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I. Przedmiot i cel opracowania
Praca pn. „Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Raby (od źródeł do
ujścia rzeki do zbiornika Dobczyce” została wykonana na podstawie umowy nr 439/ZG/2014
zawartej pomiędzy Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
a fimą ZIELONE OKO. Zakres pracy obejmował następujące zasadnicze elementy:
1. Opracowanie elementów warunków korzystania z wód zlewni rzeki Raby (od źródeł do
ujścia rzeki do zbiornika Dobczyce) w zakresie uwarunkowań innych niż wynikających
z bilansu wodno gospodarczego.
2. Opracowanie dokumentu (aktu prawa miejscowego) pn. „Warunki korzystania z wód
zlewni rzeki Raby (od źródeł do ujścia rzeki do ujścia rzeki do zbiornika Dobczyce)” (dalej:
WKWZ).
3. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla dla warunków korzystania z wód
zlewni rzeki Raby (od źródeł do ujścia rzeki do ujścia rzeki do zbiornika Dobczyce).
4. Organizacja i przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych.
Niniejsza synteza stanowi skondensowane podsumowanie realizacji ww. zadań.

II. Opracowanie elementów warunków korzystania z wód zlewni rzeki Raby (od źródeł do
ujścia rzeki do zbiornika Dobczyce) w zakresie uwarunkowań innych niż wynikających
z bilansu wodno gospodarczego.
W ramach zadania przeprowadzono analizę uwarunkowań prawnych, strategicznych
i środowiskowych mających znaczenie dla opracowania projektu rozporządzenia Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie warunków korzystania
z wód zlewni rzeki Raby (od źródeł do ujścia rzeki do zbiornika Dobczyce). Skupiono się na
tych zagadnieniach, które mogą mieć prawny i merytoryczny związek z istotą warunków
korzystania z wód zlewni.
Dla potrzeb opracowania projektu rozporządzenia przeprowadzono badania elementów
fizykochemicznych w następujących JCWP: „Skomielnianka”, „Olszówka”, „Kasinianka”,
„Lubieńka”, „Wielka Suszanka”, „Trzebuńka” oraz „Bysinka” (wyniki tych badań
zaprezentowano w odrębnym opracowaniu).
Dane na temat JCWP i JCWPd pozwoliły na zidentyfikowanie zasadniczych problemów
związanych z osiągnięciem celów środowiskowych. Informacje te zestawiono z treścią
opracowanych na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej publikacji dot. istotnych
problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy oraz opracowań identyfikujących cele
środowiskowe JCW. Równolegle dokonano identyfikacji uwarunkowań prawnych
i strategicznych mających znaczenie dla przeprowadzenia OOŚ, z zastrzeżeniem ich
aktualności na dzień 20.07.2014 r.
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III. Opracowanie dokumentu (aktu prawa miejscowego) pn. „Warunki korzystania z wód
zlewni rzeki Raby (od źródeł do ujścia rzeki do ujścia rzeki do zbiornika Dobczyce)”.
W ramach zadania sporządzono projekt rozporządzenia uwzględniający delegację
ustawową z ustawy Prawo wodne oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej”.
Dokument podzielono na 5 rozdziałów oraz wyodrębniono jego uzasadnienie.
Rozdział 1 pn. „Przepisy ogólne” zawiera trzy paragrafy. § 1 przedstawia informacje
na temat zasięgu terytorialnego WKWZ. § 2 wskazuje celowość sporządzenia dokumentu
oraz zakres regulacji wprowadzanych przez WKWZ. § 3 określa relacje WKWZ do PGW,
WKWRW oraz celów bardziej rygorystycznych wynikających z przepisów odrębnych.
Rozdział 2 pn. „Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z celów
środowiskowych” zawiera jeden paragraf, a mianowicie § 4, który wprowadza wymóg
określania w pozwoleniu wodnoprawnym obowiązków obejmujących wskazanie:
1) monitoringu i częstotliwości rejestrowania: ilości pobranych w kolejnych miesiącach
wód powierzchniowych i podziemnych (z częstotliwością raz w miesiącu) oraz ilości
ścieków odprowadzanych w kolejnych miesiącach, od początku każdego roku
kalendarzowego, do wód o do ziemi, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych.
2) danych o piętrach wodonośnych, z których realizowany jest pobór wody
i charakterystyki prowadzonych z nich poborów z oznaczeniem współrzędnych
geograficznych ujęć, miejscowości oraz numeru ewidencyjnego działki,
3) oznaczenia nazwy cieku lub zbiornika, nazwy JCWP i współrzędnych geograficznych
ujęcia i zrzutu.
W § 4 ust. 4 ustalono również obowiązek przekazywania danych do katastru wodnego
jeden raz do roku. Ponadto, §4 ust.2 wskazuje na konieczność określania w pozwoleniu
wodnoprawnym technicznego sposobu zapewnienia przepływu nienaruszalnego w cieku
poniżej ujęcia.
Rozdział 3 (§ 5) - odnosi się do priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych i wskazuje
na stosowanie priorytetów ustanowionych w WKWRW.
Rozdział 4 pn. „Ograniczenia w zakresie korzystania z wód” zawiera 3 paragrafy.
§ 6 traktuje o zasięgu terytorialnym przedmiotowych ograniczeń, które mają zastosowanie
do całej analizowanej zlewni. § 7 wprowadza 2 grupy ograniczeń:
1) Zakaz stosowania w nieuzasadnionych przypadkach rozwiązań projektowych
i planistycznych, które przyczyniają się do:
− zmniejszania zasilania gruntu wodami opadowymi i roztopowymi a nie służą
zabezpieczeniu środowiska gruntowo-wodnego oraz wód przed zanieczyszczeniem,
− zmniejszenia możliwości okresowego utrzymania tych wód w gruncie lub
przyspieszenia odpływu wód opadowych,
− likwidacji mokradeł oraz degradacji gleb organicznych,
− obniżenia poziomu wód w profilu glebowym;
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2) wprowadzania ścieków do wód na podstawie art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145, z późn. zm.), których aktualna ocena stanu
wykonana w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wykazała, że znajdują się
one w stanie poniżej dobrego.
Warto dodać, że art. 41 ust. 6 ustawy Prawo wodne ustala, co następuje: „Organ
właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, ustalając warunki wprowadzania
ścieków do wód lub do ziemi, może określić w pozwoleniu wodnoprawnym wartości
zanieczyszczeń w ściekach wyższe niż najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń
określonych w przepisach (…), jeżeli dotrzymanie najwyższych dopuszczalnych wartości nie
jest możliwe mimo zastosowania dostępnych technik i technologii oczyszczania ścieków oraz
zmian w procesie produkcji, a jednocześnie stan wód odbiornika i ich podatność na
eutrofizację pozwala na dokonanie odstępstw”.
W § 8 wprowadzono ograniczenie polegające na zakazie wprowadzania ścieków
pochodzących z indywidualnych instalacji i systemów oczyszczania do wód lub do ziemi,
z wyłączeniem instalacji i systemów wyposażonych w stałe i dostępne miejsca poboru prób
ścieków nieoczyszczonych dopływających do instalacji oraz odprowadzanych z niej
bezpośrednio po oczyszczeniu, dla których nie ma możliwości odprowadzenia ścieków
do zbiorczej kanalizacji.
Rozdział 5 pn. „Postanowienia końcowe” zawiera 2 paragrafy. § 9 mówi, że przepisów
WKWZ nie stosuje się w przypadku zastosowania art. 38j ustawy Prawo wodne, tj. przepisów
mówiących o zastosowaniu odstępstw od celów środowiskowych RDW wynikających z PGW
w przypadku nowych zmian właściwości fizycznych JCWP, zmian poziomu zwierciadła JCWPd
lub nowych działań człowieka niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa i zgodnych z zasadą
zrównoważonego rozwoju.
Ostatni paragraf (§ 10) wskazuje, że przepisy WKWZ wejdą w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

IV. Streszczenie prognozy oddziaływania na środowisko
Wprowadzenie
Dyrektor RZGW w Krakowie opracował projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia
warunków korzystania z wód zlewni rzeki Raby (od źródeł do ujścia rzeki do zbiornika
Dobczyce). Projekt ten poddany jest strategicznej OOŚ, zgodnie z przepisami prawa
krajowego i międzynarodowego. Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko jest
dokumentem stanowiącym element postępowania w sprawie strategicznej OOŚ.
Zasadniczym (choć nie jedynym) celem sporządzenia prognozy jest analiza zgodności
ocenianego dokumentu z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu
międzynarodowym i krajowym, a także analiza oddziaływań WKWZ na poszczególne
komponenty środowiska. Zawartość prognozy wynika przede wszystkim z przepisów
o ochronie środowiska (ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
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o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko), a także z uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Krakowie i Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego dotyczących zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na
środowisko.
Prognoza składa się z czterech głównych merytorycznych bloków / filarów:
charakterystyka ocenianego dokumentu, uwarunkowania środowiskowe mające znaczenie
dla wdrażania ustaleń WKWZ, strategiczna ocena oddziaływań środowiskowych oraz
propozycja działań minimalizujących ryzyko wystąpienia negatywnego wpływu na
środowisko.
Stopień szczegółowości treści niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest
adekwatny do charakteru dokumentu jakim są WKWZ. Oznacza to, że przeprowadzone
analizy nie sięgają do poziomu szczegółowości poszczególnych obiektów przyrodniczych, lecz
opierają się na ogólnej identyfikacji kluczowych oddziaływań, jakie mogą wystąpić w związku
z praktycznym stosowaniem WKWZ. Szczegółowa analiza konkretnych działań
i przedsięwzięć może być przeprowadzona na etapie postępowań administracyjnych dla
konkretnych działań i przedsięwzięć (np. na etapie wydawania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach lub decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego).
Informacje o zawartości projektowanego dokumentu
Zgodnie z art. 115 i 116 ustawy Prawo wodne, warunki korzystania z wód zlewni powinny
określać:
1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów
środowiskowych;
2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;
3) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo
dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów
środowiskowych, w szczególności w zakresie:
a) poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
b) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
c) wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,
d) wykonywania nowych urządzeń wodnych.
Celem opracowania warunków korzystania z wód zlewni jest stworzenie narzędzi
wspomagających osiągnięcie celów środowiskowych związanych z ochroną wód oraz
uszczegółowienie wytycznych do wydawania decyzji administracyjnych ustalających zakres
i formę korzystania z wód. Samo „korzystanie z wód” zostało szczegółowo zdefiniowane
w ustawie Prawo wodne i jest ono przedstawione w treści prognozy.
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Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu wspólnotowym, krajowym
i regionalnym
Na szczeblu wspólnotowym kluczowym dokumentem w dziedzinie środowiska wodnego
jest „Plan ochrony zasobów wodnych Europy”, który został opublikowany przez Komisję
Europejską 14 listopada 2012 r. Przedstawiono tu trójstopniową strategię:
1) poprawa wdrażania obecnej polityki wodnej UE dzięki pełnemu wykorzystaniu
możliwości obecnych przepisów - na przykład szersze wykorzystywanie środków
w zakresie naturalnego potencjału retencyjnego, takich jak odnowa terenów podmokłych
oraz równin zalewowych, lub skuteczniejsze stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”
za pomocą pomiarów zużycia wody, odpowiedniego ustalania cen wody i dokładniejszych
analiz gospodarczych;
2) zwiększenie integracji celów polityki wodnej z innymi powiązanymi obszarami polityki,
np. rolnictwem, rybołówstwem, energią odnawialną, transportem oraz Funduszem
Spójności i funduszami strukturalnymi;
3) uzupełnienie luk w obecnym prawodawstwie, zwłaszcza w zakresie rozwiązań
potrzebnych do zwiększenia efektywności gospodarowania wodami.
Równie istotnym dokumentem mającym znaczenie dla niniejszej prognozy jest „Unijna
strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.”, którą Komisja Europejska
przedstawiła 3 maja 2011 r. Strategia formułuje:
1) wizję na rok 2050: „Do 2050 roku różnorodność biologiczna w Unii Europejskiej oraz
funkcje ekosystemu, które ona zapewnia i które stanowią jej kapitał naturalny, będą
chronione, wycenione i zostaną odpowiednio odtworzone ze względu na wartość
różnorodności biologicznej samej w sobie oraz ich fundamentalny udział w zapewnianiu
dobrobytu człowieka i koniunktury gospodarczej, tak aby uniknąć katastrofalnych zmian
wywołanych przez utratę różnorodności biologicznej”;
2) przewodni cel na rok 2020: „Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej
i degradacji funkcji ekosystemu w UE do 2020 r. oraz przywrócenie ich w możliwie
największym stopniu, a także zwiększenie wkładu UE w zapobieganie utracie
różnorodności biologicznej na świecie”.
Spośród najważniejszych unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska, które
mają zasadnicze znaczenie dla niniejszej prognozy, warto przywołać następujące:
1) dyrektywa 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. roku w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa:
− art. 2: zachowanie populacji gatunków ptaków na poziomie, który odpowiada
w szczególności wymogom ekologicznym, naukowym i kulturowym, mając na uwadze
wymogi ekonomiczne i rekreacyjne lub w celu dostosowania populacji tych gatunków
do tego poziomu;
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2) dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory:
− art. 6.2: uniknięcie, na obszarach Natura 2000, pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych
i siedlisk gatunków, jak również w celu uniknięcia zakłócania życia gatunków, dla których
zostały wyznaczone takie obszary;
− art. 2.2: zachowanie lub odtworzenie, we właściwym stanie ochrony, siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków dzikiej fauny i flory będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty (dotyczy to gatunków i siedlisk przyrodniczych
w obszarach sieci Natura 2000 oraz poza nimi);
− art. 10: zachowanie elementów krajobrazu istotnych dla migracji, rozprzestrzeniania
i wymiany genetycznej dzikich gatunków, np. rzeki i ich brzegi;
3) Ramowa Dyrektywa Wodna:
− art.1: zapobiegnięcie pogarszaniu stanu wód oraz ochrona i poprawa stanu ekosystemów
wodnych oraz, w odniesieniu do ich potrzeb wodnych, ekosystemów lądowych i terenów
podmokłych bezpośrednio uzależnionych od ekosystemów wodnych (art. 1 RDW);
− art. 4: RDW definiuje cele środowiskowe, które mają służyć poprawie jakości wód, tj.:
• niepogarszanie stanu części wód;
• osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan/potencjał ekologiczny i chemiczny dla wód
powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych;
• spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych
w odniesieniu do obszarów chronionych;
• zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych
do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji.
Spośród dokumentów krajowych należy wymienić przede wszystkim Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz Program wodno – środowiskowy kraju,
(który określa podstawowe i uzupełniające działania zmierzające do poprawy lub utrzymania
dobrego stanu wód na poszczególnych obszarach dorzeczy w Polsce, a jego podsumowanie
stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami). Cele „Planu…” i „Programu...”
określono następująco:
1) niepogarszanie stanu części wód;
2) osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód
powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych;
3) spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych
i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych;
4) zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do
środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji.
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Analiza zgodności ocenianego dokumentu z polityką ochrony środowiska
Oceniany WKWZ jest wyrazem realizacji polityki ochrony wód zapisanej w dokumentach
strategicznych. Żaden z przepisów ocenianego dokumentu nie jest sprzeczny
ze strategicznymi celami w dziedzinie ochrony środowiska.
Analiza uwarunkowań środowiskowych
Zlewnia rzeki Raby na odcinku od źródeł do ujścia rzeki do zbiornika Dobczyce obejmuje
powierzchnię 686,1 km2 (dla porównania: zlewnia całej Raby zajmuje powierzchnię
1536,3 km2). Obszar ten położony jest w obrębie województwa małopolskiego, w obrębie
powiatach: limanowskim (gminy: Limanowa, Jodłownik, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Dobra),
nowotarskim (gminy: Rabka, Raba Wyżna, Nowy Targ, Czarny Dunajec), myślenickim (gminy:
Myślenice, Pcim, Tokarnia, Lubień, Wiśniowa, Sułkowice) i suskim (gmina Jordanów).
Największe miejscowości na terenie zlewni to: Myślenice, Dobczyce, Rabka, Raba Niżna,
Raba Wyżna, Chabówka, Mszana Dolna i Gdów.
Rzeka Raba jest ciekiem II rzędu, stanowiącym prawobrzeżny dopływ Wisły; jej długość
wynosi 131,2 km. Długość rzeki na odcinku od źródeł do ujścia rzeki zbiornika Dobczyce
wynosi 62,01 km. Głównymi dopływami Raby na analizowanym odcinku są Poniczanka,
Mszanka, Kasinka, Lubieńka, Krzczonówka i Trzebuńka. Znaczne nachylenie zboczy w zlewni
sprzyja intensywnemu spływowi powierzchniowemu wód opadowych i roztopowych,
zwłaszcza po nasyceniu wodą strefy aeracji w gruncie w czasie roztopów i intensywnych
opadów. W analizowanej zlewni występują szybko pojawiające się powodzie.
W analizowanej zlewni wydzielono 12 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP)
rzecznych, zaglomerowanych do 3 scalonych części wód (SCWP). Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisły wskazuje, że tylko 2 JCWP znajdują się w stanie dobrym.
Badania przedmiotowych JCWP wykonane w latach 2010-2012 w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska wskazują, że wszystkie JCWP znajdują się w stanie dobrym, przy
czym trzeba zasygnalizować, że rzeczywista ocena została wykonana jedynie na 5 JCWP,
ocena monitorowanych JCWP w żadnym z przypadków nie była oparta o badanie wszystkich
składowych stanu biologicznego, zazwyczaj badano tylko jeden z elementów (np. fitobentos
lub makrofity).
Zlewnia Raby (od źródeł do ujścia do zbiornika Dobczyce) położona jest w obrębie
3 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: GZWP nr 443 - Dolina rzeki Raba, GZWP nr 445 Zbiornik warstw Magura (Babia Góra) oraz GZWP nr 439 - Zbiornik warstw Magura (Gorce)
oraz dwóch jednolitych części wód podziemnych: JCWPd nr 152 i 153.
Na obszarze analizowanej zlewni zidentyfikowano 7 obszarów sieci Natura 2000,
Gorczański Park Narodowy, 2 rezerwaty przyrody oraz Południowomałopolski Obszar
Chronionego Krajobrazu.
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Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu
Narzędzie prawne, jakim jest rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania
z wód zlewni, nie jest kompleksową receptą na osiągnięcie celów środowiskowych. Wynika
to z faktu ograniczeń prawnych, a także z problemów o charakterze systemowo – prawnym.
Na terenach zurbanizowanych ograniczona jest retencja terenowa, co powoduje szybki
spływ wód powierzchniowych, co może być przyczyną występowania nadmiernych natężeń
przepływu w rzekach. Istotnym zagrożeniem antropogenicznym dla zasobów wód
powierzchniowych zlewni Raby są obiekty hydrotechniczne. Oddziaływanie antropogeniczne
na zasoby wodne wyraża się również poprzez nie w pełni uregulowaną i kontrolowaną
emisję ścieków bytowych.
Analiza i ocena znaczących oddziaływań na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko opracowywana dla strategicznych dokumentów
z założenia nie jest dokumentacją, która mogłaby szczegółowo wykazać oddziaływanie
na środowisko, ponieważ jej głównym celem jest odniesienie zasadniczej treści dokumentu
do polityki ekologicznej oraz zasad zrównoważonego rozwoju. Prognoza może jedynie
w zgeneralizowany i uogólniony sposób rozważać korzyści i zagrożenia wynikające z realizacji
dokumentu strategicznego bądź odstąpienia od tejże realizacji. W tym kontekście
przedstawiono ocenę oddziaływania WKWZ na poszczególne komponenty środowiska.
W zasadniczej części prognozy wykazano, że przyjęcie analizowanego dokumentu
(WKWZ) będzie generować korzystne oddziaływania na środowisko wód powierzchniowych,
ponieważ wprowadzi przepisy zapewniające wyższy niż dotychczas poziom wymagań wobec
korzystania ze środowiska.
WKWZ nie będzie generował negatywnego transgranicznego oddziaływania
na środowisko, w związku z czym nie ma potrzeby przeprowadzania transgranicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
Wpływ na środowisko w przypadku odstąpienia od realizacji projektowanego dokumentu
Warunki korzystania z wód są jednym z podstawowych dokumentów planowania
w gospodarce wodami. Ich opracowanie będzie zatem wypełnieniem obowiązku prawnego.
Ustanowienie WKWZ stanowi z pewnością działanie przyczyniające się do osiągnięcia celów
środowiskowych wynikających z RDW. Wydanie rozporządzenia Dyrektora RZGW w Krakowie
w sprawie warunków korzystania z wód analizowanej zlewni, będącego aktem prawa
miejscowego, będzie stanowiło jeden z kamieni milowych w kierunku wdrażania RDW.
Analogicznie, odstąpienia od przyjęcia WKWZ będzie stanowiło brak realizacji wymagań
prawnych i strategicznych, co w praktyce będzie oznaczało poważne zagrożenie
nieosiągnięcia celów środowiskowych wynikających z RDW, a tym samym – pogarszanie się
stanu wód.
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Wnioski i rekomendacje
Przeprowadzona w niniejszej prognozie analiza pozwoliła na postawienie następujących
wniosków:
1. Opracowanie, przyjęcie i praktyczne zastosowanie warunków korzystania z wód zlewni
będzie krokiem milowym dla osiągnięcia celów środowiskowych.
2. Żaden z proponowanych przepisów WKWZ nie będzie generował negatywnego
oddziaływania na środowisko. Wszystkie propozycje uznano za korzystne dla środowiska
i zgodne z polityką ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

V. Przebieg konsultacji społecznych
W związku z opracowaniem projektu WKWZ oraz z przeprowadzeniem strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko której przedmiotem był ww. dokument, zapewniono
możliwość udziału społeczeństwa w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Obwieszczeniem z dnia 29 lipca 2014 r. dyrektor RZGW w Krakowie poinformował
społeczeństwo o przystąpieniu do sporządzania projektu WKWZ oraz możliwości składania
uwag i wniosków w terminie od dnia 29.07.2014 r. do 18.08.2014 r.
Obwieszczeniem z dnia 26 września 2014 r. Dyrektor RZGW w Krakowie poinformował
społeczeństwo o konsultacjach społecznych opracowanego projektu WKWZ oraz projektu
prognozy oddziaływania na środowisko. Wskazano jednocześnie miejsce oraz sposób
zapoznania się z dokumentacją sprawy wraz z terminem (od 26 września 2014 r. do
17 października 2014 r.) składania uwag i wniosków oraz wskazując organ właściwy do ich
rozpatrzenia. Ww. obwieszczenie zostało upublicznione w siedzibie i na stronie internetowej
RZGW w Krakowie w dniu 26 września 2014 r. Tydzień wcześniej, tj. 19 września 2014 r.
opublikowano w prasie (małopolskie wydanie Gazety Wyborczej) zawiadomienie
o prowadzonych konsultacjach społecznych.
26 września 2014 r. rozesłano pocztą konwencjonalną oraz elektroniczną pisemne
obwieszczenie oraz zaproszenia na spotkania konsultacyjne. Odbiorcami zaproszeń było
51 adresatów: organy administracji publicznej (władze gmin, powiatów i województw),
nadleśnictwa, najważniejsze podmioty gospodarcze, organizacje społeczne, ośrodki
doradztwa rolniczego i in. W zaproszeniach poinformowano o możliwości uczestnictwa
w jednym z dwóch spotkań:
1) 13 października 2014 r. w godz. 10:00-13:00 w Pensjonacie „Prezydent” w Rabce –
Zdrój przy ul. Na Banię 16a,
2) 17 października 2014 r. w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22.
W spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział łącznie 22 uczestników, którym
przedstawiono projekt rozporządzenia oraz ustalenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko; spotkaniom towarzyszyła ożywiona dyskusja na temat problemów
środowiskowych oraz specyfiki ocenianego dokumentu.
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VI. Ostateczna wersja prognozy oddziaływania na środowisko
Po zakończeniu konsultacji społecznych opracowano ostateczną wersję prognozy
oddziaływania na środowisko (stanowi odrębne opracowanie). Dokument ten nie różni się
zasadniczo od wersji prognozy poddanej konsultacjom społecznym, bowiem w toku
konsultacji żadna z otrzymanych uwag nie dotyczyła treści prognozy.
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