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1. Podstawa opracowania 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie Regionalnego Zarzdu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 przez Instytut 
Rozwoju Miast w Krakowie ul. Cieszyska 2, zgodnie z umow nr 1043/ZG/2012 
z dnia 19 wrzenia 2012 roku. 

Zleceniodawca okrelił przedmiot zamówienia w zał. nr 5 bd cym integraln 
cz ci  opisu przedmiotu zamówienia, a nastpnie powtórzony w umowie. Zgodnie 
z cytowanym załcznikiem opracowana metodyka powinna obejmowa nastpuj ce 
aspekty: 
1. Analiz  katalogu zakazów/nakazów/ogranicze pod k tem ich wpływu na moliwe 

dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci. 
2. Identyfikacj  potencjalnych obszarów konfliktowych na styku dotychczasowego 

sposobu korzystania z nieruchomoci i zakazów/nakazów/ogranicze wynikaj cych 
z ustanowienia obszarów ochronnych. 

3. Analiz  mo liwo ci zaistnienia potencjalnych uzasadnionych i nieuzasadnionych 
roszcze wynikaj cych z wprowadzenia poszczególnych zakazów/nakazów/ 
ogranicze lub ich kombinacji oraz wskazanie podstawy merytorycznej i prawnej 
mo liwo ci ich oddalania. 

4. Propozycj  sposobu wyceny utraconych korzyci wynikaj cych z koniecznoci 
zmiany dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomo ci. 

5. Propozycj  sposobu wyceny korzyci rodowiskowych wynikajcych z wprowadze-
nia poszczególnych zakazów/nakazów/ogranicze lub ich kombinacji. 

6. Podsumowanie i ewentualne wskazówki dla dalszych prac metodycznych w tym 
zakresie. 

Zgodnie z powyszym zakresem opracowano zlecon metodyk  szacowania 
kosztów ustanawiania obszarów chronionych, a ci lej Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych. 

Zleceniodawca, tj. RZGW Kraków, autorom niniejszego opracowania przekazał 
własn  propozycj  mo liwych do wprowadzenia na GZWP i w obszarach ochronnych 
GZWP zakazów, nakazów i ogranicze zastrzegajc, e jest to lista otwarta. Przekazał 
tak e do wykorzystania cztery pozycje literaturowe dotycz ce tematyki opracowania. 
 

2. Analiza katalogu zakazów, nakazów i ogranicze 
pod k tem ich wpływu na mo liwe dotychczasowe sposoby 
korzystania z nieruchomoci 

Dla potrzeb weryfikacji i ewentualnego uzupełnienia katalogu zakazów, 
nakazów i ogranicze wymienionych przez RZGW Kraków jako metodyczny punkt 
wyj cia przyj to identyfikacj  tych komponentów rodowiska, które mog by  
no nikami zanieczyszcze b d cych zagroeniem dla zasobów wód podziemnych. 

Poniewa mechanizmy transportu zanieczyszcze wynikaj  z procesu obiegu 
wody w przyrodzie gdzie jednym z elementów tego obiegu s wody podziemne, std 
nale ało bra  pod uwag: 
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− powietrze i zjawiska w nim wystpuj ce jak emisja, a w konsekwencji imisja 
zanieczyszcze, które kumuluj si  na powierzchni terenu, aby w kolejnym procesie 
zjawiska infiltracji przemieszcza si  w gł b gruntu, a dalej do wód podziemnych, 

− opad atmosferyczny wypłukujcy zanieczyszczenia z powierzchni terenu i obiek-
tów, aby jako wody opadowe lub cieki opadowe infiltrowa w grunt, a dalej do 
wód podziemnych, 

− zanieczyszczone wody powierzchniowe, które mog infiltrowa  w grunt 
i transportowa zanieczyszczenia, szczególnie jeeli wyst puje zjawisko kontaktu 
hydraulicznego pomidzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi. 

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych mog wynika  z odprowadzania 
do nich zanieczyszcze ze ródeł o charakterze punktowym, liniowym lub 
powierzchniowym. 

Wody powierzchniowe mog by  tak e zanieczyszczone w wyniku spłukiwania 
lub wypłukiwania zanieczyszcze z powierzchni, na których były zdeponowane lub 
z obj to ci składowanych na powierzchni terenu materiałów, substancji, surowców. 

Oprócz zagroe  jako ci wód GZWP naley bra  pod uwag tak e zagroenia 
ilo ci tych zasobów.  

W pierwszym rzdzie dotyczy to ich nadmiernej eksploatacji bez moliwo ci 
wyrównania deficytu wodami zasilajcymi, a wi c w przypadku klasycznych zasobów 
nieodnawialnych. 

Kolejnym przypadkiem moe by  rozszczelnienie warstw izolujcych te wody 
i ich ucieczka poza obszar GZWP. Podobny efekt moe nastpi  z chwil  przebicia 
warstw izoluj cych zbiornik np. głbokimi wierceniami. 

Kolejnym z przypadków zagroenia ilo ciowego zasobów GZWP to odcicie 
ich od ródła zasilania przy równoczesnej eksploatacji. Takie przypadki w pierwszym 
rz dzie wystpuj  kiedy jest uszczelnienie powierzchni terenu i ograniczenie lub 
całkowity brak naturalnych procesów infiltracji wód opadowych w grunt, a nastpnie 
w wody podziemne. 

Ostatnim z przypadków ingerencji w zasoby ilociowe wód podziemnych s 
działania inynierskie, których efektem s leje depresyjne w otoczeniu chronionego 
zbiornika powodujce przepływ z tego zbiornika do leja depresyjnego, który został 
wywołany intensywnymi pompowaniami. 

Podstawowym zbiorem potencjalnych zagroe  dla rodowiska w tym zagroe  
dla wód jest lista przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko 
zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. 

Autorzy korzystajc z tej listy kadorazowo analizowali stopie mo liwych 
zagro e  bezporednich lub porednich dla zasobów wód podziemnych przy 
uwzgl dnieniu wczeniej omówionych moliwo ci przemieszczania si zanieczyszcze, 
równoczenie korzystajc ze swojego wieloletniego dowiadczenia przy analizach 
rodowiskowych w ramach procedur OOS. 

Identyfikacja ródeł zagroe  została dokonana niezalenie od charakteru 
tych zagroe , a wi c czy mog to by  zagro enia ci głe, incydentalne, okresowe lub 
w wyniku tylko sytuacji nadzwyczajnych. 

Katalog uwzgldnia zakazy, nakazy i ograniczenia niezalenie od skali 
mo liwych konsekwencji dla GZWP oraz czy s to zagroenia bezporednie czy 
po rednie. 

Katalog uwzgldnia tak e zagroenia w wyniku działa niezgodnych z zakazami 
odnoszcymi si  do wód powierzchniowych, podziemnych i do gruntu okre lonymi 
w Prawie Wodnym; Prawie Ochrony rodowiska; Prawie Geologicznym i Górniczym; 
Ustawie o odpadach; Ustawie o nawozach i nawoeniu; Rozporzdzeniu Ministra 
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rodowiska w sprawie warunków, jakie naley spełni  przy wprowadzaniu cieków do 
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska 
wodnego; Rozporzdzeniu Ministra rodowiska w sprawie podziemnych składowisk 
odpadów; Rozporzdzeniu Ministra rodowiska w sprawie szczegółowych wymaga 
dotycz cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknicia, jakim powinny odpowiada 
poszczególne typy składowisk odpadów; Rozporzdzeniu Ministra rodowiska 
w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. 

Katalog został zaproponowany przy pełnej wiadomoci, e tylko takie zakazy, 
nakazy i ograniczenia bd  respektowane, które bd  realne i moliwe do 
egzekwowania. 

Dla ułatwienia korzystania z katalogu wszystkie zakazy, nakazy i ograniczenia 
usystematyzowano w nastpuj cych blokach problemowych: 
− budownictwo, 
− przemysł i usługi, 
− rolnictwo, 
− odpady i cieki, 
− procedury w ochronie zasobów wodnych. 

W wielu przypadkach starano si precyzyjnie zdefiniowa zakres zakazu, 
nakazu lub ograniczenia, aby ograniczy mo liwo  dowolnoci interpretacji danej 
sytuacji. W nakazach oraz ograniczeniach podano take wariantowe moliwo ci 
dopuszczajce dan działalno , aby zapobiec sytuacjom w których zainteresowany 
twierdzi, e nie ma wyboru rozwizania konfliktu pomidzy jego działalnoci  
a nadrzdnym interesem ochrony GZWP. 

Propozycje alternatywnych rozwiza  nie b d  jednak zwalnia od wymaganych 
nakazów lub ogranicze i mo liwe, e b d  si  wi za  z istotnymi utrudnieniami 
i kosztami dla uytkowników w strefie ochronnej GZWP. 
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Katalog zakazów, nakazów i ogranicze  
wynikaj cych z ustanowienia obszaru ochronnego GZWP 

 
ZAKAZY NAKAZY OGRANICZENIA 

BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE 

B U D O W N I C T W O  
    Lokalizowanie nowej 

zabudowy zwartej pod 
warunkiem uzbrojenia tych 
terenów systemem kanalizacji 
sanitarnej z oczyszczalni 
cieków i odprowadzaniem do 

wód powierzchniowych lub 
wł czeniem do systemu 
kanalizacji miasta lub wsi. 

Lokalizowanie nowej 
zabudowy zwartej pod 
warunkiem uzbrojenia tych 
terenów systemem kanalizacji 
sanitarnej z oczyszczalni 
cieków i odprowadzaniem do 

wód powierzchniowych lub 
wł czeniem do systemu 
kanalizacji miasta lub wsi. 

    Ograniczenie stosowania 
przydomowych oczyszczalni 
cieków do odprowadzania do 

wód powierzchniowych. 

Ograniczenie stosowania 
przydomowych oczyszczalni 
cieków do odprowadzania do 

wód powierzchniowych. 

P R Z E M Y S Ł  I  U S Ł U G I  
    Lokalizowanie instalacji do 

obróbki metali elaznych 
wył cznie z kanalizacj dla 
cieków technologicznych 

i wód opadowych, ze 
zbiornikiem bezodpływowym 
lub z oczyszczalni 
z odprowadzaniem do wód 
powierzchniowych lub do 
kanalizacji miasta lub wsi. 

 

    Lokalizowanie instalacji do 
przetwarzania metali 
z odzysku pod warunkiem 
wyposaenia w zamknite 
obiegi wód technologicznych 
i odpylanie spalin na 
emitorach. 
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ZAKAZY NAKAZY OGRANICZENIA 
BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE 

  Lokalizowanie instalacji do 
mieszania, emulgowania lub 
konfekcjonowania produktów 
chemicznych z nakazem 
lokalnej kanalizacji 
technologicznej i opadowej 
z lokaln  oczyszczalni 
cieków z odprowadzaniem do 

wód powierzchniowych lub 
wł czeniem do kanalizacji 
miasta lub wsi. 

Lokalizowanie instalacji do 
mieszania, emulgowania lub 
konfekcjonowania produktów 
chemicznych z nakazem 
lokalnej kanalizacji 
technologicznej i opadowej 
z lokaln  oczyszczalni 
cieków z odprowadzaniem do 

wód powierzchniowych lub 
wł czeniem do kanalizacji 
miasta lub wsi. 

  

  Wyposaanie instalacji do 
obróbki z zastosowaniem 
rozpuszczalników z nakazem 
lokalnej kanalizacji opadowej 
ze zbiornikiem szczelnym lub 
wł czenie do kanalizacji 
miasta lub wsi. 

Wyposaanie instalacji do 
obróbki z zastosowaniem 
rozpuszczalników z nakazem 
lokalnej kanalizacji opadowej 
ze zbiornikiem szczelnym lub 
wł czenie do kanalizacji 
miasta lub wsi. 

  

    Lokalizowanie zakładów do 
naprawy pojazdów wyłcznie 
z kanalizacj dla cieków 
technologicznych i wód 
opadowych, z lokaln 
oczyszczalni cieków 
z odprowadzeniem do wód 
powierzchniowych lub ze 
zbiornikiem bezodpływowym 
lub wł czeniem do kanalizacji 
miasta lub wsi. 

Lokalizowanie zakładów do 
naprawy pojazdów wyłcznie 
z kanalizacj dla cieków 
technologicznych 
z oczyszczalni cieków 
z odpływem do wód 
powierzchniowych lub 
wł czeniem do kanalizacji 
miasta lub wsi. 

    Lokalizowanie instalacji do 
garbowania i uszlachetniania 
skór wył cznie z kanalizacj 
dla cieków technologicznych 
i wód opadowych, z lokaln 
oczyszczalni cieków 
z odprowadzeniem do wód 
powierzchniowych lub ze 
zbiornikiem bezodpływowym 
lub wł czeniem do kanalizacji 
miasta lub wsi. 

Lokalizowanie instalacji do 
garbowania i uszlachetniania 
skór wył cznie z kanalizacj 
dla cieków technologicznych 
i wód opadowych, z lokaln 
oczyszczalni cieków 
z odprowadzeniem do wód 
powierzchniowych lub ze 
zbiornikiem bezodpływowym 
lub wł czeniem do kanalizacji 
miasta lub wsi. 
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ZAKAZY NAKAZY OGRANICZENIA 
BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE 

  Nakaz wyposaenia stacji 
i baz paliw płynnych 
w instalacje i urzdzenia 
zabezpieczajce przed 
przenikaniem produktów 
naftowych do gruntu, wód 
powierzchniowych 
i podziemnych, w tym 
zbiorniki podziemne 
dwupłaszczowe z sygnalizacj 
nieszczelnoci oraz 
monitoring zanieczyszcze 
gruntu w otoczeniu 
zbiorników podziemnych. 

Nakaz wyposaenia stacji 
i baz paliw płynnych 
w instalacje i urzdzenia 
zabezpieczajce przed 
przenikaniem produktów 
naftowych do gruntu, wód 
powierzchniowych 
i podziemnych, w tym 
zbiorniki podziemne 
dwupłaszczowe z sygnalizacj 
nieszczelnoci oraz 
monitoring zanieczyszcze 
gruntu w otoczeniu 
zbiorników podziemnych. 

  

  Lokalizowanie instalacji pod-
ziemnych do magazynowania 
ropy naftowej, produktów 
naftowych lub substancji 
chemicznych z nakazem 
umiejscowienia na terenie 
w pełni szczelnym, 
z kanalizacj wód opadowych 
i podczyszczaniem cieków 
opadowych do poziomu 100 
mg/l zawiesiny oraz 15 mg/l 
substancji ropopochodnych 
i odprowadzaniem do wód 
powierzchniowych lub zbior-
nikiem retencyjnym odparo-
wuj cym lub odprowadzenia 
do kanalizacji miasta lub wsi. 

Lokalizowanie instalacji pod-
ziemnych do magazynowania 
ropy naftowej, produktów 
naftowych lub substancji 
chemicznych z nakazem 
umiejscowienia na terenie 
w pełni szczelnym, 
z kanalizacj wód opadowych 
i podczyszczaniem cieków 
opadowych do poziomu 100 
mg/l zawiesiny oraz 15 mg/l 
substancji ropopochodnych 
i odprowadzaniem do wód 
powierzchniowych lub zbior-
nikiem retencyjnym odparo-
wuj cym lub odprowadzenia 
do kanalizacji miasta lub wsi. 

  

Zakaz lokalizowania nowych 
instalacji podziemnych 
magazynów ropy naftowej, 
produktów naftowych lub 
substancji chemicznych. 

Zakaz lokalizowania nowych 
instalacji podziemnych do 
magazynowania ropy 
naftowej, produktów 
naftowych lub substancji 
chemicznych, bez rozwiza  
ze zbiornikami 
dwupłaszczowymi oraz 
monitoringiem nieszczelnoci 
zbiornika i zanieczyszcze 
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ZAKAZY NAKAZY OGRANICZENIA 
BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE 

gruntu w otoczeniu 
zbiorników. 

Zakaz lokalizowania ruroci-
gów do przesyłu ropy 
naftowej, produktów 
naftowych lub płynnych 
substancji chemicznych. 

Lokalizowanie rurocigów do 
przesyłu ropy naftowej, 
produktów naftowych lub 
płynnych substancji 
chemicznych. 

    

Zakaz lokalizowania nowych 
lub rozbudowa 
bezzbiornikowych 
magazynów substancji 
w górotworze. 

Zakaz lokalizowania nowych 
bezzbiornikowych 
magazynów substancji 
w górotworze. 

    

Zakaz lokalizacji nowych 
zakładów wydobywania 
kopalin ze złoa dla 
przedsiwzi  wymienionych 
w rozp. MP z 9.11.2010 r. §2 
pkt 1 ppkt 27. 

Zakaz nowych lokalizacji 
zakładów wydobywania 
kopalin ze złoa dla 
przedsiwzi  wymienionych 
w rozp. MP z 9.11.2010 r. §2 
pkt 1 ppkt 27. 

    

    Wydobywanie kopalin ze 
zło a dla przedsiwzi  
wymienionych w rozp. RM 
z 9.11.2010 r. §3 pkt 1 ppkt 40 
i 41 wył cznie po weryfikacji 
mo liwo ci lokalizacji 
w procedurze OOS. 

Wydobywanie kopalin ze 
zło a dla przedsiwzi  
wymienionych w rozp. RM 
z 9.11.2010 r. §3 pkt 1 ppkt 40 
i 41 wył cznie po weryfikacji 
mo liwo ci lokalizacji 
w procedurze OOS. 

Zakaz wykonywania otworów 
dla wykorzystania ciepła ziemi 
ingeruj cych w poziom 
wodonony GZWP. 

Zakaz wykonywania otworów 
dla wykorzystania ciepła ziemi 
ingeruj cych w poziom 
wodonony GZWP. 

    

R O L N I C T W O  
    Stosowanie nawozów 

i rodków wspomagajcych 
upraw  ro lin wył cznie 
dopuszczonych do obrotu na 
podstawie art. 3 ust. 1 i 2, 
art. 5 ustawy z 10.07.2007 r. 
o nawozach i nawoeniu. 

Stosowanie nawozów 
i rodków wspomagajcych 
upraw  ro lin wył cznie 
dopuszczonych do obrotu na 
podstawie art. 3 ust. 1 i 2, 
art. 5 ustawy z 10.07.2007 r. 
o nawozach i nawoeniu. 



Metodyka szacowania kosztów ustanawiania obszarów ochronnych 
 

 

8 

ZAKAZY NAKAZY OGRANICZENIA 
BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE 

Zakaz stosowania w skali roku 
dawki nawozu naturalnego 
zawieraj cego wi cej ni  170 
kg azotu w czystym składniku 
na 1 ha uytku rolnego. 

Zakaz stosowania w skali roku 
dawki nawozu naturalnego 
zawieraj cego wi cej ni  170 
kg azotu w czystym składniku 
na 1 ha uytku rolnego. 

    

Zakaz rolniczego 
wykorzystania osadów 
komunalnych. 

Zakaz rolniczego 
wykorzystania osadów 
komunalnych. 

    

    Rolnicze wykorzystanie 
cieków pod warunkiem, e 

ZBT5 cieków odpływajcych 
jest redukowane co najmniej 
o 20%, a zawiesiny co 
najmniej o 50%. 

Rolnicze wykorzystanie 
cieków pod warunkiem, e 

ZBT5 cieków odpływajcych 
jest redukowane co najmniej 
o 20%, a zawiesiny co 
najmniej o 50%. 

    Stosowanie rodków ochrony 
ro lin wył cznie 
ograniczonych do rodków 
dopuszczonych do stosowania 
w strefach ochronnych uj 
wody okrelonych w rejestrze 
rodków ochrony rolin 

prowadzonych na podstawie 
art. 47 ustawy z dnia 
18.12.2003 r. o ochronie 
ro lin. 

Stosowanie rodków ochrony 
ro lin wył cznie 
ograniczonych do rodków 
dopuszczonych do stosowania 
w strefach ochronnych uj 
wody okrelonych w rejestrze 
rodków ochrony rolin 

prowadzonych na podstawie 
art. 47 ustawy z dnia 
18.12.2003 r. o ochronie 
ro lin. 

  Przechowywanie obornika 
w pryzmach z nakazem 
całkowitej izolacji od podłoa, 
i z pełnym zabezpieczeniem 
przed rozpływaniem si 
wycieków na okoliczny grunt. 

Przechowywanie obornika 
w pryzmach z nakazem 
całkowitej izolacji od podłoa, 
i z pełnym zabezpieczeniem 
przed rozpływaniem si 
wycieków na okoliczny grunt. 

  

  Nakaz przechowywania 
gnojówki i gnojowicy 
wył cznie w szczelnych 
zbiornikach o pojemnoci 
umo liwiaj cej gromadzenie 
co najmniej czteromiesicznej 
produkcji tego nawozu. 
Zbiorniki powinny by  

Nakaz przechowywania 
gnojówki i gnojowicy 
wył cznie w szczelnych 
zbiornikach o pojemnoci 
umo liwiaj cej gromadzenie 
co najmniej czteromiesicznej 
produkcji tego nawozu. 
Zbiorniki powinny by  
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ZAKAZY NAKAZY OGRANICZENIA 
BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE 

zamkni te w rozumieniu 
przepisów wydanych na 
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 7.07.2004 r. 
Prawo budowlane. 

zamkni te w rozumieniu 
przepisów wydanych na 
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 7.07.2004 r. 
Prawo budowlane. 

  Dla podmiotów o których 
mowa w art. 18 ust. 1 ustawy 
z 10.07.2007 o nawozach 
i nawo eniu – nakaz przecho-
wywania nawozów natural-
nych, innych ni wymienione 
w ust. 1 cyt. ustawy na nie-
przepuszczalnych płytach 
z zabezpieczeniem przed 
wyciekami do gruntu. 

Dla podmiotów o których 
mowa w art. 18 ust. 1 ustawy 
z 10.07.2007 o nawozach 
i nawo eniu – nakaz przecho-
wywania nawozów natural-
nych, innych ni wymienione 
w ust. 1 cyt. ustawy na nie-
przepuszczalnych płytach 
z zabezpieczeniem przed 
wyciekami do gruntu. 

  

Zakaz lokalizowania 
grzebowisk zwłok 
zwierz cych. 

Zakaz lokalizowania 
grzebowisk zwłok 
zwierz cych. 

    

Zakaz lokalizowania nowych 
obiektów chowu lub hodowli 
zwierz t o liczbie wi kszej od 
60 DJP w technologii 
bez ciółkowej. 

Zakaz lokalizowania nowych 
obiektów chowu lub hodowli 
zwierz t o liczbie wi kszej od 
60 DJP w technologii 
bez ciółkowej. 

    

  Lokalizowanie obiektów 
chowu lub hodowli zwierzt o 
liczbie wi kszej od 60 DJP w 
technologii ciółkowej z naka-
zem lokalnej kanalizacji tech-
nologicznej z oczyszczalni 
cieków i odprowadzaniem do 

wód powierzchniowych lub 
zbiornikiem bezodpływowym 
lub wł czeniem do kanalizacji 
miejskiej lub wiejskiej, z 
kanalizacj  opadow oraz 
gospodark gnojówk  i 
gnojowic  zgodnie z art. 25 
ustawy z 10.07.2007 r. 
o nawozach i nawoeniu, 
gospodark i 

Lokalizowanie obiektów 
chowu lub hodowli zwierzt o 
liczbie wi kszej od 60 DJP w 
technologii ciółkowej z naka-
zem lokalnej kanalizacji tech-
nologicznej z oczyszczalni 
cieków i odprowadzaniem do 

wód powierzchniowych lub 
zbiornikiem bezodpływowym 
lub wł czeniem do kanalizacji 
miejskiej lub wiejskiej, z 
kanalizacj  opadow oraz 
gospodark gnojówk  i 
gnojowic  zgodnie z art. 25 
ustawy z 10.07.2007 r. 
o nawozach i nawoeniu, 
gospodark i 
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ZAKAZY NAKAZY OGRANICZENIA 
BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE 

przechowywaniem obornika 
zgodnie z procedurami do-
brych praktyk rolnych. 

przechowywaniem obornika 
zgodnie z procedurami do-
brych praktyk rolnych. 

  Lokalizowanie obiektów 
chowu lub hodowli zwierzt 
o liczbie mniejszej od 60 DJP 
z nakazem lokalnej kanalizacji 
technologicznej 
z oczyszczalni cieków 
i odprowadzaniem do wód 
powierzchniowych lub 
zbiornikiem bezodpływowym 
lub wł czeniem do kanalizacji 
miejskiej lub wiejskiej, 
z kanalizacj opadow oraz 
gospodark gnojówk  i 
gnojowic  zgodnie z art. 25 
ustawy z 10.07.2007 r. o 
nawozach i nawoeniu, 
gospodark i przechowywa-
niem obornika zgodnie z 
procedurami dobrych praktyk 
rolnych. 

Lokalizowanie obiektów 
chowu lub hodowli zwierzt 
o liczbie mniejszej od 60 DJP 
z nakazem lokalnej kanalizacji 
technologicznej 
z oczyszczalni cieków 
i odprowadzaniem do wód 
powierzchniowych lub 
zbiornikiem bezodpływowym 
lub wł czeniem do kanalizacji 
miejskiej, z kanalizacj 
opadow oraz gospodark 
gnojówk  i gnojowic  zgodnie 
z art. 25 ustawy z 10.07.2007 
r. o nawozach i nawoeniu, 
gospodark i przechowywa-
niem obornika zgodnie z 
procedurami dobrych praktyk 
rolnych. 

  

    Lokalizowanie zakładów 
uboju zwierzt wył cznie 
z kanalizacj dla cieków 
technologicznych i wód 
opadowych ze zbiornikiem 
bezodpływowym lub własn 
oczyszczalni cieków 
z odprowadzaniem do wód 
powierzchniowych lub 
wł czeniem do kanalizacji 
miasta lub wsi. 

Lokalizowanie zakładów 
uboju zwierzt wył cznie 
z kanalizacj dla cieków 
technologicznych i wód 
opadowych ze zbiornikiem 
bezodpływowym lub własn 
oczyszczalni cieków 
z odprowadzaniem do wód 
powierzchniowych lub 
wł czeniem do kanalizacji 
miasta lub wsi. 

    Lokalizowanie instalacji do 
produkcji i przetwórstwa 
tłuszczów rolinnych 
i zwierz cych wył cznie 
z kanalizacj dla cieków 
technologicznych i wód 

Lokalizowanie instalacji do 
produkcji i przetwórstwa 
tłuszczów rolinnych 
i zwierz cych wył cznie 
z kanalizacj dla cieków 
technologicznych i wód 
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ZAKAZY NAKAZY OGRANICZENIA 
BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE 

opadowych z lokaln oczysz-
czalni  cieków 
z odprowadzaniem do wód 
powierzchniowych lub 
zbiornikiem bezodpływowym 
lub wł czeniem do kanalizacji 
miasta lub wsi. 

opadowych lub oczyszczalni 
cieków z odpływem do wód 

powierzchniowych lub 
zbiornikiem bezodpływowym 
lub wł czeniem do kanalizacji 
miasta lub wsi. 

  Lokalizowanie instalacji do 
produkcji biopaliw z nakazem 
lokalnej kanalizacji 
technologicznej i opadowej 
z lokaln  oczyszczalni 
cieków z odprowadzaniem do 

wód powierzchniowych lub 
wł czeniem do kanalizacji 
miejskiej lub wiejskiej. 

Lokalizowanie instalacji do 
produkcji biopaliw z nakazem 
lokalnej kanalizacji 
technologicznej i opadowej 
z lokaln  oczyszczalni 
cieków z odprowadzaniem do 

wód powierzchniowych lub 
wł czeniem do kanalizacji 
miejskiej lub wiejskiej. 

  

    Lokalizowanie cukrowni 
wył cznie z kanalizacj 
i własn  oczyszczalni 
cieków z odprowadzaniem do 

wód powierzchniowych lub 
wł czeniem do kanalizacji 
miasta lub wsi. 

Lokalizowanie cukrowni 
wył cznie z kanalizacj 
i własn  oczyszczalni 
cieków z odprowadzaniem do 

wód powierzchniowych lub 
wł czeniem do kanalizacji 
miasta lub wsi. 

    Lokalizowanie gorzelni 
wył cznie z kanalizacj dla 
cieków technologicznych 

i wód opadowych, ze zbiorni-
kiem bezodpływowym lub 
własn  oczyszczalni cieków 
z odprowadzaniem do wód 
powierzchniowych lub 
wł czeniem do kanalizacji 
miasta lub wsi. 

Lokalizowanie gorzelni 
wył cznie z kanalizacj dla 
cieków technologicznych 

i wód opadowych, ze zbiorni-
kiem bezodpływowym lub 
własn  oczyszczalni cieków 
z odprowadzaniem do wód 
powierzchniowych lub 
wł czeniem do kanalizacji 
miasta lub wsi. 

    Lokalizowanie instalacji do 
przetwórstwa owoców, wa-
rzyw, ryb, produktów pocho-
dzenia zwierzcego wył cznie 
z kanalizacj dla cieków 
technologicznych i wód 
opadowych, ze zbiornikiem 

Lokalizowanie instalacji do 
przetwórstwa owoców, wa-
rzyw, ryb, produktów pocho-
dzenia zwierzcego wył cznie 
z kanalizacj dla cieków 
technologicznych i wód 
opadowych, ze zbiornikiem 
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ZAKAZY NAKAZY OGRANICZENIA 
BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE 

bezodpływowym lub własn 
oczyszczalni cieków 
z odprowadzaniem do wód 
powierzchniowych lub 
wł czenie do kanalizacji 
miasta lub wsi. 

bezodpływowym lub własn 
oczyszczalni cieków 
z odprowadzaniem do wód 
powierzchniowych lub 
wł czenie do kanalizacji 
miasta lub wsi. 

    Lokalizowanie instalacji do 
produkcji mleka i jego 
przetworów wył cznie 
z kanalizacj dla cieków 
technologicznych i wód 
opadowych, ze zbiornikiem 
bezodpływowym lub własn 
oczyszczalni cieków 
z odprowadzaniem do wód 
powierzchniowych lub 
wł czeniem do kanalizacji 
miasta lub wsi. 

Lokalizowanie instalacji do 
produkcji mleka i jego 
przetworów wył cznie 
z kanalizacj dla cieków 
technologicznych i wód 
opadowych, ze zbiornikiem 
bezodpływowym lub własn 
oczyszczalni cieków 
z odprowadzaniem do wód 
powierzchniowych lub 
wł czeniem do kanalizacji 
miasta lub wsi. 

    Lokalizowanie instalacji do 
produkcji piwa lub słodu 
wył cznie z kanalizacj dla 
cieków technologicznych 

i wód opadowych ze zbiorni-
kiem bezodpływowym lub 
własn  oczyszczalni cieków 
z odprowadzaniem do wód 
powierzchniowych lub wł-
czeniem do kanalizacji miasta 
lub wsi. 

Lokalizowanie instalacji do 
produkcji piwa lub słodu 
wył cznie z kanalizacj dla 
cieków technologicznych 

i wód opadowych ze zbiorni-
kiem bezodpływowym lub 
własn  oczyszczalni cieków 
z odprowadzaniem do wód 
powierzchniowych lub wł-
czeniem do kanalizacji miasta 
lub wsi. 

    Prowadzenie odwodnie 
gruntu ograniczone do sytuacji 
kiedy nie bd  miały wpływu 
na zasoby wodne GZWP 
potwierdzone dokumentacj 
hydrogeologiczn. 

 

    Melioracje ł k, pastwisk lub 
nieu ytków pod warunkiem 
technicznych rozwiza  gwa-
rantuj cych wymiennie pro-
cesy nawadniania 
i odwadniania. 

Melioracje ł k, pastwisk lub 
nieu ytków pod warunkiem 
technicznych rozwiza  gwa-
rantuj cych wymiennie pro-
cesy nawadniania 
i odwadniania. 



Metodyka szacowania kosztów ustanawiania obszarów ochronnych 
 

 

13 

ZAKAZY NAKAZY OGRANICZENIA 
BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE 

O D P A D Y  I  C I E K I  
Zakaz lokalizowania instalacji 
do przechowywania odpadów 
promieniotwórczych. 

Zakaz lokalizowania instalacji 
do przechowywania odpadów 
promieniotwórczych. 

    

Zakaz lokalizowania nowych 
podziemnych składowisk 
odpadów. 

Zakaz lokalizowania nowych 
podziemnych składowisk 
odpadów. 

    

Zakaz lokalizowania nowych 
naziemnych składowisk 
odpadów niebezpiecznych. 

Zakaz lokalizowania nowych 
naziemnych składowisk 
odpadów niebezpiecznych. 

    

  Nakaz wyposaenia nowych 
naziemnych składowisk 
odpadów komunalnych 
i innych ni  niebezpieczne 
w szczelne podłoe, drena 
odciekowy i oczyszczalnie 
z odprowadzaniem do wód 
powierzchniowych. 

Nakaz wyposaenia nowych 
naziemnych składowisk 
odpadów komunalnych 
i innych ni  niebezpieczne 
w szczelne podłoe, drena 
odciekowy i oczyszczalnie 
z odprowadzaniem do wód 
powierzchniowych. 

  

Zakaz rekultywacji wyrobisk 
poprzez ich wykorzystanie dla 
składowania odpadów 
niebezpiecznych, innych ni 
niebezpieczne i obojtnych. 

Zakaz rekultywacji wyrobisk 
poprzez ich wykorzystanie dla 
składowania odpadów 
niebezpiecznych, innych ni 
niebezpieczne i obojtnych. 

    

  Nakaz wyposaania punktów 
do zbierania, segregacji lub 
przeładunku odpadów w 
lokaln  kanalizacj opadow z 
urz dzeniami do oczyszczania 
i odprowadzaniem do wód 
powierzchniowych lub 
zbiornikiem szczelnym 
lub wł czeniem do lokalnej 
kanalizacji miejskiej lub 
wiejskiej. 

Nakaz wyposaania punktów 
do zbierania, segregacji lub 
przeładunku odpadów w 
lokaln  kanalizacj opadow z 
urz dzeniami do oczyszczania 
i odprowadzaniem do wód 
powierzchniowych lub 
zbiornikiem szczelnym lub 
wł czeniem do lokalnej 
kanalizacji miejskiej lub 
wiejskiej. 

  

Odprowadzanie wód i cieków 
do wód podziemnych. 

Odprowadzanie wód i cieków 
do wód podziemnych. 
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ZAKAZY NAKAZY OGRANICZENIA 
BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE 

Zakaz wprowadzania do ziemi 
nieoczyszczonych wód 
opadowych i roztopowych z 
powierzchni szczelnych tere-
nów przemysłowych, składo-
wych, baz transportowych, 
lotnisk, centrów miast, dróg 
zaliczonych do dróg krajo-
wych, wojewódzkich i powia-
towych kl. G, parkingów o 
pow. powy ej 0,1 ha, baz i 
stacji paliw, a oczyszczanie 
wód opadowych wyłcznie 
poprzez systemy 
odparowujco-infiltracyjne. 

Wprowadzanie do ziemi nie-
oczyszczonych wód opado-
wych i roztopowych z po-
wierzchni szczelnych terenów 
przemysłowych, składowych, 
baz transportowych, lotnisk, 
centrów miast, dróg zaliczo-
nych do dróg krajowych, 
wojewódzkich i powiatowych 
kl. G, parkingów o pow. 
powy ej 0,1 ha, baz i stacji 
paliw, a oczyszczanie wód 
opadowych wyłcznie poprzez 
systemy odparowujco-
infiltracyjne. 

    

  Nakaz prowadzenia prac 
geologicznych z 
zastosowaniem robót 
geologicznych tylko na 
podstawie projektu robót 
geologicznych. 

Nakaz prowadzenia prac 
geologicznych z 
zastosowaniem robót 
geologicznych tylko na 
podstawie projektu robót 
geologicznych. 

  

P R O C E D U R Y  W  O C H R O N I E  Z A S O B Ó W  W O D N Y C H  
    Ograniczenie lokalizowania 

nowych uj  wód 
podziemnych, jeeli wg 
pozwole  wodnoprawnych 
sumaryczny pobór 
istniej cych i planowanych 
uj  mo e przekroczy 75% 
zasobów dyspozycyjnych 
zbiornika lub poziomu 
okre lonego w dokumentacji 
dla danego GZWP. 

Ograniczenie lokalizowania 
nowych uj  wód 
podziemnych, jeeli wg 
pozwole  wodnoprawnych 
sumaryczny pobór 
istniej cych i planowanych 
uj  mo e przekroczy 75% 
zasobów dyspozycyjnych 
zbiornika lub poziomu 
okre lonego w dokumentacji 
dla danego GZWP. 

    Wydawanie pozwole 
wodnoprawnych na pobór wód 
podziemnych wyłcznie dla 
celów komunalnych oraz dla 
przemysłu spoywczego 
i farmaceutycznego. 

Wydawanie pozwole 
wodnoprawnych na pobór wód 
podziemnych wyłcznie dla 
celów komunalnych oraz dla 
przemysłu spoywczego 
i farmaceutycznego. 
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ZAKAZY NAKAZY OGRANICZENIA 
BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE BARDZO PODATNE PODATNE 

    Dla przedsiwzi  
budownictwa wodnego, 
których charakter wskazuje na 
mo liwo  oddziaływania na 
ilo  i/lub jako  wód GZWP 
wymagana dokumentacja 
hydrogeologiczna 
przesdzaj ca ewentualne 
ograniczenia. 

Dla przedsiwzi  
budownictwa wodnego, 
których charakter wskazuje na 
mo liwo  oddziaływania na 
ilo  i/lub jako  wód GZWP 
wymagana dokumentacja 
hydrogeologiczna 
przesdzaj ca ewentualne 
ograniczenia. 
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3. Identyfikacja potencjalnych obszarów konfliktowych 
na styku dotychczasowego sposobu korzystania 
z nieruchomo ci i zakazów, nakazów lub ogranicze 
wynikaj cych z ustanowienia obszarów ochronnych 
analiza mo liwo ci roszcze  i podstawy prawne ich 
ewentualnego oddalania 

Rozdział ten powi cono uzasadnieniom dotyczcym zakazów, nakazów 
i ogranicze odniesionych dla rónych spodziewanych form zagospodarowania terenu 
oraz ocenie wpływu na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci. 
Równoczenie w rozdziale tym ujte s  tre ci, które umoliwi  sformułowanie podstaw 
merytorycznych i prawnych ewentualnego oddalenia roszcze. 

 
 

B U D O W N I C T W O  
 
OGRANICZENIA 
 
Lokalizowanie nowej zabudowy zwartej pod warunkiem uzbrojenia tych terenów 
systemem kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni cieków i odprowadzaniem do wód 
powierzchniowych lub wł czeniem do systemu kanalizacji miasta lub wsi. 
 
Uzasadnienie 

Przepisy prawa nie zawieraj definicji zabudowy zwartej. 
Jednake przez zabudow zwart  mo na rozumie taki sposób zabudowy, w tym 

zabudowy jednorodzinnej lub wielorodzinnej, szeregowej, a take o charakterze 
ródmiejskim, które zachowuj w przewaaj cym stopniu cigło  zabudowy 

pierzejowej lub stanowi zespół budynków, wydzielony na podstawie przyjtego 
systemu funkcjonalnego, z dopuszczeniem zrónicowanej wysokoci i zró nicowanej 
intensywnoci. 

W obszarze bardzo podatnym obszaru ochronnego zbiornika wprowadzenie 
ograniczenia lokalizacji zabudowy zwartej pod warunkiem uzbrojenia terenu w system 
kanalizacji z odprowadzeniem wyłcznie do wód powierzchniowych jest prób ochrony 
gruntu, a dalej wód podziemnych przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.  
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Przeznaczenie terenów pod now zabudow mo e wi za  si  z kosztem 
uzbrojenia tego terenu w kanalizacj z oczyszczalni cieków o parametrach 
oczyszczania okrelonych w rozporzdzeniu lub z kosztem włczenia do istniejcego 
sytemu kanalizacji, który moe by  przykładowo znacznie oddalony. 
 
Podsumowanie  
Zakaz ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
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Ograniczenie stosowania przydomowych oczyszczalni cieków do odprowadzania 
do wód powierzchniowych, a w przypadku odprowadzania w grunt z ocen  
wpływu na GZWP. 
 
Uzasadnienie 

W art. 39 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t) istnieje 
zakaz wprowadzania cieków do ziemi: je eli byłoby to sprzeczne z warunkami 
wynikaj cymi z istniejcych form ochrony przyrody, utworzonych stref ochrony zwierzt 
łownych albo ostoi na podstawie ustawy o ochronie przyrody, a tak e stref ochronnych 
oraz obszarów ochronnych ustanowionych na podstawie art. 58 i 60; (art. 60 mówi 
o obszarze ochronnym zbiorników ródl dowych). Zatem istniejce prawodawstwo 
zapewnia zakaz wprowadzania cieków do ziemi w obszarach ochronnych zbiorników 
wód ródl dowych przy ustanowieniu obszarów ochronnych.  

Art. 39 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t) okrela 
zakaz wprowadzania cieków do ziemi zawierajcych substancje szczególnie szkodliwe 
dla rodowiska wodnego, okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 
pkt 1, je eli byłoby to niezgodne z warunkami okrelonymi w przepisach wydanych na 
podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3; art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2012.145 
j.t.) okre la, e  Minister właciwy do spraw rodowiska, w porozumieniu z ministrem 
wła ciwym do spraw gospodarki wodnej, okreli, w drodze rozporzdzenia: substancje 
szczególnie szkodliwe dla rodowiska wodnego, powodujce zanieczyszczenie wód, 
które powinno by eliminowane (wykaz I), oraz substancje szczególnie szkodliwe dla 
rodowiska wodnego, powodujce zanieczyszczenie wód, które powinno by 

ograniczane (wykaz II). Natomiast art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne 
(Dz.U.2012.145 j.t.) okrela, e Minister właciwy do spraw rodowiska, 
w porozumieniu z ministrem właciwym do spraw gospodarki wodnej, okreli, 
w drodze rozporzdzenia: warunki, jakie naley spełni  przy wprowadzaniu cieków do 
wód lub do ziemi, w tym najwysze dopuszczalne wartoci zanieczyszcze, oraz 
warunki, jakie naley spełni  w celu rolniczego wykorzystania cieków, a take miejsce 
i minimaln  cz stotliwo  pobierania próbek cieków, metodyki referencyjne analizy 
i sposób oceny, czy cieki odpowiadaj wymaganym warunkom. Rozporzdzeniem 
wydanym na podstawie tego przepisu jest Rozporzdzenie Ministra rodowiska 
w sprawie warunków, jakie naley spełni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do 
ziemi (Dz. U. 2006.137.984). 

Ponadto art. 39 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t.) 
zakazuje wprowadzania cieków do ziemi, jeeli stopie  oczyszczania cieków lub 
mi szo  utworów skalnych nad zwierciadłem wód podziemnych nie stanowi 
zabezpieczenia tych wód przed zanieczyszczeniem. 

Proponowany zapis ograniczajcy wprowadzanie cieków do ziemi w obszarze 
podatnym jest usankcjonowaniem zapisu z ww. artykułu ustawy Prawo wodne 
(Dz.U.2012.145 j.t.), z tego wzgldu, e istnieje prawdopodobiestwo przenikania 
zanieczyszcze ze cieków do wód zbiornika.  
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Zgodnie z §11 ust. 5 pkt 3 rozporzdzenia Ministra rodowiska w sprawie 
warunków, jakie naley spełni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi 
(Dz. U. 2006.137.984): cieki pochodzce z własnego gospodarstwa domowego lub 
rolnego mog by  wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowicego własno  
wprowadzajcego, jeeli spełnione s ł cznie nastpuj ce warunki: 
1) ilo  cieków nie przekracza 5,0 m3 na dob; 
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2)  BZT5 cieków dopływajcych jest redukowane co najmniej o 20%, a zawarto 
zawiesin ogólnych co najmniej o 50%; 

3)  miejsce wprowadzania cieków oddzielone jest warstw gruntu o mi szo ci 
co najmniej 1,5 m od najwyszego uytkowego poziomu wodononego wód 
podziemnych. 

Proponowany zapis dotychczas sankcjonował korzystanie z przydomowych 
oczyszczalni cieków przy wypełnieniu warunków z cytowanego rozporz dzenia. 

Ograniczenie wynikajce z GZWP nakazuje zainteresowanemu ewentualne 
zmiany w odprowadzaniu cieków oczyszczonych lub wdroenie procedury OOS z jej 
konsekwencjami. 
 
Podsumowanie  
Zakaz ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
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P R Z E M Y S Ł  I  U S Ł U G I  
 
OGRANICZENIA 
 
Wydobywanie kopalin ze złoa dla przedsi wzi  wymienionych w §3 ust. 1 pkt 40 
i 41 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsi wzi  mog cych znaczco oddziaływa  na rodowisko (Dz.U.2010.213. 
1397) wył cznie po weryfikacji mo liwo ci lokalizacji w procedurze OOS. 
 
Uzasadnienie 

§3 ust. 1 pkt 40 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko 
(Dz.U.2010.213.1397) zalicza do przedsiwzi  mog cych potencjalnie znaczco 
oddziaływa na rodowisko wydobywanie kopalin ze złoa metod odkrywkow  inne 
ni  wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a: 
a) bez wzgldu na powierzchni obszaru górniczego: 

− je eli dotyczy torfu lub kredy jeziornej, 
− na obszarach bezporedniego lub potencjalnego zagroenia powodzi, 
− na terenie gruntów lenych lub w odległoci nie wi kszej ni  100 m od nich, 
− na obszarach objtych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub 
w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej 
ustawy, 

− w odległoci nie wi kszej ni  250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 
2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pón. zm.), 

− je eli działalno  b dzie prowadzona z uyciem materiałów wybuchowych, 
− je eli w odległoci nie wi kszej ni  0,5 km od miejsca planowanego 

wydobywania kopalin metod odkrywkow  znajduje si inny obszar górniczy 
ustanowiony dla wydobywania kopalin metod odkrywkow , 

b) z obszaru górniczego o powierzchni wikszej ni  2 ha lub o wydobyciu wikszym 
ni  20 000 m3 na rok, inne ni wymienione w lit. a. 

§3 ust. 1 pkt 40 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko 
(Dz.U.2010.213.1397) zalicza do przedsiwzi  mog cych potencjalnie znaczco 
oddziaływa na rodowisko wydobywanie kopalin ze złoa: 
a) metod podziemn inne ni  wymienione w §2 ust. 1 pkt 27 lit. b lub metod 

otworów wiertniczych inne ni wymienione w §2 ust. 1 pkt 24, 
b) na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej inne ni  wymienione w §2 ust. 1 

pkt 24 lub ze ródl dowych wód powierzchniowych. 
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Zapis uzalenia wydobycie wymienionych kopalin od wyniku OO. 
Aby przeprowadzona oo wykazała brak zagroenia dla wód podziemnych 

musz  by  zastosowane odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony wód podziemnych 
lub zmniejszenie wydobycia dostosowane do tempa wyrównuj cego poziom wód 
zbiornika.  Przy czym ostatni warunek moe wpłyn  na zmniejszenie racjonalnoci 
wydobycia kopaliny. A to moe by  sprzeczne z art. 126 ust. 1 ustawy Prawo ochrony 
rodowiska, który mówi, e eksploatacj zło a kopaliny prowadzi si w sposób 
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gospodarczo uzasadniony, przy zastosowaniu rodków ograniczajcych szkody 
w rodowisku i przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania 
kopaliny. Ponadto art. 126 ust. 2 tej ustawy stwierdza, e podejmujcy eksploatacj złó  
kopaliny lub prowadzcy t  eksploatacj jest obowizany przedsibra  rodki niezbdne 
do ochrony zasobów złoa, jak równie do ochrony powierzchni ziemi oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie prowadzi rekultywacj  terenów 
poeksploatacyjnych oraz przywraca do wła ciwego stanu inne elementy przyrodnicze. 
 
Podsumowanie  
Zakaz ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Lokalizowanie instalacji do garbowania i uszlachetniania skór wył cznie 
z kanalizacj  dla cieków technologicznych i wód opadowych, z lokaln 
oczyszczalni  cieków z odprowadzaniem do wód powierzchniowych lub ze 
zbiornikiem bezodpływowym lub wł czeniem do kanalizacji miasta lub wsi.  
 
Uzasadnienie 

Art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) okrela, 
e na obszarach ochronnych mona zabroni wznoszenia obiektów budowlanych 

oraz wykonywania robót lub innych czynnoci, które mog spowodowa trwałe 
zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególnoci lokalizowania inwestycji 
zaliczonych do przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko. 

Według §3 ust. 1 pkt 28 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko 
(Dz.U.2010.213.1397) instalacje do garbowania lub uszlachetniania skór nale do 
przedsiwzi  mog cych potencjalnie znaczco oddziaływa na rodowisko. 
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Proponowany zapis nie zabrania lokalizacji wymienionych instalacji. Okrela 
sposób osigni cia parametrów danych w Rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 
24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naley spełni  przy wprowadzaniu cieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
rodowiska wodnego (Dz.U.2006.137.984  z pón. zm.), którego §3 mówi, e:  cieki 

wprowadzane do wód nie powinny wywoływa w wodach takich zmian fizycznych, 
chemicznych i biologicznych, które uniemoliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie 
ekosystemów wodnych i spełnienie przez wody okrelonych dla nich wymaga 
jako ciowych, zwi zanych z ich uytkowaniem wynikajcym z warunków korzystania 
z wód regionu wodnego. 

Ze wzgl du na moliwo  wprowadzania cieków do wód powierzchniowych 
spełniaj cych normy ww. rozporzdzenia obowizuj cego w całym kraju, a nie 
odnoszcym si  tylko do obszarów ochronnych zbiorników, lub wykorzystania 
zbiornika bezodpływowego do gromadzenia cieków lub wł czenie do systemu 
kanalizacji zapis nie powinien budzi roszcze. Roszczenia mog wyst pi  z tytułu 
koniecznoci posiadania kanalizacji opadowej.  
 
Podsumowanie 
Zapis ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
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Lokalizowanie instalacji do obróbki metali elaznych wył cznie z kanalizacj  dla 
cieków technologicznych i wód opadowych, ze zbiornikiem bezodpływowym lub 

oczyszczalni  z odprowadzaniem do wód powierzchniowych lub kanalizacji miasta 
lub wsi.  

Uzasadnienie 
Art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) okrela, 

e na obszarach ochronnych mona zabroni wznoszenia obiektów budowlanych 
oraz wykonywania robót lub innych czynnoci, które mog spowodowa trwałe 
zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególnoci lokalizowania inwestycji 
zaliczonych do przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko. Według 
§2 ust. 1 pkt 13 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko (Dz.U.2010.213.1397) 
instalacje do obróbki metali elaznych: 
a) ku nie z młotami o energii wikszej ni  50 kJ na młot o łcznej mocy cieplnej 

wi kszej ni  20 MW, 
b) odlewnie o zdolnoci produkcyjnej wytopu wikszej ni  20 t na dob, 
c) walcownie o zdolnoci produkcyjnej stali surowej wikszej ni  20 t na godzin, 
d) do nakładania powłok metalicznych z wsadem stali wi kszym ni  2 t na godzin; 
nale  do przedsiwzi  mog cych zawsze znaczco oddziaływa na rodowisko. 

Art. 9 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t.) mówi, e: cieki 
przemysłowe to cieki, nieb d ce ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub 
roztopowymi, powstałe w zwizku z prowadzon przez zakład działalnoci  handlow, 
przemysłow, składow, transportow lub usługow, a tak e b d ce ich mieszanin ze 
ciekami innego podmiotu, odprowadzane urzdzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. 
cieki technologiczne mona uto samia ze ciekami przemysłowymi.  

 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Proponowany zapis nie zabrania lokalizacji wymienionych instalacji i zakładów. 
Okre la sposób osigni cia parametrów danych w Rozporzdzeniu Ministra 
rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naley spełni  przy 

wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz. U.2006.137.984  z pón. zm.), którego §3 
mówi, e:  cieki wprowadzane do wód nie powinny wywoływa w wodach takich 
zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemoliwiałyby prawidłowe 
funkcjonowanie ekosystemów wodnych i spełnienie przez wody okrelonych dla nich 
wymaga  jako ciowych, zwi zanych z ich uytkowaniem wynikajcym z warunków 
korzystania z wód regionu wodnego. 

Ze wzgl du na moliwo  wprowadzania cieków do wód powierzchniowych 
spełniaj cych normy ww. rozporzdzenia obowizuj cego w całym kraju, a nie 
odnoszcym si  tylko do obszarów ochronnych zbiorników, z moliwo ci  
wykorzystania zbiornika bezodpływowego lub wł czenia do systemu kanalizacji zapis 
nie powinien budzi roszcze. Roszczenia mog wyst pi  z tytułu koniecznoci 
posiadania kanalizacji opadowej, poniewa odprowadzane wody opadowe mog nosi  
cechy cieków opadowych. 
 
Podsumowanie 
Zapis ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
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Lokalizowanie instalacji do przetwarzania metali z odzysku pod warunkiem 
wyposa enia w zamkni te obiegi wód technologicznych i odpylanie spalin na 
emitorach. 
 
Uzasadnienie 

Art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) okrela, 
e na obszarach ochronnych mona zabroni wznoszenia obiektów budowlanych 

oraz wykonywania robót lub innych czynnoci, które mog spowodowa trwałe 
zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególnoci lokalizowania inwestycji 
zaliczonych do przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko. Według 
§2 ust. 1 pkt 13 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko (Dz.U.2010.213.1397) 
instalacje do wtórnego wytopu metali nieelaznych lub ich stopów, w tym 
oczyszczania, odlewania lub przetwarzania metali z odzysku, o zdolnoci produkcyjnej 
wytopu wi kszej ni  4 t na dob w przypadku ołowiu lub kadmu oraz wikszej ni  20 t 
na dob w przypadku pozostałych metali, z wyłczeniem metali szlachetnych nale do 
przedsiwzi  mog cych zawsze znaczco oddziaływa na rodowisko. 
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Proponowany zapis nie zabrania lokalizacji wymienionych instalacji. Okrela 
sposób gospodarowania wod w procesie technologicznym oraz zabezpieczenie przed 
zanieczyszczeniami wyprowadzonymi w tych procesach poza system gospodarki 
ciekowej. 

 
Podsumowanie 
Zapis ten nie kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Lokalizowanie zakładów do naprawy i demontau pojazdów wył cznie 
z kanalizacj  dla cieków technologicznych i wód opadowych z lokaln 
oczyszczalni  cieków z odprowadzeniem do wód powierzchniowych, lub ze 
zbiornikiem bezodpływowym lub wł czeniem do kanalizacji miasta lub wsi.  
 
Uzasadnienie 

Art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) okrela, 
e na obszarach ochronnych mona zabroni wznoszenia obiektów budowlanych oraz 

wykonywania robót lub innych czynnoci, które mog spowodowa trwałe 
zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególnoci lokalizowania inwestycji 
zaliczonych do przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko. Według 
§2 ust. 1 pkt 42 i 43 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko 
(Dz.U.2010.213.1397) stacje demontau w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, 
z pó n. zm.) oraz miejsca demontau pojazdów inne ni wymienione w pkt 42 oraz 
miejsca demontau statków nale  do przedsiwzi  mog cych zawsze znaczco 
oddziaływa na rodowisko. Dołczenie do zapisu zakładów do naprawy pojazdów jest 
wła ciwe ze wzgldu na moliwe zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi.  

Art. 9 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t) mówi, e: cieki 
przemysłowe to cieki, nieb d ce ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub 
roztopowymi, powstałe w zwizku z prowadzon przez zakład działalnoci  handlow, 
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przemysłow, składow, transportow lub usługow, a tak e b d ce ich mieszanin ze 
ciekami innego podmiotu, odprowadzane urzdzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. 
cieki technologiczne mona uto samia ze ciekami przemysłowymi.  

 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Proponowany zapis nie zabrania lokalizacji wymienionych instalacji. Okrela 
sposób osigni cia parametrów danych w Rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 
24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naley spełni  przy wprowadzaniu cieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
rodowiska wodnego (Dz. U.2006.137.984  z pón. zm.), którego §3 mówi, e:  cieki 

wprowadzane do wód nie powinny wywoływa w wodach takich zmian fizycznych, 
chemicznych i biologicznych, które uniemoliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie 
ekosystemów wodnych i spełnienie przez wody okrelonych dla nich wymaga 
jako ciowych, zwi zanych z ich uytkowaniem wynikajcym z warunków korzystania 
z wód regionu wodnego. 

Ze wzgl du na moliwo  wprowadzania cieków do wód powierzchniowych 
spełniaj cych normy ww. rozporzdzenia obowizuj cego w całym kraju, a nie 
odnoszcym si  tylko do obszarów ochronnych zbiorników, z moliwo ci  
wykorzystania zbiornika bezodpływowego lub wł czenia do systemu kanalizacji zapis 
nie powinien budzi roszcze. Roszczenia mog wyst pi  z tytułu koniecznoci 
posiadania kanalizacji opadowej, poniewa charakter obiektu sugeruje, e wody 
opadowe z terenu mog by  ciekami opadowymi. 
 
Podsumowanie 
Zapis ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Lokalizowanie zakładów do naprawy i demontau pojazdów wył cznie 
z kanalizacj  dla cieków technologicznych z oczyszczalni cieków z odpływem do 
wód powierzchniowych lub wł czeniem do kanalizacji miasta lub wsi.  
 
Uzasadnienie 

Art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) okrela, 
e na obszarach ochronnych mona zabroni wznoszenia obiektów budowlanych oraz 

wykonywania robót lub innych czynnoci, które mog spowodowa trwałe 
zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególnoci lokalizowania inwestycji 
zaliczonych do przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko. Według 
§2 ust. 1 pkt 42 i 43 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko 
(Dz.U.2010.213.1397) stacje demontau w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, 
z pó n. zm.) oraz miejsca demontau pojazdów inne ni wymienione w pkt 42 oraz 
miejsca demontau statków nale  do przedsiwzi  mog cych zawsze znaczco 
oddziaływa na rodowisko. Dołczenie do zapisu zakładów do naprawy pojazdów jest 
wła ciwe ze wzgldu na moliwe zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi.  

Art. 9 ust. 1 pkt17 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t) mówi, e: cieki 
przemysłowe to cieki, nieb d ce ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub 
roztopowymi, powstałe w zwizku z prowadzon przez zakład działalnoci  handlow, 
przemysłow, składow, transportow lub usługow, a tak e b d ce ich mieszanin ze 
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ciekami innego podmiotu, odprowadzane urzdzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. 
cieki technologiczne mona uto samia ze ciekami przemysłowymi.  

 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Proponowany zapis nie zabrania lokalizacji wymienionych instalacji. Okrela 
sposób osigni cia parametrów danych w Rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 
24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naley spełni  przy wprowadzaniu cieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
rodowiska wodnego (Dz. U.2006.137.984  z pón. zm.), którego §3 mówi, e:  cieki 

wprowadzane do wód nie powinny wywoływa w wodach takich zmian fizycznych, 
chemicznych i biologicznych, które uniemoliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie 
ekosystemów wodnych i spełnienie przez wody okrelonych dla nich wymaga 
jako ciowych, zwi zanych z ich uytkowaniem wynikajcym z warunków korzystania 
z wód regionu wodnego. 

Ze wzgl du na moliwo  wprowadzania cieków do wód powierzchniowych 
spełniaj cych normy ww. rozporzdzenia obowizuj cego w całym kraju, a nie 
odnoszcym si  tylko do obszarów ochronnych zbiorników, lub włczenie do systemu 
kanalizacji zapis nie powinien budzi roszcze. 
 
Podsumowanie 
Zapis ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
NAKAZY 
 
Lokalizowanie instalacji do mieszania, emulgowania lub konfekcjonowania 
produktów chemicznych z nakazem lokalnej kanalizacji technologicznej 
i opadowej z lokaln  oczyszczalni cieków z odprowadzaniem do wód 
powierzchniowych lub wł czeniem do kanalizacji miasta lub wsi.  
 
Uzasadnienie 

Art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) okrela, 
e na obszarach ochronnych mona zabroni wznoszenia obiektów budowlanych 

oraz wykonywania robót lub innych czynnoci, które mog spowodowa trwałe 
zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególnoci lokalizowania inwestycji 
zaliczonych do przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko. Według 
§3 ust. 1 pkt 1 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko (Dz.U.2010.213.1397) 
instalacje do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub 
konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych nale  do 
przedsiwzi  mog cych potencjalnie znaczco oddziaływa na rodowisko. 
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Proponowany zapis nie zabrania lokalizacji wymienionych instalacji. Okrela 
sposób osigni cia parametrów danych w Rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 
24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naley spełni  przy wprowadzaniu cieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
rodowiska wodnego (Dz. U.2006.137.984  z pón. zm.), którego §3 mówi, e:  cieki 

wprowadzane do wód nie powinny wywoływa w wodach takich zmian fizycznych, 
chemicznych i biologicznych, które uniemoliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie 
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ekosystemów wodnych i spełnienie przez wody okrelonych dla nich wymaga 
jako ciowych, zwi zanych z ich uytkowaniem wynikajcym z warunków korzystania 
z wód regionu wodnego. 

Ze wzgl du na moliwo  wprowadzania cieków do wód powierzchniowych 
spełniaj cych normy ww. rozporzdzenia obowizuj cego w całym kraju, a nie 
odnoszcym si  tylko do obszarów ochronnych zbiorników, lub włczenie do systemu 
kanalizacji zapis nie powinien budzi roszcze. Roszczenia mog wyst pi  z tytułu 
koniecznoci posiadania kanalizacji opadowej, co wynika z charakteru obiektu 
sugerujc, e wody opadowe mog mie  charakter cieków opadowych. 
 
Podsumowanie 
Zapis ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Wyposa enie instalacji do obróbki z zastosowaniem rozpuszczalników z nakazem 
lokalnej kanalizacji opadowej ze zbiornikiem szczelnym lub wł czeniem do 
kanalizacji miasta lub wsi.  
 
Uzasadnienie 

Art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) okrela, 
e na obszarach ochronnych mona zabroni wznoszenia obiektów budowlanych oraz 

wykonywania robót lub innych czynnoci, które mog spowodowa trwałe 
zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególnoci lokalizowania inwestycji 
zaliczonych do przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko. Według 
§2 ust. 1 pkt 16 oraz §3 ust. 1 pkt 14 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko 
(Dz.U.2010.213.1397) instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów 
lub produktów, o zuyciu rozpuszczalników organicznych wikszym ni  150 kg na 
godzin  lub wi kszym ni  200 t na rok oraz instalacje do powierzchniowej obróbki 
substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników 
organicznych, inne ni wymienione w §2 ust. 1 pkt 16 nale do przedsiwzi  
mog cych zawsze i potencjalnie znaczco oddziaływa na rodowisko. 
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Proponowany zapis nie zabrania lokalizacji wymienionych instalacji. Okrela 
nakaz wyposaenia wymienionych instalacji w odpowiednie zabezpieczenia. 
Roszczenia mog wyst pi  z tytułu koniecznoci posiadania kanalizacji opadowej, tym 
bardziej, e zawsze istnieje zagroenie rozszczelnienia instalacji lub pojemników 
w trakcie przeładunku i w efekcie rozlania na teren obiektu. 
 
Podsumowanie 
Zapis ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
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Nakaz wyposaenia stacji paliw i baz płynnych w instalacje i urzdzenia 
zabezpieczajce przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód 
powierzchniowych i podziemnych, w tym zbiorniki podziemne dwupłaszczowe 
z sygnalizacj  nieszczelnoci oraz monitoring zanieczyszcze gruntu w otoczeniu 
zbiorników.  
 
Uzasadnienie 

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada bazy i stacje paliw płynnych, 
ruroci gi przesyłowe dalekosine słu ce do transportu ropy naftowej i produktów 
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063) znowelizowane 
rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 240, 
poz. 1753), wskazuje, e do 31 grudnia 2012 roku naley przeprowadzi modernizacj 
zbiorników stacji lub bazy paliw, tak aby (§176) bazy i stacje paliw wyposay  
w instalacje, urzdzenia lub systemy przeznaczone do: 
1) zabezpieczenia przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód 

powierzchniowych i gruntowych; 
2) pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych oraz 

sygnalizacji przecieków tych produktów do gruntu, wód powierzchniowych 
i gruntowych. 

Teoretycznie zabezpiecza to wody podziemne, ale nie mo na wykluczy  
złagodzenia lub odsunicia terminu realizacji wymogu w zwizku z czym nakaz taki 
nale y zapisa w dokumentacji.  
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Przepis rozporzdzenia zabezpiecza przed przenikaniem produktów naftowych 
do wód podziemnych. Ewentualne odroczenie terminu podanego w rozporzdzeniu, 
a wpisanie go w zakazy obowizuj ce na obszarze ochronnym zbiornika bdzie rodzi  
roszczenia ze wzgldu na połoenie danych stacji w obszarze objtym wyj tkiem.  

 
Podsumowanie 
Zakaz ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Lokalizowanie instalacji naziemnych do magazynowania ropy naftowej, 
produktów naftowych lub substancji chemicznych z nakazem umiejscowienia na 
terenie w pełni szczelnym z kanalizacj wód opadowych i podczyszczaniem 
cieków opadowych do poziomu 100 mg/l zawiesiny oraz 15 mg/l substancji 

ropopochodnych i odprowadzeniem do wód powierzchniowych lub zbiornikiem 
retencyjnym odparowuj cym lub odprowadzania do kanalizacji miasta lub wsi.   
 
Uzasadnienie 

Art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) okrela, 
e na obszarach ochronnych mona zabroni wznoszenia obiektów budowlanych oraz 

wykonywania robót lub innych czynnoci, które mog spowodowa trwałe 
zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególnoci lokalizowania inwestycji 
zaliczonych do przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko. Według 
§2 ust. 1 pkt 22 oraz §3 ust. 1 pkt 35 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko 
(Dz.U.2010.213.1397) instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów 
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naftowych lub substancji chemicznych, o łcznej pojemnoci nie mniejszej ni 
10 000 m3, wraz z urzdzeniami do przeładunku oraz instalacje do magazynowania ropy 
naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, inne ni wymienione w §2 
ust. 1 pkt 22, oraz instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub 
substancji chemicznych, z wyłczeniem stacji paliw gazu płynnego nale do 
przedsiwzi  mog cych zawsze i potencjalnie znaczco oddziaływa na rodowisko. 

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. (Dz.U.2005. 
243.2063 z pón. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada 
bazy i stacje paliw płynnych, rurocigi przesyłowe dalekosine słu ce do transportu 
ropy naftowej i produktów naftowych i w §4  ust. 1  okre la, e: Wymagania 
techniczne, w zakresie projektowania, budowy, wytwarzania, osprztu, bada 
i u ytkowania zbiorników przeznaczonych do magazynowania ropy naftowej 
i produktów naftowych okrelaj  przepisy odrbne dotyczce: 
1) zbiorników bezcinieniowych i niskocinieniowych przeznaczonych do 

magazynowania materiałów ciekłych zapalnych; 
2) zasadniczych wymaga dla urz dze  ci nieniowych i zespołów urzdze  

ci nieniowych. 
2. Do zbiorników przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych 

o temperaturze zapłonu powyej 61 °C, w zakresie ich konstrukcji, stosowanych 
materiałów i osprztu, stosuje si odpowiednio przepisy, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

§19 ust. 1 Rozporzdzenia Ministra rodowiska w sprawie warunków, jakie 
nale y spełni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz. U. 2006.137.984). 
mówi, e wody opadowe i roztopowe ujte w szczelne, otwarte lub zamknite systemy 
kanalizacyjne pochodzce: 
1) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, 

baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych 
do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a take 
parkingów o powierzchni powyej 0,1 ha, w iloci, jaka powstaje z opadów 
o nat eniu co najmniej 15 l na sekund na 1 ha, 

2) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji 
paliw, w ilo ci, jaka powstaje z opadów o czsto ci wyst powania jeden raz w roku 
i czasie trwania 15 minut, lecz w iloci nie mniejszej ni powstaj ca z opadów 
o nat eniu 77 l na sekund na 1 ha 

– wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawiera  substancji 
zanieczyszczajcych w ilo ciach przekraczajcych 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 
15 mg/l w glowodorów ropopochodnych.  
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Proponowany nakaz jest skonstruowany na bazie przepisów funkcjonuj cych 
i odnoszcych si  do całego kraju, nie ograniczajcego si do obszarów ochronnych 
głównych zbiorników wód podziemnych. zakaz nie moe powodowa roszcze 
w odniesieniu do obszarów ochronnych.    
 
Podsumowanie 
Zakaz ten nie kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
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ZAKAZY 
 
Zakaz lokalizowania ruroci gów do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych 
lub płynnych substancji chemicznych. 
 
Uzasadnienie 

Art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) okrela, 
e na obszarach ochronnych mona zabroni wznoszenia obiektów budowlanych oraz 

wykonywania robót lub innych czynnoci, które mog spowodowa trwałe 
zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególnoci lokalizowania inwestycji 
zaliczonych do przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko. Według 
§2 ust. 1 pkt 21 §3 ust. 1 pkt 32 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko 
(Dz.U.2010.213.1397) instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, 
substancji chemicznych lub gazu, o rednicy zewntrznej nie mniejszej ni 800 mm 
i długo ci nie mniejszej ni 40 km, wraz z towarzyszcymi im tłoczniami lub stacjami 
redukcyjnymi  a take zgodnie z §3 ust. 1 pkt 32   instalacje do przesyłu ropy naftowej, 
produktów naftowych lub substancji chemicznych, inne ni  wymienione w §2 ust. 1 
pkt 21 nale  do przedsiwzi  mog cych  zawsze i potencjalnie znaczco oddziaływa 
na rodowisko. 

Według art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(Dz.U.2012.145): Na terenach ochrony poredniej uj cia wody podziemnej, obowizuj  
zakazy lub ograniczenia, o których mowa w ust. 1, czyli lokalizowania magazynów 
produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a tak e ruroci gów do ich 
transportu. Zakazy te i ograniczenia s wskazane do uwzgldnienia w obszarach 
ochronnych zbiorników. 
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada bazy i stacje paliw płynnych, 
ruroci gi przesyłowe dalekosine słu ce do transportu ropy naftowej i produktów 
naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.2005.243.2063 z pón. zm.) zawiera warunki 
lokalizacji ruroci gów. Proponowany zakaz powoduje niemono  wykonania go mimo 
spełnionych w rozporzdzeniu warunków.  
 
Podsumowanie 
Zakaz ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Zakaz lokalizowania nowych lub rozbudowa istniej cych bezzbiornikowych 
magazynów substancji w górotworze.  
 
Uzasadnienie 

Art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) okrela, 
e na obszarach ochronnych mona zabroni wznoszenia obiektów budowlanych oraz 

wykonywania robót lub innych czynnoci, które mog spowodowa trwałe 
zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególnoci lokalizowania inwestycji 
zaliczonych do przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko. 
Bezzbiornikowe magazynowanie substancji naley do przedsiwzi  mog cych zawsze 
znaczco oddziaływa na rodowisko zgodnie z §2 ust. 1 pkt 50 rozporzdzenia Rady 
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Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi wzi  mog cych znaczco 
oddziaływa na rodowisko (Dz.U.2010.213.1397).   

Bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze nie jest wskazane 
w obszarach ochronnych zbiorników ze wzgldu na due prawdopodobiestwo migracji 
substancji magazynowanych do wód zbiornika poprzez mo liw  reakcj  substancja – 
(woda) – otoczenie skalne komory – woda. Tego typu magazynowanie dotyczy 
substancji takich jak: gaz ziemny, ropa naftowa i paliw płynnych. W Polsce obowizuje 
11 koncesji na bezzbiornikowe magazynowanie wymienionych substancji (stan na 1 
pa dziernika 2012 r.).  
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Zakaz bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze w obszarach 
ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych wpłynie na konieczno 
poniesienia kosztów zbiornikowego magazynowania substancji, przy czym wi e si  to 
ze zmian technologii magazynowania lub znalezieniem innej lokalizacji 
bezzbiornikowego magazynowania substancji, co moe by  nieopłacalne ze wzgldu na 
koszty transportu i przesyłu substancji. 

Z tytułu bezzbiornikowego magazynowania substancji pobierana jest opłata 
zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. 2011.163.981 z pón. zm): Przedsibiorca, który uzyskał koncesj na 
podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji wnosi opłat i zgodnie z art. 137 
ww. ustawy opłata ta jest przekazywana gminie, w której odbywa si bezzbiornikowe 
magazynowanie substancji oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony rodowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

Zgodnie z art. 90 i 91 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. 2011.163.981 z pón. zm) dla bezzbiornikowego magazynowania 
substancji konieczne jest sporzdzenie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno- 
in ynierskiej z naniesion granic  obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych.  
 
Podsumowanie  
Zakaz ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej w wyniku 
dotychczasowych kosztów opracowa dokumentacyjnych. 
 
 
Zakaz lokalizacji nowych zakładów wydobywania kopalin ze zło a dla 
przedsi wzi  wymienionych w §2 ust. 1 pkt 27 rozporzdzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiwzi  mog cych znacz co 
oddziaływa  na rodowisko (Dz.U.2010.213.1397). 
 
Uzasadnienie 

§2 ust. 2 pkt 27 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko 
(Dz.U.2010.213.1397) §2 ust. 1 pkt 27 mówi, ze przedsi wzi cia mogce zawsze 
znaczco oddziaływa na rodowisko to: 
a) wydobycie kopaliny metod odkrywkow  o powierzchni obszaru górniczego nie 

mniejsz  ni  25 ha oraz 
b) metod  podziemn o wydobyciu nie mniejszym ni 100 000 m3/rok.  

 

Wydobycie kopalin metod odkrywkow  mo e spowodowa przeci cie górnego 
zwierciadła wód zbiornika, obnienie poziomu zwierciadła oraz naraenie na szybszy 
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dopływ zanieczyszcze z powierzchni terenu.  Z kolei wydobycie kopalin metod  
podziemn mo e spowodowa bezporednie przecicie warstwy wodonoca przy 
eksploatacji kopaliny prowadzonej w warstwie wodononej zbiornika, obnienie lub 
naruszenie spgu wodnoca przy eksploatacji w warstwie poniej warstwy wodononej 
oraz moliwe przesi kanie wód zbiornika poprzez mniej stabilny i mniej 
nieprzepuszczalny podkład skalny warstwy wodononej.  Z tych powodów słuszne jest 
wprowadzenie zakazów wydobywania kopalin nie tylko w obszarze ochronnym 
zbiornika ale na całym jego obszarze.  Jednak złoa kopalin zgodnie z art. 125 ustawy 
Prawo ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2008.25.150 z pón. zm.) 
podlegaj  ochronie polegajcej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz 
kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszcych.  
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Wprowadzenie zakazu lokalizacji nowych zakładów eksploatacji kopaliny 
wzbudzi konflikty na linii ochrona zasobów wód podziemnych – funkcjonowanie 
zakładów eksploatujcych kopalin. Ponadto zakaz lokalizacji nowych zakładów moe 
wpłyn  na zmniejszenie racjonalnoci wydobycia kopaliny. A to moe by  sprzeczne 
z art. 126 ust. 1 ustawy Prawo ochrony rodowiska, który mówi, e eksploatacj zło a 
kopaliny prowadzi si w sposób gospodarczo uzasadniony, przy zastosowaniu rodków 
ograniczajcych szkody w rodowisku i przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia 
i zagospodarowania kopaliny. Ponadto art. 126 ust. 2 tej ustawy stwierdza, e 
podejmuj cy eksploatacj złó  kopaliny lub prowadzcy t  eksploatacj jest 
obowi zany przedsibra  rodki niezbdne do ochrony zasobów złoa, jak równie do 
ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie 
prowadzi  rekultywacj  terenów poeksploatacyjnych oraz przywraca do wła ciwego 
stanu inne elementy przyrodnicze. 
 
Podsumowanie  
Zakaz ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Zakaz wykonywania otworów dla wykorzystania ciepła ziemi ingeruj cych 
w poziom wodonony GZWP.   
 
Uzasadnienie  

Wykonanie otworów osigaj cych warstw zbiornikow  mo e w istotny sposób 
naruszy warstwy izoluj ce poziomy wodonone zaliczone do zbiornika, przez co 
zwi kszy si  ich podatno  na zanieczyszczenia. Tego typu otwory, wykonane bez 
zatwierdzanego projektu prac geologicznych przewiduj cego izolowanie poziomów 
wodononych (otwory do 30 m nie podlegaj Prawu geologicznemu i górniczemu 
(Dz. U. 2011.163. 981 z pón. zm.) a zgodnie z art. 85 ust. 1: Jeeli roboty geologiczne 
obejmuj  wył cznie wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi, projekt robót 
geologicznych nie wymaga zatwierdzenia. Otwory powyej 30 m podlegaj tylko 
zgłoszeniu do Starosty. Poniewa dokumentacja otworów wykonywanych w celu 
wykorzystania ciepła ziemi zgodnie z art. 93 ww. ustawy nie wymaga zatwierdzenia 
w postaci decyzji nie ma kontroli nad właciwym jej wykonaniem. Wykonane otwory 
mog  stanowi  otwarte drogi migracji zanieczyszcze z powierzchni terenu lub 
z płytszych zanieczyszczonych poziomów wodononych, co moe to diametralnie 
zmieni  warunki ochrony zbiornika.  
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Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  
Zapis wprowadza zakaz wykonywania otworów dla wykorzystania ciepła ziemi 

ingeruj cych w poziom wodonony GZWP w całym obszarze ochronnym zbiornika. 
Wprowadzenie obszaru ochronnego spowoduje niemono  wykonywania tego typu 
otworów co moe wpłyn  na procedur roszczeniow.  
 
Podsumowanie  
Zakaz ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Zakaz lokalizowania nowych instalacji podziemnych do magazynowania ropy 
naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych. 
 
Uzasadnienie 

Art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) okrela, 
e na obszarach ochronnych mona zabroni wznoszenia obiektów budowlanych oraz 

wykonywania robót lub innych czynnoci, które mog spowodowa trwałe 
zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególnoci lokalizowania inwestycji 
zaliczonych do przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko. Według 
§2 ust. 1 pkt 22  rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko (Dz.U.2010.213.1397) 
instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji 
chemicznych, o łcznej pojemnoci nie mniejszej ni 10 000 m3, wraz z urzdzeniami 
do przeładunku a take według §3 ust. 1 pkt 35 instalacje do magazynowania ropy 
naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, inne ni wymienione w §2 
ust. 1 pkt 22, oraz instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub 
substancji chemicznych, z wyłczeniem stacji paliw gazu płynnego nale do 
przedsiwzi  mog cych zawsze i potencjalnie znaczco oddziaływa na rodowisko. 
Rozporzdzenie nie okrela czy s to naziemne czy podziemne instalacje. 
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Zapis wprowadza zakaz sytuowania instalacji podziemnych do magazynowania 
ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych nawet w przypadku 
spełnienia warunków wynikajcych z Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 
18 wrzenia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim 
powinny odpowiada zbiorniki bezcinieniowe i niskocinieniowe przeznaczone do 
magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U.2001.113.1211 z pón. zm.). 
 
Podsumowanie  
Zakaz ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Zakaz lokalizowania nowych instalacji podziemnych do magazynowania ropy 
naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, bez rozwi za  ze 
zbiornikami dwupłaszczowymi oraz monitoringiem nieszczelnoci zbiornika 
i zanieczyszcze gruntu w otoczeniu zbiorników.  
 
Uzasadnienie 

Art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) okrela, 
e na obszarach ochronnych mona zabroni wznoszenia obiektów budowlanych 
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oraz wykonywania robót lub innych czynnoci, które mog spowodowa trwałe 
zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególnoci lokalizowania inwestycji 
zaliczonych do przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko. Według 
§2 ust. 1 pkt 22 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko (Dz.U.2010.213.1397) 
instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji 
chemicznych, o łcznej pojemnoci nie mniejszej ni 10 000 m3, wraz z urzdzeniami 
do przeładunku a take według §3 ust. 1 pkt 35 instalacje do magazynowania ropy 
naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, inne ni wymienione w §2 
ust. 1 pkt 22, oraz instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub 
substancji chemicznych, z wyłczeniem stacji paliw gazu płynnego nale do 
przedsiwzi  mog cych zawsze i potencjalnie znaczco oddziaływa na rodowisko.  
Rozporzdzenie nie okrela czy s to naziemne czy podziemne instalacje. 
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Proponowany zapis nie zakazuje lokalizacji instalacji podziemnych do 
magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych 
w obszarach podatnych, wskazuje na konieczno stosowania rozwiza  ze zbiornikami 
dwupłaszczowymi oraz monitoringiem zanieczyszcze gruntu w otoczeniu zbiorników.  

§10 Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzenia 2001 r. w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada zbiorniki 
bezci nieniowe i niskocinieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów 
ciekłych zapalnych (Dz.U.2001.113.1211 z pón. zm.) mówi, e:  
1.  Zbiornik umiejscowiony, którego pojemno wynosi powyej 2,5 m3, o ile przepisy 

odr bne nie stanowi inaczej, powinien by wyposaony w urz dzenie lub system 
sygnalizuj ce powstanie wycieku i urzdzenie lub system zabezpieczajce przed 
przenikaniem czynnika roboczego do gruntu oraz do wód powierzchniowych 
i gruntowych. 

2.  Jako urzdzenia i systemy sygnalizujce powstanie wycieku, o których mowa 
w ust. 1, mog by  stosowane: (..) 2)  system monitorowania przestrzeni 
mi dzy ciennej w zbiornikach podziemnych i naziemnych o osi poziomej, 3) inne 
urz dzenia i systemy, dopuszczone do stosowania przez organ właciwej jednostki 
dozoru technicznego. 

3.  Jako urzdzenia i systemy zabezpieczajce, o których mowa w ust. 1, mog by  
stosowane: 
(…) 2) dla zbiorników podziemnych: a)  geomembrana, b)  podwójna cianka, 
c)  zbiornik rezerwowy, d)  obudowa betonowa, 3)   inne urzdzenia i systemy, 
dopuszczone do stosowania przez organ właciwej jednostki dozoru technicznego. 

4.  Urz dzenie i system zabezpieczajce, o których mowa w ust. 1, powinny by tak 
zaprojektowane i zbudowane, aby w przypadku powstania wycieku w zbiorniku 
wyciek ten został zatrzymany przez to urzdzenie lub system i aby nie doszło do 
ska enia rodowiska. 

Zaproponowane w zapisie wymagania s zgodne z przepisami prawa. Przepisy 
odnosz si  do całego obszaru kraju nie tylko do obszarów ochronnych zbiorników. 
Zapis nie wpływa na sposób korzystania z nieruchomoci.  
 
Podsumowanie  
Zakaz ten nie kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
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R O L N I C T W O  
 
OGRANICZENIA 
 
Stosowanie nawozów i rodków wspomagaj cych upraw  ro lin wył cznie 
dopuszczonych do obrotu na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 lipca 
2007 r. o nawozach i nawoeniu. 
 
Uzasadnienie 

Według art. 3 ust 1. Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoeniu 
(Dz. U. 2007.147.1033 z pó. zm.):  Do obrotu mona wprowadza nawozy: 
1) powstałe ze zmieszania typów nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", 

przy czym nawozy te nie mog by  oznaczane znakiem "NAWÓZ WE"; 
2) odpowiadajce, okrelonym w przepisach wydanych na podstawie art. 12 pkt 5, 

typom wapna nawozowego, w których zanieczyszczenia nie przekraczaj 
dopuszczalnych wartoci zanieczyszcze; 

3) naturalne, zgodnie z przepisami rozporzdzenia nr 1774/2002. 
A zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy:  Nawozy organiczne, organiczno-

mineralne, mineralne nieoznaczone znakiem "NAWÓZ WE" i rodki wspomagajce 
upraw  ro lin mog  by  wprowadzone do obrotu na zasadach okrelonych w art. 
4.(czyli: uzyskanego pozwolenia). Zgodnie z art. 5 ww. ustawy:  Do obrotu mona 
wprowadza tak e nawozy oraz rodki wspomagajce upraw ro lin, o których mowa w 
art. 3 ust. 2, dopuszczone do obrotu w innym pastwie członkowskim Unii Europejskiej 
lub Republice Turcji, które zostały wyprodukowane w innym pa stwie członkowskim 
Unii Europejskiej lub Republice Turcji lub w pastwie b d cym członkiem 
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stronie umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeeli przepisy krajowe na podstawie których 
s  one produkowane i wprowadzane do obrotu zapewniaj ochron  zdrowia ludzi, 
zwierz t i ochron  rodowiska oraz przydatno do stosowania, w zakresie 
odpowiadajcym wymaganiom okrelonym w art. 4 ust. 6. 
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Proponowany zapis obowizuje w wietle prawa. Jest przepisem 
funkcjonuj cym i obowi zuj cym na terenie całego kraju, nieograniczonym do 
obszarów ochronnych zbiorników. 
 
Podsumowanie  
Zakaz ten nie kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej. 
 
 
Rolnicze wykorzystanie cieków pod warunkiem, e BZT5 cieków odpływaj cych 
jest redukowane co najmniej o 20% a zawiesiny o co najmniej o 50%. 
 
Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy Prawo wodne cieki m. in. bytowe, komunalne, 
przemysłowe o składzie zblionym do cieków bytowych mog by  oczyszczane przez 
ich rolnicze wykorzystanie. Artykuł ten okrela równie  warunki, kiedy cieki mog  
by  stosowane. Art. 44 ust. 2 ustawy Prawo wodne mówi równie , e przez rolnicze 
wykorzystanie cieków rozumie si zastosowanie cieków do nawadniania oraz 
nawo enia u ytków rolnych oraz stawów wykorzystywanych do chowu lub hodowli 
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ryb. Przy czym zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy: Roczne i sezonowe dawki cieków 
wykorzystywanych rolniczo nie mog przekroczy zapotrzebowania rolin na azot, 
potas, wod oraz utrudnia przebiegu procesów samooczyszczania si gleby.  

W nawi zaniu do §12 rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 
2006 r. w sprawie warunków, jakie naley spełni  przy wprowadzaniu cieków do wód 
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska 
wodnego – cieki nie powinny stanowi zagro enia dla jakoci wód podziemnych, a w 
szczególnoci nie powinny spowodowa zanieczyszczenia tych wód substancjami 
szczególnie szkodliwymi.  Dodatkowo cieki mog  by  przeznaczone do rolniczego 
wykorzystania, jeeli BZT5 cieków dopływajcych jest redukowane co najmniej 
o 20%, a zawarto zawiesin ogólnych co najmniej o 50%.  
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Proponowane normy funkcjonuj i odnosz si  do całego kraju, nie 
ograniczajcego si do obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych. 
 
Podsumowanie 
Zapis ten nie kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Stosowanie rodków ochrony ro lin wył cznie ograniczonych do rodków 
dopuszczonych do stosowania w strefach ochronnych uj  wody w rejestrze 
rodków ochrony ro lin prowadzonych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 

18 grudnia 2003 r. o ochronie rolin.  
 
Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2012 r. o ochronie rolin 
(Dz. U. 2008.133.849 j.t. z pón. zm.)  Minister właciwy do spraw rolnictwa prowadzi 
rejestr rodków ochrony rolin dopuszczonych do obrotu. Według art. 47 ust. 2: Rejestr, 
jest jawny i zawiera: 
1) nazw i rodzaj rodka ochrony rolin oraz nazw, siedzib i adres: 

a) wnioskodawcy, a jeeli wnioskodawc nie jest producent rodka ochrony 
ro lin – nazw , siedzib i adres producenta tego rodka, 

b) podmiotu, o którym mowa w art. 47 b ust. 1; 
2) nazwy substancji aktywnych, w tym nazwy chemiczne i zwyczajowe, oraz ich 

zawarto  w rodku ochrony rolin oraz nazw ich producenta; 
3) informacje dotyczce klasyfikacji rodka ochrony rolin pod wzgl dem stwarzania 

przez niego zagroe  dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych; 
4) informacj , czy rodek ochrony rolin został dopuszczony do stosowania w strefach 

ochronnych uj  wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych 
i otulin rezerwatów przyrody; 

5) dat  wa no ci i numer zezwolenia na dopuszczenie rodka ochrony rolin do obrotu. 
rodki ochrony rolin dopuszczone do stosowania w strefach ochronnych uj  

wody s  wskazane do stosowania w obszarach ochronnych zbiorników ze wzgldu na 
mo liwo  przenikania ich do warstwy wodononej zbiornika.   
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  
Zapis nie powoduje znacznych uciliwo ci w dotychczasowym korzystaniu 
z nieruchomoci. Wpływa na selekcj i dobór rodków ochrony rolin i na ich koszt, 
co mo e powodowa roszczenia. 
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Podsumowanie 
Zapis ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Lokalizowanie zakładów uboju zwierz t wył cznie z kanalizacj  dla cieków 
technologicznych i wód opadowych ze zbiornikiem bezodpływowym lub własn  
oczyszczalni  cieków z odprowadzeniem do wód powierzchniowych lub 
wł czeniem do kanalizacji miasta lub wsi.  
 
Uzasadnienie 

Art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) okrela, 
e na obszarach ochronnych mona zabroni wznoszenia obiektów budowlanych oraz 

wykonywania robót lub innych czynnoci, które mog spowodowa trwałe 
zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególnoci lokalizowania inwestycji 
zaliczonych do przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko. Według 
§3 ust. 1 pkt 95 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko (Dz.U.2010.213.1397) 
instalacje do uboju zwierzt nale  do przedsiwzi  mog cych potencjalnie znaczco 
oddziaływa na rodowisko naley do przedsiwzi  mog cych zawsze i potencjalnie 
oddziaływa na rodowisko.  

Art. 9 ust. 1 pkt17 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t) mówi, e: cieki 
przemysłowe to cieki, nieb d ce ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub 
roztopowymi, powstałe w zwizku z prowadzon przez zakład działalnoci  handlow, 
przemysłow, składow, transportow lub usługow, a tak e b d ce ich mieszanin ze 
ciekami innego podmiotu, odprowadzane urzdzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. 
cieki technologiczne mona uto samia ze ciekami przemysłowymi.  

 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Proponowany zapis nie zabrania lokalizacji instalacji do uboju zwierzt. Okre la 
sposób osigni cia parametrów danych w Rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 
24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naley spełni  przy wprowadzaniu cieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
rodowiska wodnego (Dz. U.2006.137.984  z pón. zm.), którego §3 mówi, e:  cieki 

wprowadzane do wód nie powinny wywoływa w wodach takich zmian fizycznych, 
chemicznych i biologicznych, które uniemoliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie 
ekosystemów wodnych i spełnienie przez wody okrelonych dla nich wymaga 
jako ciowych, zwi zanych z ich uytkowaniem wynikajcym z warunków korzystania 
z wód regionu wodnego. 

Ze wzgl du na moliwo  wprowadzania cieków do wód powierzchniowych 
spełniaj cych normy ww. rozporzdzenia obowizuj cego w całym kraju, a nie 
odnoszcym si  tylko do obszarów ochronnych zbiorników, lub wykorzystania 
zbiornika bezodpływowego do gromadzenia cieków lub wł czenie do systemu 
kanalizacji zapis nie powinien budzi roszcze. Roszczenia mog wyst pi  z tytułu 
koniecznoci posiadania kanalizacji opadowej. 
 
Podsumowanie 
Zapis ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
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Lokalizowanie instalacji do produkcji i przetwórstwa tłuszczów ro linnych 
i zwierz cych wył cznie z kanalizacj  dla cieków technologicznych i wód 
opadowych z lokaln  oczyszczalni cieków z odprowadzeniem do wód 
powierzchniowych lub zbiornikiem bezodpływowym lub wł czeniem do kanalizacji 
miejskiej lub wiejskiej.  
 
Lokalizowanie cukrowni wył cznie z kanalizacj  i własn  oczyszczalni cieków 
z odprowadzeniem do wód powierzchniowych lub włczeniem do kanalizacji 
miejskiej lub wiejskiej. 
 
Lokalizowanie gorzelni wył cznie z kanalizacj  dla cieków technologicznych 
i wód opadowych ze zbiornikiem bezodpływowym lub własn  oczyszczalni 
cieków z odprowadzeniem do wód powierzchniowych lub wł czeniem do 

kanalizacji miasta lub wsi. 
 
Lokalizowanie instalacji do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb, produktów 
pochodzenia zwierzcego wył cznie z kanalizacj  dla cieków technologicznych 
i wód opadowych ze zbiornikiem bezodpływowym lub własn  oczyszczalni 
cieków z odprowadzeniem do wód powierzchniowych lub wł czeniem do 

kanalizacji miasta lub wsi. 
 
Lokalizowanie instalacji do produkcji mleka i jego przetworów wył cznie 
z kanalizacj  dla cieków technologicznych i wód opadowych ze zbiornikiem 
bezodpływowym lub własn  oczyszczalni cieków z odprowadzeniem do wód 
powierzchniowych lub wł czeniem do kanalizacji miasta lub wsi. 
 
Lokalizowanie instalacji do produkcji piwa lub słodu wył cznie z kanalizacj  dla 
cieków technologicznych i wód opadowych ze zbiornikiem bezodpływowym lub 

własn  oczyszczalni cieków z odprowadzeniem do wód powierzchniowych lub 
wł czeniem do kanalizacji miasta lub wsi. 
 
Uzasadnienie wspólne dla wyej wymienionych działalnoci: 

Art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) okrela, 
e na obszarach ochronnych mona zabroni wznoszenia obiektów budowlanych oraz 

wykonywania robót lub innych czynnoci, które mog spowodowa trwałe 
zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególnoci lokalizowania inwestycji 
zaliczonych do przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko. Według 
§3 ust. 1 pkt 91 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko (Dz.U.2010.213.1397) 
instalacje do produkcji i przetwórstwa tłuszczów rolinnych i zwierz cych, według §3 
ust. 1 pkt 100 – cukrownie, według §3 ust. 1 pkt 101 – gorzelnie, według §3 ust. 1 
pkt 91 – instalacje do przetwórstw owoców i warzyw, według §3 ust. 1 pkt 93 – 
instalacje do produkcji mleka, według §3 ust. 1 pkt 99 – browary lub słodownie nale 
do przedsiwzi  mog cych potencjalnie znaczco oddziaływa na rodowisko naley 
do przedsiwzi  mog cych zawsze i potencjalnie oddziaływa na rodowisko. 

Art. 9 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t) mówi, e: cieki 
przemysłowe to cieki, nieb d ce ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub 
roztopowymi, powstałe w zwizku z prowadzon przez zakład działalnoci  handlow, 
przemysłow, składow, transportow lub usługow, a tak e b d ce ich mieszanin ze 
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ciekami innego podmiotu, odprowadzane urzdzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. 
cieki technologiczne mona uto samia ze ciekami przemysłowymi.  

Zgodnie z załcznikiem nr 4 Rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 
24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naley spełni  przy wprowadzaniu cieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
rodowiska wodnego (Dz. U.2006.137.984  z pón. zm.) wymienione instalacje 

i zakłady nale  do sektora przemysłu, z którego odprowadzane s cieki przemysłowe 
biologicznie rozkładalne.  

Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 2 lit. a Rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 
24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naley spełni  przy wprowadzaniu cieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
rodowiska wodnego (Dz. U.2006.137.984 z pón. zm.): jeeli ciekami 

przemysłowymi wchodzcymi w skład cieków komunalnych s cieki pochodzce 
z sektorów przemysłowych, które s okre lone w załczniku nr 4 do rozporzdzenia, 
zwane dalej "ciekami przemysłowymi biologicznie rozkładalnymi", to ilo ci substancji 
zanieczyszczajcych nie powinny przekracza najwy szych dopuszczalnych dla tych 
cieków wartoci okre lonych w tabeli II w załczniku nr 3 do ww. rozporzdzenia. 

 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Proponowany zapis nie zabrania lokalizacji wymienionych instalacji i zakładów. 
Okre la sposób osigni cia parametrów danych w Rozporzdzeniu Ministra 
rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naley spełni  przy 

wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz. U.2006.137.984  z pón. zm.), którego §3 
mówi, e:  cieki wprowadzane do wód nie powinny wywoływa w wodach takich 
zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemoliwiałyby prawidłowe 
funkcjonowanie ekosystemów wodnych i spełnienie przez wody okrelonych dla nich 
wymaga  jako ciowych, zwi zanych z ich uytkowaniem wynikajcym z warunków 
korzystania z wód regionu wodnego. 

Ze wzgl du na moliwo  wprowadzania cieków do wód powierzchniowych 
spełniaj cych normy ww. rozporzdzenia obowizuj cego w całym kraju, a nie 
odnoszcym si  tylko do obszarów ochronnych zbiorników, lub wykorzystania 
zbiornika bezodpływowego do gromadzenia cieków lub wł czenie do systemu 
kanalizacji zapis nie powinien budzi roszcze. Roszczenia mog wyst pi  z tytułu 
koniecznoci posiadania kanalizacji opadowej. 
 
Podsumowanie 
Zapis ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Melioracje ł k, pastwisk lub nieu ytków pod warunkiem rozwi za  
gwarantuj cych wymiennie procesy nawadniania i odwadniania.  
 
Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 70 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2011 Prawo wodne (Dz. U. 
2012.145 j.t.) Melioracje wodne polegaj na regulacji stosunków wodnych w celu 
polepszenia zdolnoci produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie 
u ytków rolnych przed powodziami. Melioracja prawidłowo prowadzona utrzymuje 
odpowiedni stopie uwodnienia rodowiska glebowego zapewniajc wła ciwe stosunki 
powietrzno-wodne zabezpieczajc przed odpływem zbyt duej ilo ci wody 
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i retencjonowaniem wody w okresach mniejszego jej dopływu w postaci opadu. 
Odpowiedni stopie uwodnienia rodowiska pól wpływa na stopie przesi kania wody 
w gł b i zasilania zbiorników podziemnych.  
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Zapis reguluje prawidłow gospodark melioracyjn . Roszczenia mog wyst pi  
z konicznoci stosowani urzdze  melioracyjnych zapewniajcych wymiennie procesy 
nawadniania i odwadniania. 
 
Podsumowanie 
Zapis ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Prowadzenie odwodnie gruntu ograniczone do sytuacji kiedy nie bd  miały 
wpływu na zasoby wodne GZWP potwierdzone dokumentacj  hydrogeologiczn . 
 
Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. 2011.163.981 z pón. zm.): Dokumentacj hydrogeologiczn 
sporz dza si  w celu okrelenia warunków hydrogeologicznych zwizanych 
z zamierzonym wykonywaniem przedsiwzi  mog cych negatywnie oddziaływa na 
wody podziemne, w tym powodowa ich zanieczyszczenie.  
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Zapis reguluje sposób prowadzenia odwodnie gruntu przy pracach 
budowlanych uwzgldniaj ce wpływ prowadzonych prac na poziom wodonony 
GZWP. Nie powinno budzi roszcze proponowane ograniczenie ze wzgldu na 
istniej c  w przepisach konieczno wykonywania dokumentacji hydrogeologicznej 
i wykazanie wpływu przedsiwzi cia na wody podziemne.  Jeeli taki wpływ zaistnieje 
przedsiwzi cie musi by zabezpieczone przed negatywnym oddziaływaniem na wody 
podziemne tak aby prowadzone odwodnienie nie naruszało zasobów wodnych zbiornika 
i ich nie zanieczyszczało.   
 
Podsumowanie 
Zapis ten nie kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
NAKAZY 
 
Przechowywanie obornika w pryzmach z nakazem całkowitej izolacji od podło a, 
i z pełnym zabezpieczeniem przed rozpływaniem si wycieków na okoliczny grunt. 
 
Uzasadnienie 

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowych wymaga, jakim powinny odpowiada programy działa maj cych na 
celu ograniczenie odpływu azotu ze ródeł rolniczych (Dz.U.2003.4.44) mówi, e nie 
nale y przechowywa obornika w pryzmach polowych, gdy prowadzi to do 
zanieczyszczenia wód gruntowych zwizkami azotu i fosforu oraz przenawoenia 
powierzchni pod pryzm. Konsekwencj takiego działania jest przedostawanie si 
zanieczyszcze do obiegu wody i wprowadzenie ich do wód podziemnych. 
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Rozporzdzenie to mówi równie: Wszystkie produkowane w gospodarstwie płynne 
i stałe odchody zwierzce i odpady powinny by przechowywane w specjalnych, 
szczelnych zbiornikach lub na płytach. Ponadto art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 
2007 r. o nawozach i nawoeniu (Dz.U. 2007.147.1033) okrela, e: nawozy naturalne, 
inne ni  wymienione w ust. 1 (gnojówka i gnojowica) przechowuje si  na 
nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie 
przedostawały si do gruntu. 
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Przepisy prawa reguluj sposób przechowywania obornika w pryzmach. 
Proponowany zapis obowizuje w wietle prawa; funkcjonuje i odnosi si do 

całego kraju, nie ograniczajc si  do obszarów ochronnych głównych zbiorników wód 
podziemnych.  
 
Podsumowanie 
Zapis ten nie kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Nakaz przechowywania gnojówki i gnojowicy wył cznie w szczelnych zbiornikach 
o pojemno ci umo liwiaj cej gromadzenie co najmniej 4 miesicznej produkcji 
tego nawozu. Zbiorniki powinny by  zamkni te w rozumieniu przepisów 
wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2004 prawo 
budowlane.  
 
Uzasadnienie 

Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoeniu (Dz. U. 
2007.147.1033) okrela, e: Gnojówk  i gnojowic  przechowuje si wył cznie 
w szczelnych zbiornikach o pojemnoci umo liwiaj cej gromadzenie co najmniej 
czteromiesicznej produkcji tego nawozu. Zbiorniki te powinny by  zbiornikami 
zamkni tymi, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, 
z pó n. zm.) dotyczcych warunków technicznych, jakim powinny odpowiada 
budowle rolnicze i ich usytuowanie. 
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Proponowany nakaz obowizuje w wietle prawa. Jest przepisem 
funkcjonuj cym i odnoszcym si  do całego kraju, nie ograniczajcego si do obszarów 
ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych. Nakaz takiego postpowania nie 
mo e powodowa roszcze w odniesieniu do obszarów ochronnych.    
 
Podsumowanie 
Zapis ten nie kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
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Dla podmiotów wymienionych w art. 18 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach 
i nawo eniu – nakaz przechowywania nawozów naturalnych, innych ni  
wymienione w ust. 1 cytowanej ustawy na nieprzepuszczalnych płytach 
z zabezpieczeniem przed wyciekami do gruntu.  
 
Uzasadnienie 

Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoeniu (Dz. U. 
2007.147.1033) okrela, e: nawozy naturalne, inne ni wymienione w ust. 1 (gnojówka 
i gnojowica) przechowuje si na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki 
sposób, aby wycieki nie przedostawały si do gruntu. 
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Proponowany nakaz obowizuje w wietle prawa. Jest przepisem 
funkcjonuj cym i odnoszcym si  do całego kraju, nie ograniczajcego si do obszarów 
ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych. Nakaz takiego postpowania nie 
mo e powodowa roszcze w odniesieniu do obszarów ochronnych.    
 
Podsumowanie 
Zapis ten nie kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Lokalizowanie obiektów chowu lub hodowli zwierz t o liczbie mniejszej od 60 DPJ 
z nakazem lokalnej kanalizacji technologicznej z oczyszczalni  cieków 
i odprowadzaniem do wód powierzchniowych lub zbiornikiem bezodpływowym 
lub wł czeniem do kanalizacji miejskiej lub wiejskiej, z kanalizacj  opadow  oraz 
gospodark  gnojówk  i gnojowic  zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. 
o nawozach i nawoeniu, gospodark  i przechowywaniem obornika zgodnie 
z procedurami dobrych praktyk rolnych. 
 
Uzasadnienie 

Art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) okrela, 
e na obszarach ochronnych mona zabroni wznoszenia obiektów budowlanych 

oraz wykonywania robót lub innych czynnoci, które mog spowodowa trwałe 
zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególnoci lokalizowania inwestycji 
zaliczonych do przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko. Według 
§3 ust. 1 pkt 103 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko (Dz.U.2010.213.1397) 
chów lub hodowla zwierzt, inne ni  wymienione w §2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie 
mniejszej ni  40 du ych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), je eli 
działalno  ta prowadzona bdzie: 
a) w odległoci mniejszej ni 100 m od nastpuj cych terenów w rozumieniu 

przepisów rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie uwzgldniaj c 
nieruchomoci gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla b d  
prowadzone: 
− mieszkaniowych, 
− innych zabudowanych z wyłczeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierzt, 
− zurbanizowanych niezabudowanych, 
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− rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłczeniem kurhanów, pomników przyrody 
oraz terenów zieleni nieurzdzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów 
zadrzewionych i zakrzewionych, 

b) na obszarach objtych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub 
w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej 
ustawy; 

nale y do przedsiwzi  mog cych potencjalnie znaczco oddziaływa na rodowisko 
nale y do przedsiwzi  mog cych zawsze i potencjalnie oddziaływa na rodowisko. 

Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoeniu (Dz. U. 
2007.147.1033) okrela, e: Gnojówk  i gnojowic  przechowuje si wył cznie 
w szczelnych zbiornikach o pojemnoci umo liwiaj cej gromadzenie co najmniej 
czteromiesicznej produkcji tego nawozu. Zbiorniki te powinny by  zbiornikami 
zamkni tymi, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, 
z pó n. zm.) dotyczcych warunków technicznych, jakim powinny odpowiada 
budowle rolnicze i ich usytuowanie. Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. 
o nawozach i nawoeniu (Dz. U. 2007.147.1033) okrela, e: nawozy naturalne, 
inne ni  wymienione w ust. 1 (gnojówka i gnojowica) przechowuje si  na 
nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie 
przedostawały si do gruntu. 
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Proponowany zapis nie zabrania lokalizacji okrelonej chowu i hodowli. Okrela 
sposób osigni cia parametrów danych w Rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 
24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naley spełni  przy wprowadzaniu cieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
rodowiska wodnego (Dz. U.2006.137.984  z pón. zm.), którego §3 mówi, e:  cieki 

wprowadzane do wód nie powinny wywoływa w wodach takich zmian fizycznych, 
chemicznych i biologicznych, które uniemoliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie 
ekosystemów wodnych i spełnienie przez wody okrelonych dla nich wymaga 
jako ciowych, zwi zanych z ich uytkowaniem wynikajcym z warunków korzystania 
z wód regionu wodnego. 

Ze wzgl du na moliwo  wprowadzania cieków do wód powierzchniowych 
spełniaj cych normy ww. rozporzdzenia obowizuj cego w całym kraju, a nie 
odnoszcym si  tylko do obszarów ochronnych zbiorników, lub wykorzystania 
zbiornika bezodpływowego do gromadzenia cieków lub wł czenie do systemu 
kanalizacji zapis nie powinien budzi roszcze.  

Czynnoci okre laj ce gospodark gnojówk  i gnojowic  oraz dotyczce 
przechowywania obornika s okre lone w przepisach ogólnych i nie odnosz si  tylko 
do obszarów ochronnych zbiorników.  

 
Podsumowanie 
Zapis ten nie kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
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Lokalizowanie instalacji do produkcji biopaliwa z nakazem lokalnej kanalizacji 
technologicznej i opadowej z lokaln oczyszczalni cieków z odprowadzeniem do 
wód powierzchniowych lub wł czeniem do kanalizacji miejskiej lub wiejskiej.  
 
Uzasadnienie 

Art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) okrela, 
e na obszarach ochronnych mona zabroni wznoszenia obiektów budowlanych oraz 

wykonywania robót lub innych czynnoci, które mog spowodowa trwałe 
zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególnoci lokalizowania inwestycji 
zaliczonych do przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko. Według 
§3 ust. 1 pkt 45 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko (Dz.U.2010.213.1397) 
instalacje do produkcji paliw z produktów rolinnych, z wył czeniem instalacji do 
wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pó n. zm.9)) o zainstalowanej 
mocy elektrycznej nie wikszej ni  0,5 MW lub wytwarzajcych ekwiwalentn ilo  
biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów ni  produkcja energii 
elektrycznej do nale  do przedsiwzi  mog cych potencjalnie znaczco oddziaływa 
na rodowisko naley do przedsiwzi  mog cych zawsze i potencjalnie oddziaływa 
na rodowisko. 

Art. 9 ust. 1 pkt17 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t) mówi, e: cieki 
przemysłowe to cieki, nieb d ce ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub 
roztopowymi, powstałe w zwizku z prowadzon przez zakład działalnoci  handlow, 
przemysłow, składow, transportow lub usługow, a tak e b d ce ich mieszanin ze 
ciekami innego podmiotu, odprowadzane urzdzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. 
cieki technologiczne mona uto samia ze ciekami przemysłowymi.  

 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Proponowany zapis nie zabrania lokalizacji wymienionych instalacji. Okrela 
sposób osigni cia parametrów danych w Rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 
24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naley spełni  przy wprowadzaniu cieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
rodowiska wodnego (Dz. U.2006.137.984  z pón. zm.), którego §3 mówi, e:  cieki 

wprowadzane do wód nie powinny wywoływa w wodach takich zmian fizycznych, 
chemicznych i biologicznych, które uniemoliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie 
ekosystemów wodnych i spełnienie przez wody okrelonych dla nich wymaga 
jako ciowych, zwi zanych z ich uytkowaniem wynikajcym z warunków korzystania 
z wód regionu wodnego. 

Ze wzgl du na moliwo  wprowadzania cieków do wód powierzchniowych 
spełniaj cych normy ww. rozporzdzenia obowizuj cego w całym kraju, a nie 
odnoszcym si  tylko do obszarów ochronnych zbiorników, lub włczenie do systemu 
kanalizacji zapis nie powinien budzi roszcze. Roszczenia mog wyst pi  z tytułu 
koniecznoci posiadania kanalizacji opadowej, która wynika z przewidywa , e wody 
opadowe bd  miały charakter cieków opadowych. 
 
Podsumowanie 
Zapis ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 



Metodyka szacowania kosztów ustanawiania obszarów ochronnych 
 

 

43 

Lokalizowanie obiektów chowu lub hodowli zwierz t o liczbie wi kszej od 60 DPJ 
w technologii ciółkowej z nakazem lokalnej kanalizacji technologicznej 
z oczyszczalni cieków i odprowadzaniem do wód powierzchniowych lub 
zbiornikiem bezodpływowym lub wł czeniem do kanalizacji miejskiej lub 
wiejskiej, z kanalizacj  opadow  oraz gospodark  gnojówk  i gnojowic  zgodnie 
z art. 25 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo eniu, gospodark  
i przechowywaniem obornika zgodnie z procedurami dobrych praktyk rolnych. 
 
Uzasadnienie 

Art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) okrela, 
e na obszarach ochronnych mona zabroni wznoszenia obiektów budowlanych oraz 

wykonywania robót lub innych czynnoci, które mog spowodowa trwałe 
zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególnoci lokalizowania inwestycji 
zaliczonych do przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko. Według 
§3 ust. 1 pkt 102 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko (Dz.U.2010.213.1397) 
chów lub hodowla zwierzt, inne ni  wymienione w §2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie 
mniejszej ni 60 du ych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) nale y do 
przedsiwzi  mog cych potencjalnie znaczco oddziaływa na rodowisko naley do 
przedsiwzi  mog cych zawsze i potencjalnie oddziaływa na rodowisko. 

Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoeniu (Dz. U. 
2007.147.1033) okrela, e: Gnojówk  i gnojowic  przechowuje si wył cznie 
w szczelnych zbiornikach o pojemnoci umo liwiaj cej gromadzenie co najmniej 
czteromiesicznej produkcji tego nawozu. Zbiorniki te powinny by  zbiornikami 
zamkni tymi, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, 
z pó n. zm.) dotyczcych warunków technicznych, jakim powinny odpowiada 
budowle rolnicze i ich usytuowanie. Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. 
o nawozach i nawoeniu (Dz. U. 2007.147.1033) okrela, e: nawozy naturalne, 
inne ni  wymienione w ust. 1 (gnojówka i gnojowica) przechowuje si  na 
nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie 
przedostawały si do gruntu. 
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Proponowany zapis nie zabrania lokalizacji wymienionych obiektów. Okrela 
sposób osigni cia parametrów danych w Rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 
24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naley spełni  przy wprowadzaniu cieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
rodowiska wodnego (Dz. U.2006.137.984  z pón. zm.), którego §3 mówi, e:  cieki 

wprowadzane do wód nie powinny wywoływa w wodach takich zmian fizycznych, 
chemicznych i biologicznych, które uniemoliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie 
ekosystemów wodnych i spełnienie przez wody okrelonych dla nich wymaga 
jako ciowych, zwi zanych z ich uytkowaniem wynikajcym z warunków korzystania 
z wód regionu wodnego. 

Ze wzgl du na moliwo  wprowadzania cieków do wód powierzchniowych 
spełniaj cych normy ww. rozporzdzenia obowizuj cego w całym kraju, a nie 
odnoszcym si  tylko do obszarów ochronnych zbiorników, lub wykorzystania 
zbiornika bezodpływowego do gromadzenia cieków lub wł czenie do systemu 
kanalizacji zapis nie powinien budzi roszcze. Roszczenia mog wyst powa  z tytułu 
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koniecznoci posiadania kanalizacji opadowej, poniewa wody opadowe z tych terenów 
mog  mie  charakter cieków opadowych. 

Czynnoci okre laj ce gospodark gnojówk  i gnojowic  oraz dotyczce 
przechowywania obornika s okre lone w przepisach ogólnych i nie odnosz si  tylko 
do obszarów ochronnych zbiorników.   
 
Podsumowanie 
Zapis ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
ZAKAZY 
 
Zakaz stosowania w okresie roku dawki nawozu naturalnego zawieraj cego wi cej 
ni  170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha uytków rolnych. 
 
Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoeniu 
(Dz.U.2007.143.1033 z pón. zm.) zastosowana w okresie roku dawka nawozu 
naturalnego nie moe zawiera wi cej ni  170 kg azotu (N) w czystym składniku na 
1 ha uytków rolnych 
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Proponowany zakaz obowizuje w wietle prawa. Jest zakazem funkcjonujcym 
i odnoszcym si  do całego kraju, nie ograniczajcego si do obszarów ochronnych 
głównych zbiorników wód podziemnych. Zakaz nie moe powodowa roszcze w 
odniesieniu do obszarów ochronnych.    
 
Podsumowanie 
Zakaz ten nie kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Zakaz lokalizowania grzebowisk zwierzcych.  
 
Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145) 
na terenach ochrony poredniej uj cia wody podziemnej moe by  zabronione lub 
ograniczone wykonywanie robót oraz innych czynnoci powoduj cych zmniejszenie 
przydatnoci ujmowanej wody lub wydajnoci uj cia, a w szczególnoci lokalizowanie 
cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzcych. Z kolei art. 59 ustawy Prawo wodne 
okre la, e na obszarach ochronnych mona zabroni wznoszenia obiektów 
budowlanych oraz wykonywania robót lub innych czynno ci, które mog spowodowa 
trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególno ci lokalizowania inwestycji 
zaliczonych do przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko. 
Grzebowiska zwłok zwierzcych nale  do przedsiwzi  mog cych potencjalnie 
znaczco oddziaływa na rodowisko zgodnie z §3 ust. 1 pkt 73 rozporzdzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi wzi  mog cych znaczco 
oddziaływa na rodowisko (Dz.U.2010.213.1397).   
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Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  
Grzebowisko nie moe powi kszane. Rozbudow grzebowiska mona traktowa 

jako lokalizowanie nowego. Podjte procedury lokalizacji grzebowiska mog wpłyn  
na wystpienie roszcze.  
 
Podsumowanie 
Zakaz ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Zakaz lokalizowania nowych obiektów chowu lub hodowli zwierz t o liczbie 
wi kszej od 60 DPJ w technologii bezciółkowej.  
 
Uzasadnienie 

Art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) okrela, 
e na obszarach ochronnych mona zabroni wznoszenia obiektów budowlanych oraz 

wykonywania robót lub innych czynnoci, które mog spowodowa trwałe 
zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególnoci lokalizowania inwestycji 
zaliczonych do przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko.  

Od wielko ci pogłowia zwierzt zale y ilo  ładunku azotu i fosforu 
wprowadzanego do poszczególnych elementów rodowiska. Zwierzta wraz z pasz 
pobieraj  okre lon  ilo  składników pokarmowych, w tym białka bd cego ródłem 
azotu. Pasza jest take ródłem znacznych iloci składników mineralnych, w tym 
fosforu. Składniki te jednak tylko w niewielkiej czci s  wykorzystywane przez 
zwierz ta i zostaj zatrzymane w ich organizmie. Zdecydowana wikszo  jest 
wydalana wraz z odchodami oddziałujc tym samym, przy niewłaciwym sposobie 
zagospodarowania nawozów naturalnych, na stopie zanieczyszczenia rodowiska. 
Zatem oddziaływanie produkcji zwierzcej na rodowisko ci le skorelowane jest 
z wielko ci  pogłowia zwierzt i ilo ci  pobieranej przez nie paszy. Po przekroczeniu 
pojemnoci sorpcyjnej gleby i zdolnoci asymilacyjnej rolin, zwi zki azotowe trafiaj 
do cieków powierzchniowych i wód podziemnych. Wielko  emisji uzaleniona jest 
tak e od sposobu utrzymania zwierzt gospodarskich. W praktyce zasadniczo maj 
zastosowanie dwa systemy utrzymania, a mianowicie system bezciołowy i ciołowy. 
Utrzymanie w systemie ciołowym wi e si  z powstawaniem nawozu naturalnego 
w postaci obornika i gnojówki. Utrzymanie zwierzt na posadzkach bez ciółki wi e 
si  z powstawaniem nawozu naturalnego w postaci gnojowicy. W systemach 
utrzymania bezciołowego, straty azotu w formie gazowego amoniaku s  mniejsze 
w porównaniu z systemem utrzymywania zwierzt na gł bokiej ciółce, w przypadku 
którego poziom emisji uzaleniony jest głównie od wysokoci temperatury 
fermentuj cej masy ciołowej. Z drugiej jednak strony ryzyko zanieczyszczenia 
rodowiska zwizane z rolniczym wykorzystaniu gnojowicy jest wiksze ni  przy 

rolniczym wykorzystaniu obornika. Wytwarzana gnojowica, niewłaciwie 
przechowywana i zagospodarowywana na polach stanowi wi ksze zagroenie dla wód 
powierzchniowych i gruntowych, anieli prawidłowo składowany, przefermentowany 
obornik. Wykorzystywana w trakcie odchowu zwierzt ciółka, chłonie nadmiar wilgoci 
zmniejszajc tym samym odpływ płynnych odchodów zwierzcych, z zastosowanego na 
polach obornika, do wód. 
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Najistotniejszym zagroeniem ze strony ferm chowu i hodowli w systemie 
bez ciółkowym jest sposób i ilo  wprowadzanej do gleby gnojowicy.  Wskazany zakaz 
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wi e si  z przejciem z systemu bezciółkowego na ciółkowy system chowu lub 
hodowli zwierz t.  
 
Podsumowanie 
Zakaz ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Zakaz rolniczego wykorzystania osadów komunalnych 
 
Uzasadnienie 

Według art. 3 ust. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz.U.2010.185.1243 z pón. zm.) poprzez stosowanie komunalnych osadów 
ciekowych – rozumie si rozprowadzanie na powierzchni ziemi lub wprowadzanie 

komunalnych osadów ciekowych do gleby w celu ich wykorzystywania. 
Komunalne osady ciekowe stanowi ródło zanieczyszczenia substancjami 

trwałymi (Pb, Cd, Cr, Cu, Ni oraz m. in. WWA) dlatego na obszarze ochronnym GZWP 
nale y wprowadzi  zakaz ich stosowania. 

Zgodnie z art. 43 ust. 6 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz.U.2010.185.1243 z pón. zm.) zakazuje si stosowania komunalnych osadów 
ciekowych na obszarach ochronnych zbiorników wód ródl dowych, o ile akt prawa 

miejscowego wydanego na podstawie art. 58 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 
wodne, nie stanowi inaczej.   
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Według art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz.U.2010.185.1243 z pón. zm.) zakazuje stosowania komunalnych osadów 
ciekowych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone, 

z zastrzeeniem ust. 4, który mówi, e komunalne osady ciekowe mog by  stosowane 
na obszarze województwa innego ni te, na którym zostały wytworzone, jeeli 
odległo  od miejsca wytwarzania osadów do miejsca stosowania jest mniejsza ni 
odległo  do miejsca stosowania połoonego na obszarze tego samego województwa. 
Ponadto art. 9 ust. 1 pkt 3a zakazuje przywozu na obszar województwa, w celu 
stosowania komunalnych osadów ciekowych, wytworzonych poza obszarem tego 
województwa, z zastrzeeniem ust. 4.  

W przypadku ustanowienia obszaru ochronnego głównego zbiornika wód 
podziemnych moe zaistnie konieczno  niezgodnoci z powy szym przepisem lub 
przewóz w miejsca poza obszarem ochronnym i poniesienie kosztów zwizanych 
z transportem komunalnych osadów ciekowych.  
 
Podsumowanie  
Zakaz ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
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O D P A D Y  I  C I E K I  
 
OGRANICZENIA 
Brak wył cznie ogranicze 
 
NAKAZY 
 
Nakaz wyposaenia nowych naziemnych składowisk odpadów komunalnych 
i innych ni  niebezpieczne w szczelne podłoe, drena  odciekowy i oczyszczanie 
z odprowadzeniem do wód powierzchniowych.  
 
Uzasadnienie 

Zgodnie z §5 ust. 1 rozporzdzenia z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych wymaga dotycz cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknicia, 
jakim powinny odpowiada poszczególne typy składowisk odpadów 
(Dz.U.2003.61.549): Składowisko odpadów lokalizuje si  tak, aby miało naturaln 
barier  geologiczn, uszczelniajc  podło e i ciany boczne.  

Zgodnie z kolejnymi zapisami §5 ww. rozporzdzenia (ust. 2-7): 2. Minimalna 
mi szo  i warto  współczynnika filtracji k naturalnej bariery geologicznej wynosi: 
 1) dla składowiska odpadów niebezpiecznych – miszo  nie mniejsza ni 5 m, 
współczynnik filtracji k Ł 1,0 x 10-9 m/s; 
 2) dla składowiska odpadów innych ni niebezpieczne i obojtne – mi szo  nie 
mniejsza ni 1 m, współczynnik filtracji k Ł 1,0 x 10-9 m/s; 
 3)  dla składowiska odpadów obojtnych – mi szo  nie mniejsza ni 1 m, 
współczynnik filtracji k Ł 1,0 x 10-7 m/s. 
3. Bariera geologiczna powinna mie rozci gło  poziom  przekraczajc  obszar 
projektowanego składowiska odpadów. 
4. Przewidywany najwyszy piezometryczny poziom wód podziemnych powinien by  
co najmniej 1 m poniej poziomu projektowanego wykopu dna składowiska. 
5. W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia warunków okrelonych 
w ust. 2-4, stosuje si sztucznie wykonan barier  geologiczn o minimalnej mi szo ci 
0,5 m, zapewniajc  przepuszczalno nie wi ksz  ni  okre lona w ust. 2, któr 
wykonuje si  w taki sposób, by procesy osiadania na składowisku odpadów nie mogły 
spowodowa jej zniszczenia. 
6. Pomiary współczynnika filtracji k naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej 
wykonuje si  co najmniej dwiema metodami, w tym minimum jedn polow , zale nie 
od warunków geologiczno-inynierskich. 
7. Uzupełnieniem naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej jest izolacja 
syntetyczna, zaprojektowana w sposób uwzgldniaj cy skład chemiczny odpadów 
i warunki geotechniczne składowania; izolacja syntetyczna nie moe stanowi elementu 
stabilizacji zboczy składowiska. 

Ponadto §6 ust. 1 ww. rozporzdzenia okrela, e:  Składowisko odpadów 
niebezpiecznych oraz składowisko odpadów innych ni niebezpieczne i obojtne 
wyposaa si  w system drenau wód odciekowych, zaprojektowany w sposób 
zapewniajcy jego niezawodne funkcjonowanie, w trakcie eksploatacji składowiska 
oraz przez co najmniej 30 lat po jego zamkniciu. 

§14 pkt 3 ww. rozporzdzenia mówi, e:  Eksploatacja składowiska odpadów 
powinna zapewnia gromadzenie wód odciekowych i poddawanie ich oczyszczaniu 
w stopniu umoliwiaj cym ich przyj cie na oczyszczalni cieków lub odprowadzenie 
do wód lub do ziemi. 
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Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  
Proponowany zapis nie wprowadza dodatkowych ogranicze  w warunkach 

budowy składowiska odpadów.  
 
Podsumowanie 
Zakaz ten nie kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Nakaz wyposaenia punktów do zbierania, segregacji lub przeładunku odpadów 
w lokaln  kanalizacj  opadow  z urz dzeniami do oczyszczania i odprowadzaniem 
do wód powierzchniowych lub zbiornikiem szczelnym lub wł czeniem do lokalnej 
kanalizacji miejskiej lub wiejskiej. 
 
Uzasadnienie 

Art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) okrela, 
e na obszarach ochronnych mona zabroni wznoszenia obiektów budowlanych 

oraz wykonywania robót lub innych czynnoci, które mog spowodowa trwałe 
zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególnoci lokalizowania inwestycji 
zaliczonych do przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko. Według 
§3 ust. 1 pkt 81 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsiwzi  mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko (Dz.U.2010.213.1397) 
punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu nale  do przedsiwzi  
mog cych zawsze i potencjalnie oddziaływa na rodowisko.  

Art. 9 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t) mówi, e: cieki 
przemysłowe to cieki, nieb d ce ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub 
roztopowymi, powstałe w zwizku z prowadzon przez zakład działalnoci  handlow, 
przemysłow, składow, transportow lub usługow, a tak e b d ce ich mieszanin ze 
ciekami innego podmiotu, odprowadzane urzdzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. 
cieki technologiczne mona uto samia ze ciekami przemysłowymi.  

 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Proponowany zapis nie zabrania lokalizacji punktów zbierania, segregacji 
i przeładunku odpadów. Okrela sposób osigni cia parametrów danych 
w Rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 
jakie naley spełni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz. U.2006.137.984  
z pó n. zm.), którego §3 mówi, e:  cieki wprowadzane do wód nie powinny 
wywoływa  w wodach takich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które 
uniemo liwiałyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych i spełnienie 
przez wody okrelonych dla nich wymaga jako ciowych, zwi zanych z ich 
u ytkowaniem wynikajcym z warunków korzystania z wód regionu wodnego. 

Ze wzgl du na moliwo  wprowadzania cieków do wód powierzchniowych 
spełniaj cych normy ww. rozporzdzenia obowizuj cego w całym kraju, a nie 
odnoszcym si  tylko do obszarów ochronnych zbiorników, lub wykorzystania 
zbiornika bezodpływowego do gromadzenia cieków lub wł czenie do systemu 
kanalizacji zapis nie powinien budzi roszcze. Roszczenia mog wyst pi  z tytułu 
koniecznoci posiadania kanalizacji opadowej dla cieków opadowych. 
 
Podsumowanie 
Zapis ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej. 
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Nakaz prowadzenia prac geologicznych z zastosowaniem robót geologicznych tylko 
na podstawie projektu robót geologicznych. 
 
Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz.U.2011.163.981) mówi, e: Prace geologiczne z zastosowaniem robót 
geologicznych mog by  wykonywane tylko na podstawie projektu robót 
geologicznych. 
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Proponowany zapis okrela sposób prowadzenia prac geologicznych zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz.U.2011.163.981). Nie wpływa to na procedur roszczeniow.  
 
Podsumowanie 
Zakaz ten nie kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
ZAKAZY 
 
Zakaz lokalizowania instalacji do przechowywania odpadów promieniotwórczych. 
 
Uzasadnienie 

Według art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 
42.276) składowiska odpadów promieniotwórczych dzieli si  na powierzchniowe 
i gł bokie. Według §37 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. 
w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa j drowego. (Dz.U.2002. 
230.1925) składowiska głbokie i powierzchniowe odpadów promieniotwórczych 
lokalizuje si  na obszarach, na których rodowisko przyrodnicze podlega łagodnie 
przebiegajcej ewolucji, a warunki ni kształtowane mog by  wiarygodnie 
prognozowane dla okresów 500 lat (składowisko powierzchniowe) i 10000 lat 
(składowisko głbokie). W zwi zku z tym według §38 ust. 2 pkt 4 ww. rozporzdzenia 
składowiska głbokie odpadów promieniotwórczych nie mog by  lokalizowane 
w strefach ochronnych uj wody i obszarach ochronnych zbiorników ródl dowych. 
Składowiska powierzchniowe równie nie mog by  lokalizowane w tych obszarach 
(§39 ww. rozporzdzenia), ja równie poni ej zwierciadła wód gruntowych oraz 
w rejonach charakteryzujcych si  krótkimi drogami kr enia wód powodujcymi 
szybk  migracj  zanieczyszcze do biosfery lub zbiorników podziemnych wód 
u ytkowych. 

W Polsce jedyne składowisko znajduje si w miejscowoci Ró an nad Narwi, 
w województwie mazowieckim posiada status Krajowego Składowiska Odpadów 
Promieniotwórczych (KSOP). Połoone jest ono w obrbie GZWP nr 215 – Subniecka 
warszawska (zbiornik trzeciorzdowy). Zgodnie z art. 57 ustawy Prawo atomowe z dnia 
29 listopada 2000 r. (Dz.U.2012.264) gminie, na terenie której znajduje si Krajowe 
Składowisko Odpadów Promieniotwórczych, przysługuje coroczna opłata z budetu 
pa stwa: 
1) od dnia przyjcia pierwszego odpadu do składowiska do dnia podjcia decyzji 

o zamkni ciu składowiska – w wysokoci 400% dochodów z tytułu podatku od 
nieruchomoci znajduj cych si  na terenie gminy, uzyskanych w roku poprzednim, 
jednak nie wiksza ni  8.550 tys. zł; 
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2) po podjciu decyzji o zamkniciu składowiska – w wysokoci 50% dochodów 
z tytułu podatku od nieruchomoci znajduj cych si  na terenie gminy, uzyskanych w 
roku zamknicia składowiska, przez okres odpowiadajcy okresowi eksploatacji 
składowiska. 

W projekcie Programu Polskiej Energetyki Jdrowej z 2010 roku zawarta jest 
informacja, e zgodnie z szacunkami Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Promieniotwórczych składowisko w Róanie zostanie całkowicie zapełnione około 
2020-2022 roku. Ministerstwo Gospodarki planuje do ko ca 2012 r. wskaza 
potencjaln lokalizacj  nowego składowiska nisko i rednio aktywnych odpadów 
promieniotwórczych. Istotny jest zakaz sytuowania lub przechowywania odpadów 
promieniotwórczych w obszarach ochronnych zbiornika, co jest usankcjonowane 
obowi zuj cym prawem – Rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. 
w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa j drowego. 
(Dz.U.2002.230.1925).  Ze wzgldu na przyjty czas migracji zanieczyszcze do 25 lat 
wyznaczajcy granic  obszaru ochronnego zbiornika a wielokrotnie dłuszy czas 
połowicznego rozpadu pierwiastków promieniotwórczych absolutnie nie moliwe jest 
sytuowanie tego typu składowiska w obszarach ochronnych zbiorników wód 
podziemnych.  

 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Zakaz składowania lub przechowywania odpadów promieniotwórczych w całym 
obszarze ochronnym zbiornika ze wzgldu na to, i zapotrzebowanie na tego typu 
składowisko jest niewielkie, jedno w kraju na okres około 60 lat jest moliwa jego 
lokalizacja poza obszarami ochronnymi zbiornika. Zakaz nie ogranicza funkcjonujcego 
KSOP. Podjte procedury lokalizacji składowiska mog wpłyn  na wystpienie 
roszcze w wyniku poniesionych dotychczas kosztów przygotowania inwestycji. 
 
Podsumowanie  
Zakaz ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Zakaz lokalizowania nowych podziemnych składowisk odpadów. 
 
Uzasadnienie 

W rozumieniu art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz.U.2011.163.981): Podziemne składowisko odpadów 
lokalizuje si  w formacji geologicznej stanowicej naturaln barier  geologiczn dla 
ewentualnej migracji substancji niebezpiecznych poza granice przestrzeni objtej 
przewidywanymi szkodliwymi wpływami składowanych odpadów. Rozporzdzenie 
Ministra rodowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk 
odpadów (Dz.U.2011.298.1771) §2 ust. 1 pkt 1 mówi, e podziemnego składowiska 
odpadów niebezpiecznych oraz podziemnego składowiska odpadów innych ni 
niebezpieczne i obojtne nie lokalizuje si na obszarach stref ochronnych uj wody 
i na obszarach ochronnych zbiorników wód ródl dowych, w tym głównych 
zbiorników wód podziemnych.  

Obszary ochronne zbiorników wód podziemnych powinny by  zabezpieczone 
przed lokalizacj składowisk podziemnych ze wzgldu na ich podatno na przenikanie 
zanieczyszcze do wód zbiornika wynikajc  z pr dko ci i kierunku przepływu wód 
podziemnych (hydrodynamik) w górotworze, przepuszczalnoci nadkładu, 
szczelinowatoci górotworu słu c  migracji roztworów wodnych o własnociach 
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korozyjnych, reaktywnoci skał na działanie roztworów, w tym pcznienie, rozmakanie 
i rozpuszczanie. 

Według §3 ust. 3 ww. rozporzdzenia: Podziemne składowisko odpadów 
lokalizuje si  w obr bie istniej cego lub zlikwidowanego zakładu górniczego, 
w zale no ci od zastosowanej techniki górniczej i moliwo ci jej adaptacji na potrzeby 
podziemnego składowania odpadów. Ponadto zgodnie z §3 ust. 4 tego rozporzdzenia: 
Podziemne składowisko odpadów lokalizuje si w formacji geologicznej zapewniajcej 
odpowiednie warunki, w szczególnoci: 
1) do usytuowania komór do składowania odpadów, filarów ochronnych oraz zaplecza 

techniczno-eksploatacyjnego; 
2) stanowicej naturaln barier  geologiczn, o której mowa w art. 125 ust. 2 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, która powinna skutecznie 
izolowa  odpady od rodowiska oraz ogranicza migracj  substancji niebezpiecz-
nych do stopnia, w jakim nie bd  one miały nieodwracalnego negatywnego 
wpływu na rodowisko po zamkniciu podziemnego składowiska odpadów. 

Tak e zgodnie z §3 ust. 5 tego rozporzdzenia: w miejscach, gdzie naturalna bariera 
geologiczna nie spełnia warunków okrelonych w ust. 4 pkt 2, stosuje si sztucznie 
wykonan  barier  geologiczn o parametrach wytrzymałociowych odpowiednich do 
warunków panujcych w górotworze. 

Odnoszc si  do ostatniego przepisu w wietle §2 ust. 1 pkt 1 ww. 
rozporz dzenia przepis ten nie ma zastosowania.  
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

W zwi zku z ustaleniem obszaru ochronnego głównego zbiornika wód 
podziemnych podziemne składowisko odpadów nie moe by  lokalizowane a istniejce 
rozbudowywane. 

Przy istniej cej rezerwie funkcjonujcego składowiska ponoszone s koszty 
zwi zane nie tylko z procedur zamkni cia składowiska, w tym zabezpieczeniem przed 
negatywnym oddziaływaniem na wody podziemne i infiltracj  wód opadowych, 
powierzchniowych i podziemnych, zgodnie z §10 rozporz dzenia Ministra rodowiska 
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz.U.2011. 
298.1771), ale równie koszty zwi zane ze strat wynikaj c  z niewykorzystania 
w pełni składowiska i szacowanym przyjciem przez nie odpadów i szukaniem nowej 
lokalizacji a konsekwencji podniesienie kosztów transportu odpadów i/lub składowanie 
odpadów na składowiskach na powierzchni terenu. Podj te procedury lokalizacji 
składowiska mog wpłyn  na wystpienie roszcze.  

Według stanu na 1 wrzenia 2012 r. Polsce obowizuj  4 koncesje na 
funkcjonowanie podziemnych składowisk odpadów.  
 
Podsumowanie  
Zakaz ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej wynikajcej 
z poniesionych kosztów przygotowania dokumentacji przedsi wzi cia.  
 
 
Zakaz lokalizowania nowych naziemnych składowisk odpadów niebezpiecznych.   
 
Uzasadnienie 

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1   rozporzdzenia z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych wymaga dotycz cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknicia, 
jakim powinny odpowiada poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U.2003. 
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61.549) składowiska odpadów niebezpiecznych oraz składowiska odpadów innych ni 
niebezpieczne i obojtne nie mog by  lokalizowane w strefach zasilania głównych 
i u ytkowych zbiorników wód podziemnych (GZWP, UZWP). Przepis ten obowizuje 
równie  w przypadku rozbudowy składowisk.  
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Podj te procedury lokalizacji składowiska mog wpłyn  na wystpienie 
roszcze. 
 
Podsumowanie  
Zakaz ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Zakaz rekultywacji wyrobisk przez ich wykorzystanie dla składowania odpadów 
niebezpiecznych, innych ni niebezpieczne i obojtne. 
 
Uzasadnienie 

Poprzez rekultywacj wyrobisk poeksploatacyjnych odpadami naley rozumie  
powstanie składowiska odpadów. Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1   rozporzdzenia z dnia 
24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymaga dotycz cych lokalizacji, budowy, 
eksploatacji i zamknicia, jakim powinny odpowiada poszczególne typy składowisk 
odpadów (Dz.U.2003.61.549) składowiska odpadów niebezpiecznych oraz składowiska 
odpadów innych ni niebezpieczne i obojtne nie mog by  lokalizowane w strefach 
zasilania głównych i uytkowych zbiorników wód podziemnych (GZWP, UZWP). 
Stref  zasilania mona zrównoway  z obszarem ochronnym zbiornika. Wyrobiska 
poeksploatacyjne to tereny o krótszym czasie przenikania wód z powierzchni terenu do 
zbiornika wód podziemnych. Jeeli wydobycie dotyczy skał nieprzepuszczalnych 
eksploatacja moe powodowa naruszenie spoistoci skały, co sprzyja przedostawaniu 
si  zanieczyszcze systemem szczelin w głb, w tym do wód zbiornika. Przy 
eksploatacji skał przepuszczalnych nastpuje osłabienie warstwy nadkładu zbiornika 
wód poprzez zmniejszenie jej miszo ci. W ka dym z tych przypadków wypełnienie 
wyrobisk poeksploatacyjnych odpadami w ramach rekultywacji terenu przyczyni si do 
wpływu na sposób kr enia wód, inny ni w skale macierzystej. Wikszo  zasobów 
kruszyw naturalnych dotyczy skał czwartorzdowych, podobnie jak zasoby głównych 
zbiorników wód podziemnych znajdujcych si  równie  w warstwach czwartorzdu 
pozbawionych warstwy izolujcej. Zatem wprowadzenie do obiegu zanieczyszcze wód 
kr cych poprzez warstw odpadów do wód podziemnych jest wysoko 
prawdopodobne.  
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Zakaz rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych odpadami, a tym samym 
powstanie składowiska odpadów w obszarach ochronnych głównych zbiorników wód 
podziemnych powoduje niemono  rekultywacji miejsca relatywnie najlepiej 
nadaj cym si  do tego celu. Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 
21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami 
i urz dzeniami – Dz.U. Nr 49, poz. 356), moliwe jest wykorzystywanie poza 
instalacjami i urzdzeniami jedynie odpadów gromadzonych selektywnie 
i posiadajcych okrelon  charakterystyk jako ciow . 

Powstanie składowiska odpadów praktycznie uniemoliwia dalsze 
wykorzystanie zasobów kopaliny pozostałych jeszcze do wybrania, co moe by  
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sprzeczne z art. 125 ustawy Prawo ochrony rodowisko z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
(Dz.U.2008.25.150 z pón. zm.) zło a podlegaj ochronie polegajcej na racjonalnym 
gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym 
kopalin towarzyszcych. Niekiedy mona rozwaa  jednoczesn eksploatacj zło a 
i składowanie odpadów w jego wyeksploatowanej ju cz ci. Dotyczy to jednak 
jednostkowych przypadków. Nie mniej jednak przy zało eniu, e zło e zostało 
wyeksploatowane, to zakaz rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych odpadami 
powoduje szukanie innych lokalizacji odpowiednich poza obszarami ochronnymi oraz 
poszukiwanie innych metod rekultywacji przy załoeniu jej realizacji.  Ponadto podjte 
procedury lokalizacji składowiska mog wpłyn  na wystpienie roszcze 
 
Podsumowanie  
Zakaz ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Zakaz odprowadzania wód i cieków do wód podziemnych. 
 
Uzasadnienie 

W wietle obowi zuj cych przepisów prawnych wskazany zakaz istnieje. 
Art. 39 ust. 1 pkt 1. ustawy Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t) mówi: Zabrania si  
wprowadzania cieków  bezporednio do wód podziemnych.  Jest to warunek ogólny nie 
ograniczajcy si  tylko do obszarów ochronnych zbiorników ródl dowych. 
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Przywołany przepis art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t) 
jest zakazem funkcjonujcym i odnoszcym si  do całego kraju, nie ograniczajcego si 
do obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych. Zakaz nie moe 
powodowa roszcze w odniesieniu do obszarów ochronnych.    
 
Podsumowanie  
Zakaz ten nie kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Zakaz odprowadzania do ziemi nieoczyszczonych wód opadowych i roztopowych 
z powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, 
portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg 
krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a tak e parkingów 
o powierzchni powy ej 0,1 ha, baz i stacji paliw, a oczyszczanie wód wył cznie 
poprzez systemy odparowujco-infiltracyjne. 
 
Uzasadnienie:  

 Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 14 lit c wody opadowe lub roztopowe, ujte 
w otwarte lub zamknite systemy kanalizacyjne, pochodzce z powierzchni 
zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególno ci z miast, portów, lotnisk, 
terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych 
oraz dróg i parkingów zaliczane s do cieków. W art. 39 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy 
Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t) istnieje zakaz wprowadzania cieków do ziemi: je eli 
byłoby to sprzeczne z warunkami wynikajcymi z istniejcych form ochrony przyrody, 
utworzonych stref ochrony zwierzt łownych albo ostoi na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody, a tak e stref ochronnych oraz obszarów ochronnych ustanowionych na 
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podstawie art. 58 i 60; (art. 60 mówi o obszarze ochronnym zbiorników ródl dowych). 
Zatem istniejce prawodawstwo zapewnia zakaz wprowadzania cieków do ziemi 
w obszarach ochronnych zbiorników wód ródl dowych przy ustanowieniu obszarów 
ochronnych.  Art. 39 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t) okrela 
zakaz wprowadzania cieków do ziemi zawierajcych substancje szczególnie szkodliwe 
dla rodowiska wodnego, okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 
pkt 1, je eli byłoby to niezgodne z warunkami okrelonymi w przepisach wydanych na 
podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3, art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne. 
Rozporzdzeniem wydanym na podstawie tego przepisu jest Rozporz dzenie Ministra 

rodowiska w sprawie warunków jakie naley spełni  przy wprowadzaniu cieków do 
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska 
wodnego (Dz. U. 2006.137.984). §19 ust. 1 ww. rozporz dzenia mówi, e wody 
opadowe i roztopowe ujte w szczelne, otwarte lub zamknite systemy kanalizacyjne 
pochodzce: 
1) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, 

baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych 
do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a take 
parkingów o powierzchni powyej 0,1 ha, w iloci, jaka powstaje z opadów 
o nat eniu co najmniej 15 l na sekund na 1 ha, 

2) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji 
paliw, w ilo ci, jaka powstaje z opadów o czsto ci wyst powania jeden raz w roku 
i czasie trwania 15 minut, lecz w iloci nie mniejszej ni powstaj ca z opadów 
o nat eniu 77 l na sekund na 1 ha 

– wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawiera  substancji 
zanieczyszczajcych w ilo ciach przekraczajcych 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 
15 mg/l w glowodorów ropopochodnych. Ponadto zgodnie z §19 ust. 2 tego 
rozporz dzenia wody opadowe lub roztopowe pochodzce z powierzchni innych ni 
powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mog by  wprowadzane do wód lub do ziemi 
bez oczyszczania. 
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Z powierzchni wymienionych w §19 ust. 1 rozporzdzenia Ministra rodowiska 
w sprawie warunków jakie naley spełni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do 
ziemi (Dz. U. 2006.137.984), czyli: z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów 
przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli 
kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich 
i powiatowych klasy G, a take parkingów o powierzchni powyej 0,1 ha, w iloci, jaka 
powstaje z opadów o nateniu co najmniej 15 l na sekund na 1 ha oraz 
z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji 
paliw, w ilo ci, jaka powstaje z opadów o czsto ci wyst powania jeden raz w roku 
i czasie trwania 15 minut, lecz w iloci nie mniejszej ni powstaj ca z opadów 
o nat eniu 77 l na sekund na 1 ha, wody opadowe i roztopowe ujte w szczelne, 
otwarte lub zamknite systemy kanalizacyjne pochodzce – wprowadzane do wód 
lub do ziemi nie powinny zawiera substancji zanieczyszczajcych w ilo ciach 
przekraczajcych 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l wglowodorów 
ropopochodnych. 

A zatem z powierzchni wymienionych w rozporzdzeniu nie ma moliwo ci 
wprowadzania do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych, w których 
st enie zanieczyszcze przewy sza wskaniki podane w rozporzdzeniu.   
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 Proponowany zapis zabrania wprowadzania nieoczyszczanych wód 
opadowych i roztopowych wprowadzanych do ziemi w obszarach ochronnych ze 
wskazanych terenów, parametry oczyszczania pozwalajce na wprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych do reguluje ww. rozporzdzenie. W tej kwestii zapis nie 
wskazuje roszcze. Kwestia roszcze pojawia si  w drugiej cz ci zapisu: oczyszczanie 
wód opadowych wyłcznie poprzez systemy odparowujco – infiltracyjne. 
 
Podsumowanie  
Zakaz ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
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P R O C E D U R Y   
W  O C H R O N I E  Z A S O B Ó W  W O D N Y C H  

 
 
OGRANICZENIA 
 
Ograniczenie lokalizowania nowych uj  wód podziemnych jeeli wg pozwole  
wodnoprawnych sumaryczny pobór istniej cych i planowanych uj  mo e 
przekroczy  75% zasobów dyspozycyjnych zbiornika lub poziomu okre lonego 
w dokumentacji dla danego GZWP.  
 
Uzasadnienie 

Zasoby dyspozycyjne to zasoby moliwe do zagospodarowania w okrelonych 
warunkach rodowiskowych i hydrogeologicznych. Ograniczenie lokalizowania 
nowych uj  w przypadku gdy pobór wód przekracza 75% zasobów dyspozycyjnych 
zabezpiecza zbiornik wód przed ewentualnym szybkim wyczerpaniem zasobów.  
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Ograniczenie moe wpłyn  na wystpienie roszcze ze wzgl du na 
nieotrzymanie pozwolenia wodnoprawnego na nowe ujcie wody, które mogłoby by 
otrzymane przy braku ograniczenia lub braku dokumentacji. 
 
Podsumowanie  
Zakaz ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
 
 
Wydawanie pozwole  wodnoprawnych na pobór wód podziemnych wyłcznie 
dla celów komunalnych oraz dla przemysłu spoywczego i farmaceutycznego.  
 
Uzasadnienie 

Według art. 32 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145): 
Wody podziemne, z zastrzeeniem art. 33 wykorzystuje si przede wszystkim: 
1) do zaopatrzenia ludnoci w wod  przeznaczon do spoycia oraz na cele socjalno-

bytowe; 
2) na potrzeby produkcji artykułów ywno ciowych oraz farmaceutycznych. 

Art. 33 ust. 1 ww. ustawy mówi: Dopuszczalne jest korzystanie z kadej wody 
w rozmiarze i w czasie wynikajcym z koniecznoci zwalczania powanych awarii, 
kl sk ywiołowych, po arów lub innych miejscowych zagroe  a tak e zapobieenia 
powa nemu niebezpieczestwu gro cemu yciu lub zdrowiu ludzi albo mieniu 
znacznej wartoci, którego w inny sposób nie mona unikn . 
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Proponowany zapis okrela zakaz poboru wody na cele inne ni wymienione. 
Zaw a przytoczony przepis ustawy Prawo wodne do wymienionych w nim celów 
zamieniajc sformułowanie „przede wszystkim” na „wyłcznie”.  
 
Podsumowanie  
Zakaz ten kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
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Dla przedsi wzi  budownictwa wodnego, których charakter wskazuje na 
mo liwo  oddziaływania na ilo  i/lub jako  wód GZWP wymagana jest 
dokumentacja hydrogeologiczna przesdzaj ca ewentualne ograniczenia. 
 
Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz.U.2011.163.981 z pón.zm.): Dokumentacj hydrogeologiczn sporz dza 
si  w celu okrelenia warunków hydrogeologicznych zwizanych z zamierzonym 
wykonywaniem przedsiwzi  mog cych negatywnie oddziaływa na wody podziemne, 
w tym powodowa ich zanieczyszczenie.  

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-in ynierskiej okrela 
zawarto  dokumentacji hydrogeologicznej wykonanej w zwizku w ustanowieniem 
obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych. 
 
Wpływ na moliwe dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci  

Proponowany zakaz nie wnosi dodatkowych wskaza do wykonywania 
dokumentacji hydrogeologicznej ni wymienione w ustawie z dnia  9 czerwca 2011 
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011.163.981  z pó n. zm.). Zatem nie ma 
podstaw do roszcze.  
 
Podsumowanie  
Zakaz ten nie kwalifikuje si do ewentualnej procedury roszczeniowej.  
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4. Skutki finansowe ustanawiania obszarów ochronnych 

 
Ustanawianie ochrony istotnych elementów rodowiska naturalnego 

i kulturowego stało si  obecnie norm  w rozwoju cywilizacyjnym. Prowadzi ono 
z jednej strony do zachowania przedmiotu ochrony (wybranych charakterystyk 
przedmiotu ochrony), z drugiej do ograniczenia praw okre lonych grup społecznych 
i osób. Mo na to opisa w ten sposób – ustanowienie ochrony pociga za sob 
okre lone korzy ci i koszty. Problem polega na tym, e korzyci uzyskuj  inne osoby 
i grupy społeczne a inne osoby i grupy społeczne ponosz  koszty. W tym miejscu 
nale y wyja ni , e osoba – zgodnie z potocznym znaczeniem – to człowiek, a grupa 
społeczna to co najmniej trzy osoby majce wiadomo  przynaleno ci do grupy, któr 
da si  wyodr bni  z szerszego otoczenia (np. mieszkacy jednego budynku, rodzina), 
zwykle nastawione na wspólne osiganie celu.  

Korzystanie ze rodowiska, ale i zachowanie jego walorów (pozyskiwanie 
korzy ci i ponoszenie kosztów) jest prawem i obowizkiem. Prawa te i obowizki 
mo na przypisa ró nym osobom i grupom społecznym, ale zwróci uwag  nale y na 
wła cicieli (lub u ytkowników wieczystych) nieruchomo ci. Konieczne jest jednake 
doprecyzowanie pojcia osoby. 

Osoba fizyczna – to stosowane w prawie cywilnym (Ustawa z dnia 23 kwietnia 
1964 r., Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16, poz. 93 z póniejszymi zmianami) prawne 
okre lenie człowieka od chwili urodzenia do chwili mierci. Bycie osob fizyczn  
poci ga za sob zawsze posiadanie zdolnoci prawnej, czyli moliwo  bycia 
podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiza ). Osoby fizyczne maj tak e 
zdolno  do czynnoci prawnych, uzalenion  jednak od dalszych warunków. 

Osoba prawna – to inny rodzaj podmiotu prawa cywilnego. Osob prawn  
definiuje si  zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i rodków materialnych w celu 
realizacji okrelonych zada, wyodr bnione w postaci jednostki organizacyjnej 
wyposa onej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowo  prawn . Taka 
jednostka organizacyjna ma wtedy zdolno prawn  oraz zdolno  do czynnoci 
prawnych. Wród osób prawnych nauka prawa rozrónia nastpuj ce rodzaje: Skarb 
Pa stwa i pastwowe osoby prawne, jednostki samorzdu terytorialnego oraz ich 
zwi zki a tak e inne tworzone przez osoby fizyczne i prawne, prywatne i publiczne, 
takie jak spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje, czy te spółdzielnie. 

W zwi zku z władczymi uprawnieniami organów władzy i administracji 
publicznej w zakresie decydowania o przeznaczeniu nieruchomoci oraz o sposobie 
i mo liwo ciach jej zabudowy i zagospodarowania (ochrona wi e si  zwykle 
z ograniczaniem prawa własnoci, w szczególnoci poprzez okrelenie dopuszczalnego 
i/lub niedopuszczalnego sposobu jej uytkowania) pojawia si problem kompensacji 
zmniejszenia lub zwikszenia (ograniczenia nakładane na jedn grup  społeczn mog  
nie  za sob korzy ci uzyskiwane przez inn) mo liwych do uzyskania korzy ci lub 
poniesienia strat (przez włacicieli poszczególnych nieruchomoci). Jest to system, 
który ł czy uprawnienia konstytucyjne władzy publicznej do kształtowania prawa 
własnoci nieruchomoci (art. 64 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Konstytucji) z, tak e 
konstytucyjnymi: powszechnym obowizkiem dotyczcym ochrony rodowiska (art. 5, 
art. 74 i art. 86 Konstytucji) oraz zadaniami Pastwa zwi zanymi z kształtowaniem 
gospodarczych podstaw rozwoju (art. 20, 23 i 24 Konstytucji).  
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Ogólny bilans potrzeb ochrony, to jest wynikajcych z niej korzyci oraz 
mo liwo ci ochrony zwizanej z moliwo ci  pokrycia koniecznych kosztów, winien 
być zrównoważony (korzy ci powinny co najmniej równoway  koszty) – pozwala to 
z jednej strony na zachowanie wybranych zasobów, z drugiej daje moliwo  rozwoju 
lokalnych społecznoci. Ochrona wartoci szczególnych, takich jak walory rodowiska 
musi uwzgldnia  ten rachunek – bez rodków na ochron (po uwzgl dnieniu 
przynajmniej wydatków na utrzymanie podstawowych warunków ycia) staje si ona 
fikcj .  

W niniejszym opracowaniu, odnoszc si  do ochrony głównych zbiorników wód 
podziemnych – Prawo wodne daje narzdzia ich ochrony, ustanawiania obszarów 
ochronnych (art. 60 w powizaniu z art. 51 i art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., 
Prawo wodne, Dz. U. z 2012 r. poz. 145; tekst jednolity z póniejszymi zmianami), 
uwzgl dnia ewentualne skutki finansowe ochrony (art. 187 ustawy Prawo wodne) 
jednoczenie dopuszczajc ustalenie mniej rygorystycznych celów rodowiskowych, 
gdyby osi gni cie tych celów było niewykonalne lub rodziłoby nieproporcjonalnie 
wysokie koszty w stosunku do spodziewanych korzyci (art. 114a ustawy Prawo wodne 
w nawi zaniu do art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej UE, Dziennik Urzdowy UE 
z 22.12.2000 nr L 327/1). 
 

4.1. Założenia dla obszarów ochronnych głównych zbiorników wód 
podziemnych (GZWP) dla analiz finansowych  

Aby mo na było analizowa relacje koszty-korzyci wynikaj ce z zakazów, 
nakazów i ogranicze ustanawianych dla obszarów ochronnych GZWP obszary te 
musz  charakteryzowa si  nastpuj cymi cechami: 
• posiada granice, w których obowizuj  – granice nie musz by  wprost 

odpowiednio przeniesione z granic samych zbiorników wód podziemnych, ale bd  
zale e  od innych czynników, takich jak, głboko  wyst powania i kierunki 
przepływu wód podziemnych, 

• mog  to by  pojedyncze obszary lub te grupy takich obszarów – ale kady 
wyodr bniony obszar, który bdzie posiada taki sam, jednolity zbiór zakazów, 
nakazów i ogranicze b dziemy traktowa jak obszar jednorodny. 

 

4.2. Koszty i korzyści ustanawiania obszarów ochronnych 

Koszty i korzyci ustanawiania obszarów ochronnych głównych zbiorników 
wód podziemnych, z ekonomicznego punktu widzenia stanowi  dwie odr bne 
kategorie: 
• koszty (z wył czeniem kosztów ustanowienia obszaru, to jest przeprowadzenia 

odpowiednich bada hydrogeologicznych oraz procedury administracyjnej) przede 
wszystkim odnosz si  do indywidualnych podmiotów, które musz dostosowa si  
do nało onych na nie zakazów, nakazów i ogranicze – wartoci te mo na przypisa 
pojedynczym nieruchomociom lub ich grupom; 
koszty te s kosztami zewnętrznymi  – ponoszonymi przez osoby trzecie, ustalenia 
ochronne powoduj powstanie strat u podmiotów, które nie s zwi zane 
z działalnoci , która doprowadziła do powstania kosztu i nie uczestnicz  
w odnoszeniu korzyci z tej działalnoci (w odniesieniu do wody nie zawsze bdzie 
spełnione, ale mona przyj  takie załoenie); 
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• korzyści odnosz si  do zagadnienia zachowania zasobu lub te jego 
zrównowaonego uytkowania, stanowi przede wszystkim kategori dóbr 
publicznych lub te  mog  by  traktowane w kategorii wspólnego zasobu. 
Nawi zuj c do ekonomii sektora publicznego (Stiglitz 2004) – poj cie dóbr 
publicznych wi e si  z nierywalizacyjną konsumpcją oraz niemożnością 
wykluczenia kogokolwiek z korzystania z nich (odnoszenia korzyci), w ekonomii 
dobra publiczne (Samuelson, Nordhaus 1999) to towary, które mog by  
dostarczane wszystkim (w kraju lub w miecie) przy koszcie nie wikszym od 
kosztu koniecznego do dostarczenia ich jednej osobie – korzyci wynikaj ce 
z takich dóbr s niepodzielne i nikogo nie można wyłączyć z korzystania z nich; 
w naukach politycznych (Heywood 2008) to takie dobra, zapewnianiem których 
zajmuje si raczej pastwo a nie rynek, poniewa jednostkom, które nie decyduj si  
na ponoszenie zwizanych z tym kosztów, nie mona odmówi prawa do 
korzystania z nich; zasób wspólny cechuje rywalizacyjna konsumpcja 
i niemożność wykluczenia kogokolwiek z korzystania z niego – prowadzi to 
mo e do nadmiernej konsumpcji i wyczerpania zasobu. 

Czy główne zbiorniki wód podziemnych s dobrem cechujcym si  
nierywalizacyjn konsumpcj oraz niemono ci  wykluczenia kogokolwiek 
z korzystania z nich ? Nierywalizacyjny oznacza, e u ycie dobra przez jedn osob  nie 
zmniejsza moliwo ci korzystania z niego przez innych. Niemono  wykluczenia 
oznacza, e nie mona zakaza u ywania dobra, albo otrzymuj je wszyscy, albo go nie 
wytwarza (udostpnia) si . Niektóre składniki przestrzeni/środowiska (Wa kowicz 
2011) – powietrze, elementy przyrodnicze, woda, dobra kultury, techniczna 
infrastruktura sieciowa, infrastruktura transportowa itp. – mogą być traktowane jak 
dobra publiczne. Granica, gdzie koczy si  przestrze/ rodowisko o walorach dobra 
publicznego a zaczyna nie posiadajce tych walorów, jest granic nieostr . Wody 
powierzchniowe, które s (generalizujc) zasobami odnawialnymi, teoretycznie mog 
by  dobrami publicznymi. Wody podziemne to czsto zasoby nieodnawialne (rezerwa 
strategiczna), których nie mona swobodnie uytkowa  (prawo zezwala na wyjtki dla 
przemysłu farmaceutycznego i spoywczego) – std trafniejsze jest zaklasyfikowanie 
ich jako zasobów wspólnych. 

Gospodarowanie zasobem wód podziemnych mona analizowa u ywaj c 
metody oceny efektywnoci Kaldora-Hicksa (Cooter, Ulen 2011). W myl tej metody 
rozwi zanie jest efektywne (to znaczy prowadzi do wzrostu efektywnoci), gdy 
w wyniku jego zastosowania jeden podmiot zyskuje wicej (ogół społeczestwa, 
ewentualnie przyszłe pokolenia reprezentowane przez RDOŚ), ni  traci inny 
(właściciele nieruchomości, użytkownicy wody), a jednoczenie istnieje (przynajmniej 
teoretycznie) sposób kompensacji strat przez podmiot zyskuj cy na rzecz podmiotu 
trac cego. Jeeli w danej sytuacji (przy okrelonej alokacji zasobów) wprowadzenie 
takiego rozwizania jest niemoliwe (to znaczy kada zmiana alokacji bdzie 
powodowa, e zyski bd  mniejsze od strat) wówczas obecna alokacja jest efektywna 
w sensie Kaldora-Hicksa. Kompensacja strat jest metod  na internalizację kosztów 
zewn trznych – polega na zmuszeniu sprawcy do włczenia kosztów przez siebie 
spowodowanych do swojego rachunku ekonomicznego. 

Ogólny schemat analizy kosztów i korzyci przedstawiono na rycinie 1. 
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Ryc. 1. Koszty i korzyści ustanawiania obszarów ochronnych 
Opracowanie: W. Wakowicz 

 
Ze wzgl du na odmienny charakter kosztów i korzyci – ich szacowanie oparte 

b dzie o dwa odrbne metodologicznie podejcia 
 

4.3. Koszty 

W nawi zaniu do definicji kosztów – ponosz je indywidualne podmioty, które 
musz  dostosowa si  do nałoonych na nie zakazów, nakazów i ogranicze – mo na 
podzieli  je na kilka grup. Przynaleno  do grup mona wskaza w oparciu o podan 
poni ej procedur. 
 

4.3.1. Procedura oceny kosztów 

Generalnie procedura polega na podziale obszarów obj tych ochron na 
przestrzenne jednostki jednorodne – z uwzgldnieniem trzech grup kryteriów: 
zwi zanych z wprowadzonymi zakazami, nakazami i ograniczeniami, zwizanych ze 
stanami faktycznymi oraz zwizanych ze obowizuj cymi dotychczas stanami 
prawnymi. Dla tak ustalonych jednostek jednorodnych mo liwe b dzie opracowanie 
prognozy kosztów. Procedur przedstawiono na ryc. 2. 

Pierwszym celem w procedurze jest podział obszarów obj tych stref  ochronn 
na zgeneralizowane jednorodne jednostki przestrzenne (podobszary), na których: 
• obowi zywa  b d  takie same zakazy, nakazy i ograniczenia (FAZA I , czego 

wła ciciele nie bd  mogli zrobi  lub co bd  musieli zrobi ), 
• dotychczasowy sposób uytkowania (stan faktyczny) nieruchomoci jest taki sam 

(FAZA II,  jak wła ciciele u ytkuj  obecnie swoje nieruchomoci), 
• jednakowe s ju  obowi zuj ce ograniczenia w swobodnym korzystaniu 

z nieruchomoci (FAZA III , czego właciciele nie mog obecnie zrobi lub co 
ewentualnie musz zrobi ) wynikaj ce z: 
− zapisów ewidencji gruntów (w domniemaniu winny by to same z dotychczaso-

wym sposobem uytkowania) 
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lub 
− zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dotychcza-

sowe przeznaczenie) 
oraz (inne ograniczenia) 

− ochrony przyrody, 
− ochrony gruntów rolnych i lenych, 
− ochrony dóbr kultury, 
− ustanowionych obszarów ochronnych, stref ograniczonego u ytkowania, czy te 

stref technicznych; 
 

 
Ryc. 2. Prognozowanie kosztów ustanawiania obszarów ochronnych – procedura 
Opracowanie: W. Wakowicz 

 
Ze wzgl du na moliwo  wyst pienia roszcze z tytułu praw nabytych naley 

sprawdzi  zapisy Studiów uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
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gmin oraz zapisy planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalonych przed dniem 
1 stycznia 1995 r., które utraciły wano  z mocy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2012 r. poz. 647, tekst jednolity. 

Ze wzgl du mo liwo  wyst pienia roszcze z tytułu praw nabytych naley 
sprawdzi  czy wyst puj  zgody i koncesje górnicze (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., 
Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. nr 163, poz. 981). 

Warto tutaj zaznaczy (na podstawie: Kucharska-Stasiak E., 2006), e 
nieruchomo  jest dobrem specyficznym, bowiem istot jej nie jest posiadany grunt czy 
budynek, tylko przypisane do niej prawa. Take prawo do sposobu jej zabudowy 
i zagospodarowania oraz do czerpania z niej poytków. Własność, dysponowanie 
nieruchomościami jest równoznaczne z posiadaniem różnych praw okre laj cymi 
sposób jej  użytkowania oraz zwi zana jest z, wynikajcymi z tej własnoci, 
obowiązkami wła ciciela i u ytkowników nieruchomoci (na przykład zwizanymi 
z utrzymaniem porzdku i czystoci, czy te  przepisów sanitarnych, budowlanych itp.).  

Kolejnym etapem (FAZA IV ) procedury ustalania kosztów jest wyznaczenie 
jednostek jednorodnych spełniajcych wszystkie kryteria z faz poprzedzajcych. 
Zakładaj c, e cało  opracowania bazuje na mapach (najlepiej, gdy jest realizowana 
w postaci elektronicznej, w systemie GIS – system informacji geograficznej, 
zagadnienie to reguluje ustawa o z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 
przestrzennej, Dz. U. nr 76, poz. 489) jest to zabieg stosunkowo prosty – pokazano go 
na rycinie 3.  
 

 
Ryc. 3. Wyznaczanie jednostek jednorodnych w celu oceny kosztów związanych z ustaleniem 
obszaru ochronnego GZWP 
Opracowanie: W. Wakowicz 
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Jednostki jednorodne – szczegółowo  podziału analizowanego obszaru nie 
mo e by  zbyt du a – wówczas sama analiza stanie si zbyt czasochłonna i kosztowna. 
Mo na załoy , e liczba jednostek jednorodnych nie powinna przekracza  kilkunastu – 
maksymalnie do trzydziestu, za liczba ich rodzajów nie powinna przekracza 
dziewi ciu. O ile to jest moliwe, granice jednostek jednorodnych winny uwzgldnia  
granice nieruchomoci. Ustalenia w zakresie obowizuj cych stanów prawnych take 
mo na zgeneralizowa – przykładowo róne rodzaje zabudowy jednorodzinnej mona 
sprowadzi do jednej kategorii. 
 

Kolejne etapy zwizane s z oszacowaniem kosztów roszcze (FAZA VI ) na 
podstawie analizy jednostek jednorodnych (FAZA V ). Metodyk  szacowania kosztów 
omówiono w kolejnej cz ci opracowania. 
 

4.3.2. Metodyka szacowania kosztów  

Podstaw do oszacowania kosztów (skutków finansowych) s ustalenia 
ochronne w postaci zakazów/nakazów/ogranicze – w zakresie sposobu 
zagospodarowania, uytkowania i zabudowy poszczególnych nieruchomoci. 
Szacowanie składa si z trzech podstawowych etapów: ustalenia moliwo ci powstania 
roszcze (wnioskowania o odszkodowanie lub wykup nieruchomoci), analizy 
zasadnoci roszcze, wyliczenia (szacunku) wielkoci roszcze nale nych wraz ze 
wskazaniem prawdopodobiestwa ich wystpienia (ewentualnie okreleniem 
scenariusza optymistycznego, pesymistycznego i optymalnego). 

Podstaw prawn  wnoszenia roszcze jest zapis ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., 
Prawo wodne, Dz. U. z 2012 r. poz. 145, tekst jednolity: 
Je eli w zwi zku z wejciem w ycie aktu prawa miejscowego, wydanego na podstawie 
ustawy, korzystanie z nieruchomoci lub jej cz  w dotychczasowy sposób lub zgodny 
z dotychczasowym przeznaczeniem stało si niemoliwe b d  istotnie ograniczone, 
wła ciciel moe da : odszkodowania za poniesion szkod albo wykupu 
nieruchomoci lub jej cz ci. 

Bior c pod uwag dotychczasowe dowiadczenia w tej materii roszczenie:  
• w ten sam sposób obejmuje właciciela nieruchomoci, jak i jej u ytkownika 

wieczystego, 
• roszczenie odszkodowawcze moe przysługiwa tak e osobie, której przysługuje 

ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomoci (to jest: uytkowanie, słuebno , 
zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnociowe prawo do lokalu – gdy szkoda dotyczy 
tego prawa), 

• poniesiona szkoda obejmuje równie zmniejszenie wartoci nieruchomoci. 
Niejasny jest problem, w cigu jakiego okresu mona zgłasza roszczenia – 

ograniczenie w tym zakresie wprowadza ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo 
ochrony rodowiska, Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150; tekst jednolity z pó niejszymi 
zmianami (2 lata zgodnie z art. 129 ustp 4), ale nie ma takiego ograniczenia w Prawie 
wodnym.  

Roszczenia mona sklasyfikowa uwzgl dniaj c ródło (przyczyn) roszczenia 
i rodzaj roszczenia. Przyczyn, czyli ródłem moliwo ci powstawania roszcze mo e 
by  jedna z nastpuj cych sytuacji: 
• zakazy, nakazy i ograniczenia s bardziej restrykcyjne (ograniczaj mo liwe 

u ytkowanie i/lub nakładaj dodatkowe obowizki, to jest uniemoliwiaj  lub 
ograniczaj dysponowanie prawami do nieruchomoci takimi jak: mo liwo  
sprzeday i mo liwo  uzyskiwania korzyci z u ytkowania) ni  dotychczasowe 
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przeznaczenie, gdy obowizuj ce przepisy prawa lokalnego i krajowego pozwalaj 
na jego okrelenie (s  obowi zuj ce), 

• zakazy, nakazy i ograniczenia s bardziej restrykcyjne (ograniczaj mo liwe 
u ytkowanie i/lub nakładaj dodatkowe obowizki, to jest uniemoliwiaj  lub 
ograniczaj dysponowanie prawami do nieruchomoci takimi jak: mo liwo  
sprzeday i mo liwo  uzyskiwania korzyci z u ytkowania) ni  dotychczasowy 
sposób uytkowania (take wynikaj cy z ewidencji gruntów), gdy obowizuj ce 
przepisy prawa lokalnego i krajowego nie pozwalaj na jego okrelenie (nie 
obowi zuj ). 

Mog  wyst pi  nastpuj ce rodzaje roszczeń (uwaga: sposób uytkowania 
mo e oznacza  dotychczasowe przeznaczenie – jak w przypadku pierwszym opisanym 
powy ej):  
1. jednorazowe odszkodowanie z tytułu koniecznoci ograniczenia lub likwidacji 

dotychczasowego uytkowania – wysoko  zwi zana jest z moliwo ci  zakupu 
w innej lokalizacji z prawem do uytkowania analogicznym do utraconego (zakup 
nowej nieruchomoci = odszkodowanie + cena dotychczas uytkowanej, do ceny 
zakupu naley doliczy  warto  ewentualnych inwestycji), 

2. zamiana nieruchomoci na inn  z prawem do (moliwo ci ) u ytkowania 
analogicznym do utraconego (pozyskanie nowej nieruchomo ci = dopłata + cena 
dotychczas uytkowanej, dodatkowy koszt = warto  ewentualnych inwestycji), 
wyst pi szczególnie w sytuacji niemono ci zbycia dotychczas posiadanej 
nieruchomoci przez właciciela w oczekiwanym terminie, 

3. jednorazowe odszkodowanie z tytułu obni enia wartoci – wysoko  zwi zana jest 
z obni eniem ceny rynkowej nieruchomoci (odszkodowanie = cena 
dotychczasowa nieruchomoci – cena nowa nieruchomoci), 

4. wykup lub zamiana nieruchomoci na inn  z prawem do (moliwo ci ) 
u ytkowania analogicznym do utraconego – wysoko zwi zana jest z obnieniem 
ceny rynkowej nieruchomoci (dopłata = cena dotychczasowa nieruchomoci – 
cena nowa nieruchomoci, dodatkowy koszt = warto  ewentualnych inwestycji), 
wyst pi szczególnie w sytuacji niemono ci zbycia dotychczas posiadanej 
nieruchomoci przez właciciela w oczekiwanym terminie, 

5. jednorazowe odszkodowanie z tytułu koniecznoci realizacji inwestycji 
prowadzcej do spełnienia nowych wymogów (odszkodowanie = koszt inwestycji), 
wyst pi wówczas, gdy nowa inwestycja pozwoli na utrzymanie dotychczasowego 
sposobu uytkowania, 

6. jednorazowe odszkodowanie – roszczenie składane z tytułu zwikszonych kosztów 
u ytkowania (odszkodowanie = suma dodatkowych rocznych kosztów uytkowania 
z kilku lat, mo na załoy , e b dzie to 5 do 10 lat), 

7. jednorazowe odszkodowanie – roszczenie składane z tytułu obnienia 
produktywnoci/rentownoci (produktywno  to zdolno  do generowania dochodu, 
rentowno  to nadwyka przychodu nad kosztami, czyli dochód) nieruchomoci 
(odszkodowanie = suma rocznych utraconych korzyci z kilku lat, mo na załoy , 
e b dzie to 5 do 10 lat), 

8. wykup lub zamiana nieruchomoci na inn  z mo liwo ci  uzyskiwania 
produktywnoci/rentownoci analogicznej do utraconej (dopłata = cena 
dotychczasowa nieruchomoci – cena nowa nieruchomoci, dodatkowy koszt = 
warto  ewentualnych inwestycji), wystpi szczególnie w sytuacji zaniku 
produktywnoci lub spadku rentownoci poni ej poziomu opłacalnego. 
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Roszczenia typu 1 i 2 odnosz si  przede wszystkim do nieruchomoci 
u ytkowanych do celów niezarobkowych (np. mieszkaniowych), do tego typu 
nieruchomoci mog  mie  zastosowanie take roszczenia typu 5 i 6 (mog si  
sumowa, np. 1 z 5 i 6). Roszczenia typu 7 i 8 odnosz si  przede wszystkim do 
nieruchomoci u ytkowanych do celów zarobkowych (usługi, produkcja, w tym 
rolnictwo), do tego typu nieruchomoci mog  mie  zastosowanie take roszczenia typu 
5 i 6 (mog si  sumowa, np. 7 z 5 i 6). Roszczenia typu 3 i 4 maj uniwersalny 
charakter – s niezalene od sposobu uytkowania nieruchomoci i nie powinny 
sumowa si  z innymi. 

Powstanie sytuacji stanowicej podstaw do roszczenia nie jest równoznaczne 
z powstaniem roszczenia – musi ono by wniesione przez zainteresowan stron , a to 
mo na jedynie przewidywa. Mog  tak e wyst pi  roszczenia nieprzewidziane 
w niniejszym opracowaniu – mona załoy , e cz  roszcze b dzie bezpodstawna 
i łatwa do odrzucenia.  

Analiz  kosztów mona przeprowadzi w postaci tabeli, której wzór 
przedstawiono jako tabel 1. 

Do analiz konieczne jest przyjcie zało e : 
• przyj cia stałego poziomu cen (lub ich dyskontowanie), 
• okre lenia horyzontu analizy – minimum 5 lat, 
• opracowanie wariantów prognozy (scenariuszy). 

Niezb dne obliczenia naley wykona  w oparciu o zasady wyceny 
nieruchomoci oraz metody kalkulacji kosztów inwestycyjnych, z zastosowaniem 
uproszcze typu posługiwanie si katalogiem cen zagregowanych. 

  
Tab. 1. Analiza (prognoza) kosztów ustanawiania obszarów ochronnych GZWP 

Lp. 
Oznaczenie 
jednostki 

jednorodnej 

Dotychczasowe 
przeznaczenie 

terenu lub 
sposób 

użytkowania 

Zakazy, 
nakazy, 

ograniczenia 

Interpretacja: 
przewidywane 
roszczenie typu 

1 do 8, lub 
brak roszczeń 

Przewidywa
ny koszt 
roszczeń 

Prawdopodo
-bieństwo 

wystąpienia, 
scenariusz 

Koszt 
wybra-

nej opcji 

 
Poszczególne jednostki jednorodne na obszarze 

ochronnym i ich powierzchnie 
Wybór opcji Wybór opcji 

1.        
2.        
…        

Razem    

Opracowanie: W. Wakowicz 

 
 

4.4. Korzyści 

Jak ju  wspomniano wczeniej korzy ci odnosz si  do zagadnienia zachowania 
zasobu lub te jego zrównowaonego uytkowania, stanowi przede wszystkim 
kategori  dóbr publicznych lub te mog  by  traktowane w kategorii wspólnego zasobu. 
Mog  to by  korzy ci dla rodowiska, w szczególnoci pod k tem jego uytkowania, to 
jest ochrony zasobu i dostpno ci ródeł wody. Korzyści te to przede wszystkim 
zachowanie wybranych wartości zasobu środowiskowego. Ekonomiczna wartość 
wody (na podstawie: Fiedor i inni 2002, przedstawiono na ryc. 4) wi e si  z jej 
wartością samoistną (wewnętrzną) – woda jest wana bo bez niej nie istnieje ycie 
oraz z jej wartością użytkową rozumian jako warto  dla człowieka i jego gospodarki.  
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Ryc. 4. Ekonomiczna wartość wody 
Opracowanie: W. Wakowicz na podstawie Graczyk A. w (Fiedor i inni 2002) 

 

Warto  wewn trzna wi e si  z poj ciem rozwoju zrównowaonego, to jest 
z utrzymaniem zasobu dla innych jego uytkowników (innych gatunków) oraz dla 
przyszłych pokole. Warto  u ytkowa zwi zana jest z istniejcym sposobem jej 
u ytkowania i moliwymi opcjami (innymi sposobami uytkowania w przyszłoci). 
Warto  rzeczywista to warto bezporednia (bezporednie wykorzystanie wody) 
i po rednia (wykorzystanie w ramach innego dobra, np. napoje). 

Upraszczajc zagadnienie korzyci do wartości zasobu chronionego, mo na 
stwierdzi , e korzyci ustanowienia obszaru ochronnego dla GZWP s równe wartości 
(lub cenie) wody, którą w ten sposób chronimy (obj to  GZWP przemnoona przez 
warto /cen  jednostkow). Takie podejcie mo e by  wystarczajce dla okrelenia 
bilansu kosztów i korzyci. Ł czy si  to z zagadnieniem wartoci/ceny jednostkowej 
zasobu. Jeeli ocenie podlega zasób dla przyszłych pokole (rycina 4) – mona bra pod 
uwag  cenę pierwotną surowca. Je eli zasób oceniamy w kontekcie wartoci 
u ytkowej – istotna jest cena rynkowa produktu (pomniejszona o koszty produkcji: 
pozyskania, uzdatniania i dystrybucji). 

Ocena korzyci jest w rzeczywistoci zagadnieniem bardziej złoonym 
szczególnie, gdy wemiemy pod uwag ogólne bilanse wody na okrelonym obszarze 
(rycina 5).  
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Ryc. 4. Bilans wody 
Opracowanie: W. Wakowicz  

 
Istotnym załoeniem do szacowania korzyci z tytułu ustanowienia obszarów 

ochronnych GZWP jest wskazanie obszaru (zasigu terytorialnego) analizy. Zakładajc, 
e ustanowienie obszaru ochronnego obejmuje jeden zbiornik wód podziemnych – 

obszar analizy winien obj co najmniej tereny lokalizacji samego zbiornika, jak te  
cały jego obszar ochronny. Ze wzgldu na funkcjonowanie gospodarki wodnej w 
oparciu o granice zlewni – winien to by obszar całej zlewni, w której mieci si  sam 
zbiornik wraz z obszarem ochronnym. Naley tak e przyj  zało enie, e – 
w przypadku gdy terytorialnie nakłada si kilka zbiorników i ich obszarów ochronnych 
– albo analizujemy je razem, albo dzielimy obszar analizy na cz ci przyporzdkowane 
poszczególnym zbiornikom indywidualnie oraz czci przyporzdkowane im wspólnie. 
 

4.4.1.  Procedura szacowania korzyści 

Szacowanie korzyci polega na ocenie wielkoci chronionego zasobu 
(z uwzgl dnieniem skutecznoci tej ochrony) i okreleniu jego wartoci (wyra onej 
w pieni dzu). 

Procedura zawiera nastpuj ce elementy 
• okre lenie zasigu terytorialnego analizy i wielkoci zasobu, to jest jakiego 

zbiornika/zbiorników analiza dotyczy, 
• wybór metody oceny korzyci (zgodnie z omówieniem w poprzedniej czci 

opracowania) 
• okre lenie wielkoci zasobu do celów oszacowania korzyci: 

− w metodzie uproszczonej moe to by  wprost obj to  wody w GZWP lub ta 
sama objto  pomniejszona o ubytki zwizane z jakoci  ochrony, 
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− w metodzie złoonej to obj to  wody w GZWP pomniejszona o ubytki 
zwi zane z jakoci  ochrony i skorygowana na podstawie bilansu wody (dla 
samego zbiornika/zbiorników lub dla wszystkich ródeł wody) – uwzgldnia 
potrzeby i wynikajce z nich zuycie wody, 

• okre lenie jednostkowej korzyci: 
− w metodzie uproszczonej moe to by  cena surowca (wody u ródła) lub cena 

rynkowa produktu (pomniejszona o koszty produkcji: pozyskania, uzdatniania 
i dystrybucji), 

− w metodzie złoonej jest to cena rynkowa ale uwzgldniaj ca bilans wody (cena 
wzrasta wraz z pomniejszaniem si zasobu), 

• wyliczenie korzyci (iloczyn wielko ci zasoby i jednostkowej korzyci). 
 
 

 
Ryc. 5. Prognozowanie korzyści ustanawiania obszarów ochronnych – procedura 
Opracowanie: W. Wakowicz  
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4.4.2. Metodyka szacowania korzyści  

Analiz  korzy ci mo na przeprowadzi w postaci tabeli, której wzór 
przedstawiono jako tabel 2. 

Do analiz konieczne jest przyjcie zało e : 
• przyj cia stałego poziomu cen (lub ich dyskontowanie), 
• okre lenia horyzontu analizy – minimum 5 lat, 
• opracowanie wariantów prognozy (scenariuszy). 

Niezb dne obliczenia naley wykona  w oparciu o dostpne bilanse wody (lub 
z ich pomini ciem) oraz bazujc na rzeczywistych cenach wody i prognozach ich 
zmian.  
 
Tab. 2. Analiza (prognoza) korzyści ustanawiania obszarów ochronnych GZWP 

Lp. 
Pocz tkowa 

wielko  
zasobu 

Wielko  
zasobu z 

uwzgl dnie-
niem 

jako ci 
ochrony 

Wielko  
zasobu z 

uwzgl dnie
niem 

bilansu 
wody 

Korzy  
jednostkowa 

Przewidy-
wane 

korzy ci 

Prawdo-
podo-

bie stwo 
wyst pienia
, scenariusz 

Korzy ci 
wg 

wybranej 
opcji 

 
Dla poszczególnych GZWP 
Wybór opcji – metody oceny Wybór opcji Wybór opcji 

1.        
2.        
…        

Razem    
Opracowanie: W. Wakowicz 

 

4.5. Bilans kosztów i korzyści  

Celem okrelenia bilansu kosztów i korzyci jest uzyskanie odpowiedzi na 
pytanie: Czy zaproponowany sposób ochrony (obszar ochronny, jego zakazy, nakazy 
i ograniczenia) jest ekonomicznie uzasadniony (korzy ci s  co najmniej równe 
kosztom). W przypadku braku spełnienia tego warunku mo na podj  nastpuj ce 
działania: 

1. zweryfikowa  zało enia do przyjtej metody (np. przyj  zło on  metod  
szacowania korzyci zamiast uproszczonej, zweryfikowa metody szacowania 
korzy ci jednostkowych), 
albo 

2. zmieni  ustalenia dla obszaru ochronnego (jego zasig oraz zakazy, nakazy 
i ograniczenia) 

3. dokona powtórnej analizy. 
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Streszczenie 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie Regionalnego Zarzdu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie. 

Katalog zakazów, nakazów i ogranicze pod katem ich wpływu na moliwe 
dotychczasowe sposoby korzystania z nieruchomoci zlokalizowanej w obszarze 
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych został opracowany przy przyj ciu, e 
zagro enia jakoci zasobów wód podziemnych wynikaj z procesów obiegu wody 
w przyrodzie gdzie nonikami zanieczyszcze s  poszczególne komponenty 
rodowiska, a wic emisje i imisje zanieczyszcze w powietrzu, opad atmosferyczny 

wypłukuj cy zanieczyszczenia skumulowane na powierzchni terenu, zanieczyszczone 
grunty lub wody powierzchniowe. 

Podstawowym zbiorem potencjalnych zagroe  dla rodowiska, które powinny 
znale  swój wyraz w zakazach, nakazach lub ograniczeniach była lista przedsiwzi  
mog cych znaczco oddziaływa na rodowisko zgodnie z rozporzdzeniem Rady 
Ministrów z 9 listopada 2010 r. Autorzy korzystajc z tej listy kadorazowo analizowali 
stopie  mo liwych zagro e  bezporednich lub porednich dla zasobów GZWP przy 
uwzgl dnieniu charakteru korzystania z nieruchomoci oraz moliwych procesów 
przemieszczania si zanieczyszcze. 

Identyfikacja ródeł zagroe  została dokonana niezalenie od charakteru tych 
zagro e , a wi c czy s to zagroenia ci głe, incydentalne, nadzwyczajne. 

Katalog uwzgldnia tak e zagroenia w wyniku działa niezgodnych z zapisami 
prawa. 

Katalog uwzgldnia tylko takie zakazy, nakazy i ograniczenia, które b d  mogły 
by  realne i moliwe do egzekwowania. 

Dla ułatwienia korzystania z katalogu wszystkie zakazy, nakazy i ograniczenia 
usystematyzowano w blokach problemowych dotyczcych: budownictwa, przemysłu 
i usług, rolnictwa, odpadów i cieków, procedur w ochronie zasobów wodnych. 
W sumie katalog zawiera 57 pozycji. 

Kolejny rozdział opracowania dotyczy identyfikacji potencjalnych obszarów 
konfliktowych na styku dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomoci 
a zakazami, nakazami lub ograniczeniami okrelonymi w katalogu. 

Identyfikacj  przeprowadzono dla wszystkich przypadków zebranych 
w katalogu. Kadorazowo omawiajc uzasadnienie kadego przypadku zakazu, nakazu 
lub ograniczenia, wpływ tego zapisu dla dotychczasowej działalnoci nieruchomoci 
oraz okrelenie czy dany zapis zakazu, nakazu lub ograniczenia b dzie si  kwalifikowa  
jako ten który w efekcie wywoła słuszn procedur roszczeniow lub b dzie mogła by 
ona odrzucona jako bezpodstawna na bazie treci uzasadnienia. 

Skutki finansowe ustanawiania obszarów ochronnych GZWP omówiono 
w dwóch aspektach zagadnienia to jest: 
− kosztów ponoszonych przez indywidualne podmioty, które musz dostosowa si  do 

nało onych na nie zakazów, nakazów lub ogranicze, 
− korzy ci ochrony zasobów GZWP wynikajce z zachowania wybranych wartoci 

zasobu rodowiskowego jako dobra publicznego. 
W pracy podano scenariusz procedury oceny kosztów wyró niaj cy kolejne fazy 

dochodzenia do okrelenia kosztów wynikajcych ze spodziewanych roszcze 
wła ciciela nieruchomoci lub jej u ytkownika wieczystego. 

Autorzy wyró nili osiem rodzajów roszcze, w tym jednorazowe odszkodowa-
nia z tytułu koniecznoci ograniczenia lub likwidacji dotychczasowego uytkowania, 
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zamiany nieruchomoci na inn  z prawem do uytkowania analogicznego do utraco-
nego, jednorazowego odszkodowania z tytułu obnienia wartoci, wykupu lub zamiany, 
jednorazowego odszkodowania z tytułu koniecznoci realizacji inwestycji do spełnienia 
nowych wymogów (prawdopodobnie najczstszy przypadek) jednorazowego odszko-
dowania z tytułu zwikszonych kosztów uytkowania lub z obnienia produktywnoci 
czy rentownoci nieruchomoci oraz wykopu lub zamiany nieruchomoci na inn  
z mo liwo ci  uzyskania dotychczasowej wielkoci produktywnoci. 

W przypadku wikszo ci prowadzonych analiz kosztowych konieczne jest 
przyj cie zało e  zaproponowanych przez autorów. 

Ko cowa cz  opracowania dotyczy analizy moliwo ci okre lenia korzyci 
wynikaj cych z ustanowienia obszaru ochronnego GZWP. 

Autorzy wyró niaj  ekonomiczn warto  wody jako warto  samoistn, pod 
któr  rozumie si fakt, e bez niej nie istnieje ycie oraz wartoci  u ytkow  jako 
warto  dla człowieka i jego gospodarki. Warto rzeczywista to bezporednie lub 
po rednie wykorzystanie wody. 

Upraszczajc korzy ci ustanowienia obszaru ochronnego GZWP s równe 
warto ci (lub cenie) wody któr chronimy. Czyli korzy  w poj ciu ekonomicznym 
to obj to  zasobu GZWP pomnoona przez warto jednostkow (lub cen wody). 
W rozdziale tym pokazano take scenariusz uzyskiwania korzyci ustanowienia obszaru 
ochronnego GZWP oraz propozycj tabelarycznego obliczania tych korzyci. 
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1. Podstawa realizacji pracy 

Praca „Wyznaczenie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych” została 

wykonana przez Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne „ProGeo” Sp. z o.o. na podstawie 

umowy nr 750/ZG/2012/PH zawartej pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej 

w Krakowie ul. Piłsudskiego 22 (Zamawiający) oraz KPG „ProGeo” Sp. z o.o. (Wykonawca) 

w dniu 7.08.2012 roku. 

Prace wykonano w okresie sierpień 2012 – lipiec 2013 roku. 

Praca była finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. 

 

 

2. Zakres prac 

Pracę „Wyznaczenie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych”  

podzielono na etapy: 

• Etap I Analiza wpływu zanieczyszczenia i ocena stanu zagrożenia zanieczyszczeniem 

zbiorników wód śródlądowych na obszarze działania RZGW w Krakowie obejmujący: 

– Zadanie 1 - Analiza stanu GZWP, 

– Zadanie 2 - Położenie zwierciadła wód podziemnych. 

• Etap II Ocena uwarunkowań objęcia zbiorników śródlądowych obszarami ochronnymi 

obejmujący:  

– Zadanie 1 - Analiza podatności GZWP na zanieczyszczenie oraz analiza jakości 

wód podziemnych  

– Zadanie 2 - Analiza i ocena czynników warunkujących kolejność wprowadzania 

obszarów ochronnych. 

• Etap III Wskazanie potencjalnych obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych. 

 

 

3. Cel pracy 

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych to struktury hydrogeologiczne o najlepszych 

parametrach jakościowych i ilościowych będące rezerwuarami wody podziemnej. 

Wydzielono je w 1990 r. („Mapa obszarów głównych zbiorników...” (Kleczkowski A. S. 

(red.), 1990) ze względu na ich znaczenie regionalne dla obecnego lub/i perspektywicznego 
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zaopatrzenia ludności w wodę i wskazano konieczność ich ochrony. Dotychczas nie 

wypracowano jednolitych w skali całego kraju standardów formalno-prawnych, 

umożliwiających skuteczną ochronę GZWP. 

Celem pracy jest dokonanie szerokiej analizy warunków wpływających na ochronę 

zarówno stanu zasobowego jak i jakości wód Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

(GZWP) położonych w całości lub w części w granicach RZGW w Krakowie, w tym w 

szczególności uwarunkowań wskazujących kolejność ustanawiania ich obszarów ochronnych. 

Ponadto w opracowaniu dokonano analizy propozycji warunków ochrony (m.in. 

zakazów i ograniczeń) określonych dla obszaru ochronnego jednego wybranego zbiornika w 

celu wypracowania jednolitej, spójnej formy sposobu formułowania i praktycznego 

wprowadzania działań ochronnych przydatnych przy wprowadzaniu rozporządzeń Dyrektora 

RZGW dla innych zbiorników w granicach jego działania. 

Praca Wyznaczenie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych składa się 

z: części tekstowej z tabelami i figurami, zestawienia danych o zbiornikach w formie kart 

GZWP, zestawienia tabelarycznego ujęć dla zbiorników udokumentowanych i w trakcie 

dokumentowania, mapy potencjalnych obszarów ochronnych GZWP 451 w skali 1:10 000. W 

ramach tematu opracowano warstwy GIS zawierające dane geoprzestrzenne dotyczące 

GZWP, obszarów i podobszarów ochronnych, ujęć wód podziemnych, jakości wód 

podziemnych (na podstawie informacji z MhP, dokumentacji i monitoringu) oraz podatności 

zbiorników na zanieczyszczenia. Dla zbiornika GZWP 451 opracowano dodatkowo warstwy: 

potencjalnych obszarów ochronnych, rejonów problemowych i zagospodarowania terenu. 

Dołączono także opinię prawną oceniającą zapisy zaproponowanych warunków ochrony 

zbiornika GZWP 451, co do ich zgodności z przepisami prawa i stosowaną terminologią. Etap 

I Zadanie 2 oprócz części tekstowej z tabelami i wykresami zawiera załączniki tabelaryczne 

oraz załączniki graficzne w skali 1:500 000:  Mapę struktury sieci obserwacyjno-badawczej 

na obszarze RZGW w Krakowie, Mapę położenia zwierciadła wód podziemnych oraz 

wydajności źródeł na obszarze RZGW w Krakowie i Mapę zmian stanu wód podziemnych na 

obszarze działania RZGW w Krakowie. 
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4. Realizacja zadania 

4.1 Etap I 

Zadanie 1 - ANALIZA STANU GZWP 

Przedstawiona w tekście i w tabelach charakterystyka zbiorników opracowana została 

w podziale na zbiorniki: udokumentowane, w trakcie dokumentowania i nieudokumentowane, 

co nawiązuje do wykonanych zestawień tabelarycznych tzw. kart GZWP. 

Na obszarze RZGW w Krakowie zlokalizowanych jest (w części lub w całości) 41 

GZWP. Stan udokumentowania GZWP (na 2012 r.) przedstawia się następująco: 

• udokumentowane - 20 zbiorników, 

• nieudokumentowane - 15 zbiorników, 

• nieudokumentowane, ale będące aktualnie (okres 2011-2013) w trakcie sporządzania 

dokumentacji hydrogeologicznych określających warunki hydrogeologiczne w związku z 

ustanawianiem obszarów ochronnych wybranych GZWP - 6 zbiorników. 

 

4.1.1 Dane ogólne 

Dane ogólne zawierające podstawowe informacje o zbiornikach zestawiono w formie 

kart GZWP, oddzielnie dla zbiorników udokumentowanych, w trakcie dokumentowania i 

nieudokumentowanych. W rozdziale tym porównano powierzchnie i obszary ochronne 

zbiorników według „Mapy obszarów głównych zbiorników...” (Kleczkowski A. S. (red.), 

1990) i wg dokumentacji lub dodatków do dokumentacji hydrogeologicznych poszczególnych 

zbiorników. 

 

 

4.1.2 Zasoby zbiorników oraz ich wykorzystanie i użytkowanie 

Rozdział ten zawiera informacje dotyczące:  

– zasobów wód podziemnych; zestawione według „Mapy obszarów głównych zbiorników...” 

(Kleczkowski A. S. (red.), 1990) i dokumentacji/dodatku do dokumentacji (stan zasobów 

wód podziemnych), 

– wpływu zmian zwierciadła wody na wielkość zasobów,  

– ilości ujęć wód podziemnych,  

– poboru wód z uwzględnieniem maksymalnego poboru wg pozwoleń wodnoprawnych i 

poboru rzeczywistego wg dokumentacji/dodatków do dokumentacji hydrogeologicznych 

zbiorników lub z bazy Pobory PSH, stan na 2009 rok. 
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4.1.3 Stan zasobów wód podziemnych 

W ramach tej części pracy dokonano analizy zasobów wód podziemnych zbiorników 

udokumentowanych, w trakcie dokumentowania i nieudokumentowanych. 

Zestawione w kartach i tabelach dane dotyczą wielkości zasobów dyspozycyjnych 

oszacowanych w dokumentacjach hydrogeologicznych. Wskazano zbiorniki najbardziej 

zasobne w wodę. Według kryterium bezwzględnej wielkości zasobów, pośród zbiorników 

udokumentowanych położonych w całości lub w większej części w obszarze działania RZGW 

w Krakowie, najbardziej zasobne w wodę są zbiorniki GZWP nr: 425, 409 i 418. Najbardziej 

zasobnym zbiornikiem spośród zbiorników będących w trakcie dokumentowania jest zbiornik 

GZWP nr 433 Dolina rzeki Wisłoki, a pośród zbiorników nieudokumentowanych zbiornik 

GZWP nr 431 Zbiornik warstw (F) Krosno (Bieszczady). 

 

 

4.1.4 Analiza zmian wielkości zasobów wód podziemnych 

Zasoby dyspozycyjne udokumentowanych zbiorników GZWP określone wg  „Mapy 

obszarów głównych zbiorników...” (Kleczkowski A. S. (red.), 1990) wynoszą 1 247 496 m
3
/d, 

a zasoby oszacowane w dokumentacjach i dodatkach do dokumentacji zbiorników  wynoszą 

1 668 624 m
3
/d; są więc one większe o 421 128 m

3
/d (ok. 34 %) od określonych wg „Mapy 

obszarów głównych zbiorników...” (Kleczkowski A. S. (red.), 1990). 

Wyższe od oszacowanych wg „Mapy obszarów głównych zbiorników...” 

(Kleczkowski A. S. (red.), 1990) zasoby dyspozycyjne stwierdzono w 12 udokumentowanych 

zbiornikach GZWP (nr: 405, 406, 407, 409, 416, 418, 421, 424, 425, 426, 429, 452), niższe w 

8 zbiornikach (326, 414, 417, 420, 428, 430, 440, 451).  

Sumaryczne, oszacowane zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zbiorników 

aktualnie dokumentowanych wynoszą 151 072 m
3
/d i są większe od oszacowanych w   

„Mapie obszarów głównych zbiorników...” (Kleczkowski A. S. (red.), 1990)  o 43 572 m
3
/d.  

 

 

4.1.5 Ocena wykorzystania i charakterystyka użytkowania wód 

podziemnych 

Ocenę stanu wykorzystania wód podziemnych dokonano generalnie w oparciu o 

stopień wykorzystania wód zbiornika, pomocniczo posłużono się wielkością poboru wód ze 
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zbiornika oraz liczbą ujęć komunalnych. Ocenę przedstawiono odrębnie dla zbiorników 

udokumentowanych, w trakcie udokumentowania oraz dla zbiorników 

nieudokumentowanych.  

Wysokim stopniem wykorzystania wód podziemnych charakteryzują się 

udokumentowane zbiorniki GZWP o nr: 417, 451, 452 i  414. 

Spośród zbiorników będących w trakcie dokumentowania średnim stopniem 

wykorzystania wód podziemnych charakteryzuje się zbiornik GZWP nr 437, w pozostałych 

zbiornikach wykorzystanie zasobów jest małe. 

Spośród zbiorników nieudokumentowanych wysokim stopniem wykorzystania wód 

podziemnych charakteryzuje się zbiornik GZWP nr 423 Subzbiornik (Tr) Staszów, gdzie 

wartość poboru (2009 r.) jest zbliżona do zasobów dyspozycyjnych ustalonych w „Mapie 

obszarów głównych zbiorników...” (Kleczkowski A. S. (red.), 1990). 

 

 

4.1.6 Oddziaływanie antropogeniczne na zbiorniki i ich obszary ochronne 

Dla określenia poziomu oddziaływania antropogenicznego w każdym GZWP 

i możliwości porównania zbiorników a także wskazania zbiorników najbardziej zagrożonych 

antropopresją dokonano analizy informacji zestawionych w modułach IV i V kart GZWP (tzn. 

zagospodarowanie terenu oraz oddziaływanie antropogeniczne i zagrożenia). 

Spośród zbiorników udokumentowanych w całości lub w większej części położonych 

w obszarze działania RZGW w Krakowie, za najbardziej zagrożony antropopresją uznano 

GZWP nr 417 (szczelinowo-krasowy zbiornik Kielce). 

Spośród pozostałych udokumentowanych zbiorników położonych częściowo 

w obszarze RZGW w Krakowie najbardziej zagrożonym jest zbiornik szczelinowo-krasowy 

GZWP nr 452 Zbiornik Chrzanów. 

Spośród zbiorników w trakcie dokumentowania za najbardziej zagrożone uznano 

zbiornik porowy GZWP nr 433 dolina rzeki Wisłoki.  

W przypadku zbiorników nieudokumentowanych w całości lub w większej części 

położonych w obszarze działania RZGW w Krakowie, dla których wyznaczono obszary ONO 

i OWO zdecydowanie najbardziej zagrożonym zbiornikiem jest GZWP nr 450 dolina rzeki 

Wisła (Kraków). 
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Zadanie 2 - IDENTYFIKACJA ODDZIAŁYWAŃ ZMIAN POZIOMÓW 

ZWIERCIADŁA WÓD PODZIEMNYCH W OBSZARZE DZIAŁANIA RZGW 

W KRAKOWIE 

W ramach tej części opracowania dokonano m.in. identyfikacji oddziaływań zmian 

poziomów zwierciadła wód podziemnych w regionie wodnym Górnej Wisły w oparciu o dane 

dostarczone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zasadniczym celem 

opracowania było przeanalizowanie zmienności stanów wód podziemnych na przestrzeni lat 

2005-2011 w odniesieniu do Jednolitych Części Wód Podziemnych oraz Głównych 

Zbiorników Wód Podziemnych. 

Z uwagi na bardzo szczegółowy zakres prac obejmujących zadanie 2, w niniejszej 

Syntezie dokonano jedynie krótkiego podsumowania w/w zadania. 

 Wyznaczenie analogicznych parametrów statystycznych dla okresów wielolecia 

1991-2005 i 2006-2011 pozwoliło określić tendencję zmian dla całego dwudziestolecia 1991-

2011 i dokonać ich prognozy na lata 2015-2021. Jak wynika z przeprowadzonej analizy 

zmienność stanów wód podziemnych wynikająca z czynników klimatycznych mieści się w 

granicach naturalnych wahań zwierciadła wód. Jeżeli chodzi o czynniki antropogeniczne, 

jedynym który w realny sposób wpływa na dynamikę wód podziemnych jest eksploatacja 

złóż. Nie stwierdzono natomiast wpływu eksploatacji ujęć wód podziemnych na wyniki 

monitoringu ilościowego w punktach sieci obserwacyjno-badawczej. 

Ta część opracowania oprócz części tekstowej z tabelami i wykresami zawiera 

załączniki tabelaryczne oraz załączniki graficzne w skali 1:500 000: Mapę struktury sieci 

obserwacyjno-badawczej na obszarze RZGW w Krakowie, Mapę położenia zwierciadła wód 

podziemnych oraz wydajności źródeł na obszarze RZGW w Krakowie i Mapę zmian stanu 

wód podziemnych na obszarze działania RZGW w Krakowie. 

 

 

4.2 Etap II 

Zadanie 1 - ANALIZA PODATNOŚCI GZWP NA ZANIECZYSZCZENIE 

ORAZ ANALIZA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH  

W niniejszym zadaniu wykorzystano dane z modułów kart zbiornika: III – monitoring, 

VI – podatność na zanieczyszczenie, VII – jakość wody w GZWP. 
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4.2.1 Podatność zbiorników na zanieczyszczenie 

Dla oceny podatności zbiorników na zanieczyszczenia przyjęto kryterium udziału 

terenów bardzo podatnych i podatnych (dla zbiorników udokumentowanych) oraz udziału 

terenów z brakiem izolacji i izolacją słabą (dla zbiorników nieudokumentowanych) w ogólnej 

powierzchni zbiornika lub w powierzchni obszaru ochronnego. Przyjęto następujący podział 

zbiorników, w zależności od podatności: 

a) wysoka podatność - udział terenów bardzo podatnych i podatnych lub z brakiem izolacji 

lub izolacją słabą powyżej 50 % powierzchni, 

b) średnia podatność - udział terenów bardzo podatnych i podatnych lub z brakiem izolacji 

lub izolacją słabą od 25 % do 50 % powierzchni, 

c) niska podatność - udział terenów bardzo podatnych i podatnych lub z brakiem izolacji 

lub izolacją słabą poniżej 25 % powierzchni. 

Pomocniczo do oceny wykorzystano typy wodonośności, przyjmując że najbardziej 

zagrożone są zbiorniki szczelinowo-krasowe, w tym porowo-szczelinowo-krasowe zbiorniki 

GZWP nr 414 i 422, a następnie szczelinowo-porowe a w dalszej kolejności porowe. 

Uwzględniając powyższe czynniki za najbardziej zagrożone spośród zbiorników 

udokumentowanych i w trakcie dokumentowania uznano zbiorniki (w kolejności od 

najbardziej do najmniej zagrożonych): 

• spośród szczelinowo-krasowych GZWP nr: 420, 421, 417, 416, 418, 414; 

• szczelinowo-porowe GZWP nr: 407, 406, 436, 409, 405; 

• porowe GZWP nr: 424, 432, 433, 434, 435, 437 (wszystkie o jednakowym stopniu 

zagrożenia), a następnie 430, 428, 425, 440, 429, 426.  

Mało zagrożony jest szczelinowo-krasowy zbiornik GZWP nr 326 charakteryzujący 

się niską podatnością na zanieczyszczenia; średnio zagrożony jest szczelinowo-krasowy 

zbiornik GZWP nr 452 oraz porowy zbiornik GZWP nr 451. 

Spośród 15 nieudokumentowanych zbiorników, tylko dwa są słabo zagrożone. Są to: 

GZWP nr 422 (Tr,J3) Romanówka i GZWP nr 423 Subzbiornik (Tr) Staszów. 

 

 

4.2.2 Jakość wód podziemnych 

Stan jakościowy wód podziemnych GZWP oceniono w oparciu o wymogi określone 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U. 2007, nr 61, poz. 417) z 
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późn. zm., oraz klasyfikację wód podziemnych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 

23 lipca 2008 r. (Dz.U.  2008, nr 143, poz. 896).  

W tym celu dokonano przeglądu wszystkich archiwalnych analiz fizykochemicznych 

załączonych do dokumentacji hydrogeologicznych zbiorników, a w przypadku zbiorników 

nieudokumentowanych - analiz wykonanych dla poszczególnych arkuszy MhP, określając 

jakość wody w odniesieniu do wymogów w/w Rozporządzenia. W taki sam sposób dokonano 

klasyfikacji wód w oparciu o wyniki badań monitoringowych. 

Spośród zbiorników posiadających dokumentację i będących w trakcie 

dokumentowania najlepszą jakością charakteryzują się wody GZWP nr: 406, 416, 418, 420, 

434, 435 a w następnej kolejności: 326, 409, 414, 452, 433, 436. Są to w większości zbiorniki 

szczelinowo-krasowe (GZWP nr: 406, 409, 414, 416, 418, 420, 452). Pozostałe za wyjątkiem 

zbiornika GZWP nr 436, który jest zbiornikiem szczelinowo-porowym (zbiornik fliszowy), to 

zbiorniki porowe związane z czwartorzędowymi osadami rzecznymi karpackich rzek: Wisłoki 

(GZWP nr 433), Białej Tarnowskiej (GZWP nr 434) i Dunajca (GZWP nr 435). 

Spośród zbiorników nieudokumentowanych dobrą jakością charakteryzują się 

GZWP: szczelinowo-porowe nr: 348, 431, 438, 439, 445, 447, porowe nr: 423, 443 oraz 

zbiorniki szczelinowo-krasowe nr 441 i 454. 

 

Zadanie 2 - ANALIZA I OCENA CZYNNIKÓW WARUNKUJĄCYCH 

KOLEJNOŚĆ WPROWADZANIA OBSZARÓW OCHRONNYCH 

Waloryzacją objęto zbiorniki udokumentowane i będące w trakcie dokumentowania 

których przynamniej 50 % powierzchni znajduje się w obszarze działania RZGW 

w Krakowie. W sumie w obszarze działania RZGW znajduje się 14 zbiorników GZWP 

udokumentowanych o nr: 409, 414, 416, 417, 418, 421, 424, 425, 425, 428, 429, 430, 440, 

451 i 6 zbiorników GZWP w trakcie dokumentowania o nr: 432, 433, 434, 435, 436, 437.  

Z oceny wyłączono zbiorniki nieudokumentowane, wstępnie uznane za GZWP 

(Kleczkowski A.S. (red.), 1990) z uwagi na ich słabe rozpoznanie geologiczne  

i hydrogeologiczne.  
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4.2.1 Zasobność zbiornika 

 Kryteria w oparciu o które dokonano waloryzacji zbiorników to: stopień 

wykorzystania zasobów wód podziemnych, pobór powyżej 1 mln m
3
/rok oraz możliwość 

budowy ujęć o wydajności powyżej 1 000 m
3
/d.  

Wynik waloryzacji: w pierwszej kolejności ochroną należy objąć zbiorniki GZWP nr 

418 i 417, a w następnej kolejności zbiornik GZWP nr 425. 

 

4.2.2 Zagrożenie antropopresją 

Określając stopień zagrożenia antropopresją przyjęto, że największe zagrożenie dla 

jakości wód GZWP stanowią następujące czynniki: 

− eksploatacja powierzchniowa złóż 

− znaczny udział obszarów przemysłowych 

− obecność obiektów uciążliwych 

− obecność dróg krajowych, autostrad, linii kolejowych. 

 Do czynników zmniejszających zagrożenie antropogeniczne zaliczono znaczny udział 

w powierzchni zbiornika terenów: 

− prawnie chronionych (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody) 

− aglomeracji, rozumianych jako obszary wyposażone w system zbiorczej kanalizacji 

sanitarnej 

− niezurbanizowanych (lasy, tereny rolne, wody powierzchniowe). 

Kolejność wyznaczania obszarów ochronnych według kryterium zagrożenie 

antropopresją przedstawia się następująco: 

Tabela 1 

Kolejność 
wyznaczania 

obszarów ochronnych 
Nr zbiornika GZWP 

1 417, 433, 437 

2 418, 435, 451 

3 416, 429, 432 

4 425, 434, 440 

5 414, 421, 424, 430, 436 

6 409, 426, 428 

Spośród zbiorników udokumentowanych i trakcie dokumentowania najbardziej 

zagrożone są zbiorniki GZWP nr 417 Zbiornik Kielce, GZWP nr 433 Dolina rzeki Wisłoka, 

GZWP nr 437 Dolina rzeki Dunajec (Nowy Sącz).  
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4.2.3 Podatność na zanieczyszczenia 

Kolejność wyznaczania obszarów ochronnych zbiorników GZWP ustalono 

w oparciu o podatność i typ wodonośca. 

Kolejność ustanawiania obszarów ochronnych jest następująca: 

– w pierwszej kolejności zbiorniki GZWP nr: 414, 416, 417, 418 i 421, 

– w drugiej kolejności zbiorniki GZWP nr: 409 i 436, 

– w trzeciej kolejności zbiorniki GZWP nr: 424, 425, 426, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 

435, 437 i 440, 

– w czwartej kolejności zbiornik GZWP nr 451. 

 

4.2.4 Jakość wód w GZWP 

Ranking zbiorników GZWP wg kryterium jakości dokonano wykorzystując ocenę 

jakości wód (Etap II).  

Kierowano się przy tym zasadą, że ustanowienie ochrony jest pilne dla zbiorników 

zawierających wody dobrej jakości w celu wyeliminowania lub ograniczenia realizacji 

obiektów stanowiących duże zagrożenie dla jakości wód. 

Kolejność wyznaczania obszarów ochronnych według kryterium jakości przedstawia 

się następująco: 

Tabela 2 

Kolejność wyznaczania 

obszarów ochronnych 
Nr zbiornika GZWP 

1 416, 418, 434, 435 

2 409, 414, 433, 436 

3 417, 421, 425, 426, 430, 432, 440 

4 437 

5 428, 429, 451 

6 424 

 

 

4.2.5 Ocena znaczenia zbiornika dla zaopatrzenia ludności w wodę 

Ranking zbiorników GZWP wg kryterium znaczenia zbiorników dla zaopatrzenia 

ludności w wodę przeprowadzono w oparciu o następujące elementy: 
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• moduł poboru, tj. iloraz całkowitego poboru ze zbiornika oraz powierzchni zbiornika 

w tys. m
3
/rok/km

2
, 

• liczbę ujęć zbiorowego zaopatrzenia  ludności w wodę (ujęcia komunalne), 

• liczbę ujęć o poborze powyżej 250 tys. m
3
/rok. tj. 685 m

3
/d (dane z dokumentacji 

hydrogeologicznych zbiorników wykonanych po 2005 roku, a dla zbiorników 

udokumentowanych wcześniej z Bazy Pobory PSH stan na 2009 rok,  

• liczbę ludności w obszarze zbiornika, oszacowaną w oparciu o dane GUS 

"Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 roku", 

• obecność lub brak alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę. 

 

Kolejność wyznaczania obszarów ochronnych wg kryterium znaczenia zbiornika dla 

zaopatrzenia ludności w wodę przedstawia się następująco: 

Tabela 3 

Kolejność 
ustanawiania 

obszarów ochronnych 
Nr zbiornika GZWP 

1 417, 437 

2 414, 425, 451 

3 409, 418, 426, 428, 433 

4 416, 421, 424, 432, 434, 440 

5 429, 435, 436 

6 430 

 

 

4.2.6 Ustalenie kolejności wprowadzania obszarów ochronnych 

Podstawą rankingu GZWP były klasyfikacje zbiorników wg kryterium: zasobności, 

zagrożenia antropopresją, podatności na zanieczyszczenia, jakości wód GZWP i znaczenia 

zbiornika w zaopatrzeniu ludności w wodę. 

Tabela 4 

Proponowana kolejność wyznaczania obszarów ochronnych 

Kolejność 
ustanawiania 

obszarów ochronnych 
Nr zbiornika GZWP 

1 417, 418 

2 414, 425, 437 

3 409, 416, 421, 433, 435, 451 
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4 432, 434, 436, 440 

5 426, 428, 429 

6 424,430 

 

Na czele listy rankingowej znajdują się najbardziej zagrożone antropopresją  

i równocześnie podatne na zanieczyszczenia zbiorniki szczelinowo-krasowe GZWP nr 417 

Zbiornik Kielce i nr 418 Gałęzice-Bolechowice-Borków. Są to jednocześnie zbiorniki 

zasobne, o dobrej jakości wody i dużym poborze; stanowią źródło zaopatrzenia w wodę dla 

aglomeracji Kielc. 

W następnej kolejności sklasyfikowano szczelinowo-porowo-krasowy zbiornik 

GZWP nr 414 Zagnańsk oraz porowe zbiorniki GZWP: nr 425 Dębica-Stalowa Wola-

Rzeszów i nr 437 Dolina rzeki Dunajec (Nowy Sącz).  

Zbiorniki GZWP nr 425 i 437 to zbiorniki odkryte i z tego względu podatne na 

zanieczyszczenia, o wysokim i zróżnicowanym stopniu zagrożenia antropopresją. 

 

 

4.3 Etap III 

W oparciu o ranking zbiorników oraz w porozumieniu z Zamawiającym 

zadecydowano, że pracami w ramach III etapu, zostanie objęty zbiornik GZWP nr 451 – 

Subzbiornik Bogucice. 

Przedmiotem prac w tym etapie była analiza propozycji granicy obszaru ochronnego 

i warunków ochrony (zakazów, nakazów i ograniczeń) przedstawionych w „Dokumentacji 

hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem 

obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 451 – Subzbiornik 

Bogucice”. Dokumentacja została opracowana w Krakowskim Przedsiębiorstwie 

Geologicznym „ProGeo” Sp. z o.o. w 2011 roku i zatwierdzona przez Ministra Środowiska. 

 

 

4.3.1 Analiza przebiegu granic obszaru ochronnego 

W „Dokumentacji hydrogeologicznej...” (Górka J. i inni, 2011), podstawą 

wyznaczenia obszaru ochronnego była granica hydrogeologiczna (izochrona 25 lat) 

uszczegółowiona w wyniku analizy zagospodarowania i użytkowania terenu i dostosowana do 

przebiegu naturalnych linii w terenie z dokładnością mapy topograficznej w skali 1:50 000. 
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Tak wyznaczony obszar został podzielony na podobszary (15 podobszarów), dla których 

sformułowano wskazania ochrony. 

W opracowaniu wykonanym w ramach etapu III zgodnie z zaleceniem 

Zamawiającego, jako granicę obszaru ochronnego przyjęto granicę hydrogeologiczną bez 

dostosowania jej do granic naturalnych i zagospodarowania terenu. 

Łączna powierzchnia obszaru ochronnego wyznaczonego w oparciu o kryterium 

hydrogeologiczne wynosi 51,5 km
2
. W jego obrębie wydzielono dwa podobszary ochronne: 

A – obejmujące tereny podatne o powierzchni 49,8 km
2
 

B – obejmujące tereny bardzo podatne (w 4 enklawach) o łącznej powierzchni 1,7 km
2
.  

 

 

4.3.2 Zagospodarowanie terenu GZWP 451 i jego obszaru ochronnego 

Ze względu na różne źródła danych dotyczących zagospodarowania terenu GZWP 451 

i jego obszaru ochronnego, jego charakterystyki dokonano osobno dla: 

• istniejącego zagospodarowania terenu wg warstwy GIS uzyskanej od Zamawiającego. 

Warstwa ta obejmuje 23 klasy charakteryzujące kategorię pokrycia terenu i użytkowania 

ziemi.  Dokonano generalizacji (połączenia) klas wyznaczonych w mapie sprowadzając 

je do 5 wydzieleń obejmujących następujące klasy z mapy: tereny zurbanizowane, tereny 

otwarte, lasy, wody i obszary zmienione antropogenicznie. Obszar zbiornika 

charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem zagospodarowania, przy czym tereny 

zurbanizowane przeważają w jego części zachodniej i południowej natomiast tereny 

rolnicze w części środkowej i wschodniej. 

• istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu dla obszaru ochronnego GZWP 

wg dokumentacji (na podstawie bazy CORINE), przedstawionego tylko w obrębie 

projektowanego (wg dokumentacji) obszaru ochronnego. 

• zagospodarowania terenu wg ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin Biskupice, Kłaj, Kraków, Niepołomice 

i Wieliczka. Ograniczono je do wyznaczonego obszaru ochronnego zbiornika w oparciu o 

granicę hydrogeologiczną wraz z 250 m strefą buforową. 
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4.3.3. Analiza propozycji „warunków ochrony” dla obszaru ochronnego 

GZWP 451 określonych w dokumentacji hydrogeologicznej 

Rozdział ten zawiera propozycje „warunków ochrony” dla obszaru ochronnego 

GZWP nr 451 zawarte w  „Dokumentacji hydrogeologicznej...” (Górka J. i inni, 2011). Dla 

obszaru ochronnego (tereny podatne i bardzo podatne) sformułowano 38 zakazów i nakazów. 

Dla terenów bardzo podatnych (czas przesączania do 5 lat) sformułowano dodatkowo 15 

wskazań, będących uzupełnieniem w stosunku do zapisów dla całego obszaru ochronnego. 

Określono także jeden nakaz odnoszący się zarówno do obszaru ochrony zwykłej zbiornika 

jak i całego obszaru ochronnego. 

 

 

4.3.4 Zweryfikowane propozycje „warunków ochrony” w obszarze 

ochronnym GZWP 451 

Potencjalne podobszary ochronne w przedmiotowej pracy wyznaczono według innego 

kryterium niż w "Dokumentacji..." i dla tak wydzielonych podobszarów (tereny podatne i 

bardzo podatne) przedstawiono zweryfikowane propozycje warunków ochrony. 

Dla obszaru ochronnego (tereny podatne i bardzo podatne) sformułowano 11 zakazów 

i nakazów. Dla terenów bardzo podatnych (czas przesączania do 5 lat) sformułowano 

dodatkowo 10 wskazań, będących uzupełnieniem w stosunku do zapisów dla całego obszaru 

ochronnego. Określono także jeden nakaz odnoszący się do obszaru ochrony zwykłej 

zbiornika. Nakaz dotyczący warunków budowy instalacji wykorzystujących ciepło Ziemi. 

Zgodnie z zakresem zamówienia RZGW, wykonano opinię prawną oceniającą 

określone w opracowaniu warunki ochrony, co do ich zgodności z przepisami prawa oraz 

stosowaną terminologią. Wnioski i zalecenia zawarte w przedmiotowej opinii zostały 

uwzględnione przy formułowaniu zapisów dotyczących warunków ochrony, tzn. 

pozostawiono tylko te które uzyskały pozytywną opinię prawnika.  

 

 

4.3.5 Analiza działań wskazanych w programie wodno-środowiskowym 

kraju 

Proponowane nakazy i zakazy odniesiono do działań podstawowych i uzupełniających 

określonych w Programie wodnośrodowiskowym kraju (2010), które mają znaczący wpływ 

na ochronę zbiornika GZWP nr 451. 
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4.3.6 Ocena planowanego efektu ekologicznego 

Przedstawione propozycje działań ochronnych mają za zadanie ochronę jakości wód 

zbiornika. Ich wprowadzenie w formie rozporządzenia przyczyni się do utrzymania 

dotychczasowego stanu wód, a więc zamierzony efekt ekologiczny zostanie osiągnięty. 

Dla zbiornika GZWP nr 451 nie została dotychczas opracowana dokumentacja 

hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne zbiornika. Ochrona zasobów zbiornika 

będzie możliwa po ustaleniu jego zasobów i sformułowaniu prawidłowych zasad gospodarki 

wodami zbiornika poprzez dokonanie weryfikacji zasobów eksploatacyjnych poszczególnych 

ujęć oraz wielkości dopuszczalnych poborów w pozwoleniach wodnoprawnych. Ochrona 

zasobów wód zbiornika w sposób pośredni wpływa na jakość ujmowanych wód. 

 

 

4.3.7 Problemy mające wpływ na proces ustanawiania obszarów 

ochronnych 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu zakazy i nakazy odniesiono do 

wyznaczonych podobszarów ochronnych GZWP nr 451 (terenów podatnych i bardzo 

podatnych.) Problemy mające wpływ na proces ustanawiania obszarów ochronnych mogą 

dotyczyć zarówno wyznaczenia samej granicy obszaru ochronnego jak i wprowadzenia 

zakazów, nakazów i ograniczeń w użytkowaniu terenu w jego obrębie. 
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