jest więc 

posiadanie pełnego obrazu rzeczywistości w postaci baz danych o źródłach emisji i wielkości 

emitowanych zanieczyszczeń wraz z identyfikacją punktów zrzutu do odbiornika. 

W zastosowanej do analizy presji i oddziaływań metoda DSPIR - model postępowania w 

części PRESJE – STAN - ODDZIAŁYWANIE, wymaga: 

 dokładnej wiedzy o presjach z dokładną identyfikacją ilości i jakości poszczególnych 

zanieczyszczeń zrzucanych do każdej jednolitej części wód w  konkretnie ustalonym 

miejscu oraz wiedzy o  zakładzie i charakterze produkcji z którego są ścieki 

odprowadzane; 

 sprawnie funkcjonującej władzy wodnej z bardzo dobrym zapleczem, w postaci 

wymaganych regulacji prawnych zdolnych do wyegzekwowania od użytkownika wód 

(podmiotów) dopuszczalnej ilości zrzucanych zanieczyszczeń; 

 egzekwowania i skutecznego naprawienia szkód ekologicznych i strat powodowanych 

złą jakością wód; 

 uwzględniania zagrożenia powodziowego przy lokalizacji zakładów, które w czasie 

powodzi mogą wtórnie zanieczyścić wody substancjami niebezpiecznymi. 

Przedstawione regulacje presji i oddziaływań wskazują na potrzebę rozwijania skutecznych 

działań dla dokładnej i rzetelnej identyfikacji źródeł i emitowanych zanieczyszczeń oraz ich 

wpływu na jakość wód konkretnych jednolitych części wód rzek w poszczególnych 

wskaźnikach zanieczyszczeń.   

Konieczna jest także pełna identyfikacja zakładów oraz charakteru produkcji, która rzutuje na 

skład zanieczyszczeń i poziom ich uciążliwości. 

Pełna i rzetelna wiedza w zakresie tych danych jest niezbędna zarówno dla ustalania celów 

środowiskowych (art. 4 RDW) jak i budowania programów działań (art. 11 RDW) oraz 

planów gospodarowania wodami w dorzeczu (art. 13 RDW). 

Dane te są także niezbędne dla prac planistycznych, odzysku kosztów za usługi wodne (art. 9 

RDW), charakterystyk obszaru zlewni rzecznej, wpływu działalności człowieka na 

środowisko i analizy ekonomicznej użytkowania wód (art. 5 RDW) oraz innych.  

Można w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że metodyka określania ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych dla danej jednolitej części wód polega na prostym porównaniu stanu 

wód z wartościami progowymi, które definiuje dany cel. 

Aby ustalanie i osiąganie celów dla każdej jednolitej części wód było skuteczne powinno być 

działaniem dwuetapowym.  

W pierwszym etapie należy określić wymagane wartości wskaźników obecnych w wodach 

jednolitych części wód rzeki, a w drugim etapie należy określić konkretne redukcje, 

konkretnych wskaźników z konkretnych podmiotów dla uzyskania wymaganego stanu wód w 

konkretnej jednolitej części wód rzeki.  

Określenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla danej jednolitej części wód rzeki 

pociąga za sobą równoczesne wskazanie i wyegzekwowanie redukcji zanieczyszczeń od 

podmiotu odprowadzającego te zanieczyszczenia. Dla racjonalnej realizacji zadań w zakresie 

osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód zgodnie z RDW, konieczne są 

odpowiednie regulacje prawno-karne oraz silna władza wodna potrafiąca wyegzekwować 

redukcje zanieczyszczeń i osiągnięcie wymaganego stanu wód. 

Jednym z pojawiających się rozwiązań przy osiągnięciu ustalonych celów środowiskowych 

jest zmiana obecnych regulacji prawnych i wprowadzenie opłat równoważących koszty 
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redukcji emitowanych zanieczyszczeń. Rozwiązania takie zdecydowanie poprawią jakość 

metody ocen i działań formułowane na najwyższym naukowym i praktycznym poziomie.  

Sprawozdawczość unijna wymaga przekazywania konkretnych danych i informacji z 

wdrażania unijnej polityki wodnej zgodnie ze strategią ujętą w Ramowej Dyrektywie Wodnej. 

Realizacja tak rozumianych wymagań raportowych Komisji Europejskiej w zakresie analizy 

presji i wpływów ze wskazaniem źródeł danych do uwzględnienia w raportach napotyka w 

Polsce na trudności ze względu na brak zarówno rozwiązań do gromadzenia takich danych jak 

i rozwiązań dla ich identyfikowania i ewidencjonowania. 

Unijna polityka wodna była budowana i jest realizowana w oparciu o zasadę, że „mierzenie 

jest podstawą do działań dla poprawy i rozwoju”. 

W myśl tej zasady sformułowana została strategia ujęta w RDW kładąc nacisk na 

gromadzenie danych, w tym przede wszystkim danych o presjach i oddziaływaniach 

warunkujących jakiekolwiek zorganizowane działania, w tym budowę programów działań 

(art. 11 RDW) i planów gospodarowania wodami dorzeczy (art. 13 RDW). 

 

5.7. Analiza wymagań raportowych Komisji Europejskiej w zakresie analizy presji i 

wpływów, w tym wskazanie źródeł danych do uzupełnienia wszystkich kart 

raportowych w przedmiotowym zakresie. 

Przeanalizowano dokumenty KE dotyczące sposobu raportowania w zakresie analizy presji i 

wpływów. Wnioski z tej analizy zostaną wykorzystane podczas identyfikacji presji, 

wpływów/oddziaływań i zagrożeń antropogenicznych dla wszystkich kategorii jednolitych 

części wód powierzchniowych w celu rozpoznania wszelkich możliwych źródeł danych.  

Wymagania prawne. 

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), zobowiązuje kraje do opracowywania presji (pressures) i 

wpływów (impacts) w obszarach dorzeczy dla jednolitych części wód. 

Obowiązek regularnego monitorowania presji i oddziaływań  uznano w RDW za jeden z 

kluczowych elementów kontroli postępów realizacji zadań dla osiągnięcia celów Dyrektywy. 

Znajduje to odzwierciedlenie w konieczności korzystania z aktualnych danych o presjach dla 

realizacji Artykułów 5, 11 i 13 Dyrektywy i wynikających z nich zobowiązań raportowych.  

Zgodnie z Artykułem 5. Dyrektywy i specyfikacją techniczną ujętą w aneksie II, państwa 

członkowskie w terminie 4 lat od wejścia w życie Dyrektywy, zobowiązane są do dokonania, 

na obszarach dorzeczy, przeglądu znaczących presji i oddziaływań, będących  przyczyną 

niższego niż dobry stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód, lub stanowiących 

zagrożenie dla nieosiągnięcia dobrego stanu/potencjału przez jednolite części wód do roku 

2015. 

Dokonane zgodnie z Artykułem 5 analizy podlegają aktualizacji, najpóźniej w 13 lat od 

wejścia w życie Dyrektywy i następnie co 6 lat.  

Aneks II do Dyrektywy specyfikuje główne źródła presji oraz zanieczyszczenia do ujęcia w 

sprawozdaniach z realizacji  Art. 5.  

Kolejnym zapisem RDW obligującym kraje członkowskie do weryfikacji i uaktualniania 

danych o presjach i oddziaływaniach jest Artykuł 11., wymagający od krajów członkowskich, 

w ciągu 9 lat obowiązywania Dyrektywy, opracowania programów działań, odnoszących się 

bezpośrednio do presji i oddziaływań, które powodują zagrożenie nieosiągnięcia celów RDW, 

oraz do wprowadzenia w życie tych programów najpóźniej w ciągu 12 lat po dacie 
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wprowadzenia w życie Dyrektywy. Wykaz działań podstawowych i uzupełniających do 

uwzględnienia w programach działań ujęto w załączniku VI do Dyrektywy. 

Artykuł 13. RDW zobowiązuje kraje do opracowania Planów Gospodarowania Wodami w 

Dorzeczach (PGW), dla każdego obszaru dorzecza znajdującego się na terytorium kraju.  

Do sporządzenia Planów kraje zobowiązane są nie później niż do końca roku 2009. 

Aktualizacja Planów odbywać się ma w cyklach sześcioletnich, począwszy od roku 2009.  

Zagadnienia do ujęcia w PGW zaprezentowano w załączniku VII do Dyrektywy. Obejmują 

one między innymi podsumowanie zaktualizowanych, znaczących presji i oddziaływań 

działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych, w tym: 

 oszacowanie punktowych źródeł zanieczyszczeń, 

 oszacowanie rozproszonych źródeł zanieczyszczeń, w tym krótką charakterystykę 

użytkowania gruntów, 

 oszacowanie oddziaływań wywieranych na ilościowy stan wód, w tym poboru wody, 

 analizę innych rodzajów wpływu działalności człowieka na stan wód; 

Artykuł 15. RDW określa, że państwa członkowskie są zobowiązane do przekazywania 

sprawozdań z wykonania zadań wynikających z realizacji Artykułów 5. i 13., w ciągu trzech 

miesięcy od daty ich wykonania. Natomiast, w ciągu trzech lat od opublikowania każdego 

planu gospodarowania wodami w dorzeczu lub jego uaktualnienia, kraje są zobowiązane do  

przedłożenia Komisji sprawozdania opisującego postęp we wdrażaniu planowanego programu 

działań.  

Wytyczne dla raportowania presji i wpływów. 

Wytyczne dla raportowania presji i wpływów zawarto w dokumencie „Reporting Under The 

Water Framework Directive”, opracowanym w ramach procesu Wspólnej Strategii 

Wdrożeniowej RDW (Common Implementation Strategy for WFD).  

Wytyczne dla raportowania RDW z wykorzystaniem WISE (Water Information System for 

Europe – System Informacji o Wodzie dla Europy) z sierpnia 2005 roku zawierają między 

innymi arkusze raportowania presji (pressure) i wpływów (impacts), wymagane przy 

raportowaniu presji i wpływów w sprawozdaniach dotyczących Artykułu 5 i 13 RDW. Wykaz 

arkuszy raportowania presji i wpływów dla wód powierzchniowych (Sufrace Water Pressure 

Impact), ich tytułów oraz odniesienie do zapisów RDW przedstawiono w poniższej tabeli.   

Tabela 25 Stan arkuszy raportowania (wybrane zestawienie dla P i I) 

Kod arkusza  

raportowani

a 

Tytuł arkusza raportowania Odniesienie do RDW  
Terminy 

raportowania 

2. Przegląd antropogennego oddziaływania na środowisko  Art 5; Aneks II  

2.1 Wody powierzchniowe (rzeki, jeziora, wody przejściowe i 

przybrzeżne) 
Aneks II 1  

SWPI 1 
Podsumowanie dotyczące znaczących presji na wody 

powierzchniowe w obszarach dorzeczy (OD) 
Aneks II 1.4  

SWPI 2 Identyfikacja zagrożonych JCW  Aneks II 1.5 2005 

SWPI 3 
Znaczące punktowe źródła zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych  
Aneks II 1.4 2005 i 2010 

SWPI 4 
Znaczące rozproszone źródła zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych 
Aneks II 1.4 2005 i 2010 

SWPI 5 Znaczące pobory wody z wód powierzchniowych  Aneks II 1.4 2005 i 2010 

SWPI 6 
Znaczące regulacje przepływu wód oraz zmiany 

morfologiczne  
Aneks II 1.4 2005 i 2010 

SWPI 7 
Ocena wpływu/skutków znaczących presji na JCW 

powierzchniowych 
Aneks II 1.5 2005 i 2010 
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Kod arkusza  

raportowani

a 

Tytuł arkusza raportowania Odniesienie do RDW  
Terminy 

raportowania 

SWPI 8 Niepewności i braki danych   2005 

SWPI 9 Wstępne zalecenia dla monitoringu diagnostycznego  Aneks II 1.5 2005 

 

Dla każdego arkusza raportowania, wytyczne zawierają kod i nazwę arkusza oraz 

szczegółowe wskazówki dla poszczególnych elementów, w tym: 

 Co należy raportować? 

 Dlaczego jest to (raportowana informacja) potrzebne? 

 Jak należy raportować? 

 Informacja geograficzna 

 Dane 

 Tekst podsumowania 

Wszystkie arkusze raportowania presji i wpływów ze szczegółowymi wskazówkami 

zawierają Wytyczne dla raportowania Ramowej Dyrektywy Wodnej, w punkcie 7.3 

W roku 2009 opublikowano kolejne Wytyczne dla raportowania Ramowej Dyrektywy 

Wodnej (Guidance Document No: 21 Guidance for reporting under the Water Framework 

Directive). Dokument ten opracowany we współpracy Komisji Europejskiej, państw 

członkowskich, krajów kandydujących i innych zainteresowanych stron, stanowi próbę 

ujednolicenia sposobów prezentowania przez kraje danych, tak by w maksymalnym stopniu 

spełniały one oczekiwania i potrzeby Komisji. 

Wytyczne w rozdziale 4. Wymogi sprawozdawcze dla informacji o odniesieniach 

geograficznych, w punkcie 4.3 Wymagane informacje, charakteryzują zakres informacji 

wymaganych od krajów członkowskich, w ramach sprawozdań z realizacji Artykułu 5. WFD. 

Zakres wymagań raportowych Komisji Europejskiej, zgodnie z Artykułem 5. RDW, 

dotyczący przeglądu presji i wpływu dla każdej powierzchniowej JCW zawarty w punkcie 4.3 

Wytycznych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 26 Zakres wymaganych danych przez Komisję .  

Rodzaj presji/oddziaływania na 

obszarze JCW 

Czy wpływa na 

stan JCW 

(Tak/Nie) 

Kod Współrzędne Typ zgodny  

z arkuszem 

raportowym 

Znaczące punktowe zrzuty ścieków X X X SWPI 3* 

Znaczące obszarowe źródła 

zanieczyszczeń 

X   SWPI 4 

Znaczące pobory wód 

powierzchniowych 

X   SWPI 5 

Regulacje przepływu i zmiany 

morfologiczne 

X   SWPI 6 

Znaczące intruzje wód słonych lub 

innych 

X    

Inne presje X   SWPI 7 

Typ zidentyfikowanego 

oddziaływania 

   SWPI 8 

* Kody arkuszy raportowych RDW 
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Dane odnośnie znaczących presji i wpływów raportowane w ramach Planów Gospodarowania 

Wodami w Dorzeczach (PGW) (Art. 13. RDW) obejmują aktualizację informacji zawartych 

w sprawozdaniu z roku 2005 oraz podsumowanie antropogennych presji i wpływów na 

środowisko wód powierzchniowych.  

Szczegółowa lista presji wymagających uwzględnienia w analizach, która stanowi 

rozwinięcie punktu 2 Aneksu VII do RDW, przedstawiona w punkcie 7.3 Wytycznych dla 

raportowania Ramowej Dyrektywy Wodnej z 2009.    

Dane wymagane do przekazywania Komisji w ramach opracowywanych Planów 

Gospodarowania Wodami w Dorzeczach obejmują:  

 Liczbę jednolitych części wód powierzchniowych na obszarze dorzecza 

(wytypowanego obszaru), nie osiągających dobrego stanu z powodu każdego rodzaju 

presji: (źródeł punktowych, źródeł obszarowych, poborów wód, innych presji) z 

uwzględnieniem podziału na kategorie wód  (rzek, jezior, wód przejściowych i 

przybrzeżnych). Powoduje to, że niektóre jednolite części wód, zagrożone z powodu 

różnego rodzaju presji będą policzone kilkakrotnie. 

 Liczbę znaczących źródeł punktowych dla każdego obszaru sprawozdawanego 

(oczyszczalni ścieków komunalnych, przelewów burzowych, instalacji 

sprawozdawanych w ramach Dyrektywy IPPC oraz instalacji przemysłowych poza 

IPC, nie objętych E-PRTR);  

 Liczbę innych znaczących punktowych źródeł zanieczyszczeń, dla każdego obszaru 

sprawozdawczego (np. małych aglomeracji); 

 Ładunki (monitorowane, wyliczone lub oszacowane) zanieczyszczeń (ChZT, 

biogenów, substancji priorytetowych, innych zanieczyszczeń, wód słonych) 

odprowadzane do wód powierzchniowych (całkowity ładunek dla obszaru 

bilansowego), jeśli nie są sprawozdawane do EEA w ramach systemu raportowego 

WISE-SoE; 

 Liczbę znaczących poborów wód i ilości pobieranych wód rocznie lub w 

poszczególnych okresach roku, osobno dla każdej kategorii poborów dla każdego 

obszaru sprawozdawczego.  

 Liczbę znaczących poborów dla obszaru dorzecza i objętości rocznie pobieranych wód, 

(średnich rocznych) osobno dla każdej kategorii poborów (jeśli nie są sprawozdawane 

do EEA w ramach systemu WISE-SoE); 

System Informacji o Wodzie dla Europy – WISE. 

WISE (Water Information System for Europe) bazuje na danych i informacjach zbieranych 

w Unii Europejskiej od różnych instytucji i organizacji, których dane nie były wcześniej 

dostępne bądź były gromadzone w różnych miejscach. System WISE został opracowany 

przez cztery główne instytucje: Dyrektoriat Generalny Środowisko (DG Environment), 

Wspólnotowe Centrum Badawcze (DG JRC), Eurostat i Europejską Agencję Środowiska 

(EEA), we współpracy z krajami członkowskimi. Kraje członkowskie Unii Europejskiej 

zgodziły się raportowania danych w zakresie realizacji Ramowej Dyrektywy Wodnej za 

pośrednictwem WISE.  

Dane odnośnie zanieczyszczenia wód rzek przekazywane są co roku w oparciu o wytyczne: 

WISE-SoE Reporting: Rivers Water Quality. Najnowsze wytyczne dla sprawozdawczości w 

ramach WISE zostały opracowane przez Europejską Agencję Środowiska w czerwcu 2012. W 
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rozdziale 3.2 wytycznych: Przybliżone presje dla rzek (Proxy pressures of rivers), omówiono 

sposób przekazywania danych o presjach oddziaływujących na jakość wód w przekrojach 

monitoringowych objętych raportowaniem. Dane ujęte w formacie raportowym obejmują: 

 Gęstość zaludnienia w zlewni, 

 Zrzuty ścieków z oczyszczalni ścieków komunalnych, 

 Przelewy burzowe i zrzuty ścieków miejskich, 

 Instalacje przemysłowe ujęte w IPPC, 

 Instalacje przemysłowe nie ujęte w IPPC, 

 Stosowanie nawozów, 

 Stosowanie pestycydów, 

 Hodowlę zwierząt, 

 Transport i infrastrukturę, 

 Ujęcia wody dla ludności, 

 Ujęcia wody dla przemysłu, 

 Ujęcia wody dla nawodnień, 

 Ujęcia wody dla instalacji chłodniczych, 

 Regulacje przepływu wód. 

Dane z wcześniejszych lat, przekazane przez kraje członkowskie EEA, oraz szczegółowy 

zakres danych raportowanych dostępne są na stronie internetowej EEA. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/waterbase-rivers-8, 

 

5.8. Szczegółowy zakres tabeli atrybutów wykonanych w formacie ESRI shapefile  

Wykonawca przeanalizował dotychczas zgromadzone dane dotyczące presji, celów 

środowiskowych, oceny stanu JCWP, prognoz rozwoju. Wykorzystano tylko te dane, które 

miały postać plików typu shapefile.  

Dane dotyczą zarówno obiektów powodujących presje, jak i wyników analiz, czyli 

określonych dla każdej JCWP presji, przyszłego stanu wyznaczonego na podstawie prognozy 

rozwoju oraz ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

Tabela atrybutów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawierać będzie co najmniej: 

nazwę atrybutu, definicję atrybutu, typ atrybutu, obligatoryjność atrybutu, listę wartości 

przyjmowanych przez atrybut (jeżeli jest możliwa do określenia) oraz źródło pozyskania 

informacji, uwagi oraz jednostka. Wstępną wersję tabel atrybutów przedstawiono poniżej. 

Wykonana zostanie dokumentacja zawartości tabeli atrybutów dla proponowanych warstw 

shapefile.  

PUNKTY MONITORINGU 

1. Punkty monitoringu jakości wód powierzchniowych płynących  

Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi 
Jedno-

stka 

Lista 

wartości 

przyjmowan

ych przez 

atrybut 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/waterbase-rivers-8
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Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi 
Jedno-

stka 

Lista 

wartości 

przyjmowan

ych przez 

atrybut 

Kod punktu KOD_OB    

Współrzędna geograficzna X X  stopień  

Współrzędna geograficzna Y Y  stopień  

Współrzędna geograficzna Z Z  m  

Numer węzła NRP    

Rodzaj monitoringu RODZ_MON   RodzajMonit

oringu 

domena 

Rok pomiaru ROK    

Ilość i dynamika przepływu PRZEPLYW  m3/s  

Wskaźnik fitoplanktonowy IFPL WSK_FITOPL    

Multimetryczny indeks 

okrzemkowy (IO) 

MULT_IN_OK    

Makrofitowy indeks rzeczny MAKR_IN_RZ    

Temperatura wody TEMP_WOD    

Zawiesina ogólna ZAWI_OGOLN    

Tlen rozpuszczony TLEN_ROZP    

BZT5 BZT5    

ChZT-Mn CHZT_MN    

ChZT-Cr CHZT_CR    

Ogólny węgiel organiczny  OG_WEG_ORG    

Przewodność w 20°C PRZEWOD    

Substancje rozpuszczone SUB_ROZP    

Siarczany SIARCZANY    

Chlorki  CHLORKI    

Wapń  WAPN    

Magnez  MAGNEZ    

Twardość ogólna (w CaCO3) TW_OGCACO    

Odczyn pH ODCZ_PH    

Zasadowość ogólna (w CaCO3)  ZAS_OGCACO    

Azot amonowy  AZ_AMONOWY    

Azot Kjeldahla AZ_OG_KJEL    

Azot azotanowy  AZ_AZOTANO    

Azot ogólny  AZ_OGOLNY    

Fosforany  FSFRNY_PO4    

Fosfor ogólny FSFR_OG    

Aldehyd mrówkowy ALD_MROW    

Arsen ARSEN    

Bar BAR    

Bor BOR    

Chrom +6  CHROM_6    

Chrom ogólny  CHROM_OGRZ    

Cynk  CYNK    

Miedź MIEDZ    

Fenole lotne FENOLE_LOT    

Węglowodory ropopochodne WEGL_WOD    

Glin  GLIN    

Cyjanki wolne  CYJA_WOLNE    

Cyjanki związane  CYJA_ZWIAZ    

Molibden MOLIBDEN    

Selen  SELEN    

Srebro SREBRO    

Tal TAL    

Tytan TYTAN    

Wanad  WANAD    
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Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi 
Jedno-

stka 

Lista 

wartości 

przyjmowan

ych przez 

atrybut 

Antymon ANTYMON    

Fluorki FLUORKI    

Beryl BERYL    

Kobalt  KOBALT    

Cyna CYNA    

Alachlor ALACHLOR    

Antracen  ANTRACEN    

Atrazyna ATRAZYNA    

Benzen BENZEN    

Difenyloetery bromowane  DIFE_ET_BR    

Kadm i jego związki KADM    

C10-13-chloroalkany  CHLOR_ALK    

Chlorfenwinfos  CHLOR_FEN    

Chlorpyrifos  CHLOR_PYR    

1,2-dichloroetan DICHLO_ET    

Dichlorometan  DICHLO_MET    

Di(2-etyloheksyl)ftalan (DEHP) DEPH    

Diuron  DIURON    

Endosulfan ENDO_SULF    

Fluoranten  FLUORANTEN    

Heksachlorobenzen HE_CHL_BEN    

Heksachlorobutadien HE_CHL_BUT    

Heksachlorocyclohexan HE_CH_CY_H    

Izoproturon IZOPROTURO    

Ołów i jego związki OLOW    

Rtęć i jego związki RTEC    

Naftalen NAFTALEN    

Nikiel i jego związki NIKIEL    

Nonylofenole NON_FENYL    

Oktylofenole OKTYFENOL    

Pentachlorobenzen PEN_CHL_BE    

Pentachlorofenol PEN_CHL_FE    

Benzo(a)piren  BENZO_A_PI    

Benzo(b)fluorantan BE_B_FLUOR    

Benzo(k)fluorantan BE_K_FLUOR    

Benzo(g,h,i)perylen  BE_PERYLEN    

Indeno(l,2,3)cd-piren INDE_PIREN    

Symazyna SYMAZYNA    

Związki tributylocyny  ZW_TRIBU_F    

Trichlorobenzeny TRI_CH_BEN    

Trichlorometan (chloroform)  CHLOROFOM    

Trifluralina TRIFLURALI    

Tetrachlorometan TETRCHLMET    

Aldryna ALDRYNA    

Dieldryna DIELDRYNA    

Endryna ENDRYNA    

Izodryna IZODRYNA    

DDT-izomer para-para DDT_IZO    

DDT całkowity DDT_CAL    

Trichloroetylen TRICHLETY    

Tetrachloroetylen TETRCHLETY    

 

2. Punkty monitoringu jakości jezior  
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Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi 
Jedno-

stka 

Lista wartości 

przyjmowanyc

h przez 

atrybut 

Kod punktu KOD_OB    

Nazwa jeziora NAZ_L Wg IMGW   

Współrzędna geograficzna X X  stopień  

Współrzędna geograficzna Y Y  stopień  

Współrzędna geograficzna Z Z Wysokość n.p.m. m  

Miejscowość NAZ_LOK    

Rodzaj monitoringu RODZ_MON   RodzajMonito

ringu domena 

Rok pomiaru ROK    

Wskaźnik fitoplanktonowy PMPL WSK_FITOPL    

Fitobentos FITOBENTOS    

Makrofity MAKROFITY    

Makrobezkręgowce bentosowe MAKR_BEN    

Ichtiofauna ICHTIOF    

Reżim hydrologiczny (pływowy) REZ_HYDRO    

Warunki morfologiczne WAR_MORF    

Temperatura wody TEMP_WOD    

Barwa BARWA    

Przezroczystość PRZEZROCZ    

Tlen rozpuszczony  TLEN_ROZP    

Nasycenie wód tlenem % NASYC_TL    

Przewodność w 20°C PRZEWOD    

Wapń WAPN    

Twardość ogólna TWARD_OGO

L 

 

 

 

Odczyn pH ODCZ_PH    

Zasadowość ogólna ZASAD_OGOL    

Azot amonowy  AZ_AMONOW

Y 

 

 

 

Azot Kjedahla AZ_KJEDAHL    

Azot azotanowy  AZ_AZOTANO    

Azot azotynowy  AZ_AZOTYNO    

Azot ogólny AZ_OGOLNY    

Fosforany PO4 FSFRNY_PO4    

Fosfor ogólny FSFR_OG    

Krzemionka KRZEMINONK    

Aldehyd mrówkowy ALD_MROW    

Arsen ARSEN    

Bar BAR    

Bor BOR    

Chrom sześciowartościowy  CHROM_6    

Chrom ogólny  CHROM_OGR

Z 

 

 

 

Cynk  CYNK    

Miedź MIEDZ    

Fenole lotne- indeks fenolowy FENOLE_LOT    

Węglowodory ropopochodne- 

indeks oleju mineralnego 

WEGL_WOD  

 

 

Glin  GLIN    

Cyjanki wolne  CYJA_WOLNE    

Cyjanki związane  CYJA_ZWIAZ    

Molibden MOLIBDEN    

Selen  SELEN    

Srebro SREBRO    

Tal TAL    

Tytan TYTAN    

Wanad  WANAD    



106/132 

Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi 
Jedno-

stka 

Lista wartości 

przyjmowanyc

h przez 

atrybut 

Antymon ANTYMON    

Fluorki FLUORKI    

Beryl BERYL    

Kobalt  KOBALT    

Cyna CYNA    

Alachlor ALACHLOR    

Antracen  ANTRACEN    

Atrazyna ATRAZYNA    

Benzen BENZEN    

Bromowany difenyloeter (eter 

pentabromodifenylowy; kongery o 

numerach 28, 47, 99, 100, 153 i 

154) DIFE_ET_BR 

 

 

 

Kadm i jego związki KADM    

C10-13-chloroalkany  CHLOR_ALK    

Chlorfenwinfos  CHLOR_FEN    

Chlorpyrifos  CHLOR_PYR    

1,2-dichloroetan DICHLO_ET    

Dichlorometan  DICHLO_MET    

Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP) DEPH    

Diuron  DIURON    

Endosulfan ENDO_SULF    

Fluoranten  FLUORANTEN    

Heksachlorobenzen (HCB) HE_CHL_BEN    

Heksachlorobutadien (HCBD) HE_CHL_BUT    

Heksachlorocycloheksan (HCH) HE_CH_CY_H    

Izoproturon IZOPROTURO    

Ołów i jego związki OLOW    

Rtęć i jego związki RTEC    

Naftalen NAFTALEN    

Nikiel i jego związki NIKIEL    

Nonylofenole NON_FENYL    

Oktylofenole OKTYFENOL    

Pentachlorobenzen PEN_CHL_BE    

Pentachlorofenol PEN_CHL_FE    

Benzo(a)piren  BENZO_A_PI    

Benzo(b)fluorantan BE_B_FLUOR    

Benzo(k)fluorantan BE_K_FLUOR    

Benzo(g,h,i)perylen  BE_PERYLEN    

Indeno(l,2,3)cd-piren INDE_PIREN    

Symazyna SYMAZYNA    

Związki tributylocyny  ZW_TRIBU_F    

Trichlorobenzeny TRI_CH_BEN    

Trichlorometan (chloroform)  CHLOROFOM    

Trifluralina TRIFLURALI    

Tetrachlorometan TETRCHLMET    

Aldryna ALDRYNA    

Dieldryna DIELDRYNA    

Endryna ENDRYNA    

Izodryna IZODRYNA    

DDT-izomer para-para DDT_IZO    

DDT całkowity DDT_CAL    

Trichloroetylen TRICHLETY    

Tetrachloroetylen TETRCHLETY    

 

3. Punkty monitoringu jakości wód przejściowych 
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Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi Jednostka 

Lista wartości 

przyjmowanyc

h przez 

atrybut 

Kod punktu xStac    

Szerokość geograficzna xSGeo  stopień  

Długość geograficzna xDGeo  stopień  

Szerokość geograficzna (dc)  ySGeo   stopień  

Długość geograficzna (dc)  yDGeo   stopień  

Nazwa stacji  Wg IMGW   

Nazwa punktu     

Kod statku xShip Wg. IMGW o/Gdynia   

Kwadrat Bałtycki xBalKW Wg. IMGW o/Gdynia   

Rok danych Rok    

Wskaźnik fitoplanktonowy PMPL WSK_FITOPL    

Makroglony i rośliny 

okrytozalążkowe 

MAKROGLON

Y 

   

Makrobezkręgowce bentosowe MAKR_BEN    

Ichtiofauna ICHTIOF    

Reżim hydrologiczny (pływowy) REZ_HYDRO    

Warunki morfologiczne WAR_MORF    

Temperatura wody TEMP_WOD    

Barwa BARWA    

Przezroczystość PRZEZROCZ    

Zawiesina ogólna ZAW_OGOL    

Tlen rozpuszczony TLEN_ROZP    

Pięciodobowe biochemiczne 

zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 

BZT    

Ogólny węgiel organiczny  OG_WEG_OR

G 

   

Nasycenie wód tlenem % NASYC_TL    

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu 

ChZT-Cr 

ChZTCR    

Zasolenie ZASOLEN    

Przewodność w 20°C PRZEWOD    

Substancje rozpuszczone SUB_ROZP    

Siarczany SIARCZANY    

Chlorki CHLORKI    

Wapń WAPN    

Magnez MAGNEZ    

Twardość ogólna TWARD_OGO

L 

   

Odczyn pH ODCZ_PH    

Zasadowość ogólna ZASAD_OGOL    

Azot amonowy  AZ_AMONOW

Y 

   

Azot azotanowy  AZ_AZOTANO    

Azot azotynowy  AZ_AZOTYNO    

Azot ogólny  AZ_OGOLNY    

Fosforany PO4 FSFRNY_PO4    

Fosfor ogólny FSFR_OG    

Krzemionka KRZEMINONK    

Aldehyd mrówkowy ALD_MROW    

Arsen ARSEN    

Bar BAR    

Bor BOR    

Chrom sześciowartościowy  CHROM_6    

Chrom ogólny  CHROM_OGR

Z 

   

Cynk  CYNK    

Miedź MIEDZ    
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Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi Jednostka 

Lista wartości 

przyjmowanyc

h przez 

atrybut 

Fenole lotne- indeks fenolowy FENOLE_LOT    

Węglowodory ropopochodne- 

indeks oleju mineralnego 

WEGL_WOD    

Glin  GLIN    

Cyjanki wolne  CYJA_WOLNE    

Cyjanki związane  CYJA_ZWIAZ    

Molibden MOLIBDEN    

Selen  SELEN    

Srebro SREBRO    

Tal TAL    

Tytan TYTAN    

Wanad  WANAD    

Antymon ANTYMON    

Fluorki FLUORKI    

Beryl BERYL    

Kobalt  KOBALT    

Cyna CYNA    

Alachlor ALACHLOR    

Antracen  ANTRACEN    

Atrazyna ATRAZYNA    

Benzen BENZEN    

Bromowany difenyloeter (eter 

pentabromodifenylowy; kongery o 

numerach 28, 47, 99, 100, 153 i 

154) DIFE_ET_BR 

   

Kadm i jego związki KADM    

C10-13-chloroalkany  CHLOR_ALK    

Chlorfenwinfos  CHLOR_FEN    

Chlorpyrifos  CHLOR_PYR    

1,2-dichloroetan DICHLO_ET    

Dichlorometan  DICHLO_MET    

Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP) DEPH    

Diuron  DIURON    

Endosulfan ENDO_SULF    

Fluoranten  FLUORANTEN    

Heksachlorobenzen (HCB) HE_CHL_BEN    

Heksachlorobutadien (HCBD) HE_CHL_BUT    

Heksachlorocycloheksan (HCH) HE_CH_CY_H    

Izoproturon IZOPROTURO    

Ołów i jego związki OLOW    

Rtęć i jego związki RTEC    

Naftalen NAFTALEN    

Nikiel i jego związki NIKIEL    

Nonylofenole NON_FENYL    

Oktylofenole OKTYFENOL    

Pentachlorobenzen PEN_CHL_BE    

Pentachlorofenol PEN_CHL_FE    

Benzo(a)piren  BENZO_A_PI    

Benzo(b)fluorantan BE_B_FLUOR    

Benzo(k)fluorantan BE_K_FLUOR    

Benzo(g,h,i)perylen  BE_PERYLEN    

Indeno(l,2,3)cd-piren INDE_PIREN    

Symazyna SYMAZYNA    

Związki tributylocyny  ZW_TRIBU_F    

Trichlorobenzeny TRI_CH_BEN    

Trichlorometan (chloroform)  CHLOROFOM    
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Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi Jednostka 

Lista wartości 

przyjmowanyc

h przez 

atrybut 

Trifluralina TRIFLURALI    

Tetrachlorometan TETRCHLMET    

Aldryna ALDRYNA    

Dieldryna DIELDRYNA    

Endryna ENDRYNA    

Izodryna IZODRYNA    

DDT-izomer para-para DDT_IZO    

DDT całkowity DDT_CAL    

Trichloroetylen TRICHLETY    

Tetrachloroetylen TETRCHLETY    

 

4. Punkty monitoringu jakości wód przybrzeżnych 

Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi Jednostka 

Lista wartości 

przyjmowanyc

h przez 

atrybut 

Nazwa punktu     

Kod punktu     

Wskaźnik fitoplanktonowy PMPL WSK_FITOPL    

Makroglony i rośliny 

okrytozalążkowe 

MAKROGLON

Y 

   

Makrobezkręgowce bentosowe MAKR_BEN    

Reżim hydrologiczny (pływowy) REZ_HYDRO    

Warunki morfologiczne WAR_MORF    

Temperatura wody TEMP_WOD    

Barwa BARWA    

Przezroczystość PRZEZROCZ    

Zawiesina ogólna ZAW_OGOL    

Tlen rozpuszczony TLEN_ROZP    

Pięciodobowe biochemiczne 

zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 

BZT    

Ogólny węgiel organiczny OG_WEG_OR

G 

   

Nasycenie wód tlenem % NASYC_TL    

Zasolenie ZASOLEN    

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu 

ChZT-Cr 

ChZTCR    

Przewodność w 20°C PRZEWOD    

Substancje rozpuszczone SUB_ROZP    

Siarczany SIARCZANY    

Chlorki CHLORKI    

Wapń WAPN    

Magnez MAGNEZ    

Twardość ogólna TWARD_OGO

L 

   

Odczyn pH ODCZ_PH    

Zasadowość ogólna ZASAD_OGOL    

Azot amonowy AZ_AMONOW

Y 

   

Azot azotanowy  AZ_AZOTANO    

Azot azotynowy  AZ_AZOTYNO    

Azot ogólny  AZ_OGOLNY    

Fosforany PO4 FSFRNY_PO4    

Fosfor ogólny FSFR_OG    

Krzemionka KRZEMINONK    
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Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi Jednostka 

Lista wartości 

przyjmowanyc

h przez 

atrybut 

Aldehyd mrówkowy ALD_MROW    

Arsen ARSEN    

Bar BAR    

Bor BOR    

Chrom sześciowartościowy  CHROM_6    

Chrom ogólny  CHROM_OGR

Z 

   

Cynk  CYNK    

Miedź MIEDZ    

Fenole lotne- indeks fenolowy FENOLE_LOT    

Węglowodory ropopochodne- 

indeks oleju mineralnego 

WEGL_WOD    

Glin  GLIN    

Cyjanki wolne  CYJA_WOLNE    

Cyjanki związane  CYJA_ZWIAZ    

Molibden MOLIBDEN    

Selen  SELEN    

Srebro SREBRO    

Tal TAL    

Tytan TYTAN    

Wanad  WANAD    

Antymon ANTYMON    

Fluorki FLUORKI    

Beryl BERYL    

Kobalt  KOBALT    

Cyna CYNA    

Alachlor ALACHLOR    

Antracen  ANTRACEN    

Atrazyna ATRAZYNA    

Benzen BENZEN    

Bromowany difenyloeter (eter 

pentabromodifenylowy; kongery o 

numerach 28, 47, 99, 100, 153 i 

154) DIFE_ET_BR 

   

Kadm i jego związki KADM    

C10-13-chloroalkany  CHLOR_ALK    

Chlorfenwinfos  CHLOR_FEN    

Chlorpyrifos  CHLOR_PYR    

1,2-dichloroetan DICHLO_ET    

Dichlorometan  DICHLO_MET    

Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP) DEPH    

Diuron  DIURON    

Endosulfan ENDO_SULF    

Fluoranten  FLUORANTEN    

Heksachlorobenzen (HCB) HE_CHL_BEN    

Heksachlorobutadien (HCBD) HE_CHL_BUT    

Heksachlorocycloheksan (HCH) HE_CH_CY_H    

Izoproturon IZOPROTURO    

Ołów i jego związki OLOW    

Rtęć i jego związki RTEC    

Naftalen NAFTALEN    

Nikiel i jego związki NIKIEL    

Nonylofenole NON_FENYL    

Oktylofenole OKTYFENOL    

Pentachlorobenzen PEN_CHL_BE    

Pentachlorofenol PEN_CHL_FE    

Benzo(a)piren  BENZO_A_PI    



111/132 

Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi Jednostka 

Lista wartości 

przyjmowanyc

h przez 

atrybut 

Benzo(b)fluorantan BE_B_FLUOR    

Benzo(k)fluorantan BE_K_FLUOR    

Benzo(g,h,i)perylen  BE_PERYLEN    

Indeno(l,2,3)cd-piren INDE_PIREN    

Symazyna SYMAZYNA    

Związki tributylocyny  ZW_TRIBU_F    

Trichlorobenzeny TRI_CH_BEN    

Trichlorometan (chloroform)  CHLOROFOM    

Trifluralina TRIFLURALI    

Tetrachlorometan TETRCHLMET    

Aldryna ALDRYNA    

Dieldryna DIELDRYNA    

Endryna ENDRYNA    

Izodryna IZODRYNA    

DDT-izomer para-para DDT_IZO    

DDT całkowity DDT_CAL    

Trichloroetylen TRICHLETY    

Tetrachloroetylen TETRCHLETY    

 

OBIEKTY POWODUJĄCE PRESJE 

1. Ujęcia wód powierzchniowych  

Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi 
Jedno-

stka 

Lista wartości 

przyjmowanyc

h przez atrybut 

Kod ujęcia KOD_OB    

Współrzędna geograficzna X X  stopień  

Współrzędna geograficzna Y Y  stopień  

Współrzędna geograficzna Z Z Wysokość n.p.m. m  

Nazwa lokalizacji szczegółowej NAZ_LOK Unikalna nazwa 

wskazująca właściciela 

ujęcia i nazwę 

miejscowości 

  

Nazwa rzeki NAZ_RZ Nazwa zgodna z mphp   

Km biegu rzeki z pozwolenia wodno-

prawnego 

KM_RZ  km  

Przeznaczenie pobieranej wody CEL_UJ Zbiór kodowy  Przeznaczenie

Wody domena 

Numer decyzji NR_DECYZJI    

Rok danych rzeczywistych ROK_RZ    

Rzeczywista ilość pobieranej wody 

suma roczna 

POB_SUMR  tyś 

m
3
/rok 

 

Rzeczywista ilość pobieranej wody - 

średnia z roku 

POB_SR_R  m3/d  

Rzeczywista ilość pobieranej wody w I 

kwartale 

POB_I_KW  m
3
/kwar

tał 

 

Rzeczywista ilość pobieranej wody w 

II kwartale 

POB_II_KW  m
3
/kwar

tał 

 

Rzeczywista ilość pobieranej wody w 

III kwartale 

POB_III_KW  m
3
/kwar

tał 

 

Rzeczywista ilość pobieranej wody w 

IV kwartale 

POB_IV_KW  m
3
/kwar

tał 

 

Kod strefy ochronnej  KOD_ST_OCH    

Kategoria ujmowanej wody na 

zaopatrzenie ludności  

KAT_WOD Zbiór kodowy  KategoriaUjm

owanejWody 

domena 
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2. Ujęcia wód podziemnych  

Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi 
Jedno-

stka 

Lista 

wartości 

przyjmowan

ych przez 

atrybut 

Kod ujęcia KOD_OB    

Współrzędna geograficzna X X  stopień  

Współrzędna geograficzna Y Y  stopień  

Współrzędna geograficzna Z Z Wysokość n.p.m. m  

Nazwa lokalizacji szczegółowej NAZ_LOK Unikalna nazwa wskazująca 

właściciela ujęcia i nazwę 

miejscowości 

  

Przeznaczenie pobieranej wody CEL_UJ Zbiór kodowy  Przeznaczen

ieWody 

domena 

Numer decyzji NR_DECYZJI    

Rok danych rzeczywistych ROK_RZ    

Rzeczywista ilość pobieranej wody - 

suma roczna 

POB_SUM_R  Tys. 

m
3
/rok 

 

Rzeczywista ilość pobieranej wody - 

średnia z roku 

POB_SR_R  m3/d  

Rzeczywista ilość pobieranej wody - 

suma za I kwartał 

POB_I_KW  m
3
/kwar

tał 

 

Rzeczywista ilość pobieranej wody - 

suma za II kwartał 

POB_II_KW  m
3
/kwar

tał 

 

Rzeczywista ilość pobieranej wody - 

suma za III kwartał 

POB_III_KW  m
3
/kwar

tał 

 

Rzeczywista ilość pobieranej wody - 

suma za IV kwartał 

POB_IV_KW  m
3
/kwar

tał 

 

Kod strefy ochronnej  KOD_ST_OCH    

Kategoria ujmowanej wody na 

zaopatrzenie ludności  

KAT_WOD Zbiór kodowy  KategoriaUj

mowanejWo

dy domena 

 

3. Zrzuty do wód powierzchniowych i do ziemi ścieków 

Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi 
Jedno-

stka 

Lista wartości 

przyjmowanyc

h przez atrybut 

Kod zrzutu KOD_OB    

Współrzędna geograficzna X X  stopień  

Współrzędna geograficzna Y Y  stopień  

Współrzędna geograficzna Z Z Wysokość n.p.m. m  

Nazwa lokalizacji szczegółowej NAZ_LOK Unikalna nazwa zrzutu    

Nazwa odbiornika ścieków  NAZ_ODB    

Kilometraż zrzutu  KM_ZRZ  km  

Miejsce zrzutu ścieków  M_ZRZUTU   MiejsceZrzutu

Sciekow 

domena 

Rodzaj ścieków  RODZ_SC   RodzaSciekow 

domena 

Czy ścieki są oczyszczane  OCZYSZ   TakNie 

domena 

Typ oczyszczalni  TYP_OCZ   TypOczyszczal

ni domena 

Numer decyzji  NR_DECYZJI    

Rok danych rzeczywistych  ROK_RZ    
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Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi 
Jedno-

stka 

Lista wartości 

przyjmowanyc

h przez atrybut 

Rzeczywista ilość zrzucanych ścieków - 

suma roczna  

ZRZ_SUM_R  tys 

m
3
/rok 

 

Rzeczywista ilość zrzucanych ścieków - 

średnia z roku 

ZRZ_SR_R  m
3
/m-c  

Rzeczywista ilość zrzucanych ścieków - 

suma za I kwartał  

ZRZ_I_KW  m
3
/kwar

tał 

 

Rzeczywista ilość zrzucanych ścieków - 

suma za II kwartał  

ZRZ_II_KW  m
3
/kwar

tał 

 

Rzeczywista ilość zrzucanych ścieków - 

suma za III kwartał  

ZRZ_III_KW  m
3
/kwar

tał 

 

Rzeczywista ilość zrzucanych ścieków - 

suma za IV kwartał  

ZRZ_IV_KW  m
3
/kwar

tał 

 

Powierzchnia odwadniana  POW_ODWAD Powierzchnia podawana 

przy wodach opadowych 

lub roztopowych 

ha  

Uwaga!!! 

Dla wód „opadowych lub z roztopów” należy określić odwadnianą powierzchnię 

Zrzuty ZrzutDoWodPowIZiemiSciek są powiązane z Ładunki ZanZrzucDoWodPowIZiemi przez pole KOD_OB 

(relacja jeden do wielu). 

 

4. Składowiska odpadów  

Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi 
Jedno-

stka 

Lista wartości 

przyjmowanych 

przez atrybut 

Kod składowiska KOD_OB    

Współrzędna geograficzna 

X 

X środka geometrycznego 

obszaru 

stopień  

Współrzędna geograficzna 

Y 

Y środka geometrycznego 

obszaru 

stopień  

Współrzędna geograficzna 

Z 

Z Wysokość n.p.m. m  

Nazwa lokalizacji 

szczegółowej 

NAZ_OB Unikalna nazwa 

składowiska  

  

Rodzaj składowanych 

odpadów 

RODZ_ODP   RodzajOdpadow 

domena 

Kod scalonej jednolitej 

części wód 

powierzchniowych  

KOD_SJCW Kod SJCW związanej ze 

składowiskiem 

  

Kod jednolitej części wód 

podziemnych 

K_JCW_PODZ Kod JCW związanej ze 

składowiskiem 

  

Rok utworzenia 

składowiska  

ROK_UTW    

Rok danych rzeczywistych  ROK_RZ    

Rzeczywista ilość 

składowanych odpadów  

RZ_ODP  t/rok  

Powierzchnia składowiska  POW  ha  

Uszczelnienie podłoża  USZCZ Zbiór kodowy  StopienIzolacji 

domena 

 

5. Obszary zmeliorowane  

Definicja atrybutu 
Nazwa 

atrybutu 
Uwagi 

Jedno-

stka 

Lista wartości 

przyjmowany

ch przez 

atrybut 
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Definicja atrybutu 
Nazwa 

atrybutu 
Uwagi 

Jedno-

stka 

Lista wartości 

przyjmowany

ch przez 

atrybut 

Kod obszaru KOD_OB    

Współrzędna geograficzna X X środka geometrycznego 

obszaru 

stopień  

Współrzędna geograficzna Y Y środka geometrycznego 

obszaru 

stopień  

Współrzędna geograficzna Z Z Wysokość n.p.m. m  

Nazwa obszaru zmeliorowanego  NAZ_OB Unikalna nazwa obszaru    

Nazwa spółki wodnej zarządzającej 

obszarem 

NAZ_SP_WO

D 

   

Powierzchnia obszaru 

zmeliorowanego  

POW  ha  

Procent powierzchni zmeliorowanej 

przez dreny 

DRENY  procent  

Rok zmeliorowania obszaru ROK_BUD    

 

6. Obiekty hydrotechniczne punktowe – budowle poprzeczne  

Definicja 

atrybutu 
Nazwa atrybutu Uwagi Jedno-stka 

Lista wartości 

przyjmowanych 

przez atrybut 

Kod obiektu  KOD_OB    

Współrzędna 

geograficzna X 

X Przy lewym brzegu stopień  

Współrzędna 

geograficzna Y 

Y Przy lewym brzegu stopień  

Współrzędna 

geograficzna Z 

Z Wysokość n.p.m., przy lewym 

brzegu 

m  

Rodzaj obiektu  RODZ_BUD Zbiór kodowy  ObiektyPunktowe 

domena 

Nazwa rzeki  NAZ_RZ wg IMGW   

Kilometraż KM_RZ  km  

Wysokość 

obiektu 

WYS_OB  m  

Stan techniczny 

obiektu 

STAN_TECH Zbiór kodowy  StanTechniczny 

domena 

Przepławka PRZEPL Zbiór kodowy  Pzreplawka 

domena 

 

7. Zabudowa podłużna koryt  

Definicja atrybutu 
Nazwa 

atrybutu 
Uwagi 

Jedno-

stka 

Lista wartości 

przyjmowanych 

przez atrybut 

Kod obiektu KOD_OB    

Współrzędna geograficzna X X Początku budowli  stopień  

Współrzędna geograficzna Y Y Początku budowli stopień  

Współrzędna geograficzna Z Z Wysokość n.p.m., 

początku budowli 

m  

Rodzaj obiektu  RODZ_BUD Zbiór kodowy  Zabudowa 

podluzna 

 domena 

Lokalizacja obiektu  BRZEG_DNO Zbiór kodowy  BrzegDno 

 domena 

Długość obiektu DL_OB.  m  

Wysokość obiektu WYS_OB.  m  

Stan techniczny obiektu STAN_TECH Zbiór kodowy  StanTechniczny 

domena 
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Definicja atrybutu 
Nazwa 

atrybutu 
Uwagi 

Jedno-

stka 

Lista wartości 

przyjmowanych 

przez atrybut 

Rok budowy ROK_BUD Rok ukończenia 

budowy obiektu 

  

 

1. Obiekty hydrotechniczne liniowe (wody przybrzeżne i przejściowe)  

Definicja atrybutu 
Nazwa 

atrybutu 
Uwagi 

Jedno-

stka 

Lista wartości 

przyjmowanych 

przez atrybut 

Kod obiektu KOD_OB    

Współrzędna geograficzna XP XP Początku budowli  stopień  

Współrzędna geograficzna YP YP Początku budowli stopień  

Współrzędna geograficzna XK XK Końca budowli  stopień  

Współrzędna geograficzna YK YK Końca budowli stopień  

Współrzędna geograficzna Z Z Wysokość n.p.m., 

początku budowli 

m  

Rodzaj obiektu  RODZ_BUD Zbiór kodowy  Zabudowa 

podluzna 

 domena 

Lokalizacja obiektu  BRZEG_DNO Zbiór kodowy  BrzegDno 

 domena 

Długość obiektu DL_OB.  m  

Wysokość obiektu WYS_OB.  m  

Stan techniczny obiektu STAN_TECH Zbiór kodowy  StanTechniczny 

domena 

Rodzaj zabudowy RODZ_ZAB Zbiór kodowy  ????? 

Rok budowy ROK_BUD Rok ukończenia 

budowy obiektu 

  

 

2. Wały przeciwpowodziowe  

Definicja atrybutu 
Nazwa 

atrybutu 
Uwagi 

Jedno-

stka 

Lista wartości 

przyjmowanych 

przez atrybut 

Kod obiektu KOD_OB    

Współrzędna geograficzna X X Początku budowli  stopień  

Współrzędna geograficzna Y Y Początku budowli stopień  

Współrzędna geograficzna Z Z Wysokość n.p.m., 

początku budowli 

m  

Lokalizacja obiektu  BRZEG_RZE

KI 

Zbiór kodowy  BrzegRzeki 

 domena 

Długość obiektu DL_OB.  m  

Wysokość obiektu WYS_OB.  m  

Stan techniczny obiektu STAN_TECH Zbiór kodowy  StanTechniczny 

domena 

Odległość wału od brzegu cieku ODL_OB  m  

 

3. Obiekty hydrotechniczne obszarowe - sztuczne zbiorniki wodne  

Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi 
Jedno-

stka 

Lista wartości 

przyjmowanych 

przez atrybut 

Kod obiektu  KOD_OB Kod JCW   

Współrzędna geograficzna 

X 

X Środka geometrycznego  stopień  

Współrzędna geograficzna 

Y 

Y Środka geometrycznego stopień  

Współrzędna geograficzna Z Wysokość n.p.m., Środka m  
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Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi 
Jedno-

stka 

Lista wartości 

przyjmowanych 

przez atrybut 

Z geometrycznego 

Nazwa zbiornika NAZ_OB    

Główne funkcje zbiornika FUNK_ZB Zbiór kodowy  FunkcjeZbiornika 

domena 

Powierzchnia zbiornika  POW_ZB Przy MPP ha  

Całkowita pojemność 

zbiornika  

POJ_ZB  Mln m
3
   

Pojemność czynna 

zbiornika  

POJ_ZB_C  Mln m
3
   

 

4. Obiekty hydrotechniczne obszarowe (wody przybrzeżne i przejściowe)  

Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi 
Jedno-

stka 

Lista wartości 

przyjmowanych 

przez atrybut 

Kod obiektu  KOD_OB Kod JCW   

Współrzędna geograficzna 

X 

X Środka geometrycznego  stopień  

Współrzędna geograficzna 

Y 

Y Środka geometrycznego stopień  

Współrzędna geograficzna 

Z 

Z Wysokość n.p.m., Środka 

geometrycznego 

m  

Nazwa jednolitej części 

wód 

NAZ_OB    

Główne funkcje zbiornika FUNK_ZB Zbiór kodowy  FunkcjeZbiornika 

domena 

Powierzchnia części wód  POW_JCW Przy MPP km
2 

 

Całkowita pojemność 

zbiornika  

POJ_ZB  Mln m
3
   

Pojemność czynna 

zbiornika  

POJ_ZB_C  Mln m
3
   

 

  

 

Domeny – Lista wartości przyjmowanych przez atrybut 

BrzegDno 

KOD BRZEG_DNO 

0 Brak danych  

1 brzeg lewy 

2 brzeg prawy 

3 dno 

 

BrzegRzeki 

KOD BRZ_RZ 

1 Prawy 

2 Lewy 

 

FunkcjeZbiornika 

KOD FUNK_ZB 

1 Zaopatrzenie w wodę użytkową 

2 Zaopatrzenie w wodę do picia 

3 Energetyka 

4 Ochrona przeciwpowodziowa 
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5 Rolnictwo 

6 Rekreacja lokalna 

7 Wyrównanie przepływu 

8 Inny 

 

Jednostka 

KOD  JEDNOSTKA 

1 mg/l 

2 µg/l 

3 mmol/m
3
 

4 
o
C 

5 m 

6 µS/cm 

7 n/100 ml 

8 ml/n 

9 t/rok 

10 kg/rok 

11 kg/tproduktu 

12 g/tproduktu 

13 kg/d 

14 g/d 

15 g/ha/rok 

16 kg/ha/rok 

17 cm/s 

18 % 

19 µmmol/dm
3
 

20 cm
3
/dm

3
 

21 
o
 

 
KOD Jednostka miary Nazwa jednostki 

1 mg/l stężenie 

2 µg/l stężenie 

3 mmol/m
3
 stężenie 

4 
o
C temperatura 

5 m przezroczystość 

6 µS/cm przewodnictwo 

7 n/100 ml Liczba bakterii 

8 ml/n miano Coli 

9 t/rok ładunek 

10 kg/rok ładunek 

11 kg/tproduktu ładunek 

12 g/tproduktu ładunek 

13 kg/kwartał ładunek 

14 g/ kwartał ładunek 

15 g/ha/rok ładunek 

16 kg/ha/rok ładunek 

 

KategoriaUjmowanejWody 

KOD KAT _WOD 

A1 Woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego w szczególności filtracji oraz dezynfekcji 

A2 Woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego w szczególności utleniania 

wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, dezynfekcji (chlorowania końcowego) 

A3 Woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego w szczególności 

utlenienia, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji 

(ozonowania, chlorowania końcowego) 

NON Kategoria pozaklasowa 
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KategoriaWodyPowierzchniowej 

KOD KAT_WOD 

RW Rzeki 

LW Jeziora 

TW Wody przejściowe  

CW Wody przybrzeżne  

 

MiejsceZrzutuSciekow 

KOD M_ZRZUTU 

1 Do ziemi 

2 Do wód powierzchniowych 

 

ObiektyPunktowe 

KOD RODZ_BUD 

1 zapora zbiorników wodnych 

2 zapora przeciwrumowiskowa 

3 jaz 

4 stopień regulacyjny 

5 próg 

 

Parametry 

Nr 

wskaźnika PAR_F_CH_B 

4.1.10 1,2-dichloroetan 

4.1.1 Alachlor 

3.6.1 Aldehyd mrówkowy 

4.2.2 Aldryna 

4.1.2 Antracen  

3.6.20 Antymon 

3.6.2 Arsen 

4.1.3 Atrazyna 

3.5.1 Azot amonowy  

3.5.3 Azot azotanowy  

3.5.4 Azot azotynowy 

3.5.2 Azot Kjeldahla 

3.5.5 Azot ogólny  

3.6.3 Bar 

4.1.4 Benzen 

4.1.28.a Benzo(a)piren  

4.1.28.b Benzo(b)fluorantan 

4.1.28.d Benzo(g,h,i)perylen  

4.1.28.c Benzo(k)fluorantan 

3.6.22 Beryl 

3.6.4 Bor 

3.2.2 BZT5 

4.1.7 C10-13-chloroalkany  

4.1.8 Chlorfenwinfos  

3.3.5 Chlorki  

4.1.9 Chlorpyrifos  

3.6.5 Chrom sześiowartościowy  

3.6.6 Chrom ogólny  

3.2.6 ChZT-Cr 

3.2.3 ChZT-Mn 

3.3.1 Zasolenie 

3.6.12 Cyjanki wolne  
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3.6.13 Cyjanki związane  

3.6.24 Cyna 

3.6.7 Cynk  

4.2.6.b DDT całkowity 

4.2.6.a DDT-izomer para-para 

4.1.12 Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP) 

4.1.11 Dichlorometan  

4.2.3 Dieldryna 

4.1.5 

Bromowany difenyloeter (eter 

pentabromodifenylowy; kongery o numerach 28, 

47, 99, 100, 153 i 154) 

4.1.13 Diuron  

4.1.14 Endosulfan 

4.2.4 Endryna 

3.6.9 Fenole lotne-indeks fenolowy 

4.1.15 Fluoranten  

3.6.21 Fluorki 

3.5.7 Fosfor ogólny 

3.5.6 Fosforany PO4 

3.6.11 Glin  

4.1.16 Heksachlorobenzen 

4.1.17 Heksachlorobutadien 

4.1.18 Heksachlorocycloheksan 

4.1.28.e Indeno(l,2,3)cd-piren 

4.2.5 Izodryna 

4.1.19 Izoproturon 

4.1.6 Kadm i jego związki 

3.6.23 Kobalt  

3.5.8 Krzemionka 

3.3.7 Magnez  

3.6.8 Miedź 

3.6.14 Molibden 

1.1 Wskaźnik fitoplanktonowy PMPL 

1.2 Fitobentos 

1.3 Makrofity 

1.4 Makroglony i rośliny okrytozalążkowe 

1.5 Makrobezkręgowce bentosowe 

1.6 Ichtiofauna 

2.1 Reżim hydrologiczny (pływowy) 

2.3 Warunki morfologiczne 

3.1.3 Barwa 

4.1.22 Naftalen 

3.2.5 Nasycenie wód tlenem % 

4.1.23 Nikiel i jego związki 

4.1.24 Nonylofenole 

3.4.1 Odczyn pH 

3.2.4 Ogólny węgiel organiczny  

4.1.25 Oktylofenole 

4.1.20 Ołów i jego związki 

4.1.26 Pentachlorobenzen 

4.1.27 Pentachlorofenol 

3.3.2 Przewodność w 20°C 

3.1.4 Przeźroczystość 

4.1.21 Rtęć i jego związki 

3.6.15 Selen  

3.3.4 Siarczany 

3.6.16 Srebro 

3.3.3 Substancje rozpuszczone 

4.1.29 Symazyna 

3.6.17 Tal 
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3.1.1 Temperatura wody 

4.2.8 Tetrachloroetylen 

4.2.1 Tetrachlorometan 

3.2.1 Tlen rozpuszczony  

4.1.31 Trichlorobenzen 

4.2.7 Trichloroetylen 

4.1.32 Trichlorometan (chloroform)  

4.1.33 Trifluralina 

3.3.8 Twardość ogólna 

3.6.18 Tytan 

3.6.19 Wanad  

3.3.6 Wapń  

3.6.10 

Węglowodory ropopochodne- indeks oleju 

mineralnego 

3.4.2 Zasadowość ogólna  

3.1.5 Zawiesina ogólna 

4.1.30 Związki tributylocyny  

 

PrzeznaczenieWody 

KOD CEL_UJ 

1 Na cele komunalne 

2 Na cele przemysłowe 

3 Na zasilanie obiektów chowu lub hodowli ryb innych 

niż łososiowate lub innych organizmów wodnych 

4 Do nawodnień rolniczych i leśnych 

 

RodzajMonitoringu 

KOD RODZ_MON 

1 Diagnostyczny 

2 Operacyjny 

3 Badawczy 

 

RodzajOdpadow 

KOD RODZ_ODP 

1 Komunalne 

2 Z sektora gospodarczego  

3 Z sektora gospodarczego - odpady niebezpieczne 

 

StanTechniczny 

KOD ST_TECH 

0 Brak danych (kwalifikowany jako stan zły) 

1 zły – obiekt zniszczony w ponad 70% 

2 średni – zniszczenie obiektu 30%-70% 

3 dobry – ewentualne uszkodzenia – do 30% 

 

StopienIzolacji 

KOD NAZWA 

a Brak izolacji 

b Izolacja słaba 

c Izolacja dobra 

 

TakNie 

KOD  
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T Tak 

N Nie 

 

TypOczyszczalni 

KOD TYP_OCZ 

1 Mechaniczna 

2 Mechaniczno - chemiczna 

3 Mechaniczno - biologiczna 

4 Biologiczna 

5 Z podwyższonym usuwaniem biogenów 

 

Dodatkowe domeny  

KodObszaruDorzecza  

RBD_CD NAZWA 

6000 Obszar Dorzecza Odry 

2000 Obszar Dorzecza Wisły 

4000 Obszar Dorzecza Jarft 

3000 Obszar Dorzecza Świeżej 

7000 Obszar Dorzecza Pregoły 

8000 Obszar Dorzecza Niemna 

9000 Obszar Dorzecza Dniestru 

1000 Obszar Dorzecza Dunaju 

5000 Obszar Dorzecza Łaby 

6700 Obszar Dorzecza Ucker 

 

Tabele 

Ekoregion  

Atrybut Nazwa skrócona atrybutu Komentarz Jednostka Nazwa zb. kodowego  

Kod ekoregionu REGION_CD    

Ekoregion EKOREGION    

 

Ekoregion 

REGION_CD EKOREGION 

9 Wyżyny Centralne  

10 Karpaty  

14 Niziny Centralne  

16 Niziny Wschodnie  

Podział na ekoregiony według Iliesa 

 

Typy 

Atrybut Nazwa skrócona atrybutu Komentarz Jednostka Nazwa zb. kodowego  

Kod KOD    

Typy TYP    

Krajobraz KRAJOBRAZ    

 

Typy 

KOD TYP KRAJOBRAZ 

0 Typ nieokreślony  

1 Potok tatrzański krzemianowy Krajobraz górski 

2 Potok tatrzański węglanowy Krajobraz górski 
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3 Potok sudecki Krajobraz górski 

4 Potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni Krajobraz wyżynny 

5 Potok wyżynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym- zachodni Krajobraz wyżynny 

6 
Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i 

lessopodobnych 
Krajobraz wyżynny 

7 Potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistymi Krajobraz wyżynny 

8 Mała rzeka wyżynna krzemianowa - zachodnia Krajobraz wyżynny 

9 Mała rzeka wyżynna węglanowa Krajobraz wyżynny 

10 Średnia rzeka wyżynna - zachodnia Krajobraz wyżynny 

11 Potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - wschodni Krajobraz wyżynny 

12 Potok fliszowy Krajobraz wyżynny 

13 Mała rzeka wyżynna krzemianowa - wschodnia Krajobraz wyżynny 

14 Mała rzeka fliszowa Krajobraz wyżynny 

15 Średnia rzeka wyżynna - wschodnia Krajobraz wyżynny 

16 Potok nizinny lessowo-gliniasty Krajobraz nizinny 

17 Potok nizinny piaszczysty Krajobraz nizinny 

18 Potok nizinny żwirowy Krajobraz nizinny 

19 Rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta Krajobraz nizinny 

20 Rzeka nizinna żwirowa Krajobraz nizinny 

21 Wielka rzeka nizinna Krajobraz nizinny 

22 Rzeki przyujściowe pod wpływem wód słonych Krajobraz nizinny 

23 
Potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów 

torfotwórczych 
Niezależne od ekoregionów 

24 
Małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów 

torfotwórczych 
Niezależne od ekoregionów 

25 Cieki łączące jeziora Niezależne od ekoregionów 

26 Cieki w dolinach wielkich rzek nizinnych Niezależne od ekoregionów 

 

Dane BDL z gminy–do warstwy granic gmin należy dołączyć dane pochodzą z Banku 

Danych Lokalnych Urzędów Statystycznych 

Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi Jedno-stka 

Lista 

wartości 

przyjmowa

nych przez 

atrybut 

Kod obszaru OBSZAR    

Kod gminy KOD    

Nazwa gminy NAZWA_    

Ludność  LUDNOSC Wg stanu na 31.12.  osoby  

Powierzchnia gminy POW_GMIN  ha  

Użytki rolne - ogółem UZ_ROL  ha  

Użytki rolne - grunty orne GRUNT_OR  ha  

Użytki rolne - sady SADY  ha  

Użytki rolne – łąki  LAKI  ha  

Użytki rolne – pastwiska  PASTWISKA  ha  

Lasy i grunty leśne  LASY  ha  

Pozostałe grunty i nieużytki - ogółem NIEUZ_OG  ha  

Powierzchnia obszarów prawnie 

chronionych – ogółem  

OBSZ_CHRON  ha  

Zużycie wody na potrzeby gospodarki 

narodowej i ludności ogółem 

ZW_OG  dam
3
/rok   

Zużycie wody na potrzeby gospodarki 

narodowej – przemysł  

ZW_PRZEM  dam
3
/rok  

Zużycie wody na potrzeby gospodarki 

narodowej – rolnictwo i leśnictwo 

ZW_ROL_LES  dam
3
/rok  

Zużycie wody na potrzeby gospodarki 

narodowej – sieć wodociągowa  

ZW_S_WOD  dam
3
/rok  
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Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi Jedno-stka 

Lista 

wartości 

przyjmowa

nych przez 

atrybut 

Pobór dla przemysłu z wód 

podziemnych 

PPRZEM_POD Pobór wody na potrzeby 

przemysłu 

dam
3
/rok  

Pobór dla przemysłu z wód 

powierzchniowych 

PPRZEM_POW Pobór wody na potrzeby 

przemysłu 

dam
3
/rok  

Woda z odwadniania zakładów 

górniczych i obiektów budowlanych 

ODW_ZAKL_G

ORN_BUD 

 dam
3
/rok  

Ścieki komunalne i przemysłowe 

wymagające oczyszczania, 

odprowadzane do wód 

powierzchniowych lub do ziemi - 

ogółem 

SC_OG  dam
3
  

Ścieki komunalne i przemysłowe 

wymagające oczyszczania, 

odprowadzane do wód 

powierzchniowych lub do ziemi - 

oczyszczane 

SC_OCZYSZ  dam
3
  

Ścieki komunalne i przemysłowe 

wymagające oczyszczania, 

odprowadzane do wód 

powierzchniowych lub do ziemi – 

oczyszczane mechanicznie 

SC_OCZYSZ_M

ECH 

 dam
3
  

Ścieki komunalne i przemysłowe 

wymagające oczyszczania, 

odprowadzane do wód 

powierzchniowych lub do ziemi – 

oczyszczane chemicznie 

SC_OCZYSZ_C

HEM 

 dam
3
  

Ścieki komunalne i przemysłowe 

wymagające oczyszczania, 

odprowadzane do wód 

powierzchniowych lub do ziemi – 

oczyszczane biologicznie 

SC_OCZYSZ_BI

OL 

 dam
3
  

Ścieki komunalne i przemysłowe 

wymagające oczyszczania, 

odprowadzane do wód 

powierzchniowych lub do ziemi – 

oczyszczane z podwyższonym 

usuwaniem biogenów 

SC_OCZYSZ_BI

OGEN 

 dam
3
  

Ścieki komunalne i przemysłowe 

wymagające oczyszczania, 

odprowadzane do wód 

powierzchniowych lub do ziemi - 

nieoczyszczane 

SC_NIEOCZY  dam
3
  

Ścieki komunalne i przemysłowe 

wymagające oczyszczania, 

odprowadzane do wód 

powierzchniowych lub do ziemi – 

nieoczyszczane odprowadzane siecią 

kanalizacyjną 

SC_NIEOCZ_KA

NALIZ 

 dam
3
  

Ścieki komunalne i przemysłowe 

wymagające oczyszczania, 

odprowadzane do wód 

powierzchniowych lub do ziemi – 

nieoczyszczane odprowadzane z 

zakładów przemysłowych 

SC_NIEOCZ_PR

ZEM 

 dam
3
  

Ścieki przemysłowe odprowadzane 

ogółem 

SC_PRZEM  dam
3
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Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi Jedno-stka 

Lista 

wartości 

przyjmowa

nych przez 

atrybut 

Komunalne i przemysłowe 

oczyszczalnie ścieków ogółem 

KOM_PRZEM_O

CZ_OGOL 

 obiekty  

Komunalne i przemysłowe 

oczyszczalnie ścieków z 

podwyższonym usuwaniem biogenów 

KOM_PRZEM_O

CZ_BIOGEN 

 obiekty  

Komunalne i przemysłowe 

oczyszczalnie ścieków przepustowość 

ogółem 

KOM_PRZEM_O

CZ_PRZEP_OG

OL 

 dam
3 

/dobę 

 

Komunalne i przemysłowe 

oczyszczalnie ścieków przepustowość z 

podwyższonym usuwaniem biogenów 

KOM_PRZEM_O

CZ_PRZEP_BIO

GEN 

 dam
3 

/dobę 

 

Ścieki przemysłowe odprowadzane do 

sieci kanalizacyjnej 

SC_PRZEM_KA

NAL 

 dam
3
  

Ścieki przemysłowe odprowadzane 

bezpośrednio do wód lub do ziemi 

SC_PRZEM_OD

P_BEZP 

 dam
3
  

Ścieki przemysłowe oczyszczane razem  SC_PRZ_OCZ  dam
3
  

Ścieki przemysłowe oczyszczane 

mechanicznie  

SC_PRZ_OCZ_

MECH 

 dam
3
  

Ścieki przemysłowe oczyszczane 

chemicznie 

SC_PRZ_OCZ_C

HEM 

 dam
3
  

Ścieki przemysłowe oczyszczane 

biologicznie 

SC_PRZ_OCZ_B

IOL 

 dam
3
  

Ścieki przemysłowe oczyszczane z 

podwyższonym usuwaniem biogenów 

SC_PRZ_OCZ_B

IOGEN 

 dam
3
  

Ścieki przemysłowe nieoczyszczane SC_PRZ_NOCZ  dam
3
  

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach 

przemysłowych po oczyszczeniu BZT5 

LAD_PRZEM_B

ZT5 

 Kg/rok  

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach 

przemysłowych po oczyszczeniu CHZT 

LAD_PRZEM_C

HZT 

 Kg/rok  

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach 

przemysłowych po oczyszczeniu 

zawiesina 

LAD_PRZEM_Z

AW 

 Kg/rok  

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach 

przemysłowych po oczyszczeniu azot 

ogólny 

LAD_PRZEM_N

_OG 

 Kg/rok  

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach 

przemysłowych po oczyszczeniu fosfor 

ogólny 

LAD_PRZEM_P

_OG 

 Kg/rok  

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach 

przemysłowych po oczyszczeniu fenole 

lotne 

LAD_PRZEM_F

EN_LOT 

 Kg/rok  

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach 

przemysłowych po oczyszczeniu suma 

chlorków i siarczanów 

LAD_PRZEM_S

UM_CL_SO4 

 Kg/rok  

Wody zasolone ogółem WOD_ZAS_OG

OL 

 dam
3
  

Osady z przemysłowych oczyszczalni 

ścieków ogółem 

OS_PRZEM_OC

Z 

 t/rok  

Osady z przemysłowych oczyszczalni 

ścieków stosowane w rolnictwie 

OS_PRZEM_OC

Z_ROL 

 t/rok  

Ścieki przemysłowe odprowadzane do 

sieci kanalizacyjnej 

SC_PRZEM_KA

NAL 

 dam
3
  

Ścieki przemysłowe zawierające 

substancje szczególnie szkodliwe dla 

środowiska wodnego 

SC_PRZEM_SZ

KOD 

 dam
3
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Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi Jedno-stka 

Lista 

wartości 

przyjmowa

nych przez 

atrybut 

Ścieki przemysłowe wymagające 

oczyszczenia ze ścieków 

odprowadzanych bezpośrednio do wód 

lub do ziemi 

SC_PRZEM_OD

P_BEZP_WYM_

OCZ 

 dam
3
  

ścieki przemysłowe - wody chłodnicze SC_CHLOD  dam
3
  

woda dostarczana gospodarstwom 

domowym 

WODA_G_D  dam  

Korzystający z instalacji wodociągowej 

w miastach w % ogółu ludności miast 

INST_WOD_MI

AST 

 %  

Korzystający z instalacji kanalizacyjnej 

w miastach w % ogółu ludności miast 

INST_KAN_MIA

ST 

 %  

Ludność korzystająca z sieci 

wodociągowej w miastach  

LUD_WOD_MIA

ST 

 osoba  

Ludność korzystająca z sieci 

wodociągowej  

LUD_WOD  osoba  

Połączenia prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania(wodociągi) 

POŁACZ_BUD_

WOD 

 Szt.  

Połączenia prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania(kanalizacja) 

POŁACZ_BUD_

KAN 

 Szt.  

Ludność korzystająca z sieci 

kanalizacyjnej w miastach  

LUD_KAN_MIA

ST 

 osoba  

Ludność korzystająca z sieci 

kanalizacyjnej  

LUD_KAN  osoba  

ludność obsługiwana przez 

oczyszczalnie ścieków ogółem 

LUD_OCZ_SC  osoba  

ludność obsługiwana przez 

oczyszczalnie mechaniczne 

LUD_OCZ_MEC

H 

 osoba  

ludność obsługiwana przez 

oczyszczalnie biologiczne 

LUD_OCZ_BIOL  osoba  

ludność obsługiwana przez 

oczyszczalnie z podwyższonym 

usuwaniem biogenów 

LUD_OCZ_BIO

GEN 

 osoba  

Równoważna liczba mieszkańców 

ogółem  

RLM_OGOL  osoba  

Ścieki komunalne oczyszczane 

odprowadzane ogółem 

S.C._KOM 

OGOL 

 dam
3
/rok  

Ścieki komunalne oczyszczane razem S.C._KOM OCZ  dam
3
/rok  

Ścieki komunalne oczyszczane 

mechanicznie 

S.C._KOM 

OCZ_MECH 

 dam
3
/rok  

Ścieki komunalne oczyszczane 

biologicznie 

S.C._KOM 

OCZ_BIOL 

 dam
3
/rok  

Ścieki komunalne oczyszczane z 

podwyższonym usuwaniem biogenów 

S.C._KOM 

OCZ_BIOGEN 

 dam
3
/rok  

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach 

komunalnych po oczyszczeniu BZT5 

LAD_KOM_BZT

5 

 Kg/rok  

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach 

komunalnych po oczyszczeniu CHZT 

LAD_KOM_CHZ

T 

 Kg/rok  

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach 

komunalnych po oczyszczeniu 

zawiesina 

LAD_KOM_ZA

W 

 Kg/rok  

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach 

komunalnych po oczyszczeniu azot 

ogólny 

LAD_KOM_N_O

G 

 Kg/rok  
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Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi Jedno-stka 

Lista 

wartości 

przyjmowa

nych przez 

atrybut 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach 

komunalnych po oczyszczeniu fosfor 

ogólny 

LAD_KOM_P_O

G 

 Kg/rok  

emisja zanieczyszczeń pyłowych 

ogółem 

PYLY  ton/rok  

emisja zanieczyszczeń gazowych 

ogółem (z CO2) 

GAZY  ton/rok  

odpady wytworzone w ciągu roku (bez 

komunalnych)  

ODPAD_WYTW  tys.ton/rok  

odpady wytworzone w ciągu roku 

ogółem poddane odzyskowi  

ODPAD_WYTW

_ODZYSK 

 tys.ton/rok  

Zmieszane odpady komunalne zebrane 

w ciągu roku ogółem 

ZMISZ_ODPAD

_KOMUN 

 ton/rok  

osady wytworzone w komunalnej 

oczyszczalni ścieków ogółem 

OSADY  ton/rok  

osady wytworzone w komunalnej 

oczyszczalni ścieków stosowane w 

rolnictwie 

OSADY_ROLN  ton/rok  

udzielone noclegi ogółem I-XII NOC_OGOL  noclegi  

Korzystający z noclegów ogółem I-XII KORZYST_NOC  osoba  

Rok ROK    

 

Dane BDL z powiatu– do warstwy granic powiatów należy dołączyć dane pochodzą z Banku 

Danych Lokalnych Urzędów Statystycznych  

Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi Jedno-stka 

Lista 

wartości 

przyjmow

anych 

przez 

atrybut 

Kod obszaru OBSZAR    

Kod powiatu KOD_POW    

Nazwa powiatu NAZWA_    

Hodowla DJP* HOD_DJP  sztuk DJP/ha użytków 

rolnych 

 

Hodowla bydła HOD_BYDLO  sztuk/ha użytków rolnych  

Hodowla trzody chlewnej HOD_TRZODA  sztuk/ha użytków rolnych  

Hodowla owiec HOD_OWCE  sztuk/ha użytków rolnych  

Hodowla koni HOD_KONIE  sztuk/ha użytków rolnych  

Hodowla drobiu HOD_DROB  sztuk/ha użytków rolnych  

Rok ROK    

*(0,6 bydło+0,15 trzoda chlewna+0,08 owce+1,0 konie) 

 

Dane BDL z województwa – do warstwy granic województw należy dołączyć dane 

pochodzą z Rocznika Ochrony Środowiska za dany rok 

Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi Jedno-stka 

Lista 

wartości 

przyjmowa

nych przez 

atrybut 

Kod obszaru OBSZAR    

Kod województwa KOD_WOJEW    

Nazwa województwa NAZWA_    
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Zużycie nawozów sztucznych 

ogółem (NPK) 

NAWOZY_NPK  kg/ha użytków rolnych  

Zużycie nawozów sztucznych 

azotowych - N  

NAWOZY_N  kg/ha użytków rolnych  

Zużycie nawozów sztucznych 

fosforowych - P2O5  

NAWOZY_P  kg/ha użytków rolnych  

Zużycie nawozów sztucznych 

potasowych -K2O  

NAWOZY_K  kg/ha użytków rolnych  

Rok ROK    

 

Wody przeznaczone do rekreacji – kąpieliska  

Definicja atrybutu 
Nazwa 

atrybutu 
Uwagi 

Jedno-

stka 

Lista 

wartości 

przyjmow

anych 

przez 

atrybut 

Kod kąpieliska MS_CD_PR    

Rok danych rzeczywistych ROK_RZ    

Ocena przydatności wody w 

kąpielisku  

OC_PRZYD_

W 

badania organów PIS zgodne z 

rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 8.04.2011 wg. 

DZ. U. 2011 nr 86 poz 478 

  

 

Monitoring jakości wód powierzchniowych płynących  

Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi 

Lista wartości 

przyjmowanych przez 

atrybut 

Kod punktu KOD_OB   

Data pomiaru DATA   

Godzina pomiaru GODZ_POM   

Numer analizy NR_ANALIZY   

Kod wskaźnika KOD_WSK  Parametry domena 

Wartość wskaźnika WART_WSK   

Jednostka JEDNOSTKA Wg zbioru kodowego  Jednostka domena 

 

Monitoring jakości jezior  

Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi 

Lista wartości 

przyjmowanych 

przez atrybut 

Kod punktu KOD_OB   

Data pomiaru DATA   

Godzina pomiaru GODZ_POM   

Numer analizy NR_ANALIZY   

Kod wskaźnika KOD_WSK  Parametry domena 

Wartość wskaźnika WART_WSK   

Jednostka JEDNOSTKA Wg zbioru kodowego Jednostka domena 

 

Monitoring jakości wód morskich  

Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi 

Lista wartości 

przyjmowanych 

przez atrybut 

Kod punktu KOD_OB   

Data pomiaru DATA   

Godzina pomiaru GODZ_POM   

Numer analizy NR_ANALIZY   

Kod wskaźnika KOD_WSK  Parametry domena 
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Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi 

Lista wartości 

przyjmowanych 

przez atrybut 

Wartość wskaźnika WART_WSK   

Jednostka JEDNOSTKA Wg zbioru kodowego Jednostka domena 

 

Ładunki zanieczyszczenia w ściekach zrzucanych do wód powierzchniowych i do ziemi  

Definicja atrybutu Nazwa atrybutu Uwagi 
Jedno-

stka 

Lista wartości 

przyjmowanych 

przez atrybut 

Kod zrzutu KOD_OB    

Nazwa lokalizacji 

szczegółowej 

NAZ_LOK Unikalna nazwa zrzutu    

Rok pomiaru ROK    

Parametry fizyko-

chemiczne i biologiczne 

PAR_F_CH_B   ParametryOpłaty 

domena 

Ładunek roczny LAD_ROCZ Ładunek wyrażony w jednostkach 

właściwych dla zanieczyszczenia 

  

Ładunek za I kwartał LAD_I_KW Ładunek wyrażony w jednostkach 

właściwych dla zanieczyszczenia 

  

Ładunek za II kwartał LAD_II_KW Ładunek wyrażony w jednostkach 

właściwych dla zanieczyszczenia 

  

Ładunek za III kwartał LAD_III_KW Ładunek wyrażony w jednostkach 

właściwych dla zanieczyszczenia 

  

Ładunek za IV kwartał LAD_IV_KW Ładunek wyrażony w jednostkach 

właściwych dla zanieczyszczenia 

  

Jednostka miary JEDNOSTKA Wg  zbioru kodowego   Jednostka domena 
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z późniejszymi zmianami); 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. 2010 nr 

47 poz. 278 z późniejszymi zmianami); 

Wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze środowiska prowadzona przez wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska (art.286, 286a, 287 ustawy Prawo ochrony środowiska). 

Wydzielenie rejonów wodno-gospodarczych dla potrzeb zintegrowanego zarządzania 

zasobami wód podziemnych i powierzchniowych kraju – praca zbiorowa pod kierownictwem 

P. Herbicha, Państwowy Instytut Geologiczny, HYDROCONSULT sp. z o.o., Warszawa, 

2007;  

Wytyczne do raportu z wdrażania programów działań: Concept paper for 2012 reporting No. 

2.2 (2010 r.); 

Wytyczne KE w zakresie zmian klimatu: Guidance document No. 24 River Basin 

Management in a Changing Climate (2009 r.); 

Wytyczne/rekomendacje/zalecenia merytoryczne KE w ramach wspólnej strategii wdrażania 

RDW (CIS); 


