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1. Cel i zakres pracy 

Zgodnie z art. 88 r. Ustawy Prawo wodne [4] – ochrona przed suszą jest zadaniem 

organów administracji rządowej i samorządowej, którą prowadzi się zgodnie z planami 

przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy oraz planami przeciwdziałania 

skutkom suszy w regionach wodnych. 

Celem pracy było opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy dla 3 

regionów wodnych z podziałem na zlewnie bilansowe: 

• Region wodny Małej Wisły obejmujący zlewnie Małej Wisły (bez Przemszy) i Przemszy 

• Region wodny Górnej Odry obejmujący zlewnie Górnej Odry (bez Kłodnicy) i Kłodnicy 

• Region wodny Czadeczki. 

Zadaniem Planów jest określenie działań łagodzących, które opracowuje się dla 

obszarów narażonych na występowanie skutków suszy. Postawą opracowania planów są 

analizy zagrożenia suszą i analizy jej skutków w odniesieniu do wrażliwych sektorów 

gospodarczych i dziedzin życia. 

Przedmiotowe plany przeciwdziałania skutkom suszy zgodnie z Ustawą [4] zawierają: 

• analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych; 

• propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych; 

• propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 

naturalnej i sztucznej retencji. 

oraz katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy. 

Program działań, który przedstawiono Załączniku 7 konsumuje wszystkie ww. 

elementy, które rozpatrywane były w skali obszaru Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach, które szczegółowo opisano w pozostałych Załącznikach do 

przedmiotowych Planów.  

W Programie określono następujące cele dla regionów wodnych: 

1) Zwiększenie retencji dla ograniczenia skutków suszy (w rolnictwie, leśnictwie i na 

obszarach zurbanizowanych) 

2) Ograniczenie skutków suszy i niedoborów wody m.in. w sektorze zaopatrzenia 

w wodę  

3) Usprawnienie instrumentów wspierających ograniczanie skutków suszy w tym 

wsparcie analityczne dla diagnoz istotnych problemów 
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Plany zostały opracowane w oparciu o dokument: Ochrona przed suszą w planowaniu 

gospodarowania wodami – metodyka postępowania [Jarząbek i in. 2013] i poddane 

konsultacjom społecznym. 

Plany składają się z następujących rozdziałów: 

1. Wstęp 

2. Charakterystyka regionu 

2.1. Ogólna charakterystyka geograficzna i przyrodnicza 

2.2. Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna 

2.3. Charakterystyka hydrograficzna i hydrologiczna 

2.4. Obszary chronione zgodnie z ustawą Prawo wodne 

2.5. Charakterystyka ekonomiczno-gospodarcza 

2.6. Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego 

3. Wykaz dokumentów planistycznych i programów związanych z gospodarką wodną 

uwzględniających aspekty ograniczania skutków suszy na poziomie krajowym i regionalnym 

4. Wykaz instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie skutkom suszy, wzajemne 

powiązania, rola instytucji rządowych, samorządowych i ich odpowiedzialność 

5. Propozycja struktury organizacyjnej działania programu przeciwdziałania skutkom suszy, 

wynik analizy interesariuszy 

6.  Zakres upoważnień dla Zespołu ds. Suszy oraz Komitet Zarządzania Ryzykiem Suszy - do 

działania w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym 

7. Procedury działania Zespołu ds. Suszy, grup roboczych: ds. monitoringu, ds. analizy 

danych i ds. edukacji i informowania 

8. Wykaz obszarów (gmin) dla których zidentyfikowano zagrożenie suszą, na podstawie 

historycznych danych i dostępnych opracowań graficzne przedstawienie na mapie w skali 

1:50 000 lub 1:100 000 

9. Wykaz wskaźników oceny suszy oraz procedur oceny, określenie progów granicznych 

10. Wykaz istniejących i działających programów przeciwdziałania skutkom suszy, 

realizowanych w jednostkach rządowych i samorządowych w regionie wodnym 

11. Analiza elementów obecnego systemu przeciwdziałania skutkom suszy 

12. Wykaz obszarów gospodarczych, społecznych i  środowiskowych, najbardziej wrażliwych 

na wystąpienie suszy 
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13. Wykaz możliwych działań przeciwdziałających skutkom suszy na gospodarkę, 

społeczeństwo i środowisko 

14. Analiza kosztów i korzyści dla sformułowanego „Planu..."  

15. Wytyczne w zakresie aktualizacji „Planu..." w kolejnym cyklu planistycznym 

Z uwagi na liczne analizy przeprowadzone w ramach opracowywania  planów w skali 

całego obszaru działania RZGW w Gliwicach – opis metodyk wykonanych analiz i uzyskanych 

wyników opisano w osobnych załącznikach, a w tekście planów znajdują się tylko odwołania 

do tych dokumentów. W ten sam sposób potraktowano także katalog działań, instrumentów 

i analizę kosztów i korzyści. Podejście takie pozwala na dostęp do pełnej informacji w skali 

całego obszaru działania RZGW Gliwice a wykazy obszarów (gmin) zagrożonych suszą wraz 

z przypisaną informacją nt. JCWP w poszczególnych regionach wodnych  pozwalają na łatwą 

nawigacje po załącznikach. 

Lista załączników: 

Załącznik nr 1. Analiza interesariuszy procesu zarządzania ryzykiem suszy  

Załącznik nr 2. Analizy zasięgu występowania suszy 

Załącznik nr 3. Identyfikacja i hierarchizacja obszarów zagrożonych suszą  

Załącznik nr 4. Analizy dla zidentyfikowanych obszarów narażonych na występowanie 

skutków suszy 

Załącznik nr 5. Ocena stopnia zagrożenia suszą oraz skutków, jakie mogą wystąpić na 

obszarach rolniczych leżących w obrębie RZGW Gliwice 

Załącznik nr 6. Analiza możliwości wykorzystania istniejących i planowanych obiektów 

gospodarki wodnej dla zaspokojenia potrzeb wodnych ludności i gospodarczych 

Załącznik nr 7. Program działań służący ograniczaniu skutków suszy, wraz z identyfikacją 

i analizą instrumentów prawnych niezbędnych do wdrożenia działań 

Załącznik nr 8. Analiza kosztów i korzyści dla sformułowanych planów przeciwdziałania 

skutkom suszy 

Załącznik nr 9. Protokół z procesu konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach 

realizacji projektu pn.: „Opracowanie Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach 

wodnych w obszarze działania RZGW Gliwice” 

Załącznik nr 10. Zestawienie zadań zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia i przekazanej 

dokumentacji 
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2. Metodyka  

W realizacji pracy kierowano się następującymi założeniami: 

• w jak najszerszym zakresie wykorzystane zostaną wyniki i doświadczenia wynikające 

z opracowanych dokumentów udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego 

i innych materiałów zgromadzonych przez Wykonawcę 

• plany skupiają się na problemach związanych ze skutkami suszy istotnymi w skali 

regionów wodnych obejmujących obszar działania RZGW w Gliwicach 

• udział interesariuszy w opracowywaniu planów wspomagany był poprzez 

uruchomienie strony internetowej dedykowanej przedmiotowej pracy: 

https://suszarzgwgliwice.mggp.com.pl/, która została wykorzystana do celów analizy 

interesariuszy, a docelowo została wykorzystana do konsultacji społecznych 

projektów planów 

• bieżąca konsultacja elementów metodyki wykonania planów z Zamawiającym. 

2.1. Analiza interesariuszy 

Duży nacisk w opracowaniu planów położono na przeprowadzenie analizy 

interesariuszy procesu zarządzania ryzykiem suszy w formie ankietyzacji, która oprócz 

rozpoznania świadomości zagrożenia zjawiskiem suszy, zdefiniowania głównych problemów 

związanych ze skutkami suszy pozwoliła na zgromadzenie informacji nt. działań 

ograniczających skutki suszy z katalogu działań (zrealizowanych, podejmowanych, 

planowanych i takich które powinny zostać podjęte). Analizę opisano w Załączniku  nr 1. 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w 36 gminach występują 

problemy związane ze zjawiskiem suszy, w 17 gminach występują problemy związane 

z niedoborem wody, natomiast 14 gmin wykazało problemy związane równocześnie ze 

zjawiskiem suszy i niedoborem wody. Informacje te potwierdzają odpowiedzi uzyskane ze 

Starostw Powiatowych. Problemy z poborem wody zgłosiło 4 operatorów wodnych: 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach - na ujęciach Strumień  

i Czaniec, AQUA S.A. - na ujęciach Wapienica i Wróblowice, Spółka Wodociągowa – ujęcie 

Meszna i Urząd Gminy w Istebnej - na 3 ujęciach: Wilcze, Zaolzie i Bukowina. Spośród 

wybranych do ankietyzacji największych użytkowników wód problemy z brakiem wody 

wykazała Elektrociepłownia Bielsko-Biała oraz Elektrownia Siersza w Trzebini. Wyniki 

ankietyzacji gmin w zestawieniu z wynikami ankietyzacji przeprowadzonej w 2008 roku [13] 

przedstawiono na poniższym rysunku.  
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Rysunek 1. Występowanie zjawiska suszy w poszczególnych gminach według ankietyzacji przeprowadzonej w 2008r. i 2014r. 
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2.2. Analizy zasięgu występowania suszy  

Wykaz obszarów (gmin) dla których zidentyfikowano zagrożenie suszą określony 

w oparciu o szeroki zakres analiz zasięgu występowania suszy opisano w Załączniku nr 2. 

Zgodnie z dokumentem Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami 

– metodyka postępowania [2] analizy zasięgu występowania suszy dokonano w oparciu 

o dane historyczne oraz interpretację szeregu wskaźników. Wskaźniki te obliczono w skali 

obszaru administrowania RZGW Gliwice (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Wskaźniki obligatoryjne i uzupełniające w podziale na regiony wodne 

Region wodny Zlewnie bilansowe 
Wskaźniki 

obligatoryjne1 
Wskaźniki uzupełniające 

Górnej Odry 

Kłodnica 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WEI+, fAPAR 
FDC, HTC, CDI, CMI 

Górna Odra (bez 

Kłodnicy) 

KBW, SPI, ThLM, KN, 

WEI+, fAPAR 
FDC, HTC, CDI, CMI, SWSI 

Małej Wisły 

Przemsza 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WEI+, fAPAR 
FDC, HTC, CDI, CMI 

Mała Wisła (bez 

Przemszy) 

KBW, SPI, ThLM, KN, 

WEI+, fAPAR 
FDC, HTC, CDI, CMI, SWSI 

Czadeczki Czadeczka 
KBW, SPI, ThLM, KN, 

WEI+, fAPAR 
FDC, HTC, CDI, CMI, SWSI 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych literaturowych 

 

Analiza stanowiła podstawę do określenia wykazu indykatywnych wskaźników oceny suszy. 

Wskaźniki te służą do oceny i prognozowania zagrożenia suszą i będą stanowić podstawę do 

ogłaszania alertu o zagrożeniu suszą. Poniżej (Rysunek 2) przedstawiono schemat działania 

wspomagającego podejmowanie decyzji w warunkach zagrożenia suszą oraz ogłaszania 

alertu o zagrożeniu suszą. 

  

                                                           
1
 W Metodyce wymienia się WKE – Wskaźniki Komisji Euroejskiej : SPI, WEI+ oraz fAPAR 
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Rysunek 2. Schemat działania wspomagającego podejmowanie decyzji w warunkach zagrożenia suszą oraz 

ogłaszania alertu o zagrożeniu suszą 

źródło: opracowanie własne  na podstawie danych literaturowych 
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2.3. Identyfikacja i hierarchizacja obszarów zagrożonych suszą  

Identyfikację i hierarchizację obszarów zagrożonych suszą opisano w Załączniku nr 3. 

Identyfikację obszarów zagrożenia suszą przeprowadzono w oparciu o wyniki analizy zasięgu 

występowania suszy. Analizę przeprowadzono dla całego obszaru RZGW Gliwice (patrz 

Załącznik nr 2), oraz w oparciu o informacje pozyskane w drodze ankietyzacji 

przeprowadzonej w ramach analizy interesariuszy. Ankietyzacja pozwoliła na  

zweryfikowanie i uzupełnienie prowadzonych wcześniej badań w tym zakresie [1]. 

Identyfikację obszarów narażonych na suszę przeprowadzono w oparciu o dane 

z wyliczonych wskaźników oceniających stopień zagrożenia zjawiskiem. Oprócz wskaźników 

obligatoryjnych, wskazywanych w Metodyce opracowania planów zagrożenia suszą [2] do 

oceny suszy, ujęto również wskaźniki nieobligatoryjne, dodatkowe - w ujęciu każdej 

z faz/rodzajów suszy: 

• atmosferycznej – w oparciu o analizy wskaźników meteorologicznych (KBW, SPI, HTC, 

SPEI, EDI), 

• glebowej - w oparciu o analizy wskaźników, które uwzględniają, poza parametrami 

meteorologicznymi, także pokrycie terenu i rodzaj gleby i uwzględniają zawartość 

wody w glebie (CMI)2, 

• hydrologicznej – w oparciu o wskaźnik określający liczbę niżówek i wskaźnik 

„mieszany” tj. WEI+, 

• hydrogeologicznej (w oparciu o wskaźnik kn), w podziale na: 

o suszę gruntową, 

o suszę z głębszych poziomów wodonośnych. 

Z uwagi na zróżnicowaną postać wskaźników, jak również danych wejściowych i skali 

analiz zagrożenie zaprezentowano w układzie zlewniowym i administracyjnym: 

• w skali gmin - dla suszy atmosferycznej i glebowej,  

• JCWP – dla suszy hydrologicznej,  

• JCWPd – dla suszy hydrogeologicznej.  

Wyboru obszarów zagrożenia dokonano poprzez analizę przestrzennego 

zróżnicowania uzyskanych danych z wyliczonych wskaźników. Z uwagi na ograniczoną 

informację dotyczącą stanu hydrogeologicznego w analizowanym obszarze, zagrożenie suszą 

hydrogeologiczną określono ekspercko w odniesieniu do JCWPd (patrz Załącznik nr 2). 

                                                           
2
 Uzyskane wielkości wskaźnika CDI dają wątpliwe informacje, stąd nie uwzględniono go w analizach  

(patrz rozdział 3.7, Załącznik nr 2). 
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Do identyfikacji obszarów zagrożonych wykorzystano tylko takie wskaźniki, które da 

się zobrazować przestrzennie. Pozostałe wartości wskaźników zagrożenia suszą są bardziej 

przydatne do oceny bieżącej sytuacji oraz prognozowania suszy (Załącznik nr 2). 

Obliczone wskaźniki zagrożenia suszą znormalizowano do skali czterostopniowej, 

pozwalającej na ocenę stopnia zagrożenia zjawiskiem suszy: 

• mało istotny, 

• umiarkowany, 

• znaczący, 

• bardzo znaczący. 

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter pracy, będącej pierwszym opracowaniem 

w tym zakresie wykonywanym zgodnie z [2] normalizację (przypisanie odpowiedniej liczby 

punktów) przyjęto ekspercko w odniesieniu do uzyskanych wyników dla obszaru działania 

RZGW Gliwice.  

Obszary zagrożone suszą wyznaczają obszary (gminy, JCWP, JCWPd), których stopień 

zagrożenia dla poszczególnych faz suszy określono jako umiarkowany, znaczący lub bardzo 

znaczący. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z metodyką przedstawioną poniżej. Wyniki 

skorygowano informacją pozyskaną w drodze ankietyzacji (Załącznik nr 1), [1], 

diagnozujących problem występowania suszy w jednostkach administracyjnych ujętych jako 

historyczne obszary występowania suszy.  

Na mapach przedstawiających wykaz obszarów (gmin) dla których zidentyfikowano 

zagrożenie suszą (Załączniki nr 3a), przedstawiono wybrane informacje charakteryzujące 

zagrożenie suszą: 

• izolinie KBW (suma ze średnich miesięcznych dla okresu wegetacyjnego z wielolecia 

1981-2010), 

• obszary niżówek hydrologicznych z lat 1981 – 2010 dla przepływu Q=90%, 

• obszary zagrożone suszą hydrogeologiczną lub gruntową, 

• obszary gmin, które zgłosiły wystąpienie suszy na swoim obszarze. 

Poglądowo na rysunku poniżej (Rysunek 3) przedstawiono obszary zagrożone suszą 

w skali obszaru administrowanego przez RZGW w Gliwicach. 
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Rysunek 3. Identyfikacja obszarów występowania suszy na obszarze działania RZGW Gliwice 
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Hierarchizację wyznaczonych obszarów przeprowadzono w podziale na 4 grupy 

wskaźników charakteryzujących: 

• stopień zagrożenia suszą,  

• stopień wrażliwości na skutki wystąpienia suszy odzwierciedlający potrzeby wodne,  

• skalę skutków suszy w rolnictwie (na podstawie danych z 2006 roku), 

• stopień odporności obszaru na łagodzenie skutków suszy – wielkość potencjalnej 

zdolności retencyjnej. 

Zagrożenie suszą dla każdej z 4 faz (rodzajów) określono na podstawie wskaźników 

opisanych powyżej.  

Wrażliwość na skutki wystąpienia suszy odzwierciedlająca potrzeby wodne 

użytkowników określono zgodnie z [2]. Wrażliwie sektory i działalności na poszczególne fazy 

suszy ujęto w tabeli - (Tabela 2) i przy wyborze cech (wskaźników) opisujących 

sektory/działalności kierowano się dostępnością jednolitych, dostępnych danych dla 

analizowanego obszaru. 

Podobnie jak w przypadku wskaźników zagrożenia suszą normalizację 

przeprowadzono ekspercko w odniesieniu do uzyskanych wyników dla obszaru działania 

RZGW Gliwice.  

W przypadku suszy atmosferycznej wyróżniono 4 główne sektory:  

• gospodarka komunalna – pozostała działalność (działalność inna niż zaopatrzenie 

w wodę),  

• rolnictwo,  

• leśnictwo,  

• turystyka i rekreacja (ruch turystyczny). 

Dla pierwszych trzech grup wskaźniki obliczono jako udział procentowy obszarów 

odpowiednio: zantropogenizowanych, rolnych i leśnych w gminie. Wskaźnik dla sektora 

turystycznego opierał się o dane nt. udzielonych noclegów w stosunku do liczby ludności. 

Wrażliwość na skutki występowania suszy glebowej określono dla sektora rolniczego, 

najbardziej narażonego na skutki suszy w analizowanym obszarze [13]. Wskaźnikami 

opisującymi wrażliwość w tym zakresie są:  

• wskaźnik glebowy uwzględniający kategorię agronomiczną gleb – Wg,  

• średnie KBW przy uwzględnieniu typów gleb i struktury upraw polowych. 

Wskaźniki, szczegółowo opisane w Załączniku  nr 2. 

Dla suszy hydrologicznej wyróżniono 11 sektorów wrażliwych na skutki suszy:  
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• gospodarka komunalna – zaopatrzenie w wodę, 

• gospodarka komunalna – pozostała działalność, 

• przemysł – produkcja i energetyka cieplna, 

• przemysł – górnictwo i kopalnictwo, 

• rolnictwo, 

• gospodarka stawowa, 

• energetyka wodna, 

• turystyka i rekreacja , 

• żegluga śródlądowa, 

• środowisko, 

• zasoby przyrodnicze, w tym obszary chronione. 

W przypadku suszy hydrogeologicznej dostępność danych pozwoliła na wyróżnienie 3 

grup sektorów wrażliwych na skutki suszy: 

• gospodarka komunalna i przemysł, 

• przemysł – górnictwo i kopalnictwo, 

• zasoby przyrodnicze, w tym obszary chronione. 

Dodatkowo wśród wskaźników wrażliwości na skutki suszy odniesiono się do stanu 

ilościowego wód w JCWPd zarówno w ocenie stanu, jak również w ocenie ryzyka 

nieosiągnięcia celów środowiskowych.  

Dostępne dane pozwalają na ocenę skutków suszy tyko w sektorze rolniczym na 

podstawie danych z urzędów wojewódzkich i gmin [2] oraz danych pozyskanych w ramach 

ankietyzacji (Załącznik nr 1) tj. wielkości strat szacownych przez rolników w 2006 roku. Dane 

te można potraktować jako prawie pełną informację o skutkach suszy w sektorze ale 

podkreśla się fakt, że nie jest to informacja jednorodna i nie obrazuje całkowitej skali 

zjawiska.  

Odporność obszaru na łagodzenie skutków suszy - potencjalną zdolnością retencyjną - 

wyznaczono dla gmin i JCWP w oparciu o wielkość Zintegrowanego wskaźnika potencjalnych 

zdolności retencyjnych  uwzględniającego lesistość, spadek, jeziorność, zabudowę, gęstość 

sieci rzecznej, przepuszczalność gleb [3]. 

Dla ww. grup wskaźników zagrożenia suszą i wrażliwości na skutki suszy, 

charakteryzujących się więcej niż 1 wskaźnikiem obliczono  wielkości średnie. Wszystkie 

wskaźniki znormalizowano do skali czterostopniowej przyznając wyliczonym wartościom 

punkty od 1 do 4. Przyjęta jednolita skala oceny zjawisk ułatwia interpretację uzyskanych 

wyników.  
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Ocena na poziomie 1 wskazuje na brak lub małą istotność zjawiska: zagrożenia suszą, 

wrażliwości na skutki suszy, skutków suszy i wysoką odporność obszaru na łagodzenie 

skutków suszy tj. na dużą potencjalną zdolność retencyjną.  

Ocena na poziomie 4 wskazuje na bardzo znaczącą istotność zagrożenia suszą, 

wrażliwości na skutki suszy, skutków suszy i niską odporność obszaru na łagodzenie skutków 

suszy tj. niską potencjalną zdolność retencyjną. 

Tabela 2 Trwałość skutków poszczególnych rodzajów suszy w odniesieniu do grup działalności/sektorów 

gospodarczych 

Działalność/Sektor 

Susza 

atmosferyczna glebowa hydrologiczna 

hydrogeologiczna 

gruntowa 
głębsze 

poziomy 
wodonośne 

 
SPI, EDI, KBW, SPEI, 

HTC, fAPAR 
CMI, CDI 

ThLM, FDC, 
WEI+ 

Kn Kn 

Gospodarka komunalna – 
zaopatrzenie w wodę 

  
   

    
   

                      
 

        

Gospodarka komunalna – 
pozostała działalność 

                                                  

Przemysł – produkcja i 
energetyka cieplna 

  
   

    
   

      
  

      
  

  
 

    
 

  

Przemysł – górnictwo i 
kopalnictwo 

                                                  

Rolnictwo                                         
 

        

Gospodarka stawowa                                                   

Gospodarka rybacka na 
wodach publicznych 

  
   

    
   

                      
  

      

Leśnictwo                                                   

Energetyka wodna   
   

    
   

                                

Żegluga śródlądowa                                                   

Turystyka i rekreacja     
  

      
  

                      
 

        

Środowisko                                                   

Zasoby przyrodnicze, w tym 
obszary chronione 

                                                  

Na podstawie „Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami – metodyka postępowania”, 
KZGW, 2013 

Trwałość skutków:                

oddziaływanie chwilowe oddziaływanie długookresowe 

 oddziaływanie krótkookresowe Oddziaływanie trwałe 

oddziaływanie średniookresowe 
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Do hierarchizacji obszarów wykorzystano sumę wskaźników będących iloczynami 

analizowanych wskaźników określonych dla każdej z faz suszy tj. stopnia narażenia na skutki 

suszy (SNSS) (Rysunek 8). SNSS również został znormalizowany do skali czterostopniowej: 

4 – obszary narażone na skutki suszy w stopniu bardzo znaczącym, 

3 – obszary narażone na skutki suszy w stopniu znaczącym, 

2 – obszary narażone na skutki suszy w stopniu umiarkowanym, 

1 – obszary narażone na skutki suszy w stopniu mało istotnym. 

 

���� = ����� + ����� + ����� + ������ 

gdzie: 

SNSS – sumaryczny stopień narażenia na skutki suszy [-], 

SNSSA – stopień narażenia na skutki suszy atmosferycznej [-], 

SNSSG – stopień narażenia na skutki suszy glebowej [-], 

SNSSH – stopień narażenia na skutki suszy hydrologicznej [-], 

SNSSHG – stopień narażenia na skutki suszy hydrogeologicznej [-]. 

Analizy stopnia narażenia na skutki suszy dla czterech, kolejnych faz suszy przeprowadzono 

wg przyjętych zasad: 

Susza atmosferyczna (Rysunek 4) 

 

����� = ���� ∙ �
�� ∙ ��� 

gdzie: 

SNSSA – stopień narażenia na skutki suszy atmosferycznej [-], 

SZSA – stopień zagrożenia suszą atmosferyczną, będący wartością średnią z wartości 

obliczonych dla poszczególnych wskaźników zestawionych w tabeli 

zamieszczonej powyżej (Tabela 2) [-], 

SWSA – stopień wrażliwości na skutki zagrożenia suszą atmosferyczną, będący 

wartością średnią z wartości obliczonych dla poszczególnych wskaźników [-], 

SOA – stopień odporności obszaru na łagodzenie skutków suszy – stopień potencjalnej 

zdolności retencyjnej [-]. 
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Susza glebowa (Rysunek 5) 

 

����� = ���� ∙ �
�� ∙ ��� 

gdzie: 

SNSSG – stopień narażenia na skutki suszy glebowej [-], 

SZSG – stopień zagrożenia suszą glebową, będący wartością średnią z wartości 

obliczonych dla poszczególnych wskaźników  [-], 

SWSR – stopień wrażliwości na skutki zagrożenia suszą w rolnictwie, będący wartością 

średnią z wartości obliczonych dla poszczególnych wskaźników  [-], 

SSR –  skutki suszy w rolnictwie [-]. 

 

Susza hydrologiczna (Rysunek 6) 

 

����� = ���� ∙ �
�� ∙ ��� 

gdzie: 

SNSSH – stopień narażenia na skutki suszy hydrologicznej [-], 

SZSH – stopień zagrożenia suszą hydrologiczną, będący wartością średnią z wartości 

obliczonych dla poszczególnych wskaźników  [-], 

SWSH – stopień wrażliwości na skutki zagrożenia suszą hydrologiczną, będący 

wartością średnią z wartości obliczonych dla poszczególnych wskaźników  

[-], 

SOH – stopień odporności obszaru na łagodzenie skutków suszy – stopień 

potencjalnej zdolności retencyjnej  [-]. 
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Susza hydrologeologiczna (Rysunek 7) 

 

������ = ����� ∙ ��
��  

gdzie: 

SNSSHG – stopień narażenia na skutki suszy hydrogeologicznej [-], 

SZSHG – stopień zagrożenia suszą hydrogeologiczną, będący wartością średnią 

z wartości obliczonych dla poszczególnych wskaźników [-], 

SWSHG – stopień wrażliwości na skutki zagrożenia suszą, będący wartością średnią 

z wartości obliczonych dla poszczególnych wskaźników [-]. 

 

Ostatecznie zsumowany dla wszystkich faz suszy wskaźnik stopnia narażenia na skutki suszy 

(SNSS) został uśredniony w gminach. 
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Rysunek 4. Analiza obszarów - stopnień narażenia na skutki suszy atmosferycznej 
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Rysunek 5. Analiza obszarów - stopnień narażenia na skutki suszy glebowej w rolnictwie  
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Rysunek 6. Analiza obszarów - stopnień narażenia na skutki suszy hydrologicznej   
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Rysunek 7. Analiza obszarów - stopnień narażenia na skutki suszy hydrogeologicznej 
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Rysunek 8. Hierarchizacja obszarów narażonych na skutki suszy 
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Analiza wyników nie wykazuje znaczącego zagrożenia suszą atmosferyczną, glebową 

i hydrogeologiczną na obszarze RZGW w Gliwicach, co opisano w Załączniku nr 2. Zagrożenie 

suszą hydrologiczną na wszystkich zdefiniowanych 4 poziomach skali wskazuje na istotny lub 

nawet przeważający wpływ antropopresji związanej z poborem wód, co przyczynia się do 

kształtowania niżówek w analizowanym obszarze (Załącznik nr 2).  

W hierarchizacji obszarów zagrożonych suszą czynnikami determinującymi stopień 

narażenia na skutki suszy są wskaźniki wrażliwości i odporności. Warto również podkreślić że 

wskaźnik zagrożenia suszą hydrologiczną WEI+ odnosi się do stopnia wykorzystania zasobów 

wodnych, czyli zawiera w sobie informacje nt. wielkości potencjalnych poborów 

bezzwrotnych.  

Stopień narażenia na skutki suszy atmosferycznej i hydrogeologicznej oceniono na 

poziomie umiarkowanym. Znaczący stopień narażenia na skutki suszy glebowej w rolnictwie 

dotyczy 7 gmin znajdujących się w Regionie Wodnym Górnej Odry :  Bierawa, Kędzierzyn-

Koźle, Kuźnia Raciborska, oraz w Regionie Wodnym Małej Wisły: Bukowno, Chełmek, 

M. Jaworzno, Sławków. W przypadku suszy hydrologicznej - 21 JCWP (RW2000621115729, 

RW20006211549, RW200002111569, RW600001156539, RW600023115169, 

RW2000122111329, RW20001221113549, RW200012211499, RW20001921139, 

RW20001921199, RW2000232115969, RW20005212678, RW20006211299, 

RW20006212689, RW2000821289, RW20009211151, RW600016115289, RW600019117159, 

RW60002311549, RW6000611649, RW6000911655) zaliczono do grupy obszarów, które 

w znaczący stopień narażone są na skutki suszy. 

Uzyskana złożona (sumaryczna) hierarchia obszarów dla wszystkich rodzajów suszy 

w odniesieniu do obszarów gmin w skali dwustopniowej pozwala na wydzielenie –takich 

gmin, dla których nie ma potrzeby opracowywania programów działań łagodzących skutki 

suszy – obszary zaklasyfikowane w skali małej istotności zagrożone skutkami suszy i takich, 

dla których powinny zostać podjęte działania łagodzące skutki suszy -– obszary 

zaklasyfikowane w skali umiarkowanej istotności narażenia na skutki suszy. 

Ostatecznie wyniki te zostały skonfrontowane z wynikami ankietyzacji interesariuszy 

(w tym gmin i głównych użytkowników wód) w 2014 r. i 2008 r. uwzględniających skalę 

występowania zjawiska suszy i deficytów wody, intensywność zjawiska oraz zagrożenie dla 

suszą sektorów gospodarki – por. Załącznik 1 i 7. Hierarchizację obszarów zagrożonych suszą 

zilustrowano na poniższym rysunku (Rysunek 9). 

Wykaz obszarów – gmin dla których zidentyfikowano zagrożenie suszą z przypisaną 

hierarchizacją został ujęty w każdym z przedmiotowych Planów w rozdziale 8. 
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Rysunek 9 Obszary zagrożone suszą – wynik hierarchizacji 
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2.4. Analizy dla zidentyfikowanych obszarów narażonych na 

występowanie skutków suszy 

Dla obszarów narażonych na występowanie skutków suszy przeprowadzono analizy 

w przyjętych jednostkach przestrzennych, w odniesieniu do poszczególnych faz susz, gdzie 

suszę atmosferyczną i glebową analizowano razem z uwagi na wspólne grupy użytkowników 

- sektory/działalności wrażliwych na skutki suszy. Analizy opisano w Załączniku nr 4. 

Analizy w oparciu o wskaźniki cząstkowe, opisujące wrażliwość na skutki suszy, 

przeprowadzono w celu: 

• identyfikacji grup użytkowników, dla których brak wody w okresach suszy stanowi 

barierę w prowadzeniu działalności,    

• oszacowania wpływu suszy na poszczególne sektory gospodarki, 

• oszacowania wpływu suszy na ekosystemy od wód zależne w szczególności na 

obszary Natura 2000, 

• identyfikacji możliwych konfliktów spowodowanych suszą pomiędzy poszczególnymi 

sektorami gospodarki, społeczeństwem i środowiskiem wraz ze wskazaniem 

parametrów, przy których konflikt jest możliwy oraz w jaki sposób możliwe jest jego 

zażegnanie lub pogłębienie wraz z określeniem roli Planu w tym zakresie. 

Analizy mają postać tabelaryczną (Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3 – Załącznik nr 4) i są 

rozwinięciem analiz wykonanych w ramach identyfikacji i hierarchizacji obszarów. Dla każdej 

jednostki przestrzennej określono w skali czterostopniowej sektor lub sektory narażone na 

skutki suszy w stopniu: 

• wysokim, 

• istotnym, 

• znaczącym, 

• mało znaczącym. 

Tabele z pełną informacją dot. analizy skutków suszy dla sektorów/działalności 

zostały zamieszczone w Załączniku nr 4a. Poglądowo wyniki analiz przedstawiają niżej 

zamieszczone rysunki (Rysunek 10, Rysunek 11, Rysunek 12). 

W odniesieniu do sektorów narażonych na skutki suszy w stopniu wysokim, istotnym 

i znaczącym zidentyfikowano możliwe konflikty, określono parametry, przy których konflikt 

jest możliwy i role Planu w zakresie złagodzenia konfliktu. 
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Skutki suszy dla sektora żeglugi śródlądowej jako sektora wykraczającego poza obszar 

JCWP zostały poddane odrębnej analizie i opisane w Załączniku 4. 

W przypadku suszy hydrogeologicznej analizie poddano tylko te JCWPd, dla których 

zdiagnozowano zagrożenie wystąpienia suszy w odniesieniu do użytkowników posiadających 

aktualne pozwolenia wodnoprawne, ujmujących wodę z zagrożonych poziomów 

wodonośnych tj. dla JCWPd o nr: 140,141, 142 i 143 – z czwartorzędu i dla JCWPd 111 i 112 – 

z Triasu. 

Z uwagi na możliwy wzrost ryzyka wystąpienia suszy wykonano analizę potrzeb 

wodnych gospodarki regionów wodnych, będących w obszarze działania RZGW Gliwice, 

w świetle prognozowanych zmian klimatu. Analizy te uwzględniającą możliwe zmiany 

przyszłych potrzeb wodnych w skali analizowanego obszaru. 
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Rysunek 10. Analiza stopnia narażenia na skutki suszy atmosferycznej i glebowej w sektorach gospodarczych na obszarze RZGW Gliwice 
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Rysunek 11. Analiza stopnia narażenia na skutki suszy hydrologicznej w sektorach gospodarczych na obszarze RZGW Gliwice 
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Rysunek 12 Analiza stopnia narażenia na skutki suszy hydrogeologicznej w sektorach gospodarczych na obszarze RZGW Gliwice 
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2.5. Ocena stopnia zagrożenia suszą oraz skutków, jakie mogą 

wystąpić na obszarach rolniczych leżących w obrębie 

RZGW Gliwice 

Celem rozpoznania zjawiska suszy oraz wyodrębnienia i zhierarchizowania obszarów, 

gdzie skutki suszy są najbardziej dotkliwe z rolniczego punktu widzenia przeprowadzono 

szczegółową analizę badanego obszaru – Załącznik 5. 

W obszarze RZGW Gliwice najbardziej podatne gleby na suszę są w regionie wodnym 

Małej Wisły, a dokładnie w 2 powiatach w woj. małopolskim - krakowski i olkuski a w woj. 

śląskim w powiatach – m. Siemianowice Śląskie (65,7%), m. Sosnowiec (56,4%), 

zawierciańskim (54,6%), będzińskim (54,5%), m. Dąbrowa Górnicza (52,4%), bieruńsko-

lędzińskim (51,4%). Mniej takich obszarów stwierdzono w regionie wodnym Górnej Odry – 

w powiecie m. Żory (50,9%) (leżącym częściowo w regionie wodnym Małej Wisły) i powiecie 

strzeleckim (woj. opolskie), gdzie odnotowano najbardziej niekorzystny wskaźnik KBW.  

Przeprowadzone analizy nie wykazują znaczącego zagrożenia suszą na terenie RZGW 

Gliwice. Na 142 gminy leżące w obrębie RZGW Gliwice tylko 9 znajduje się w grupie 

4 (najgorszego) poziomu zagrożenia suszą, z których 7 położone jest regionie wodnym Małej 

Wisły, a 2 w regionie wodnym Górnej Odry. Głównym czynnikiem różnicującym zagrożenie 

suszą jest udział poszczególnych kategorii agronomicznych gleb, nieco mniejsze znaczenie 

ma natomiast struktura zasiewów. Z rzeczywistych pomiarów prowadzonych w ramach 

Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) prowadzonego przez Instytut Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG-PIB) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi wynika, że gminami gdzie wystąpiło zjawisko suszy są głównie gminy 

zlokalizowane w województwie opolskim oraz północnej części woj. śląskiego.  

Podsumowując, analiza rzeczywistych wartości KBW w praktyce nie wykazała 

przekroczeń ich granicznych wartości. Można mówić o stanie potencjalnego zagrożenia suszą 

dla kilkunastu gmin i to tylko dla wybranych upraw ziemniaka i kukurydzy. 

W przypadku gmin o niekorzystnej strukturze gleb (gleby bardzo lekkie i lekkie) zaleca 

się zwiększenie poziomu nawożenia, co poprawia strukturalność gleby i zapewnia lepsze 

ukorzenianie się roślin uprawnych, a to zwiększa odporność gleby, jak i roślin na zjawisko 

suszy. Szczególnie ważne jest stosowanie nawożenia naturalnego w postaci obornika, stąd 

zaleca się większą obsadę zwierząt. Istotnym elementem poprawiającym odporność na suszę 

jest odpowiednia walka z chwastami np. poprzez zabiegi agrotechniczne, czy stosowanie 

herbicydów. Korzystne są też prace agrotechniczne, jak np. głęboka orka, mulczowanie 

(wykorzystywanie słomy, obornika, torfu itp. jako okrywy w międzyrzędziach), 
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kultywatorowanie, bronowanie i wałowanie. Przyczyniają się one do zatrzymywania wody 

oraz poprawy stosunków powietrzno-wodnych w profilu glebowym. 

 

2.6. Analiza możliwości wykorzystania istniejących 

i planowanych obiektów gospodarki wodnej 

Analiza możliwości wykorzystania istniejących i planowanych obiektów gospodarki 

wodnej dla zaspokojenia potrzeb wodnych ludności i gospodarczych, w obszarze działania 

RZGW w Gliwicach, w kontekście uwarunkowań przestrzennych, określająca możliwości 

zaspokojenia zapotrzebowania na wodę pitną przez mieszkańców oraz potrzeb wodnych dla 

celów gospodarczych, w tym rolnictwa składa się z dwóch elementów: 

• analizy obecnego systemu w kontekście możliwości przeciwdziałania skutkom suszy,  

• analizy możliwości wykorzystania planowanych obiektów gospodarki wodnej 

i powiększenia zasobów dyspozycyjnych dla zaspokojenia potrzeb wodnych ludności 

i potrzeb gospodarczych. 

Przeprowadzone analizy pozwoliły na zaproponowanie budowy, rozbudowy lub 

przebudowy urządzeń wodnych  jako priorytetowych inwestycji przewidzianych do realizacji 

w ramach niniejszych planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych 

w obszarze działania RZGW Gliwice. 

Wyniki analizy obecnego systemu w kontekście możliwości przeciwdziałania skutkom 

suszy w postaci zinwentaryzowanych 

• systemów melioracyjnych, 

• zbiorników retencyjnych „małej retencji” i innych akwenów umożliwiających 

gospodarowanie wodą, 

• urządzeń wodnych służących do ujmowania wód podziemnych. 

Zinwentaryzowane obiekty zostały przedstawione w formie baz atrybutowo-

przestrzennych i stanowią Załącznik nr 6a dostępny w wersji cyfrowej. Przedmiotowe 

elementy obecnego systemu przeciwdziałania skutkom suszy przedstawiono na mapach 

w skali 1:50 000 i stanowią Załącznik nr 6b. Jednocześnie na mapach tych zostały zaznaczone 

cieki, które znajdują się w wykazie WZMiUW jako „Ewidencja cieków o charakterze 

rolniczym” (Prawo wodne Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 - tekst jednolity z późniejszymi 

zmianami) - według stanu na dzień 31.12.2009r. 

W wyniku analizy dokumentów planistycznych i  wyników analizy interesariuszy 

zinwentaryzowano 99 działań, które można zakwalifikować jako działania przeciwdziałające 

skutkom suszy (Załącznik nr 6c). Zlokalizowane one zostały na obszarze 50 JCWP co 
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odpowiada obszarom 51 gmin. Działania zaplanowano w dwóch regionach wodnych Górnej 

Odry i Małej Wisły, odpowiednio: 

• 35 zaplanowano w zlewni Górnej Odry bez Kłodnicy, 

• 16 zaplanowano w zlewni  Kłodnicy, 

• 40 zaplanowano w zlewni Małej Wisły bez Przemszy, 

• 8 zaplanowano w zlewni Przemszy. 

Wynikiem analizy jest wskazanie 29 działań jako inwestycji priorytetowych w celu 

złagodzenia skutków suszy w 14 JCWP w istotny sposób zagrożonych susza hydrologiczna lub 

w istotny sposób narażonych na skutki suszy hydrologicznej. 

Analizę opisano w Załączniku nr 6. 

 

2.7. Program działań służących ograniczeniu skutków suszy 

wraz z identyfikacją i analizą instrumentów prawnych 

niezbędnych do wdrożenia działań 

W Programie określono następujące cele dla regionu wodnego: 

1. Zwiększenie retencji dla ograniczenia skutków suszy (w rolnictwie, leśnictwie i na 

obszarach zurbanizowanych) 

2. Ograniczenie skutków suszy i niedoborów wody m.in. w sektorze zaopatrzenia 

w wodę  

3. Usprawnienie instrumentów wspierających ograniczanie skutków suszy w tym 

wsparcie analityczne dla diagnoz istotnych problemów. 

Program działań został zbudowany w oparciu o Katalog zaproponowany w Metodyce 

[2]. Katalog działań opracowany na potrzeby planów przeciwdziałania skutkom suszy 

w regionach wodnych w obszarze działania RZGW Gliwice został uzupełniony o działania 

dodatkowe o numerach 9a, 18a, 18b, 24, 25, 26, 27:  

• 9a. Budowa sieci kanałów/drenowanie 

• 18a. Wprowadzenie zależnego korzystania z wód (zapisy WKZW)  

• 18b. Uwzględnienie zadań ochronnych w innych dokumentach np. Planach zadań 

ochronnych lub Planach ochrony obszarów chronionych 

• 24. Budowa/rozbudowa sieci wodociągowej 

• 25. Umowa ze spółką wodociągową z sąsiedniej gminy/miejscowości 

• 26. Analiza ekonomiczna wariantowych rozwiązań zmierzających do zabezpieczenia 

wody na wypadek suszy  

• 27. Analiza konsekwencji hydrologiczno-gospodarczych  zaprzestania odwadniania 

zamykanych kopalń. 
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Działania zawarte w katalogu działań zostały podzielone na 4 kategorie: 

• Krótkoterminowe Techniczne – KT 

• Długoterminowe Techniczne – DT 

• Krótkoterminowe Nietechniczne – KN 

• Długoterminowe Nietechniczne – DN. 

Program zawiera działania, które zostały opracowane wg następującej procedury: 

4. Określenie na podstawie analiz wskaźnikowych zagrożenia suszą i narażenia na skutki 

suszy (hydrologicznej, atmosferycznej i glebowej oraz hydrogeologicznej) obszarów 

wymagających podjęcia działań łagodzących skutki suszy - patrz Załącznik nr 3. 

5. Identyfikacja działań łagodzących skutki suszy wynikających z programów i planów: 

Masterplany, Programów Małej Retencji (PMR) – por. Załącznik nr 6. 

6. Identyfikacja działań wynikających z potrzeb ankietowanych interesariuszy – gmin, 

Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (nadleśnictwa), ZMIUW, użytkowników ujęć 

wód, sektora energetyki i innych podmiotów – por. Załącznik nr 1.  

7. Działania wynikające ze stopnia zagrożenia suszą w wyniku ankietyzacji gmin w 2014 

r. i 2008 r. uwzględniające skalę występowania zjawiska suszy i deficytów wody, 

intensywność zjawiska oraz zagrożenie dla suszą sektorów gospodarki – por. 

Załącznik nr 1. 

Wskazane działania inwestycyjne, przypisane do celu 1 – tj. budowa zbiorników 

retencyjnych jest możliwa do realizacji przy uwzględnieniu analizy skuteczności 

i efektywności ekonomicznej zbiorników poprzez sporządzenie studium wykonalności. 

Program działań służący ograniczeniu skutków suszy w regionie wodnym RZGW 

Gliwice został zamieszczony w Załączniku nr 7a. 

Działania priorytetowe zostały wytypowane w oparciu o wyniki analiz wskaźnikowych 

zagrożenia suszą hydrologiczną oraz narażenia na skutki suszy opisane w punkcie 2.1 

(Załącznika nr 7), które uznano jako podstawową informację wskazującą na istniejące 

zagrożenie suszą lub jej skutkami. W oparciu o ww. analizy wyznaczono 59 gmin uznanych za 

obszary priorytetowe dla działań łagodzących skutki suszy. 

W pozostałych gminach wskazane zostały pozostałe działania, dla których powinny 

być dedykowane programy i instrumenty służące ich realizacji przede wszystkim w zakresie 

wsparcia finansowego pozwalającego na realizację zaproponowanych działań.  

Gminy, które nie znalazły się na liście, uznano, że nie są zagrożone suszą jak również 

nie są narażone na skutki suszy w stopniu istotnym. W gminach tych nie planuje się 

jakichkolwiek działań łagodzących skutki suszy. 
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Proponowane działania przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych na 

obszarze RZGW Gliwice pokazano na rysunku 12. 

W celu przeprowadzenia oceny skuteczności działań ograniczających skutki suszy 

w kolejnym cyklu planistycznym zaproponowano ich ocenę według metody wskaźnikowej 

ujętej w rozdziale 3.1 Załącznika nr 7. Wskaźniki skuteczności dla pełnego Programu działań 

zostaną uzupełnione po konsultacjach z interesariuszami, których część, już na obecnym 

etapie wyraża chęć włączenia się w proces opracowywania Planu przeciwdziałania skutkom 

suszy.  
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Rysunek 13. Program działań przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych na obszarze RZGW Gliwice  
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Przeprowadzona analiza instrumentów prawnych niezbędnych dla umożliwienia 

wdrożenia poszczególnych działań w ramach Planu przeciwdziałania skutkom suszy 

w regionach wodnych pozwala stwierdzić, że podstawowym aktem prawnym regulującym 

zarządzanie w sytuacji wystąpienia suszy, w tym także działania krótkoterminowe (bieżące) 

jest ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 

1166 z późn.zm.). Dodatkowo prawne uwarunkowania niektórych działań 

krótkoterminowych przynoszą także m.in. ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 

żywiołowej (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 333 z późn.zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo 

wodne (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn.zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi 

tj. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, 

którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba 

hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny 

oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania (Dz.U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1114) oraz 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji 

gospodarowania wodą (Dz.U. z 2006 r. Nr 150, poz. 1087), ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2006 r. 

Nr 123 poz. 858) wraz z rozporządzeniem wykonawczym tj. Rozporządzenie Ministra 

Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku 

o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków (Dz.U. 2006 Nr 127, poz. 886). 

Działania krótkoterminowe i długoterminowe wynikają także z aktów prawnych 

definiujących zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego, np. ustawy: 

o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, 

ustawa o ochronie przeciwpożarowej, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o lasach, ustawa 

o jednostkach doradztwa rolniczego i in. 

Realizacja działań technicznych polegających na budowie zbiorników retencyjnych 

i systemów nawodnień jest w dużej mierze uzależniona od systemu finansowania tego typu 

inwestycji ze środków publicznych (krajowych i unijnych), kierunków i zasad wspierania 

inwestycji z funduszy krajowych (NFOŚiGW, wfośigw) oraz środków unijnych z programów 

nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. 

Dla działań nietechnicznych proponowanych w ramach planu dodatkowych zmian 

w przepisach prawnych wymagają następujące szczegółowe działania: 

• ograniczenia w korzystaniu z wód w szczególności w zakresie poboru wody lub 

wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi,  

• zmiany sposobu gospodarowania wodą na zbiornikach retencyjnych,  



„Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych  

w obszarze działania RZGW Gliwice” 

39 

 

• ograniczenia w użytkowaniu wody wodociągowej i wprowadzenie wyższych cen wody 

w okresach suszy i niedoborów wody,  

• zbieranie gromadzenie i weryfikacja i analiza danych dotyczących szkód i strat 

wywołanych suszą. 
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2.8. Analiza kosztów i korzyści  

Analizę kosztów i korzyści dla opracowanych planów przeciwdziałania skutkom suszy 

ujęto w Załączniku nr 8. W ramach uproszczonej analizy kosztów i korzyści planów 

zestawiono dla poszczególnych regionów ocenę szacunkowych kosztów działań oraz dla 

przeciwstawienia szacunkowe straty, których w przyszłości dzięki działaniom można uniknąć 

lub je obniżyć.  

Podstawową zaletą analizy AKK jest fakt, że koszty i korzyści są pojmowane bardzo 

szeroko – obejmują efekty powstałe w gospodarce i społeczności lokalnej oraz w środowisku 

naturalnym. Prognozowane korzyści społeczne, gospodarcze i ekologiczne działań 

zapobiegawczych i łagodzących skutki suszy będą miały zazwyczaj charakter unikniętych strat 

lub kosztów, np. korzyści gospodarcze to dla sektora rolnictwa i stawów rybnych 

hodowlanych – obniżenie strat w uprawach i hodowli wywoływanych suszą, dla sektora 

gospodarki komunalnej – obniżenie kosztów zakupu wody od innych przedsiębiorstw 

wodociągowych, dla sektora przemysłu i energetyki – korzyści z obniżenia kosztów 

eksploatacji w okresach suszy, korzyści społeczne objawią się w przyszłości jako wzrost 

standardów zaopatrzenia w wodę – bez przerw, ograniczania ilości, dostaw wody 

w beczkowozach, co niesie także wyższe standardy sanitarne i związane z tym obniżenie 

zagrożenia dla zdrowia, a korzyści środowiskowe – uniknięcie lub obniżenie szkód i strat 

wywoływanych suszą w obszarach przyrodniczo cennych, w szczególności w ekosystemach 

zależnych od wód. Większość wymienionych korzyści ma charakter „niepieniężny”, nie wiąże 

się z płatnościami pieniężnymi (jedynie w pewnym zakresie straty w rolnictwie – poprzez 

rządową pomoc dla poszkodowanych rolników), nie mają więc określonej pieniężnej 

wartości. Stąd, zaleta metody kosztów i korzyści, jaką jest szerokie ujęcie efektów staje się 

także jej wadą, ponieważ szereg efektów jest trudno wycenialnych. 

W analizie AKK planów przeciwdziałania skutkom suszy po stronie kosztów należy 

uwzględnić niezbędne dla realizacji działań wydatki inwestycyjne i koszty eksploatacji, 

dodatkowo w przypadku działań inwestycyjnych znaczący charakter mogą mieć także koszty 

środowiskowe związane z oddziaływaniem inwestycji na środowisko naturalne (np. dla 

działania budowa zbiornika retencyjnego - koszty środowiskowe związane 

z przekształcaniem środowiska naturalnego w trakcie budowy i eksploatacji zbiornika) oraz 

koszty społeczne (np. dla działania budowa zbiornika retencyjnego - koszty społeczne 

związane z ew. przesiedleniami; dla działań nieinwestycyjnych: – np. koszty społeczne 

związane z wprowadzeniem ograniczeń w zakresie korzystania z wody wodociągowej lub 

wprowadzeniem bodźcowych taryfikatorów wody w okresie suszy). 

Analizy przeprowadzone dla sektorów gospodarki komunalnej, rolnictwa i leśnictwa i 

działań miękkich (nietechnicznych) przedstawiono poniżej w postaci zbiorczych tabel – 
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sumarycznie dla obszaru działania RZGW w Gliwicach oraz w osobno dla regionów wodnych 

Małej Wisły i Górnej Odry (Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5). Po stronie potencjalnych korzyści 

wymieniono – bez wyceny pieniężnej – podstawowe dodatkowe korzyści, które będą 

efektem wdrożenia planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych. 

Tabela 3. Analiza kosztów i korzyści działań łagodzących skutki suszy w ramach planów przeciwdziałania 

skutkom suszy w regionach wodnych w obszarze działania RZGW Gliwice  

Koszty [tys. zł] 

Działania 
inwestycyjne 
(GOSPODARKA 
KOMUNALNA 

Budowa ujęć wód podziemnych bd. 

Budowa/rozbudowa sieci wodociągowej od 0 do 24 756 

Studium wykonalności zbiornika retencyjnego 150 

Nakłady inwestycyjne 
na działania 
inwestycyjne 
(ROLNICTWO) 

Studium wykonalności zbiornika retencyjnego 3 750 

Pozostałe działania (przebudowa systemów 
melioracyjnych, zwiększenie retencji dolinowej, 
zwiększenie retencji na obszarach rolniczych) 

bd. 

Nakłady inwestycyjne 
na działania 
inwestycyjne 
(LEŚNICTWO) 

Zbiorniki retencyjne 3 614 

Systemy melioracyjne 420 

Studium wykonalności zbiornika retencyjnego 900 

Koszty działań 
„miękkich” 

Utworzenie lokalnych systemów ostrzeżeń (50 lat) 1 117 

Działania edukacyjne (50 lat) 840 

Pozostałe 0 

 
Potencjalne korzyści 

 
[tys. zł] 

Uniknięte wyższe koszty – przedsiębiorstwa wodociągowe i gminy 700 

Średnioroczne straty w uprawach  16 594 

Uniknięte straty wywołane pożarami 2 054 

Uniknięte koszty społeczne – wywołane obniżeniem standardów 
zaopatrzenia w wodę, sanitarnych 
Uniknięte straty w rolniczej produkcji zwierzęcej 
Uniknięte straty – zniszczenia i degradacji obszarów przyrodniczo cennych 
na skutek suszy 
Pozostałe korzyści inwestycji zbiornikowych – w tym obniżenie strat 
powodziowych 

bd. 
 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 4. Analiza kosztów i korzyści działań łagodzących skutki suszy w ramach planów przeciwdziałania 

skutkom suszy w regionach wodnych w regionie Małej Wisły 

Koszty [tys. zł] 

Działania 
inwestycyjne 
(GOSPODARKA 
KOMUNALNA 

Budowa ujęć wód podziemnych bd. 

Budowa/rozbudowa sieci wodociągowej od 0 do 16 266 

Studium wykonalności zbiornika retencyjnego 150 

Nakłady inwestycyjne 
na działania 
inwestycyjne 
(ROLNICTWO) 

Studium wykonalności zbiornika retencyjnego 1 950 

Pozostałe działania (przebudowa systemów 
melioracyjnych, zwiększenie retencji dolinowej, 
zwiększenie retencji na obszarach rolniczych) 

bd. 

Nakłady inwestycyjne 
na działania 
inwestycyjne 
(LEŚNICTWO) 

Studium wykonalności zbiornika retencyjnego 150 

Koszty działań 
„miękkich” 

Utworzenie lokalnych systemów ostrzeżeń (50 lat) 632 

Działania edukacyjne (50 lat) 378 

Pozostałe 0 

 
Potencjalne korzyści 

 
[tys. zł] 

Uniknięte wyższe koszty – przedsiębiorstwa wodociągowe i gminy 196 

Średnioroczne straty w uprawach  2 454 

Uniknięte straty wywołane pożarami 0 

Uniknięte koszty społeczne – wywołane obniżeniem standardów 
zaopatrzenia w wodę, sanitarnych 
Uniknięte straty w rolniczej produkcji zwierzęcej 
Uniknięte straty – zniszczenia i degradacji obszarów przyrodniczo cennych 
na skutek suszy 
Pozostałe korzyści inwestycji zbiornikowych – w tym obniżenie strat 
powodziowych 

bd. 
 

Źródło: opracowanie własne 

  



„Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych  

w obszarze działania RZGW Gliwice” 

43 

 

Tabela 5. Analiza kosztów i korzyści działań łagodzących skutki suszy w ramach planów przeciwdziałania 

skutkom suszy w regionach wodnych w regionie Górnej Odry 

Koszty [tys. zł] 

Działania 
inwestycyjne 
(GOSPODARKA 
KOMUNALNA 

Budowa ujęć wód podziemnych bd. 

Budowa/rozbudowa sieci wodociągowej od 0 do 8 490 

Nakłady inwestycyjne 
na działania 
inwestycyjne 
(ROLNICTWO) 

Studium wykonalności zbiornika retencyjnego 1 800 

Pozostałe działania (przebudowa systemów 
melioracyjnych, zwiększenie retencji dolinowej, 
zwiększenie retencji na obszarach rolniczych) 

bd. 

Nakłady inwestycyjne 
na działania 
inwestycyjne 
(LEŚNICTWO) 

Zbiorniki retencyjne 3 614 

Systemy melioracyjne 420 

Studium wykonalności zbiornika retencyjnego 750 

Koszty działań 
„miękkich” 

Utworzenie lokalnych systemów ostrzeżeń (50 lat) 485 

Działania edukacyjne (50 lat) 462 

Pozostałe 0 

 
Potencjalne korzyści 

 
[tys. zł] 

Uniknięte wyższe koszty – przedsiębiorstwa wodociągowe i gminy 504 

Średnioroczne straty w uprawach  14 140 

Uniknięte straty wywołane pożarami 2 054 

Uniknięte koszty społeczne – wywołane obniżeniem standardów 
zaopatrzenia w wodę, sanitarnych 
Uniknięte straty w rolniczej produkcji zwierzęcej 
Uniknięte straty – zniszczenia i degradacji obszarów przyrodniczo cennych 
na skutek suszy 
Pozostałe korzyści inwestycji zbiornikowych – w tym obniżenie strat 
powodziowych 

bd. 
 

Źródło: opracowanie własne 

Brak systemu zbierania, gromadzenia i analizy szkód i strat wywoływanych skutkami suszy 

praktycznie uniemożliwia wykonanie analizy kosztów i korzyści planów przeciwdziałania skutkom 

suszy w regionach wodnych. Przeprowadzono uproszczoną analizę najważniejszych szacunkowych 

kosztów i potencjalnych korzyści dla sektorów, dla których pozyskano wystarczające dane wejściowe 

– gospodarki komunalnej, rolnictwa i leśnictwa. Po stronie kosztów zestawiono szacunkowe nakłady 

inwestycyjne dla działań, które miały określone nakłady oraz oszacowane – jeśli było to możliwe, 

pominięto ew. koszty społeczne i środowiskowe, które mogą towarzyszyć realizacji inwestycji 

(szczególnie budowie zbiorników retencyjnych).  

Po stronie korzyści oszacowano wartość unikniętych potencjalnych strat i kosztów 

wywoływanych suszą i niedoborem wody bazując na zebranych w badaniu ankietowym danych dot. 

tego typu wielkości w latach 2003-13 oraz innych dostępnych danych – głównie statystycznych 

i literaturowych. 

Każde działanie inwestycyjne ujęte w planach przeciwdziałania skutkom suszy w regionach 

wodnych będzie wymagało przeprowadzenia analizy zasadności, polegającej na ocenie skuteczności 
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(określenia rzeczywistego wpływu inwestycji – oceny efektu przeciwdziałania i łagodzenia skutków 

suszy) oraz sporządzenia analizy efektywności ekonomicznej z dokładnym oszacowaniem nakładów 

inwestycyjnych i korzyści ekonomicznych wynikających z przeciwdziałania i łagodzenia skutków suszy. 

 

3. Konsultacje społeczne w procesie opracowania Planów 

przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych 
w obszarze działania RZGW Gliwice 

Opracowane w I etapie pracy projekty Planów przeciwdziałania skutkom suszy 

w regionach wodnych Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki zostały udostępnione 

w siedzibie RZGW Gliwice oraz upublicznione poprzez stronę internetową RZGW w Gliwicach 

dedykowaną konsultacjom społecznym przedmiotowych dokumentów 

http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/index.php/pl/plan-przeciwdziaania-skutkom-suszy. Na 

stronie umieszczono link do strony konsultacji: https://suszarzgwgliwice.mggp.com.pl, która 

na etapie opracowywania planów wykorzystana była w procesie analizy interesariuszy 

wspierającej analizy zagrożenia i skutków suszy oraz opracowywanie programu działań. 

Zgłaszanie uwag/wniosków/opinii do opracowanych dokumentów było możliwe od 

12 listopada 2014 r. do dnia 13 maja 2015 r. 

W celu zgromadzenia uwag/wniosków/opinii do projektów Planów przeciwdziałania 

skutkom suszy w regionach wodnych: Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki w ramach 

procedury zapewnienia udziału społeczeństwa, w marcu 2015 r. odbyły się 2 spotkania 

promocyjne, wspierające proces konsultacji społecznych przedmiotowych dokumentów. 

Podczas spotkań Wykonawca zaprezentował projekty Planów.  

W trakcie trwania konsultacji społecznych nadesłano i zgłoszono 

42 uwagi/wnioski/opinie. Uwagi dotyczyły głównie dokumentów projektów Planów 

przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych w obszarze działania RZGW Gliwice. 

Najwięcej uwag zgłoszonych zostało przez operatorów komunalnych – 19, a najmniej 

przez przedstawicieli instytucji naukowo-badawczych (Główny Instytut Górnictwa) 

i użytkowników (Tauron Warszawa S.A. Oddział Elektrownia Łagisza). 

Zgłoszone uwagi/wnioski/opinie zestawiono w opracowanej tabeli rozbieżności 

(Załącznik nr 18), w której zawarto: nazwę i typ instytucji/osoby zgłaszającej 

uwagę/wniosek/opinię, nazwę dokumentu, do którego odnosi się uwaga/wniosek/opinia, 

rodzaj sugestii (uwaga lub wniosek lub opinia), jej treść oraz uzasadnienie jej zgłoszenia. 

Wszystkie uwagi/wnioski/opinie rozpatrzono pod kątem zasadności uwzględnienia 

w Planach przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych w obszarze działania RZGW 
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Gliwice oraz sposobu i zakresu ich uwzględnienia. W przypadku uwag, wniosków i opinii 

nieuwzględnionych zostało przedstawione uzasadnienie ich odrzucenia. 

Większość zgłoszonych uwag odnosiła się do całości obszaru RZGW tj. do wszystkich 

regionów wodnych. Takich uwag było 25. Z pozostałych 17 uwag 10 dotyczyło regionu 

wodnego Małej Wisły, 6 odnosiło się do regionu wodnego Górnej Odry a jedna uwaga 

dotyczyła regionu wodnego Czadeczki. 

Największa grupa to uwagi odnoszące się do pomyłek w nazewnictwie, braków 

informacji lub zamieszczenia informacji nie dotyczących obszaru RZGW Gliwice oraz złego 

statusu inwestycji (planowana/zrealizowana). Wszystkie te uwagi zostały uwzględnione (dot. 

uwag: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 15, 23). 

Druga grupa uwag to propozycje wprowadzenia do planów przeciwdziałania skutkom 

suszy działań wynikających z innych opracowań (ekspertyz powodziowych, programu małej 

retencji, pojedynczych projektów etc.). Propozycje te (dot. uwag 20, 39, 40, 41, 42) zostały 

częściowo uwzględnione przy czym z uwagi na brak uzasadnień ww. propozycji z punktu 

widzenia ograniczania skutków suszy nie znalazły się one w działaniach priorytetowych i 

potrzebne jest dla nich wykonanie dodatkowych analiz. Jedna z propozycji, dotycząca 

wprowadzenia do planu suchych zbiorników nie została uwzględniona gdyż obiekty te nie 

mają wpływu na ograniczanie zjawiska suszy. 

Następna, grupa uwag odnosiła się w całości lub częściowo do ewentualnego 

wykorzystania rezerw regionalnych operatorów wodociągowych (G.P.W. S.A. i AQUA S.A.) 

dla celów ograniczania skutków suszy. Uwagi te zostały uwzględnione w całości lub 

częściowo m.in. przez zalecenia rozpatrzenia umowy z operatorem regionalnym na 

dostarczanie wody w warunkach suszy jako jednego z wariantów łagodzenia skutków suszy 

w gminach na terenach których działają operatorzy regionalni (dot. uwag 6, 7, 24, 26, 28). 

Kolejna grupa uwag odnosiła się do specyfiki zaopatrzenia w wodę w regionie 

wodnym Małej Wisły tj. przerzutów ze zlewni Soły (czyli poza obszaru RZGW Gliwice) 

i wpływu tych przerzutów oraz gospodarki na kaskadzie Soły na ewentualne deficyty wody. 

Uwagi te (5, 9, 31) zostały częściowo uwzględnione w zakresie w jakim odnosiły się do planu 

przeciwdziałania skutkom suszy. 

Pozostałe uwagi dotyczyły zróżnicowanych kwestii takich jak: wykorzystanie wód 

podziemnych do nawodnień, braku akceptacji dla wyższych cen wody w okresie suszy, 

przestawienia produkcji rolniczej na gatunki o niższych wymaganiach wodnych, zmian 

klimatu, uwag do katalogu działań. Cztery uwagi zostały zaklasyfikowane jako wychodzące 

poza zakres konsultowanych dokumentów. 
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Z łącznej liczby 42 uwag, wniosków i opinii nadesłanych i zgłoszonych w czasie 

trwania całego procesu konsultacji społecznych, po poddaniu ich wnikliwej analizie, 

uwzględniono 11, częściowo uwzględniono 16, zaś nie uwzględniono 14. Otrzymano jedną 

pozytywną opinię.  

 

4. Wytyczne w zakresie aktualizacji Planów przeciwdziałania 

skutkom suszy w regionach wodnych  

Opracowane plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych w obszarze 

działania RZGW Gliwice są pierwszymi planami opracowywanymi w oparciu o Metodykę: 

Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami [2]. W celu wykonania 

zaproponowanych w ww. dokumencie czynności Wykonawca musiał przyjąć szereg 

dodatkowych założeń i opracować szczegółowe metodyki wykonania poszczególnych analiz. 

Zaproponowane rozwiązania zostały dostosowane do zakresu dostępnych danych oraz czasu 

przeznaczonego na realizację całego zadania i należy je tratować jako autorskie.  

Przy opracowywaniu planów przeciwdziałania skutkom suszy dla innych regionów 

wodnych (na obszarach pozostałych regionalnych zarządów gospodarki wodnej) można 

rozważyć zastosowanie lub rozwinięcie zaproponowanej metodyki, co ułatwiłoby scalenia 

planów regionalnych przy opracowywaniu planów dla obszarów dorzeczy.  

Poniżej zaproponowano wytyczne w zakresie aktualizacji Planu przeciwdziałania 

skutkom suszy w regionie wodnym, które w głównej mierze dotyczą 

uszczegółowienia/doprecyzowania metodyk w zakresie prowadzonych analiz prowadzonych 

dla całego obszaru działania RZGW Gliwice. 

Jest to lista otwarta, która zostanie doprecyzowana, po zakończeniu konsultacji 

społecznych przedmiotowych dokumentów. 

 

Analizy zagrożenia suszą 

Uwagi ogólne: 

W celu m.in. możliwości porównania wyników pomiędzy regionami wodnymi w skali 

obszarów dorzeczy i kraju niezbędne jest: 

• analiza uzyskanych wyników w oparciu o obliczone wskaźniki do oceny suszy celem 

wyboru wskaźników, które należy analizować w skali regionalnej i krajowej,  

• doszczegółowienie metodyk liczenia poszczególnych wskaźników zagrożenia suszą, 
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• określenie przedziału czasowego do prowadzenia analiz w oparciu o dane 

historyczne,  

• określenia na poziomie analiz w skali kraju znormalizowanych klas zagrożenia suszą 

oraz progów granicznych, znormalizowanych dla poszczególnych faz/etapów suszy. 

Uwagi szczegółowe: 

fAPAR – frakcja akumulowanej energii fotosyntetycznie czynnej. Z uwagi na brak zaleceń 

metodycznych, dotyczących wykorzystania wskaźnika fAPAR do oceny suszy w Polsce, 

konieczne są dalsze analizy w kierunku wypracowania efektywnego podejścia metodycznego 

(patrz Załącznik 2 - rozdział 4.3.2). 

SWSI - (Surface Water Supply Index) – wskaźnik zapasu wody powierzchniowej. Dane 

śniegowe, które mogą posłużyć do w/w opracowania (zapas wody w pokrywie śnieżnej3) 

możliwe są do pozyskania z dwóch stacji synoptycznych: odpowiednio Racibórz-Studzienna 

i Bielsko Biała–Aleksandrowice. Opracowanie wskaźnika SWSI wiąże się z wypracowaniem na 

podstawie średnich wieloletnich odpowiednich wag wskaźników a, b, c, d, jak również 

wartości normatywnych wskazanych we wzorze. Do wykreślenia krzywych 

prawdopodobieństwa zalecane jest wykorzystanie szczegółowych danych dobowych. 

Wskaźnik, będący cennym uzupełnieniem informacji o dostępności wody w zlewni, wymaga 

dalszych wnikliwych analiz. Rzetelna ocena zapasu wody powierzchniowej w zlewniach 

wydaje się nie być możliwa bez szczegółowej (o lepszej rozdzielczości przestrzennej) 

informacji o pokrywie śnieżnej tak z obszaru Polski, jak i Republiki Czeskiej, gdyż zasilanie 

zlewni przygranicznych pochodzi w dużej mierze z zasobów w górnych biegach cieków. 

CDI (Crop Drought Index) – wskaźnik suszy rolniczej. Wyniki wskaźnika CDI, 

w szczególności dla wschodniej części obszaru RZGW w Gliwicach należy niestety 

interpretować z dużym marginesem błędu. Wynika to przede wszystkim z faktu dokładności 

materiałów środowiskowych. Gleby na tym terenie należą w większości do tzw. 

niesklasyfikowanych, co utrudnia modelowanie wskaźnika i wymusza stosowanie szeregu 

uproszczeń (patrz rozdział 5). Podobnie z użytkowaniem terenu. Zarówno gleby, jak 

i pokrycie terenu są kluczowe w przypadku parowania rzeczywistego, które jest jednym 

z parametrów wchodzących w skład CDI. 

Analiza materiału dotyczącego suszy rolniczej wyraźnie wskazuje na konieczność 

szczegółowego podejścia do zjawiska suszy. Tak, jak materiał meteorologiczny 

interpretowany może być dla większego obszaru (reprezentatywność stacji), tak 

w przypadku wskaźników rolniczych uzyskane wyniki zależne są w pełni od intensywności 

procesów obiegu wody i energii w glebie i roślinach. Jakakolwiek próba uproszczenia 

                                                           
3
 W „Metodyce …” zawarty został błędny zapis, mówiący o wykorzystaniu wysokości pokrywy śnieżnej, zapis: 

snowpack (w oryginale) zgodnie z metodyką opracowywania danych śniegowych należy tłumaczyć w polskiej 
nomenklaturze jako zapas wody w pokrywie śnieżnej  
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warunków (w celu ujęcia i prezentacji regionalnej) skutkuje wynikami odbiegającymi od 

rzeczywistości. Rzetelna analiza wskaźników suszy rolniczej wymaga podejścia lokalnego (np. 

dla obszaru wybranej zlewni), gdzie znane będą dokładne cechy gleb i pokrycia terenu – 

z rodzajem upraw włącznie.  

Analiza wskaźników do oceny suszy hydrologicznej w przypadku analizowanych 

obszarów o silne zniekształcenia w reżimie hydrologicznym, w tym na praktyczny brak 

możliwości rozkładu przestrzennego niżówek wskazuje na konieczność opracowania 

metodyki dedykowanej ocenie suszy hydrologicznej dla obszarów dla których dostępna jest 

informacja hydrologiczna obarczona silnym wpływem czynnika antropopresji. 

 

Analizy dla obszarów zagrożenia suszą pod kątem oceny stopnia narażenia na skutki suszy 

Uwagi ogólne: 

W celu m.in. możliwości porównania wyników pomiędzy regionami wodnymi w skali 

obszarów dorzeczy i kraju niezbędne jest opracowanie metodyki do określenia stopnia 

narażenia sektorów/działalności na skutki suszy określenie dostępnych danych, i danych jakie 

należy gromadzić w celu wykonania przedmiotowych analiz (w tym danych niezbędnych do 

opracowania analizy kosztów i korzyści). 
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