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Synteza pracy pn. „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni rzeki Brdy”

I. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku opracował projekt
rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Brdy (dalej: WKW).
Projekt ten poddano strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (dalej: OOŚ).
Praca pn. „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód
zlewni rzeki Brdy” obejmowała następujące zadania:
1. Sporządzenie projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu warunków
korzystania z wód zlewni rzeki Brdy.
2. Opracowanie metodyki prowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień
warunków.
3. Organizację i przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych.
4. Opracowanie ostatecznej wersji projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Brdy
oraz prognozy oddziaływania na srodowisko.
Niniejsza synteza stanowi skondensowane podsumowanie realizacji ww. zadań.
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II. STRESZCZENIE PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Wprowadzenie
Dyrektor RZGW w Gdańsku opracował projekt rozporządzenia w sprawie warunków
korzystania z wód zlewni rzeki Brdy (dalej: WKW). Projekt ten poddano strategicznej OOŚ,
zgodnie z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. Prognoza oddziaływania na
środowisko jest dokumentem stanowiącym element postępowania w sprawie strategicznej
OOŚ. Zasadniczym (choć nie jedynym) celem sporządzenia prognozy jest analiza zgodności
ocenianego dokumentu z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu
międzynarodowym i krajowym, a także analiza oddziaływań WKW na poszczególne
komponenty środowiska. Zawartość prognozy wynika z przepisów o ochronie środowiska
oraz z pisemnego stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
i Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Prognoza składa się z czterech głównych merytorycznych bloków / filarów:
charakterystyka ocenianego dokumentu, uwarunkowania środowiskowe mające znaczenie
dla wdrażania ustaleń WKW, strategiczna ocena oddziaływań środowiskowych oraz
propozycja działań minimalizujących ryzyko wystąpienia negatywnego wpływu na
środowisko.
Stopień szczegółowości treści prognozy oddziaływania na środowisko jest adekwatny
do charakteru treści WKW. Oznacza to, że przeprowadzone analizy nie sięgają do poziomu
szczegółowości poszczególnych obiektów przyrodniczych, lecz opierają się na ogólnej
identyfikacji kluczowych oddziaływań, jakie mogą wystąpić w związku z praktycznym
stosowaniem WKW. Szczegółowa analiza konkretnych działań i przedsięwzięć może być
przeprowadzona na etapie postępowań administracyjnych dla konkretnych działań
i przedsięwzięć (np. na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub
decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego).
Informacje o zawartości projektowanego dokumentu
Zgodnie z art. 115 ustawy Prawo wodne, warunki korzystania z wód regionu wodnego
powinny określać:
1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów
środowiskowych;
2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;
3) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo
dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów
środowiskowych, w szczególności w zakresie:
a) poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
b) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
c) wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do
wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,
d) wykonywania nowych urządzeń wodnych.
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Celem opracowania warunków korzystania z wód zlewni jest stworzenie narzędzi
wspomagających osiągnięcie celów środowiskowych związanych z ochroną wód oraz
uszczegółowienie wytycznych do wydawania decyzji administracyjnych ustalających zakres
i formę korzystania z wód. Samo „korzystanie z wód” zostało szczegółowo zdefiniowane
w ustawie Prawo wodne i jest ono przedstawione w treści prognozy.
Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu wspólnotowym, krajowym
i regionalnym
Na szczeblu wspólnotowym kluczowym dokumentem w dziedzinie środowiska wodnego
jest „Plan ochrony zasobów wodnych Europy”, który został opublikowany przez Komisję
Europejską 14 listopada 2012 r. Przedstawiono tu trójstopniową strategię:
1) poprawa wdrażania obecnej polityki wodnej UE dzięki pełnemu wykorzystaniu
możliwości obecnych przepisów - na przykład szersze wykorzystywanie środków
w zakresie naturalnego potencjału retencyjnego, takich jak odnowa terenów podmokłych
oraz równin zalewowych, lub skuteczniejsze stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”
za pomocą pomiarów zużycia wody, ustalania cen wody i analiz gospodarczych;
2) zwiększenie integracji celów polityki wodnej z innymi powiązanymi obszarami polityki,
np. rolnictwem, rybołówstwem, energią odnawialną, transportem oraz Funduszem
Spójności i funduszami strukturalnymi;
3) uzupełnienie luk w obecnym prawodawstwie, zwłaszcza w zakresie rozwiązań
potrzebnych do zwiększenia efektywności gospodarowania wodami.
Równie istotnym dokumentem mającym znaczenie dla niniejszej prognozy jest „Unijna
strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.”, którą Komisja Europejska
przedstawiła 3 maja 2011 r. Strategia formułuje:
1) wizję na rok 2050: „Do 2050 roku różnorodność biologiczna w Unii Europejskiej oraz
funkcje ekosystemu, które ona zapewnia i które stanowią jej kapitał naturalny, będą
chronione, wycenione i zostaną odpowiednio odtworzone ze względu na wartość
różnorodności biologicznej samej w sobie oraz ich fundamentalny udział w zapewnianiu
dobrobytu człowieka i koniunktury gospodarczej, tak aby uniknąć katastrofalnych zmian
wywołanych przez utratę różnorodności biologicznej”;
2) przewodni cel na rok 2020: „Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej
i degradacji funkcji ekosystemu w UE do 2020 r. oraz przywrócenie ich w możliwie
największym stopniu, a także zwiększenie wkładu UE w zapobieganie utracie
różnorodności biologicznej na świecie”.
Spośród najważniejszych unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska, które
mają zasadnicze znaczenie dla niniejszej prognozy, warto przywołać następujące:
− uniknięcie, na obszarach Natura 2000, pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych
i siedlisk gatunków, jak również w celu uniknięcia zakłócania życia gatunków, dla których
zostały wyznaczone takie obszary, o ile to zakłócanie może mieć znaczenie w stosunku do
celów dyrektywy siedliskowej (art. 6(2) dyrektywy 92/43/EWG),
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− zachowanie lub odtworzenie, we właściwym stanie ochrony, siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków dzikiej fauny i flory będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty
(art. 2(2) dyrektywy 92/43/EWG – dotyczy to gatunków i siedlisk przyrodniczych
w obszarach sieci Natura 2000 oraz poza nimi),
− zachowanie elementów krajobrazu istotnych dla migracji, rozprzestrzeniania i wymiany
genetycznej dzikich gatunków, np. rzeki i ich brzegi (art. 10 dyrektywy 92/43/EWG),
− zachowanie populacji gatunków ptaków na poziomie, który odpowiada w szczególności
wymogom ekologicznym, naukowym i kulturowym, mając na uwadze wymogi
ekonomiczne i rekreacyjne lub w celu dostosowania populacji tych gatunków do tego
poziomu (art. 2 dyrektywy 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. roku w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa),
− zapobiegnięcie pogarszaniu stanu wód oraz ochrona i poprawa stanu ekosystemów
wodnych oraz, w odniesieniu do ich potrzeb wodnych, ekosystemów lądowych i terenów
podmokłych bezpośrednio uzależnionych od ekosystemów wodnych (art. 1 RDW),
− cele środowiskowe dla poszczególnych części wód.

−
−
−
−

RDW definiuje cele środowiskowe, które mają służyć poprawie jakości wód tj.:
niepogarszanie stanu części wód;
osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan/potencjał ekologiczny i chemiczny dla wód
powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych;
spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych
w odniesieniu do obszarów chronionych;
zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych
do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji.

Spośród dokumentów krajowych należy wymienić przede wszystkim Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz Program wodno – środowiskowy kraju,
(który określa podstawowe i uzupełniające działania zmierzające do poprawy lub utrzymania
dobrego stanu wód na poszczególnych obszarach dorzeczy w Polsce, a jego podsumowanie
stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami).
Analiza zgodności ocenianego dokumentu z polityką ochrony środowiska
Oceniany WKW jest wyrazem realizacji polityki ochrony wód zapisanej w dokumentach
strategicznych. Żaden z przepisów ocenianego dokumentu nie jest sprzeczny
ze strategicznymi celami w dziedzinie ochrony środowiska.
Analiza uwarunkowań środowiskowych
Pod względem administracyjnym zlewnia rzeki Brdy przedzielona jest granicą
województw: pomorskiego i kujawsko – pomorskiego. Największe ośrodki miejskie to:
Bydgoszcz (356 177 mieszkańców), Chojnice (39 919 mieszkańców), Tuchola (13 886
mieszkańców), Koronowo (11 025 mieszkańców), Czersk (9 802 mieszkańców), Sępólno
Krajeńskie (9 149 mieszkańców) oraz Kamień Krajeński (2 342 mieszkańców).
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Tereny zurbanizowane stanowią zaledwie 2,4 % powierzchni zlewni. Dominują
tu głównie tereny leśne (we wschodniej i północnej części zlewni) oraz rolne (w części
zachodniej i południowo – wschodniej). Grunty orne pokrywają około 40 % powierzchni
zlewni. Ponad 1/3 powierzchni zlewni jest porośnięta lasami.
Zlewnia rzeki Brdy zlokalizowana jest w regionie wodnym Dolnej Wisły, stanowiącym
część dorzecza Wisły. Główny ciek, tj. rzeka Brda, jest lewobrzeżnym dopływem Wisły, ma
długość 245,5 km. Powierzchnia zlewni wynosi 4 661,3 km2. Brda wypływa z jeziora
Smołowego na pojezierzu Bytowskim, na północny wschód od miejscowości Miastko. Rzeka
przepływa przez szereg jezior, Równinę Charzykowską, Bory Tucholskie i Dolinę Brdy do
Kotliny Toruńskiej. Powyżej zapory w Mylofie od Brdy odgałęzia się Wielki Kanał Brdy.
Okresowo, dla potrzeb rolnictwa, cały przepływ Brdy kierowany jest do Kanału dla
nawodnień łąk. W dolnym biegu rzeka jest skanalizowana, włączona w system drogi wodnej
łączącej Wisłę z Odrą poprzez Kanał Bydgoski, Noteć oraz Wartę. W dolnym biegu
zlokalizowane są zapory wodne w Koronowie, Tryszczynie i Smukale.
Zlewnia rzeki Brda położona jest na granicy dwóch podstawowych jednostek
tektonicznych Polski: platformy prekambryjskiej (wschodnioeuropejskiej) oraz platformy
paleozoicznej. Ich granica przebiega z południowego–wschodu na północy–zachód
od Świecia przez Tucholę i okolice Człuchowa. Najstarszymi utworami geologicznymi tego
obszaru są skały krystaliczne. Na nich zalegają warstwy osadów trzeciorzędowych i
czwartorzędowych. Główny użytkowy poziom wodonośny zlewni Brdy występuje w
utworach piaszczysto–żwirowych struktur sedymentacji wodnolodowcowej, rzecznej i
lodowcowej, czwartorzędowego piętra wodonośnego. Ponadto na terenie zlewni występuje
górno-kredowy poziom wodonośny, zbudowany z margli i piaskowców, którego wody w
rejonie Bydgoszczy są intensywnie eksploatowane. Podstawą zaopatrzenia w wodę są wody
czwartorzędowego piętra wodonośnego.
Na obszarze zlewni Brdy zidentyfikowano 22 obszary sieci Natura 2000, Park Narodowy
"Bory Tucholskie", 38 rezerwatów przyrody, 5 parków krajobrazowych i 14 obszarów
chronionego krajobrazu.
Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu
Narzędzie prawne, jakim jest rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód
zlewni, nie jest kompleksową receptą na osiągnięcie celów środowiskowych. Wynika to
z faktu ograniczeń prawnych, a także z problemów o charakterze systemowo – prawnym.
W zlewni Brdy 35 rzecznych oraz 10 jeziornych JCWP znajduje się w złym stanie.
Przyczyną tego stanu są zmiany hydromorfologiczne oraz stale wywierana presja
antropogeniczna. Występują również problemy z deficytami zasobów wód
powierzchniowych (wskutek poborów na cele komunalne i przemysłowe oraz do
nawodnień). Waga oddziaływań antropogenicznych może wzrastać wraz z upływem czasu
i może doprowadzić do pogarszania się stanu wód. Planowany rozwój funkcji turystyczno –
rekreacyjnych na wybranych obszarach zlewni (głównie Borów Tucholskich i Pojezierza
Krajeńskiego) może spowodować intensyfikację oddziaływań na stan wód w zlewni.
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Analiza i ocena znaczących oddziaływań na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko opracowywana dla strategicznych dokumentów
z założenia nie jest dokumentacją która mogłaby szczegółowo wykazać oddziaływanie
na środowisko, ponieważ jej głównym celem jest odniesienie zasadniczej treści dokumentu
do polityki ekologicznej oraz zasad zrównoważonego rozwoju. Prognoza może jedynie
w zgeneralizowany i uogólniony sposób rozważać korzyści i zagrożenia wynikające z realizacji
dokumentu strategicznego bądź odstąpienia od tejże realizacji. W tym kontekście
przedstawiono ocenę oddziaływania WKW na poszczególne komponenty środowiska.
W zasadniczej części prognozy wykazano, że przyjęcie analizowanego dokumentu (WKW)
będzie generować korzystne oddziaływania na środowisko wód powierzchniowych,
ponieważ wprowadzi przepisy zapewniające wyższy niż dotychczas poziom wymagań wobec
korzystania ze środowiska. WKW nie będzie generował transgranicznego oddziaływania
na środowisko, w związku z czym nie ma potrzeby przeprowadzania transgranicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
Wpływ na środowisko w przypadku odstąpienia od realizacji projektowanego dokumentu
Warunki korzystania z wód są jednym z podstawowych dokumentów planowania
w gospodarce wodami. Ich opracowanie będzie zatem spełnieniem wymagania prawnego.
WKW stanowi z pewnością bardzo pożądane działanie na rzecz osiągnięcia celów
środowiskowych wynikających z RDW. Przyjęcie WKW i nadanie mu rangi aktu prawa
miejscowego będzie stanowiło jeden z kamieni milowych w kierunku wdrażania RDW.
Analogicznie, odstąpienia od przyjęcia WKW będzie stanowiło brak realizacji wymagań
prawnych i strategicznych, co w praktyce będzie oznaczało poważne zagrożenie
nieosiągnięcia celów środowiskowych wynikających z RDW, a tym samym – pogarszanie się
stanu wód.
Wnioski i rekomendacje
Analiza przedstawiona w prognozie oddziaływania na środowisko pozwoliła na
postawienie następujących wniosków:
1. Opracowanie, przyjęcie i praktyczne zastosowanie warunków korzystania z wód regionu
wodnego będzie krokiem milowym dla osiągnięcia celów środowiskowych.
2. Żaden z proponowanych przepisów WKW nie będzie generował negatywnego
oddziaływania na środowisko. Wszystkie propozycje uznano za korzystne dla środowiska.
3. Na początku przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
zidentyfikowano możliwość udoskonalenia WKW. Rekomendacje z pierwotnej wersji
prognozy oddziaływania na środowisko oraz uwagi i wnioski złożone w toku konsultacji
społecznych przełożyły się na sformułowanie ostatecznej wersji WKW, która jest
przedmiotem niniejszej prognozy. Ostateczna wersja ocenianego dokumentu jest w pełni
adekwatna do problemów ochrony środowiska oraz zdecydowanie i kompleksowo
(w zakresie możliwości prawnych) przyczynia się do osiągnięcia celów środowiskowych
RDW. W związku z powyższym, rekomenduje się przyjęcie ocenianego dokumentu.
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III. PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zapewnił możliwość udziału
społeczeństwa w związku z opracowaniem projektu WKW i projektu prognozy oddziaływania
na środowisko.
O możliwości udziału społeczeństwa w ramach konsultacji społecznych powiadomiono
społeczeństwo poprzez:
1) publikację informacji na stronie internetowej RZGW,
2) rozesłanie drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną (przesyłki priorytetowe) pism
z zawiadomieniem o rozpoczęciu konsultacji społecznych do wojewodów, marszałków,
starostw, gmin, użytkowników wód, organizacji ekologicznych i innych instytucji,
3) publikację informacji w prasie o odpowiednim zasięgu, tj. w bydgoskim i trójmiejskim
dodatku do Gazety Wyborczej (wydanie z dnia 22.07.2014 r.).
Opublikowane w prasie ogłoszenie miało następującą formę:
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W dniach od od 28 lipca 2014 r. do 18 sierpnia 2014 r. zapewniono społeczeństwu
możliwość udziału w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko poprzez:
1) możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie RZGW oraz na stronie
internetowej RZGW,
2) możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, osobistej i elektronicznej
(poczta elektroniczna i formularz dostępny na stronie internetowej).
W wyniku przeprowadzenia konsultacji społecznych do RZGW wpłynęły uwagi i wnioski.
Otrzymano w formie pisemnej 11 dokumentów zawierających uwagi i wnioski (treść jednego
z tych dokumentów została przekazana dodatkowo w formie wypełnienia ankiety on-line).
W załączniku do „Podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”
przedstawiono informację na temat treści tych uwag oraz sposobu ich uwzględnienia.
Dodatkowym elementem konsultacji społecznych było zorganizowanie dwóch spotkań
informacyjno – konsultacyjnych w dniach:
1) 28 lipca 2014 r. o godzinie 10:00, w Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowym w Chojnicach
przy ul. Piłsudskiego 30a,
2) 29 lipca 2014 r. o godzinie 10:00 w Bydgoszczy w Hotelu Zawisza przy ul. Gdańskiej 163.
Spotkania były prowadzone przez pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku oraz firmy Zielone Oko. Uczestnikom spotkań przedstawiono prezentacje
na temat specyfiki warunków korzystania z wód, omówiono projekt rozporządzenia oraz
ustalenia prognozy oddziaływania na środowisko. Przekazano również informacjie na temat
możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz możliwości składania uwag
i wniosków. Spotkaniom towarzyszyła ożywiona dyskusja pomiędzy użytkownikami wód,
organami administracji publicznej i osobami prowadzącymi spotkanie.
W załącznikach do niniejszej syntezy przedstawiono treść zaproszenia na ww. spotkania,
harmonogram ich przebiegu oraz wybrane fotografie ze spotkań.
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IV. STRESZCZENIE METODYKI PROWADZENIA MONITORINGU
W ramach realizacji projektu opracowano koncepcję prowadzenia monitoringu skutków
realizacji i skuteczności WKW. Przedstawiono prawne uwarunkowania prowadzenia
monitoringu w odniesieniu do systemowych zależności związanych ze stosowaniem
przepisów. Zaproponowano monitorowanie następujących aspektów:
1. Stopień realizacji WKW w zakresie osiągnięcia dobrego stanu/potencjału ekologicznego
rzecznej JCWP w odniesieniu do zachowania przepływu nienaruszalnego.
2. Wskaźnik uwzględnienia wymagań w zakresie zachowania przepływu nienaruszalnego.
3. Wskaźnik skuteczności WKW w oparciu o dane na temat stanu wód.

Ponadto, zalecono wykonywanie następujących działań z zakresu przeglądu
adekwatności i skuteczności ustaleń WKW:
1. Przegląd ustaleń WKW po każdorazowym opracowaniu analizy presji i oddziaływań
antropogenicznych na stan wód. Przegląd ten wymagany na mocy art. 5 Ramowej
Dyrektywy Wodnej. Ustawa Prawo wodne w art. 92 ust. 3 pkt 1 nakłada na dyrektora
regionalnego zarządu gospodarki wodnej obowiązek sporządzania identyfikacji
znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny oddziaływania ich wpływu
na stan wód powierzchniowych i podziemnych w regionie wodnym. Identyfikacja ta jest
realizowana m.in. dla potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami (zgodnie
z art. 113 ust. 2 ustawy Prawo wodne) i zostanie uwzględniona w planach
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz w programie wodnośrodowiskowym kraju. Zakres ww. analizy jest określony w części D załącznika nr 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu
opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Dla potrzeb
opracowania ww. analiz wykorzystuje się przede wszystkim publicznie dostępne dane o
emisjach do środowiska oraz o poborach wody.
2. Przegląd ustaleń WKW po każdorazowym zakończeniu cyklu badań monitoringowych
prowadzonych w oparciu o 3-letnie programu monitoringowe (w rozumieniu
art. 23 ust. 3-5 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska).
Na podstawie danych o aktualnym stanie wód będzie możliwa analiza trendów,
z której wyniknie konieczność zaostrzenia lub zasadność złagodzenia ustaleń WKW.
3. Przegląd ustaleń WKW po każdorazowej aktualizacji planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza, który to plan określi cele środowiskowe dla jednolitych części
wód.
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V. OSTATECZNA WERSJA PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA I PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO
Po zakończeniu konsultacji społecznych opracowano ostateczne wersje rozporządzenia
i prognozy oddziaływania na środowisko. Opisany poniżej dokument jest wersją projektu
WKW uwzględniająca wyniki konsultacji społecznych.
Zasadnicze zmiany, które wprowadzono do ww. dokumentów w wyniku konsultacji
społecznych, sprowadzają się do następujących aspektów:
1. Wprowadzenie do WKW zapisów dot. odprowadzania ścieków z indywidualnych
instalacji i systemów ich oczyszczania.
2. Wprowadzenie do WKW zapisów dot. ochrony naturalnej retencji gruntu.
3. Przeformułowanie i doprecyzowanie zapisów WKW, z zachowaniem ich pierwotnego
zamierzenia i intencji.
4. Wskazanie w prognozie OOŚ relacji pomiędzy WKW a dokumentami regulującymi zasady
ochrony przyrody na terenie obszarowych form ochrony przyrody.
Dokument jest podzielony na 5 działów. Dział I pn. „Postanowienia ogólne” zawiera
cztery paragrafy. § 1 i § 3 przedstawiają informacje na temat wielkości i zasięgu
terytorialnego WKW oraz podziału na JCWP i JCWPd, odnosząc się do załączników
mapowych obrazujących granice zlewni i JCW. W § 2 określono cel regulacji wprowadzanych
przez WKW, tj. „ustalenie zasad wspomagających proces zarządzania zasobami wodnymi
i kształtowanie sposobu ich użytkowania”. § 4 definiuje pojęcie „uzasadnionego
zapotrzebowania” oraz „naturalnej zdolności retencyjnej gruntu”.
Dział II pn. „Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych
celów środowiskowych” zawiera trzy paragrafy. § 5 wprowadza dodatkowe (tzn. inne niż
wynikające z PGW i inne niż wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego
Dolnej Wisły) wymogi, które sformułowano następująco:
1) wymaga się, by przepływ wody w cieku, w wyniku korzystania z wód, nie był zmniejszany
poniżej przepływu nienaruszalnego. Wymaganie zachowania przepływu nienaruszalnego
dotyczy całej długości koryta cieku z zastrzeżeniem § 8 pkt 1;
2) wielkość przepływu nienaruszalnego nie może być niższa od wielkości obliczonej dla
danego przekroju cieku, zgodnie z metodą wskazaną w Rozporządzeniu RZGW w sprawie
warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły1;
3) obliczenia hydrologiczne wykonywane na potrzeby korzystania z wód zlewni rzeki Brdy
muszą być oparte na ciągu obserwacyjnym z posterunków wodowskazowych z okresu
1976-2010, który wraz z charakterystyką hydrologiczną wskazany jest w załączniku nr 4
do rozporządzenia;

1

W projekcie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły zapisano, że wielkość przepływu
nienaruszalnego nie może być niższa niż iloczyn współczynnika k oraz SNQ. Jeżeli iloczyn ten jest mniejszy od
najniższego niskiego przepływu z wielolecia (NNQ), wartość przepływu nienaruszalnego nie może być mniejsza
niż NNQ. Sposób wyznaczenia wartości współczynnika k określa załącznik do ww. projektu rozporządzenia.
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4) ustala się wymóg ochrony reżimu hydrologicznego polegający na zakazie
nieuzasadnionego ograniczania naturalnej zdolności retencyjnej gruntów;
5) przez ograniczanie, o którym mowa w pkt 4, należy rozumieć takie rozwiązania
projektowe i planistyczne, które przyczyniają się do zmniejszania zasilania gruntu
wodami opadowymi i roztopowymi lub do zmniejszania możliwości okresowego
utrzymania tych wód w gruncie, w szczególności poprzez:
− likwidację mokradeł oraz degradację gleb organicznych,
− budowę systemów odwadniających, wymuszających odpływ wód lub stabilizację oraz
obniżenie ich poziomu w profilu gruntowym,
− uszczelnianie powierzchni gruntu, wymuszające odpływ powierzchniowy.
§ 6 ustala, że obowiązki określone w pozwoleniu wodnoprawnym (na pobór wód
powierzchniowych i odprowadzanie ścieków) będą obejmować wskazanie częstotliwości
rejestrowania:
1) ilości pobranych od początku każdego roku kalendarzowego wód powierzchniowych dla
każdego ujęcia, nie rzadziej niż na koniec każdego miesiąca lub pierwszy dzień roboczy
następujący po tym terminie, z oznaczeniem nazwy cieku, jeziora lub zbiornika
i współrzędnych geograficznych ujęcia,
2) ilości pobranych od początku każdego roku kalendarzowego wód podziemnych dla
każdego ujęcia, nie rzadziej niż na koniec każdego miesiąca lub pierwszy dzień roboczy
następujący po tym terminie, w rozbiciu na użytkowane piętra wodonośne,
z oznaczeniem współrzędnych geograficznych ujęć,
3) ilości ścieków odprowadzanych od początku każdego roku kalendarzowego do wód
i do ziemi lub wykorzystywanych rolniczo, z wyjątkiem wód opadowych i roztopowych,
o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne, nie rzadziej niż
na koniec każdego miesiąca z oznaczeniem nazwy i rodzaju odbiornika i współrzędnych
geograficznych miejsca wprowadzania ścieków, niezależnie od ich rodzaju,
4) jakości ścieków odprowadzanych do wód i do ziemi, z wyjątkiem odprowadzania wód
opadowych i roztopowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy Prawo
wodne, w zakresie i z częstotliwością określoną w pozwoleniu wodnoprawnym,
z oznaczeniem nazwy lub rodzaju odbiornika i współrzędnych geograficznych miejsc
zrzutów, niezależnie od ich rodzaju.
Omawiany przepis wskazuje, że w treści decyzji udzielających pozwoleń wodnoprawnych
należy zamieszczać:
1) dane o piętrach wodonośnych, z których realizowany jest pobór wody i charakterystyki
prowadzonych z nich poborów, uwzględniające rodzaj urządzeń służących do poboru
wód podziemnych, charakter zwierciadła, sezonowość eksploatacji ujęcia,
2) zobowiązania do rejestrowania danych o wielkości poborów wody oraz ilości i jakości
odprowadzanych ścieków, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1,
3) zobowiązania do przekazywania danych do katastru wodnego, zgodnie z wymaganiami
określonymi w ust. 1; obowiązek ten powinien być realizowany jeden raz do roku, za rok
poprzedni, w terminie do końca marca.
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Dział III (§ 7) odnosi się do priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych wskazując
jedynie, iż w przypadku zlewni rzeki Brdy stosuje się priorytety ustanowione
w rozporządzeniu Dyrektora RZGW w sprawie warunków korzystania z wód regionu
wodnego Dolnej Wisły.
Dział IV WKW oznaczony jest nazwą „Ograniczenia w zakresie korzystania z wód” i składa
się z 4 paragrafów. § 8 odnosi się do wód powierzchniowych i wskazuje 6 ograniczeń, które
sformułowano w sposób następujący:
1) korzystanie z wód nie może powodować redukcji przepływu w korycie cieku poniżej
przepływu nienaruszalnego, o którym mowa w § 5. Dla istniejących ujęć wód
powierzchniowych dopuszcza się możliwość obniżenia wartości przepływu
nienaruszalnego do wartości nie mniejszej niż 50% wartości tego przepływu, gdy jest to
uzasadnione potrzebami społecznymi lub gospodarczymi, zaś pozytywne efekty dla
społeczeństwa związane z ochroną zdrowia i zrównoważonym rozwojem przeważają nad
korzyściami środowiskowymi utraconymi w następstwie tych działań, a ostatnia ocena
monitorowanych elementów biologicznych danej JCWP zrealizowana w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska, wskazuje na co najmniej dobry stan. W
przypadku braku takiej oceny obniżenie wartości przepływu nienaruszalnego, określone
w zdaniu poprzedzającym, nie jest dopuszczalne. Dobry stan elementów biologicznych
danej JCWP nie może ulec pogorszeniu w wyniku dopuszczenia obniżenia wartości
przepływu nienaruszalnego;
2) ocena stanu elementów biologicznych, wskazana w pkt 1, musi być monitorowana przez
organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego z częstotliwością
odpowiadającą częstotliwości wykonywania oceny stanu JCWP przez Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska. Pogorszenie oceny elementów biologicznych danej
JCWP w stosunku do ostatniej oceny jest podstawą ograniczenia ilości poboru wód
powierzchniowych, dopuszczonej w pozwoleniu wodnoprawnym, w trybie art. 136 ust.1
pkt 7 ustawy Prawo wodne do poziomu nie powodującego sczerpywania przepływu
nienaruszalnego poniżej miejsca ujmowania wód;
3) rozwiązania konstrukcyjne projektowanych ujęć wody muszą umożliwiać zachowanie
przepływu nienaruszalnego w sposób samoczynny;
4) w przypadku ujęć wód powierzchniowych uprawnienia do ich poboru wydaje się w
oparciu o uzasadnione zapotrzebowanie udokumentowane przez użytkownika;
5) wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód powierzchniowych lub
odprowadzania ścieków nie może ograniczać możliwości korzystania z wód innych
użytkowników, posiadających obowiązujące pozwolenia wodnoprawne;
6) dopuszcza się pobór wód powierzchniowych wyłącznie na tych odcinkach cieków, gdzie
analiza bilansowa nie wykazała deficytu zasobów dyspozycyjnych zwrotnych o gwarancji
występowania 90% lub braku zasobów dyspozycyjnych bezzwrotnych o gwarancji
wystąpienia 90% (przy czym deficyty i rezerwy w przekrojach bilansowych przedstawia
załącznik nr 5 do rozporządzenia).
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§ 9 wprowadza ograniczenie dotyczące wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków
bytowych i komunalnych pochodzących z indywidualnych instalacji i systemów oczyszczania
ścieków. Polega ono na dopuszczeniu do realizacji tylko tych przypadków, gdy instalacje
i systemy wyposażone są w stałe i dostępne miejsca poboru prób ścieków nieoczyszczonych
dopływających do instalacji oraz odprowadzanych z niej bezpośrednio po oczyszczeniu.
Ograniczenie to nie dotyczy odprowadzania ścieków z indywidualnych instalacji i systemów
ich oczyszczania, które uzyskały pozwolenie na budowę lub zostały zgłoszone do budowy
właściwemu organowi przed dniem wejścia w życie WKW.
§ 10 wprowadza ograniczenie dotyczące możliwości bezpośredniego odprowadzania wód
opadowych i roztopowych oraz ścieków, o których mowa w art. 9 ust.1 pkt. 14 lit. c) ustawy
Prawo wodne, w sposób eliminujący lub znacznie ograniczający naturalną zdolność
retencyjną gruntu. Ograniczenie to polega na dopuszczeniu do realizacji tylko tych
przedsięwzięć, które obejmują rozwiązania eliminujące, minimalizujące lub kompensujące
utratę naturalnej zdolności retencyjnej gruntu. Nie dotyczy ono natomiast przypadków,
w których nie ma możliwości zastosowania wykonalnych technicznie rozwiązań z uwagi
na uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia lub ich założoną funkcję.

1)

2)
3)
4)

§ 11 odnosi się do wód podziemnych i ustala następujące ograniczenia:
pozwolenie wodnoprawne udzielone na pobór wód podziemnych w przypadku poboru
na potrzeby inne niż:
a) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalnobytowe,
b) do produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych,
wydaje się pod warunkiem udowodnienia braku możliwości wykorzystania w tym celu
wód powierzchniowych;
w przypadku ujęć wód podziemnych uprawnienia do ich poboru wydaje się w oparciu o
uzasadnione zapotrzebowanie udokumentowane przez użytkownika;
pobór wód podziemnych nie może przekraczać ilości dostępnych do zagospodarowania
zasobów wód podziemnych ustalonych dla obszaru bilansowego;
dostępne do zagospodarowania zasoby wód podziemnych stanowią zasoby
dyspozycyjne ustalone dla obszaru bilansowego.

Dział V pn. „Postanowienia końcowe” zawiera 5 paragrafów. § 12-14 mówią o tym,
że organy właściwe do wydawania pozwoleń wodnoprawnych w zróżnicowanych okresach
czasu dokonają przeglądu i w razie potrzeby wygaszenia bądź weryfikacji pozwoleń
wodnoprawnych pod kątem ich zgodności z WKW. Paragrafy 15-16 wskazują, że przepisy nie
będą stosowane do spraw wszczętych na podstawie ustawy Prawo wodne i niezakończonych
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (które przewiduje się na 14 dni od dnia
ogłoszenia w dziennikach urzędowych Województwa Pomorskiego i Województwa Kujawsko
– Pomorskiego).
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VI. ANALIZA PRAWNA PROJEKTU WKW
W ramach pracy na bieżąco prowadzono analizę prawną ocenianego dokumentu.
Punktem odniesienia w tej analizie było rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. nr 100 poz. 908).
Zgodnie z ww. aktem prawnym, każde rozporządzenie powinno zawierać następujące
części:
1) postanowienia ogólne, określające przedmiot aktu prawnego, tu również można
wyjaśnić pojęcia zastosowane w rozporządzeniu;
2) przepisy szczegółowe (np. przepisy materialne, ustrojowe); w analizowanym przypadku
ich zakres jest ograniczony delegacją z ustawy Prawo wodne (art. 113 ust.1 pkt 4 oraz
art. 115 ustawy – Prawo wodne);
3) przepisy końcowe (uchylające, przejściowe, regulujące wejście w życie).
Zasady legislacyjne wymagają zachowania odpowiedniej systematyki i zachowania
określonej struktury umożliwiającej odwołania do konkretnych ustaleń (dział/rozdział,
paragraf, artykuł, ustęp, punkt, itp.). Niezbędne jest także stosownanie odpowiedniej
gramatyki i interpunkcji.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” wskazuje również na konieczność opracowania uzasadnienia
przedstawiającego przesłanki ustanowienia proponowanych przepisów.
W rozporządzeniu nie można zawrzeć przepisów sprzecznych z delagacją ustawową
determinującą zawartość projektowanego aktu prawnego. Ponadto, omawiany akt prawny
nie może powielać już obowiązujących przepisów.

1.
2.
3.
4.
5.

Analiza prawna projektu ocenianego WKW prowadzi do następujących wniosków:
Projekt WKW jest zgodny z delegacją zapisaną w ustawie Prawo wodne, zawiera bowiem
wszystkie określone w ustawie elementy i nie wykracza poza tę delegację.
Projekt zawiera wszystkie elementy i struktury, które wynikają z rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.
Projekt WKW nie powiela obowiązujących przepisów, nie zawiera też ustaleń które by
mogły potencjalnie kolidować z obowiązującymi aktami prawnymi.
Zapisy WKW wydają się być klarowne, czytelne, jednoznaczne i zrozumiałe. Ma to
kluczowe znaczenie dla późniejszego stosowania przepisów WKW.
Wątpliwości prawne może budzić kwestia nałożenia na organy administracji publicznej
obowiązku formułowania określonych treści w decyzjach udzielających pozwolenia
wodnoprawnego oraz obowiązku wykonania w określonym czasie przeglądu i weryfikacji
pozwoleń wodnoprawnych. Jest to uszczegółowienie i skonkretyzowanie zapisów
ustawy Prawo wodne, natomiast bezpośredni związek tych zapisów z delegacją
ustawową jest dyskusyjny. Na marginesie można pozostawić mizerną możliwość
wyegzekwowania tych przepisów WKW (kwestia ta rodzi zagrożenie dewaulacji
przepisów).
15

Synteza pracy pn. „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni rzeki Brdy”

VII. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
1.
2.
3.

Harmonogram spotkań konsultacyjnych
Treść zaproszenia na spotkania konsultacyjne
Fotografie ze spotkań konsultacyjnych
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ZAŁĄCZNIK NR 1: HARMONOGRAM SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH
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ZAŁĄCZNIK NR 2: TREŚĆ ZAPROSZENIA NA SPOTKANIA KONSULTACYJNE

Świdnica, 21.07.2014 r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, o rozpoczęciu przez Dyrektora Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gdańsku konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie warunków korzystania z wód zlewni
rzeki Brdy wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowe konsultacje odbywają się zgodnie z zapisami art. 120, ust. 2 ustawy z dnia
18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia
03.10.2008
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 ze zm.).
Proces konsultacji społecznych trwa od 28 lipca 2014 r. do 18 sierpnia 2014 r.
Jednocześnie informujemy o możliwości udziału w w/w konsultacjach, poprzez zapoznanie
się
z dokumentacją oraz składanie uwag i wniosków.
Dokumenty poddane konsultacjom dostępne są:
• w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19,
80-804 Gdańsk
• na stronie internetowej www.gdansk.rzgw.gov.pl.
Uwagi i wnioski do niniejszych dokumentów można zgłaszać w formie:
•
•
•
•

pisemnej na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Franciszka
Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk,
osobiście w siedzibie RZGW w Gdańsku,
elektronicznej poprzez formularz on-line umieszczony na stronie internetowej
www.gdansk.rzgw.gov.pl,
elektronicznej poprzez wysłanie formularza w formacie .doc lub .pdf na adres e-mail:
rdw@gdansk.rzgw.gov.pl.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
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Ponadto serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno - konsultacyjnych,
które odbędą się dniach:
−

28 lipca 2014 r. o godzinie 10:00, w Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowym w Chojnicach
przy ul. Piłsudskiego 30a,

−

29 lipca 2014r. o godzinie 10:00 w Bydgoszczy w Hotelu Zawisza przy ul. Gdańskiej 163.

Proszę o przesłanie informacji o zamiarze udziału w spotkaniu podając przy tym ilość osób,
nazwę instytucji, oraz miejsce spotkania, którego dotyczy zgłoszenie. Zgłoszenia proszę
przesyłać:
1)
2)

na adres e-mail wykonawcy prognozy oddziaływania na środowisko, tj. biuro@zieloneoko.pl,
wpisując w tytule listu słowa: „spotkania konsultacyjne Brda”, lub
na numer faksu wykonawcy prognozy oddziaływania na środowisko, tj. 74 / 660 65 02.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25.07.2014 r. Późniejsze zgłoszenia będą
przyjmowane po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (pod numerem 519 188 211) z
wykonawcą prognozy oddziaływania na środowisko.
Informujemy, iż firma „Zielone Oko” z siedzibą w Świdnicy jest wykonawcą opracowania
„Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni Brdy” oraz
odpowiada
za organizację procesu konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Dyrektora RZGW w
Gdańsku w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Brdy wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – FOTOGRAFIE ZE SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH

]
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