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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Poniższa praca pt. „Oszacowanie kosztów ustanowienia obszarów ochronnych głównych
zbiorników wód podziemnych. GZWP nr 401 Niecka Łódzka” zrealizowana została na
zamówienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy o
dzieło Nr 218/ZK-Z/14 z dnia 18.04.2014 r. i sfinansowana ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przedmiotem pracy jest wykonanie oszacowania kosztów i korzyści wprowadzenia
ochrony GZWP nr 401 w drodze rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie, o którym mowa w art. 60 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.). Punktem odniesienia dla analizy jest
projekt rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w
sprawie ustanowienia obszaru ochronnego głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr
401 Niecka łódzka, opracowany na podstawie „Dokumentacji hydrogeologicznej określającej
warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych nr 401 (Niecka Łódzka)” (Hydroeko - Biuro Poszukiwań i
Ochrony Wód Andrzej Rodzoch, Warszawa, 2013 r.), oraz stan prawny według aktualności
na dzień 8 września 2014 roku. Celem ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 401
zgodnie z art. 51 ustawy Prawo wodne jest ochrona zasobów wód wykorzystywanych do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów
wymagających wody wysokiej jakości. Potrzeba ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr
401 wynika z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. z 2011 r. Nr
49, poz. 549), który podsumowuje określone w Programie wodno-środowiskowym kraju
(PWŚK) programy działań dotyczące jednolitych części wód podziemnych (JCWPd)
zagrożonych niespełnieniem celów środowiskowych do 2015 roku.
Niniejsze opracowanie wykonano w firmie ECOGEM Sp. z o.o. z siedzibą w Mędłowie.
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2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
Przedmiotowa praca obejmowała wykonanie prognozy kosztów i korzyści wynikających
z wprowadzenia w obszarze ochronnym GZWP nr 401 w granicach RZGW w Warszawie
zakazów określonych w projekcie rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie - opracowanym na podstawie „Dokumentacji
hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem
obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 401 (Niecka łódzka)”
(Rodzoch A., i inni, 2013), gdzie koszty i korzyści rozumiane są jako:
Koszty – tj. wartość pieniężna w PLN nakładów, które zostaną poniesione w celu
wprowadzenia

nakazów/zakazów/ograniczeń

dla

obszaru

ochronnego

GZWP

administrowanego lub będącego w kompetencji RZGW w Warszawie.
Korzyści – zgodnie z metodyką (Słysz i in., 2012), stanową wielkość chronionego
zasobu (z uwzględnieniem skuteczności tej ochrony), określone wartością wyrażoną w
pieniądzu.
Zakres pracy obejmował:


Opis przyjętej metody szacowania kosztów ustanowienia obszaru ochronnego GZWP,
wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań metodycznych.



Charakterystykę obszaru przewidzianego do objęcia ochroną w podziale na
poszczególne podobszary ochronne w granicach RZGW w Warszawie.



Przeprowadzenie oceny prawnej możliwości wystąpienia roszczeń w odniesieniu do
poszczególnych zakazów przewidywanych do wprowadzenia po ustanowieniu
proponowanej ochrony GZWP.



Opis przesłanek powstania odpowiedzialności odszkodowawczej, co pozwoli na
ustalanie związku pomiędzy powstaniem szkody a wprowadzeniem zakazu.



Przeprowadzenie analizy poszczególnych roszczeń odszkodowawczych, ich rodzaje
i omówienie problematyki ewentualnych roszczeń wynikających z ustanowienia
przedmiotowego obszaru ochronnego.



Określenie według jakich kryteriów oceniana będzie zasadność roszczeń i w jaki
sposób identyfikowani będą użytkownicy nieruchomości, ze strony których mogą
wystąpić roszczenia.
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Zebranie danych niezbędnych do wykonania oszacowania kosztów i korzyści
ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika, wraz z uzasadnieniem przyjętego do
analizy zbioru danych, ich miarodajności pod względem wymaganych do wykonania
analiz i obliczeń.



Oszacowanie przewidywanych kosztów roszczeń z tytułu ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości. Szczegółowy opis przyjętej metody szacowania kosztów
ustanowienia obszaru ochronnego GZWP wraz z ich prognozą i podziałem na przyjęte
jednostki jednorodne oraz poszczególne podobszary ochronne.



Oszacowanie korzyści wynikających z wprowadzenia proponowanej ochrony GZWP
wraz z opisem przyjętej metody szacowania korzyści, przedstawieniem korzyści
wynikających z wprowadzenia proponowanej ochrony GZWP.



Wykonanie bilansu oszacowanych kosztów i korzyści wprowadzenia proponowanej
ochrony GZWP.



Ocenę skutków społeczno - gospodarczych wprowadzenia proponowanej ochrony
GZWP.

3. OPIS PRZYJĘTEJ METODY WYKONANIA PRACY
Podstawę

metodyczną

opracowania

stanowiła:

Metodyka

szacowania

kosztów

ustanawiania obszarów ochronnych (Słysz K., i inni, 2012) opracowana przez Inst. Rozwoju
Miast w Krakowie, która na potrzeby realizowanej pracy została uszczegółowiona i
rozszerzona w zakresie szacowania kosztów roszczeń z tytułu ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości z uwzględnieniem zasad identyfikacji rodzajów działalności,
których dotyczą przewidziane do wprowadzenia zakazy wraz z indywidualnymi
rozwiązaniami metodycznymi w stosunku do poszczególnych zakazów. Przedmiotowa
metodyka została również uszczegółowiona w zakresie obliczenia korzyści wynikających z
wprowadzenia proponowanej ochrony GZWP.
Przy szacowaniu kosztów uwzględniono informacje o sposobie zagospodarowania terenu
projektowanego obszaru ochronnego opracowane na podstawie zebranych danych, wg ustaleń
studium

uwarunkowań

miejscowych

planów

i

kierunków

zagospodarowania

zagospodarowania

przestrzennego,

przestrzennego
stanowiących

gmin
akt

oraz
prawa

miejscowego, regulujący przypisane prawa do nieruchomości (w tym prawa nabyte) związane
ze sposobem zagospodarowania i czerpania z niej pożytku oraz uzupełnionych zapisami
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innych aktów prawnych, jeżeli nie zostały one dotychczas uwzględnione w opracowaniu
wymienionych dokumentów

planistycznych: uchwały w sprawie wykonania Planu

gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego, ustaleń wynikających z realizacji
Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, aktów prawnych wydanych na
podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz zapisów dotyczących obszarów szczególnie
zagrożonych powodzią. Jednakże podstawowym założeniem metodycznym warunkującym
wystąpienie potencjalnych roszczeń była identyfikacja podmiotów gospodarczych, ze strony
których mogą wystąpić uzasadnione roszczenia oraz indywidualne podejście do
poszczególnych zakazów. W celu oszacowania kosztów zidentyfikowanych roszczeń
określonego rodzaju wykorzystano dane statystyczne GUS (m. in. dane dla województwa
łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2014 r., Powszechny Spis Rolny 2010, odnośnie cen gruntów,
stanu produkcji rolnej), dostępną specjalistyczną literaturę z zakresu rolnictwa i ekonomii
środowiska (m. in.: „Ochrona wód przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej” (Nowak
D., 2013), „Oszacowanie wielkości produkcji dla jednostkowej zawartości nawozów
naturalnych powstałych w różnych systemach utrzymania zwierząt gospodarskich w Polsce”
(Walczak J., i inni 2012), „Zrównoważenie polskiego rolnictwa” (Toczyński T., 2013)
„Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych”, (Fiedor B., 2002)), dane Krajowej
Stacji Chemiczno-Rolniczej na temat cen i zasad przeprowadzania analiz gruntów rolnych,
dane z pozwoleń wodnoprawnych (zrzuty wód opadowych i roztopowych do ziemi,
oczyszczalni ścieków), dane z dokumentacji hydrogeologicznej (Rodzoch A., i inni 2013)
odnośnie ognisk zanieczyszczeń, internetowe cenniki nawozów mineralnych, środków
ochrony roślin, średnich cen separatorów firmy Hauraton, przydomowych oczyszczalni
ścieków, zbiorników na ścieki (szamb) oraz opinia prawna Kancelarii Prawnej KoncepTT
opracowana

na

potrzeby niniejszego

opracowania.

Przyjęcie

takiego

rozwiązania

metodycznego pozwala na optymalne i miarodajne uwzględnienie aktualnego i planowanego
zagospodarowania terenu w projektowanym obszarze ochronnym z uwzględnieniem
proponowanych warunków ochrony wraz z przepisami odrębnymi. W tym celu opracowano
warstwę GIS zagospodarowania terenu, na podstawie której wydzielono jednostki jednorodne
podlegające dalszej analizie. Warstwy wektorowe GIS sporządzone na potrzeby niniejszego
opracowania przedstawia tabela poniżej:
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Warstwa wektorowa

Nazwa warstwy w bazie danych (załącznik 6)

Zasięg projektowanego obszaru ochronnego
GZWP nr 401 w granicach RZGW w Warszawie
zweryfikowany do granic działek ewidencyjnych

Obszar_ochronny_GZWP_401_2014r.

Zagospodarowanie poszczególnych podobszarów
ochronnych (na podstawie ustaleń studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego).

ZagospodarowanieTerenu

Zagospodarowanie poszczególnych podobszarów
ochronnych uwzględniające informacje o stanach
prawnych innych niż wynikające z ustanowienia
proponowanej ochrony GZWP.

Obszar_Ochronny_Zagospodarowanie_El_Ochrony

Wyniki obliczeń kosztów zostały oszacowane dla pięcioletniego horyzontu czasowego
zakładającego jednorazowe odszkodowanie z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania i
konieczności realizacji inwestycji prowadzącej do spełnienia nowych wymogów.
Sumaryczną wartość korzyści wynikającą z wprowadzenia proponowanej ochrony
GZWP wyznaczono metodą uproszczoną, po stosownych korektach założeń merytorycznych.
Wyniki obliczeń korzyści zostały podane dla stanu obecnego, oraz dla pięcioletniego
horyzontu czasowego określonego założonym poziomem wzrostu cen wody w tym okresie.
Do zestawienia bilansu korzyści i kosztów wynikających z ustanowienia obszaru ochronnego
GZWP uwzględniono przede wszystkim wartość oszacowanych zasobów dyspozycyjnych
wód podziemnych.

4. PROPOZYCJE
OCHRONNEGO

„WARUNKÓW

OCHRONY”

DLA

OBSZARU

Propozycje „warunków ochrony” przedmiotowego obszaru ochronnego określone zostały
w projekcie rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Warszawie w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego głównego zbiornika wód
podziemnych nr 401 „Niecka łódzka”. Ponadto dodatkowe warunki ochrony obszarów
ochronnych GZWP, nie wymienione w projekcie rozporządzenia ustanawiającego obszar
ochronny GZWP nr 401, określają przepisy odrębne. Stanowiły one podstawę do oceny
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możliwości wystąpienia roszczeń finansowych i ich zasadności oraz oszacowania kosztów
wprowadzenia obszaru ochronnego.
Poniżej przedstawiono propozycje „warunków ochrony”, które mają obowiązywać na
przedmiotowym obszarze ochronnym:
1) Zakaz retencji powierzchniowej odpadów ciekłych lub szlamów w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238 i 888).
2) Zakaz przetwarzania w glebie i ziemi odpadów płynnych lub szlamów w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3) Zakaz składowania odpadów w gruncie lub na powierzchni ziemi, z wyjątkiem
składowania odpadów na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jeżeli pozwolenie na budowę
składowiska odpadów uzyskano przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
4) Zakaz rolniczego wykorzystania ścieków.
5) Zakaz stosowania nawozów naturalnych w postaci płynnej, tj. gnojówki i gnojowicy.
6) Zakaz wprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych odprowadzanych siecią
kanalizacji

deszczowej

zabudowanych,

z

zanieczyszczonej

przemysłowych,

handlowych,

powierzchni
usługowych,

szczelnej

terenów

składowych,

baz

transportowych oraz dróg i parkingów, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co
najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, bez wcześniejszego ich oczyszczenia zgodnie z
warunkami, o których mowa w § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24
lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 oraz z 2009 r. Nr 27, poz. 169).
7) Zakaz stosowania nawozów sztucznych i naturalnych w dawkach przekraczających
„Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych” zawarte
w instrukcji upowszechnieniowej nr 151 z 2008 r. wydanej przez Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB Puławy.
8) Zakaz stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na ich
wprowadzenie do obrotu zaklasyfikowano jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia
człowieka, organizmów wodnych lub środowiska, z wyjątkiem przypadków stwierdzenia
występowania roślin stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi, jeżeli takiego
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zezwolenia udzieli i określi warunki stosowania środka ochrony roślin wojewódzki
inspektor ochrony roślin i nasiennictwa.
9) Zakaz przechowywania obornika w sposób inny niż zabezpieczający przed przenikaniem
odcieków do wód lub do gruntu.
10) Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których ocena oddziaływania na środowisko przeprowadzona zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 i 1238) oraz dokumentacja hydrogeologiczna, o
której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2d ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.) wykazały możliwość
zagrożenia

degradacją

parametrów

stanu

jakościowego

lub

ilościowego

wód

podziemnych objętych ochroną.
11) Zakaz lokalizowania nowych przydomowych oczyszczalni ścieków w obszarach zwartej
zabudowy.
Dodatkowe warunki ochrony wprowadzane w obszarach ochronnych GZWP z mocy
przepisów odrębnych (wg stanu prawnego na dzień 8 września 2014 r.):
1) Zakaz lokalizowania składowisk odpadów promieniotwórczych. Podstawa prawna: § 38

pkt 4 i § 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów
promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. Nr 230, poz. 1925).
2) Zakaz lokalizowania podziemnych składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż

niebezpieczne i obojętne i obojętnych. Podstawa prawna: § 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych
składowisk odpadów (Dz. U. Nr 298, poz. 1771).
3) Zakaz lokalizowania i rozbudowy składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż

niebezpieczne i obojętne i obojętnych. Podstawa prawna: § 2 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 4
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk
odpadów (Dz. U. poz. 523).
4) Zakaz stosowania komunalnych osadów ściekowych. Podstawa prawna: art. 96 ust. 12 pkt

8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).
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4. PODZIAŁ OBSZARU OCHRONNEGO GZWP 401 NA JEDNOSTKI
PRZESTRZENNIE ZAGREGOWANE
Podział obszaru ochronnego na zagregowane przestrzenne jednostki jednorodne z
uwzględnieniem trzech grup kryteriów związanych z: propozycjami zakazów, ze stanem
faktycznym oraz obowiązującymi dotychczas stanami prawnymi nieruchomości opracowano
w wyniku analizy przestrzennej z wykorzystaniem narzędzi GIS
W

przedmiotowej

analizie

bazowano

na

warstwach

przestrzennych:

GZWP,

proponowanym obszarze ochronnym, w podziale na podobszary, oraz opracowanym
zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania

przestrzennego

oraz

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego, determinującym aktualny/faktyczny stan prawny nieruchomości. W wyniku
analizy połączono granicę GZWP nr 401 z obszarem ochronnym oraz poszczególnymi
podobszarami, dla których przyporządkowano katalog zakazów. W kolejnym etapie
przygotowaną warstwę połączono intersekcyjnie z zagospodarowaniem terenu. Następnie
przeprowadzono agregację zagospodarowania terenu w poszczególnych podobszarach
ochronnych z uwzględnieniem form ochrony wynikających z przepisów odrębnych.
Uzyskano w ten sposób przestrzenne jednostki jednorodne zagospodarowania terenu dla
każdego podobszaru ochronnego, które po obliczeniu powierzchni i przedstawieniu w formie
tabelarycznej stanowiły materiał wyjściowy do przeprowadzenia analizy (prognozy) kosztów
ustanowienia obszaru ochronnego.

5. OCENA RYZYKA POWSTANIA ROSZCZEŃ I ICH ZASADNOŚCI
ODSZKODOWAWCZYCH PO STRONIE PODMIOTÓW BĘDĄCYCH
WŁAŚCICIELAMI NIERUCHOMOŚCI NA OBSZARZE OCHRONNYM GZWP 401
Ocena ryzyka powstania roszczeń i ich zasadności opracowana została w formie opinii
prawnej przez Kancelarię Prawną KoncepTT Tomasz Tatomir. Dotyczyła ona oceny ryzyka
powstania roszczeń po stronie podmiotów będących właścicielami nieruchomości na
obszarze, na którym akt prawa miejscowego wprowadza ochronę głównego zbiornika wód
podziemnych GZWP nr 401 „Niecka Łódzka”. Głównym celem opracowania była ocena
ryzyka wystąpienia wyżej opisanej sytuacji. To jest przypadków, gdy roszczenie właścicieli
skutkować będzie koniecznością zapłaty odszkodowania przez Dyrektora Regionalnego
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Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, jako organu ustanawiającego obszar ochronny i
określającego związane z nim zakazy.
W

przedmiotowej

opinii

opisane

ponadto

zostały

przesłanki

powstania

odpowiedzialności odszkodowawczej, co pozwoli na ustalanie związku pomiędzy
powstaniem szkody a wprowadzeniem zakazu.
Została również przedstawiona analiza poszczególnych roszczeń odszkodowawczych
i omówiona

problematyka

przedawnienia

ewentualnych

roszczeń

wynikających

z

ustanowienia przedmiotowych obszarów ochronnych w zależności od tego czy mowa jest o
prawie domagania się odszkodowania czy wykupu nieruchomości.

6. SZACOWANIE KOSZTÓW W ZAKRESIE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA,
UŻYTKOWANIA I ZABUDOWY POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI.
Dla potrzeb oszacowania kosztów wprowadzenia obszaru ochronnego GZWP nr 401
Niecka Łódzka wykorzystano założenia metodyczne szacowania kosztów (Słysz K., i inni,
2012) w zakresie sposobu zagospodarowania, użytkowania i zabudowy poszczególnych
nieruchomości i gruntów uwzględniając przyjęte kierunki zagospodarowania przestrzennego
zgodnie z opracowaną warstwą zagospodarowania terenu.
Szacowanie kosztów zostało wykonane w oparciu o opinię prawną Kancelarii Prawnej
KoncepTT, gdzie kluczową opisaną składową są istotne zakazy uwzględniające założenia
Prawa wodnego i ustawy Prawo ochrony środowiska, a także założenia Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).
Bardzo istotnym elementem sposobu naliczania roszczenia dla wyodrębnionych zakazów
jest źródło i ich przyczyna, co ogranicza sposób dysponowania prawem do nieruchomości i
gruntu. W związku z powyższym za metodyką (Słysz K., i inni, 2012) sklasyfikowano osiem
rodzajów roszczeń,


1 - jednorazowe odszkodowanie z tytułu konieczności ograniczenia lub likwidacji
dotychczasowego użytkowania – wysoko związana jest z możliwością zakupu w
innej lokalizacji z prawem do użytkowania analogicznym do utraconego (zakup nowej
nieruchomości = odszkodowanie + cena dotychczas użytkowanej, do ceny zakupu
należy doliczyć wartość ewentualnych inwestycji),
10



2 - zamiana nieruchomości na inną

z prawem do (możliwości) użytkowania

analogicznym do utraconego (pozyskanie nowej nieruchomości = dopłata + cena
dotychczas użytkowanej, dodatkowy koszt = wartość ewentualnych inwestycji),
wystąpi szczególnie w sytuacji niemożności zbycia dotychczas posiadanej
nieruchomości przez właściciela w oczekiwanym terminie,


3 - jednorazowe odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości – wysokość związana jest
z obniżeniem ceny

rynkowej

nieruchomości

(odszkodowanie

=

cena

dotychczasowa nieruchomości – cena nowa nieruchomości),


4. wykup lub zamiana nieruchomości na inną

z prawem do (możliwością)

użytkowania analogicznym do utraconego – wysokość związana jest z obniżeniem
ceny rynkowej nieruchomości (dopłata = cena dotychczasowa nieruchomości –
cena nowa nieruchomości, dodatkowy koszt = wartość ewentualnych inwestycji),
wystąpi szczególnie w sytuacji niemożności zbycia dotychczas posiadanej
nieruchomości przez właściciela w oczekiwanym terminie,


5. jednorazowe odszkodowanie z tytułu konieczności realizacji inwestycji (koszty
inwestycyjne) prowadzącej do spełnienia nowych wymogów (odszkodowanie = koszt
inwestycji), wystąpi wówczas, gdy nowa inwestycja pozwoli na utrzymanie
dotychczasowego sposobu użytkowania,



6. jednorazowe odszkodowanie – roszczenie składane z tytułu zwiększonych kosztów
użytkowania (odszkodowanie = suma dodatkowych rocznych kosztów użytkowania z
kilku lat, można założyć, że będzie to 5 lat),



7. jednorazowe odszkodowanie – roszczenie składane z tytułu obniżenia
produktywności/rentowności (produktywność to zdolność do generowania dochodu,
rentowność to nadwyżka przychodu nad kosztami, czyli dochód) nieruchomości
(odszkodowanie = suma rocznych utraconych korzyści z kilku lat, można założyć , że
będzie to 5 lat),



8.

wykup lub

zamiana

produktywności/rentowności

nieruchomości na inną z możliwością uzyskiwania
analogicznej

do

utraconej

(dopłata

=

cena

dotychczasowa nieruchomości – cena nowa nieruchomości, dodatkowy koszt =
wartość

ewentualnych inwestycji), wystąpi szczególnie w sytuacji zaniku

produktywności lub spadku rentowności poniżej poziomu opłacalnego.
Powyższe założenia metodyczne zakładają wyliczenie możliwych do wystąpienia
roszczeń występujących najczęściej w formie jednorazowego odszkodowania. Przykładem
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tego działania jest wyznaczenie na podstawie analizy proponowanej ochrony GZWP nr 401
trzech najczęściej występujących obszarów roszczeń tj. roszczenia 5, 6 i 8 w wymiarze
roszczenia jednokrotnego.
Podstawowym założeniem metodycznym warunkującym wystąpienie potencjalnych
roszczeń była identyfikacja podmiotów gospodarczych ze strony których mogą wystąpić
uzasadnione roszczenia oraz indywidualne podejście do poszczególnych zakazów w oparciu o
zgromadzone dane statystyczne i inne dla ustalenia cen jednostkowych służących do
obliczenia kosztów roszczeń oraz dane na temat dotychczasowego korzystania z
nieruchomości (analiza działalności gospodarczej w obszarze ochronnym).
Dla potrzeb wykonania szacunkowej prognozy kosztów w zakresie sposobu
zagospodarowania, użytkowania i zabudowy poszczególnych nieruchomości GZWP 401, oraz
przeprowadzenia obliczeń założono następujące uproszczenia, ze względu na ograniczenia
związane z dostępem do danych, tj. średnia cena transakcyjna kupna/sprzedaży gruntów
przeznaczonych pod zabudowę przemysłową jest przyjęta dla następujących rodzajów
zagospodarowania: tereny górnicze, terenu zabudowy usługowej, tereny zabudowy
produkcyjno-usługowej składów i magazynów.
W oparciu o przeanalizowane dane zidentyfikowano rodzaje działalności, których
dotyczą przewidziane do wprowadzenia zakazy oraz dokonano szacowania przewidywanych
kosztów roszczeń ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 401 zgodnie z indywidualnymi
założeniami metodycznymi dla poszczególnych zakazów przedstawionymi w poniższej tabeli.

Zakazy

Ad. 1 Zakaz retencji powierzchniowej odpadów
ciekłych lub szlamów w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238 i 888).

Wskaźniki %
siły
oddziaływan
ia zakazów/
Prawdopodobieństwo
%

brak
wskaźnika
/brak
roszczeń

Założenia metodyczne (identyfikacji podmiotów gospodarczych
/ podstaw obliczenia kosztów roszczeń)

Przedmiotowy zakaz dotyczy odpadów wytwarzanych przez 6
oczyszczalni ścieków, które zgodnie z pozwoleniami
wodnoprawnymi występują na badanym terenie, w tym 5
oczyszczalni ścieków komunalnych i jednej komunalnoprzemysłowej. Najbardziej prawdopodobnym podmiotem w
skali wystąpienia roszczenia będzie mała oczyszczalnia gminna
m. Bronisławów, dla którego pozwolenie wodnoprawne kończy
się w 2015 r. Jednakże w procesie technologicznym
przedmiotowa oczyszczalnia nie retencjonuje odpadów
ciekłych. Odpady przekazywane są do jednostek
wyspecjalizowanych celem dalszego zagospodarowania.
Wprowadzenie zakazu nie spowoduje wystąpienia roszczeń w
stosunku do zakładów przemysłowych. W ramach
Dokumentacji hydrogeologicznej na badanym obszarze
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zinwentaryzowano 20 zakładów przemysłowych, z czego 6
zakładów rolno-spożywczych, które zgodnie z bazą
antropopresji nie prowadzą retencji powierzchniowej odpadów
ciekłych i szlamów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238 i
888).

Ad. 2 Zakaz przetwarzania w glebie i ziemi
odpadów płynnych lub szlamów w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach.

brak
wskaźnika
/brak
roszczeń

Ad. 3 Zakaz składowania odpadów w gruncie lub
na powierzchni ziemi, z wyjątkiem składowania
odpadów na składowiskach w sposób celowo
zaprojektowany w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jeżeli
pozwolenie na budowę składowiska odpadów
uzyskano przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia.

brak
wskaźnika
/
20%

Ad. 4 Zakaz rolniczego wykorzystania ścieków

brak
wskaźnika
/brak
roszczeń

Ad. 5 Zakaz stosowania nawozów naturalnych w
postaci płynnej, tj. gnojówki i gnojowicy

brak
wskaźnika
/
100%

Przedmiotowy zakaz dotyczy odpadów wytwarzanych przez 6
oczyszczalni ścieków, które zgodnie z pozwoleniami
wodnoprawnymi występują na badanym terenie, w tym 5
oczyszczalni ścieków komunalnych i jednej komunalnoprzemysłowej. Najbardziej prawdopodobnym podmiotem w
skali wystąpienia roszczenia będzie oczyszczalnia gminna m.
Bronisławów z uwagi na datę zakończenia aktualnego
pozwolenia wodnoprawnego (2015), jednakże przedmiotowa
oczyszczalnia nie przetwarza odpadów płynnych lub szlamów w
glebie lub ziemi
Koszty uwzględnione z uwagi konieczność procesów
inwestycyjnych i wybudowania szczelnych płyt, zapewniających
zabezpieczenie przed wprowadzeniem do gruntów odcieków z
odpadów i zabezpieczenia przed ich infiltracją do wód
gruntowych. Wprowadzenie zakazu ograniczy wystąpienie
negatywnych skutków w środowisku. Przedmiotowy zakaz
może dotyczyć 20 zakładów przemysłowych zidentyfikowanych
w ramach dokumentacji hydrogeologicznej, które w opisie
zagrożenia mogą powodować m.in. wycieki substancji
szkodliwych do gleby. Dla obszaru 40101 zidentyfikowano 11
zakładów przemysłowych, dla obszaru 40104 2 zakłady
przemysłowe, a dla 40105 7 zakładów przemysłowych. Przyjęty
średni statystyczny koszt dla tego rodzaju inwestycji dot.
uszczelnienia powierzchni magazynowania dla potrzeb obliczeń
wyniósł 250 000 zł przy prawdopodobieństwie 20% z uwagi na
rodzaj prowadzonej działalności..
Gospodarstwa rolne, które nie mają możliwości podłączenia do
zbiorczej kanalizacji oraz nie są wyposażone w przydomową
oczyszczalnię ścieków wyposażone są w zbiorniki na
nieczystości płynne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r.). Ścieki te są wywożone
wyspecjalizowanymi wozami asenizacyjnymi do najbliższych
oczyszczalni ścieków. Rolnicze wykorzystanie ścieków
wymagałoby spełnienie warunków określonych w
Rozporządzeniu MŚ z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r.), wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, ścieki wykorzystywane
w rolnictwie mogą być stosowane poza obszarami płytkiego
występowania skał szczelinowych nieodizolowanych od
powierzchni warstwą nieprzepuszczalną.
Ponadto dla analizowanego obszaru nie zostały wydane
pozwolenia na rolnicze wykorzystanie ścieków (na podstawie
danych Katastru Wodnego RZGW w Warszawie - stan na 2013
rok). Stąd roszczenia dla przedmiotowego zakazu nie
występują.
Zgodnie z danymi GUS dla województwa łódzkiego pogłowie
bydła wynosi 39 sztuk na 100 ha użytków rolnych, a pogłowie
trzody wynosi 97 sztuk na 100 ha użytków rolnych. Średnia
3
produkcja gnojownicy i gnojówki dla bydła wynosi 6,2 m /rok
3
dla jednej sztuki, natomiast dla trzody chlewnej wynosi 1m /rok
dla jednej sztuki (wg danych Instytutu Zootechniki
Państwowego Instytutu Badawczego, 2012r). Stąd obliczone
łączne pogłowie bydła dla użytków rolnych o powierzchni 6420
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Ad. 6 Zakaz wprowadzania do ziemi wód
opadowych i roztopowych odprowadzanych
siecią kanalizacji deszczowej z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej terenów zabudowanych,
przemysłowych, handlowych, usługowych,
składowych, baz transportowych oraz dróg i
parkingów, w ilości, jaka powstaje z opadów o
natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha,
bez wcześniejszego ich oczyszczenia zgodnie z
warunkami, o których mowa w § 19 ust. 1
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24
lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr
137, poz. 984 oraz z 2009 r. Nr 27, poz. 169).

brak
wskaźnika
/
50%

Ad. 7 Zakaz stosowania nawozów sztucznych i
naturalnych w dawkach przekraczających
„Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej
i trwałych użytków zielonych” zawarte w
instrukcji upowszechnieniowej nr 151 z 2008 r.
wydanej przez Instytut Uprawy Nawożenia i
Gleboznawstwa - PIB Puławy.

brak
wskaźnika
/
100%

ha wynosi 2504 sztuk, pogłowie trzody chlewnej wynosi 6227
sztuk. Zgodnie z danymi Instytutu Zootechniki Państwowego
Instytutu Badawczego, 2012r „Oszacowanie wielkości produkcji
dla jednostkowej zawartości nawozów naturalnych powstałych
w różnych systemach utrzymania zwierząt gospodarskich w
Polsce” dla obliczonej ilości pogłowia zwierząt gospodarskich
łączna produkcja gnojowicy i gnojówki wynosi w przybliżeniu
ok. 21 800 m3/rok co odpowiada zawartości azotu 70 600
kg/rok, tj. 11kg/ha użytków rolnych. W związku z powyższym
zakaz powoduje deficyt rzędu 11kg/ha/rok. Uwzględniając
średnią cenę tony nawozu o zawartości 34% azotu wynoszącej
1300 zł, obliczono z proporcji cenę rekompensaty deficytu dla
1 ha, która wynosi 43 zł/rok. W analizie kosztów (zał. 5) koszt
roszczenia obliczono dla okresu 5 lat (okres roszczenia z tytułu
wzrostu kosztów utrzymania rozpatrywany będzie
indywidualnie w przypadku wystąpienia danego podmiotu z
roszczeniem). W przypadku braku możliwości stosowania
gnojowicy i gnojówki w obszarze ochronnym rolnicy
zobowiązani będą do wykorzystania nawozu poza obszarem
ochronnym lub zbycia powstałego nadmiaru.
Koszt zakazu został obliczony na podstawie przyjętej średniej
ceny kosztów inwestycyjnych zawierających koszt wymaganej
dokumentacji i pozwoleń oraz średniej cenie katalogowej
separatora firmy Hauraton oraz urządzeń z nim związanych, tj.
piaskowników, osadników, separatorów substancji
ropopochodnych. Wprowadzony zakaz związany jest z
koniecznością zwiększonego procesu inwestycyjnego.
Uwzględnia przeprowadzoną analizę aktualnych pozwoleń
wodnoprawnych dla podmiotów gospodarczych takich jak m.in.
GDDKiA, drogi powiatowe, wodociągi, w których znacząca część
podmiotów gospodarczych przedmiotowe wody opadowe i
roztopowe odprowadza do wód powierzchniowych. Koszty
związane z zakazem obliczone zostały dla inwestycji związanej z
budową separatorów (średnia cena katalogowa separatorów na
rynku, oraz koszt dokumentacji projektowej i instalacji), w
analizie uwzględniono wszystkie pozwolenia wodnoprawne a
następnie przyporządkowano je do rodzaju użytkowanego
terenu, koszty roszczeń szacowano indywidualnie dla każdego
zidentyfikowanego podmiotu dysponującego pozwoleniem
wodnoprawnym.
W roszczeniu uwzględniono datę zakończenia aktualnego
pozwolenia wodnoprawnego dla 14 podmiotów aktualnie
wprowadzających wody opadowe i roztopowe do ziemi. Z
przedmiotowej analizy wynika, że dla 7 podmiotów
gospodarczych pozwolenia wodnoprawne stracą ważność w
przedziale lat 2019-2023 pozostałe 7 w przedziale czasowym
2016-2018 stąd prawdopodobieństwo przedmiotowego
roszczenia oszacowano na 50%.
Przedmiotowy zakaz będzie związany ze zmianą technologii
produkcji rolniczej na badanym terenie na produkcję droższą
Koszt roszczeń obliczono wg danych Krajowej Stacji ChemicznoRolniczej w Warszawie, gdzie zgodnie z zakazem powstanie
obowiązek wykonania badania gruntu dla powierzchni użytków
rolnych zgodnie z normą dla próby miarodajnej areału o
powierzchni do 4 ha. Koszt analizy dla makroskładników wynosi
13 zł, dla azotu mineralnego 28,12 zł, czyli sumaryczny koszt
wykonania pojedynczej analizy laboratoryjnej dla 4 ha
powierzchni użytków rolnych wynosi 41,12 zł. Po uwzględnieniu
kosztów związanych z pobraniem próbek cen transportu oraz
wykonaniem planu nawożenia, całkowity koszt dla powierzchni
4 ha wynosi 500 zł.
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Ad. 8 Zakaz stosowania środków ochrony roślin,
które według zezwolenia na ich wprowadzenie
do obrotu zaklasyfikowano jako stwarzające
zagrożenie dla zdrowia człowieka, organizmów
wodnych lub środowiska, z wyjątkiem
przypadków stwierdzenia występowania roślin
stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi,
jeżeli takiego zezwolenia udzieli i określi warunki
stosowania środka ochrony roślin wojewódzki
inspektor ochrony roślin i nasiennictwa.

brak
wskaźnika
/
100%

Ad. 9 Zakaz przechowywania obornika w sposób
inny niż zabezpieczający przed przenikaniem
odcieków do wód lub do gruntu.

30%
/
100%

Ad. 10 Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których ocena oddziaływania na środowisko
przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2013 r. poz. 1235 i 1238) oraz dokumentacja
hydrogeologiczna, o której mowa w art. 90 ust.
1 pkt 2d ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz.
981, z późn. zm.) wykazały możliwość zagrożenia
degradacją parametrów stanu jakościowego lub
ilościowego wód podziemnych objętych
ochroną.

20%
/
10%

Przedmiotowy zakaz będzie związany ze zmianą technologii
produkcji rolniczej na badanym terenie na produkcję droższą
ekologiczną, lub ograniczenie dotychczasowego użytkowania
terenów. Ograniczenie użytkowania terenu będzie polegać na
wykluczeniu ze stosowania najpowszechniejszego na rynku
preparatu zawierającego substancję czynną Grifosat ( cena
produktu tj. 14 zł / litr, przy wymaganym stosowaniu 3 litry/ha),
gdzie proces stosowania wyceniony jest na poziomie 40 zł/ha.
Łączna cena stosowania powyższego środka na hektar wraz z
dozowaniem wyniesie 82 zł/ha).
Koszty wprowadzenia zakazu związane będą ze zwiększeniem
nakładów finansowych poniesionych na użytkowanie ha
gruntów rolnych. Koszt wiązał się będzie z zabiegiem
talerzowania pola, którego koszt wyniesie 200 zł/ha oraz
konieczności stosowania certyfikowanych preparatów
ekologicznych (Biopreparaty proste, o krótkim okresie
rozpadu).
W związku z powyższym przyjęto cenę wprowadzenia
omawianego zakazu na poziomie 200 zł/ha. Uwzględniając
powierzchnię gruntów ornych, która dla obszaru ochronnego
wynosi w przybliżeniu 4 771 ha przedmiotowy zakaz będzie
generował koszt rzędu 954 200 zł
Opisywany zakaz stanowi konieczność wdrożenia procesu
inwestycyjnego przez rolników i zbudowanie szczelnych płyt
obornikowych zabezpieczających przed przesiąkaniem
odcieków do gruntu i wód gruntowych. W szacowanym
obliczonym koszcie wprowadzenia zakazu przyjęto średnią ilość
DJP pogłowia zwierząt hodowlanych na analizowanym
obszarze. Według danych GUS dla jednostki DJP przewiduje się
2
2,5 m powierzchni płyty obornikowej, co stanowi koszt 125 zł
dla jednego metra kwadratowego. W obszarze ochronnym
obliczono ok. 4500 jednostek DJP (t j. dla 2504 krów po 600kg
za sztukę i 6227 trzody chlewnej po 120 kg za sztukę =
(2504x600 + 6227x120)/500) Wskaźnik % uwzględnia
szacunkową ilość dotychczas wykonanych płyt obornikowych w
programach unijnych.
Analizując proces inwestycyjny i skomplikowane procedury
prawno administracyjne zmierzające do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranych inwestycji
mogących znacząco wpływać na środowisko (Rozporządzenie
MŚ z dnia 9 listopada 2010 r. Dz. Ustaw 213) powyższy zakaz
będzie generować dodatkowe istotne koszty po stronie
potencjalnych inwestorów. Należy uwzględnić również fakt, iż
ograniczenie do minimum zagrożenia degradacją parametrów
stanu jakościowego lub ilościowego wód podziemnych objętych
ochroną będzie wymagało po stronie potencjalnego inwestora
uwzględnia określonych nakładów finansowych/
inwestycyjnych m.in. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
które będą w przyszłości rozpatrywane indywidualnie w
zależności od rodzaju potencjalnej działalności i skali
oddziaływania na środowisko. Ze względu na skalę
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
obejmującą 51 kategorii, a tym samym szeroką skalę
działalności gospodarczych dla potrzeb szacowania kosztów
wprowadzenia omawianego zakazu uwzględniono cenę
2
gruntów pod inwestycje na poziomie 64,21 zł/m jako
wymierną jednostkę obliczeniową wartości pieniężnej przyjęto
wskaźnik procentowy na poziomie 20% określony analitycznie z
uwagi na brak danych statystycznych, założono że
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przedmiotowy zakaz może dotyczyć 1/5 powierzchni terenów
zabudowy produkcyjno-usługowej, usługowej i terenów
górniczych.

Ad. 11 Zakaz lokalizowania nowych
przydomowych oczyszczalni ścieków w
obszarach zwartej zabudowy.

Ad. 4 (przepisy odrębne) Zakaz stosowania
komunalnych osadów ściekowych. Podstawa
prawna: art. 96 ust. 12 pkt 8 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.
21, z późn. zm.).

brak
wskaźnika
/brak
roszczeń

brak
wskaźnika
/
100%

Zakaz dotyczy ilości prawdopodobnych lokalizacji
przydomowych oczyszczalni ścieków. Przedmiotowa analiza
uwzględnia cenę budowy pojedynczej przydomowej
oczyszczalni ścieków wraz z kosztami sporządzenia operatu
wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Szacowany łączny koszt wynosi około 9000 zł, natomiast roczny
koszt eksploatacji szacuje się na poziomie 200 zł. Zakaz
skutkował będzie obowiązkiem posiadania zbiornika na ścieki,
którego średnia cena rynkowa wynosi 5000 zł oraz koszt
wywozu ścieków wozami asenizacyjnymi w skali roku około
1800 zł. Biorąc pod uwagę koszty budowy i eksploatacji
(głównie neutralizowanie powstających osadów) przydomowej
oczyszczalni ścieków w okresie dwuletnim, który jest wyższy od
zbiornika na ścieki, a także 2 letni okres możliwego wystąpienia
z roszczeniem przyjęto zerową wartość szacowanych kosztów
roszczeń.
W analizie kosztów uwzględniono ilość osadów produkowanych
przez oczyszczalnie ścieków w gminach znajdujących się w
obszarze ochronnym i wykorzystywanych w rolnictwie, która
wynosi 585,4 Mg/rok. Powierzchnia gruntów ornych dla gmin,
w obrębie których znajdują się oczyszczalnie ścieków wynosi w
przybliżeniu 45505 ha. W związku z powyższym ilość osadów
stosowana w rolnictwie przeliczona na jednostkę powierzchni
w ha wynosi 12,84 kg/ha rocznie. Uwzględniając zawartość
azotu w osadach komunalnych na poziomie 3,5%
wprowadzenie zakazu spowoduje deficyt azotu na poziomie
0,45 kg/ha gruntów ornych. Biorąc pod uwagę średnią cenę
tony nawozu o zawartości 34% azotu, która wynosi 1300 zł,
zrekompensowanie deficytu azotu dla 1 ha użytków rolnych
stanowi koszt na poziomie 1,72 zł/ha. Sumaryczna wartość
gruntów ornych dla obszaru ochronnego wynosi w przybliżeniu
4 771 ha stąd szacowany koszt kształtuje się na poziomie 8 206
zł. Wprowadzenie zakazu nie wpłynie na zwiększenie kosztów
działalności oczyszczalni ścieków ponieważ założono, że
przedmiotowe oczyszczalnie zbędą wytworzone osady poza
obszarem ochronnym.

Przyjęcie takiego rozwiązania metodycznego po analizie i identyfikacji rodzajów
prowadzonych działalności skutkuje uwzględnieniem rzeczywistego sposobu korzystania z
nieruchomości w przeprowadzonej prognozie kosztów. Pozwala również na indywidualne
podejście do poszczególnych zakazów, których wprowadzenie będzie skutkowało
ograniczeniem użytkowania gruntów, wyrażonymi w postaci konieczności realizacji
inwestycji prowadzących do spełnienia nowych wymogów oraz
zwiększeniem kosztów użytkowania.
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zabiegów skutkujących

Stąd obliczone koszty wprowadzenia obszaru ochronnego dla poszczególnych zakazów
ujętych w projekcie rozporządzenia przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp. Zakazy na podstawie opinii prawnej Kancelarii KoncepTT z dnia 8.09.2014 r.

Koszty

1.

Zakaz retencji powierzchniowej odpadów ciekłych lub szlamów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238 i 888).

0.00

2.

Zakaz przetwarzania w glebie i ziemi odpadów płynnych lub szlamów w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

0.00

3.

Zakaz składowania odpadów w gruncie lub na powierzchni ziemi, z wyjątkiem składowania odpadów
na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, jeżeli pozwolenie na budowę składowiska odpadów uzyskano przed dniem wejścia
w życie rozporządzenia.
1 000 000.00

4.

Zakaz rolniczego wykorzystania ścieków

5.

Zakaz stosowania nawozów naturalnych w postaci płynnej, tj. gnojówki i gnojowicy

6.

Zakaz wprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych odprowadzanych siecią kanalizacji
deszczowej z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów zabudowanych, przemysłowych,
handlowych, usługowych, składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów, w ilości, jaka
powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, bez wcześniejszego ich
oczyszczenia zgodnie z warunkami, o których mowa w § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 oraz z 2009 r. Nr 27, poz. 169).
1 646 850.00

7.

Zakaz stosowania nawozów sztucznych i naturalnych w dawkach przekraczających „Zalecenia
nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych” zawarte w instrukcji
upowszechnieniowej nr 151 z 2008 r. wydanej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB
Puławy.

802 526.71

8.

Zakaz stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na ich wprowadzenie do obrotu
zaklasyfikowano jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka, organizmów wodnych lub
środowiska, z wyjątkiem przypadków stwierdzenia występowania roślin stwarzających zagrożenie dla
zdrowia ludzi, jeżeli takiego zezwolenia udzieli i określi warunki stosowania środka ochrony roślin
wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa.

954 256.97

9.

Zakaz przechowywania obornika w sposób inny niż zabezpieczający przed przenikaniem odcieków do
wód lub do gruntu.

421 687.50

0.00

Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ocena
oddziaływania na środowisko przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 i 1238) oraz
dokumentacja hydrogeologiczna, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2d ustawy z dnia z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.) wykazały możliwość
zagrożenia degradacją parametrów stanu jakościowego lub ilościowego wód podziemnych objętych
10. ochroną.
11. Zakaz lokalizowania nowych przydomowych oczyszczalni ścieków w obszarach zwartej zabudowy.
(przepisy odrębne) Zakaz stosowania komunalnych osadów ściekowych. Podstawa prawna: art. 96 ust.
12. 12 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).

Razem

1 380 345.95

2 567 078.24
0.00
8 206.61

8 780 952
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Na analizowanym obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 401
wyodrębniono trzy podobszary ochronne, dla których koszty roszczeń w podziale na numery
obszarów ochronnych przedstawiają się następująco:


Dla obszaru 40101

-

2 109 274 zł



Dla obszaru 40104

-

901 731 zł



Dla obszaru 40105

-

5 769 947 zł

Podsumowując wyliczony szacunkowy koszt roszczeń wyniósł 8 780 952 zł.

7. OSZACOWANIE KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH
PROPONOWANEJ OCHRONY GZWP

Z

WPROWADZENIA

Korzyści obok kosztów stanowią jedną ze składowych bilansu rozpatrywanego w trakcie
ustanawiania wyznaczonych obszarów ochronnych GZWP.
Sposób szacowania korzyści został przedstawiony w "Metodyce szacowania kosztów
ustanawiania obszarów ochronnych" (Słysz i in., 2012). Zgodnie ze wspomnianą metodyką
korzyści z ustanowienia obszaru ochronnego dla GZWP są równe iloczynowi wielkości
zasobu oraz korzyści jednostkowej („równe są wartości wody, którą chronimy”). Wielkość
zasobu może być wyznaczona metodą uproszczoną polegającą na określeniu objętości wody
w GZWP lub metodą złożoną, w której objętość wody koryguje się na podstawie bilansu
wody (uwzględnia ona potrzeby i wynikające z nich zużycie wody). W Metodyce podano
również dwie metody oceny korzyści jednostkowej. W metodzie uproszczonej korzyść
jednostkowa jest równa cenie wody, ewentualnie pomniejszonej o koszty produkcji
(pozyskania, uzdatniania i dystrybucji), natomiast w metodzie złożonej uwzględnia się wzrost
ceny wynikający ze zmniejszaniem się zasobów.
Ważnym zagadnieniem jest określenie obszaru oraz okresu, dla których jest wykonywane
szacowanie korzyści. Wszystkie przedstawione szacunki zostały wykonane dla przestrzeni
GZWP 401, z wykorzystaniem danych z lat 2010-2014. Dla tego okresu były określone
wysokości poboru (stan na 2010 r.), zasobów wód podziemnych (stan na 2013 r.), cen
jednostkowych wody (stan na 2014 r.). Wyniki obliczeń (korzyści) zostały podane dla stanu
obecnego, oraz dla pięcioletniego horyzontu czasowego określonego założonym poziomem
wzrostu cen wody w tym okresie. Wartość rynkowa wody w perspektywie pięcioletniej
została określona przy założeniu, że tempo wzrostu cen w tym okresie będzie takie, jak
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obserwowane w ostatnich 5 latach. Należy zaznaczyć, że takie podejście niesie za sobą
niepewność uzyskanych prognoz. Przyjęcie okresu pięcioletniego jest sugerowane w
Metodyce (Słysz i in., 2012), dla takiego okresu zostały również oszacowane koszty
wynikające z wprowadzenia proponowanej ochrony GZWP 401.
W niniejszym opracowaniu do oszacowania objętości wody w GZWP oraz korzyści
jednostkowej wybrano metody uproszczone. Uznano je, biorąc pod uwagę dostępne dane, za
bardziej odpowiednie dla analizowanego zbiornika. Owszem, metody uproszczone nie
uwzględniają w obliczeniach niektórych składników („bilansu wody”), ale uzyskane nimi
wyniki można uznać za wiarygodne. Nie wykonano obliczeń metodą złożoną również z tego
powodu, że Autorzy niniejszego opracowania krytycznie odnoszą się do zapisów dotyczących
tej metody, przedstawionej w Metodyce (Słysz i in., 2012).
Do zestawienia bilansu korzyści i kosztów wynikających z ustanowienia obszaru
ochronnego GZWP należy wykorzystać przede wszystkim wartość oszacowanych zasobów
dyspozycyjnych wód podziemnych. W zależności od przyjętej wysokości korzyści
jednostkowej wynosi ona wg cen wody i kosztów jej produkcji określonych dla 2014 r.
339 034 lub 10 206 zł/d a wg cen przyjętych dla 2019 r. 490 374 lub 14 677 zł/d. Przyjmując
pięcioletni horyzont czasowy analizy uzyskamy wartości korzyści (suma korzyści w okresie
pięcioletnim) w wysokości 784 853 574 lub 23 640 693 zł. Podane wartości obliczono przy
założeniu stałości zasobów dyspozycyjnych oraz stopniowego wzrostu cen wody w
wysokości średnio 8,93% w skali roku. Obliczone wartości będą możliwe do osiągnięcia przy
maksymalnym wykorzystywaniu zasobów wód podziemnych zbiornika.
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Wartości korzyści wynikające z wysokości zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych
obliczone dla pięcioletniego horyzontu czasowego.
Rok

Qdysp

Cena
wody
3

Qdysp*Cena wody

Cena wodyKoszt produkcji

[zł/d]

[zł/1m -zł/1m ]

[m /d]

3

[zł/1m ]

2014

97200

3.488

2015

97200

3.799

369263 134780995

2016

97200

4.111

2017

97200

2018
2019

[zł/rok]

3

3

Qdysp*(Cena wodyKoszt produkcji)
[zł/d]

[zł/rok]

3.799-3.685

11081

4044565

399589 146249574

4.111-3.987

12053

4411398

4.422

429818 156883570

4.422-4.289

12928

4718720

97200

4.734

460145 167952925

4.734-4.591

13900

5073500

97200

5.045

490374 178986510

5.045-4.893

14774

5392510

3.488-3.383

suma 2015-2019

784853574

23640693

suma 2015-2019

784853574

23640693

Przyjęte w obliczeniach ceny wody w poszczególnych latach prognostycznych (20152019) zostały obliczone przy założeniu wzrostu cen w analizowanym okresie o 44,65%,
średnio 8,93% w roku (44,65%:5=8,93%). Cenę w poszczególnych latach uzyskano
zwiększając cenę z 2014 roku (3,488 zł) o 8,93% (2015 r.), 17,86% (2016 r.), 26,79% (2017
r.), 35,72% (2018 r.) i 44,65% (2019 r.). Realny wzrost cen wody rok do roku uzyskany w
obliczeniach wyniesie: 8,93% od 2014 do 2015 r.; 8,20% od 2015 do 2016 r.; 7,58% od 2016
do 2017 r.; 7,04% od 2017 do 2018 r.; 6,58% od 2018 do 2019 r.
Wykonane obliczenia korzyści należy przyjmować jako orientacyjne. Wynika to z braku
dla omawianego GZWP dokumentacji hydrogeologicznej określającej zasoby dyspozycyjne
wód podziemnych dla całej jego powierzchni. Dane zawarte w dostępnych materiałach
wskazują na znaczne wykorzystanie zasobów wód podziemnych GZWP 401.
Istotna przy rozpatrywaniu możliwych do uzyskania korzyści jest również ocena
bazująca na wielkości rzeczywistego poboru wód podziemnych zbiornika (34 776 m3/d w
roku 2010). Wskazuje ona na realne wartości, uwzględniające aktualne zapotrzebowanie na
wodę. Przyjmując cenę rynkową wody z 2014 r. oraz określoną dla 2019 r. uzyskamy
wysokości korzyści odpowiednio 121 299 i 175 445 zł/d.
Przyjmując pięcioletni horyzont czasowy analizy uzyskamy wartości korzyści (suma
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korzyści w okresie pięcioletnim) w wysokości 280 803 144 zł. W obliczeniach, podobnie jak
wyżej, założono stałość poboru w okresie pięcioletnim oraz stopniowy wzrost cen wody w
wysokości średnio 8,93% w skali roku.

Rok

Prz

Cena wody

[m /d]

3

[zł/1m ]

2014

34776

3.488

2015

34776

2016

3

Prz *Cena wody
[zł/d]

[zł/rok]

3.799

132114

48221610

34776

4.111

142964

52324824

2017

34776

4.422

153779

56129335

2018

34776

4.734

164630

60089950

2019

34776

5.045

175445

64037425

suma 2015-2019

280803144

8. BILANS KOSZTÓW I KORZYŚCI OBSZARU OCHRONNEGO GZWP
Bilans kosztów i korzyści związanych z ustanowieniem obszaru ochronnego dla GZWP
401 zestawiono, zgodnie z zalecaną metodyką (Słysz i in., 2012), uwzględniając wartości
przedstawione w rozdziałach 7 i 8.
Zestawienie w bilansie korzyści z kosztami jest zasadne. Pozwala właściwie podjąć
decyzję dotyczącą wprowadzenia proponowanej ochrony zbiornika. W tym celu należy
uwzględniać wszystkie wartości korzyści obliczone w rozdziale 8.3 opracowania głównego,
określone dla różnych typów zasobów oraz poboru. Jednakże wartością, która jednoznacznie
wskazuje za opłacalnością wprowadzenia ochrony jest, podana powyżej, wartość obliczona
dla pięcioletniego horyzontu czasowego w oparciu o wysokości rzeczywistego poboru wód
podziemnych. Jest to wartość minimalna ze wszystkich obliczonych korzyści a zarazem
znacznie przekraczająca wyznaczone koszty.
W rozdziale 8.3 opracowania głównego w obliczeniach wykorzystano dwie wartości
korzyści jednostkowej: określone przez cenę rynkową wody, oraz cenę rynkową wody
pomniejszoną o koszty produkcji. W części interpretacyjnej wykorzystano wyłącznie wartości
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korzyści obliczone z wykorzystaniem ceny rynkowej wody, uznanej za bardziej odpowiednią
do tego typu obliczeń. Decyduje ona bowiem o wysokości przychodu wynikającego ze
sprzedaży wody poszczególnych podmiotów gospodarczych a pośrednio skarbu państwa.
W pierwszej kolejności do zestawienia wykorzystano wartości korzyści, oszacowanych
na podstawie wysokości zasobów dyspozycyjnych oraz cen rynkowych wody brutto, oraz
kosztów określonych dla pięcioletniego horyzontu czasowego. W ostatecznym rozrachunku
oszacowana wartość korzyści (784 853 574 zł) przewyższa prawie dziewięćdziesięciokrotnie
wysokość kosztów (8 780 952 zł).
Podobne zestawienie wykonano dla kosztów oraz korzyści obliczonych dla pięcioletniego
horyzontu czasowego w oparciu o wysokości rzeczywistego poboru wód podziemnych
(280 803 144 zł). Obliczona wartość korzyści przekracza oszacowane koszty około
trzydziestodwukrotnie.

Największe koszty według przedstawionych szacunków generują zakazy:


Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których ocena oddziaływania na środowisko przeprowadzona zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 i 1238) oraz dokumentacja hydrogeologiczna, o
której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2d ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.) wykazały możliwość
zagrożenia

degradacją

parametrów

stanu

jakościowego

lub

ilościowego

wód

podziemnych objętych ochroną - całkowity koszt szacowanych roszczeń: 2 567 078 zł,


Zakaz wprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych odprowadzanych siecią
kanalizacji

deszczowej

zabudowanych,

z

zanieczyszczonej

przemysłowych,

handlowych,

powierzchni
usługowych,

szczelnej

terenów

składowych,

baz

transportowych oraz dróg i parkingów, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co
najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, bez wcześniejszego ich oczyszczenia zgodnie z
warunkami, o których mowa w § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24
lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
22

wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 oraz z 2009 r. Nr 27, poz. 169) - całkowity koszt
szacowanych roszczeń: 1 646 850 zł,


Zakaz stosowania nawozów naturalnych w postaci płynnej, tj. gnojówki i gnojowicy całkowity koszt szacowanych roszczeń: 1 380 346 zł,



Zakaz składowania odpadów w gruncie lub na powierzchni ziemi, z wyjątkiem
składowania odpadów na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jeżeli pozwolenie na budowę
składowiska odpadów uzyskano przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, całkowity
koszt szacowanych roszczeń: 1 000 000 zł,

Pozostałe szacowane roszczenia stanowią około 33% całkowitej obliczonej sumy i należą
do nich:
 Zakaz stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na ich
wprowadzenie do obrotu zaklasyfikowano jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia
człowieka, organizmów wodnych lub środowiska, z wyjątkiem przypadków stwierdzenia
występowania roślin stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi, jeżeli takiego
zezwolenia udzieli i określi warunki stosowania środka ochrony roślin wojewódzki
inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, całkowity koszt szacowanych roszczeń:
954 257 zł,


Zakaz stosowania nawozów sztucznych i naturalnych w dawkach przekraczających
„Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych” zawarte
w instrukcji upowszechnieniowej nr 151 z 2008 r. wydanej przez Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB Puławy, całkowity koszt szacowanych roszczeń:
802 527 zł,



Zakaz przechowywania obornika w sposób inny niż zabezpieczający przed przenikaniem
odcieków do wód lub do gruntu, całkowity koszt szacowanych roszczeń: 421 687 zł,



(przepisy odrębne) Zakaz stosowania komunalnych osadów ściekowych. Podstawa
prawna: art. 96 ust. 12 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013
r. poz. 21, z późn. zm.), całkowity koszt szacowanych roszczeń: 8 207 zł.

Szacowane koszty wprowadzenia obszaru ochronnego nie są nieproporcjonalne w
stosunku do obliczonych korzyści, stanowią zaledwie 1,12% szacowanych korzyści na
poziomie zasobów dyspozycyjnych i 3,13% na poziomie obliczeń wykonanych dla
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pięcioletniego horyzontu czasowego w oparciu o wysokości rzeczywistego poboru wód
podziemnych.
Przy wprowadzaniu obszaru ochronnego i ostatecznym formułowaniu warunków
ochronnych nie należy się kierować jedynie kryterium wysokości kosztów, zmiana formy
zakazu w celu ograniczenia roszczeń lub rezygnacja z ochrony poprzez wyeliminowanie
najbardziej kosztownych zakazów może w znacznym stopniu ograniczyć ochronę zasobów
wód podziemnych, narażając je w perspektywie czasu na zanieczyszczenie. Przy weryfikacji
warunków ochrony należy zwrócić szczególną uwagę czy poszczególne zakazy się nie
nakładają np. Zakaz stosowania nawozów sztucznych i naturalnych w dawkach
przekraczających „Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków
zielonych” zawarte w instrukcji upowszechnieniowej nr 151 z 2008 r. wydanej przez Instytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB Puławy (Ad. 7), którego wprowadzenie ma za
zadanie zapewnienie prowadzenia racjonalnego i zapobiegającego negatywnym skutkom
środowiskowym nawożenia w wyniku sporządzenia planów nawożenia na podstawie
przeprowadzonych analiz gleb. Stąd należy rozważyć zasadność wprowadzenia zakazu
stosowania nawozów naturalnych w postaci płynnej, tj. gnojówki i gnojowicy (Ad. 5).

9. OCENA SKUTKÓW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH WPROWADZENIA
PROPONOWANEJ OCHRONY GZWP
Jednym z ważnych zadań polityki Państwa jest ochrona wód podziemnych przed
degradacją zasobową i jakościową oraz tworzenie warunków racjonalnego nimi
gospodarowania. Osiągnięcie tego celu realizowane jest m.in. poprzez koncepcję ochrony
głównych zbiorników wód podziemnych.
Przyjęto, że obszary wymagające szczególnej ochrony obejmują wyznaczony w procesie
dokumentowania obszar ochronny GZWP nr 401. Zasadniczym celem proponowanych
działań jest ochrona wód piętra kredowego GZWP nr 401 Niecka Łódzka. Założono, że
realizacja zamierzeń ochronnych obejmować będzie wprowadzenie stosownych zakazów
(rozdział 5 opracowania głównego), efektem czego będą określone skutki społecznogospodarcze:
Wprowadzenie obszaru będzie się wiązać ze zwiększonymi nakładami finansowymi na
dotychczas prowadzoną i planowaną działalność, spowoduje również ograniczenie sposobu
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użytkowania własności i będzie przyczyną powstania roszczeń (rozdział 7 opracowania
głównego).
Przyczyni się do powstrzymania degradacji środowiska wód podziemnych i
zachowania/poprawy czystych wód przeznaczonych do wykorzystania, do celów planowanej
działalności przemysłowej, handlowo-usługowej, zakładów wymagającej wody wysokiej
jakości oraz aktualnego i planowanego zaopatrzenia dla potrzeb zaopatrzenia ludności w
wodę przeznaczoną do spożycia. Efektem czego w perspektywie czasu będzie zmniejszenie
nakładów finansowych na uzdatnianie wód podziemnych przeznaczonych do spożycia, ujęte
w korzyściach wprowadzenia obszaru ochronnego. Co spowoduje również poprawę walorów
turystycznych i pośrednio pozytywnie będzie wpływać na stan zdrowia mieszkańców,
poprzez spożycie wód podziemnych lepszej jakości i zmniejszenie zanieczyszczenia
środowiska gruntowo wodnego.
Podsumowując praktycznie wszystkie zakazy kładą nacisk na poprawę i ochronę stanu
jakościowego wód podziemnych i w wyniku czego pośrednio powierzchniowych, co
przyczyni się do znacznych korzyści społecznych (poprawa jakości wód podziemnych,
zabezpieczenie rezerw wód podziemnych, położy nacisk na rozbudowę infrastruktury wodnokanalizacyjnej). Biorąc pod uwagę rodzaje zakazów oraz ich oddziaływanie w znacznym
stopniu dotyczące terenów rolnych, wprowadzenie przedmiotowego obszaru ochronnego
przyczyni się do bardziej świadomego prowadzenia działalności rolniczej, poprzez obowiązek
wykonywania planów nawożenia, a tym samym przyczyni się do stosowania nawozów w
dawkach przystosowanych do rodzaju produkcji rolnej zapobiegając zanieczyszczeniu wód
podziemnych. Przedmiotowe zakazy będą miały również pozytywny wpływ na rozwoju
rolnictwa ekologicznego.
Negatywnym skutkiem wprowadzenie obszaru ochronnego będzie powstanie kosztów po
stronie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związanych z konieczności
inwestycji prowadzących do spełnienia nowych wymogów. Koszty te będą dotyczyły przede
wszystkim zakładów przemysłowych zlokalizowanych w granicach obszaru ochronnego,
które mogą powodować wycieki substancji szkodliwych do gleby. Polegały będą na
inwestycyjnych i wybudowaniu szczelnych płyt, zapewniających zabezpieczenie przed
wprowadzeniem do gruntów odcieków z odpadów i zabezpieczenia przed ich infiltracją do
wód gruntowych. Negatywne skutki wprowadzenia obszaru ochronnego dotyczyć będą
również podmiotów gospodarczych aktualnie wprowadzających do ziemi wody opadowe i
roztopowe bez oczyszczenia oraz gospodarstw rolnych w związku z zakazem Ad. 9 (Zakaz
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przechowywania obornika w sposób inny niż zabezpieczający przed przenikaniem odcieków
do wód lub do gruntu). Przyczynią się również w znacznym stopniu do zwiększenia kosztów
utrzymania produkcji rolniczej na dotychczasowym poziomie w wyniku wprowadzenia
ograniczeń w stosowaniu nawozów naturalnych, osadów ściekowych oraz środków ochrony
roślin.
Przedmiotowy obszar ochronny nie powinien wpłynąć na zmianę planowanego
zagospodarowania przestrzennego w zakresie ustalanych funkcji zagospodarowania terenu.
Wymusi jednak zmianę mającą na celu wprowadzenie obszaru ochronnego do aktów prawa
miejscowego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymienionych w
rozdziale 4.4.2 opracowania głównego.
W takim rozumieniu głównym beneficjentem korzyści ustanowienia obszaru ochronnego
będą wszyscy mieszkańcy omawianego obszaru oraz wszyscy odbiorcy. Największe korzyści
bezpośrednie czerpać będą podmioty gospodarcze sprzedające wodę w celu zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia jak i zakładów wymagających wody wysokiej
jakości, a pośrednio także Skarb Państwa.
Warto pamiętać przy ustanawianiu obszarów ochronnych, że koszty poniesione na
zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska, w tym wód podziemnych, są statystycznie trzy do
czterech razy mniejsze od kosztów rekultywacji już zanieczyszczonego środowiska.
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