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 Cel pracy 
 

Warunki korzystania z wód zlewni są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145 ze zm.) jednym z podstawowych dokumentów 
planistycznych w gospodarce wodnej i mają bezpośredni wpływ na kierunki rozwoju 
oraz sposób zagospodarowania obszaru zlewni. Świadczy o tym fakt, iż w myśl art. 125 
ww. ustawy pozwolenia wodnoprawne nie mogą naruszać ustaleń warunków 
korzystania z wód. Ponadto, ustalenia warunków mają bezpośrednie przełożenie na 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 73 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo ochrony 
środowiska). 

Przygotowanie warunków korzystania z wód jest wymagane zapisami Planu 
gospodarowania wodami (PGW) dla obszaru dorzecza Odry (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 
451). Zgodnie z PGW opracowanie warunków korzystania z wód jest jednym z wielu 
działań niezbędnych do wprowadzenia dla osiągnięcia celów środowiskowych. 

Zakres warunków korzystania z wód wskazuje art. 115 ust. 1 ustawy Prawo 
wodne. Warunki korzystania z wód zlewni określają szczegółowe wymagania w zakresie 
stanu wód zlewni, wynikające z ustalonych celów środowiskowych; priorytety w 
zaspokajaniu potrzeb wodnych w zlewni oraz ograniczenia w korzystaniu z wód na 
obszarze zlewni lub jej części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne do 
osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych. 

Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu warunków 
korzystania z wód zlewni Górnej Odry, wynika z zapisów art. 46 i  51 ust. 1 Ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zwanej w dalszej części ustawą OOŚ, 
które wskazują, że przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko wymagane jest między 
innymi dla planów lub programów w dziedzinie gospodarki wodnej.  

Do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
zobowiązany jest Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, który 
jest organem opracowującym warunki korzystania w wód zlewni Górnej Odry. 

Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko została 
przeprowadzona z uwzględnieniem zapisów ustawy OOŚ. Ponadto, w dokumencie 
prognozy odniesiono się do zapisów wskazanych w pismach otrzymanych od 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Opolskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, określających zakres i stopień szczegółowości 
informacji, jakie powinny zostać zawarte w opracowywanej prognozie.  
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 Projekt rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry 
 

Projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni 
Górnej Odry stanowi uszczegółowienie zapisów projektu rozporządzenia dla regionu 
wodnego Górnej Odry. W projekcie rozporządzenia zawarto: 
 
1. Przepisy ogólne: 

 informacje o zlewni, 

 cel sporządzenia warunków, 

 odwołania do załączników przedstawiających podział zlewni na JCWP I JCWPd. 

2. Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych celów 
środowiskowych: 

 wymagania dotyczące osiągania celów środowiskowych przez JCW, 

 wymogi dotyczące informacji przekazywanych do katastru wodnego. 

3. Priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych. 

4. Ograniczenia w zakresie korzystania z wód: 

 ograniczenia związane z wykorzystaniem wód powierzchniowych, 

 ograniczenia związane z wykorzystaniem wód podziemnych, 

 ograniczenia wynikające z obecności obszarów chronionych. 

5. Postanowienia końcowe. 

 
Projekt poddano konsultacjom społecznym zgodnie z wymaganiami ustawy OOŚ. Po 

uwzględnieniu otrzymanych uwag i wniosków wprowadzono odpowiednie zmiany w 
dokumencie. 
 
 
 Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 

 
Przeprowadzona procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

pozwoliła na następujące stwierdzenia: 
 

• Z uwagi, iż na analizowanym obszarze zlewni obowiązywać będą również 
warunki korzystania z wód dla regionu wodnego Górnej Odry, oceniane 
rozporządzenie dla zlewni Górnej Odry nie reguluje wszystkich aspektów 
związanych z korzystaniem z wód, a jedynie te, dla których zapisy wynikające z 
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warunków dla regionu wodnego są niewystarczające w skali lokalnej i muszą być 
uszczegółowione.  

• Przestrzeganie zapisów zawartych w projekcie rozporządzenia powinno 
przyczynić się do niepogarszania stanu wód. Wymagania obydwu rozporządzeń 
(dla regionu wodnego, jak również dla zlewni) należy traktować łącznie i przy 
bezwzględnym przestrzeganiu zapisów dokumentów powinny one umożliwić 
utrzymanie dotychczasowego odpowiedniego poziomu ilości i jakości zasobów 
wód podziemnych, czyli zachowania dobrego stanu wód oraz ograniczać 
negatywny wpływ na zasoby wód podziemnych. Natomiast w odniesieniu do wód 
powierzchniowych tj. części wód o stanie/potencjalne dobrym – do jego 
utrzymania, a w wymiarze długofalowym powinny również przybliżać do 
osiągania dobrego stanu/potencjału przez jednolite części wód o 
stanie/potencjale poniżej dobrego.  

• Przestrzeganie zapisów projektu rozporządzenia będzie miało pozytywny  
wpływ na środowisko przyrodnicze. 

• Mając na względzie specyfikę analizowanego dokumentu, który wprowadza 
ograniczenia w korzystaniu z wód odniesiono się do rozsądnych alternatyw w 
aspekcie poprawności zapisów rozporządzenia w odniesieniu do zgodności z 
założeniami innych dokumentów na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym 
oraz przepisami prawa (ustawa Prawo wodne) oraz konieczności ewentualnej 
modyfikacji, bądź stosownych uzupełnień, by zapisy rozporządzenia w większym 
zakresie były zgodne z założeniami tych dokumentów. Zapisy projektu 
rozporządzenia nie zawierają zapisów sprzecznych z założonymi celami innych 
dokumentów na poziomie krajowym i regionalnym. 

• Przeanalizowano również możliwość wskazania rozwiązań alternatywnych w 
aspekcie modyfikacji, bądź uzupełnienia zapisów projektu rozporządzenia o 
regulacje umożliwiające pełniejsze wypełnienie celów (tj. większe przybliżanie 
do osiągania wyznaczonych celów środowiskowych1

Przeprowadzone analizy nie wskazały potrzeby zastosowania rozwiązań 
alternatywnych w stosunku do zapisów projektu rozporządzenia.  

). 

•  Wprowadzone uregulowania zapisami projektu warunków korzystania z wód 
zlewni nie będą źródłem negatywnych oddziaływań o zasięgu transgranicznym. 

 
 
 
                                                      
1 Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych, podziemnych oraz obszarów chronionych ustalane są 
zgodnie z zapisami art. 4 RDW. W PGW za cele środowiskowe dla ww. części wód przyjęto, że:  
- dla naturalnych JCWP jest nim dobry stan ekologiczny i chemiczny; 
- dla silnie zmienionych i sztucznych JCPW jest nim dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny; 
- dla JCWPd jest nim dobry stan ilościowy i chemiczny. 
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 Konsultacje społeczne - zgłoszone uwagi i wnioski 

 
W trakcie konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków 
korzystania z wód zlewni Górnej Odry wraz z projektem prognozy oddziaływania na 
środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, każda 
zainteresowana strona mogła zgłaszać uwagi i wnioski, które następnie zostały 
rozpatrzone i w przypadku stwierdzenia ich zasadności, uwzględnione w dokumencie 
Prognozy oraz w projekcie rozporządzenia. Uwagi i wnioski do przedmiotowych 
dokumentów można było zgłaszać w terminie od dnia 29 września  2014 r. do dnia 19 
października 2014 r.  

W procesie konsultacji społecznych zostały zgłoszone uwagi poprzez przesłanie 
formularzy ankietowych oraz podczas zorganizowanego spotkania informacyjno - 
konsultacyjnego. Ponadto projekt rozporządzenia i prognoza oddziaływania na 
środowisko zostały przekazane w trybie art. 53 i art. 54 ust. 1  ustawy OOŚ właściwym 
organom, o których mowa w art. 57 i 58 w/w ustawy, celem uzgodnienia zakresu i 
stopnia szczegółowości oraz kolejno celem ich opiniowania. W wyniku 
przeprowadzonych uzgodnień Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach 
skierował do przedstawianych dokumentów uwagi.  
Wszystkie powyższe uwagi zostały przeanalizowane i wraz z odpowiedziami i 
wyjaśnieniami zestawione w tabeli rozbieżności, stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszego dokumentu. 
 
 Podsumowanie 

 
 Egzekwowanie zapisów projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków 
korzystania z wód zlewni Górnej Odry będzie pozytywnie oddziaływać na środowisko 
wodne i przyrodnicze.  Uregulowania rozporządzenia będą miały również pozytywny 
wpływ na inne komponenty środowiska naturalnego bezpośrednio, bądź pośrednio 
związane z jakością wód i stanem środowiska przyrodniczego (krajobraz, gleby, klimat, 
zasoby naturalne), w tym na zdrowie ludzi. 

Należy zaznaczyć, iż same zapisy rozporządzenia nie są zawsze gwarancją 
osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych, z uwagi iż osiągnięcie tych celów 
zależy także od innych czynników, jednakże Warunki wypełniają wszystkie dające się 
zidentyfikować na podstawie aktualnej wiedzy, potrzeby w tym zakresie w stosunku do 
korzystania z wód. 

Przeprowadzona zgodnie z wymaganiami ustawy OOŚ procedura strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko projektu rozporządzenia w sprawie warunków 
korzystania z wód zlewni Górnej Odry, pozwoliła na opracowanie ostatecznego kształtu 
tego dokumentu, w sposób uwzględniający opinię społeczeństwa oraz odpowiednich 
instytucji. 



Lp Imię i Nazwisko Jednostka/ firma Zakres tematyczny wniosku Treść uwagi
Stanowisko jednostki 

merytorycznej

1
Uczestnik spotkania 
konsultacyjno- 
informacyjnego

− warunki korzystania z wód

Obszar Chronionego Krajobrazu Mokre- Lewice oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Wronin-Maciowakrze: uwaga dot. 
konieczności uwzględnienia możliwości zabezpieczania zabudowań i obiektów infrastrukturalnych obecnych w pobliżu cieków (§ 10 
ust. 1. pkt 8 i pkt 9), z uwagi na fakt, iż prace te nie mieszczą się w definicji utrzymania wód (nie klasyfikowane jako korzystanie z 
wód) i w związku z tym podlegają wprowadzonym ograniczeniom w korzystaniu z wód.

uwaga uwzględniona

2
Uczestnik spotkania 
konsultacyjno- 
informacyjnego

− warunki korzystania z wód
§ 10 ust. 1. pkt 6.- skierowanie zapytania dot. podstawy określenia wartości granicznej produkcji na stawach rybnych, tj. 1500
kg/rok*ha.

uwaga wyjaśniona

3
Uczestnik spotkania 
konsultacyjno- 
informacyjnego

− warunki korzystania z wód
Nieprecyzyjne określenie zasięgu ograniczeń poprzez stosowanie kilometraża rzek. 

uwaga uwzględniona

4
Uczestnik spotkania 
konsultacyjno- 
informacyjnego

− warunki korzystania z wód § 8 ust. 1. pkt 2- zapisano odniesienie do niewłaściwego punktu. uwaga uwzględniona

5
Uczestnik spotkania 
konsultacyjno- 
informacyjnego

− warunki korzystania z wód § 9 ust. 1. - w jaki sposób udowodnić brak możliwości zaspokojenia potrzeb użytkownika w inny sposób, aniżeli z wód podziemnych? uwaga wyjaśniona

6
Przedstawiciel RZGW 
Gliwice

RZGW Gliwice warunki korzystania z wód
Sposób wskazania priorytetów w korzystaniu z wód - być może właściwe byłoby wskazanie tylko zmian w tym zakresie względem
listy priorytetów ujętej w warunkach korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry.

uwaga nieuwzględniona

7
Przedstawiciel RZGW 
Gliwice

RZGW Gliwice warunki korzystania z wód

§ 9 ust. 1. pkt 4
Z analizy ortofotomap wynika, że w bezpośrednim sąsiedztwie Natura 2000 Cieszyńskie Źrodła Tufowe PLH240001 są zlokalizowane
zabudowania mieszkalne. Ujęcia wody dla tych zabudowań mogą być już zlokalizowane w granicach ww obszaru. Jeżeli ograniczenia
w zakresie poborów wody mają być wprowadzone to trzeba zaproponować takie ich brzmienie aby możliwa była kontynuacja
poborów wody z ujęć na wskazanym obszarze wówczas gdy stanowią one podstawowe źródło wody.   

uwaga częściowo uwzględniona

8
Przedstawiciel RZGW 
Gliwice

RZGW Gliwice warunki korzystania z wód
Wątpliwości budzą ograniczenia dotyczące poborów wód poza obszarami chronionym, które powinny z zasady zostać tak
wyznaczone aby w pełni zabezpieczać przedmiot ochrony. 

uwaga częściowo uwzględniona

9
Przedstawiciel RZGW 
Gliwice

RZGW Gliwice warunki korzystania z wód
§ 10 ust. 1 punkt 1 - w JCWP Olza górna od źródeł do granicy występuje kilka ujęć wód powierzchniowych na cele komunalne.
Proponowane ograniczenia można by wprowadzić jedynie dla nowego użytkowania.

uwaga uwzględniona

10
Przedstawiciel RZGW 
Gliwice

RZGW Gliwice warunki korzystania z wód
§ 10 ust. 1 punkt 7- w tym obszarze prowadzone są prace związane z budową zbiornika Racibórz Dolny. Wymóg tego punktu może
być z zasady sprzeczny z budową przyszłego zbiornika,

uwaga nieuwzględniona

11 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice
prognoza oddziaływania na 
środowisko

Przy wypełnianiu zapisów art. 51 ust. 2 pkt 2 lit a) i b) należy uwzględnić przede wszystkim stan jakości: wód powierzchniowych i 
podziemnych, gospodarkę wodno-ściekową, różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny.

Zakres uwzględniony w prognozie

12 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice
prognoza oddziaływania na 
środowisko

Należy scharakteryzować i ocenić istniejący sposób zagospodarowania obszaru objętego postanowieniami projektowanego 
dokumentu oraz przedstawić te informacje na załączniku kartograficznym.

Zakres uwzględniony w prognozie

13 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice
prognoza oddziaływania na 
środowisko

Przy opisie stanu środowiska oraz ocenie przewidywanych oddziaływań należy szczególnie uwzględnić formy ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ustawy o ochronie przyrody istotne z punktu widzenia opracowywanego dokumentu. Informacje te należy 
przedstawić również na załączniku mapowym.

Zakres uwzględniony w prognozie

14 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice
prognoza oddziaływania na 
środowisko

Należy dokonać oceny stopnia zgodności postanowień projektu dokumentu z aktami prawnymi dotyczącymi form ochrony przyrody, 
w szczególności w odniesieniu do obowiązujących zakazów.

Zakres uwzględniony w prognozie

15 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód

W projekcie rozporządzenia pominięto całkowicie kwestię pozyskiwania z koryt cieków aluwiów (żwir, piasek). W związku z tym 
powinny być wprowadzone zapisy: 1)    Zakazujące wydobywania z wód powierzchniowych rumoszu (kamienia, żwiru, piasku oraz 
innych materiałów) w ilości zagrażającej zachowaniu równowagi hydrodynamicznej cieku oraz w sposób mogący powodować 
pogorszenie stanu wód oraz ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od wód. 2)    Umożliwiające wydobywanie z wód 
powierzchniowych rumoszu (kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów) wyłącznie pod warunkiem przedstawienia analizy, 
która wykaże i uzasadni zachowanie równowagi hydrodynamicznej cieku, brak zagrożenia dla stanu wód oraz ekosystemów 
lądowych bezpośrednio zależnych od wód. 3)    Analiza równowagi hydrodynamicznej cieku, powinna obejmować w szczególności 
takie elementy, jak: a) moc strumienia, b) naprężenia styczne, c) transport rumowiska ( z uwzględnieniem elementów kształtujących 
ten transport w zlewni), d) określenie prognozy morfologicznych, hydraulicznych i ekologicznych skutków eksploatacji w miejscu 
poboru oraz powyżej i poniżej miejsca poboru, e) propozycje monitorowania skutków środowiskowych będących wynikiem 
wydobywania z rzeki kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów. 4)    Wydobywanie z wód powierzchniowych rumoszu 
(kamienia, żwiru i piasku oraz innych materiałów) wymaga określenia sposobu prowadzenia monitoringu w zakresie objętości 
wydobywanego osadu, zmian morfologii koryta oraz warunków ekologicznych w cieku.

Uwaga została uwzględniona, 
poprzez wprowadzenie do 

projektu proponowanych zapisów

16 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód

Brak podanych uwarunkowań dotyczących urządzeń wodnych w tym sposobów zapewnienia ciągłości morfologicznej. Kwestia 
zachowania ciągłości cieków jest istotnym elementem nie tylko w przypadku ryb dwuśrodowiskowych. Pozostałe ryby także są 
zmuszone odbywać wędrówki i dlatego jest konieczne zapewnienie ciągłości morfologicznej tych cieków nie tylko na obszarach 
chronionych ze szczególnym uwzględnieniem ryb potamodromicznych. Poza parametrami tych urządzeń powinna być określona ich 
liczba w stosunku do długości cieku. Ryby nie są fizycznie w stanie pokonać pod rząd kilku znajdujących się w bliskiej odległości 
przepławek.

Uwaga częściowo uwzględniona

17 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód

W przypadku MEW turbiny wodne mogą powodować urazy ryb we wszystkich ciekach. Dlatego powinny być określone sposoby 
zabezpieczenia tej grupy zwierząt, łącznie z wprowadzeniem zakazu stosowania turbin Francisa, jako najbardziej urazowych. 
Większość gatunków ryb żyjących w zlewni Kłodnicy odbywa  tarło naturalne w podobnym okresie – od marca do maja. Wyjątkiem 
jest zlewnia Dramy, gdzie występuje pstrąg potokowy. Rozwój zarodkowy minogów trwa ok 2 tygodni, natomiast ryb ok 1 miesiąca z 
wyjątkiem pstrąga potokowego (nawet ok 4 miesięcy). Cechą charakterystyczną jest to, że po wylęgu i resorpcji woreczka 
żółciowego larwy minogów i ryb zaczynają biernie migrować w dół cieku by tam znaleźć odpowiednie warunki siedliskowe do 
dalszego rozwoju. Z tego właśnie powodu okres biernej migracji larw i narybku w dół rzeki jest newralgiczny w przedmiotowym 
przypadku, gdyż zassanie ryb do pracującej turbiny może powodować uśmiercenie znacznej ich części. Aby zminimalizować straty w 
tym okresie należy zaniechać pracy ewentualnej elektrowni, stosując przerwy w jej funkcjonowaniu w okresie spływu larw i narybku 
w dół rzeki.  Taka procedura pracy elektrowni pozwoli również na zwiększenie przeżywalności larw i narybku. Efekt zasysania ryb 
próbuje się ograniczyć różnymi metodami stosując bariery mechaniczne, kurtyny dźwiękowe, pęcherzykowe i elektryczne. Niestety 
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Uwaga częściowo uwzględniona

18 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód
Wprowadzenie ograniczenia w zabudowie cieków poprzez zakaz stosowania rozwiązań opartych na przekrojach kołowych lub 
wielootworowych, ze względu na umożliwienie pełnienia przez cieki funkcji korytarzy ekologicznych, a także w celu zmniejszenia 
prawdopodobieństwa powstania zatorów zwiększających ryzyko powodzi.

Uwaga została uwzględniona, 
poprzez wprowadzenie do 

projektu proponowanych zapisów

Załącznik nr 1
Wnioski/Uwagi dotyczące warunków korzystania z wód zlewni rzeki Górnej Odry oraz prognozy OOŚ tych warunków



19 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód

W zlewni Górnej Odry objętej planowym dokumentem znajduje się obszar Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001. 
Przedmiotem ochrony tego obszaru są miedzy innymi 7 220 źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutatioraz  oraz 
91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Jedynym wskaźnikiem oceny stanu ochrony siedliska 7220 jest stan uwodnienia. Właściwe 
warunki hydrologiczne są niezbędne do istnienia i jego rozwoju. Uwodnienie jest właściwie, jeśli wody podziemne wypływają z niewielką, lecz stałą 
prędkością. Natomiast głównym czynnikiem ekologicznym, decydującym o specyfice siedliska 91E0 są warunki wodne – w tym szczególności 
związane z pionowym i poziomym ruchem wód. Częstotliwość zalewów powierzchniowych, a także ruch wód gruntowych, w tym wsiąkanie i 
wypływanie wód podziemnych decydują o specyfice poszczególnych typów siedliska 91E0. Jednym ze wskaźników oceny stanu ochrony siedliska 
91E0 jest odpowiedni reżim wodny. Aby możliwa była jego ocena na poziomie właściwym (FV) dynamika zalewów i przewodnienia podłoża 
powinna być „normalna” z punktu widzenia danego ekosystemu lub zbiorowiska roślinnego. W związku z tym, proponuje się by w § 7 po ustępie 3. 
projektowanego dokumentu dodać kolejny ustęp i zawrzeć w nim priorytet zapewniający pokrycie potrzeb wodnych siedlisk 7220 źródlisk 
wapiennych ze zbiorowiskami  Cratoneurion commutatioraz i 91E0 łęgów wierzbowych, topolowych olszowych i jesionowych, przedmiotów 

Uwaga nieuwzględniona 

20 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód

W planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001 przewidziano instalację w korytach 
cieków poniżej źródlisk drewnianych kłód (drzew liściastych) o średnicy od 10 do 40 cm i długości od 2 do 6 m, spowalniających 
spływ wód (lokalizacji: enklawa Las Grabicz). Tego typu działanie ma na celu ułatwienie wytrącania się martwicy wapiennej. 
Natomiast w § 10. ust. 1 pkt 2) trzeci myślnik projektu opiniowanego rozporządzenia wprowadzono zapis: „wyklucza się: ….inne 
korzystanie z wód, które powodowałoby przekształcenie hydromorfologii cieków”, co może uniemożliwić realizację działań ochronnych.  
Proponuje się dopisanie „… z wyłączeniem działań przewidzianych w planie zadań ochronnych dla tego obszaru Natura 2000”.

Uwaga uwzględniona

21 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód

W §10. ust.1 pkt 7) znalazł się zapis, że w JCWP Odra od wypływu ze Zb. Polder Buków do Kanału Gliwickiego, korzystanie z wód nie 
może powodować pogłębienia koryta rzeki Odry na odcinku przylegającym do obszaru Natura 2000 Las koło Tworkowa, ani 
zmniejszać częstotliwości występowania zalewów tego obszaru. Zapis taki nie gwarantuje w pełni ochrony będących przedmiotem 
ochrony tego obszaru lasów łęgowych. Przez teren ten przepływa ciek Pilarka, który jest istotny dla utrzymania właściwych 
stosunków wodnych. Natomiast w projekcie rozporządzenia brak jest ograniczeń dla korzystania z tego cieku. Proponuje się 
uwzględnienie w rozporządzeniu identycznych ograniczeń dla cieku Pilarka, tak jak dla rzeki Odry.

Uwaga uwzględniona. Dodano 
„inne cieki w obszarze Natura 2000”, 

ponieważ Pilarka nie jest nazwą z 
przyjętej jako źródło referencyjne 

MPHP

22 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód
Pominięto istnienie obszaru chronionego krajobrazu „Cieszyńskie Pogórze”. W planowanym dokumencie należałoby umieścić zapis 
zapewniający ochronę tego obszaru.

Uwzględniono Obszar 
Chronionego Krajobrazu „ 

Cieszyńskie Pogórze”

23 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód
Pominięto istnienie obszaru chronionego krajobrazu „Meandry rzeki Rudy”. W planowanym dokumencie należałoby umieścić zapis 
zapewniający ochronę tego obszaru.

Uwzględniono uwagę, 
wprowadzając zapisy dla całego 

odcinka Rudy od Rybnika do Kuźni 
Raciborskiej

24 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód
Pominięto istnienie obszaru chronionego krajobrazu „Starorzecze przy Klasztorze w Rudach”. W planowanym dokumencie 
należałoby umieścić zapis zapewniający ochronę tego obszaru

Uwzględniono uwagę, 
wprowadzając zapisy dla całego 

odcinka Rudy od Rybnika do Kuźni 
Raciborskiej

Wymienione fragmenty rzek mają bardzo urozmaiconą morfologię koryt.  W związku z tym należałoby w projektowanych 
dokumentach sformułować zapisy mające na cele zagwarantowanie ochrony tych wartości.. Należałoby w projektowanych 
dokumentach sformułować zapisy mające na cele zagwarantowanie ochrony wartości następujących fragmentów rzek:

fragment rzeki Ruda poniżej zbiornika w Rybniku do Odcinka uregulowanego w Kuźni Raciborskiej

odcinek Lesznicy (dopływ Szotkówki)

Szotkówka powyżej miejscowości Godów

Sumina powyżej miejscowości Nędza

rzeka Piotrówka na większości swojego biegu

Można to osiągnąć poprzez wprowadzenie ograniczenia stosowania umocnień brzegowych, z wyłączeniem zabezpieczenia 
znajdujących się w sąsiedztwie koryta obiektów budowlanych.

26 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód

Stwierdzono rozbieżności dotyczące tego samego obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001 dla dwóch różnych 
zlewni. W celu uproszczenia, proponuje się by zapis §10. ust. 1. pkt 2) ,myślnik drugi projektu WKzWZ dla Górnej Odry miał treść: 
odprowadzanie ścieków do gruntu. Stwierdzono rozbieżności, polegają na tym, że: - w projekcie WKzWZ do górnej Odry w §10. Ust. 
1. Pkt 2) myślnik drugi jest zapis: odprowadzanie ścieków do gruntu z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych innych niż  te, o 
których mowa z art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne. - natomiast w projekcie WKzWZ myślnik drugi jest zapis: 
odprowadzanie ścieków do gruntu. Definicja ścieków zawarta w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit c ustawy Prawo wodne jednoznacznie 
wskazuje, które wody opadowe są, a które nie są ściekami. Zatem nie wszystkie wody należy zakwalifikować jako ścieki. Dlatego nie 
wszystkie wody opadowe są ściekami. Inne niż te wymienione w rzeczonym przepisie nie są ściekami.

Uwzględniono uwagę, 
wprowadzając wnioskowaną 

modyfikację.

27 RDOŚ Katowice RDOŚ Katowice warunki korzystania z wód

DODATKOWA UWAGA, WYSTOSOWANA PRZEZ RDOŚ KRAKÓW ODNOŚNIE ZLEWNI PRZEMSZY I MAŁEJ WISŁY: W § 8 ust. 1 pkt 1 
proponuje się po słowach „wód powierzchniowych” dodać sformułowanie „lub podłączenia do sieci wodociągowej”.  Wydaje się, że 
z punktu ochrony wód właściwszym jest pobierania wody z wodociągu już istniejącego, który często wykorzystuje wody 
powierzchniowe niż dokonywać budowy nowego ujęcia wody lub poboru wody podziemnej na cele nie konieczne priorytetowe, a 
tylko z uwagi na fakt, ze opłata za pobór wód podziemnych będzie mniejsza niż wynosiłaby w przypadku poboru z sieci 
wodociągowej.

Uwaga uwzględniona w stosunku 
do rozporządzenia dla zlewni 

Górnej Odry

warunki korzystania z wódRDOŚ KatowiceRDOŚ Katowice Uwaga uwzględniona25



Uzasadnienie

Wprowadzono odpowiednie zapiys do ograniczeń.

Jest to konsekwencja zapisów w obowiązującym planie 
zadań ochronnych dla analizowane obszaru 
chronionego.
Zmieniono formę wskazywania obszarów z 
ograniczeniami.

Błąd redakcyjny, usunięto odniesienie.

Ciężar udowodnienia takiego stanu spoczywa na 
użytkowniku. Powinien on opisać sytuację, ze 
wskazaniem uwarunkowań w tym zakresie.
W uzasadnieniu do rozporządzenia uzasadniono zmiany 
kolejności priorytetów w zlewni w stosunku do 
priorytetów w regionie wodnym. Zależą one przede 
wszystkim od ustalonych celów środowiskowych oraz w 
dalszej kolejności od charakteru zlewni, występujących 
form korzystania z wód. Zmiana priorytetów, nie będzie 
wpływać na możliwość korzystania z wód w przypadku 
dostępności zasobów wodnych dla wszystkich 
zainteresowanych. Priorytetowość odniesiona do 
konkretnej formy korzystania jest rozpatrywana, jeśli 
takie zapotrzebowanie występuje, względem innej 
obecnej formy korzystania. Wskazanie konkretnych 
wyjątków, wymagałoby okresowego przeglądu 
zapotrzebowania na zasoby w zlewni i weryfikacji 
zapisów rozporządzenia, co zresztą odbywałoby się po 
fakcie, ponieważ brak jest możliwości przewidzenia 
zaistnienia takiej zmiany. Dlatego zdecydowano się na 
pozostawienie zaproponowanego sposobu zapisu. 
Nadto, brak wejścia w życie warunków korzystania z wód 
dla regionu wodnego, uniemożliwia uzależnienie listy 
priorytetów dla zlewni od ustaleń tej listy dla regionu. 
Jednocześnie każda zmiana priorytetów w regionie 
wodnym, powodowałaby w przyszłości konieczność 
przeglądu i weryfikacji listy priorytetów dla zlewni.

Nie znaleziono potwierdzenia takich przypadków. 
Zawężono jednak zakres ograniczenia do poborów wód 
podziemnych w ramach korzystania szczególnego 
(dozwolone byłoby korzystanie zwykłe, o które chodzi w 
uwadze) i poborów wód w miejscach ich wypływu na 
powierzchnię ziemi (to koniecznie musi dotyczyć 
zarówno korzystania szczególnego, jak i zwykłego, nawet 
na własnym gruncie, ponieważ ten obszar Natura 2000 
obejmuje mozaikę gruntów różnej własności) - takie 
korzystanie jest w istniejących dokumentacjach obszaru 
i w PZO wyraźnie wskazane jako zagrożenie.

Uwaga uwzględniona w zakresie ponownego rozważenia 
rozwiązań dla konkretnych obszarów. Jednak, uwaga nie 
jest zasadna w sensie ogólnym. Obszary chronione 
wyznacza się w zasięgu obejmującym przedmiot 
ochrony, a nie w zasięgu ograniczeń wymaganych dla 
ochrony; stąd często dla ochrony obszaru chronionego 
są potrzebne ograniczenia w jego otoczeniu. Por. np. dla 
obszarów Natura 2000 jednolite i nie pozostawiające 
wątpliwości orzecznictwo TSUE o stosowaniu wymogów 
i ograniczeń z art. 6.3 dyrektywy siedliskowej do 
przedsięwzięć poza granicami obszaru Natura 2000. 
Wprowadzono wyjątek dla istniejących poborów wody 
na cele komunalne.

Nie ma potrzeby wprowadzania zmian. Wymóg dotyczy 
nie pogłębiania koryta Odry oraz nie zmniejszania 
częstotliwości zalewów obszaru Las koło Tworkowa. Ten 
obszar jest w czaszy budowanego suchego zbiornika; 
funkcjonowanie zbiornika może najwyżej zwiększać 
częstotliwość zalewania tego obszaru, co nie jest 
sprzeczne z wymogiem.

Dodano taki element, aczkolwiek projektowane 
rozporządzenie jest neutralne wobec zakazów 
obowiązującyh w formach ochrony przyrody i w żadnym 
razie nie prowadzi do zwolnienia z tych zakazów.

Uwagę uwzględniono wprowadzając zapisy wymagające 
ochrony ciągłości ekologicznej dla ryb typowych dla 
danej rzeki oraz dodatkowo z uwzględnieniem gatunków 
chronionych, a w przypadku rz. Drama dodatkowo także 
dla pstrąga potokowego.
Jednak, nie uszczegółowiono zapisów aż do 
wnioskowanego podania maksymalnej liczby 
przepławek, ponieważ zagadnienie to, niewątpliwie 
ważne, powinno być rozstrzygane wg indywidualnej 
oceny uwzględniającej wpływ skumulowany.

Uwagę uwzględniono wprowadzając proponowane 
zapisy dotyczące wymogu ograniczania śmiertelności 
ryb, ale nie wskazując konkretnych rozwiązań 
technicznych, które powinny być ustalane indywidualnie. 
Wprowadzone ograniczenie dotyczy korzystania z wód 
do produkcji energii, a nie tylko wykonania obiektów 
energetyki wodnej - dotyczy także dostosowania 
istniejących obiektów przy odnawianiu pozwoleń 
wodnoprawnych.
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W projekcie rozporządzenia ujęto ograniczenia wobec 
wszystkich sposobów korzystania z wód, które mogłyby 
przeszkadzać pokryciu potrzeb wodnych wskazanych 
ekosystemów. Jeśli te potrzeby pozostawałyby 
niezaspokojone, to nie wskutek korzystania z wód 
zgodnego z projektem rozporządzenia. Jednocześnie, z 
uwagi na topografię terenu, ograniczenia w korzystaniu z 
wód ze względu na ochronę tego obszaru Natura 2000 
przewidziano tylko dla enklawy Las Grabicz.

Ze względu na uznanie tej uwagi za słuszną, dokonano 
analogicznej zmiany w treści rozporządzenia dla zlewni 
Górnej Odry.

Uwagę uwzględniono wprowadzając zapisy o szczególnej 
ochronie morfologii koryt na odpowiednich odcinkach 
wskazanych rzek. Należy także pamiętać, że tłem dla 
warunków korzystania z wód zlewni są inne przepisy 
Prawa Wodnego oraz warunki korzystania z wód 
regionu, które w przypadku wszystkich, nie tylko 
wymienionych tu odcinków rzek, powinny 
uniemożliwiać, poza wyjątkowymi sytuacjami, 
pogarszanie hydromorfologii rzek, a utrata specyficznych 
walorów hydromorfologicznych musiałaby być uznana za 
takie pogorszenie, czyli nawet bez ujęcia w/w odcinków 
w warunkach dla zlewni, wskazane walory miałyby 
zapewniony pewien poziom ochrony. Ze względu na 
szczególne wskazane przez RDOŚ konkretnych odcinków 
rzek zdecydowano się jednak na wprowadzenie w 
warunkach dla zlewni dodatkowego ograniczenia 
adresowanego do tych konkretnych odcinków rzek i 
ograniczającego także ingerencję w procesy 
korytotwórcze (m. in. meandrowanie), z wyjątkami dla 
ochrony życia i mienia.



Załącznik nr 1 do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu warunków korzystania 
z wód zlewni Górnej Odry 
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