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1. WPROWADZENIE 
 
Podstawą realizacji pracy OCENA REALIZACJI PROGRAMÓW DZIAŁAŃ 
WYNIKAJĄCYCH Z PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI ORAZ 
PROGRAMU WODNO-ŚRODOWISKOWEGO KRAJU WRAZ 
Z OPRACOWANIEM SPRAWOZDANIA ZGODNIE Z ART. 15 UST. 3 RAMOWEJ 
DYREKTYWY WODNEJ jest umowa zawarta z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej 
w dniu 13 czerwca 2011 roku – nr KZGW-DPZWpgw/FW/1/2011/ej.  
Zgodnie z umową „Zakres zadań w II etapie pracy obejmuje zebranie i opracowanie danych i 
informacji niezbędnych do oceny stanu realizacji programów działań wraz z dokonaniem 
oceny skuteczności i postępu we wdrażaniu - opierając się między innymi o opracowaną w I 
etapie pracy Metodykę. Efektem II etapu pracy będzie ocena postępu we wdrażaniu 
programów działań; ocena stanu i skuteczności realizacji działań służących osiągnięciu 
dobrego stanu wód, a wynikających z planów gospodarowania wodami, Programu wodno-
środowiskowego kraju oraz art. 11 i załącznika VI (część A i B) Ramowej Dyrektywy 
Wodnej; dokonana na podstawie danych i informacji uzyskanych m.in. od jednostek 
odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych działań jak również na podstawie innych 
dostępnych danych i informacji”. 
W Etapie I na bazie zapisów PWŚK sformułowano dla każdego działania optymalne z punktu 
widzenia oceny stopnia realizacji i skuteczności działań wskaźniki. Przyporządkowano 
również jednostki odpowiedzialne za realizację działań, kontrolę realizacji, monitoring, które 
potencjalnie powinny być w posiadaniu danych niezbędnych do obliczenia wskaźników. 
W przypadku niektórych działań, wystąpiły trudności z jednoznacznym przyporządkowaniem 
jednostki odpowiedzialnej lub kontrolującej z powodu niejednoznacznych zapisów w PWŚK 
bądź informacji od jednostek (uzyskanej w trakcie przeprowadzonej przez KZGW konsultacji 
wyników Etapu I prac), że realizacja lub kontrola danego działania nie wchodzi w zakres ich 
obowiązków, najczęściej motywując to brakiem podstawy prawnej. Zakres jednostek 
odpowiedzialnych za realizację działań zapisanych w PWŚK jest bardzo szeroki, począwszy 
od indywidualnych właścicieli budynków nie obsługiwanych przez system kanalizacji 
zbiorczej lub właścicieli gruntu, poprzez wszystkie szczeble jednostek samorządu 
terytorialnego, instytucje państwowe związane z ochroną środowiska lub gospodarką wodną, 
na ministerstwach kończąc. Wpływa to na zakres danych, liczbowych, które muszą być 
zgromadzane w celu obliczenia wskaźników.  
Przeprowadzono analizę istniejących baz danych i konsultowano się z ich dysponentami co 
do zakresu i formy posiadanych danych. Rozpoznanie wykazało brak baz on – line 
(elektronicznych) uzupełnianych na bieżąco, co pozwoliłoby na uzyskanie informacji o stanie 
realizacji działań na dany dzień. Dane gromadzone i opracowywane są w cyklach rocznych a 
jednostki odpowiedzialne za działania ich nie udostępniają bez weryfikacji lub oficjalnego 
zatwierdzenia, co trwa na ogół cały następny rok. Intencją Wykonawcy było uzyskanie jak 
największej liczby danych z istniejących baz, raportów lub sprawozdań celem uniknięcia 
rodzącej błędy podwójnej sprawozdawczości oraz ograniczenia zakresu prac jednostek 
odpowiedzialnych za przygotowanie danych do przyszłego raportowania PWŚK. Starano się 
również o uzyskanie danych za rok 2011, co przekładało się na ciągłą aktualizację 
opracowania Etapu II w miarę napływających danych. Proponuje się w konsekwencji dalsze 
uzupełnianie i weryfikowanie wskaźników stopnia realizacji i skuteczności dla działań, co do 
których jest szczegółowa, zamieszczona w opisie działania, informacja o konkretnych 
raportach będących w trakcie realizacji.  
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Przeanalizowano możliwość wykorzystania danych statystycznych z Banku Danych 
Lokalnych dotyczących gospodarki ściekowej w gminach. Niestety dane te ujmują działania z 
zakresu gospodarki ściekowej w sposób kompleksowy, a w PWŚK są one rozdzielone na trzy 
działania w zależności od programu w ramach, którego są prowadzone. Występują również 
braki w danych ponieważ w ich przypadku nie jest stosowana procedura imputacji danych w 
przypadku gdy jednostka nie złoży sprawozdania do GUS.  
Niewystarczająca zawartość istniejących baz danych, rozbudowany zakres jednostek 
odpowiedzialnych lub brak sprecyzowanej jednostki odpowiedzialnej spowodował 
konieczność zdobycia informacji drogą ankietyzacji. Za najniższy szczebel jednostki 
ankietyzowanej uznano gminę, która powinna nadzorować działania przypisane właścicielom 
budynków lub gruntów. 
Dla przeprowadzenia ankietyzacji konieczne było opracowanie metodyki oraz rozwiązania 
informatycznego umożliwiającego zindywidualizowanie pytań ankietowych skierowanych do 
różnych jednostek odpowiedzialnych, zdefiniowanych w PWŚK oraz opracowania 
odpowiedzi z ponad 30 tysięcy ankiet. Przeprowadzono dwie tury ankietyzacji. Dla działań, 
dla których nie uzyskano dostatecznej liczby odpowiedzi i nie było możliwości uzyskania 
danych inną drogą przeprowadzono powtórną ankietyzację. Skuteczność ankietyzacji była 
zróżnicowana w zależności od jednostki ankietowanej i działania. Szczegółowe informacje na 
ten temat zamieszczono w rozdziale 2.2.4.  
W następnej kolejności dokonano podsumowania wyników ankietyzacji oraz danych 
z istniejących baz danych i raportów. Tam, gdzie pozwoliły na to uzyskane odpowiedzi i dane 
dokonano ocen stopnia realizacji działań oraz ich skuteczności w oparciu o metodykę 
opracowaną w Etapie I. W przypadku niektórych działań zdecydowano o zmianie 
wskaźników co w sposób szczegółowy opisano w rozdziale 2.3.  
Działania zostały przyporządkowane do następujących grup ze względu na możliwość 
bezpośredniego (określonego w sposób ilościowy lub w skali jakościowej) przełożenia na 
określony element jakości oraz spodziewany czas reakcji środowiska: 

• S -szybka reakcja środowiska z przełożeniem ilościowym (zredukowany ładunek, 
zmniejszony pobór) lub w skali jakościowej (wpływ duży, średni, mały) na element 
jakości - np. działania związane ze zrzutami punktowymi, poborami wód, 

• W - wolna reakcja środowiska z przełożeniem ilościowym lub w skali jakościowej na 
element jakości – np. działania związane zanieczyszczeniami obszarowymi, lub 
przywróceniem ciągłości rzeki, 

• B - brak możliwości ustalenia bezpośredniego przełożenia na element jakości oraz 
czasu reakcji i w związku z tym trudności w określeniu skuteczności (może 
w niektórych przypadkach w skali jakościowej) – np. działania edukacyjne 
i informacyjne, działania o charakterze ogólno środowiskowym (zalesianie, 
opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
uwzględniających wymagania i zasady ochrony środowiska.  

Analiza przeprowadzona w tym etapie dotyczy poszczególnych działań zgodnie z Katalogiem 
działań PWŚK. Wartości wskaźników oraz opis sposobu ich wyliczenia zamieszczono w 
rozdziale 4. Działania wpisane w raporcie do UE (Komisji Europejskiej) z planów 
gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy będą ujęte w przygotowywanym raporcie do 
UE z postępu we wdrażaniu programów działań. Przy każdym działaniu przedstawiono 
informację o sposobie raportowania a w podsumowaniu zamieszczono tabelę zbiorczą o 
formie raportowania, opis wskaźnika stopnia realizacji oraz jego wartość.  
Wnioski wynikające z tego etapu pracy umożliwią w kolejnym etapie weryfikację metodyki 
oraz pozwolą na sformułowanie propozycji raportowania i monitorowania działań w ramach 
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przyszłej aktualizacji PWŚK. Wstępne wnioski zamieszczono w podsumowaniu niniejszego 
etapu. 
 
2. GROMADZENIE DANYCH 
Ocena stopnia realizacji zaplanowanych działań wymagała zebrania szeregu informacji 
od instytucji odpowiedzialnych za wykonanie działań wskazanych w PWŚK.  
W pierwszej kolejności wykorzystano do tego celu istniejące bazy danych i raporty nt. działań 
realizowanych w ramach PWŚK. W przypadku braku baz danych i raportów, w celu 
uzupełnienia brakujących danych o prowadzonych działaniach przeprowadzono ankietyzację 
instytucji odpowiedzialnych za wykonanie działań wskazanych w PWŚK.  
 

2.1. ISTNIEJĄCE BAZY DANYCH I RAPORTY 
W ramach prac za pośrednictwem KZGW skonsultowano się z odpowiednimi jednostkami, 
które dysponują bazami danych i raportami niezbędnymi do opracowania niniejszej pracy i po 
konsultacjach wystąpiono do nich o udostępnienie danych. 

Dane GIOŚ 
Do GIOŚ zwrócono się o następujące dane z lat 2009 – 2011: 
1. Rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku1

a. stanie zaawansowania działań naprawczych i kompensacyjnych w przypadku 
powstania szkody w środowisku i planach zakończenia działań do końca 2012 r.,  

 z okresu 
2010-2011 r. wraz z informacją o : 

b. opisów przyczyn niepodjęcia działań,  
c. powodów ewentualnych opóźnień,  
d. kosztów poniesionych na usunięcie szkody (do końca roku 2012), 
e. źródeł finansowania działania naprawczego/kompensacyjnego,  
f. stopnia przywrócenia środowiska w przypadku zakończonych działań w stosunku do 

stanu początkowego a przypadku szkody w powierzchni ziemi - stanu zgodnego ze 
standardami jakości gleby i ziemi, 

g. danych umożliwiających lokalizacje przestrzenną szkód w środowisku (x,y).  
2. Bazę SPIRS (DK. PR. 3) wraz z informacją o: 

a. planach zapobiegania poważnym awariom, 
b. planach operacyjno-ratowniczych - wewnętrznych i zewnętrznych w przypadku 

ZDR, 
c. danych umożliwiających lokalizacje przestrzenną ZDR i ZZR (x,y). 

3. EKOAWARIE w latach 2006 - 2011 (lub za okres: 2006-2008 i 2009-2011) wraz z 
danymi umożliwiającymi przestrzenną lokalizację (x,y) ZDR i ZZR, w których wystąpiły 
awarie – DK. PR. 2. 

4. Raport GIOŚ dla Ministra Środowiska RP „Sprawozdanie Polski za lata 2009-2011 
opracowany zgodnie z dyrektywą 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa 
poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi” – DK. PR.3. 

                                                 
1 Z GIOŚ uzyskano dane w punktach a i f gromadzone w Rejestrze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w 
środowisku (DIiO/071-101/2012 z dnia 17 maja 2012 r.)  
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5. Bazę danych gromadzącą wyniki okresowych pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń 
i ilości pobieranej wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
19 listopada 2008 r. (na podstawie art. 149 ust. 2 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska) 
(Dz.U.2008, Nr 215, poz. 1366) w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych 
w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i 
sposobów ich prezentacji. Rozporządzenie określa rodzaje wyników pomiarów 
prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, które ze względu na 
szczególne znaczenie dla zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji lub 
innych warunków korzystania ze środowiska prowadzący instalację lub użytkownicy 
urządzeń mają obowiązek przekazywać właściwym organom ochrony środowiska oraz 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. 

6. Wyniki projektu PL0100 „Informatyczny System Wspomagania Kontroli” 
zrealizowanego przez zespoły z Polski i z Norwegii. Wyniki wykorzystane będą do 
realizacji pracy dla KZGW i do sprawozdania do UE. 

7. Dane z Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (POL PRTR) 
gdzie gromadzone są dane w oparciu o podstawowe formularze jednostkowe przesyłane 
przez zakłady w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 14 sierpnia 2009 r.(Dz.U.2009 r. Nr 141, poz. 1154) w sprawie sprawozdania do 
tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń określa wzór 
formularza sprawozdania, formy przedkładania sprawozdania, wymagane techniki 
sprawozdania.  

8. Dane dotyczące emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych do wód odbiorników, ze 
wskazaniem lokalizacji miejsc zrzutu. Dane te, zgodnie z art. 286a ustawy Prawo ochrony 
środowiska są zbierane i archiwizowane przez wojewódzkie inspektoraty ochrony 
środowiska.  

9. Rejestr składowisk odpadów (wraz z informacją o sposobie i wynikach kontroli 
prowadzenia monitoringu środowiska , w tym wód podziemnych). 

10. Rejestr zagospodarowania osadów ściekowych. 
11. Wyniki monitoringu/kontroli zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie 

mniejszej niż 4000 RLM odprowadzających ścieki do wód w zakresie spełnienia 
wymagań odpowiedniego stopnia oczyszczania ścieków. 

12. Bazę danych Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie jakości wód na 
poziomie wyników pomiarów wskaźników jakości z lat 2007 – 2011. 

Zwrócono się również o przekazanie szczegółowej informacji na temat realizacji działania 
DK.OP.1 z katalogu PWŚK „Prowadzenie bazy danych o środowisku i udostępnianiu 
informacji przez Inspekcję Ochrony Środowiska” w zakresie prowadzonych przez GIOŚ 
i jednostki podległe baz danych ich formy i dostępności oraz liczbie wystąpień o udzielenie 
informacji o środowisku (formularz OŚ – 2b) i liczbie odmów. 
Wystąpiono ponadto z zapytaniem czy GIOŚ i WIOŚ były beneficjentami działania P.OP.3 
z katalogu PWŚK „Wzmocnienie zaplecza technicznego stanowisk związanych z ochroną 
środowiska w celu zapewnienia realizacji nowych przepisów krajowych i unijnych (m.in. 
komputeryzacja, zakup materiałów szkoleniowych i pomocniczych, szkolenia merytoryczne 
pracowników realizujących zadania ochrony środowiska)”.  
Dane o które wystąpiono do GIOŚ zostały przekazane: 

1. W piśmie z dnia 16 marca 2012 r., znak: DIiO/071-111/12/SA przekazano następujące 
dane: 
− wykaz zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej z uwzględnieniem współrzędnych geograficznych,  
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− informację o możliwości pobrania ze strony internetowej GIOŚ danych 
dotyczących poważnych awarii, 

− informację w zakresie sprawozdania za lata 2009-2011 z realizacji dyrektywy 
w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych 
z substancjami niebezpiecznymi.  

2. W piśmie z dnia 17 maja 2012 r. znak: DIiO/071-101/2012 przekazane zostały 
materiały:  
− Raporty za rok 2010 i 2011 dotyczące zawartości rejestru bezpośrednich zagrożeń 

szkodą w środowisku i szkód w środowisku, 
− Informacje z bazy PRTR o oczyszczalniach ścieków komunalnych 

i przemysłowych w latach 2009 i 2010, 
− Dane dotyczące emisji zanieczyszczeń (ładunki zanieczyszczeń) ze źródeł 

punktowych do odbiorników za lata 2009 – 2010, 
− Wykaz prowadzonych baz danych, 
− Rejestr składowisk odpadów 
− Rejestr zagospodarowania osadów ściekowych, 
− Wyniki monitoringu/kontroli zakładów rolno-spożywczych o wielkości nie 

mniejszej niż 4 000 RLM odprowadzających ścieki do wód w zakresie spełnienia 
wymagań odpowiedniego stopnia oczyszczania ścieków (dane zostały 
wykorzystane do uzupełnienia opisu działania P.PU.1). 

3. W piśmie z dnia 11 czerwca 2012 r. znak DM/071-01/16/12/PG zezwolono na 
wykorzystanie będących w posiadaniu OMJW IMGW-PIB w Katowicach danych 
z monitoringu rzek i przesłano dane z monitoringu jezior. Dane te zostaną 
uwzględnione w raporcie z Etapu III. 

Dane KZGW 
W sprawie danych dotyczących KPOŚK i „Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 
RLM…” w oparciu o otrzymaną odpowiedź z KZGW podjęto decyzję o skorzystaniu 
z danych ze sprawozdań zamieszczonych na stronie internetowej KZGW, tak więc podstawą 
raportu z działań P.GK.1 i P.GK.2 i P.PU.1 są materiały zamieszczone na stronie internetowej 
KZGW.  
 

2.2. ANKIETYZACJA 
2.2.1. Metodyka przeprowadzenia ankietyzacji 

Ocena stopnia realizacji zaplanowanych działań wymagała ponadto zgodnie z informacja 
podaną w punkcie 1 (Wprowadzenie) zebrania szeregu informacji od instytucji 
odpowiedzialnych za wykonanie działań wskazanych w PWŚK. W uzgodnieniu z 
Zamawiającym (uwzględniając skalę przedsięwzięcia obejmującą cały kraj i liczbę 
podmiotów) posłużono się metodą ankietyzacji. 
Dla każdego działania i każdej odpowiedzialnej za jego wykonanie instytucji opracowano 
pytania ankietowe. Oprócz pytań bezpośrednio dotyczących elementów pozwalających ocenić 
stopień realizacji działania w ankietach zamieszczono pytania ogólne o ewentualne 
opóźnienia w realizacji działania, przyczyny opóźnień, zabezpieczenie finansowe na 
realizację działania, źródła finansowania ze szczególnym uwzględnieniem środków 
europejskich. Pytania te wynikały ściśle z potrzeb późniejszego raportowania stanu realizacji 
działań do Komisji Europejskiej. W załącznikach do opracowania zamieszczono wzory 
wszystkich ankiet. 
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Ankiety przygotowano dla urzędów gminnych, starostw powiatowych, urzędów 
wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, wojewódzkich inspektoratów ochrony 
środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, wojewódzkich zarządów melioracji i 
urządzeń wodnych, ośrodków doradztwa rolniczego, regionalnych zarządów gospodarki 
wodnej, państwowej straży pożarnej szczebla centralnego, Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego, państwowej inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa szczebla centralnego, lasów 
państwowych szczebla centralnego oraz ministerstw: środowiska, rolnictwa, infrastruktury, 
spraw wewnętrznych. Przygotowane ankiety zostały zindywidualizowane w ten sposób, że 
zestawy ankiet dotyczące poszczególnych działań zostały przypisane do instytucji z grupy wg 
klucza przypisującego instytucję odpowiedzialną. Przygotowano stosowne macierze 
z oznaczeniem działań dla instytucji oraz dołączono adresy e-mailowe. Zastosowano 
identyfikatory, które służą do połączenia odpowiedzi z obszarami na mapach. Proces 
przygotowania obszarów, identyfikatorów i adresów został opisany odrębnie. 
Przygotowano koncepcję dystrybucji ankiet i zbierania odpowiedzi drogą elektroniczną 
z wykorzystaniem technologii www. Drogą e-mailową rozesłano ankiety. Respondenci 
otrzymali dostęp do indywidualnych linków z ankietami internetowymi. Przykładowo dla 
gmin przygotowano ponad 30 tys. linków, dla powiatów ponad 1500 linków, dla pozostałych 
instytucji od kilkunastu do kilkudziesięciu linków. 
Odpowiedzi zbierane były na serwerze do odrębnych plików wg działań i instytucji. 
Następnie zostały przekopiowane do plików xls. Zestaw plików z odpowiedziami 
w załączeniu. 
Część pytań, szczególnie do instytucji szczebla centralnego przesłano drogą elektroniczną 
w postaci plików xls lub doc, prosząc o ich wypełnienie.  
Pierwszą turę ankietyzacji zakończono 30.04.2012. Po analizie zgromadzonych odpowiedzi 
podjęto decyzję o uzupełniającej ankietyzacji dla działań: P.GK.3 (wybrane działania uznane 
za priorytetowe w grupie działań P.GK. 3), P.RL.1, P.RL.2, P.RL.3, P.OP.5, P.OW.1, 
P.OW.3, P.OW.4., Działanie: Racjonalne gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia. 
Wzory ankiet uzupełniających zamieszczono w załączniku nr 2. 
Drugą turę ankietyzacji zakończono 25.07.2012. 
Poniżej zamieszczono zbiorczą tabelę zebranych odpowiedzi łącznie w obu turach 
ankietyzacji (Tab. 1). 
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Tab. 1. Zbiorcza tabela dotycząca ankietyzacji 

Działanie 
Przykładowy link* 

Liczba 
wysłanych 

ankiet 
Liczba 

odpowiedzi 
Procent 

odpowiedzi /Grupa 
Gminy     
DK.PR.3 http://vps17095.ovh.net/awarie_i_ryzyko_020903.html 1495 597 39,9 
P.ZP.1 http://vps17095.ovh.net/zagospodarowanie_przestrzenne2_020903.html 2496 938 37,6 
DK.OP.1 http://vps17095.ovh.net/jakosc_wody_020903.html 2496 920 36,9 
  http://vps17095.ovh.net/jakosc_wody_kapielisko_020903.html 2496 996 39,9 
 http://vps17095.ovh.net/dk.op.1_gminy_020903.html 2496 944 37,8 
P.GK.3 http://vps17095.ovh.net/zbiorniki_wybieralne2_020903.html    

 
Budowa szczelnych-wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego wywozu 
ścieków 2496 920 36,9 

 Budowa (rozbudowa) kanalizacji sanitarnej w terenie nieaglomeracyjnym 219 117 53,4 
 Budowa (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w terenie nieaglomeracyjnym  219 117 53,4 
 Modernizacja kanalizacji sanitarnej (uszczelnianie) 71 30 42,3 
 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 1 lub kilku gospodarstw domowych 15 10 66,6 

 
Opracowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla 1 lub kilku 
gospodarstw domowych 855 255 29,8 

 Budowa systemu zbierania ścieków i budowa oczyszczalni ścieków 102 50 49 

 

Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.  
Wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów ściekowych z 
przydomowych oczyszczalni ścieków 2496 504 20,2 

 Kontrola przestrzegania wywozu nieczystości płynnych 2496 793 31,8 
P.RL.1 http://vps17095.ovh.net/azotany_040406.html 85 56 65,9 
P.RL.7 http://vps17095.ovh.net/plan_urzadzeniowo_rolny_020903.html 1218 400 32,8 
P.RL.3 http://vps17095.ovh.net/erozja_020903.html 2496 1447 58,0 
P.OP.5 http://vps17095.ovh.net/program_rolnosrodowiskowy_020903.html 2496 973 39,0 
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Działanie 
Przykładowy link* 

Liczba 
wysłanych 

ankiet 
Liczba 

odpowiedzi 
Procent 

odpowiedzi /Grupa 
P.OW.1 http://vps17095.ovh.net/zespoly_przyrodnicze_020202.html 1108 597 53,8 
P.GK.4 http://vps17095.ovh.net/gospodarka_odpadami_020903.html 2496 1094 43,8 
P.GK.5 http://vps17095.ovh.net/gospodarka_woda_020903.html 2496 1499 60,0 
PD.PR.1 http://vps17095.ovh.net/ogniska_zanieczyszczen_020903.html 2496 998 40,0 
PD.PR.2 http://vps17095.ovh.net/monitoring_ogniska_zanieczyszczen_020903.html 2496 1025 41,1 
       
Powiaty      
P.GK.5 http://vps17095.ovh.net/p.gk.5_powiaty.html 379 198 52,2 
DK.OP.8 http://vps17095.ovh.net/dk.op.8_powiaty.html 379 189 49,9 
DK.PR.3 http://vps17095.ovh.net/dk.pr.3_powiaty.html 379 201 53,0 
P.RL.3 ankieta_erozja.xls 379 229 60,4 
       
Urzędy marszałkowskie      
P.GK.3 http://vps17095.ovh.net/p.gk.3_urzad_marszalkowski.html 8 4 50,0 
P.GK.4 http://vps17095.ovh.net/p.gk.4_urzad_marszalkowski.html 16 6 37,5 
DK.OP.8 http://vps17095.ovh.net/dk.op.8_wojewodztwa.html 16 5 31,3 
P.GK.5 http://vps17095.ovh.net/p.gk.5_wojewodztwa.html 16 5 31,3 
PD.PR.3 http://vps17095.ovh.net/pd.pr.3_urzad_marszalkowski.html 4 4 100 
P.RL.3 erozja_UM.xls 16 10 62,5 
P.OP.5 http://vps17095.ovh.net/p.op.5_urzad_marszalkowski.html 16 4 25,0 
     
Urzędy wojewódzkie      
DK.PR.3 http://vps17095.ovh.net/dk.pr.3_wojewodztwa.html 16 1 6,3 
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http://vps17095.ovh.net/gospodarka_odpadami_020903.html�
http://vps17095.ovh.net/gospodarka_woda_020903.html�
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Działanie 
Przykładowy link* 

Liczba 
wysłanych 

ankiet 
Liczba 

odpowiedzi 
Procent 

odpowiedzi /Grupa 
ODR      
P.RL.1 ODR.xls 7 6 85,7 
P.OP.5 ODR.xls 16 15 93,8 
     
RZGW      
P.OP.1 http://vps17095.ovh.net/p.op.1_rzgw.html    
 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu (1064 SCWP) 7 7 100,0 
 Opracowanie ,,Programu redukcji fosforu" dla części wód (10 SCWP) 5 5 100,0 
 Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód…(10 SCWP) 5 5 100,0 
P.OP.2 http://vps17095.ovh.net/p.op.2_rzgw.html 7 7 100,0 
P.OP.8 http://vps17095.ovh.net/p.op.8_rzgw.html 1 1 100,0 
P.OW.3 http://vps17095.ovh.net/p.ow.3_rzgw.html 7 4 57,1 
P.OW.4 http://vps17095.ovh.net/p.ow.4_rzgw.html 7 5 71,4 
DK.OP.8 http://vps17095.ovh.net/dk.op.8_rzgw.html 1 1 100 
P.GK.5 http://vps17095.ovh.net/p.gk.5_rzgw.html 7 2 28,6 
P.OP.8 P.OP.8_RZGW.xls 7 2 28,6 
PD.PR.3 PD.PR.3.xls 5 2 40,0 
P.OP.3 P.OP.3_P.OP.4_RZGW.doc 7 5 71,4 
P.OP.4 P.OP.3_P.OP.4_RZGW.doc 7 6 85,7 
       
MŚ**      
P.RL.6 http://vps17095.ovh.net/p.rl.6_ms.html 1 1 100,0 
DK.OP.3 http://vps17095.ovh.net/dk.op.3_ms.html 1 0 0,0 
DK.OP.4 http://vps17095.ovh.net/dk.op.4_ms.html 1 1 100,0 

http://vps17095.ovh.net/p.op.1_rzgw.html�
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Działanie 
Przykładowy link* 

Liczba 
wysłanych 

ankiet 
Liczba 

odpowiedzi 
Procent 

odpowiedzi /Grupa 
DK.PR.3 http://vps17095.ovh.net/dk.pr.3_ms.html 1 0 0,0 
DK.PR.4 http://vps17095.ovh.net/dk.pr.4_ms.html 1 1 100,0 
P.OP.3 http://vps17095.ovh.net/p.op.3_ms.html 1 1 100,0 
P.OP.4 http://vps17095.ovh.net/p.op.4_ms.html 1 1 100,0 
P.RL.3 P.RL.3_MS.xls 1 0 0,0 
       
MSW      
DK.PR.3 http://vps17095.ovh.net/dk.pr.3_msw.html 1 1 100,0 
       
MI      
DK.OP.3 http://vps17095.ovh.net/dk.op.3_mi.html 1 1 100,0 
       
PSP      
DK.PR.3 http://vps17095.ovh.net/dk.pr.3_psp.html 1 1 100,0 
       
WIOŚ      
P.GK.4 http://vps17095.ovh.net/p.gk.4_wios.html 16 5 31,3 
PD.PR.2 http://vps17095.ovh.net/pd.pr.2_wios.html 16 9 56,3 
PD.PR.1 http://vps17095.ovh.net/pd.pr.1_wios.html 16 5 31,3 
P.RL.1 ankiety zindywidualizowane WIOS_xls 7 7 100,0 
P.RL.2 ankiety zindywidualizowane WIOS_xls 9 8 88,9 
       
Lasy Państwowe      
P.OW.3 http://vps17095.ovh.net/p.ow.3_lp.html 1 1 100 
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Działanie 
Przykładowy link* 

Liczba 
wysłanych 

ankiet 
Liczba 

odpowiedzi 
Procent 

odpowiedzi /Grupa 
P.OW.4 http://vps17095.ovh.net/p.ow.4_lp.html 1 1 100 
       
WZMiUW      
P.OW.3 http://vps17095.ovh.net/p.ow.3_wzmuw.html 16 15 94 
P.OW.4 http://vps17095.ovh.net/p.ow.4_wzmuw.html 16 15 94 
       
PIORiN      
DK.PR.1 http://vps17095.ovh.net/ochrona_roslin.html 1 0 0 
       
MR      
DK.PR.1 Ministerstwo_Rolnictwa_i_Rozwoju_Wsi.xls 1 1 100,0 
P.RL.3   1 1 100,0 
P.RL.4   1 1 100,0 
P.RL.5   1 1 100,0 
P.OP.5   1 1 100,0 
       
GIS      
DK.OP.6 GIS_ankieta.doc 1 1 100,0 
  GIS2_ankieta.doc 1 1 100,0 
       
RDOŚ      
PD.OW.2 http://vps17095.ovh.net/pd.ow.2_rdos.html 16 3 18,8 
PD.PR.3 http://vps17095.ovh.net/pd.pr.3_rdos.html 16 4 25,0 
P.OW.2 POW2_RDOS_Natura2000.xls 16 14 87,5 
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Działanie 
Przykładowy link* 

Liczba 
wysłanych 

ankiet 
Liczba 

odpowiedzi 
Procent 

odpowiedzi /Grupa 
     
Parki narodowe     
P.OW.2 POW2_RDOS_Natura2000.xls 23 18 78,3 
P.OW.3, P.OW.4 POW4-3_PN.xls 23 12 52 
     
Wyszczególnione 
kopalnie     
DK.PR.3 PD.PR.3.xls 6 2 33,3 
DK.PR.4 DK.PR.4.xls 6 2 33,3 
     
ARiMR     
P.RL.4 Ankieta_P.RL.4.xls 1 0 0 
     
FAPA     
P.RL.5 Ankieta_P.RL.5.xls 1 0 0 
*  Uwaga: po zakończeniu ankietyzacji linki nie będą dostępne. 
**  Zaplanowaną ankietyzację zastąpiono zebraniem informacji na podstawie dostępnych raportów. 
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2.2.2. Przygotowanie warstw obszarów administracyjnych, 

identyfikatorów i adresów e-mailowych 
Na potrzeby ankiety dotyczącej „Oceny realizacji programów działań wynikających z planów 
gospodarowania wodami oraz Programu wodno-środowiskowego kraju wraz z opracowaniem 
sprawozdania zgodnie z art. 15 ust. 3 Ramowej Dyrektywy Wodnej” utworzono warstwę 
gmin. Następnie za pomocą narzędzi ArcGis dla gmin składających się z więcej niż jednego 
ciągłego obszaru powierzchniowego scalono ich poszczególne części. Dodatkowo podzielono 
miasto stołeczne Warszawa na 18 dzielnic. W efekcie  na obszarze Polski wyznaczono 
ostatecznie 2496 obszarów gmin. W dalszym etapie pracy przypisano odpowiednio działania 
do scalonych części wód powierzchniowych. Tak powstałą warstwę  nałożono na warstwę 
gmin w celu wytypowania poszczególnych gmin do ankietyzacji. Do tabeli atrybutów 
wstawiono kolumnę z unikalnym kodem identyfikującym gminę opartym na kodzie rejestru 
TERYT. 
Założono, że ankiety do gmin zostaną przesłane elektronicznie na ogólny adres e-mail urzędu. 
Źródłem informacji była baza teleadresowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 
opracowana przez Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji. Aktualizacja bazy miała miejsce 21.04.2011 roku. Otrzymany materiał poddano 
dalszej analizie ze względu na jego niekompletność i błędne dane. Informacje teleadresowe 
o gminach weryfikowano za pomocą stron internetowych urzędów. 
W analogiczny sposób przygotowano warstwy obszarowe powiatów i województw oraz ich 
dane teleadresowe. 
 

2.2.3. Serwer wirtualny obsługujący rozsyłanie i gromadzenie ankiet 
W celu rozsyłania, a potem gromadzenia odpowiedzi na ankiety wynajęto w firmie 
zewnętrznej obszar dyskowy oraz narzędzia do obsługi systemu pocztowego i stron 
internetowych z treścią ankiet. W ten sposób przygotowano i uruchomiono system 
automatycznie wysyłający ankiety do różnych instytucji państwowych oraz odbierający 
i zapisujący odpowiedzi. 
Pierwszym krokiem było przygotowanie wirtualnego serwera. Praca ta polegała na: 

− konfiguracji serwera www apache2, tak aby po kliknięciu na odpowiedni link można 
było wypełnić ankietę, 

− konfiguracji serwera pocztowego postfix, tak aby możliwe było automatyczne 
wysyłanie e-maili z linkami do ankiet (działanie to było konieczne ze względu na dużą 
liczbę odbiorców wiadomości, np. około 2500 gmin, 379 powiatów), 

− zainstalowaniu kompilatora języka php, który umożliwiał automatyczne zapisywanie 
wyników ankiet do pliku tekstowego, 

− przygotowaniu systemu zabezpieczania wyników zbieranych przy pomocy ankiet 
internetowych poprzez tworzenie kopii zapasowych na innym komputerze. 

Kolejnym krokiem było przygotowanie samych ankiet. Z otrzymanych treści pytań utworzono 
kod html zgodnie z zaleceniami osób odpowiedzialnych za daną ankietę. W ankietach 
występowały różne rodzaje pytań: pytania otwarte, gdzie odbiorca powinien wpisać 
odpowiedź, pytania zamknięte jedno- i wielokrotnego wyboru oraz pytania pojawiające się 
w zależności od odpowiedzi na wcześniejsze pytanie. Tak szeroki zakres możliwości 
wymagał zastosowania skomplikowanego kodu html i wielokrotnego przetestowania go. 
Wśród pytań pojawiały się pytania obowiązkowe, na które odbiorca musiał udzielić 
odpowiedzi. W tym celu zastosowano skrypt języka java, który w przypadku nieudzielenia 
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odpowiedzi na takie pytanie, ostrzegał wypełniającego ankietę i nie pozwalał jej wysłać przed 
udzieleniem odpowiedzi. Dodatkowo dla pól, które należało uzupełnić liczbą również 
przygotowany został odpowiedni skrypt języka java, który w przypadku, gdy pojawiały się 
tam inne znaki, ostrzegał wypełniającego ankietę o błędnie udzielonej odpowiedzi i nie 
pozwalał wysłać ankiety. W przypadku, gdy wszystkie obowiązkowe odpowiedzi zostały 
udzielone, a wszystkie pola liczbowe wypełniono poprawnie, pojawiał się komunikat 
informujący o wypełnieniu ankiety i zapisaniu danych. 
Za pomocą skryptu napisanego w języku php dane wpisane przez wypełniającego ankietę 
zapisywano do odpowiedniego pliku tekstowego na serwerze. Oprócz odpowiedzi 
zapisywano również informacje o nazwie instytucji, adresie IP komputera, z którego 
wypełniano ankietę oraz o dokładnej dacie jej wypełnienia. Dane zapisywano automatycznie 
w takiej postaci, która umożliwia przeniesienie ich w prosty sposób do arkusza 
kalkulacyjnego lub bezpośrednio do bazy danych w celu analizy. 
Cały projekt wymagał utworzenia około 70 różnych ankiet, dla różnych działań i instytucji 
(gmin, powiatów, województw, ministerstw, RZGW, WIOŚ itd.). W sumie konieczne było 
stworzenie ponad 30 000 plików, ponieważ dla każdej instytucji należało przygotować 
oddzielny plik z ankietą, tak aby można było zidentyfikować odpowiedzi udzielone przez 
daną instytucję. 
Następnie przygotowano skrypt języka powłoki bash, który miał za zadanie automatycznie 
wysłać e-maile do wszystkich instytucji z odpowiednimi załącznikami i linkami do ankiet. 
Skrypt korzystał z przygotowanych tabel, w których umieszczone były informacje, które 
z ankiet mają trafić do którego odbiorcy. Skrypt automatycznie wyszukiwał te informacje 
i umieszczał je w treści e-maila wysyłanego do danego odbiorcy. 
W ramach pracy należało również codziennie kontrolować napływające odpowiedzi i ogólne 
działanie serwera, aby w przypadku pojawienia się problemów lub awarii była możliwa  
natychmiastowa  reakcja  
 

2.2.4. Skuteczność ankietyzacji 
Ankietyzacja, jako forma gromadzenia uzupełniających/brakujących danych o prowadzonych 
działaniach instytucji odpowiedzialnych za wykonanie działań wskazanych w PWŚK, została 
wykorzystana w przypadku braku baz danych i raportów pozwalających na ocenę stopnia 
realizacji i skuteczności działań. 
Poniżej zestawiono informacje o efektywności tej formy gromadzenia danych do celów 
raportowych dla poszczególnych grup działań. 
 
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 
DK.OP.1. Dostęp do informacji 
Generalnie, w przypadku działań obejmujących przygotowanie, gromadzenie i udostępnianie 
informacji przez wiele jednostek wdrażających, zastosowanie metody ankietowej należałoby 
uznać za przydatną, ze względu na wynik ilościowy, który ta metoda zapewnia. Jednak 
w przypadku działań wymaganych obligatoryjnie przez prawo zastosowanie tej metody 
sprowadziłoby się do oceny stopnia przestrzegania prawa. Stąd ostatecznie przyjęto wskaźnik 
realizacji działania zależny od tego, czy odpowiedni wymóg prawny istnieje, czy nie.  
W przypadku działań informacyjnych nie ma bezpośredniego ich przełożenia na stan 
środowiska, są one jednak instrumentami, które mają umożliwić wdrożenie lub zwiększenie 
skuteczność działań bezpośrednio oddziałujących na środowisko. I stąd zapewne przyjęto 
obligatoryjność, a nie fakultatywność tych działań w programie. Działania informacyjne 
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muszą zostać wdrożone, by działania bezpośrednie dały zakładany efekt. Zaproponowane 
badania ankietowe, służyły diagnozie stosowanych w praktyce metod lub form informowania. 
Mogą to być różne metody, bardziej lub mniej skuteczne, jeśli chodzi o wpływ na zmianę 
świadomości. Generalnie najczęściej stosowaną metodą jest udostępnianie informacji, ale 
coraz więcej gmin i instytucji zamieszcza informacje w Internecie.  
Działanie Informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. Ankietę 
rozesłano do wszystkich gmin (2 496). Otrzymano 920 odpowiedzi (36,9 %), z czego 219 
gmin uznało, że ich to działanie nie dotyczy. Do dalszych analiz przyjęto tylko te gminy, 
które odpowiedziały pozytywnie na ankietę – 701 gmin. 
Działanie Informowanie mieszkańców o jakości wody w kąpielisku. Ankietę rozesłano do 
wszystkich gmin (2 496). Otrzymano 996 odpowiedzi (39,9 %), z czego tylko 192 gminy 
zadeklarowały posiadanie kąpieliska lub miejsca przeznaczonego do kąpieli (804 gminy 
odpowiedziały: „nie dotyczy”).  
Działanie Publiczne udostępnianie informacji w zakresie planów ochrony środowiska 
i planów gospodarki odpadami. Na 2 496 wysłanych ankiet odpowiedziało 944 gmin 
(37,8 %), z czego 839 (88,9 %) odpowiedziało przez Internet, 105 (11,1 %) telefonicznie, 
emailem lub pocztą. 

DK.OP.3. Znowelizowanie przepisów dotyczących planowania przestrzennego w taki sposób, 
aby każdy plan miejscowy dla gminy, na terenie której znajdują się obiekty niebezpieczne, 
zawierał ustalenia w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń  
W odpowiedzi na ankietę skierowaną do Ministerstwa Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej (byłe Ministerstwo Infrastruktury) uzyskano odpowiedź pozwalającą 
na ocenę realizacji działania. Działanie to nie jest raportowane do UE. 

DK.OP.4. Wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska „w sprawie minimalnych wymagań 
wynikających z najlepszej dostępnej techniki, jakie muszą spełniać instalacje”  
Nie uzyskano odpowiedzi na ankietę skierowaną do Ministerstwa Środowiska w tej sprawie. 
Wskaźnik stopnia realizacji działania określono w oparciu o informacje dostępne na stronie 
Rządowego Centrum Legislacyjnego. Działanie to nie jest raportowane do UE. 

DK.OP.8. Analiza opłat i koncesji za korzystanie z zasobów wodnych  
Stopień zwrotu wysłanych ankiet należy uznać za satysfakcjonujący w porównaniu 
z doświadczeniami podobnej ankietyzacji, prowadzonej w ubiegłych latach przez firmy 
branży geologicznej i przez państwową służbę hydrogeologiczną w ramach ankietyzacji 
organów administracji samorządowej i użytkowników ujęć w zakresie dotyczącym m.in. 
oceny skuteczności wprowadzania stref ochronnych ujęć i określania perspektywicznych 
potrzeb wodnych. 
Skuteczność zastosowanej metody pracy określa się jako statystycznie zadawalającą 
przyjmując, że zwrócone ankiety stanowią próbkę reprezentatywną dla ogólnej oceny stopnia 
realizacji działania. Ankietyzacja była jedyną możliwą do zastosowania metodą pozyskania 
informacji o stanie zaawansowania prac w analizowanej grupie działań. Wynika to z liczby 
organów administracji samorządowej odpowiedzialnych za podejmowanie działań oraz 
z faktu prowadzenia znacznej części tych działań przez firmy objęte zakresem programu 
działań i bezpośrednio zaangażowane w ich realizację.  
Należy tu również podkreślić fakt, że część działań z tej grupy - obowiązek zaopatrzenia 
ludności w wodę do spożycia - została powierzona przez gminy lub związki gmin 
wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom, które w ramach swych kompetencji zabezpieczają 
odpowiednie pokrycie potrzeb odbiorców wody. Realna zmiana własności ujęć wody i sieci 
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wodociągowej skutkowała przekazywaniem ankiet do wypełnienia z gmin jako adresatów 
ankiet do przedsiębiorstw gospodarki wodno-ściekowej, co częściowo mogło stać się 
przyczyną braku odesłania odpowiedzi.  
Natomiast działanie określone jako weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód 
została potraktowana jako obowiązkowy przegląd tych pozwoleń okresowo dokonywany 
przez organ wydający te pozwolenia. 
Dokonywanie oceny stopnia realizacji programów inną metodą niż w trybie ankietyzacji 
podmiotów  administracyjnych i gospodarczych może i powinno być zastosowane 
w następnym cyklu planistycznym. Jako właściwy tryb prac, niezbędny dla uzyskania 
miarodajnej i pełnej informacji, przewiduje się sporządzenie formularzy do raportowania 
przebiegu działań, przekazywanych na początku cyklu planistycznego do wszystkich organów 
odpowiedzialnych za realizację przyjętych programów. Formularz taki zawierałby wskazania 
do sposobu przedstawienia informacji, podstawę prawną, termin przygotowania raportu, tryb 
jego przekazania oraz źródło pochodzenia przekazanych informacji i dane pracownika 
odpowiedzialnego za wypełnienie formularza. Tryb sporządzania sprawozdań powinien być 
uregulowany odpowiednim przepisem prawa (rozporządzeniem ministra właściwego ds. 
gospodarki wodnej). 
 
PRZEMYSŁ I ROLNICTWO 
DK.PR.1. Stosowanie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu 
Ankietę skierowano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Uzyskano odpowiedź (za wyjątkiem jednej pozycji – 
w chwili udzielania odpowiedzi dane nie były dostępne) z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, co pozwoliło na oszacowanie stopnia realizacji działania. Działanie jest raportowane do 
KE opisowo i niezbędne informacje uzyskano z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

DK.PR.3. Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom i zarządzanie ryzykiem. 
Uzyskano pozwalającą na ocenę stopnia realizacji działania odpowiedź z Komendy 
Państwowej Straży Pożarnej dotyczącą działania „Zorganizowanie na szczeblu centralnym 
systemu analizy doświadczeń z przebiegu zaistniałych awarii i przebiegu akcji ratowniczych; 
sporządzać okresowo (nie rzadziej niż co 3 lata) raporty w tym zakresie”  
Odpowiedź uzyskana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych potwierdza brak opracowania 
i wdrożenia przepisów prawnych realizujących cele Polityki ekologicznej Państwa dotyczącej 
„sporządzania planów operacyjno-ratowniczych w gminach w których znajdują się obiekty 
niebezpieczne”, oraz dotyczącej „sporządzania wojewódzkich planów zarządzania ryzykiem 
dla wszystkich województw oraz planów powiatowych dla tych powiatów, na terenie których 
znajduje się więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych”, będących podstawą do realizacji ww. 
działań. Odpowiedź ta uzasadnia niski stopień realizacji tych działań w odpowiednich 
gminach, powiatach i województwach, jak również wysoki stopień odpowiedzi 
ankietowanych „nie dotyczy”. Z uwagi na brak podstawy prawnej do realizacji ww. działań, 
w raporcie do UE dot. stopnia realizacji działań z grupy działań DK. PR. 3 wykonawca 
proponuje nie uwzględniać ww. działań a tym samym wyników ankietyzacji (zwrot ankiet ok. 
39%) dot. tych działań. W opisowej formie stopnia realizacji działań z tej grupy proponuje się 
wykorzystać zaproponowane ilościowe wskaźniki dotyczące:  

− Opracowania programu zapobiegania poważnym awariom przez zakłady 
o zwiększonym ryzyku (dotyczy ok. 200 obiektów na terytorium kraju). 

− Opracowania programu zapobiegania poważnym awariom przez zakłady o dużym 
ryzyku (dotyczy ok. 1000 obiektów na terytorium kraju).  
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− Informacja o awariach w ZDR i ZZR. 
− Opracowania wewnętrznego i zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego przez 

odpowiedzialne służby. 

DK.PR.4. Skuteczne wprowadzenie programu racjonalizacji zużycia wody w zakładach 
przemysłowych 
Ankietę skierowano do Ministerstwa Środowiska. Charakterystyki działania dokonano na 
podstawie odpowiedzi na ankietę oraz analizy zapisów ze strony internetowej pod adresem 
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/. Przeprowadzono również rozmowy telefoniczne 
z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Podkarpackiego, Małopolskiego, Śląskiego 
i Dolnośląskiego. Rozmowy te pozwoliły na określenie zakresu i sposobu przeprowadzania 
raz na 5 lat przeglądu najlepszych dostępnych technik w zakładach, które uzyskały 
pozwolenia zintegrowane.  

PD.PR.1 Odizolowanie ognisk zanieczyszczeń (np. hałd pokopalnianych, mogilników) – 
gminy, WIOŚ i PD.PR.2 Monitoring dla potencjalnych ognisk zanieczyszczeń (zakładów 
przemysłowych, ferm chowu i hodowli zwierząt) oraz terenów zamkniętych, zdegradowanych 
i pogórniczych – gminy 
Mimo relatywnie wysokiego stopnia zwrotu wysłanych ankiet i statystycznie uzasadnionych 
podstaw do ich interpretacji, wynik ankietyzacji nie będzie miarodajny dla pełnej oceny 
stopnia realizacji działań ze względu na formalne i organizacyjne okoliczności prowadzenia 
działań z grupy gospodarki odpadami (w tym izolowania oraz monitorowania ognisk 
zanieczyszczeń, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych). Należy podkreślić, że 
w trakcie okresu sprawozdawczego zmieniły się kompetencje poszczególnych szczebli 
organów samorządowych (gminnego i wojewódzkiego) w zakresie odpowiedzialności za 
realizację planu gospodarki odpadami, w tym – działań objętych programem wodno-
środowiskowym kraju i planami gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy w związku 
z osiąganiem wyznaczonych celów środowiskowych.  
Ponadto miarodajna informacja o stanie zaawansowania prac ujętych ankietyzowanymi 
działaniami jest rozproszona a często w posiadaniu wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa 
prowadzącego usługi w zakresie odbioru, przemieszczania i utylizacji odpadów, w tym ich 
bezpiecznego składowania, rozbudowy, modernizacji, zamykania i rekultywacji składowisk 
wraz z prowadzeniem monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych. Przedsiębiorstwa te 
prowadzą działalność przekraczająca zasięg gmin a często powiatów.  
Biorąc pod uwagę wymienione czynniki kształtujące ograniczony poziom kompletności 
i reprezentatywności wyniku ankietyzacji stwierdzono, że statystyczne opracowanie ankiet 
nie spełni swojego celu jako miarodajne źródło informacji dla dokonania oceny stopnia 
realizacji programów działań w sytuacji, gdy co dwa lata sporządzane jest sprawozdanie 
z realizacji krajowego planu gospodarowania odpadami, powstające na podstawie raportów 
wojewódzkich. Ostatnie sprawozdanie wykonane w 2010 roku obejmowało okres działań 
realizowanych od 1 stycznie 2007 do 31 grudnia 2008r.  
Zaproponowano zatem  dokonanie sumarycznej oceny stopnia realizacji programów działań z 
grupy PD.PR1, PD.PR.2, PG.K.4 w oparciu o sprawozdania krajowe z 2010 i 2012 roku  
łącznie (po zakończeniu prac nad sprawozdaniem za okres 1 stycznie 2009 – 31 grudnia 
2010). Pełne objęcie krajowymi sprawozdaniami lat 2011 - 2012 nastąpi po 2013 roku. 

PD.PR.3 Zdawanie rocznych raportów odnośnie pomiarów ilości i jakości wód pobieranych, 
zrzucanych, wtłaczanych i odwadnianych, wraz z zasięgiem leja depresji, na terenach 

http://ippc.mos.gov.pl/ippc/�
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górniczych jako warunek w pozwoleniach wodnoprawnych wydawanych na użytkowanie 
wód 
Ankietyzacja przeprowadzona w zakładach górniczych wymienionych w programie wodno-
środowiskowym kraju wykazała pełen stopień realizacji działań w zakresie sprawozdawczości 
dotyczącej parametrów odwadniania kopalń i monitorowania ich wpływu na stan ilościowy 
wód podziemnych – w zakresie wymaganym wydanym pozwoleniem wodno-prawnym 
i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.  
Ogólna ocena stopnia realizacji działań prowadzonych w ramach rej grupy może oceniona 
jako wysoką uwzględniając wyniki prac wykonywanych przez państwową służbę 
hydrogeologiczną w zakresie corocznej identyfikacji poboru wód podziemnych, wykonywaną 
co 6 lat aktualizację warstw informacyjnych bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej 
Polski „hydrodynamika pierwszego poziomu wodonośnego” i „hydrodynamika głównego 
poziomu użytkowego” oraz prowadzoną „bazę danych o obiektach mogących znacząco 
wpływać na stan ilościowy wód podziemnych”. Pierwszy cykl aktualizacji zakończy się 
w 2012 roku a uzyskane wyniki będą uwzględniane w ocenie stanu jednolitych części wód 
podziemnych.  
Dokonywanie oceny stopnia realizacji programów inną metodą niż w trybie ankietyzacji 
podmiotów administracyjnych i gospodarczych może i powinno być zastosowane 
w następnym cyklu planistycznym. Jako właściwy tryb prac, niezbędny dla uzyskania 
miarodajnej i pełnej informacji, przewiduje się sporządzenie formularzy do raportowania 
przebiegu działań, przekazywanych na początku cyklu planistycznego do wszystkich 
podmiotów odpowiedzialnych za realizację przyjętych programów. Formularz taki zawierałby 
wskazania do sposobu przedstawienia informacji, podstawę prawną, termin przygotowania 
raportu, tryb jego przekazania oraz źródło pochodzenia przekazanych informacji i dane 
pracownika odpowiedzialnego za wypełnienie formularza. Tryb sporządzania sprawozdań 
powinien być uregulowany odpowiednim przepisem prawa (Rozporządzeniem ministra 
właściwego ds. gospodarki wodnej). 
 
GOSPODARKA KOMUNALNA 
P.GK.3. Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej 
Prowadzona w pierwszej turze ankietyzacja nie pozwoliła na zebranie informacji o stopniu 
realizacji poszczególnych działań z grupy działań P.GK.3. Wykonawca podjął działania, 
których celem było zestawienie danych dostępnych w BDL (dane dotyczące kanalizacji i 
oczyszczalni ścieków) oraz w KPOŚK w celu obliczenia wskaźnika stopnia realizacji działań 
dla wybranych działań z grupy działań P.GK.3. Ze względu na braki w dostępności danych 
(brak informacji o sieci kanalizacyjnej poddawanej modernizacji oraz brak pełnych informacji 
o oczyszczalniach ścieków) nie jest możliwe zgromadzenie odpowiednich danych oraz 
obliczenie brakujących wskaźników. W związku z tym przeprowadzono ankietyzację 
uzupełniającą wśród gmin, w których są realizowane działania (wg. PWŚK) uznane za 
priorytetowe w grupie działań P.GK.3 i których stopień realizacji planuje się sprawozdać w 
raporcie do UE. Wielokrotnie (w ramach wcześniejszej ankietyzacji również) ze strony 
pracowników gmin z którymi prowadzono rozmowy uzyskiwano informację, że wszelkie 
działania związane z realizacją inwestycji w ramach gospodarki ściekowej są realizowane 
w KPOŚK lub nie są realizowane w ogóle. 

P.GK.4. Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach 
gospodarki odpadami 
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Mimo relatywnie wysokiego stopnia zwrotu wysłanych ankiet i statystycznie uzasadnionych 
podstaw do ich interpretacji, wynik ankietyzacji nie będzie miarodajny dla pełnej oceny 
stopnia realizacji działań ze względu na formalne i organizacyjne okoliczności prowadzenia 
działań z grupy gospodarki odpadami (w tym izolowania oraz monitorowania ognisk 
zanieczyszczeń, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych). W trakcie okresu 
sprawozdawczego zmieniły się kompetencje poszczególnych szczebli organów 
samorządowych (gminnego i wojewódzkiego) w zakresie odpowiedzialności za realizację 
planu gospodarki odpadami, w tym – działań objętych programem wodno-środowiskowym 
kraju i planami gospodarowania w dorzeczach w związku z osiąganiem wyznaczonych celów 
środowiskowych.  
Ponadto miarodajna informacja o stanie zaawansowania prac ujętych ankietyzowanymi 
działaniami jest rozproszona a często w posiadaniu wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa 
prowadzącego usługi w zakresie odbioru, przemieszczania i utylizacji odpadów, w tym ich 
bezpiecznego składowania, rozbudowy, modernizacji, zamykania i rekultywacji składowisk 
wraz z prowadzeniem monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych. Przedsiębiorstwa te 
prowadzą działalność przekraczająca zasięg gmin a często powiatów.  
Biorąc pod uwagę wymienione czynniki kształtujące ograniczony poziom kompletności 
i reprezentatywności wyniku ankietyzacji stwierdzono, że statystyczne opracowanie ankiet 
nie spełni swojego celu jako miarodajne źródło informacji dla dokonania oceny stopnia 
realizacji programów działań w sytuacji, gdy co dwa lata sporządzane jest sprawozdanie z 
realizacji krajowego planu gospodarowania odpadami, powstające na podstawie raportów 
wojewódzkich. Ostatnie sprawozdanie wykonane w 2010 roku obejmowało okres działań 
realizowanych od 1 stycznie 2007 do 31 grudnia 2008r.  
Wnioskuje się zatem o dokonanie sumarycznej oceny stopnia realizacji programów działań 
z grupy PD.PR1, PD.PR.2, PG.K.4 w oparciu o sprawozdania krajowe z 2010 i 2012 roku 
łącznie (po zakończeniu prac nad sprawozdaniem za okres 1 stycznie 2009 – 31 grudnia 
2010). Pełne objęcie krajowymi sprawozdaniami lat 2011 - 2012 nastąpi po 2013 roku.        
Działanie: ,,Zagospodarowanie osadów ściekowych” – ze względu na brak wystarczającej 
liczby odpowiedzi ze strony ankietowanych urzędów marszałkowskich (odpowiedzi udzieliło 
6 urzędów z 16 ankietowanych), informacje konieczne do obliczenia wskaźnika stopnia 
realizacji i skuteczności uzyskano na podstawie dostępnych dokumentów (WPGO) i bazy 
danych WSO. 

P.GK.5. Racjonalne gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia 
Stopień zwrotu wysłanych ankiet należy uznać za satysfakcjonujący w porównaniu 
z doświadczeniami podobnej ankietyzacji, prowadzonej w ubiegłych latach przez firmy 
branży geologicznej i przez państwową służbę hydrogeologiczną w ramach ankietyzacji 
organów administracji samorządowej i użytkowników ujęć w zakresie dotyczącym m.in. 
oceny skuteczności wprowadzania stref ochronnych ujęć i określania perspektywicznych 
potrzeb wodnych. 
Skuteczność zastosowanej metody pracy określa się jako statystycznie zadawalającą 
przyjmując, że zwrócone ankiety stanowią próbkę reprezentatywną dla ogólnej oceny stopnia 
realizacji działania. W warunkach  określonych wynikającym z umowy z Zamawiającym 
harmonogramem wykonania niniejszej pracy, ankietyzacja była jedyną możliwą do 
zastosowania metodą pozyskania informacji o stanie zaawansowania prac w analizowanej 
grupie działań. Wynika to z liczby organów administracji samorządowej odpowiedzialnych za 
podejmowanie działań oraz z faktu prowadzenia znacznej części tych działań przez firmy 
objęte zakresem programu działań i bezpośrednio zaangażowane w ich realizację.  



 
 

36 

Należy tu również podkreślić fakt, że część działań z tej grupy - obowiązek zaopatrzenia 
ludności w wodę do spożycia - została powierzona przez gminy lub związki gmin 
wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom, które w ramach swych kompetencji zabezpieczają 
odpowiednie pokrycie potrzeb odbiorców wody. Realna zmiana własności ujęć wody i sieci 
wodociągowej skutkowała przekazywaniem ankiet do wypełnienia z gmin jako adresatów 
ankiet do przedsiębiorstw gospodarki wodno-ściekowej, co częściowo mogło stać się 
przyczyną braku odesłania odpowiedzi.    
Natomiast działanie określone jako weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód 
została potraktowana jako obowiązkowy przegląd tych pozwoleń okresowo dokonywany 
przez organ  wydający te pozwolenia. 
Dokonywanie oceny stopnia realizacji programów inną metodą niż w trybie ankietyzacji 
podmiotów  administracyjnych i gospodarczych może i powinno być zastosowane 
w następnym cyklu planistycznym. Jako właściwy tryb prac, niezbędny dla uzyskania 
miarodajnej i pełnej informacji, przewiduje się sporządzenie formularzy do raportowania 
przebiegu działań, przekazywanych na początku cyklu planistycznego do wszystkich organów 
odpowiedzialnych za realizację przyjętych programów. Formularz taki zawierałby wskazania 
do sposobu przedstawienia informacji, podstawę prawną, termin przygotowania raportu, tryb 
jego przekazania oraz źródło pochodzenia przekazanych informacji i dane pracownika 
odpowiedzialnego za wypełnienie formularza. Tryb sporządzania sprawozdań powinien być 
uregulowany odpowiednim przepisem prawa (Rozporządzeniem ministra właściwego ds. 
gospodarki wodnej). 
 
ROLNICTWO I LEŚNICTWO 
P.RL.1. Redukcja zanieczyszczenia wód spowodowanego przez azotany pochodzenia 
rolniczego 
Ankiety wysłano do 85 urzędów gmin, 7 WIOŚ oraz 7 ODR. Odpowiedziało 56 urzędów 
gmin (65,9 %), 7 WIOŚ (100 %) oraz 6 ODR (85,7 %). Na podstawie otrzymanych danych 
obliczono wskaźniki stopnia realizacji działania. 

P.RL.2. Właściwe stosowanie i przechowywanie nawozów naturalnych 
Ankiety wysłano do 9 WIOŚ – odpowiedź uzyskano z 8 (88,9 %). Otrzymane dane 
umożliwiły obliczenie wskaźnika stopnia realizacji działania. 

P.RL.3. Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 
Ankiety wysłano do wszystkich urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów 
marszałkowskich, Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Odpowiedzi uzyskano z 58,0 % urzędów gmin, 60,4 % starostw powiatowych, 62,5 % 
urzędów marszałkowskich oraz z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas rozmów 
telefonicznych pracownicy urzędów gmin starostw powiatowych informowali, że na terenie 
gminy/powiatu nie występuje problem erozji oraz niewłaściwej uprawy gleb (jednym 
z powodów takiego stanu jest korzystanie przez znaczną cześć rolników z dopłat w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 3013). Wskaźnik stopnia realizacji działania 
obliczono w oparciu o uzyskane dane. 

P.RL.4. Wspieranie rolnictwa ekologicznego 
W PWŚK dla działania P.RL.4 jako jednostki odpowiedzialne za wdrażanie danego działania 
wskazano: administracja; ARiMR. 
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przesłanych uwagach przekazała, że 
nie jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację działania. W związku z powyższym 
ankietę przesłano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako podmiotu 
odpowiedzialnego za realizację polityki Rządu w dziedzinie rolnictwa. Uzyskano odpowiedź, 
że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest instytucją zarządzającą, niemniej jednak nie 
jest w posiadaniu szczegółowych danych, o które się zwrócono. Biorąc pod uwagę 
przekazane stanowisko zwrócono się do ARiMR z zapytaniem o możliwość wykorzystania 
danych będących w posiadaniu Agencji do oszacowania wskaźnika stopnia realizacji 
działania P.RL.4. W chwili oddania opracowania, dane są przygotowywane i po ich 
otrzymaniu zostaną uwzględnione w III końcowym etapie pracy. 

P.RL.5. Wspieranie rolnictwa zrównoważonego 
Działanie nie ma wskazanej jednoznacznie instytucji odpowiedzialnej za jego realizacje 
(wskazano ogólnie „administracja”). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
przesłanych uwagach przekazała, że nie jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację 
działania. Ankiety i zapytania adresowano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako 
podmiotu odpowiedzialnego za realizację polityki Rządu w dziedzinie rolnictwa, Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Fundacji 
Programów Pomocy dla Rolnictwa. Wszystkie ww instytucje udzieliły odpowiedzi, że nie są 
odpowiedzialne za realizację działania, z wyjątkiem Fundacji Programów Pomocy dla 
Rolnictwa, z której mimo kontaktu telefonicznego i e-mailowego nie uzyskano odpowiedzi. 
W związku z powyższym nie jest możliwe obliczenie wskaźnika stopnia realizacji działania. 

P.RL.6. Wdrażanie krajowego i wojewódzkiego programu zwiększenia lesistości - regulacja 
lesistości (prowadzone zgodnie z planami urządzania lasów dla poszczególnych Nadleśnictw) 
W celu uzyskania danych wysłano do Ministerstwa Środowiska ankietę. Dotyczyła ona 
Krajowego Programu Zwiększania Lesistości i zalesień na gruntach państwowych oraz 
niepaństwowych (działania P.RL.6 i P.RL.7) Otrzymane dane były wystarczające do 
obliczenia wskaźników stopnia realizacji działania. 

P.RL.7. Ochrona bioróżnorodności w lasach (zachowanie, odtwarzanie i zwiększanie) 
zgodnie z programami ochrony przyrody dla poszczególnych Nadleśnictw). 
Krajowy Program Zwiększania Lesistości, w którym ujęta jest granica rolno-leśna wymaga 
dostosowania dokumentów prawnych z zakresu planowania przestrzennego w gminie. 
Analizując dokumentację stwierdzono niespójność przepisów, dwutorowość działań i ich 
konsekwencje. Taki stan rzeczy potwierdza niski stopień realizacji działania w gminach 
(w większości ankiet brak danych) oraz wysoki stopień odpowiedzi „nie dotyczy. W związku 
z powyższym proponuje się nie uwzględniać wyników ankietyzacji gmin odnośnie tego 
działania (zwrot ankiet około 33 %). Działanie opracowanie granicy rolno-leśnej dla gminy 
nie jest raportowane do UE. 
 
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
P.ZP.1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
uwzględniających wymagania i zasady ochrony środowiska, w szczególności dotyczące: 
ustalonych stref ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz 
stref zagrożeń powodzią z określeniem sposobu ich użytkowania i zagospodarowania, 
korytarzy ekologicznych stanowiących doliny rzek i cieków wraz z ich obudową biologiczną, 
obszarów i obiektów przyrody prawnie chronionych, obszarów o szczególnych walorach 
przyrodniczych - lasy, zalesienia, zadrzewienia, obszarów ograniczonego użytkowania, w tym 
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nie spełniających wymagań w zakresie jakości środowiska dla istniejących obiektów 
uciążliwych i niebezpiecznych, rozwoju systemów infrastruktury technicznej zwłaszcza 
gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami wraz z wyznaczeniem rezerwy 
terenów, pod urządzenia i obiekty niezbędne do realizacji dla prawidłowego funkcjonowania 
systemów, wyznaczenia rezerw terenów dla potrzeb lokalizacji obiektów i urządzeń 
infrastruktury ochrony środowiska, a także produkujących energię (fermy wiatrowe). 
Z uwagi na termin realizacji II etapu niniejszej pracy dane statystyczne kierowane na 
formularzach sprawozdawczych PP-1 Planowanie przestrzenne do GUS nie mogły zostać 
uwzględnione. Dlatego też podjęto próbę zgromadzenia danych do oceny działania w formie 
ankiety skierowanej do gmin. Uzyskano odpowiedź od ok. 1/3 gmin co nie jest wystarczające 
do oceny stopnia realizacji i skuteczności działania w skali kraju. Z uwagi, że dane 
statystyczne dot. realizacji niniejszego działania za rok 2011 przekazywane zostaną z GUS do 
Ministerstwa Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej (dawne Ministerstwo 
Infrastruktury) z końcem lipca b.r., Wykonawca wykorzysta je w momencie, kiedy zostaną 
opublikowane na stronie Ministerstwa w sierpniu 2012 r. i uwzględni w III, końcowym etapie 
pracy. Działanie to nie jest raportowane do UE. 
 
KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA 
EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA 
I ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) 
P.OW.1. Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 
użytków ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych 
Ze względu na znaczną (1 108) liczbę gmin, które zgodnie z katalogiem działań PWŚK objęte 
są bieżącą ochroną walorów przyrodniczych jedyną praktyczną możliwością otrzymania 
niezbędnych informacji była ankietyzacja. Przeprowadzono ankietyzację uzupełniającą: gmin, 
które nie odpowiedziały na ankiety w pierwszej turze i uzyskano wynik w postaci 54 % 
przysłanych odpowiedzi. Odpowiadając na pytanie czy uzyskany wynik dotyczący zwrotu 
ankiet jest satysfakcjonujący oraz czy pozwala na wiarygodną ocenę stopnia realizacji 
programów działań należy podkreślić, że działanie P.OW.1. Bieżąca ochrona walorów 
przyrodniczych: zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników 
przyrody, stanowisk dokumentacyjnych jest jednym z najprostszych w realizacji. Praktycznie 
wymaga opracowania listy zakazów dotyczących konkretnych obiektów chronionych (Ustawa 
o Ochronie Przyrody artykuł 45.1), prezentowania jej na tablicach informacyjnych oraz 
monitorowania jej przestrzegania. Tak więc z reguły po ogłoszeniu danego obiektu 
chronionym dalsza procedura ochronna przebiega niejako z automatu. Równocześnie 
istotnym jest, że środki finansowe na ochronę przekazywane są w zależności od wypełniania 
zadań ochronnych przez gminę.  

P.OW.2. Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie 
dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych). 
Z uwagi na niewielką liczbę ankietowanych instytucji (16 RDOŚ, 23 Parki Narodowe) 
powtórna ankietyzacja oraz rozmowy telefoniczne znacznie zwiększyły procent uzyskanych 
odpowiedzi. Dla RDOŚ wyniósł on 85 %, dla parków narodowych – 78,2 %.  

P.OW.3. Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących 
przeszkodę dla migracji ryb (cieki naturalne) 
Z uwagi na niewielką liczbę ankietowanych instytucji (7 RZGW, 16 RDOŚ, 23 Parki 
Narodowe) powtórna ankietyzacja oraz rozmowy telefoniczne znacznie zwiększyły procent 
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uzyskanych odpowiedzi. Dla RZGW wyniósł on 86 %, dla WZMiUW 94 %, dla parków 
narodowych – 52 %. 

P.OW.4. Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących 
przeszkodę dla migracji ryb (silnie zmienione) 
Z uwagi na niewielką liczbę ankietowanych instytucji (7 RZGW, 16 RDOŚ, 23 Parki 
Narodowe) powtórna ankietyzacja oraz rozmowy telefoniczne znacznie zwiększyły procent 
uzyskanych odpowiedzi. Dla RZGW wyniósł on 86%, dla WZMiUW 94 %, dla parków 
narodowych – 52 %. 

PD.OW.2 Monitorowanie ekosystemów zależnych od wód podziemnych 
Wyniki ankietyzacji wykazały skalę trudności w ocenie stopnia realizacji działań 
prowadzonych w zakresie monitorowania ekosystemów od wód zależnych. Trudności 
w uzyskaniu pełnej i miarodajnej występują po stronie organów odpowiedzialnych za ochronę 
ekosystemów i są związane z różnym stanem zaawansowania programów działań ochronnych 
dla tych ekosystemów, oraz trwającą inwentaryzacją informacji rozproszonej w trakcie 
reorganizacji administracji po wydzieleniu regionalnych i generalnej dyrekcji ochrony 
środowiska przy jednoczesnym zróżnicowaniem formalnych podstaw  stosunków do 
prowadzenia monitoringu stanu wód podziemnych w ekosystemach od wód zależnych. 
Znaczna część sieci monitoringu stanu wód podziemnych w obszarach ekosystemów 
chronionych jest własnością podmiotów gospodarczych wywierających presję na środowisko 
i przez nie prowadzony jest monitoring oraz dokonana analiza wyników. Ze względu na 
obowiązek monitoringu nałożony decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia i objęty pozwoleniem wodno-prawnym – stopień realizacji działań w tym 
zakresie uznaje się za zadawalający. 
Ogólna ocena stopnia realizacji tego działania może być w przyszłości oparta o wyniki prac 
realizowanych w ramach działalności państwowej służby hydrogeologicznej w zakresie 
wykonywanej analizy bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski „hydrodynamika 
pierwszego poziomu wodonośnego” i „hydrodynamika głównego poziomu użytkowego” 
w obszarach Natura 2000 jako podstawy dla oceny stopnia osiągnięcia przyjętych celów 
środowiskowych. Zadanie to jest realizowane od 2010 roku i przewidziane jest do ukończenia 
w 2015 roku. 
Ocena stopnia realizacji programu działań, określonego w planie gospodarowania wodami dla 
obszaru dorzecza Wisły jako uzupełniające dla JCWPd nr 100 (subczęść A) - Wykonanie 
i wdrożenie projektu oraz raportowanie wyników monitoringu wód podziemnych 
przesuszonych torfowisk i obszarów podmokłych w rejonie kopalni "Wierzbica" - 
Cementownia "Małogoszcz" Lafarge (identyfikacja zmian położenia zwierciadła wód 
podziemnych): częściowo (w 2012 realizowany jest program działań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 Pakosław PLH140015). Biorąc pod uwagę fakt ankietowania jednego adresata 
tej części ankiety, należy uznać za wysoką wiarygodność oceny stopnia realizacji zadania. 
Dokonywanie oceny stopnia realizacji programów inną metodą niż w trybie ankietyzacji 
podmiotów  gospodarczych może i powinno być zastosowane w następnym cyklu 
planistycznym. Jako właściwy tryb prac, niezbędny dla uzyskania miarodajnej i pełnej 
informacji, przewiduje się sporządzenie formularzy do raportowania przebiegu działań, 
przekazywanych na początku cyklu planistycznego do wszystkich podmiotów 
odpowiedzialnych za realizację przyjętych programów. Formularz taki zawierałby wskazania 
do sposobu przedstawienia informacji, podstawę prawną, termin przygotowania raportu, tryb 
jego przekazania oraz źródło pochodzenia przekazanych informacji i dane pracownika 
odpowiedzialnego za wypełnienie formularza. Tryb sporządzania sprawozdań powinien być 
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uregulowany odpowiednim przepisem prawa (Rozporządzeniem ministra właściwego ds. 
gospodarki wodnej). 
 
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 
P.OP.1. Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 
W ramach przeprowadzonej ankietyzacji uzyskano informacje na temat realizacji działania. 
Na ankietę odpowiedziały wszystkie RZGW odpowiedzialne za realizację działania. 
Otrzymane odpowiedzi pozwoliły na obliczenie wskaźnika. 

P.OP.2. Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 
W ramach przeprowadzonej ankietyzacji uzyskano informacje na temat realizacji zadania. 
Ankietę wysłano do wszystkich RZGW odpowiedzialnych za realizację działania. Wszystkie 
RZGW udzieliły odpowiedzi. Otrzymane odpowiedzi pozwoliły na obliczenie wskaźnika. 

P.OP.3. Wzmocnienie zaplecza technicznego stanowisk związanych z ochroną środowiska w 
celu zapewnienia realizacji nowych przepisów krajowych i unijnych (m.in. komputeryzacja), 
zakup materiałów szkoleniowych i pomocniczych, szkolenia merytoryczne pracowników 
realizujących zadania ochrony środowiska.  
Nie zdiagnozowano jednoznacznie instytucji odpowiedzialnej za wdrożenie działania. 
W PWŚK jako jednostka odpowiedzialna za wdrożenie wpisana jest ogólnie „administracja” 
Stąd ankiety i zapytania dotyczące tego działania kierowano m.in. do Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego – POIiŚ (odpowiedź nie jest jednoznaczna), do NFOŚiGW (nie otrzymano 
odpowiedzi), do Ministerstwa Środowiska (odpowiedź jest niewystarczająca), do wszystkich 
RZGW (na 7 RZGW na ankietę odpowiedziało 5, z których 3 realizują działanie, a 2 nie 
realizują).  

P.OP.4. Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i upowszechnianie informacji 
o podejmowanych działaniach, akcjach, kampaniach na rzecz aktywnej ochrony środowiska 
Na ankietę skierowaną do Ministerstwa Środowiska uzyskano odpowiedź. Na ankietę 
adresowaną do wszystkich 7 RZGW odpowiedziało 6, z czego wszystkie zadeklarowały, że 
realizują działanie. 

P.OP.5. Promocja "Programu rolnośrodowiskowego" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Szkolenia obejmujące szczegółowe zagadnienia 
dotyczące programu rolnośrodowiskowego 
Działanie nie ma wskazanej jednoznacznie instytucji odpowiedzialnej za jego realizacje 
(wskazano ogólnie „administracja”). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w przesłanych uwagach przekazała, że nie jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację 
działania. Ankiety i zapytania adresowano do urzędów gmin (urzędy gmin najczęściej 
wskazywały jako organizatorów szkoleń ośrodki doradztwa rolniczego), urzędów 
marszałkowskich, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako podmiotu odpowiedzialnego 
za realizację polityki Rządu w dziedzinie rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie, ośrodków doradztwa rolniczego. Wszystkie ww instytucje udzieliły 
odpowiedzi, że nie są odpowiedzialne za realizację działania. Dodatkowo 14 (z 16 
zapytanych) ośrodków doradztwa rolniczego przesłało informacje o prowadzonych 
szkoleniach (podczas których poruszane są zagadnienia Programu rolnośrodowiskowego) 
w ramach działalności statutowej - wskaźnik stopnia realizacji działania opracowano 
w oparciu o te informacje. 
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P.OP.6. Dostęp do informacji 
Opracowanie oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia. Ankietę skierowano do 
Głównego Inspektora Sanitarnego (otrzymano pozytywną odpowiedź). 
Objęcie nadzorem sanitarnym wody w kąpielisku i wykonywanie oceny jakości wody. 
Ankietę skierowano do Głównego Inspektora Sanitarnego (otrzymano pozytywną 
odpowiedź). 

P.OP.8. Wyznaczenie obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych 
Na wysłaną ankietę uzyskano odpowiedź. Dodatkowo wyniki ankiety uzupełniono 
informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej RZGW Kraków. 

P.OP.8. Wyznaczenie obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych - Ustanowienie 
obszaru ochronnego  GZWP nr 127, 133, 138, 139, 150, 302, 314, 315, 308, 332, 401,111, 
112, 138, 140, 141, 347, 348, 401, 402, 405, 406, 413, 420, 425, 447, 448 – RZGW 
Ankietyzacja była prowadzona przez przedstawicieli państwowej służby hydrogeologicznej, 
która jednocześnie jest odpowiedzialna za wykonanie przez kooperujące firmy dokumentacji 
ustalających warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych 
głównych zbiorników wód podziemnych. Zadanie jest realizowane na zamówienie Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej. Zakończenie I i II etapu zadania – zgodnie z umową - jest 
przewidziane na 2015 rok. Biorąc pod uwagę PSH jako adresata części ankiety, dotyczącej 
wyznaczenia obszarów ochronnych, należy uznać za wysoką wiarygodność oceny stopnia 
realizacji zadania, prowadzonego przez PSH jako jego głównego wykonawcę z ramienia 
KZGW, przekazującego wynik prac do RZGW jako odbiorców tej części zadania. 
 

2.3. ZMIANY WSKAŹNIKÓW OCENY STOPNIA REALIZACJI 
I SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCE Z MOŻLIWOŚCI 
WYKORZYSTANIA POZYSKANYCH DANYCH 

Z uwagi na zakres i formę pozyskanych danych do oceny stopnia realizacji i skuteczności 
działań wymienionych w PWŚK dokonano zmian w metodyce określania wskaźników 
zaproponowanych w Etapie I niniejszej pracy. Zaproponowane zmiany wynikają z braku 
dostępnych danych (lub niewystarczającej ich szczegółowości), w oparciu o które planowano 
zbudować wskaźniki i ocenić działania. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działań: 

− Symbol i nazwa grupy działań: DK.OP.1 Dostęp do informacji. 
− Symbol i nazwa grupy działań: DK. PR. 2 Szkody i awarie.  

Nazwa działania: Prowadzenie działań naprawczych i kompensacyjnych w przypadku 
powstania szkody w środowisku, 

− Symbol i nazwa grupy działań: DK.PR.5. Zapobieganie zanieczyszczeniom i kontrola 
zakładów IPPC i DK.PR.6. Zapobieganie zanieczyszczeniom powodowanym przez 
niektóre substancje niebezpieczne, 

− Symbol i nazwa grupy działań: P.GK.3 Działania wynikające z konieczności 
porządkowania systemu gospodarki ściekowej (zmiana wskaźnika skuteczności 
i wybranych wskaźników stopnia realizacji), 

− Symbol i nazwa grupy działań: P.RL.2. Właściwe stosowanie i przechowywanie 
nawozów naturalnych, 
Działanie: Przechowywanie gnojówki i gnojowicy w odpowiednich warunkach, 
Działanie Przechowywanie nawozów naturalnych (w tym obornika) w odpowiednich 
warunkach, 
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− Symbol i nazwa działania: P.RL.3. Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu 
zanieczyszczeń Działanie: Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace 
polowe), 

− Symbol i nazwa działania: P.RL.4 Wspieranie rolnictwa ekologicznego, 
− Symbol i nazwa działania: P.RL.5 Wspieranie rolnictwa zrównoważonego, 
− Symbol i nazwa działania: P.RL.6 Nazwa działania: Wdrażanie krajowego 

i wojewódzkiego programu zwiększenia lesistości - regulacja lesistości (prowadzone 
zgodnie z planami urządzania lasów dla poszczególnych Nadleśnictw), 

− Symbol i nazwa grupy działań: P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód 
regionu, 

− Symbol i nazwa działania: P.OP.2 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni, 
− Symbol i nazwa działania: P.OP.3 Wzmocnienie zaplecza technicznego stanowisk 

związanych z ochroną środowiska w celu zapewnienia realizacji nowych przepisów 
krajowych i unijnych (m.in. komputeryzacja), zakup materiałów szkoleniowych i 
pomocniczych, szkolenia merytoryczne pracowników realizujących zadania ochrony 
środowiska (we wstępnej metodyce brak było propozycji wskaźnika –nadal brak 
propozycji wskaźnika). 

 
2.3.1. Zmiana wskaźnika skuteczności grupy działań DK.OP.1 Dostęp do 

informacji.  
Sposób liczenia wskaźnika stopnia realizacji działania został w przypadku tych działań 
zmieniony w stosunku do pierwotnych założeń. Wstępnie przyjęto dla wszystkich działań, że 
wskaźnik realizacji będzie liczony, jako iloraz liczby działań zrealizowanych do liczby 
działań planowanych. Jednak w przypadku działań, których wdrożenie jest obligatoryjne 
i wynika z odrębnych przepisów prawa wymagałoby to od zleceniobiorcy postawienia się 
w roli służb zajmujących się kontrolą wdrożenia przepisów przez odpowiedzialne za ich 
wdrożenie jednostki. Monitoring powinien być przewidziany w Programie wodno-
środowiskowym kraju. Przyjęto, w efekcie, że dla działań obligatoryjnych (a w przypadku np. 
wody przeznaczonej do spożycia lub do kąpieli prawo wymaga informowania o tym, że jest 
ona niezdatna) wskaźnik będzie równy jeden, co oznacza, że wszystkie jednostki 
odpowiedzialne za to działanie plan realizują.  
Zamiana sposobu obliczania wskaźnika skuteczności działania wynika z błędu, jaki autorzy 
zrobili na początku pracy zakładając, że wskaźnik skuteczności dotyczy tego działania (np. 
informowania o jakości wody), a nie skuteczności wpływu tego działania na środowisko, czy 
osiągnięcie celów środowiskowych. Informowanie, niezależnie od stopnia zaawansowania nie 
wpływa bezpośrednio na osiągnięcie celów środowiskowych jest natomiast instrumentem, 
który zwiększa gwarancję, że działania bezpośrednie będą mogły zostać wdrożone a/lub ich 
skuteczność będzie wysoka.  
Założono jednak, że pomimo wszystkich zastrzeżeń warto zbadać stopień i formę 
informowania użytkowników. Stąd obliczono dla wybranych działań np. wskaźnik 
skuteczności w postaci średniej ważonej ocen, czy informacje o jakości wody są dostępne, 
i jak są one udostępniane. Warto jednak pamiętać, że wskaźnik ocenia prawidłowość 
i głębokość procesu informowania, a nie skuteczność wpływu na środowisko. 
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2.3.2. Zmiana wskaźnika skuteczności działania DK. PR. 2. Szkody 
i awarie. Nazwa działania: Prowadzenie działań naprawczych 
i kompensacyjnych w przypadku powstania szkody w środowisku  

W metodyce w I etapie zaproponowano ocenę skuteczności działań w oparciu o dostępne 
informacje, w tym pomiary zawartości substancji w glebie, ziemi lub wodzie lub monitoring 
przyrodniczy różnorodności biologicznej i krajobrazowej prowadzony przez podmiot na 
podstawie decyzji organu ochrony środowiska. 
Z uwagi na wstępny charakter metodyki, zaproponowany w I etapie wskaźnik ostatecznie 
uznano za zbyt szczegółowy do oceny tego działania w odniesieniu do pozostałych działań. 
W związku z powyższym, w wyniku analizy zawartości danych zgromadzonych w rejestrze 
bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku prowadzonym przez 
GIOŚ, zaproponowano wskaźnik pozwalający na kompleksową i jednorodną ocenę 
skuteczności działań w skali kraju. Do tego celu wykorzystano informacje przekazywane 
przez RDOŚ gromadzone w ww. rejestrze GIOŚ.  
Stopień skuteczności działań naprawczych i kompensacyjnych oceniono w oparciu 
o statystykę zakończonych działań, które zgodnie ze statusem zawartym w rejestrze GIOŚ 
odpowiadają przywróceniu stanu środowiska do stanu sprzed awarii.  
Jako wskaźnik skuteczności uznano procent zakończonych działań naprawczych 
i kompensacyjnych w przypadku powstania szkody w środowisku w okresie 2010-2011 
(stosunek zakończonych działań naprawczych i kompensacyjnych do sumy wszystkich szkód, 
które wystąpiły w okresie 2010 – 2011). 
 

2.3.3. Zmiana wskaźników stopnia realizacji i skuteczności dla działań: 
DK.PR.5. Zapobieganie zanieczyszczeniom i kontrola zakładów IPPC 
i DK.PR.6. Zapobieganie zanieczyszczeniom powodowanym przez 
niektóre substancje niebezpieczne 

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, pierwszy etap prac miał na celu opracowanie 
projektu metodyki. Dlatego też w opracowanym projekcie metodyki proponowane wskaźniki 
w dużej mierze oparte zostały na teoretycznych założeniach wynikających m.in. z przepisów 
prawa. W etapie II w wyniku konfrontacji danych wymaganych z danymi faktycznie 
dostępnymi pozyskanymi między innymi z KZGW i GIOŚ, zaistniała potrzeba 
zweryfikowania i wprowadzenia zmian w zakresie zaproponowanych w I etapie wskaźników. 
Nowe wskaźniki oparte zostały na rzeczywistych oraz naukowo opisanych danych 
i dokumentują ocenę skuteczności podejmowanych działań w zakresie ochrony środowiska 
 

2.3.4. Zmiana wskaźników dla działania P.GK. 3 Działania wynikające 
z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej  

Dla poddziałania „Budowa systemu zbierania ścieków i budowa oczyszczalni ścieków” 
w etapie I metodyki jako wskaźnik stopnia realizacji działania zaproponowano „Budowę 
systemu zbierania ścieków i budowa oczyszczalni ścieków (tak/nie)”. Proponuje się aby 
ocenę stopnia realizacji tego działania przedstawiać za pomocą dwóch wskaźników:  

a) budowa systemu zbierania ścieków - stosunek długości sieci kanalizacyjnej 
wybudowanej do planowanej (suma kilometrów systemu zbierania ścieków 
powstałych w poszczególnych etapach realizacji inwestycji), 

b) budowa oczyszczalni ścieków w terenie nieaglomeracyjnym – stosunek liczby 
wybudowanych oczyszczalni ścieków w terenie nieaglomeracyjnym do planowanej 
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(sumaryczna liczba  wybudowanych oczyszczalni ścieków w poszczególnych etapach 
realizacji inwestycji oczyszczalni ścieków w terenie nieaglomeracyjnym). 

Dla grupy działań P.GK. 3 w etapie I realizacji zamówienia jako wskaźnik skuteczności 
zaproponowano „Poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych w zakresie 
zanieczyszczeń organicznych i biogennych”. Założono, że wartość wskaźnika skuteczności 
działania jest ściśle związana ze stopniem jego realizacji. Z tego względu w celu określenia 
wartości liczbowej wskaźnika skuteczności należy przyjąć założenie, że wartość wskaźnika 
skuteczności jest tożsama z wartością wskaźnika stopnia realizacji co oznacza, że wyższa 
wartość procentowa wskaźnika stopnia realizacji działania świadczy o poprawie jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych. Dlatego przyjęto, że wartość wskaźnika skuteczności 
działania jest równa wskaźnikowi stopnia jego realizacji. 
 

2.3.5. Zmiana wskaźników stopnia realizacji i skuteczności grupy działań 
P.RL.2. Działanie: Przechowywanie gnojówki i gnojowicy w 
odpowiednich warunkach oraz działanie Przechowywanie nawozów 
naturalnych (w tym obornika) w odpowiednich warunkach 

Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007, nr 147, 
poz. 1033 z późn. zm.) będący podstawą realizacji działania Przechowywanie gnojówki 
i gnojowicy w odpowiednich warunkach wszedł w życie dnia 1 stycznia 2011 r. Z kolei art. 
25 ust. 2 ww ustawy będący postawą realizacji działania Przechowywanie nawozów 
naturalnych (w tym obornika) w odpowiednich warunkach wszedł w życie dnia 1 stycznia 
2009 r. Po tych terminach wszystkie podmioty powinny spełniać wymagania dotyczące 
przechowywania gnojówki i gnojowicy oraz nawozów naturalnych (w tym obornika). 
Odpowiedzialnym za realizację działania jest właściciel. Mając na względzie przesłane uwagi 
oraz doświadczenia z prac etapu II zdecydowano o modyfikacji wskaźników stopnia realizacji 
zaproponowanych w I etapie pracy. 
W związku z powyższym wskaźniki stopnia realizacji oparto na wynikach przeprowadzonych 
kontroli przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, które zgodnie z art. 32 ww 
ustawy zobowiązane są do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów dotyczących 
warunków stosowania i przechowywania nawozów.  
Wskaźnik stopnia realizacji dla działania Przechowywanie gnojówki i gnojowicy 
w odpowiednich warunkach:   
Liczba skontrolowanych podmiotów, które spełniają wymagania art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 
10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007, nr 147, poz. 1033 z późn. zm.) do 
liczby skontrolowanych podmiotów względem stosowania art. 25 ust. 1 ww ustawy. 
Wskaźnik stopnia realizacji dla działania Przechowywanie nawozów naturalnych (w tym 
obornika) w odpowiednich warunkach:  
Liczba skontrolowanych podmiotów, które spełniają wymagania art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 
10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007, nr 147, poz. 1033 z późn. zm.) do 
liczby skontrolowanych podmiotów względem stosowania art. 25 ust. 2 ww ustawy. 
Dodatkowo ze względu na fakt przyporządkowania działania P.RL.2 w tekście PWŚK 
i raporcie do UE jako działania uzupełniającego do Dyrektywy Azotanowej przyjęto 
wskaźnik skuteczności taki jak dla działania P.RL.1 czyli zmianę powierzchni Obszarów 
Szczególnie Narażonych (OSN) na zanieczyszczenia wód spowodowanych przez azotany 
pochodzenia rolniczego w latach 2008-2012 i 2012-2016.  
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2.3.6. Zmiana wskaźnika stopnia realizacji i skuteczności działania 
P.RL.3. Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 
Działanie: Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace 
polowe) 

Jako uwarunkowanie realizacji działania PWŚK wskazuje art. 15 ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a odpowiedzialnego za realizacje działania 
wskazuje właściciela gruntu. Zapisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (w tym art. 15) weszły w życie 30 dni od daty ogłoszenia ustawy (zgodnie 
z art. 37 ustawy) czyli z dniem 24 marca 1995 r. Po tym terminie wszyscy właściciele 
gruntów powinni spełniać wymagania zawarte w ustawie. Mając na względzie przesłane 
uwagi oraz doświadczenia z prac etapu II zdecydowano o modyfikacji wskaźników 
zaproponowanych w I etapie pracy. W związku z powyższym wskaźnik stopnia realizacji 
oparto na wynikach kontroli przeprowadzonych przez urzędy gmin, starostwa powiatowe, 
urzędy marszałkowskie, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
które są odpowiedzialne za kontrolę przestrzegania przepisów zawartych ww ustawie.  
Wskaźnik stopnia realizacji działania: 
Powierzchnia skontrolowanych gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów 
zrekultywowanych na cele rolne, których właściciele stosują się do wymagań art. 15 ustawy z 
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, nr 121 poz. 1266) 
do powierzchni gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele 
rolne skontrolowanych pod względem stosowania art. 15 ww ustawy. 
Dodatkowo ze względu na fakt przyporządkowania działania P.RL.3 w tekście PWŚK 
i raporcie do UE jako działania uzupełniającego do Dyrektywy Azotanowej przyjęto 
wskaźnik skuteczności taki jak dla działania P.RL.1 czyli zmianę powierzchni Obszarów 
Szczególnie Narażonych (OSN) na zanieczyszczenia wód spowodowanych przez azotany 
pochodzenia rolniczego w latach 2008-2012 i 2012-2016.  
 

2.3.7. Zmiana wskaźnika stopnia realizacji działania P.RL.4 Wspieranie 
rolnictwa ekologicznego 

Mając na względzie przesłane uwagi oraz doświadczenia z prac etapu II zdecydowano 
o modyfikacji wskaźnika stopnia realizacji zaproponowanego w I etapie pracy na następujący: 
Powierzchnia gruntów rolnych [ha] objęta dopłatami wspierającymi rolnictwo ekologiczne do 
powierzchni gruntów rolnych [ha] zaplanowanej do objęcia dopłatami wspierającymi 
rolnictwo ekologiczne. 
 

2.3.8. Zmiana wskaźnika stopnia realizacji działania P.RL.5 Wspieranie 
rolnictwa zrównoważonego 

Z uwagi na wstępny charakter metodyki, zrezygnowano z obliczenia zaproponowanego w I 
etapie wskaźnika: Powierzchnia gruntów (w stosunku do powierzchni użytków rolnych) 
objęta dopłatami dla rolników w ramach realizacji pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone 
Programu rolnośrodowiskowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-
2013 [%]. Ostatecznie uznano, że wskaźnik nie odnosi się bezpośrednio do zakresu 
rzeczowego działania zdefiniowanego w PWŚK (szkolenie/gminę/rok). Dodatkowo 
występują trudności z identyfikacją jednostki odpowiedzialnej za realizację działania 
(wg. PWŚK administracja). 
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2.3.9. Zmiana wskaźników dla działania P.RL.6 Wdrażanie krajowego 
i wojewódzkiego programu zwiększenia lesistości - regulacja lesistości 
(prowadzone zgodnie z planami urządzania lasów dla poszczególnych 
Nadleśnictw) 

W metodyce w etapie I zaproponowano połączenie tego działania z działaniem P.RL.7 
Ochrona bioróżnorodności w lasach (zachowanie, odtwarzanie i zwiększanie) zgodnie 
z programami ochrony przyrody dla poszczególnych Nadleśnictw w kwestii zalesień. 
Podstawą przyjęcia takiego rozwiązania były jednakowe uwarunkowania realizacji działania 
oraz przepisy prawne. Ponadto oba działania były wyznaczone w tych samych SCWP. 
W związku z powyższym zaproponowano przyjęcie dwóch wskaźników stopnia realizacji 
tego działania tj.: 
1. Liczba opracowanych i zatwierdzonych wojewódzkich programów zwiększania lesistości 
w stosunku do liczby województw [%], 
2. Procent wykonanych zalesień w stosunku do planowanych. 
W obecnym opracowaniu nie podano wskaźnika skuteczności działania ze względu na brak 
możliwości ustalenia bezpośredniego przełożenia na element jakości oraz czasu reakcji 
i w związku z tym trudności w określeniu skuteczności. 
 

2.3.10. Zmiana wskaźnika stopnia realizacji grupy działań P.OP.1 
Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

W etapie II opracowania dokonano zmiany wskaźników stopnia realizacji działań zapisanych 
w grupie działań P.OP.1 w stosunku do propozycji z etapu I  metodyki. 
Dla działania „Opracowanie warunków korzystania z wód regionu” z grupy działań P.OP.1 
w etapie I metodyki zaproponowano następujący wskaźnik stopnia realizacji działania: 
- liczba opracowanych dokumentów „Warunki korzystania z wód regionu” w stosunku do 
ilości regionów (obejmujących 1064 SCWP).  
Zmiana wskaźnika na następujący:  
- Procent obszaru działania wszystkich RZGW dla których opracowano warunki korzystania z 
wód regionu. 
Dla działania Opracowanie ”Programu redukcji fosforu” dla części wód z grupy działań 
P.OP.1 w etapie I metodyki zaproponowano następujący wskaźnik stopnia realizacji działania  
- liczba opracowanych dokumentów „Program redukcji fosforu” w stosunku do ilości 
10 SCWP.  
Zmiana wskaźnika na następujący:  
- Procent obszaru działania 5 RZGW dla których opracowano program redukcji fosforu dla 
części wód. 
Dla działania Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód, zwłaszcza na terenach 
o znacznym rozsydopnowaniu wód podziemnych z grupy działań P.OP.1 w etapie I metodyki 
zaproponowano następujący wskaźnik stopnia realizacji działania: 
- liczba zweryfikowanych pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód w stosunku do wydanych 
zwłaszcza na terenach o znacznym rozdysponowaniu wód podziemnych.  
Zmiana wskaźnika na następujący:  
- Liczba zweryfikowanych pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód w stosunku do 
wydanych. 
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2.3.11. Zmiana wskaźnika stopnia realizacji działania P.OP.2 
Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

Dla działania P.OP.2 w etapie I metodyki zaproponowano następujący wskaźnik stopnia 
realizacji działania: liczba opracowanych dokumentów "Warunki korzystania z wód zlewni" 
w stosunku do ilości wybranych zlewni (podzielonych na 191 scwp). Proponuje się inny 
wskaźnik: Procent obszaru działania wszystkich RZGW dla których opracowano warunki 
korzystania z wód zlewni. 
 

2.3.12. Zmiana wskaźnika stopnia realizacji działania P.OP.3 
Wzmocnienie zaplecza technicznego stanowisk związanych z ochroną 
środowiska w celu zapewnienia realizacji nowych przepisów krajowych 
i unijnych (m.in. komputeryzacja), zakup materiałów szkoleniowych i 
pomocniczych, szkolenia merytoryczne pracowników realizujących 
zadania ochrony środowiska 

Brak możliwości obliczenia wskaźnika. Brak informacji o działaniu. 
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PODSUMOWANIE WYNIKÓW 
 

2.4. ANKIETA DO GMIN 
 

2.4.1. Numer i nazwa działania: DK.OP.1 Dostęp do informacji  
Informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia 
Nie jest możliwe oszacowanie wskaźników skuteczności tego działania pod kątem wpływu na 
jakość środowiska, z powodu braku bezpośredniego przełożenia. Można jedynie przyjąć, że 
większa świadomość mieszkańców będzie skutkowała większą dbałością o stan środowiska.  
Z tego powodu zaproponowano wskaźnik skuteczności działania określając efektywność 
sposobu realizacji działania (aktywne informowanie lub dostęp do informacji). Przykładowo, 
informowanie mieszkańców o jakości wody do spożycia poprzez zamieszczanie i bieżące 
aktualizowanie wyników pomiarów w Internecie jest bardziej efektywne z punktu widzenia 
odbiorców informacji, niż ich udostępniania na wniosek zainteresowanego lub umieszczenie 
na tablicy ogłoszeń. 
W tym celu przeprowadzono ankietę, którą rozesłano do wszystkich gmin (2 496). Wskaźniki 
skuteczności działania zweryfikowano w stosunku do proponowanych we wstępnej metodyce 
po uzyskaniu wyników ankiety.  

Najważniejsze uwagi do ankiet 
Część respondentów w samorządach, pomimo wyraźnych zapisów prawnych uważa, że 
działania związane z informowaniem mieszkańców o jakości wody do spożycia ich nie 
dotyczą, bo zlecili zaopatrzenie w wodę przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu. Wskazują 
na to rozmowy z przedstawicielami gmin, którzy dzwonili w tej sprawie.  
Ilość rozmów telefonicznych wyjaśniających: około 100. 
Liczba e-maili: 4 

Podsumowanie statystyczne  
Wysłano 2 496 ankiet, otrzymano 920 odpowiedzi (36,9%), z czego 219 gmin uznało, że ich 
to działanie nie dotyczy (najprawdopodobniej w gminie nie ma zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, lub uznano, że za informowanie odpowiedzialny jest zakład wodociągowy). Do 
dalszych analiz przyjęto tylko te gminy, które odpowiedziały pozytywnie na ankietę – 701 
gmin.  
1. Jaki jest dostęp mieszkańców do informacji o aktualnej jakości wody przeznaczonej 
do spożycia? 

Odpowiedź Liczba ankietowanych 

Są informowani w przypadku stwierdzenia niezdatności wody do spożycia 260 (37,1%)  

Są informowani zawsze (nawet gdy woda jest zdatna do spożycia) 321 (45,8%) 

Nie są informowani, ale informacja jest dostępna na życzenie 120 (17,1%) 

informacja jest niedostępna 1 
 

2. Czy mieszkańcy informowani są szczegółowo o wynikach pomiarów jakości wody 
przeznaczonej do spożycia? 

Odpowiedź Liczba ankietowanych 

Nie, podawana jest tylko ogólna ocena (woda zdatna do spożycia, woda 
niezdatna do spożycia) 

205 (29,2 %) 
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Odpowiedź Liczba ankietowanych 

Tak, zawsze podawane są wyniki pomiarów 195 (27,8 %) 

Tak, w przypadku, gdy woda jest niezdatna do spożycia 132 (18,8 %) 

Nie, dane pomiarowe dostępne są tylko na życzenie 161 (23 %) 

Nie, dane są niedostępne 4 (0,6 %) 
 

3. Kiedy mieszkańcy informowani są o jakości wody do spożycia(można zaznaczyć 
więcej niż jedną odpowiedź)? 

Odpowiedź Liczba ankietowanych 

Niezwłocznie po uzyskaniu wyników badań niezależnie od jakości wody 247 (35,2 %) 

Niezwłocznie w przypadku nieprzydatności wody do spożycia 403 (57,5 %) 

Okresowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem (raz na miesiąc, raz na 
kwartał, raz na pół roku, raz na rok) 

182 (26 %) 

Nie są informowani 44 (6,3 %) 
 

4. W jaki sposób mieszkańcy są informowani o jakości wody do spożycia? (można 
zaznaczyć więcej niż jedna odpowiedź) 

Odpowiedź Liczba ankietowanych 

Przez media 70 (10 %) 

Na tablicach ogłoszeń 519 (74 %) 

Przez Internet 372 (53,1 %) 

W inny sposób (wpisz jaki) Brak odpowiedzi 
 

5. Czy planuje się rozbudowę istniejącego systemu informowania mieszkańców o jakości 
wody do spożycia?  
Na to pytanie nie wszyscy ankietowani udzielili odpowiedzi. 

Odpowiedź Liczba ankietowanych 

Tak 54 (7,7 %) 

Nie 345 (49,2 %) 
 

Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że nie wszystkie gminy informują mieszkańców o jakości 
wody do spożycia w przypadku stwierdzenia złej jej jakości – robi to 37,1 % gmin. 45,8 % 
gmin informuje mieszkańców o jakości wody zawsze po uzyskaniu aktualnych wyników 
pomiarów, a 17,1 % gmin udostępnia informacje na wniosek. Tylko 27,8 % gmin podaje 
zawsze szczegółowe wyniki pomiarów (parametry jakości). W przypadku złej jakości wody 
niezwłocznie wyniki pomiarów podaje mieszkańcom 57,5 % gmin. 74 % gmin podaje 
informacje na tablicach ogłoszeń i równocześnie 53,1 % przez Internet.  
 

Informowanie mieszkańców o jakości wody w kąpielisku  
Nie jest możliwe oszacowanie wskaźników skuteczności tego działania pod kątem wpływu na 
jakość środowiska, z powodu braku bezpośredniego przełożenia. Można jedynie przyjąć, że 
większa świadomość mieszkańców będzie skutkowała większą dbałością o stan środowiska. 
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Zaproponowano jednak wskaźnik skuteczności działania określając efektywność sposobu 
realizacji działania (aktywne informowanie lub dostęp do informacji). W praktyce 
ankietyzacja gmin miała na celu sprawdzenie stosowania się do przepisów prawa, gdyż 
organizator kąpieliska ma obowiązek umieszczania informacji o jakości wody na tablicach 
przy kąpielisku, a organy GIS prowadzą serwisy internetowe oraz sporządzają raporty 
o jakości wody. W przypadku nieprzydatności wody do kąpieli użytkownicy mają być o tym 
fakcie informowani natychmiast. 
W tym celu przeprowadzono ankietę, którą rozesłano do wszystkich gmin. 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi 
Ankietę rozesłano do wszystkich gmin w Polsce (2 496), odpowiedziało 996 (39,9 %) gmin, 
z których tylko 192 zadeklarowały posiadanie na swoim terenie kąpieliska lub miejsca 
wyznaczonego do kąpieli. 804 gminy odpowiedziały „nie dotyczy”.  
 
1. Czy w gminie (w okresie 2010-2012) wyznaczone zostały kąpieliska? 

Odpowiedź Liczba ankietowanych 

Tak 71 

Nie 110 

 
2. Czy w gminie (w okresie 2010-2012) wyznaczone zostały miejsca do kąpieli? 

Odpowiedź Liczba ankietowanych 

Tak 144 

Nie 35 

 
3. Jaki jest dostęp mieszkańców do informacji o aktualnej jakości wody przeznaczonej 
do kąpieli w kąpielisku i w miejscu przeznaczonym do kąpieli? 
Brak danych. 
 
4. Czy mieszkańcy informowani są szczegółowo o wynikach pomiarów jakości wody 
przeznaczonej do kąpieli w kąpielisku i w miejscu przeznaczonym do kąpieli? 

Odpowiedź Liczba ankietowanych 

Nie, podawana jest tylko ogólna ocena (woda zdatna do kąpieli, woda 
niezdatna do kąpieli)  

94 (49 %) 

Tak, zawsze podawane są szczegółowo wyniki pomiarów  38 (19,8 %) 

Tak, w przypadku, gdy woda jest niezdatna do kąpieli  22 (11,5 %) 

Nie, dane pomiarowe dostępne są tylko na życzenie  16 (8,3 %) 

Nie, dane są niedostępne  4 (2 %) 

 
5. Kiedy mieszkańcy powiadamiani są o jakości wody do kąpieli w kąpielisku 
i w miejscu przeznaczonym do kąpieli (można zaznaczyć więcej niż jedna odpowiedź)? 

Odpowiedź Liczba ankietowanych 

Niezwłocznie po uzyskaniu wyników badań niezależnie od jakości wody 101 (52,6 %) 

Niezwłocznie w przypadku nieprzydatności wody do kąpieli (zakaz kąpieli) 90 (46,9 %) 
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Odpowiedź Liczba ankietowanych 

Niezwłocznie, po stwierdzeniu ponownej przydatności wody do kąpieli 64 (33,3 %) 

Okresowo, zgodnie z harmonogramem 26 (13,5 %) 

Nie są informowani Brak danych (błąd bazy) 

 
6. W jaki sposób mieszkańcy są informowani o jakości wody do wody przeznaczonej do 
kąpieli w kąpielisku i w miejscu przeznaczonym do kąpieli? (można zaznaczyć więcej niż 
jedna odpowiedź) 

Odpowiedź Liczba ankietowanych 

Przez media 28 (14,6 %) 

Na tablicach ogłoszeń przy kąpielisku 150 (78,1 %) 

przez Internet 86 (44,8 %) 

W inny sposób (tablica w UM, prasa, BIP) 15 (7,8 %) 

 
7. Czy planuje się rozbudowę istniejącego systemu informowania mieszkańców o jakości 
wody przeznaczonej do kąpieli w kąpielisku i w miejscu przeznaczonym do kąpieli? 

Odpowiedź Liczba ankietowanych 

Tak 14 (7,3 %) 

Nie 154 (80%) 

49 % gmin podaje tylko ogólną ocenę jakości wody w kąpielisku (nie są podawane parametry 
jakości), 8,3 % gmin udostępnia te parametry na wniosek, a 2 % nie udostępnia w ogóle. 
52,6 % gmin informuje mieszkańców o jakości wody niezwłocznie po uzyskaniu wyników 
pomiarów, 46,9% niezwłocznie w przypadku niezdatności do kąpieli. 78,1 % gmin informuje 
za pomocą tablic przy kąpielisku i równocześnie 44,8 % przez Internet.  

 
Publiczne udostępnianie informacji w zakresie planów ochrony środowiska i planów 
gospodarki odpadami  
Minister właściwy dla ochrony środowiska, marszałek, starosta, wójt i burmistrz są 
zobligowani do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej planów ochrony 
środowiska oraz (do stycznia 2012 r.) planów gospodarowania odpadami. Od stycznia 2012 
roku będą opracowywane tylko krajowy i wojewódzkie plany gospodarowania odpadami.  
W przypadku tego działania podjęto próbę skontrolowania stopnia stosowania się do 
przepisów prawa przez władze samorządowe (gminy). W tym celu przeprowadzono ankietę 
internetową wśród wszystkich gmin w Polsce dotyczącą publicznego udostępniania 
programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami na stronach internetowych 
urzędów lub w BIP (okres sprawozdawczy 2010-2012).  
 

Najważniejsze uwagi do ankiet 
Niektóre gminy nie mają opublikowanych planów gospodarki odpadami ponieważ od 
stycznia 2012 roku nie mają już obowiązku sporządzania tych planów (kilka uwag 
telefonicznych). Niektóre dokumenty nie były publikowane z powodu aktualizacji (kilka 
uwag telefonicznych), pojawiła się również uwaga, że przyczyną są kłopoty techniczne 
związane z tworzeniem strony BIP (mała wiejska gmina).  
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Podsumowanie statystyczne odpowiedzi 
Na 2 496 wysłanych ankiet odpowiedziało 944 gmin (37,8 %), z czego 839 (88,9 %) 
odpowiedziało przez Internet, 105 (11,1 %) telefonicznie, emailem lub pocztą.  
Program ochrony środowiska (POŚ) udostępniony jest w Internecie (BIP i/lub strony www 
urzędów gmin) przez 777 (82,3 %) gmin, a 158 (16,7%) gmin nie udostępniło POŚ. 9 gmin 
(0,95 %) odpowiedziało, że POŚ ich „nie dotyczy”. 
Plan gospodarki odpadami (PGO) udostępniony jest w Internecie (BIP i/lub strony www 
urzędów gmin) przez 744 (78,8 %) gmin, a 189 (20,0 %) gmin nie udostępniło PGO (od 
stycznia 2012 r. gminy nie mają obowiązku sporządzania planów). 11 gmin (1,2 %) 
odpowiedziało, że PGO ich „nie dotyczy”. 
 

2.4.2. Numer i nazwa działania: DK.PR.3 Opracowanie programu 
zapobiegania poważnym awariom i zarządzanie ryzykiem  

Ankieta została skierowana do wszystkich gmin przynależnych do SCWP (1 495 gmin), dla 
których w Programie wodno-środowiskowym kraju zaplanowano działania z grupy DK.PR.3. 

Najważniejsze uwagi do ankiet - cytaty z ankiet 
•  Gmina ma opracowany Plan Zarządzania Kryzysowego i Plan Obrony Cywilnej. 
• Na szczeblu gminy (miasta) nie opracowuje się planu operacyjno-ratowniczego. Taki 

plan opracowuje straż pożarna a dokładnie Komenda Powiatowa PSP. Na szczeblu 
miasta (gminy) opracowuje się "Miejski (gminny) Plan Zarządzania Kryzysowego", 
obejmujący wszystkie możliwe do wystąpienia na administrowanym terenie 
zagrożenia. Koszt opracowania planu to koszty biurowe, zakupu map oraz 
rekonesansu w terenie. Innymi słowy to koszt realizacji zadań przez wydział urzędu 
miasta zajmujący się tematem zarządzania kryzysowego. 

• Plan został opracowany w 2007 zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. 

Problemy 
W okresie przewidzianym na wypełnienie ankiety wykonano szereg rozmów telefonicznych 
z pracownikami Urzędów Miast i Gmin – kilkadziesiąt rozmów w okresie ankietowania. Były 
to gminy położone w różnych częściach Polski: Kraków, Rzepiennik Strzyżewski, Kęty, 
Prochowice, Międzyrzec Podlaski, Łaziska Górne, Stęszew, Solec Zdrój, Racławice, Ińsk, 
Słubice, Lubawka i inne.  
Przedstawiciele urzędów zadawali pytania, czy odpowiadają za takie działanie oraz czy na 
terenie ich gminy znajdują się ZDR, ile ich jest. Padały pytania skąd uzyskać informację 
o lokalizacji ZDR. Niektórzy urzędnicy nie znali Dyrektywy SEVESO i szerzej zadań 
wynikających z Polityki ekologicznej Państwa. Pytano czy chodzi o Plany zarządzania 
kryzysowego utożsamiając/myląc je czasami z Planami operacyjno-ratowniczymi 
uwzględniającymi informacje o zagrożeniach awariami obiektów niebezpiecznych. Gminy, 
które podały że mają takie Plany, w uwagach najczęściej wskazują, że są to Plany zarządzania 
kryzysowego, w których uwzględniono informacje o obiektach niebezpiecznych.  
Na ankietę odpowiedziało 39,9 % gmin. Analizując odpowiedzi tylko z tych gmin, gdzie 
zaplanowane zostało działanie i obecnie znajdują się ZDR (99 gmin) uzyskano 41,4 % zwrot 
ankiet. W większości przypadków z zaznaczoną opcją „nie dotyczy”. 
Odpowiedź taka może oznaczać, że nawet jeśli na obszarze gminy zlokalizowany jest ZDR 
w konsekwencji gminy nie mają ww. Planu operacyjno-ratowniczego.  
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W jednej rozmowie telefonicznej, wypełniający ankietę zwrócił uwagę na brak podstawy 
realizacji działania oraz uwarunkowań realizacji działania w załączniku nr 6 do PWŚK tj. 
w katalogu działań. 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi 
597 Odesłanych ankiet 

540 Gmin zaznaczyło opcję „nie dotyczy” 

22 Gmin z opracowanym planem operacyjno-ratowniczym  

6 Gmin z planem operacyjno-ratowniczym w trakcie realizacji  

29 Gmin z nie rozpoczętą realizacją planu operacyjno-
ratowniczego 

 
 

2.4.3. Numer i nazwa działania: P.GK.3. Działanie wynikające 
z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej  

Najważniejsze uwagi do ankiet 
Wśród zgłaszanych uwag najczęściej pojawiały się te, które dotyczyły: 

− braku informacji na temat działań zapisanych w PWŚK, 
− braku informacji na temat wszystkich zadań przypisanych do realizacji przez gminy, 

które wynikają z obowiązującego prawa i PWŚK, 
− braku informacji na temat włączenia bądź nie danej gminy w realizację inwestycji w 

ramach PWŚK, 
− braku jednoznacznie określonych kompetencji wśród poszczególnych organów 

administracji publicznej (gminy, powiaty), 
− braku środków finansowych w budżetach gmin na realizację działań. 

Kilka osób (pracownicy gmin) pytało jak można przystąpić do PWŚK i czy wiążą się z tym 
jakieś korzyści dla gminy będącej w Programie (np. środki finansowe na realizację zadań z 
zakresu gospodarki ściekowej). 
Wymienione przykłady są uwagami najczęściej kierowanymi pod adresem działań, o które 
pytano w ankiecie. W trakcie rozmów prowadzonych z częścią przedstawicieli gmin, którzy 
w związku z wypełnieniem ankiety dzwonili do Wykonawcy, wyraźnie można było zauważyć 
brak znajomości prawa w zakresie obowiązków, które powinny być realizowane przez gminy.  
Często osoby dzwoniące z gmin wskazywały na brak możliwości udzielenia jednoznacznej 
odpowiedzi na postawione pytanie. Powodem tego było m.in.: 

− brak rejestrów które mogłyby dostarczyć informacji na temat poszczególnych działań, 
− prowadzenie niepełnych lub nieaktualnych rejestrów. 

Przykładem jest przedsięwzięcie polegające na rozpoczęciu eksploatacji przydomowej 
oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę (§ 2.1 Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r., w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja nie 
wymaga zgłoszenia) lub 7,5 m3/dobę (Art. 29 Prawo budowlane – Ustawa z dnia 9 lipca 
1994 r. z późn. zm.), które podlegają zgłoszeniu odpowiedniemu organowi w gminie. 
Z informacji telefonicznych uzyskanych w trakcie trwania ankietyzacji wynika, iż nie 
wszyscy właściciele dopełniają tego obowiązku. 
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W przypadku szczelnych, wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 
wywozu ścieków tzw. ,,szamb”, gmina/starostwo powiatowe posiada informację 
o zbiornikach planowanych do wybudowania (na podstawie liczby wydanych pozwoleń na 
budowę), jednak nie jest ona jednoznaczna z liczbą zbiorników wybudowanych i oddanych do 
użytku. Wynika to z możliwości nie zrealizowania pozwolenia lub zmiany planów w trakcie 
trwania budowy (przyłączenie do kanalizacji lub wybudowanie przydomowej oczyszczalni 
ścieków). Z tego względu ankietowani bardzo często wskazywali na brak możliwości 
udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące podania liczby szczelnych wybieralnych 
zbiorników będących na etapie realizacji inwestycji, jej zakończenia oraz planowania. 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi  
Na ankietę (P.GK.3) dotyczącą działań wynikających z konieczności porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej (za lata 2010-2012) odpowiedziało łącznie 920 gmin. Od chwili 
rozesłania ankiety, aż do jej zakończenia otrzymano w związku z ankietą 35 e-maili oraz 
przeprowadzono około 170 rozmów telefonicznych.  
W odpowiedziach dla 317  gmin zaznaczono opcję ,,nie dotyczy” co można zinterpretować 
jako brak odpowiedzialności ze strony gminy za realizację działań zawartych w ankiecie lub 
jako niezbyt dokładne zapoznanie się objaśnieniem do ankiety, dotyczącym udzielania 
odpowiedzi w zakresie realizowanych inwestycji.  
W grupie działań P.GK.3 wybrano działania uznane za priorytetowe, które będą podlegały 
raportowaniu do UE. Dla tych działań przeprowadzono ponowną ankietyzację, w celu 
uzupełnienia brakujących danych.  
 

Statystyka odpowiedzi udzielonych na poszczególne pytania: 
Pyt. 1. Ile gospodarstw na terenie gminy nie jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej? 
Udzielono 489 odpowiedzi, które wskazują na gminy, w których znajdują się gospodarstwa 
nie podłączone do kanalizacji. Pytanie to zadano celu uzyskania informacji potrzebnej do 
opracowania wskaźnika stopnia realizacji działania. 
Pyt. 2. Czy prowadzona jest ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków? 
Udzielono 504 odpowiedzi na to pytanie, z czego 376 na TAK oraz 128 na NIE. 
Pyt. 3, 4. Czy kontrolowane jest przestrzeganie harmonogramu wywozu nieczystości 
płynnych? 
Udzielono 793 odpowiedzi z czego 97 na TAK oraz 696 na NIE (w tej liczbie zawarte są 
również gminy, które nie udzieliły odpowiedzi na pytanie). 
Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Ustawa z dnia 13 września 
1996 r., Dz. U. 05.236.2008) gminy są zobowiązane do prowadzenia ewidencji zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich 
opróżniania. Jednocześnie ustawa nie nakłada na gminy obowiązku opracowania 
harmonogramu prowadzenia kontroli. 
Pyt. 5. Liczba gospodarstw będących w podanych poniżej etapach realizacji budowy 
szczelnych – wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego wywozu 
ścieków: 
Procent odpowiedzi na poszczególne podpunkty w pytaniu spośród gmin odpowiedzialnych za realizację 
zadania 

Nie rozpoczęto realizacji W trakcie planowania W trakcie realizacji Została zrealizowana 

13,5 13,6 13,7 b.d. 
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Brak odpowiedzi na pytanie lub odpowiedź ,,nie dotyczy” w ankiecie oznaczała, że w danej 
gminie brak realizacji działania na danym etapie.  
Pyt. 6. Liczba budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków dla 1 lub kilku 
gospodarstw domowych będących w podanych poniżej etapach realizacji: 
Procent odpowiedzi na poszczególne podpunkty w pytaniu spośród gmin odpowiedzialnych za realizację 
zadania 

Nie rozpoczęto realizacji W trakcie planowania W trakcie realizacji Została zrealizowana 

53 53 20 53 

Brak odpowiedzi na pytanie lub odpowiedź ,,nie dotyczy” w ankiecie oznaczała, że w danej 
gminie brak realizacji działania na danym etapie.  
Pyt. 7. Ile kilometrów sieci kanalizacyjnej (rozbudowa istniejącej) znajduje się 
w podanych poniżej etapach realizacji:  
Procent odpowiedzi na poszczególne podpunkty w pytaniu spośród gmin odpowiedzialnych za realizację 
zadania 

Nie rozpoczęto realizacji W trakcie planowania W trakcie realizacji Została zrealizowana 

33,7 35,6 34,2 34,2 

Brak odpowiedzi na pytanie lub odpowiedź ,,nie dotyczy”, w ankiecie oznaczała, że w danej 
gminie brak realizacji działania na danym etapie.  
 
Pyt. 8. Ile kilometrów sieci kanalizacyjnej (modernizacja istniejącej) znajduje się 
w podanych poniżej etapach realizacji: 
Procent odpowiedzi na poszczególne podpunkty w pytaniu spośród gmin odpowiedzialnych za realizację 
zadania 

Nie rozpoczęto realizacji W trakcie planowania W trakcie realizacji Została zrealizowana 

28,1 28,1 28,1 28,1 

Żadna z osób, które odpowiedziały na ankietę nie udzieliły odpowiedzi innej niż 0. 
Z informacji uzyskanych w ramach przeprowadzonych rozmów telefonicznych wynika, że 
działanie to nie jest realizowane w gminach przyporządkowanych do realizacji tego działania 
w ramach PWŚK. 
Pyt. od 9 - 16 dotyczyły budowy nowej i rozbudowy (modernizacji) istniejącej 
oczyszczalni ścieków w terenie nieaglomeracyjnym w podziale na oczyszczalnie 
Biologiczne i z Podwyższonym Usuwaniem Biogenów.  
Na zadane pytania w większości przypadków nie udzielano odpowiedzi lub wpisywano 
wartość 0. Znikoma liczba odpowiedzi (1, 2 maksymalnie z 4 gmin) uniemożliwia 
przeprowadzenie oceny realizacji działań oraz podsumowanie ankietowanych działań. 
Z informacji uzyskanych w ramach rozmów telefonicznych wynika, że realizacja inwestycji 
polegających na budowie i rozbudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków prowadzone są 
w większości przypadków tylko i wyłącznie w ramach KPOŚK.  
Pyt. 17. Na jakim etapie jest opracowanie programu budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków dla jednego lub kilku gospodarstw domowych? 
Udzielono 255 odpowiedzi, z czego 22 ,,Został opracowany”, 120 ,,Nie został opracowany” 
oraz 23 ,,W trakcie realizacji”. Z 83 ankietowanych gmin nie wpłynęła odpowiedź na zadane 
pytanie. 
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2.4.4. Numer i nazwa działania: P.GK.4 Realizacja zadań systemowych 
gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarki odpadami 

Najważniejsze uwagi do ankiet 
Ankieta dotycząca gospodarki odpadami przysporzyła największej liczby wątpliwości. 
Pytania zgłaszane telefonicznie przez gminy dotyczyły głównie zagadnień związanych z tą 
ankietą (P.GK.4). W ramach udzielanych przez PIG konsultacji,. udzielono urzędom 
gminnym łącznie 292 wyjaśnienia telefoniczne oraz 63 wyjaśnień drogą e-mailową (gminy 
z reguły zgłaszały potrzebę wyjaśnień do wszystkich ankiet konsultowanych w PIG). 
Zapis „nie dotyczy” podany na wstępie do ankiety był rozumiany przez ankietowanych 
najczęściej w sposób inny niż formalno-prawny (czyli określający obowiązki organu 
administracji w zakresie obejmującym ankietę), a mianowicie w taki, że ankieta „nie dotyczy” 
gminy, gdy obiekty lub działania wymienione w ankiecie nie występują na jej terenie.  
Ankietowane urzędy gminne wskazywały na niejasność w zakresie oceny stopnia swoich 
kompetencji do wypełnienia ankiety w sytuacji, gdy składowisko odpadów jest własnością 
prywatną (wyspecjalizowanej firmy), z którą gmina ma podpisaną umowę na odbiór 
odpadów. Podobne wątpliwości występowały, gdy użytkowane przez gminę składowisko 
było zlokalizowane na terenie innej gminy (będącej w związku gmin). 
Ankietowane urzędy gminne zgłaszają wątpliwości co do sposobu wypełnienia ankiety 
w sytuacji składowisk zamkniętych, zbudowanych lub zrekultywowanych przed 2010 rokiem. 
Nie jest jasne dla ankietowanych, czy ankieta dotyczy działań wykonanych wyłącznie 
w okresie 2010-2012, czyli działań podjętych w okresie po ogłoszeniu PWŚK. Wskazują na 
działania rozpoczęte przed 2010 rokiem a kontynuowane w okresie lat 2010-2012. 
Ankietowani wymieniają sytuacje, nie dające się opisać odpowiedzią „0-1”, liczbą lub 
procentem w rubrykach podanych w ankiecie, np. składowisko jest jednocześnie 
zrekultywowane, czynne i rozbudowywane gdyż składa się z szeregu kwater, z których część 
jest zamknięta, część czynna a nowe są planowane lub w budowie. Podobnie trudno jest 
gminom określić dzikie wysypiska – jak duże nagromadzenie odpadów zdeponowanych 
nielegalnie kwalifikuje się do tej kategorii (czy przysłowiowa lodówka wyrzucona w lesie jest 
takim wysypiskiem).  
Występują – choć dość rzadko – wątpliwości co do sposobu wypełniania ankiety w sytuacji 
oprotestowania lokalizacji nowego składowiska odpadów przez ludność, organizacje 
ekologiczne lub inne urzędy gminne (gdy gminy tworzą związek gmin).  

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi 
Otrzymano 1 094 odpowiedzi na ankietę dotyczącą realizacji zadań mieszczących się 
w działaniu P.GK.4. Odpowiedzi na ankiety przysyłały urzędy gminne oraz gminne 
i sprywatyzowane zakłady gospodarki komunalnej zajmujące gospodarką odpadami. Z tej 
liczby w 423 ankietach zadeklarowano na wstępie, że ankieta ich nie dotyczy, natomiast 
w 671 zamieszczono odpowiedzi obrazujące stan gospodarki odpadami (statystyczne 
omówienie wyników ankiety znajduje się w rozdziale 4).  
Status działań określano przeważnie jako „w trakcie realizacji” i „bez opóźnień”, traktując te 
działania jako zadania ciągłe i wynikające z obowiązujących przepisów prawa – zatem 
o charakterze podstawowym. 
Statystka, dotycząca oceny stopnia realizacji i skuteczności planowanych zadań, została 
przeprowadzona w stosunku do wyników zawartych w nadesłanych ankietach. W przypadku, 
kiedy nie wskazano odniesienia w działaniu ankiety, wyniki analiz poszczególnych działań 
w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi.  
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Wnioski ogólne pod kątem oceny merytorycznej wyników ankiet  
Generalnie należy stwierdzić, że brak jest czytelnego dla gmin rozróżnienia działań 
uzupełniających od działań podstawowych, czyli takich działań, które powszechnie 
obowiązują gdyż wynikają z ustaleń prawnych i przyjętych programów ogólnokrajowych 
(także z uwzględnieniem ich realizacji w podziale na jednostki administracyjne).  
Ostateczny cel działań związanych z gospodarką odpadami w odniesieniu do wód 
podziemnych stanowi poprawa stanu chemicznego tych wód, utrzymanie stanu dobrego i nie 
pogarszanie stanu istniejącego poprzez zabezpieczenie ich przed imisją zanieczyszczeń. 
Reakcja wód podziemnych na podjęte i prowadzone działania będzie charakteryzowała się 
znacznym opóźnieniem czasowym, sięgającym nawet dziesięcioleci. Identyfikacja zmian 
chemizmu wód podziemnych, będąca podstawą do środowiskowej oceny skuteczności 
zastosowanych działań, będzie zatem wymagała wieloletnich obserwacji i badań 
fizykochemicznych prowadzonych w lokalnych monitoringach wód podziemnych w rejonie 
składowisk odpadów – zarówno obiektów czynnych jak zlikwidowanych. Jest to zatem ocena 
wykraczająca poza zakres przeprowadzonej ankietyzacji, ustalana w trybie specjalistycznych 
ekspertyz i będzie przedmiotem odrębnych okresowych sprawozdań i raportów, 
sporządzanych dla województw i obszaru kraju. 
Ankieta zawierała łącznie 9 pytań dotyczących oceny stopnia realizacji różnych zadań 
związanych z gospodarka odpadami. Tak szeroki zakres ankiety wymagał ze strony 
ankietowanego stosownego nakładu pracy. 
W ujęciu zastosowanym w przeprowadzonej ankiecie, ocena skuteczności realizacji zadań 
była nastawiona na jej aspekt formalny – ilościowej charakterystyki wdrożenia planowanych 
zadań do realizacji, wyrażonej liczbowo i procentowo z uwzględnieniem zaproponowanych 
miar dotyczących głownie liczebności i powierzchni obiektów. Okazało się, że nawet takie 
uproszczone podejście sprawiło znaczną trudność ankietowanym urzędom gminnym, co 
w przeważającej części gmin skutkowało brakiem jakiejkolwiek odpowiedzi na ankiety, 
uniknięciem tych odpowiedzi poprzez wybór opcji „nie dotyczy” bądź wyzerowaniem pytań, 
technicznie umożliwiającym odesłanie ankiety. 
O skali tych trudności świadczyły również bardzo liczne konsultacje telefoniczne, udzielane 
respondentom ankiet. Rozmowy telefoniczne były także źródłem szeregu informacji cennych 
dla uzyskania pogłębionej wiedzy o przebiegu działań w dziedzinie gospodarki odpadami, nie 
objętych ankietą a dotyczących zarówno konkretnych problemów związanych z gospodarką 
odpadami na terenie poszczególnych gmin.  
W trakcie tych konsultacji uzyskano szereg informacji o charakterze ogólnym, dotyczących 
zagadnień formalnych i metodycznych wdrażania programów działań zawartych w Programie 
wodno-środowiskowym kraju i planach gospodarowania wodami w dorzeczach 
z uwzględnieniem podziału na jednolite części wód podziemnych. Wnioski wypływające 
z konsultacji w tym zakresie powinny być przedyskutowane i podsumowane w odrębnym 
trybie i  z udziałem organów administracji centralnie odpowiedzialnej za wdrożenie działań 
zawartych w Programie wodno-środowiskowym kraju i planach gospodarowania wodą 
w obszarach dorzeczy. 
Na obecnym etapie analizy otrzymanych ankiet należy zatem przede wszystkim podkreślić 
nikły odzew gmin (671 ankiet zawierających odpowiedzi na zadane pytania) i z tego tytułu - 
ograniczony stopień miarodajności ich wyników dla analizy statystycznej. Utrudni to 
obliczenie wskaźnika efektywności i skuteczności realizacji programów działań.  
Gospodarka odpadami jest realizowana zgodnie z przyjętymi po 2001 roku okresowymi 
planami gospodarki odpadami, które są objęte sprawozdawczością na szczeblu wojewódzkim 
i krajowym. Z tego względu i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej ankietyzacji, 
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sprawozdawczość z realizacji działań w tym zakresie powinna być przeprowadzona na 
podstawie aktualnego sprawozdania opracowanego przez Ministerstwo Środowiska.  
Obowiązek prowadzenia monitoringu wód podziemnych w rejonie obiektu uciążliwego dla 
środowiska wynika ze stanu prawnego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
inwestycji. Z nadesłanych ankiet wynika, że gminy nie prowadzą systematycznego nadzoru 
nad realizacją monitoringu jako zadania nałożonego wydaną przez siebie decyzją. WIOŚ taka 
kontrolę wykonuje zawsze w przypadkach „medialnych” nie ma natomiast obowiązku 
bieżącego prowadzenia takiego nadzoru. Może to stanowić istotną trudność w ocenie 
skuteczności zaleconych działań. 
 

2.4.5. Numer i nazwa działania: P.GK.5 Racjonalne gospodarowanie 
wodą przeznaczoną do spożycia 

Najważniejsze uwagi do ankiet 
Ankieta dotycząca racjonalnej gospodarki wodą stwarzała problemy związane ze słabo 
widocznym dla gmin związkiem pomiędzy tytułem działania PG.K.5 a treścią ankiety. 
W ramach konsultacji, w trakcie ankietyzacji udzielono urzędom gminnym łącznie 355 
wyjaśnienia telefoniczne oraz 72 wyjaśnienia drogą e-mailową (gminy z reguły zgłaszały 
potrzebę wyjaśnień do wszystkich ankiet konsultowanych z ekspertem odpowiedzialnym za 
zagadnienia dotyczące wód podziemnych). 
Zapis „nie dotyczy” podany na wstępie do ankiety został zrozumiany przez około 60 % 
ankietowanych – konsultujących się telefonicznie lub e-mailem - w sposób inny niż formalno-
prawny (czyli określający obowiązki organu administracji w zakresie obejmującym ankietę), 
a mianowicie w taki, że ankieta „nie dotyczy” gminy, gdy obiekty lub działania wymienione 
w ankiecie nie występują na jej terenie.  
Zapewnienie zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy związanych ze zbiorowym 
zaopatrzeniem ludności w wodę do spożycia jest statutowym obowiązkiem gminy. Z tego 
względu wszystkie ankiety odesłane w trybie „nie dotyczy” należy interpretować w taki 
sposób, że na terenie gminy nie występuje potrzeba poszukiwania dodatkowego lub nowego 
ujęcia wód podziemnych jako ujęcia alternatywnego w stosunku do ujęcia istniejącego. 
Uwzględniając w ten sam sposób gminy, które nie odpowiedziały na ankietę, można uznać, że 
ponad 80% gmin nie dotyczył problem zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. 
Pytania telefoniczne do eksperta odpowiedzialnego za zagadnienia dotyczące wód 
podziemnych najczęściej dotyczyły także znaczenia „alternatywnego źródła zaopatrzenia 
w wodę”. Za takie źródła najczęściej uznawano studnie awaryjne i zastępcze oraz nowe 
studnie wykonywane dla zaopatrzenia w wodę konkretnego odbiorcy, który pragnie mieć 
własne źródło zaopatrzenia w wodę,  niezależne od istniejącej sieci wodociągowej. W trakcie 
udzielanych konsultacji wyjaśniano, że ankieta nie dotyczy tych przypadków.  
Natomiast z otrzymanych ankiet wynika, że do kategorii „ujęć alternatywnych” zostało 
zakwalifikowanych prawdopodobnie ponad 100 studzien typu awaryjnych, zastępczych lub 
nowych (w znaczeniu jak podano wyżej). Taka odpowiedź ankietowanych była zapewne 
wynikiem nie skonsultowania jej z ekspertem odpowiedzialnym za zagadnienia dotyczące 
wód podziemnych. 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi 
Odpowiedzi na ankiety przysyłały urzędy gminne oraz gminne i sprywatyzowane zakłady 
gospodarki komunalnej zajmujące się zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę. W obu 
turach ankietyzacji otrzymano łącznie 1 499 odpowiedzi na ankietę dotyczącą realizacji zadań 
mieszczących się w działaniu P.GK.5.  
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Z liczby 938 ankiet otrzymanych w I turze w 576 ankietach (61 % nadesłanych ankiet) 
zadeklarowano na wstępie, że ankieta ich nie dotyczy natomiast w 362 zamieszczono 
odpowiedzi obejmujące informacje dotyczące w trudnej do określenia część studzien 
zastępczych i awaryjnych oraz nowych ujęć dla użytkowników indywidualnych. Zasoby 
eksploatacyjne ujęć uznanych w tej sytuacji jako alternatywne zostały w ankietach określona 
łącznie na 20.599 m3/godz. 
Z liczby 561 ankiet nadesłanych w II turze w 33 ankietach zamieszczono odpowiedzi 
dotyczące stanu działań podejmowanych przez gminy dla budowy nowych ujęć wód 
podziemnych w celu pokrycia potrzeb ludności w wodę do spożycia (o zasobach 
eksploatacyjnych określonych łącznie na 730 m3/godz.).  
Statystka, dotycząca oceny stopnia realizacji i skuteczności planowanych zadań, została 
przeprowadzona w stosunku do wyników zawartych w nadesłanych ankietach. W przypadku, 
kiedy nie wskazano odniesienia w działaniu ankiety, wyniki analiz poszczególnych działań 
w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi.  

Wnioski ogólne pod kątem oceny merytorycznej wyników ankiet  
Analizując wyniki ankiety dotyczącej działania PG.K.5 generalnie należy stwierdzić, że 
w urzędach gminnych brak jest jasnego rozróżnienia działań uzupełniających od 
podstawowych, czyli takich działań, które powszechnie obowiązują gdyż wynikają z ustaleń 
prawnych i statutowych obowiązków organów samorządowych (także z uwzględnieniem ich 
realizacji w podziale na jednostki administracyjne). Zaopatrzenie ludności w wodę dobrej 
jakości i w wystarczającej ilości jest nadrzędnym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej 
i Ustawy prawo wodne. Obowiązek ten bezpośrednio spoczywa na gminie i powinien być 
realizowany powszechnie, bez względu na stan JCWPd. Jest to zatem działanie o charakterze 
podstawowym i w tym trybie jest ono realizowane, niezależnie od wskazań zawartych 
w Programie wodno-środowiskowym kraju i planach gospodarowania wodami w obszarach 
dorzeczy. 
Z przeprowadzonych rozmów telefonicznych oraz wyników II tury ankietyzacji wynika, że 
jedynie w niecałych 2,5 % gmin występuje znaczący niedobór ilościowy zasobów 
eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych (lub zagrożenie jakościowe) obecnie zaopatrujących 
gminne wodociągi zbiorcze - co było powodem rozpoczęcia działań na rzecz poszukiwania 
i budowy ujęć alternatywnych. Większość tych działań jest zaawansowana w ok. 73 % 
w stosunku do planowanego harmonogramu inwestycji; należy jednak podkreślić, że 
ukończenie części z nich – ze względu na przyjęty plan i zgłaszane opóźnienia (26 % 
realizujących działania) – przewidywane jest w II cyklu planistycznym. Deklarowany w 
ankietach łączny koszt realizowanych inwestycji ocenia się na 80,54 mln zł. Mimo złożonego 
charakteru poszczególnych przypadków można ogólnie stwierdzić, że ok. 52 % z nich nie ma 
pełnego pokrycia kwot preliminowanych do końca roku 2012.  
Ankieta obejmowała jedynie dwa pytania (wraz z dotyczącymi ich danymi niezbędnymi do 
oceny stopnia realizacji działania), co spowodowało, że ostatecznie osiągnięto odzew ze 
strony 6 4% gmin. Wpłynęło to na dość wysoki – zadawalający stopień miarodajności 
wyników ich analizy statystycznej. Uzyskany wynik może być zatem podstawą dla 
obiektywnego obliczenia wskaźnika efektywności i skuteczności realizacji tego programu 
działań na obecnym etapie oceny realizacji działań oraz stwierdzenie ogólnie dobrego stanu 
w tym zakresie. 
Problemy z dostawą wody do spożycia dla ludności w trybie zaopatrzenia zbiorowego 
(a także indywidualnego) występują głównie w kilku gminach nadmorskich, gdzie okresowo 
– podczas sezonu urlopowego i znacznie – nawet kilkukrotnie – zwiększonego zużycia wody 
na potrzeby socjalno-bytowe, jest zagrożenie postępującym zasoleniem wód podziemnych 
w pasie przybrzeżnym a tym samym spadkiem użytkowej jakości wód i pogorszeniem ich 
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stanu chemicznego wymagającym podjęcia działań zaradczych. W tych gminach zostały 
podjęte takie działania.   
Podobnie marginalne w skali kraju i jednolitych części wód jest zidentyfikowane zagrożenie 
dla użytkowej jakości wód podziemnych w ujęciach wodociągów komunalnych 
spowodowane wykrytym zanieczyszczeniem głownie związkami tri – i tetrachloroetylenem, 
w stopniu wymagającym poszukiwania alternatywnego źródła zaopatrzenia ludności w wodę 
do spożycia. 
Z otrzymanych ankiet a głównie z przeprowadzonych konsultacji telefonicznych można 
wnioskować, że stopień zaspokojenia potrzeb ludności w wodę do spożycia gminy oceniają 
jako dobry, nie wymagający projektowania, dokumentowania i wykonywania nowych ujęć 
wód podziemnych jako alternatywnych źródeł zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gmin.  
W przeprowadzonej ankiecie ocena skuteczności realizacji zadań dotyczyła aspektu 
formalnego – ilościowej charakterystyki wdrożenia planowanych zadań do realizacji, 
wyrażonej liczbowo i procentowo z uwzględnieniem zaproponowanych miar dotyczących 
głownie liczebności projektów i dokumentacji hydrogeologicznych ujęć wód podziemnych 
uznanych jako alternatywne. Okazało się, że nawet takie uproszczone podejście sprawiło 
znaczną trudność ankietowanym urzędom gminnym, co w przeważającej części gmin 
skutkowało brakiem jakiejkolwiek odpowiedzi na ankiety, uniknięciem tych odpowiedzi 
poprzez wybór opcji „nie dotyczy” bądź wyzerowaniem pytań, technicznie umożliwiającym 
odesłanie ankiety. 
Ostateczny cel działań związanych z racjonalnym gospodarowaniem wodami w zakresie 
objętym ankieta PG.K.5 stanowi zaopatrzenie ludności w wodę z ujęć wód podziemnych w 
poziomach wodonośnych spełniających kryteria dobrego stanu chemicznego w warunkach 
zapewniających utrzymanie stanu dobrego i nie pogarszanie stanu istniejącego w zakresie 
stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych. Identyfikacja zmian chemizmu i ilości 
wód podziemnych, będąca podstawą do środowiskowej oceny skuteczności zastosowanych 
działań, będzie zatem wymagała systematycznych obserwacji i badań fizykochemicznych 
prowadzonych w lokalnych monitoringach wód podziemnych w jednolitych częściach wód 
podziemnych – szczególnie w JCWPd zagrożonych. Jest to zatem ocena wykraczająca poza 
zakres przeprowadzonej ankietyzacji, ustalana w trybie specjalistycznych ekspertyz i będzie 
przedmiotem odrębnych okresowych raportów sporządzanych przez IOŚ i PSH. 
Podobnie jak w przypadku ankiety P.GK.4, w trakcie telefonicznych konsultacji udzielanych 
ankietowanym uzyskano szereg informacji o charakterze ogólnym, dotyczących zagadnień 
formalnych i metodycznych wdrażania programów działań zawartych w Programie Wodno-
Środowiskowym Kraju i planach gospodarowania wodami w dorzeczach z uwzględnieniem 
podziału na jednolite części wód podziemnych. Wnioski wypływające z konsultacji w tym 
zakresie powinny być przedyskutowane i podsumowane w odrębnym trybie i z udziałem 
organów administracji centralnie odpowiedzialnej za wdrożenie działań zawartych 
w Programie wodno-środowiskowym kraju i planach gospodarowania wodą w obszarach 
dorzeczy. 
 

2.4.6. Numer i nazwa działania: P.RL.1 Redukcja zanieczyszczenia wód 
spowodowanego przez azotany pochodzenia rolniczego 

Zadane pytania: 
1. Liczba zarejestrowanych gospodarstw stanowiących istotne źródło emisji związków 

azotu w obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie związkami azotu ze 
źródeł rolniczych (OSN).  
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2. Liczba zarejestrowanych gospodarstw stanowiących istotne źródło emisji związków 
azotu w obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie związkami azotu ze 
źródeł rolniczych (OSN) hodujących zwierzęta gospodarskie.  

Najważniejsze uwagi do ankiet 
Uwagi, pytania wypełniających: co to jest Program wodno-środowiskowy kraju? 
Liczba telefonów, e-maili: 1.  
Telefon pochodził z urzędu gminy, na terenie której wyznaczony został obszar szczególnie 
narażony na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych – OSN w zlewni rzeki 
Płoni. Przekazano informację, że zgodnie z rozporządzeniem nr 2/2008 z dnia 6 maja 2008 r. 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie obowiązek identyfikacji 
źródeł emisji związków azotu oraz sporządzenie rejestru nałożony został na 
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (ZODR) w Barzkowicach. ZODR, który 
odmówił odpowiedzi na pytania.  

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi  
Pytania wysłano do gmin położonych na terenach OSN (85 urzędów gmin). Otrzymano 
odpowiedzi z 56 urzędów gmin. 7 urzędów gmin odpowiedziało „nie dotyczy”, pozostałe 49 
urzędów gmin udzieliło odpowiedzi na obydwa zadane pytania. 
 

2.4.7. Numer i nazwa działania: P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji 
i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

Zadane pytania: 
1. Powierzchnia gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na 

cele rolne skontrolowanych pod względem stosowania art. 15 ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, nr 121 poz. 1266). 

2. Powierzchnia skontrolowanych gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów 
zrekultywowanych na cele rolne, których właściciele nie stosują się do wymagań art. 
15 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, 
nr 121 poz. 1266). 

Najważniejsze uwagi do ankiet 
Uwagi i pytania wypełniających: Gdzie mogę znaleźć informację o Programie wodno-
środowiskowym kraju, gdzie mogę znaleźć informację czy mój urząd jest odpowiedzialny za 
realizację danego działania, jaka jest podstawa prawna wpisania nas jako jednostkę 
odpowiedzialną za realizację danego działania, czy Program wodno-środowiskowy kraju był z 
nami konsultowany, czy mamy obowiązek odpowiedzieć na ankietę. 
Liczba telefonów, e-maili: 60.  

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi 
Pytania wysłano do wszystkich (czyli 2 496) urzędów gmin w Polsce. Otrzymano odpowiedzi 
z 1 447 urzędów. Spośród nadesłanych odpowiedzi tylko 9 urzędów gmin skontrolowało 
grunty rolne i grunty zrekultywowane na cele rolne pod względem stosowana art. 15 ustawy 
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W 22 przypadkach pomyłkowo 
podano całkowitą powierzchnię gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów 
zrekultywowanych na cele rolne – te dane nie zostały wykorzystane. W 163 przypadkach 
udzielono odpowiedzi „0”, a w pozostałych 1 253 że zadane pytania nie dotyczą danej gminy.  
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2.4.8. Numer i nazwa działania: P.RL.7 Opracowanie granicy rolno-
leśnej dla gminy  

Najważniejsze uwagi do ankiet 
Rozmówcy nie są poinformowani o tym, że istnieje Program wodno-środowiskowy kraju. W 
wielu przypadkach dowiadują się od ankietyzującego podstawowych informacji odnośnie ich 
działania, bądź sprawdzają w internecie. Zadawane były również pytania czy wyznaczenie 
granicy rolno-leśnej to nowy obowiązek gminy. Pojawił się również zarzut czy gmina jest 
odpowiednim adresatem ankiety. Problem stanowił również fakt, że gminy wytypowane do 
ankietyzacji zgodnie z Programem wodno-środowiskowym kraju telefonicznie stwierdzały, że 
na swoim obszarze nie mają lasu. 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi  
W ramach działania P.RL.7 opracowanie granicy rolno-leśnej przesłano do gmin 1 218 ankiet 
W odpowiedzi zwrotnej otrzymano 400 z czego 283 przesłanych ankiet zawierała odpowiedź, 
że działanie nie dotyczy gminy. W związku z czym 117 gmin stwierdziło, że jest 
odpowiedzialna za zadanie. Z czego 37 ma opracowane działanie, 78 nie opracowały 
działania i 2 gminy są w trakcie realizacji opracowywania. 
Gminy do ankietyzacji zostały wybrane na podstawie SCWP (w których występuje działanie) 
zgodnie z Programem wodno-środowiskowym kraju. Dodatkowo zweryfikowano je 
w oparciu o Krajowy Program Zwiększania Lesistości wybierając gminy o niskim procencie 
lesistości. 
 

2.4.9. Numer i nazwa działania: P.ZP.1 Opracowanie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających 
wymagania i zasady ochrony środowiska 

Najważniejsze uwagi do ankiet 
Ankietę skierowano do wszystkich gmin w Polsce. Pytania dotyczące wypełnienia ankiety 
miały najczęściej charakter czysto techniczny, np. problem z wysłaniem ankiety z uwagi na 
nieprawidłowe formaty użyte podczas wypełniania. Problem stanowi interpretacja odpowiedzi 
„nie dotyczy”, gdyż jak wynika z rozmów telefonicznych, niektóre gminy opracowywały 
MPZP ze środków własnych (a nie z funduszy UE) i uznały, że zagadnienie ich nie dotyczy.  

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi  
938 Odesłanych ankiet 

61 Gmin zaznaczyło opcję „nie dotyczy” 

736 Gmin posiada obowiązujące miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego 

150 
Gmin nie posiada obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

675 
Gmin posiada obowiązujące miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego - na podstawie ustawy z 
dnia 27 marca 2003 

211 
Gmin nie posiada obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego- na podstawie ustawy z 
dnia 27 marca 2003 

4992214 
Sumaryczna powierzchnia obszarów gmin z obowiązującymi 
MPZP [ha] 
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3806567 
Sumaryczna powierzchnia obszarów gmin z obowiązującymi 
MPZP- na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [ha] 

2191801,5 

Sumaryczna powierzchnia obszarów gmin (zaplanowana do 
końca 2012 r.) do objęcia miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego - na podstawie ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. [ha] 

13665200 Sumaryczna powierzchnia gmin [ha] 

 
Na ankietę odpowiedziało ok. 37,6 % gmin. W celu uzupełnienia brakujących danych do 
celów raportowych (na potrzeby krajowe), ostatecznie Wykonawca wykorzysta do oceny 
stopnia realizacji niniejszego działania wyniki ze sprawozdań PP-1 Planowanie przestrzenne 
za rok 2011 kierowane do GUS.  
Zgodnie z opisem istniejące formy sprawozdawczości przy działaniu PZ. P. 1 ujętym w części 
metodycznej etapu I niniejszej pracy termin przekazywania formularza do GUS minął z 
końcem kwietnia b. r. W tym etapie pracy dane te nie mogły więc zostać uwzględnione. Dane 
statystyczne przekazywane są do Ministerstwa Budownictwa, Transportu i Gospodarki 
Morskiej (dawne Ministerstwo Infrastruktury) z końcem lipca. Wykonawca wykorzysta dane 
statystyczne za rok 2011, które będą publikowane na stronie Ministerstwa od sierpnia 2012 r. 
w III etapie pracy.  
Należy jednak pamiętać, że w formularzach PP-1 nie znajdują się informacje nt. powierzchni 
gmin (zaplanowanej do końca 2012 r.) do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego - na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r., oraz powierzchni gmin. 
 

2.4.10. Numer i nazwa działania: P.OW.1 Bieżąca ochrona walorów 
przyrodniczych: zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków 
ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych 

Działanie P.OW.1 przypisano 187 scalonym częściom wód. Wyselekcjonowano gminy leżące 
w tych 187 scalonych – jest to 1 477 z czego ostatecznie (po odrzuceniu gmin, których 
powierzchnia stanowiła ułamek procenta danej scalonej objętej działaniem) wybrano 1 108 
gmin, do których wysłano ankiety. Jednak należy zaznaczyć, że istnieją gminy, na terenie 
których znajdują się zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, pomniki 
przyrody lub stanowiska dokumentacyjne, a w PWŚK gminy te nie zostały objęte tym 
działaniem. 
W działaniu tym zakres rzeczowy obejmuje (dla wszystkich 187 rekordów) tylko „ha” 
(prawdopodobnie chodzi o jednostkę powierzchni – zresztą całkowicie nie adekwatną dla 
pomników przyrody) a więc praktycznie zakres rzeczowy nie jest określony. 

Najważniejsze uwagi do ankiet 
1. W niektórych przypadkach brak wiedzy czy ochrona zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk 
dokumentacyjnych na pewno jest w gestii gminy. 

2. W kilku przypadkach brak wiedzy na czym ma polegać ochrona zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk 
dokumentacyjnych (brak wiedzy z zakresu Ustawy o Ochronie Przyrody – Art. 45.1). 

3. Problem z interpretacją czy dana forma ochrony jest zależna od gospodarki wodnej czy 
też nie. 

4. Żadna gmina nie przysłała hiperlinka informującego szerzej o chronionych obiektach. 
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5. Zdarza się, że pracownicy Urzędów Gmin nie wiedzą, że został opracowany PWŚK 
i gmina jest wykonawcą działań. 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi  
Ankietę wysłano do 1 108 gmin, w obu turach ankietyzacji otrzymano łącznie odpowiedzi z 
597 gmin (54 % przysłanych w stosunku do wysłanych) z czego 297 gmin odpowiedziało, że 
ich to działanie nie dotyczy, co stanowi prawie 50 % gmin, z których otrzymano odpowiedzi. 
Odpowiedź „nie dotyczy” traktowano jako brak chronionego obiektu w gminie w ogóle lub 
jako brak chronionego obiektu związanego z gospodarką wodną. 
Procent odpowiedzi potwierdzających że działanie ma być realizowane wynosi nieco ponad 
50% i dotyczy pozostałych 300 gmin. 
Ze względu na znaczną (1 108) ilość gmin, które zgodnie z katalogiem działań PWŚK objęte 
są bieżącą ochroną walorów przyrodniczych jedyną praktyczną możliwością otrzymania 
niezbędnych informacji była ankietyzacja.  
 

2.4.11. Numer i nazwa działania: P.OP.5 Promocja "Programu 
rolnośrodowiskowego" objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 

Zadane pytania: 
1. Czy w gminie prowadzone są/były (w okresie 2010-2012) szkolenia obejmujące 

szczegółowe zagadnienia dotyczące programu rolnośrodowiskowego?  
2. Kto jest organizatorem tych szkoleń?  
3. Ile osób uczestniczyło już w szkoleniach?  
4. Ile osób jeszcze będzie uczestniczyło w szkoleniach?  

Najważniejsze uwagi do ankiet 
7 telefonów pochodziło z gmin z pytaniem gdzie należy szukać informacji czy dana gmina 
jest odpowiedzialna za realizację działania. 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi 
1. Czy w gminie prowadzone są/były (w okresie 2010-2012) szkolenia obejmujące 
szczegółowe zagadnienia dotyczące programu rolnośrodowiskowego?  

Do tego działania ankietę wypełniło 973 urzędów gmin. 

Z 973 urzędów gmin 602 odpowiedziało, że gmina nie jest odpowiedzialna za wykonanie 
tego zadania. Z pozostałych 371 urzędów gmin 179 zadeklarowały, że przeprowadzone 
zostały lub zostaną przeprowadzone szkolenia.  

Pytanie Liczba odpowiedzi 

nie były i nie są prowadzone 192 

są prowadzone 99 

szkolenia zostały ukończone 80 

 
2. Kto jest organizatorem tych szkoleń?  
Na pytanie odpowiedziało 176 urzędów gmin. 
Prawie wszystkie szkolenia organizowały ośrodki doradztwa rolniczego – 169. 
Pozostałe 7 urzędów gmin odpowiedziały, że organizatorami był Urząd Marszałkowski, 
WOPR, Urząd Gminy, ARiMR lub stowarzyszenie.  
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3. Ile osób uczestniczyło już w szkoleniach? * 
Na pytanie odpowiedziało 170 urzędów gmin (9 nie podało liczby przeszkolonych). 
W szkoleniach uczestniczyło 12 087 osób. 
4. Ile osób jeszcze będzie uczestniczyło w szkoleniach? * 
Na pytanie odpowiedziało 164 urzędów gmin (10 nie podało liczby). 
Przeszkolonych zostanie jeszcze 2 369 osób. 
 

2.4.12. Numer i nazwa działania: PD.PR.1 Odizolowanie ognisk 
zanieczyszczeń (np. hałd pokopalnianych, mogilników) 

Najważniejsze uwagi do ankiet 
W ramach konsultacji telefonicznych udzielono urzędom gminnym łącznie 292 wyjaśnienia 
telefoniczne oraz 16 wyjaśnień drogą e-mailową, dotyczące działania PD.PR.1 i PD.PR.2. 
Ankieta dotycząca ognisk zanieczyszczeń przysporzyła sporo wątpliwości natury pojęciowej. 
Generalnie gminy zgłaszały potrzebę udzielenia wyjaśnień do wszystkich konsultowanych 
przez PIG ankiet konsultowanych w PIG, lecz te dwie ankiety budziły duże wątpliwości ze 
względu na ich przedmiot - część pytań dotyczyła definicji samego pojęcia „ognisko 
zanieczyszczenia” oraz „izolowania ognisk”.  
Zapis „nie dotyczy” podany na wstępie do ankiety był rozumiany przez ankietowanych 
najczęściej w sposób inny niż formalno-prawny (czyli określający obowiązki organu 
administracji w zakresie obejmującym ankietę), a mianowicie w taki, że ankieta „nie dotyczy” 
gminy, gdy obiekty lub działania wymienione w ankiecie nie występują na jej terenie. 
Niestety w przypadku ankiety obejmującej pytania do kilku działań skutkowało to 
niewypełnieniem jej tylko z tego powodu, że zadania wymienione w pierwszej części ankiety 
„nie dotyczyły” gminy.  
Ankietowane urzędy gminne zgłaszały wątpliwości co do konieczności i sposobu wypełnienia 
ankiety w sytuacji, gdy w gminie brak jest informacji o hałdach pokopalnianych (zaliczane są 
do tego także bardzo liczne zwałowiska z nadkładu żwirowni, piaskowni, glinianki) lub czy 
pozostałe po mogilniku zanieczyszczenie wód i gruntów jest aktualnie monitorowane 
w zakresie wpływu na stan chemiczny wody podziemnej.  
Należy tu podkreślić, że działania PD.PR.1 i PD.PR.2 są na styku zakresu prowadzenia 
gospodarki odpadami będącego w byłych obowiązkach szczebla gminnego i aktualnych 
obowiązków szczebla wojewódzkiego, co mogło budzić wątpliwości co do zakresu 
kompetencji respondenta. 
Nie jest również jasne dla ankietowanych, czy odpowiedzią mają być objęte działania 
wykonane wyłącznie w okresie 2010-2012 czyli działania podjęte w okresie po ogłoszeniu 
PWŚK. Ankietowani wskazują bowiem na działania rozpoczęte przed 2010 rokiem 
a kontynuowane w okresie lat 2010-2012 lub przewidziane do podjęcia w latach 
późniejszych. 
Odizolowanie ogniska zanieczyszczeń będącego obiektem nieczynnym – nieeksploatowanym 
(hałda pokopalniana, mogilnik) – wymaga uprzedniego zidentyfikowania tego obiektu jako 
nieizolowanego od wpływu na wody podziemne, co – jak wykazały konsultacje telefoniczne – 
stanowi główny problem w realizacji działania określonego jako PD.PR.1. Ponadto dla 
ankietowanych niejasne było co należy rozumieć przez izolację – naturalne warunki 
geologiczne w podłożu obiektu (np. warstwa iłów, glin itp. utworów praktycznie 
nieprzepuszczalnych) czy celowo wytworzone w stopie hałdy przesłony ilaste lub z tworzyw 
sztucznych. 
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Podsumowanie statystyczne odpowiedzi 
Otrzymano 998 odpowiedzi na ankietę dotyczącą realizacji zadań mieszczących się 
w działaniu PD.PR.1. Z tej liczby w 929 ankietach zadeklarowano na wstępie, że ankieta ich 
nie dotyczy, natomiast w 69 ankietach zamieszczono odpowiedzi obrazujące stan wiedzy 
ankietowanych o liczbie ognisk zanieczyszczeń (nieliczne ogniska).  

Wnioski ogólne pod kątem oceny merytorycznej wyników ankiet  
Na obecnym etapie analizy otrzymanych ankiet należy przede wszystkim podkreślić nikły 
odzew gmin (148 ankiet zawierających odpowiedzi na zadane pytania) i z tego tytułu 
ograniczony stopień miarodajności wyników ich analizy statystycznej. Utrudni to obliczenie 
wskaźnika efektywności i skuteczności realizacji programów działań.  
W ujęciu zastosowanym w przeprowadzonej ankiecie, ocena skuteczności realizacji zadań 
była nastawiona na ich aspekt formalny – ilościową charakterystykę wdrożenia planowanych 
zadań do realizacji (liczba odizolowanych ognisk i procent ognisk odizolowanych w stosunku 
do ogólnej liczby ognisk wymagających odizolowania). 
Ostatecznym celem działań związanych z odizolowaniem ognisk zanieczyszczeń od wpływu 
na wody podziemne jest poprawa stanu chemicznego tych wód, utrzymanie ich stanu dobrego 
i nie pogarszanie stanu istniejącego poprzez zabezpieczenie ich przed imisją zanieczyszczeń. 
Reakcja wód podziemnych na podjęte i prowadzone działania będzie charakteryzowała się 
znacznym opóźnieniem czasowym, sięgającym nawet dziesięcioleci. Identyfikacja zmian 
chemizmu wód podziemnych, będąca podstawą do środowiskowej oceny skuteczności 
zastosowanych działań, będzie zatem wymagała wieloletnich obserwacji i badań 
fizykochemicznych prowadzonych w lokalnych monitoringach wód podziemnych w rejonie 
składowisk odpadów – zarówno obiektów czynnych jak zlikwidowanych. Jest to zatem ocena 
wykraczająca poza zakres przeprowadzonej ankietyzacji, ustalana w trybie specjalistycznych 
ekspertyz i będzie przedmiotem odrębnych okresowych sprawozdań i raportów, 
sporządzanych dla województw i obszaru kraju. 
 

2.4.13. Numer i nazwa działania: PD.PR.2 Monitoring dla potencjalnych 
ognisk zanieczyszczeń (zakładów przemysłowych, ferm chowu 
i hodowli zwierząt) oraz terenów zamkniętych, zdegradowanych 
i pogórniczych 

Najważniejsze uwagi do ankiet 
W ramach konsultacji telefonicznych udzielono urzędom gminnym łącznie 292 wyjaśnienia 
telefoniczne oraz 16 wyjaśnień  drogą e-mailową, dotyczące działania PD.PR.2 i PD.PR.1. 
Ankieta dotycząca ognisk zanieczyszczeń przysporzyła sporo wątpliwości natury pojęciowej. 
Generalnie gminy zgłaszały potrzebę udzielenia wyjaśnień do wszystkich konsultowanych 
przez PIG ankiet, lecz ankiety dotyczące monitoringu ognisk zanieczyszczeń budziły 
szczególne wątpliwości ze względu na ich przedmiot. Znaczna część pytań dotyczyła bowiem 
definicji samego pojęcia „ognisko zanieczyszczenia” i wielkości takiego obiektu (zakładu 
przemysłowego, hodowlanego, terenu zdegradowanego), która jednoznacznie wskazywałaby 
na konieczność monitorowania jego wpływu na stan chemiczny wód podziemnych.  
Brak precyzyjnego określenia takiego obiektu w programie działań i planach gospodarowania 
wodami w obszarach dorzeczy był podstawowym problemem podnoszonym przez 
respondentów. Również nie było dla nich jasne, czy ankietowane działania dotyczą 
postępowania wobec obiektów powstałych w okresie sprawozdawczym 2010-2012 czy 
działań prowadzonych w tym okresie w stosunku do wszystkich obiektów  tego typu. 
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W wyjaśnieniach udzielanych w ramach konsultacji wskazywano na kierowanie się - przy 
formułowaniu odpowiedzi na ankietę – ustaleniami wydawanej przez wójta decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 
Zapis „nie dotyczy” podany na wstępie do ankiety był rozumiany przez ankietowanych 
najczęściej w  sposób inny niż formalno-prawny (czyli określający obowiązki organu 
administracji w zakresie obejmującym ankietę). Zapis „nie dotyczy” odnoszono do sytuacji, 
gdy obiekty lub działania wymienione w ankiecie nie występowały na terenie gminy.  
Podobnie ankietowane urzędy gminne zgłaszały wątpliwości co do sposobu wypełnienia 
ankiety ze względu na brak łatwo dostępnej pracownikom gminy informacji o statusie 
oddziaływania na stan chemiczny wody podziemnej obiektu uciążliwego dla środowiska, 
określanego w ankiecie jako zakład przemysłowy, ferma chowu zwierząt, teren 
zdegradowany i pogórniczy.  
Nie jest również jasne dla ankietowanych, czy odpowiedzią maja być objęte działania 
monitoringowe prowadzone wyłącznie w okresie 2010-2012 (podjęte w okresie po ogłoszeniu 
PWŚK). Ankietowani wskazują na monitoringi prowadzone niesystematycznie przed 2010 
rokiem i przewidziane do podjęcia w latach późniejszych. 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi 
Otrzymano 1 025 odpowiedzi na ankietę dotyczącą realizacji zadań mieszczących się 
w działaniu PD.PR.2. Z tej liczby w 925 ankietach zadeklarowano na wstępie, że ankieta ich 
„nie dotyczy” - natomiast w 100 ankietach zamieszczono odpowiedzi, obrazujące stan wiedzy 
ankietowanych o nielicznych ogniskach zanieczyszczeń. Status działań w odniesieniu do 
monitoringu określano przeważnie jako nie rozpoczęte, wyjaśniając również, że nie są one 
planowane. 

Wnioski ogólne pod kątem oceny merytorycznej wyników ankiet  
Na obecnym etapie analizy otrzymanych ankiet należy przede wszystkim podkreślić nikły 
odzew gmin (100 ankiet zawierających odpowiedzi na zadane pytania) i z tego tytułu 
ograniczony stopień miarodajności ich wyników dla analizy statystycznej. Utrudni to 
obliczenie wskaźnika efektywności i skuteczności realizacji programów działań.  
Monitoring ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych jest zadaniem realizowanym przez 
właściciela obiektu (czynnego lub potencjalnego ogniska zanieczyszczenia) jako działanie 
wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia; tym 
samym działanie to dotyczy obiektów czynnych lub likwidowanych na postawie takiej 
decyzji. Kontrola monitoringu powinna być prowadzona w sposób wskazany w decyzji 
wydanej przez wójta gminy. Organem kontrolnym powinien być WIOŚ jako organ niezależny 
i merytorycznie przygotowany do takiego nadzoru. W opinii konsultanta ds. wód 
podziemnych, instytucja ta powinna także opracowywać systematyczne raporty w tym 
zakresie, które byłyby miarodajną podstawą dla oceny stopnia realizacji działań i ich 
skuteczności. 
W ujęciu zastosowanym w przeprowadzonej ankiecie, ocena skuteczności realizacji zadań 
była nastawiona na ich aspekt formalny – ilościową charakterystykę wdrożenia planowanych 
zadań do realizacji (liczba ognisk objętych monitoringiem i procent ognisk monitorowanych 
w stosunku do ogólnej liczby ognisk wymagających monitoringu). 
Ostatecznym celem działań związanym z monitorowaniem  ognisk zanieczyszczeń w zakresie 
ich wpływu na wody podziemne jest ocena stanu chemicznego tych wód jako podstawa dla 
podejmowania działań uzupełniających dla utrzymania stanu dobrego i nie pogarszanie stanu 
istniejącego wód podziemnych. Reakcja wód podziemnych na podjęte i prowadzone działania 
charakteryzuje się znacznym opóźnieniem czasowym, sięgającym nawet dziesięcioleci. 
Identyfikacja zmian chemizmu wód podziemnych, będąca podstawą do środowiskowej oceny 



 
 

68 

skuteczności zastosowanych działań, będzie zatem wymagała wieloletnich obserwacji i badań 
fizykochemicznych prowadzonych w lokalnych monitoringach wód podziemnych w rejonie 
potencjalnych ognisk zanieczyszczeń. Jest to zatem ocena wykraczająca poza zakres 
przeprowadzonej ankietyzacji, ustalana w trybie specjalistycznych ekspertyz i będzie 
przedmiotem odrębnych okresowych sprawozdań i raportów. 
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2.5. ANKIETA DO POWIATÓW 

 
2.5.1. Numer i nazwa działania: DK.OP.8 Analiza opłat i koncesji za 

korzystanie z zasobów wodnych 
Najważniejsze uwagi do ankiet 
W ramach konsultacji PIG udzielił urzędom powiatowym (starostwom ziemskim i grodzkim) 
łącznie 91 wyjaśnień telefonicznych oraz 18 wyjaśnień drogą e-mailową (powiaty z reguły 
zgłaszały potrzebę wyjaśnień do wszystkich ankiet konsultowanych przez eksperta ds. wód 
podziemnych). 
Mimo załączonego do ankiet pisma Prezesa KZGW oraz pisma Dyrektora IMGW-PIB , 
niemal wszyscy konsultowani telefonicznie lub e-mailowo ankietowani zwracali się z prośbą 
o wyjaśnienie celu ankiety, podanie okresu czasu obejmującego realizację działań 
wykazywanych w ankietach oraz o wskazanie adresów internetowych, pod którymi można 
zapoznać się z PWŚK, planami gospodarowania wodami w dorzeczach a także zasięgiem 
obszarowym JCWPd na tle krajowego rejestru granic administracyjnych.  
W trakcie konsultacji wyjaśniano również ankietowanym znaczenie programów działań 
podstawowych i programów działań uzupełniających. Wymagał wyjaśnienia również 
ostateczny cel ankiety.  
Tytuł działania będącego przedmiotem ankiety, dotyczącej analizy opłat i koncesji na 
korzystanie z zasobów wodnych, stwarzał problemy związane z mylnym wiązaniem zakresu 
działania z wodami leczniczymi, solankami i wodami termalnymi, podlegającymi 
koncesjonowaniu – a dotyczących w istocie zwykłych wód podziemnych i pozwoleń 
zintegrowanych obejmujących użytkowanie wód podziemnych.  
Jak to już wielokrotnie podkreślano wyżej, zapis „nie dotyczy” podany na wstępie do ankiety 
był rozumiany przez respondentów dwojako: w sposób formalno-prawny (czyli określający 
statutowe obowiązki organu administracji w zakresie obejmującym ankietę) oraz w sposób 
dotyczący oceny stanu faktycznego - czy działania wymienione w ankiecie dotyczą powiatu.  
Konsultacje telefoniczne najczęściej dotyczyły pytania 1 w aspekcie ustalenia wzajemnego 
stosunku pomiędzy pozwoleniem zintegrowanym a pozwoleniem wodno-prawnym.  
Liczne pytania dotyczyły weryfikacji gospodarki wodnej zakładów produkcyjnych 
(przemysłowych i rolnych) w aspekcie analizy stopnia wykorzystania poboru przyznanego 
pozwoleniem wodno-prawnym oraz możliwości racjonalizacji (zwiększenia efektywności) 
wykorzystania wody w kierunku ograniczenia poboru wody.  
W ramach udzielanych konsultacji wyjaśniano różnice pomiędzy działaniami podstawowymi 
wynikającymi z ustawy i obowiązującymi powszechnie, a działaniami uzupełniającymi, 
których celem było zlikwidowanie deficytu lub zagrożenia deficytem dyspozycyjnych 
zasobów wód podziemnych, kształtującego słaby (zły) stan ilościowy wód podziemnych 
określonej JCWPd (w rozumieniu wprowadzonym przez Ramową Dyrektywę Wodną).  
O ile w ankiecie dotyczącej działania P.GK.5 odpowiednie pytanie odnosiło się do 
okresowego przeglądu pozwoleń wodno-prawnych wydanych przez starostę, to w ankiecie 
dotyczącej działania DK.OP.8 pytania dotyczyły aktywnego postępowania organu 
nadzorującego wydawanie pozwoleń wodno-prawnych w kierunku ograniczania poboru wody 
na cele produkcyjne poprzez stosowanie technologii wodo-oszczędnych lub pozyskiwanie 
wody z innych źródeł (ujęcia powierzchniowe, przerzuty z innych zlewni).  
Respondenci konsultowani telefonicznie zgłaszali swój brak wiedzy na ten temat lub trudność 
w jej uzyskaniu w terminie wyznaczonym datą przekazania ankiety. Podnoszono również 
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trudności przy wypełnianiu ankiety związane z brakiem informacji o działaniach 
podejmowanych przez firmy w zakresie wprowadzania wodo-oszczędnej technologii 
w procesie produkcyjnym.  

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi  
Z powiatów wpłynęło 379 ankiet dotyczących działań DK.OP.8, z czego 189 powiatów 
udzieliło odpowiedzi na pytania ankiety.  
Na pytanie nr 1 ”Liczba pozwoleń wodno-prawnych dostosowanych do wymogów 
właściwych dla pozwoleń zintegrowanych” wykazano 93 takie pozwolenia wydane w okresie 
lat 2010 - 2012 obejmujące pozwolenie wodno-prawne na pobór wód podziemnych.  
Na pytanie nr 3 o liczbę pozwoleń zweryfikowanych (poddanych analizie stopnia 
wykorzystania poboru przyznanego pozwoleniem wodno-prawnym), wykazano 367 tak 
zweryfikowanych pozwoleń na pobór wody z ujęć wód podziemnych.  
Na pytanie nr 5 o liczbę zweryfikowanych zakładów przemysłowych i rolnych - poddanych 
analizie możliwości racjonalizacji (zwiększenia efektywności) wykorzystania wody w 
kierunku ograniczenia poboru wody, wykazano 20 pozwoleń wodno-prawnych w których 
zmniejszono przyznaną ilość poboru wody z ujęcia wód podziemnych.  
Na pytanie nr 18 „Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizację działania do końca roku 
2012?” respondenci wskazywali na fakt prowadzenia przez powiat działań administracyjnych 
w ramach zadań ustawowych pokrywanych ze środków własnych. Natomiast powiat nie 
posiada wiedzy na temat kosztów i ich źródeł, związanych z wykazaną w ankiecie zmianą 
uzyskaną oszczędnością w zużyciu wody. 

Wnioski ogólne pod kątem oceny merytorycznej wyników ankiet  
Generalnie należy stwierdzić, że brak jest jasnego rozróżnienia działań uzupełniających od 
podstawowych, czyli takich działań, które powszechnie obowiązują gdyż wynikają z ustaleń 
prawnych i statutowych obowiązków organów samorządowych (także z uwzględnieniem ich 
realizacji w podziale na jednostki administracyjne). Z przeprowadzonej wstępnie analizy 
nadesłanych ankiet można sądzić, że zadania objęte działaniem DK.OP.8 odbierane są jako 
podstawowe – powszechnie obowiązujące. 
Obowiązkiem ustawowym jest systematyczny przegląd pozwoleń wodno-prawnych, 
obejmujący również weryfikację tych pozwoleń w celu dokonania oceny stopnia 
wykorzystania przyznanego poboru wody a następnie w wyniku dokonanych ustaleń - zmiany 
pozwolenia w celu dostosowania pozwolenia do rzeczywistego poboru wody i potrzeb 
wodnych użytkownika ujęcia wód podziemnych, również w kierunku oszczędnej gospodarki 
zasobami wodnymi. Na obecnym etapie analizy ankiet rysują się wyraźnie problemy 
metodyczne z ilościową oceną skuteczności tych działań. 
W przeprowadzonej ankiecie ocena skuteczności realizacji zadań dotyczyła aspektu 
formalnego – ilościowej charakterystyki wdrożenia planowanych zadań do realizacji, 
wyrażonej liczbowo i procentowo z uwzględnieniem liczby zweryfikowanych pozwoleń 
wodno-prawnych na pobór z ujęć wód podziemnych w kierunku racjonalnego 
gospodarowania wodą poprzez ograniczenie poboru wody na cele produkcyjne w wyniku 
wprowadzenia technologii wodo-oszczędnych.  
Ostatecznym celem działań związanych z racjonalnym gospodarowaniem wodami w zakresie 
objętym ankietą DK.OP.8 jest uzyskanie i utrzymanie dobrego stanu ilościowego wód 
podziemnych. Identyfikacja zmian stanu wód podziemnych, będąca podstawą do 
środowiskowej oceny skuteczności zastosowanych działań, będzie zatem wymagała 
systematycznych obserwacji i badań prowadzonych w lokalnych monitoringach wód 
podziemnych w jednolitych częściach wód podziemnych – szczególnie w JCWPd 
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zagrożonych niespełnieniem celów RDW. Jest to zatem ocena wykraczająca poza zakres 
przeprowadzonej ankietyzacji, ustalana w trybie specjalistycznych ekspertyz i będzie 
przedmiotem odrębnych okresowych raportów sporządzanych przez IOŚ i PSH. 
Jak to zaznaczono przy omawianiu wyników poprzednich ankiet, w  trakcie telefonicznych 
konsultacji uzyskano szereg informacji dotyczących zagadnień formalnych i metodycznych 
wdrażania programów działań zawartych w planach gospodarowania wodami w dorzeczach. 
Wnioski z nich wypływające powinny być przedyskutowane i podsumowane w odrębnym 
trybie i z udziałem organów administracji centralnie odpowiedzialnej za wdrożenie działań 
zawartych w Programie wodno-środowiskowym kraju. 
 

2.5.2. Numer i nazwa działania: DK.PR.3 Opracowanie programu 
zapobiegania poważnym awariom i zarządzanie ryzykiem - 
Opracowanie wojewódzkich planów zarządzania ryzykiem dla 
wszystkich województw oraz planów powiatowych dla tych powiatów, 
na terenie których znajduje się więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych 
(z liczby ok. 1200 obiektów niebezpiecznych na terytorium kraju) 

 
Najważniejsze uwagi do ankiet 
Ankietę skierowano do wszystkich starostw powiatowych w Polsce. Dotyczyła sprawdzenia 
czy Starostwa, w których znajduje się powyżej 5 Zakładów Dużego Ryzyka (ZDR) 
opracowały Plany uwzględniające informacje o zagrożeniach awariami obiektów 
niebezpiecznych. Działanie to wynika z Polityki ekologicznej Państwa. 

Problemy 
W okresie przewidzianym na wypełnienie ankiety wykonano szereg rozmów telefonicznych 
z pracownikami Urzędów Starostw Powiatowych w tym w: Mławie, Pińczowie, Brzesku i in. 
– kilkadziesiąt rozmów w okresie ankietowania. Przedstawiciele starostw nie są świadomi czy 
na terenie ich powiatu znajdują się ZDR, ile ich jest. Pytano czy chodzi o Plany zarządzania 
kryzysowego myląc je czasami z Planami uwzględniającymi informacje o zagrożeniach 
awariami obiektów niebezpiecznych. W związku z tym, nawet jeśli na obszarze starostwa 
występowały ZDR-y wpisywano: „nie dotyczy” czyli, że nie mają opracowanych ww. Planów 
uwzględniających informacje o zagrożeniach awariami obiektów niebezpiecznych. Starostwa, 
które udzieliły odpowiedzi, że mają takie Plany – są to, jak wynika z uwag w ankiecie, Plany 
zarządzania kryzysowego lub Plany operacyjno-ratownicze opracowane przez Państwową 
Straż Pożarną. 

Przykłady uwag ze starostw – cytaty z ankiet: 
− Miejski Plan Zarządzania Kryzysowego uwzględniający informacje o zagrożeniach 

awariami obiektów niebezpiecznych. 
− Uważamy, że właściwym adresatem tej ankiety powinna być Komenda Wojewódzka 

PSP, która zgodnie z prawem ochrony środowiska odpowiada za sporządzanie 
zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla terenów narażonych na skutki 
awarii przemysłowej. 

− Plan operacyjno-ratowniczy obowiązuje od 01.04.2012 r. Na terenie powiatu 
malborskiego znajduje się mniej niż 5 obiektów niebezpiecznych. 
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Podsumowanie statystyczne odpowiedzi  
201 Odesłanych ankiet 

199 Starostw zaznaczyło opcję „nie dotyczy” 

2 Starostwa z opracowanym planem zarządzania ryzykiem 

2 Starostwa z planem zarządzania ryzykiem w trakcie 
opracowania 

0 Starostwa z nie rozpoczętą realizacją planu zarządzania 
ryzykiem 

 
Procent zwrotu ankiet – 52,5 % (z 379 starostw), z czego tylko 4 starostwa udzieliły innej 
odpowiedzi niż „nie dotyczy”. 
W założeniu ankieta miała zostać skierowana tylko do tych starostw, gdzie znajduje się 
więcej niż 5 ZDR. Analiza danych dla trzech powiatów, w których obecnie znajduje się 
więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych tj. bialskim, kędzierzyńsko-kozielskim i w grodzkim 
powiecie płockim wykazała brak realizacji działania. 
 

2.5.3. Numer i nazwa działania: P.GK.5 Racjonalne gospodarowanie 
woda przeznaczoną do spożycia 

Najważniejsze uwagi do ankiet 
Mimo załączonego do ankiet pisma Prezesa KZGW oraz pisma Dyrektora oddziału IMGW-
PIB w Krakowie, niemal wszyscy konsultowani telefonicznie lub e-mailowo ankietowani 
zwracali się z prośbą o wyjaśnienie celu ankiety, podanie okresu czasu obejmującego 
realizację działań wykazywanych w ankietach oraz o wskazanie adresów internetowych, pod 
którymi można zapoznać się z PWŚK, planami gospodarowania wodami w obszarach 
dorzeczy a także zasięgiem obszarowym JCWPd na tle krajowego rejestru granic 
administracyjnych. 
W trakcie konsultacji udzielanych przez specjalistę ds. spraw wód podziemnych wyjaśniano 
również ankietowanym znaczenie programów działań podstawowych i programów działań 
uzupełniających. Wymagał wyjaśnienia również ostateczny cel ankiety. Ankieta dotycząca 
racjonalnej gospodarki wodą stwarzała problemy związane ze słabo widocznym dla powiatów 
związkiem pomiędzy tytułem działania a treścią ankiety. W ramach konsultacji, specjalista ds. 
spraw wód podziemnych udzielił urzędom powiatowym (starostwom ziemskim i grodzkim) 
łącznie 91 wyjaśnień telefonicznych oraz 18 wyjaśnień drogą e-mailową (powiaty z reguły 
zgłaszały potrzebę wyjaśnień do wszystkich ankiet z zakresu wód podziemnych). 
Zapis „nie dotyczy” podany na wstępie do ankiety jest rozumiany przez ankietowanych 
dwojako: w sposób formalno-prawny (czyli określający statutowe obowiązki organu 
administracji w zakresie obejmującym ankietę) oraz sposób faktyczny - czy obiekty lub 
działania wymienione w ankiecie występują na terenie powiatu. 
Zatwierdzanie projektów prac geologicznych oraz dokumentacji hydrogeologicznych 
ustalających zasoby eksploatacyjne ujęć o wysokości do 50 m3/godz. – w tym ujęć wód 
podziemnych na potrzeby zbiorowego zaopatrzeniem ludności w wodę do spożycia - jest 
ustawowym obowiązkiem starosty. Z tego względu wszystkie ankiety odesłane w trybie „nie 
dotyczy” należy interpretować w taki sposób, że do starosty nie wpłynęły projekty prac 
geologicznych i dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne 
dodatkowego lub nowego ujęcia wód podziemnych jako ujęcia alternatywnego w stosunku do 
ujęcia istniejącego. 
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Pytania telefoniczne najczęściej dotyczyły także znaczenia „alternatywnego źródła 
zaopatrzenia w wodę”, pod którym rozumiano również studnie awaryjne i zastępcze oraz 
nowe studnie wykonywane dla zaopatrzenia w wodę konkretnego odbiorcy, który pragnie 
mieć własne źródło zaopatrzenia w wodę, niezależne od istniejącej sieci wodociągowej. 
W trakcie udzielanych konsultacji wyjaśniano respondentom, że ankieta nie dotyczy tych 
przypadków. Natomiast z otrzymanych ankiet wynika, że do kategorii „ujęć alternatywnych” 
zostało zakwalifikowanych co najmniej 138 udokumentowanych ujęć awaryjnych lub ujęć 
nowych w znaczeniu jak wyżej. Taka odpowiedź ankietowanych była wynikiem nie 
skonsultowania jej ze specjalistą ds. wód podziemnych. 
Liczne pytania dotyczyły weryfikacji pozwoleń wodno-prawnych – w jakim stopniu pokrywa 
się ona z wymaganym przez odnośny zapis Ustawy prawo wodne dotyczący obowiązku 
okresowego przeglądu pozwoleń wodno-prawnych wydanych przez właściwy organ – tu 
starostę – nie rzadziej niż co 4 lata. Jednakże z 12-tu przeprowadzonych konsultacji 
telefonicznych wynika, że obowiązek ten nie był systematycznie realizowany przez starostwo, 
zaś w przypadku 3 konsultacji – że przegląd taki nie był przeprowadzany od co najmniej 
10 lat. 
Pytania dotyczyły również okresu czasu objętego ankietą – w trybie konsultacji 
telefonicznych i e-mailowych wyjaśniano, że ankieta powinny być weryfikacje dokonane w 
ramach przeglądów pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód prowadzone w latach 2010-
2012, zatem obejmujące pozwolenia wydane po roku 2006. W części przypadków taki 
przegląd wykonany poprzednio w 2009 roku planowany był na 2013 rok, czyli był 
dokonywany zgodnie z interpretacja prawa lecz nie mógł być wymieniony w ankiecie. 
Niektóre wyjaśnienia i uwagi ankietowanych były bardzo szczegółowe, zwłaszcza wtedy, gdy 
starostwo powierzyło wypełnienie ankiety firmie odpowiedzialnej za dostarczenie wody 
miastu. Między innymi taka sytuacja dotyczyła starostwa grodzkiego Poznania. Z udzielonej 
informacji wynika, że obecnie planowana jest przez AQUANET S.A., spółkę zaopatrująca w 
wodę mieszkańców miasta Poznania, modernizacja istniejących ujęć: infiltracyjnego: 
"Dębina" w Poznaniu i infiltracyjno-podziemnego "Mosina" w m. Mosina, gm. Mosina. 
Ponadto prowadzone są obecnie prace na terenie planowanym pod rozbudowę ujęcia 
"Dębiny" - tereny perspektywiczne. Poznań jest również zaopatrywany w wodę z ujęcia wód 
podziemnych "Gruszczyn" zlokalizowanego w m. Gruszczyn, gm. Swarzędz. 
Podobne szczegółowe informacje dotyczyły powiatów nadmorskich gdzie występuje 
sezonowy wysoki pobór i planuje się - dla poprawy sytuacji (zagrożenie zasoleniem) - 
budowę ujęć poza ich granicami dla uzupełnienia niedoborów i podniesienia bezpieczeństwa 
zaopatrzenia w wodę; już dzisiaj zaopatrzenie gminy Dziwnów następuje z ujęć 
zlokalizowanych w gminie Wolin i Kamień Pomorski; gminy powiatu ponoszą sukcesywnie 
duże nakłady na wodociągowanie i budowę ujęć. 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi  
Z powiatów wpłynęło 379 ankiet dotyczących działań P.GK.5, z czego w 198 ankietach 
udzielono odpowiedzi w zakresie zależnym od pytania. 
Na pytanie nr 1 ”Liczba zatwierdzonych projektów prac geologicznych dla udokumentowania 
zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych udokumentowanych jako alternatywnych 
źródeł wody do spożycia” 59 powiatów wykazało 89 zatwierdzonych przez starostę projektów 
prac w tym zakresie. Z przeprowadzonych konsultacji telefonicznych i e-mailowych można 
jednak wnioskować, że poza dwoma powiatami nadmorskimi, zamieszczone odpowiedzi 
dotyczące zatwierdzonych projektów obejmują informacje o studniach zastępczych, 
awaryjnych i nowych (dla użytkowników indywidualnych) – nie o ujęciach alternatywnych. 
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Powiaty konsultujące ankietę – po wyjaśnieniu znaczenia „alternatywnego źródła wody do 
spożycia” – stwierdzały brak deficytów na ujęciach istniejących i wówczas deklarowały „0” 
zatwierdzonych projektów prac geologicznych na wykonanie ujęcia i „0” przyjętych 
dokumentacji ujęć wód podziemnych. Można również wnioskować, że taka sytuacja była 
również określana deklaracją „nie dotyczy” ze względu na stan faktyczny (brak potrzeb dla 
poszukiwania ujęć alternatywnych) i/lub stan formalno-prawny (stwierdzając, że to gminy a 
nie powiaty za zobowiązane do zapewnienia ludności wody do spożycia w systemie 
zaopatrzenia zbiorowego, w tym do poszukiwania alternatywnych ujęć wód podziemnych w 
sytuacji gdy ujęcia istniejące nie spełniają swojej roli ze względu na zbyt małe zasoby lub 
zagrożenie dla jakości eksploatowanego poziomu wodonośnego, albo jego zanieczyszczenie 
nie możliwe do efektywnego usunięcia). 
Na pytanie nr 3 „Liczba ujęć wód podziemnych, dla których udokumentowano zasoby 
eksploatacyjne jako alternatywne źródło wody do spożycia” wykazano 138 przyjętych przez 
starostę dokumentacji zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych. Wynik ten należy 
interpretować analogicznie do sytuacji dotyczącej projektów prac geologicznych na 
wykonanie ujęć. 
Na pytanie nr 5 „Liczba zweryfikowanych pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód 
podziemnych w aspekcie stopnia wykorzystania poboru przyznanego pozwoleniem wodno-
prawnym oraz w aspekcie możliwości racjonalizacji (zwiększenia efektywności) 
wykorzystania wody w kierunku ograniczenia dopuszczalnego poboru”, ankietowani 
wykazali 337 zweryfikowane pozwolenia wodno-prawne. W trakcie przeprowadzonych 
konsultacji telefonicznych, ankietowani stwierdzali, że weryfikacja pozwoleń wodno-
prawnych na pobór wody jest prowadzona przy przeglądach pozwoleń dokonywanych 
zgodnie z art. 136 ust. 2 Prawa wodnego. Weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych 
prowadzona jest w ramach realizacji zadań budżetowych starostw zaplanowanych do 
31.12.2012 r.  
Na pytanie 18. „Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizację działania do końca roku 
2012?” respondenci wskazywali na fakt prowadzenia przez powiat działań administracyjnych 
w ramach zadań ustawowych pokrywanych ze środków własnych. 

Wnioski ogólne pod kątem oceny merytorycznej wyników ankiet  
Generalnie należy stwierdzić, że brak jest jasnego rozróżnienia działań uzupełniających od 
podstawowych, czyli takich działań, które powszechnie obowiązują gdyż wynikają z ustaleń 
prawnych i statutowych obowiązków organów samorządowych (także z uwzględnieniem ich 
realizacji w podziale na jednostki administracyjne). Zaopatrzenie ludności w wodę dobrej 
jakości i w wystarczającej ilości jest nadrzędnym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej 
i Ustawy prawo wodne. Obowiązek ten bezpośrednio spoczywa na gminie i powinien być 
realizowany powszechnie, bez względu na stan JCWPd, natomiast na staroście ciąży 
obowiązek - wynikający z prawa geologicznego – nadzoru nad projektowaniem 
i dokumentowaniem ujęć wód podziemnych o zasobach eksploatacyjnych <50 m3/godz. 
Podobnym obowiązkiem starosty jest przegląd pozwoleń wodno-prawnych, obejmujący 
również weryfikację tych pozwoleń w zakresie dokonania oceny stopnia wykorzystania 
przyznanego poboru wody a następnie w wyniku dokonanych ustaleń - zmiany pozwolenia 
w celu dostosowania parametrów pozwolenia do rzeczywistego poboru wody i potrzeb 
wodnych użytkownika ujęcia wód podziemnych. 
Z przeprowadzonej analizy nadesłanych ankiet można sądzić, że zadania objęte działaniem 
P.GK.5 są traktowane jako działania podstawowe – powszechnie obowiązujące. Na obecnym 
etapie analizy ankiet rysują się wyraźnie problemy z ilościową oceną skuteczności 
i efektywności tych działań. 
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W przeprowadzonej ankiecie ocena skuteczności realizacji zadań dotyczyła aspektu 
formalnego – ilościowej charakterystyki wdrożenia planowanych zadań do realizacji, 
wyrażonej liczbowo i procentowo z uwzględnieniem liczby projektów i dokumentacji 
hydrogeologicznych ujęć wód podziemnych uznanych jako alternatywne oraz liczby 
zweryfikowanych pozwoleń wodno-prawnych na pobór z ujęć wód podziemnych.  
Ostateczny cel działań związanych z racjonalnym gospodarowaniem wodami w zakresie 
objętym ankietą PG.K.5 stanowi zaopatrzenie ludności w wodę z ujęć wód podziemnych w 
poziomach wodonośnych spełniających kryteria dobrego stanu chemicznego w warunkach 
zapewniających utrzymanie stanu dobrego i nie pogarszanie stanu istniejącego w zakresie 
stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych. Identyfikacja zmian stanu wód 
podziemnych, będąca podstawą do środowiskowej oceny skuteczności zastosowanych 
działań, będzie zatem wymagała systematycznych obserwacji i badań prowadzonych 
w lokalnych monitoringach wód podziemnych w jednolitych częściach wód podziemnych – 
szczególnie w JCWPd zagrożonych niespełnieniem celów RDW. Jest to zatem ocena 
wykraczająca poza zakres przeprowadzonej ankietyzacji, ustalana w trybie specjalistycznych 
ekspertyz i będzie przedmiotem odrębnych okresowych raportów sporządzanych przez IOŚ 
i PSH. 
W trakcie telefonicznych konsultacji udzielanych ankietowanym uzyskano szereg informacji 
o charakterze ogólnym, dotyczących zagadnień formalnych i metodycznych wdrażania 
programów działań zawartych w Programie wodno-środowiskowym kraju i planach 
gospodarowania wodami w dorzeczach z uwzględnieniem podziału na jednolite części wód 
podziemnych. Wnioski wypływające z konsultacji w tym zakresie powinny być 
przedyskutowane i podsumowane w odrębnym trybie i z udziałem organów administracji 
centralnie odpowiedzialnej za wdrożenie działań zawartych w Programie wodno-
środowiskowym kraju i planach gospodarowania wodą w obszarach dorzeczy. 
 

2.5.4. Numer i nazwa działania: P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji 
i wypłukiwaniu zanieczyszczeń  

Zadane pytania: 
1. Powierzchnia gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na 

cele rolne skontrolowanych pod względem stosowania art. 15 ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, nr 121 poz. 1266) w roku 
2010. 

2. Powierzchnia gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na 
cele rolne skontrolowanych pod względem stosowania art. 15 ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, nr 121 poz. 1266) w roku 
2011. 

3. Powierzchnia skontrolowanych gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów 
zrekultywowanych na cele rolne, których właściciele nie stosują się do wymagań art. 
15 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, 
nr 121 poz. 1266) w roku 2010. 

4. Powierzchnia skontrolowanych gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów 
zrekultywowanych na cele rolne, których właściciele nie stosują się do wymagań art. 
15 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, 
nr 121 poz. 1266) w roku 2011. 
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Najważniejsze uwagi do ankiet 
Uwagi i pytania wypełniających: Gdzie mogę znaleźć informację o Programie wodno-
środowiskowy kraju, gdzie mogę znaleźć informację czy mój urząd jest odpowiedzialny za 
realizację danego działania, czy Program wodno-środowiskowy kraju był z nami 
konsultowany, czy mamy obowiązek odpowiedzieć na pytania zawarte w ankiecie. 
Liczba telefonów: ok. 160 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi 
Pytania wysłano do wszystkich (czyli 379) starostw powiatowych w Polsce. Otrzymano 
odpowiedzi z 229 urzędów. Spośród nadesłanych odpowiedzi tylko 19 starostw powiatowych 
skontrolowało grunty rolne i grunty zrekultywowane na cele rolne pod względem stosowania 
art. 15 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Pozostałe urzędy 
nie przeprowadzały kontroli bądź powołując się na art. 5b ustawy (Przepisów ustawy nie 
stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach 
administracyjnych miast.) odpowiedziały, że zadane pytania ich nie dotyczą (w przypadku 
gdy miasto na prawach powiatu udzieliło odpowiedzi „0” zakwalifikowano ją, na podstawie 
art. 5b ww ustawy, jako „nie dotyczy”). Łączna liczba odpowiedzi nie „dotyczy” - 40. 
W przypadku, gdy starostwo udzieliło odpowiedzi „nie dotyczy”, a wg przepisów ustawy 
miało obowiązek przeprowadzać kontrole, taką odpowiedź traktowano jako „0”. 
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2.6. ANKIETA DO URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH 
 

2.6.1. Numer i nazwa działania: P.GK.3. Działanie wynikające 
z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej  

W ramach działania P.GK.3 - Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej - opracowanie ,,Wojewódzkich programów oczyszczania ścieków 
koordynowanych przez urzędy wojewódzkie dla pozostałych aglomeracji <2000 RLM” 
rozesłano ankietę do 8 urzędów marszałkowskich. Przed rozesłaniem ankiety 
przeprowadzono wywiad w wybranych urzędach marszałkowskich i urzędach wojewódzkich, 
z którego wynika jednoznacznie, że zarówno urzędy marszałkowskie oraz urzędy 
wojewódzkie nie posiadają ustawowej kompetencji do sporządzania i koordynowania prac 
związanych z opracowaniem ,,Wojewódzkich programów oczyszczania ścieków 
koordynowanych przez urzędy wojewódzkie dla pozostałych aglomeracji <2000 RLM”.  
Ocena stopnia realizacji zadań została przeprowadzona w oparciu o dane zgromadzone 
w ramach ankiety rozesłanej do 8 urzędów marszałkowskich. Odpowiedź uzyskano 
z 4 urzędów. Urzędy te nie realizują działania.  
Niepodjęcie realizacji działania jest dowodem na brak stosownych regulacji prawnych 
i odpowiednich wytycznych co do zasad opracowania programu oraz na brak ustawowej 
kompetencji do sporządzania i koordynowania prac związanych z w/w opracowaniem. Taką 
informację uzyskano po analizie otrzymanych ankiet. 
 

2.6.2. Numer i nazwa działania: P.GK.4 Realizacja zadań systemowych 
gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarki odpadami - 
zagospodarowanie osadów ściekowych 

W ramach działania rozesłano ankiety do 16 urzędów marszałkowskich. Odpowiedź na 
ankietę otrzymano od 6 urzędów. Uzyskano dane o ilości osadów ściekowych (tony) 
wyprodukowanych w roku 2010 (brak danych za lata 2011 i 2012 – dane za rok 2011 
znajdują się w opracowaniu).  
Ze względu na niewystarczającą liczbę odpowiedzi ocenę stopnia realizacji działania oraz 
jego skuteczności wykonano w oparciu o dane opublikowane w WPGO oraz zgromadzone w 
WSO. Wykonawca przeprowadził analizę danych publikowanych w WPGO oraz 
przeprowadził wywiad telefoniczny z pracownikami  Departamentów (Wydziałów) 
Środowiska w poszczególnych urzędach marszałkowskich (informacje z bazy danych WSO). 
 

2.6.3. Numer i nazwa działania: P.GK.5 Racjonalne gospodarowanie wodą 
przeznaczoną do spożycia  

W ankietach nadesłanych przez urzędy marszałkowskie brak informacji mogących stanowić 
podstawę dla sformułowania wniosków o stanie realizacji zadań objętych działaniem P.GK.5. 
Ocena zadań prowadzonych w ramach tego działania jest oparta o wyniki ankiet nadesłanych 
przez starostów. 
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2.6.4. Numer i nazwa działania: PD.PR.3 Zdawanie rocznych raportów odnośnie 
pomiarów ilości i jakości wód pobieranych, zrzucanych, wtłaczanych 
i odwadnianych, wraz z zasięgiem leja depresji, na terenach górniczych jako 
warunek w pozwoleniach wodnoprawnych wydawanych na użytkowanie 
wód  

W ankietach nadesłanych przez urzędy marszałkowskie brak informacji mogących stanowić 
podstawę dla sformułowania wniosków o stanie realizacji zadań objętych działaniem 
PD.PR.3. 
Ocena zadań prowadzonych w ramach tego działania będzie oparta o wyniki ankiet 
nadesłanych przez starostów. 
 

2.6.5. Numer i nazwa działania: P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji 
i wypłukiwaniu zanieczyszczeń  

Zadane pytania: 
1. Powierzchnia gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na 

cele rolne skontrolowanych pod względem stosowania art. 15 ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, nr 121 poz. 1266) w roku 
2010. 

2. Powierzchnia gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na 
cele rolne skontrolowanych pod względem stosowania art. 15 ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, nr 121 poz. 1266) w roku 
2011. 

3. Powierzchnia skontrolowanych gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów 
zrekultywowanych na cele rolne, których właściciele nie stosują się do wymagań art. 
15 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, 
nr 121 poz. 1266) w roku 2010. 

4. Powierzchnia skontrolowanych gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów 
zrekultywowanych na cele rolne, których właściciele nie stosują się do wymagań art. 
15 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.  2004, 
nr 121 poz. 1266) w roku 2011. 

Najważniejsze uwagi do ankiet 
Uwagi i pytania wypełniających: czy Program wodno-środowiskowy kraju był z nami 
konsultowany. 
Liczba telefonów: 2. 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi 
Pytania wysłano do wszystkich (czyli 16) urzędów marszałkowskich w Polsce. Otrzymano 
5 odpowiedzi. Odpowiedzi „nie dotyczy” udzieliły 3 urzędy. Wg zapisów ustawy z dnia 
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych marszałek województwa jest 
zobowiązany do kontrolowania przestrzegania zapisów ustawy, więc w przypadku udzielenia 
odpowiedzi „nie dotyczy” zakwalifikowano ją jako „0”.  
Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odmówił odpowiedzi 
przytaczając interpretację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przepisu art. 26 ust. 1 
ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
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2.6.6. Numer i nazwa działania: P.OP.5 Promocja "Programu 
rolnośrodowiskowego" objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 

Zadane pytania: 
1. Czy w gminie prowadzone są/były (w okresie 2010-2012) szkolenia obejmujące 

szczegółowe zagadnienia dotyczące programu rolnośrodowiskowego?  
2. Kto jest organizatorem tych szkoleń? (tekst do 100 znaków) 
3. Ile osób uczestniczyło już w szkoleniach?  
4. Ile osób jeszcze będzie uczestniczyło w szkoleniach?  

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi 
Pytania wysłano do wszystkich (czyli 16) urzędów marszałkowskich w Polsce. Otrzymano 
4 odpowiedzi – wszystkie „nie dotyczy”. 
 

2.6.7. Numer i nazwa działania: DK.OP.8 Analiza opłat i koncesji za korzystanie 
z zasobów wodnych  

W ankietach nadesłanych przez urzędy marszałkowskie brak informacji mogących stanowić 
podstawę dla sformułowania wniosków o stanie realizacji zadań objętych działaniem 
DK.OP.8. 
Ocena zadań prowadzonych w ramach tego działania będzie oparta o wyniki ankiet 
nadesłanych przez starostów. 
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2.7. ANKIETA DO URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH 
 

2.7.1. Numer i nazwa działania: DK.PR.3 Opracowanie programu 
zapobiegania poważnym awariom i zarządzanie ryzykiem - 
Opracowanie wojewódzkich planów zarządzania ryzykiem dla 
wszystkich województw oraz planów powiatowych dla tych powiatów, 
na terenie których znajduje się więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych 
(z liczby ok. 1200 obiektów niebezpiecznych na terytorium kraju)  

Najważniejsze uwagi do ankiet 
Ankietę skierowano do wszystkich Urzędów Wojewódzkich. Celem było zebranie informacji, 
czy instytucje te opracowały Plany uwzględniające informacje o zagrożeniach awariami 
obiektów niebezpiecznych. Działanie to wynika z Polityki ekologicznej Państwa. 

Problemy 
W przypadku jednego UW zadano pytanie skąd urząd powinien wiedzieć o ZDR i gdzie taki 
rejestr można znaleźć. Nie znane było również działanie dotyczące wykonywania ww. 
Planów.  

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi. 
1 Odesłanych ankiet 

0 Województw zaznaczyło opcję „nie dotyczy” 

1 Województw z opracowanym planem  

0 Województw z planem w trakcie opracowania 

0 Województw z nie rozpoczętą realizacją planu  

Informacja została przekazana tylko z jednego Urzędu Wojewódzkiego. 
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2.8. ANKIETA DO OŚRODKÓW DORADZTWA ROLNICZEGO 
 

2.8.1. Numer i nazwa działania: P.RL.1. Redukcja zanieczyszczenia wód 
spowodowanego przez azotany pochodzenia rolniczego  

Zadane pytania: 
1. Liczba zwizytowanych w roku 2010 gospodarstw stanowiących istotne źródło emisji 

związków azotu w obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie związkami 
azotu ze źródeł rolniczych. 

2. Liczba zwizytowanych w roku 2011 gospodarstw stanowiących istotne źródło emisji 
związków azotu w obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie związkami 
azotu ze źródeł rolniczych. 

3. % zwizytowanych w roku 2010 gospodarstw stanowiących istotne źródło emisji 
związków azotu w obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie związkami 
azotu ze źródeł rolniczych stosujących zasady Dobrej Praktyki Rolniczej. 

4. % zwizytowanych w roku 2011 gospodarstw stanowiących istotne źródło emisji 
związków azotu w obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie związkami 
azotu ze źródeł rolniczych stosujących zasady Dobrej Praktyki Rolniczej. 

Najważniejsze uwagi do ankiet 
Uwagi, pytania wypełniających: co to jest Program wodno-środowiskowy kraju? 
Liczba telefonów, e-maili: 2.  
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach odmówił odpowiedzi. 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi  
Pytania wysłano do 7 Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR). Otrzymano odpowiedzi 
z 6 ośrodków. Lubelski oraz kujawsko-pomorski ODR udzieliły odpowiedzi na wszystkie 
zadane pytania, Wielkopolski ODR udzielił odpowiedzi na dwa pierwsze pytania, na dwa 
kolejne nie udzielono odpowiedzi wskazując, że ośrodek nie pełni funkcji kontrolnej w 
zakresie stosowania zasad Dobrej Praktyki Rolniczej.  
W przypadku obszaru szczególnie narażonego na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych – OSN w zlewni rzeki Płoni uzyskanie danych dotyczących liczby 
zarejestrowanych gospodarstw stanowiących istotne źródło emisji związków azotu oraz liczby 
zarejestrowanych gospodarstw stanowiących istotne źródło emisji związków azotu 
w obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych 
hodujących zwierzęta gospodarskie może stwarzać problemy.  
Zgodnie z rozporządzeniem nr 2/2008 z dnia 6 maja 2008 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie obowiązek identyfikacji źródeł emisji związków azotu oraz 
sporządzenie rejestru nałożony został na Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
(ZODR) w Barzkowicach. Jednakże zgodnie z przesłanym przez Dyrektora ZODR pismem 
ZODR nie ma obowiązku identyfikacji źródeł emisji związków azotu oraz sporządzenia 
rejestru. Wobec zaistniałej sytuacji w chwili obecnej nie ma wyznaczonej jednostki, która 
miałaby obowiązek identyfikacji źródeł emisji związków azotu oraz sporządzenie rejestru na 
terenie OSN w zlewni rzeki Płoni. 
 



 
 

82 

2.8.2. Numer i nazwa działania: P.OP.5 Promocja "Programu 
rolnośrodowiskowego" objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 

Zadane pytania 
1.  

Na jakim etapie są szkolenia obejmujące 
szczegółowe zagadnienia dotyczące 
programu rolnośrodowiskowego 
(Status) 

Czy są przewidziane opóźnienia 
w realizacji działania do końca 
roku 2012  

Przyczyna opóźnień lub 
niepodjęcia działania (opis 
do 2000 znaków) 

Możliwe odpowiedzi Możliwe odpowiedzi 

  

Przeprowadzono wszystkie zaplanowane 
tury szkoleń 
Szkolenia są w trakcie 
Nie rozpoczęto szkoleń  

tak 
nie 
nie dotyczy (tylko w przypadku 
wybrania odpowiedzi: 
Przeprowadzono wszystkie 
zaplanowane tury szkoleń) 

 
Czy jest zabezpieczenie 
finansowe na realizację 
działania do końca roku 2012 
(opis do 2000 znaków) 

Opis kosztów (co zostało 
uwzględnione w kalkulacji 
kosztów) (opis do 2000 
znaków) 

Źródła finansowania 
działania ze środków UE 
(można wybrać więcej niż 
jedną odpowiedź) 

Uwagi (opis 
do 2000 
znaków) 

    

Możliwe odpowiedzi 

  

fundusz strukturalny 
fundusz spójności 
fundusz rolny 
fundusz rybacki 
LIFE+ 
RTD 
inny (proszę podać jaki) 

 

2. Liczba zaplanowanych w roku 2010 tur szkoleń obejmujących szczegółowe 
zagadnienia dotyczące  programu rolnośrodowiskowego. 

3. Liczba przeprowadzonych w roku 2010 tur szkoleń obejmujących  szczegółowe 
zagadnienia dotyczące programu rolnośrodowiskowego. 

4. Liczba zaplanowanych w roku 2011 tur szkoleń obejmujących szczegółowe 
zagadnienia dotyczące programu rolnośrodowiskowego. 

5. Liczba przeprowadzonych w roku 2011 tur szkoleń obejmujących  szczegółowe 
zagadnienia dotyczące programu rolnośrodowiskowego. 

6. Liczba zaplanowanych w roku 2012 tur szkoleń szczegółowe zagadnienia dotyczące 
programu rolnośrodowiskowego. 

7. Liczba przeprowadzonych  w roku 2012 (do chwili obecnej) tur szkoleń obejmujących  
szczegółowe zagadnienia dotyczące programu rolnośrodowiskowego. 

Najważniejsze uwagi do ankiet 
Liczba telefonów: 10. Wszyscy dzwoniący informowali, że ich Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego nie jest odpowiedzialny za realizację działania P.OP.5. Część ośrodków przesłała 
informacje na temat przeprowadzonych szkoleń w ramach działalności statutowej ośrodka. 
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Podsumowanie statystyczne odpowiedzi  
Pytania wysłano do wszystkich 16 wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. 
Odpowiedziało 15 ośrodków, z których wszystkie poinformowały, że nie są odpowiedzialne 
za realizację działania P.OP.5 jednocześnie przesyłając (za wyjątkiem Dolnośląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego) informacje o prowadzonych szkoleniach w ramach 
działalności statutowej - wskaźnik stopnia realizacji działania opracowano w oparciu o te 
informacje. 
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2.9. ANKIETA DO REGIONALNYCH ZARZĄDÓW GOSPODARKI WODNEJ  
 

2.9.1. Numer i nazwa działania: P.OW.3. Budowa przepławki, 
przywrócenie drożności odcinków rzek (cieki naturalne) 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi  
Ankiety wysłano do 7 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW). 
W ramach ankietyzacji uzupełniającej pytanie do RZGW nieznacznie przeformułowano na 
następujące: 
„Jaki procent długości cieków administrowanych przez RZGW objętych działaniem P.OW.3. 
(udrożnienie poprzez budowę lub modernizację przepławki, przebudowę istniejących 
przegród lub ich likwidację) jest w fazie:  

− inwestycja ukończona, 
− projekt udrożnienia w fazie budowlanej, 
− projekt udrożnienia w fazie opracowywania, 
− prace nad planem udrożnienia nie rozpoczęte.” 

Ponadto autorzy przygotowali szczegółowe wyjaśnienia oraz konkretny przykład wypełniania 
ankiety. 
Odpowiedzi uzyskano z 6 RZGW (86 %), przy czym w 5 przypadkach uzyskano informację 
„nie dotyczy”. 
 

2.9.2. Numer i nazwa działania: P.OW.4. Budowa przepławki, 
przywrócenie drożności odcinków rzek (cieki silnie zmienione) 

Podsumowanie statystyczne  
Ankiety wysłano do 7 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW). 
Odpowiedzi uzyskano z 6 RZGW (86 %). 
W ramach ankietyzacji uzupełniającej pytanie do RZGW nieznacznie przeformułowano na 
następujące: 
„Jaki procent długości cieków administrowanych przez RZGW objętych działaniem P.OW.4. 
(udrożnienie poprzez budowę lub modernizację przepławki, przebudowę istniejących 
przegród lub ich likwidację) jest w fazie:  

− inwestycja ukończona, 
− projekt udrożnienia w fazie budowlanej, 
− projekt udrożnienia w fazie opracowywania, 
− prace nad planem udrożnienia nie rozpoczęte.” 

Ponadto autorzy przygotowali szczegółowe wyjaśnienia oraz konkretny przykład wypełniania 
ankiety. 
Odpowiedzi uzyskano z 6 RZGW (86 %), przy czym w 3 przypadkach uzyskano informację 
„nie dotyczy”. 
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2.9.3. Numer i nazwa działania: P.OP.1. Opracowanie warunków 
korzystania z wód regionu.  

W ramach działania P.OP.1 powinny być realizowane następujące działania: 
− Opracowanie warunków korzystania z wód regionu (dotyczy 1 064 SCWP), 
− Opracowanie ,,Programu redukcji fosforu” dla części wód (dotyczy 10 SCWP), 
− Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód, zwłaszcza na terenach 

o znacznym rozdysponowaniu wód podziemnych (dotyczy 10 SCWP). 
Ankieta została rozesłana do wszystkich RZGW (7). Odpowiedzi uzyskano od wszystkich 
RZGW. 
 

2.9.4. Numer i nazwa działania: P.OP.2. Opracowanie warunków 
korzystania z wód zlewni 

Działanie P.OP.2 dotyczy 191 SCWP (obszar 7 RZGW). 
Ankieta została rozesłana do wszystkich RZGW (7). Odpowiedzi uzyskano od wszystkich 
RZGW. 
 

2.9.5. Numer i nazwa działania: P.OP.3 Wzmocnienie zaplecza 
technicznego stanowisk związanych z ochroną środowiska w celu 
zapewnienia realizacji nowych przepisów krajowych i unijnych (m.in. 
komputeryzacja), zakup materiałów szkoleniowych i pomocniczych, 
szkolenia merytoryczne pracowników realizujących zadania ochrony 
środowiska 

Pytania w ankiecie 
1. Czy RZGW realizuje działania w zakresie wzmocnienia zaplecza technicznego stanowisk 
związanych z ochroną środowiska w celu zapewnienia realizacji nowych przepisów 
krajowych i unijnych (m.in. komputeryzacja), zakup materiałów szkoleniowych 
i pomocniczych, szkolenia merytoryczne pracowników realizujących zadania ochrony 
środowiska”? (tak/nie) 
2. Jeśli tak, to jakie to są działania i do kogo adresowane (np. RDOŚ, administracja 
samorządowa, inne)? Proszę o szczegółową informację dotyczącą zakresu działań 
i uzyskanych efektów. 
Szkolenia 

− Ilość zaplanowanych szkoleń. 
− Ilość przeprowadzonych szkoleń. 
− Ilość szkoleń, które odbędą się do końca 2012 r. 
− Kto w szkoleniach uczestniczył (jakie instytucje)? 
− Ilość osób zaplanowanych do przeszkolenia. 
− Ilość osób już przeszkolonych. 
− Ilość osób planowanych do przeszkolenia do końca 2012 r. 

Inne działania poza szkoleniami: 
− Wyposażenie w komputery (instytucja, ilość zakupionych komputerów, planowane 

zakupy do końca 2012 r.). 
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− Zakup materiałów pomocniczych i/lub szkoleniowych (jakich, dla kogo, ilość 
egzemplarzy). 

− Wydane (przygotowane i wydrukowane materiały tj. ulotki, broszury, itp.). Nakład, 
komu przekazane i w jakiej ilości. 

− Przekazane materiały (jakie, komu przekazane i w jakiej ilości). 
− Inne działania (jakie? Do kogo adresowane, jakie efekty). 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi 
Na 7 RZGW na ankietę odpowiedziało 5, z których 3 realizują działanie, a 2 nie realizują.  
Realizację działania zadeklarowały RZGW w Warszawie, Wrocławiu i w Krakowie. 
Działania te obejmują zarówno szkolenia dla pracowników RZGW (RZGW w Krakowie 
i w Warszawie), jak i szkolenia prowadzone przez RZGW (w Krakowie) dla pracowników 
urzędów marszałkowskich, RDOŚ, MZMiUW, planowane są warsztaty dla starostw 
powiatowych. RZGW we Wrocławiu zadeklarował wyposażenie swoich stanowisk pracy 
w niezbędny sprzęt komputerowy. 
Regionalne Zarządy nie były jednomyślne, jeśli chodzi o przypisanie realizowanych prac do 
działania P.OP.3. (działanie określono, jako niejednoznaczne). 
 

2.9.6. Numer i nazwa działania: P.OP.4 Propagowanie idei 
zrównoważonego rozwoju i upowszechnianie informacji 
o podejmowanych działaniach, akcjach, kampaniach na rzecz 
aktywnej ochrony środowiska 

Pytania w ankiecie 
Zadano następujące pytania: 
1. Czy RZGW realizuje działania w zakresie propagowania idei zrównoważonego rozwoju 
i upowszechniania informacji o podejmowanych działaniach, akcjach, kampaniach na rzecz 
aktywnej ochrony środowiska? (tak/nie) 
2. Jeśli tak, to jakie to są działania? Proszę o szczegółowy opis (ilość i rodzaj działania, do 
kogo adresowane, szacunkowo ilość uczestników/odbiorców)? Ile działań już zostało 
zrealizowanych w stosunku do planowanych? Ile jeszcze zostanie zrealizowanych do końca 
roku 2012? 
oraz pytania ogólne do działania. 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi 
Z 7 RZGW na ankietę odpowiedziało 6, z czego wszystkie zadeklarowały, że realizują 
działanie (Gliwice, Poznań, Warszawa, Kraków, Szczecin i Wrocław). 
Regionalne zarządy gospodarki wodnej realizują działania o charakterze promocyjnym, 
szkoleniowym i edukacyjnym. Z uzyskanych poprzez ankiety informacji wynika, że 
w szczególności są to następujące rodzaje działań:  

1. Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla administracji, użytkowników wód, 
organizacji społecznych (częściowo najprawdopodobniej realizowane 
w ramach konsultacji społecznych przy wdrażaniu RDW) – Kraków, Poznań, 
Gliwice, Warszawa, Szczecin, Wrocław. 

2. Konferencje i szkolenia – Kraków, Warszawa, Szczecin, Wrocław. 
3. Publikacja broszur informacyjnych oraz materiałów edukacyjnych – Poznań, 

Kraków, Gliwice, Szczecin. 
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4. Spotkania (seminaria) w szkołach i na uczelniach – Kraków, Gliwice, 
Warszawa, Szczecin, Wrocław. 

5. Uczestnictwo w dużych imprezach o zasięgu krajowym i regionalnym lub 
lokalnym (Święto Wisły, Światowy Dzień Ziemi, Światowy Dzień Wody, targi 
POLEKO i inne m.in. we współpracy z wędkarzami, kajakarzami, WOPR) – 
Kraków, Gliwice, Warszawa, Szczecin, Wrocław. 

6. Zamieszczanie materiałów informacyjnych na stronie WWW, 
rozpowszechnianie broszur i innych materiałów informacyjnych. 

7. Organizacja i udział w konferencjach prasowych. 
Niektóre z tych działań realizowane są systematycznie. 
Regionalne Zarządy nie były jednomyślne, jeśli chodzi o przypisanie realizowanych prac do 
działania P.OP.4 „Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i upowszechnianie informacji 
o podejmowanych działaniach, akcjach, kampaniach na rzecz aktywnej ochrony środowiska”.  
Część z działań realizowanych przez RZGW była związana z prowadzonymi konsultacjami 
społecznymi przy wdrażaniu RDW. 
 

2.9.7. Numer i nazwa działania: P.OP.8 Wyznaczenie obszaru 
ochronnego zbiornika wód śródlądowych - Zbiornik Świnna Poręba 

Działanie P.OP.8 dotyczy 5 SCWP (obszar RZGW w Krakowie) – Zbiornik Świnna Poręba. 
Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej BIP RZGW w Krakowie uzyskano 
informację, że ogłoszono przetarg na wyznaczanie strefy ochronnej zbiornika Świnna Poręba.  
 

2.9.8. Numer i nazwa działania: P.OP.8 Wyznaczenie obszaru 
ochronnego zbiornika wód śródlądowych – wody podziemne 

Najważniejsze uwagi wypełniających ankietę 
Brak uwag.  

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi  
Na tą ankietę odpowiedziało 1 RZGW wskazując, że działanie jest realizowane.  

Wnioski ogólne pod kątem oceny merytorycznej wyników ankiet 
Analiza stopnia realizacji działania - stanu prac nad wyznaczaniem obszarów ochronnych 
głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) - powinna być przeprowadzona na 
podstawie przekazywanego przez PIG – PIB do KZGW raportu o stanie prac nad 
wykonaniem dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne ustanawiania obszarów 
ochronnych GZWP. 
 

2.9.9. Numer i nazwa działania: DK.OP.8 Analiza opłat i koncesji za 
korzystanie z zasobów wodnych  

Najważniejsze uwagi wypełniających ankietę 
Brak uwag.  

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi 
Na tą ankietę odpowiedziało 7 RZGW wskazując, że działanie jest realizowane.  
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Wnioski ogólne pod kątem oceny merytorycznej wyników ankiet 
Ocena zadań prowadzonych w ramach tego działania będzie oparta o wyniki ankiet 
nadesłanych przez starostów. 
 

2.9.10. Numer i nazwa działania: P.GK.5 Racjonalne gospodarowanie 
wodą przeznaczoną do spożycia  

Najważniejsze uwagi wypełniających ankietę  
Brak uwag poza zasadniczą a stwierdzającą, że RZGW nie jest formalnie odpowiedzialne za 
realizację tego działania.  
Intencją skierowania tej ankiety do RZGW, prowadzącego kataster wodny zawierający 
informacje objęte pytaniami ankiety, było uzyskanie informacji uzupełniających w stosunku 
do ankiet przekazanych przez organy bezpośrednio odpowiedzialne za prowadzenie działań 
objętych ankietą. 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi 
Na tą ankietę odpowiedziało 7 RZGW wskazując, że działanie jest realizowane.  

Wnioski ogólne pod kątem oceny merytorycznej wyników ankiet 
Ocena zadań prowadzonych w ramach tego działania będzie oparta o wyniki ankiet 
nadesłanych przez starostów i wójtów. 
 

2.9.11. Numer i nazwa działania: PD.PR.3 Zdawanie rocznych raportów 
odnośnie pomiarów ilości i jakości wód pobieranych, zrzucanych, 
wtłaczanych i odwadnianych, wraz z zasięgiem leja depresji, na 
terenach górniczych jako warunek w pozwoleniach wodnoprawnych 
wydawanych na użytkowanie wód 

Najważniejsze uwagi wypełniających ankietę  
Brak uwag poza zasadniczą a stwierdzającą, że RZGW nie jest formalnie odpowiedzialne za 
realizację tego działania. 
Intencją skierowania tej ankiety do RZGW, prowadzącego kataster wodny zawierający 
informacje objęte pytaniami ankiety, było uzyskanie informacji uzupełniających w stosunku 
do ankiet przekazanych przez organy bezpośrednio odpowiedzialne za prowadzenie działań 
objętych ankietą. 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi  
Na tą ankietę odpowiedziało 7 RZGW wskazując, że działanie jest realizowane.  

Wnioski ogólne pod kątem oceny merytorycznej wyników ankiet 
Ogólna ocena zadań prowadzonych w ramach tego działania może być oparta o wyniki prac 
realizowanych w ramach działalności państwowej służby hydrogeologicznej w zakresie 
corocznej identyfikacji poboru wód podziemnych, wykonywanej do 6 lat aktualizacji warstw 
informacyjnych bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski „hydrodynamika 
pierwszego poziomu wodonośnego” i „hydrodynamika głównego poziomu użytkowego” oraz 
„bazy danych o obiektach mogących znacząco wpływać na stan ilościowy wód 
podziemnych”. 
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2.10. ANKIETA DO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA  
Ankiety dotyczące realizacji 8 grup działań przesłano drogą internetową do Ministerstwa 
Środowiska w dniu 4.04. 2012 r.  

 
2.10.1. Numer i nazwa działania: DK.OP.3 Znowelizowanie przepisów 

dotyczących planowania przestrzennego w taki sposób, aby każdy plan 
miejscowy dla gminy, na terenie której znajdują się obiekty 
niebezpieczne, zawierał ustalenia w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń 

W terminie do dnia 25.07.2012 r. odpowiedzi nie uzyskano. 
 

2.10.2. Numer i nazwa działania: DK.OP.4 Wydanie rozporządzenia 
Ministra Środowiska „w sprawie minimalnych wymagań wynikających 
z najlepszej dostępnej techniki, jakie muszą spełniać instalacje” 

Na postawione pytanie czy wydano rozporządzenie  „w sprawie minimalnych wymagań 
wynikających z najlepszej dostępnej techniki, jakie muszą spełniać instalacje” uzyskano 
odpowiedź „NIE. Rozporządzenie nie będzie wydane, ze względu na wejście w życie 
dyrektywy o emisjach przemysłowych i określanie przez Komisję Europejską w drodze 
decyzji konkluzji BAT, nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska przewiduje usunięcie 
delegacji do wydania takiego rozporządzenia.” 
 

2.10.3. Numer i nazwa działania: DK.PR.3 Opracowanie programu 
zapobiegania poważnym awariom i zarządzanie ryzykiem  

W terminie do dnia 25.07.2012 r.  odpowiedzi nie uzyskano. 
 

2.10.4. Numer i nazwa działania: DK.PR.4 Skuteczne wprowadzanie 
programu racjonalizacji zużycia wody w zakładach przemysłowych 

Charakterystyki działania dokonano na podstawie przesłanej z Ministerstwa Środowiska 
odpowiedzi na przekazaną ankietę oraz analizy zapisów ze strony internetowej 
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/, wg bieżących informacji tam zamieszczonych. Przeprowadzono 
również rozmowy telefoniczne z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego 
Podkarpackiego i Małopolskiego, Śląskiego i Dolnośląskiego. Rozmowy te pozwoliły na 
określenie zakresu i sposobu przeprowadzania raz na 5 lat przeglądu najlepszych dostępnych 
technik w zakładach, które uzyskały pozwolenia zintegrowane. Pozwolenia takie wydawane 
są na okres nie dłuższy niż 10 lat. Nie ma szczegółowych zapisów prawnych dotyczących 
sposobów przeprowadzania takich przeglądów. Przeglądy wykonywane są przez organ 
wydający pozwolenie zintegrowane. Dopuszcza się wykonanie takich przeglądów również 
przez przedstawicieli zakładów – są oni najczęściej najlepiej poinformowani o najlepszych 
dostępnych technikach, często są to osoby uczestniczące międzynarodowych zespołach w 
Sewilli wymieniających informacje na temat technik BAT. Przedstawiciele organów 
wydających pozwolenia korzystają ze szkoleń organizowanych przez Ministerstwo 
Środowiska i z wytycznych publikowanych na stronach MŚ. Po przeprowadzonych 
przeglądach wydawane są zalecenia, rzadko dotyczą zmiany technologii.  
W tabeli poniżej zamieszczono liczbę pozwoleń IPPC w poszczególnych województwach wg 
stanu na 1 marca 2012 roku. 
 

http://ippc.mos.gov.pl/ippc/�
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WOJEWÓDZTWO LICZBA POZWOLEŃ 
dolnośląskie 238 
kujawsko - pomorskie 201 
lubelskie 140 
lubuskie 99 
łódzkie 206 
małopolskie 190 
mazowieckie 299 
opolskie 142 
podkarpackie 123 
podlaskie 73 
pomorskie 135 
śląskie 343 
świętokrzyskie 96 
warmińsko-mazurskie 83 
wielkopolskie 498 
zachodniopomorskie 171 
POLSKA 3 037 

 
Odpowiedzi na pytania ankiety. 
Pytanie: 

1. W ilu zespołach międzynarodowych wymieniających informacje na temat technik 
BAT uczestniczą przedstawiciele Polski (do końca 2012 roku). 

Odpowiedź: 
Przedstawiciele Polski w liczbie około 250 osób uczestniczą w 12 zespołach 
międzynarodowych wymieniających informacje na temat technik BAT. Nie ma zespołów 
w których Polacy nie uczestniczą. 
Wg wykazu w poszczególnych działach zarejestrowano: 

Energetyka - 5 ekspertów; 
Produkcja i przetwórstwo żelaza i stali - 19 ekspertów; 
Produkcja i przetwórstwo metali nieżelaznych - 15 ekspertów; 
Produkcja i przetwórstwo żywności i środków spożywczych - 22 ekspertów; 
Przemysł chemiczny - 48 ekspertów; 
Produkcja papieru i celulozy - 16 ekspertów; 
Produkcja koksu - 13 ekspertów; 
Produkcja szkła i ceramiki - 30 ekspertów; 
Produkcja cementu i wapna - 14 ekspertów; 
Gospodarka odpadami - 32 ekspertów; 
Odlewnictwo stopów żelaza i metali nieżelaznych - 21 ekspertów; 
Obróbka powierzchniowa metali - 15 ekspertów. 

Pytanie: 
2. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania (opis do 1000 znaków). 

Odpowiedź: Nie ma opóźnień. 

http://ippc.mos.gov.pl/ippc/?id=142�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/?id=150�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/?id=144�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/?id=151�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/?id=140�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/?id=147�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/?id=143�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/?id=149�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/?id=139�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/?id=146�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/?id=145�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/?id=144�
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Pytanie: 
3. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012?  

Odpowiedź: Nie ma. 
Pytanie: 

4. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku. 
Odpowiedź: Nie określono. 
Pytanie: 

5. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów) (opis do 1000 znaków). 
Odpowiedź: Nie dotyczy. 
Pytanie: 

6. Źródła finansowania działania ze środków UE.* 
Odpowiedź: Nie określono. 
Pytanie: 

7. Uwagi (opis do 2000 znaków). 
Brak uwag. 
Pytanie: 

8. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania. 
Odpowiedź: Nie dotyczy. 

Na podstawie informacji w zakładce „DOKUMENTY REFERENCYJNE (BREF)” ze strony 
internetowej można wnosić, że poszukuje się kandydatów do pracy w Europejskim Biurze 
IPPC w Sewilli. 
Na podstawie rozmowy telefonicznej z przedstawicielką MŚ można wnosić, że opracowania 
te najczęściej finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 
Pytanie 

9. Ilość opracowań rozpowszechniających możliwe najlepsze dostępne techniki (BAT) 
(do końca 2012 roku). 

Odpowiedź: 10 ukończonych, a 6 w trakcie przygotowania. 
Na stronie zamieszczono 5 opracowań rozpowszechniających możliwe najlepsze dostępne 
techniki (BAT): 

− Charakterystyka technologiczna produkcji wielkotonażowch związków organicznych 
w Unii Europejskiej. 

− Charakterystyka technologiczna przemysłu włókienniczego w Unii Europejskiej. 
− Charakterystyka technologiczna rafinerii ropy i gazu w Unii Europejskiej. 
− Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu i świń w Unii Europejskiej. 
− Metodyka oceny oddziaływania na środowisko jako całość w procesie wydawania 

pozwolenia zintegrowanego. Ponadto zamieszczono 16 opracowań będących 
wytycznymi do stosowania Najlepszych Dostępnych Technik (BAT).  

Wykaz wytycznych dla poszczególnych branż zamieszczono poniżej: 
1. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla powierzchniowej obróbki metali i 

tworzyw sztucznych. 
2. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży metali żelaznych - huty o 

pełnym cyklu produkcyjnym - huty zintegrowane. 

http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/Poradnik%20BAT%202009%20pdf.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/Poradnik%20BAT%202009%20pdf.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/BAT%20-%20huty%20zintegrowane.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/BAT%20-%20huty%20zintegrowane.pdf�
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3. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży metali żelaznych -
 stalownie elektryczne z odlewaniem stali. 

4. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży przetwórstwa żelaza i stali - 
walcowanie na gorąco. 

5. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla produkcji i przetwórstwa metali 
nieżelaznych. 

6. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży mleczarskiej. 
7. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży metali nieżelaznych - 

produkcja z surowców pierwotnych. 
8. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla przemysłu piwowarskiego - 

opracowane z inicjatywy Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce 
- Browary Polskie. 

9. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży chemicznej. 
10. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla przemysłu rozlewniczego napojów 

niealkoholowych - opracowane z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej "Przemysł 
Rozlewniczy" 

11. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży celulozowo - papierniczej. 
12. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży odlewniczej. 
13. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży koksowniczej. 
14. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) - wytyczne branży - ceramika budowlana 

i ogniotrwała. 
15. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) - wytyczne branży spożywczej - przetwórstwo 

owocowo-warzywne. 
16. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) - wytyczne dla branży szklarskiej. 

Dokumentami takimi mogą być również zamieszczone na stronie opracowania wyjaśniające 
przepisy. 
Zamieszczono także szereg opracowań branżowych analizujących stan technik w zakresie 
BAT. W latach 2010-2012 zrealizowano: 

− dla branży koksowniczej - 8 etapów; 
− branża produkcji i przetwórstwa żelaza i stali - 8 etapów; 
− branża produkcji i przetwórstwa metali nieżelaznych stali - 8 etapów;  
− branża celulozowo - papiernicza- 8 etapów; 
− branża obróbki powierzchniowej metali- 6 etapów. 

Pytanie: 
10. Liczba osób przeszkolonych z zakresu najlepszych dostępnych technik (BAT) do końca 
2012 roku. 
Odpowiedź: Przeszkolono 58 osób i obecnie nie ma osób przygotowujących się do szkolenia. 
Pytanie: 
11. Ilość pozwoleń zintegrowanych, zmienianych ze względu na konieczność dostosowania 
do najlepszych dostępnych technik w zakresie racjonalizacji zużycia wody (do końca 2012 
roku). 
Odpowiedź z MŚ: Nie dotyczy. 
Z rozmów z przedstawicielami wydających pozwolenia zintegrowane wynika, że do czasu 
ważności pozwolenia nie zmienia się całych instalacji. Zakłady posiadające takie instalacje 

http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/BAT%20-%20stalownie%20elektryczne.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/BAT%20-%20stalownie%20elektryczne.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/BAT%20-%20stalownie%20elektryczne.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/wal.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/wal.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/poradnikNDT_2007.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/poradnikNDT_2007.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/poradnikNDT_2007.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/BAT%20-%20mleko.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/BAT_met_niez.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/BAT_met_niez.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/BAT_met_niez.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/BAT%20-%20browary.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/?id=315�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/BAT-rozlewnictwo.PDF�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/BAT-rozlewnictwo.PDF�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/BAT-rozlewnictwo.PDF�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/BAT-%20cel_pap.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/BAT-%20cel_pap.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/odlewnie.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/Koks%2027.01.06_strona.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/ceramika.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/ceramika.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/ceramika.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/BAT_owoc_warz.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/BAT_owoc_warz.pdf�
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/szklo.pdf�
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dokonują sukcesywnie modyfikacji instalacji, w celu ich dostosowania do najlepszych 
dostępnych technik. 
Pytanie: 
13. Czy były efekty dla środowiska w zakresie racjonalizacji zużycia wody? (np. 

zmniejszenie wodochłonności, zmniejszenie strat wody). 
Odpowiedź z MŚ: Nie dotyczy. 
Badania prowadzone w IMGW w Projekcie KLIMAT wskazują jednoznacznie na 
zmniejszenie wodochłonności przetwórstwa przemysłowego w Polsce. 
 

2.10.5. Numer i nazwa działania: P.RL.3. Przeciwdziałanie erozji 
i wypłukiwaniu zanieczyszczeń. 

Zadane pytania: 
1. Powierzchnia gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na 

cele rolne skontrolowanych pod względem stosowania art. 15 ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, nr 121 poz. 1266) w roku 
2010. 

2. Powierzchnia gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na 
cele rolne skontrolowanych pod względem stosowania art. 15 ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, nr 121 poz. 1266) w roku 
2011. 

3. Powierzchnia skontrolowanych gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów 
zrekultywowanych na cele rolne, których właściciele nie stosują się do wymagań art. 
15 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, 
nr 121 poz. 1266) w roku 2010. 

4. Powierzchnia skontrolowanych gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów 
zrekultywowanych na cele rolne, których właściciele nie stosują się do wymagań art. 
15 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.  2004, 
nr 121 poz. 1266) w roku 2011. 

Nie otrzymano odpowiedzi. 
 

2.10.6. Numer i nazwa działania: P.RL.6 Wdrażanie krajowego 
i wojewódzkiego programu zwiększenia lesistości - regulacja lesistości 
(prowadzone zgodnie z planami urządzania lasów dla poszczególnych 
Nadleśnictw) 

Do oceny działania posłużyła odpowiedź na ankietę z Ministerstwa Środowiska. Ponadto do 
oceny wykorzystano również inne dostępne materiały. Oparto się na zamieszczonym na 
stronie internetowej Ministerstwa Środowiska opracowaniu pt. „Informacja o stanie lasów 
oraz realizacji Krajowego programu zwiększania lesistości w 2010 r.” 
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2.10.7. Numer i nazwa działania: P.OP.3 Wzmocnienie zaplecza 
technicznego stanowisk związanych z ochroną środowiska w celu 
zapewnienia realizacji nowych przepisów krajowych i unijnych (m.in. 
komputeryzacja), zakup materiałów szkoleniowych i pomocniczych, 
szkolenia merytoryczne pracowników realizujących zadania ochrony 
środowiska 

Pytania do ankiety 
1. Czy MŚ realizuje jakieś działania w zakresie wzmocnienia zaplecza technicznego 

stanowisk związanych z ochroną środowiska w celu zapewnienia realizacji nowych 
przepisów krajowych i unijnych (m.in. komputeryzacja), zakup materiałów 
szkoleniowych i pomocniczych, szkolenia merytoryczne pracowników realizujących 
zadania ochrony środowiska”? (tak/nie) 

2. Jeśli tak, to jakie to są działania? 
3. Kto realizuje te działania? 
Na ankietę otrzymano odpowiedź, z której wynika, że nie została ona dobrze zrozumiana. 
Jako jednostkę wdrażającą działanie wskazano w MŚ: „Wydział Informatyki, Wydział 
rekrutacji i Rozwoju Zawodowego w Ministerstwie Środowiska”. A rodzaj aktywności: 
„szkolenia, wyposażenie stanowisk”. 
 

2.10.8. Numer i nazwa działania: P.OP.4. Propagowanie idei 
zrównoważonego rozwoju i upowszechnianie informacji 
o podejmowanych działaniach, akcjach, kampaniach na rzecz 
aktywnej ochrony środowiska  

Pytania do ankiety 
1. Czy MŚ realizuje jakieś działania w zakresie propagowania idei zrównoważonego 

rozwoju i upowszechniania informacji o podejmowanych działaniach, akcjach, 
kampaniach na rzecz aktywnej ochrony środowiska? (tak/nie) 

2. Jeśli tak, to jakie to są działania (z podziałem na poszczególne regiony wodne i/lub 
dorzecza)? 

3. Kto realizuje te działania? 
4. Ile takich działań planowano do realizacji do końca 2012 r. (z podziałem na 

poszczególne regiony wodne i/lub dorzecza)? 
5. Ile takich działań już zostało zrealizowanych (z podziałem na poszczególne regiony 

wodne i/lub dorzecza)? 
6. Ile takich działań jeszcze zostanie zrealizowanych do końca 2012 r. (z podziałem na 

poszczególne regiony wodne i/lub dorzecza)? 
oraz pytania ogólne do działania. 
Na ankietę otrzymano dosyć ogólną odpowiedź zawierającą ogólne wyszczególnienie 
kampanii i działań informacyjnych i edukacyjnych: „Kampanie i działania edukacyjne o 
charakterze ogólnopolskim (Kampania Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, 
Kampania dot. zmian klimatu, Wystawa "Polskie Parki Narodowe", Współpraca z parkami 
narodowymi celem wypracowania wspólnego nowoczesnego pakietu edukacyjnego (gra), 
Rozwój i promocja strony dla dzieci, Wystawy w MŚ i poza MŚ, ekoszyk.pl – modernizacja i 
promocja strony internetowej nt. zrównoważonej konsumpcji, zlecenie opracowania pakietów 
edukacyjnych dla gimnazjów nt. EZR, kampania odpadowa”. Działania realizuje Departament 
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Informacji o Środowisku, zaplanowano około 10 działań do końca 2012 roku (działania 
w toku). Środki finansowe z MŚ oraz NFOŚiGW. 
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2.11. ANKIETA DO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

 
2.11.1. Numer i nazwa działania: DK.OP.1 Prowadzenie bazy danych 

o środowisku i udostępnianie informacji przez Inspekcję Ochrony 
Środowiska 

Wysłano prośbę o ocenę stopnia zaawansowania realizacji Systemu Informacyjnego 
EKOINFONET. Uzyskano wstępną informację telefonicznie. Oficjalna odpowiedź pisemna 
jest w trakcie opracowywania.  

Pytania do ankiety 
1. Na jakim etapie znajduje się aktualnie proces wdrażania Systemu EKOINFONET. Jeśli to 
możliwe, proszę o wybranie właściwej odpowiedzi z zaproponowanych poniżej: 

a. przygotowane projekty systemu informacyjnego, 
b. gotowe aplikacje systemu, 
c. testowanie systemu, 
d. praca rutynowa związana z wprowadzaniem danych, 
e. praca rutynowa umożliwiająca udostępnianie danych użytkownikom systemu. 

Uwagi do pytania 1. 
2. Jaki planowany jest dostęp do danych z tego systemu dla społeczeństwa (jakie ewentualnie 
przewiduje się ograniczenia w tym dostępie, czy jest gotowy projekt rozporządzenia w tej 
sprawie):  

a. pełny dostęp tylko dla pracowników inspekcji ochrony środowiska. 
b. pełny dostęp dla pracowników instytucji i urzędów publicznych. 
c. pełny dostęp dla społeczeństwa. 
d. ograniczony dostęp dla społeczeństwa. 

Uwagi do pytania 1 i 2. 

Wnioski ogólne pod kątem oceny merytorycznej wyników ankiet  
Z informacji uzyskanych ustnie wynika, że aktualnie System EKOINFONET jest w trakcie 
realizacji. W trakcie opracowywania (i konsultacji) jest także projekt rozporządzenia 
określającego zasady udostępniania danych i informacji z systemu, który będzie miał wpływ 
na ostateczny kształt Systemu. 
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2.12. ANKIETA DO WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW OCHRONY 

ŚRODOWISKA 
 

2.12.1. Numer i nazwa działania: P.GK.4 Realizacja zadań systemowych 
gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarki odpadami  

Najważniejsze uwagi wypełniających ankietę  
Brak uwag poza zasadniczą a stwierdzającą, że WIOŚ nie jest formalnie odpowiedzialny za 
realizację tego działania.  
Intencją skierowania tej ankiety do WIOŚ-ów, prowadzących  kontrole emisji z obiektów 
i stanu środowiska w ich rejonie - objęte pytaniami ankiety, było uzyskanie informacji 
uzupełniających w stosunku do ankiet przekazanych przez organy bezpośrednio 
odpowiedzialne za prowadzenie działań objętych ankietą. 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi  
Na tą ankietę odpowiedziało 5 WIOŚ - ów.  

Wnioski ogólne pod kątem oceny merytorycznej wyników ankiet 
Ocena zadań prowadzonych w ramach tego działania będzie oparta o wyniki ankiet 
nadesłanych przez wójtów. 
 

2.12.2. Numer i nazwa działania: PD.PR.2 Monitoring dla potencjalnych ognisk 
zanieczyszczeń (zakładów przemysłowych, ferm chowu i hodowli zwierząt) 
oraz terenów zamkniętych, zdegradowanych i pogórniczych  

Najważniejsze uwagi wypełniających ankietę  
Brak uwag poza zasadniczą a stwierdzającą, że WIOŚ nie jest formalnie odpowiedzialny za 
realizację tego działania.  
Intencją skierowania tej ankiety do WIOŚ-ów, prowadzących  kontrole emisji z obiektów 
i stanu środowiska w ich rejonie - objęte pytaniami ankiety, było uzyskanie informacji 
uzupełniających w stosunku do ankiet przekazanych przez organy bezpośrednio 
odpowiedzialne za prowadzenie działań objętych ankietą. 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi  
Na tą ankietę odpowiedziało 9 WIOŚ - ów. 

Wnioski ogólne pod kątem oceny merytorycznej wyników ankiet 
Ocena zadań prowadzonych w ramach tego działania będzie oparta o wyniki ankiet 
nadesłanych przez wójtów. 
 

2.12.3. Numer i nazwa działania: PD.PR.1 Odizolowanie ognisk zanieczyszczeń 
(np. hałd pokopalnianych, mogilników)  

Najważniejsze uwagi wypełniających ankietę  
Brak uwag poza zasadniczą a stwierdzającą, że WIOŚ nie jest formalnie odpowiedzialny za 
realizację tego działania.  
Intencją skierowania tej ankiety do WIOŚ-ów, prowadzących  kontrole emisji z obiektów 
i stanu środowiska w ich rejonie - objęte pytaniami ankiety, było uzyskanie informacji 
uzupełniających w stosunku do ankiet przekazanych przez organy bezpośrednio 
odpowiedzialne za prowadzenie działań objętych ankietą. 
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Podsumowanie statystyczne odpowiedzi  
Na tą ankietę odpowiedziało 5 WIOŚ - ów.  

Wnioski ogólne pod kątem oceny merytorycznej wyników ankiet 
Ocena zadań prowadzonych w ramach tego działania będzie oparta o wyniki ankiet 
nadesłanych przez wójtów. 
 

2.12.4. Numer i nazwa działania: P.RL.1 Redukcja zanieczyszczenia wód 
spowodowanego przez azotany pochodzenia rolniczego 

Ankieta do wybranych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. 

Zadane pytania: 
1. Liczba zwizytowanych w roku 2010 gospodarstw stanowiących istotne źródło emisji 

związków azotu w obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie związkami 
azotu ze źródeł rolniczych. 

2. Liczba zwizytowanych w roku 2011 gospodarstw stanowiących istotne źródło emisji 
związków azotu w obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie związkami 
azotu ze źródeł rolniczych. 

3. % zwizytowanych w roku 2010 gospodarstw stanowiących istotne źródło emisji 
związków azotu w obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie związkami 
azotu ze źródeł rolniczych stosujących zasady Dobrej Praktyki Rolniczej. 

4. % zwizytowanych w roku 2011 gospodarstw stanowiących istotne źródło emisji 
związków azotu w obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie związkami 
azotu ze źródeł rolniczych stosujących zasady Dobrej Praktyki Rolniczej. 

Najważniejsze uwagi do ankiet 
Uwagi, pytania wypełniających: co to jest Program wodno-środowiskowy kraju? 
Liczba telefonów, e-maili: 3.  

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi  
Pytania wysłano do 7 Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska – wszystkie 
udzieliły odpowiedzi. 
 

2.12.5. Numer i nazwa działania: P.RL.2 Właściwe stosowanie 
i przechowywanie nawozów naturalnych. Przechowywanie gnojówki 
i gnojowicy w odpowiednich warunkach 

Ankieta do wybranych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. 

Zadane pytania: 
Do WIOŚ Bydgoszcz, Lublin, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra 

1. Liczba skontrolowanych w roku 2010 podmiotów względem stosowania art. 25 ust. 1 
ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007, nr 147, poz. 
1033 z późn. zm.). 

2. Liczba skontrolowanych w roku 2011 podmiotów względem stosowania art. 25 ust. 1 
ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007, nr 147, poz. 
1033 z późn. zm.). 

3. Liczba skontrolowanych w roku 2010 podmiotów, które nie spełniały wymagań art. 
25 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007, nr 147, 
poz. 1033 z późn. zm.). 
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4. Liczba skontrolowanych w roku 2011 podmiotów, które nie spełniały wymagań art. 
25 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007, nr 147, 
poz. 1033 z późn. zm.). 

Do WIOŚ Bydgoszcz, Gdańsk, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław 
5. Liczba skontrolowanych w roku 2010 podmiotów względem stosowania art. 25 ust. 2 

ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007, nr 147, poz. 
1033 z późn. zm.). 

6. Liczba skontrolowanych w roku 2011 podmiotów względem stosowania art. 25 ust. 2 
ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007, nr 147, poz. 
1033 z późn. zm.). 

7. Liczba skontrolowanych w roku 2010 podmiotów, które nie spełniały wymagań art. 
25 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007, nr 147, 
poz. 1033 z późn. zm.). 

8. Liczba skontrolowanych w roku 2011 podmiotów, które nie spełniały wymagań art. 
25 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007, nr 147, 
poz. 1033 z późn. zm.). 

Najważniejsze uwagi do ankiet 
Uwagi wypełniających: co to jest Program wodno-środowiskowy kraju, gdzie mogę 
sprawdzić za realizację jakich działań mój urząd jest odpowiedzialny. 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi na dzień  
Pytania wysłano do 9 Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska – otrzymano 
odpowiedzi z 8. 
 



 
 

100 

 
2.13. ANKIETA DO MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

 
2.13.1. Numer i nazwa działania: DK.PR.3 Opracowanie programu 

zapobiegania poważnym awariom i zarządzanie ryzykiem  
Pytania adresowane do MSW: 
Opracowanie programu informowania społeczeństwa o nadzwyczajnych zagrożeniach 
środowiska i edukacji w tym zakresie, obejmującego działania na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i centralnym? – uzyskano odpowiedź „TAK”. 
Czy opracowano i wdrożono przepisy prawne realizujące cele "Polityki ekologicznej 
Państwa" dot. sporządzania zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla wszystkich 
obszarów administracyjnych, objętych zewnętrznym oddziaływaniem awaryjnym zakładów 
o dużym ryzyku; działania na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym? – uzyskano 
odpowiedź „NIE”. 
Czy opracowano i wdrożono przepisy prawne realizujące cele "Polityki ekologicznej 
Państwa" dot. sporządzania wojewódzkich planów zarządzania ryzykiem dla wszystkich 
województw oraz planów powiatowych dla tych powiatów, na terenie których znajduje się 
więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych (z liczby ok. 1 200 obiektów niebezpiecznych na 
terytorium kraju)? – uzyskano odpowiedź „NIE”. 
Czy opracowano i wdrożono przepisy prawne realizujące cele "Polityki ekologicznej 
Państwa" dot. zorganizowania na szczeblu centralnym systemu analizy doświadczeń 
z przebiegu zaistniałych awarii i przebiegu akcji ratowniczych; sporządzać okresowo (nie 
rzadziej niż co 3 lata) raporty w tym zakresie? – uzyskano odpowiedź „TAK”. 
Czy opracowano i wdrożono przepisy prawne realizujące cele "Polityki ekologicznej 
Państwa" dot. sporządzania planów operacyjno-ratowniczych dla wszystkich gmin, w których 
znajdują się obiekty niebezpieczne? – uzyskano odpowiedź „TAK”. 
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2.14. ANKIETA DO MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY 
2.14.1. Numer i nazwa działania: DK.OP.3 Znowelizowanie przepisów 

dotyczących planowania przestrzennego w taki sposób, aby każdy plan 
miejscowy dla gminy, na terenie której znajdują się obiekty 
niebezpieczne, zawierał ustalenia w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń  

Na pytanie nt. znowelizowania ww. przepisów uzyskano odpowiedź „NIE”, oznaczającą, że 
nie znowelizowano ww. przepisów. 
Dodatkowo podano, że zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w planie miejscowym określa się obowiązkowo granice i sposoby 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych. 
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2.15. ANKIETA DO KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ 

 
2.15.1. Numer i nazwa działania: DK.PR.3 Opracowanie programu 

zapobiegania poważnym awariom i zarządzanie ryzykiem  
Pytania adresowane do KG PSP: 
Zorganizowanie na szczeblu centralnym systemu analizy doświadczeń z przebiegu 
zaistniałych awarii i przebiegu akcji ratowniczych; sporządzanie okresowo (nie rzadziej niż 
co 3 lata) raportów w tym zakresie – uzyskano odpowiedź” TAK”. W uwagach podano, że 
na obecnym etapie opracowywana jest nowelizacja zasad analizowania ww. zdarzeń. 
Docelowo ma powstać wykaz (baza) analiz ze zdarzeń, który ma być dostępny na stronie 
internetowej Komendy Głównej PSP. 
Czy zorganizowany jest na szczeblu krajowym system analiz doświadczeń z przebiegu awarii 
i przebiegu akcji ratowniczych zgodnie z wymaganiami SEVESO? – uzyskano odpowiedź” 
TAK”. 
Czy są wykonywane okresowe raporty w tym zakresie nie rzadziej niż co 3 lata zgodnie 
z SEVESO (weryfikacja systemu)? – uzyskano odpowiedź” TAK”. W uwagach dodano, że 
państwa członkowskie są zobowiązane do sporządzania 3-letnich sprawozdań z realizacji 
dyrektywy Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa. 
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2.16.  ANKIETA DO GENERALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH 
 

2.16.1. Numer i nazwa działania: P.OW.3. Budowa przepławki, 
przywrócenie drożności odcinków rzek (cieki naturalne) oraz P.OW.4 
Budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek (cieki 
silnie zmienione) 

Ankietę wysłano do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. 

Najważniejsze uwagi do ankiety  
Z otrzymanej odpowiedzi od DGLP wynika, że: 

− Lasy Państwowe nie dysponują informacją odnośnie długości wszystkich cieków, 
którymi zarządzają. Tym samym nie są w stanie powiedzieć, jaki procent tej długości 
objęty jest planem udrożnienia.  

− Nie ma osobnego planu udrożnienia cieków (likwidacji przepławek, innych przegród 
etc). Ok. 200 nadleśnictw bierze obecnie udział w dwóch większych projektach 
unijnych (finansowanie przez LP na poziomie 15%) dotyczących: 1- zwiększenia 
możliwości retencyjnych lasów 2- przeciwdziałania skutkom powodzi. W ramach tego 
pierwszego projektu realizowane będą działania udrażniające cieki, ale nie tylko, także 
działania renaturyzacyjne i inne. Jest znany koszt projektu całego, ale nie jest znana 
kwota przeznaczona na udrożnienie. Oba projekty mają trwać do końca 2015 r. 
i dopiero wtedy będzie można określić koszty poszczególnych działań, wchodzących 
w skład projektu. 

Szczegółowe informacje zawarte są w piśmie od DGLP. 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi  
Odpowiedź otrzymano. 
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2.17. ANKIETA DO WZMiUW 
 

2.17.1. Numer i nazwa działania: P.OW.3. Budowa przepławki, 
przywrócenie drożności odcinków rzek (cieki naturalne)  

Najważniejsze uwagi do ankiet 
1. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych województwa Pomorskiego w Gdańsku 

informuje, iż nie prześle wypełnionej ankiety, ponieważ nie realizuje tego typu 
zadań inwestycyjnych i nie posiada informacji związanych  z tematami poruszanymi 
w ankiecie. 

2. Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych – z reguły nie znają PWŚK, 
mają też problem z określeniem długości cieków. 

Podsumowanie statystyczne  
Ankiety wysłano do 16 Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych 
(WZMiUW). Odpowiedzi uzyskano z 15 WZMiUW (94 %), w tym w 1 przypadku ankieta 
wypełniona została nieprawidłowo, w 6 przypadkach uzyskano odpowiedź „nie dotyczy”. 
W ramach ankietyzacji uzupełniającej pytanie do WZMiUW nieznacznie przeformułowano 
na następujące: 
„Jaki procent długości cieków administrowanych przez WZMiUW objętych działaniem 
P.OW.3. (udrożnienie poprzez budowę lub modernizację przepławki, przebudowę 
istniejących przegród lub ich likwidację) jest w fazie:  

− inwestycja ukończona, 
− projekt udrożnienia w fazie budowlanej, 
− projekt udrożnienia w fazie opracowywania, 
− prace nad planem udrożnienia nie rozpoczęte.” 

Ponadto autorzy przygotowali szczegółowe wyjaśnienia oraz konkretny przykład wypełniania 
ankiety.  
 

2.17.2. Numer i nazwa działania: P.OW.4 Budowa przepławki, 
przywrócenie drożności odcinków rzek (cieki silnie zmienione)  

Podsumowanie statystyczne  
Ankiety wysłano do 16 Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych 
(WZMiUW) Odpowiedzi uzyskano z 15 WZMiUW (94 %). w tym w 1 przypadku ankieta 
wypełniona została nieprawidłowo, w 7 przypadkach uzyskano odpowiedź „nie dotyczy”. 

Wnioski ogólne pod kątem oceny merytorycznej wyników ankiet  
Ze Świętokrzyskiego ZMiUW przysłano następującą uwagę do obu (P.OW.3 i P.OW.4) 
ankiet: 
Opracowana "Koncepcja udrożnienia rzek: Mierzawa, Czarna Nida, Belnianka, Lubrzanka, 
Warkocz na terenie województwa Świętokrzyskiego ze szczególnym uwzględnieniem restytucji 
i ochrony ryb dwuśrodowiskowych oraz przywrócenia możliwości wędrówki ryb" przekazana 
została Ministrowi Rolnictwa, który wydał opinię, że powyższe przedsięwzięcie nie ma na celu 
wspólnego interesu użytkowników wód. 
W ramach ankietyzacji uzupełniającej pytanie do WZMiUW nieznacznie przeformułowano na 
następujące: 
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„Jaki procent długości cieków administrowanych przez WZMiUW objętych działaniem 
P.OW.4. (udrożnienie poprzez budowę lub modernizację przepławki, przebudowę 
istniejących przegród lub ich likwidację) jest w fazie:  

− inwestycja ukończona, 
− projekt udrożnienia w fazie budowlanej, 
− projekt udrożnienia w fazie opracowywania, 
− prace nad planem udrożnienia nie rozpoczęte.” 

Ponadto autorzy przygotowali szczegółowe wyjaśnienia oraz konkretny przykład wypełniania 
ankiety.  
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2.18. ANKIETA DO PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN 
I NASIENNICTWA  

 
2.18.1. Numer i nazwa działania: DK.PR.1 Stosowanie środków ochrony 

roślin dopuszczonych do obrotu 
Zadane pytania: 

1. Procentowy udział nieprawidłowości w ogólnej liczbie przeprowadzonych kontroli 
dotyczących obrotu i stosowania środków ochrony roślin w roku 2010 i 2011. 

Nie otrzymano odpowiedzi. 
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2.19. ANKIETA DO MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
 

2.19.1. Numer i nazwa działania: DK.PR.1 Stosowanie środków ochrony 
roślin dopuszczonych do obrotu 

Zadane pytania: 
1. Czy nastąpiła implementacja zapisów Dyrektywy Rady z dnia 15 lipca 1991 r. 

dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (91/414/EWG) do prawa 
polskiego? 

2. Czy prowadzony jest rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu 
i stosowania? 

3. Proszę podać wielkość sprzedaży środków ochrony roślin [kg] w Polsce w roku 2010. 
4. Proszę podać wielkość sprzedaży środków ochrony roślin [kg] w Polsce w roku 2011. 
5. Proszę podać informację na temat postępów we wdrażaniu Dyrektywy dotyczącej 

środków ochrony roślin, w szczególności w stosunku do jej udziału w osiąganiu celów 
RDW (ogólne dane ilościowe jeżeli są dostępne). 

Najważniejsze uwagi do ankiet 
Liczba telefonów: 1 (związany z działaniami DK.PR.1, P.RL.3, P.RL.4, P.RL.5, P.OP.5). 
Telefon dotyczył ustalenia odpowiedzialnego za realizację zadań P.RL.4, P.RL.5, P.OP.5. 

Wnioski ogólne pod kątem oceny merytorycznej wyników ankiet  
W przesłanej informacji nie udzielono odpowiedzi na pytanie nr 4 ze względu na brak 
w chwili obecnej danych. 
 

2.19.2. Numer i nazwa działania: P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji 
i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

Zadane pytania: 
1. Powierzchnia gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na 

cele rolne skontrolowanych pod względem stosowania art. 15 ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, nr 121 poz. 1266) w roku 
2010. 

2. Powierzchnia gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na 
cele rolne skontrolowanych pod względem stosowania art. 15 ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, nr 121 poz. 1266) w roku 
2011. 

3. Powierzchnia skontrolowanych gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów 
zrekultywowanych na cele rolne, których właściciele nie stosują się do wymagań art. 
15 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, 
nr 121 poz. 1266) w roku 2010. 

4. Powierzchnia skontrolowanych gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów 
zrekultywowanych na cele rolne, których właściciele nie stosują się do wymagań art. 
15 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.  2004, 
nr 121 poz. 1266) w roku 2011. 

Najważniejsze uwagi do ankiet 
Liczba telefonów: 1 (związany z działaniami DK.PR.1, P.RL.3, P.RL.4, P.RL.5, P.OP.5). 
Telefon dotyczył ustalenia odpowiedzialnego za realizację zadań P.RL.4, P.RL.5, P.OP.5. 
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Podsumowanie statystyczne odpowiedzi 
Otrzymano odpowiedź, że Ministerstwo nie jest w posiadaniu szczegółowych danych, o które 
się zwrócono. 
 

2.19.3. Numer i nazwa działania: P.RL.4 Wspieranie rolnictwa 
ekologicznego 

W PWŚK dla działania P.RL.4 jako nazwę działania, zakres rzeczowy oraz jednostki 
odpowiedzialne za wdrażanie danego działania wskazano odpowiednio: 
- nazwa działania: wspieranie rolnictwa ekologicznego, 
- zakres rzeczowy: dopłaty do rolnictwa ekologicznego do [ha] powierzchni, 
- jednostka odpowiedzialna za realizację działania: administracja; ARiMR. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przesłanych uwagach przekazała, że 
nie jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację działania. W związku z powyższym 
ankietę przesłano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako podmiotu 
odpowiedzialnego za realizację polityki Rządu w dziedzinie rolnictwa. 

Zadane pytania:  
1.  

Na jakim etapie jest wspieranie 
rolnictwa ekologicznego (dopłaty do 
rolnictwa ekologicznego) (Status) 

Czy są przewidziane opóźnienia 
w realizacji działania do końca 
roku 2012  

Przyczyna opóźnień lub 
niepodjęcia działania (opis do 
2000 znaków) 

Możliwe odpowiedzi Możliwe odpowiedzi 

  

Dopłatami objęto całą zaplanowaną 
powierzchnię gruntów 
Dopłatami objęto część zaplanowanej 
powierzchni gruntów 
Nie rozpoczęto działania 

tak 
nie 
nie dotyczy (tylko w przypadku 
wybrania odpowiedzi: Dopłatami 
objęto całą zaplanowaną 
powierzchnię gruntów) 

 
Czy jest zabezpieczenie 
finansowe na realizację 
działania do końca roku 2012 
(opis do 2000 znaków) 

Opis kosztów (co zostało 
uwzględnione w 
kalkulacji kosztów) (opis 
do 2000 znaków) 

Źródła finansowania działania ze 
środków UE (można wybrać 
więcej niż jedną odpowiedź) 

Uwagi (opis 
do 2000 
znaków) 

    

Możliwe odpowiedzi 

  

fundusz strukturalny 
fundusz spójności 
fundusz rolny 
fundusz rybacki 
LIFE+ 
RTD 
inny (proszę podać jaki) 

2. Powierzchnia gruntów [ha] zaplanowana do objęcia dopłatami do rolnictwa 
ekologicznego w roku 2010. 

3. Powierzchnia gruntów [ha] objęta dopłatami do rolnictwa ekologicznego w roku 2010. 
4. Powierzchnia gruntów [ha] zaplanowana do objęcia dopłatami do rolnictwa 

ekologicznego w roku 2011. 
5. Powierzchnia gruntów [ha] objęta dopłatami do rolnictwa ekologicznego w roku 2011. 
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6. Powierzchnia gruntów [ha] zaplanowana do objęcia dopłatami do rolnictwa 
ekologicznego w roku 2012. 

Najważniejsze uwagi do ankiet 
Liczba telefonów: 1 (związany z działaniami DK.PR.1, P.RL.3, P.RL.4, P.RL.5, P.OP.5). 
Telefon dotyczył ustalenia odpowiedzialnego za realizację zadań P.RL.4, P.RL.5, P.OP.5. 
Podsumowanie statystyczne odpowiedzi 
Otrzymano odpowiedź, że Ministerstwo nie jest w posiadaniu szczegółowych danych, o które 
się zwrócono. 
 

2.19.4. Numer i nazwa działania: P.RL.5 Wspieranie rolnictwa 
zrównoważonego 

W PWŚK dla działania P.RL.5 jako nazwę działania, zakres rzeczowy oraz jednostki 
odpowiedzialne za wdrażanie danego działania wskazano odpowiednio: 
- nazwa działania: wspieranie rolnictwa zrównoważonego 
- zakres rzeczowy: szkolenie/gminę/rok;  
- jednostka odpowiedzialna za realizację działania: administracja. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przesłanych uwagach przekazała, że 
nie jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację działania. W rozmowach telefonicznych z  
Ośrodkami Doradztwa Rolniczego uzyskano informację, że ośrodki nie są odpowiedzialne za 
realizację działania. W związku z powyższym ankietę przesłano do Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację polityki Rządu w dziedzinie 
rolnictwa. 

Zadane pytania:  
1.  

Na jakim etapie jest wspieranie rolnictwa 
zrównoważonego  (szkolenia obejmujące 
zagadnienia rolnictwa zrównoważonego) (Status) 

Czy są przewidziane 
opóźnienia w realizacji 
działania do końca roku 2012  

Przyczyna opóźnień 
lub niepodjęcia 
działania (opis do 2000 
znaków) 

Możliwe odpowiedzi Możliwe odpowiedzi 

  

Przeprowadzono wszystkie zaplanowane szkolenia 
Szkolenia są w trakcie 
Nie rozpoczęto szkoleń  

tak 
nie 
nie dotyczy (tylko w przypadku 
wybrania odpowiedzi: 
Przeprowadzono wszystkie 
zaplanowane szkolenia) 

 
Czy jest zabezpieczenie 
finansowe na realizację 
działania do końca roku 2012 
(opis do 2000 znaków) 

Opis kosztów (co zostało 
uwzględnione w 
kalkulacji kosztów) (opis 
do 2000 znaków) 

Źródła finansowania 
działania ze środków UE 
(można wybrać więcej niż 
jedną odpowiedź) 

Uwagi (opis do 
2000 znaków) 

    

Możliwe odpowiedzi 

  

fundusz strukturalny 
fundusz spójności 
fundusz rolny 
fundusz rybacki 
LIFE+ 
RTD 
inny (proszę podać jaki) 
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2. Liczba zaplanowanych w roku 2010 szkoleń obejmujących zagadnienia rolnictwa 
zrównoważonego. 

3. Liczba przeprowadzonych w roku 2010 szkoleń obejmujących zagadnienia rolnictwa 
zrównoważonego. 

4. Liczba zaplanowanych w roku 2011 szkoleń obejmujących zagadnienia rolnictwa 
zrównoważonego. 

5. Liczba przeprowadzonych w roku 2011 szkoleń obejmujących zagadnienia rolnictwa 
zrównoważonego. 

6. Liczba zaplanowanych w roku 2012 szkoleń obejmujących zagadnienia rolnictwa 
zrównoważonego. 

Najważniejsze uwagi do ankiet 
Liczba telefonów: 1 (związany z działaniami DK.PR.1, P.RL.3, P.RL.4, P.RL.5, P.OP.5). 
Telefon dotyczył ustalenia odpowiedzialnego za realizację zadań P.RL.4, P.RL.5, P.OP.5. 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi 
Otrzymano odpowiedź, że Ministerstwo nie jest w posiadaniu szczegółowych danych, o które 
się zwrócono. 
 

2.19.5. Numer i nazwa działania: P.OP.3 Wzmocnienie zaplecza 
technicznego  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie odpowiedziało na ankietę. 
 

2.19.6. Numer i nazwa działania: P.OP.5 Promocja "Programu 
rolnośrodowiskowego" objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 

W PWŚK dla działania P.OP.5 jako nazwę działania, zakres rzeczowy oraz jednostki 
odpowiedzialne za wdrażanie danego działania wskazano odpowiednio: 
- nazwa działania: szkolenia obejmujące szczegółowe zagadnienia dotyczące programu 
rolnośrodowiskowego; 
- zakres rzeczowy: Liczba gmin: (liczba gmin znajdujących się w SCWP)- 3 tury szkoleń; 
- jednostka odpowiedzialna za realizację działania: administracja. 
Pytania związanie z tym działaniem zadano gminom i urzędom marszałkowskim. Urzędy 
gmin najczęściej wskazywały jako organizatorów szkoleń Ośrodki Doradztwa Rolniczego. 
Skontaktowano się telefonicznie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
z zapytaniem czy Centrum jest odpowiedzialne za realizację działania. Uzyskano odpowiedź 
negatywną jednocześnie informując, że Ośrodki Doradztwa Rolniczego prowadzą szkolenia 
związane z programem rolnośrodowiskowym. 
W związku z powyższym ankietę skierowano do wszystkich wojewódzkich Ośrodków 
Doradztwa Rolniczego. Wszystkie ośrodki, które odpowiedziały poinformowały, że nie są 
odpowiedzialne za realizację działania P.OP.5. Jednocześnie większość z nich przesłała 
informacje o prowadzonych szkoleniach w ramach działalności statutowej. 
Ankietę przesłano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako podmiotu 
odpowiedzialnego za realizację polityki Rządu w dziedzinie rolnictwa.  
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Zadane pytania: 
1.  

Na jakim etapie są szkolenia obejmujące 
szczegółowe zagadnienia dotyczące 
programu rolnośrodowiskowego (Status) 

Czy są przewidziane opóźnienia w 
realizacji działania do końca roku 
2012  

Przyczyna opóźnień lub 
niepodjęcia działania 
(opis do 2000 znaków) 

Możliwe odpowiedzi Możliwe odpowiedzi 

  

Przeprowadzono wszystkie zaplanowane tury 
szkoleń 
Szkolenia są w trakcie 
Nie rozpoczęto szkoleń  

tak 
nie 
nie dotyczy (tylko w przypadku 
wybrania odpowiedzi: 
Przeprowadzono wszystkie 
zaplanowane tury szkoleń) 

 
Czy jest zabezpieczenie 
finansowe na realizację 
działania do końca roku 2012 
(opis do 2000 znaków) 

Opis kosztów (co zostało 
uwzględnione w 
kalkulacji kosztów) (opis 
do 2000 znaków) 

Źródła finansowania 
działania ze środków UE 
(można wybrać więcej 
niż jedną odpowiedź) 

Uwagi (opis do 
2000 znaków) 

    

Możliwe odpowiedzi 

  

fundusz strukturalny 
fundusz spójności 
fundusz rolny 
fundusz rybacki 
LIFE+ 
RTD 
inny (proszę podać jaki) 

2. Liczba zaplanowanych w roku 2010 tur szkoleń obejmujących szczegółowe 
zagadnienia dotyczące programu rolnośrodowiskowego. 

3. Liczba przeprowadzonych w roku 2010 tur szkoleń obejmujących  szczegółowe 
zagadnienia dotyczące programu rolnośrodowiskowego. 

4. Liczba zaplanowanych w roku 2011 tur szkoleń obejmujących szczegółowe 
zagadnienia dotyczące programu rolnośrodowiskowego. 

5. Liczba przeprowadzonych w roku 2011 tur szkoleń obejmujących  szczegółowe 
zagadnienia dotyczące programu rolnośrodowiskowego. 

6. Liczba zaplanowanych w roku 2012 tur szkoleń szczegółowe zagadnienia dotyczące 
programu rolnośrodowiskowego. 

Najważniejsze uwagi do ankiet 
Liczba telefonów: 1 (związany z działaniami DK.PR.1, P.RL.3, P.RL.4, P.RL.5, P.OP.5). 
Telefon dotyczył ustalenia odpowiedzialnego za realizację zadań P.RL.4, P.RL.5, P.OP.5.  

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi 
Otrzymano odpowiedź, że Ministerstwo nie jest w posiadaniu szczegółowych danych, o które 
się zwrócono. 
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2.20. ANKIETA DO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO 
 

2.20.1. Numer i nazwa działania: P.OP.6 Dostęp do informacji 
Opracowanie oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia  
Pytania do ankiety 
1. Czy opracowywane są przez organy GIS coroczne raporty dotyczące jakości wody do 
spożycia? (tak/nie) 
2. Uwagi 
3. Czy opracowywane są co 3 lata raporty do KE dotyczące jakości wody do spożycia? 
(tak/nie) 
4. Kiedy opracowany został ostatni raport (podaj okres za jaki został sporządzony)?  

− rok sporządzenia, 
− okres za jaki został sporządzony, 
− nie został sporządzony 

oraz pytania ogólne. 
Wnioski ogólne pod kątem oceny merytorycznej wyników ankiet  
Na ankietę skierowaną do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie opracowywania 
oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia otrzymano odpowiedź, z której wynika, że 
organy GIS sporządzają coroczne raporty dotyczące oceny jakości wody do spożycia przez 
ludzi oraz, że co 3 lata sporządzane są raporty do KE. Ostatni raport do KE sporządzono 
w 2012 r. za okres 2005-2008.  
 

Objęcie nadzorem sanitarnym wody w kąpielisku i wykonywanie oceny jakości wody  
Pytania do ankiety 
1. Czy wykonywane są przez organy GIS oceny jakości wody kąpieliskach? (tak/nie)  
3. Czy opracowywane są coroczne raporty do KE dotyczące jakości wody w kąpieliskach? 
(tak/nie) 
4. Kiedy opracowany został ostatni raport (podaj okres za jaki został sporządzony)?  

− rok sporządzenia, 
− okres za jaki został sporządzony, 
− nie został sporządzony 

oraz pytania ogólne. 

Wnioski ogólne pod kątem oceny merytorycznej wyników ankiet  
Na ankietę skierowaną do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie objęcia nadzorem 
sanitarnym wody w kąpielisku i wykonywanie oceny jakości wody otrzymano odpowiedź, 
z której wynika, że organy GIS wykonują oceny jakości wody w kąpielisku oraz, że corocznie 
sporządzane są raporty do KE. Ostatni raport do KE sporządzono w 2011 r. za okres 2011.  
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2.21. ANKIETA DO REGIONALNYCH DYREKCJI OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

 
2.21.1. Numer i nazwa działania: P.OW.2 Opracowanie planu zadań 

ochronnych dla obszaru NATURA 2000 
Działania dot. obszarów Natura 2000 – P.OW.2 – odnotowano w 510 SCWP, ale nie 
obejmują one szeregu innych obszarów Natura 2000, jak np. Dolina Dolnej Skawy, Dolina 
Dolnej Soły, Stawy w Brzeszczach, Puszcza Niepołomicka, Pustynia Błędowska, Zbiornik 
Jeziorsko.  
Niektóre z wyżej wymienionych obszarów powstały ponad 5 lat temu i w związku z tym dla 
nich plany zadań ochronnych powinny już być ustalone (na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody art. 29.2). 
Założenie: ankietę wysłano do zarządzających wszystkimi obszarami Natura 2000 a więc 
także do tych, których nie ma w warstwach geobazy. Ankieta została wysłana do 
zarządzających obszarami Natura 2000: RDOŚ oraz Dyrekcji Parków Narodowych, które 
w całości lub częściowo stanowią również obszar Natura 2000. 
Działanie to powinno być analizowane, oceniane i raportowane nie na poziomie scalonych 
części wód, lecz dla całych konkretnych obszarów Natura 2000. 
Jak wynika z zapisów Ustawy o Ochronie Przyrody zarządzający obszarem Natura 2000 ma 
obowiązek opracowania planu zadań ochronnych w terminie 6 lat od zatwierdzenia obszaru 
(czyli od decyzji KE w przypadku obszarów siedliskowych lub od wydania rozporządzenia 
w przypadku obszarów ptasich). W przypadku, gdy obszar Natura 2000 został zatwierdzony 
po 2006 r. plan zadań ochronnych, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (art. 29.2) może być 
opracowany po roku 2012 r. 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi  
Ankiety skierowano do 16 RDOŚ administrujących obszarami Natura 2000. 
Uzyskano odpowiedzi z 14 RDOŚ. 
Procent odpowiedzi potwierdzających, że działanie ma być realizowane wynosi 92 %. 
Zebrane informacje dotyczące realizacji działania P.OW.2 odnoszą się w sumie do 605 
obszarów Natura 2000, z czego: 

• dla 4 obszarów Natura 2000 plan zadań ochronnych istnieje, jest wdrożony 
i realizowany na bieżąco, 

• plan zadań ochronnych w fazie opracowywania – dla 340 obszarów Natura 2000 
(56 %), 

• prace nad planem nie rozpoczęte – w 261 obszarach Natura 2000 (43 %). 
• w pozostałych przypadkach podano informacje niejednoznaczne lub brak odpowiedzi 

Liczba obszarów Natura 2000, co do których otrzymano informacje (605) stanowi ok. 62 % 
wszystkich obszarów Natura 2000 (825 - obszary SOO, wyznaczonych wg Dyrektywy 
Siedliskowej 145 - obszarów OSO, wyznaczonych wg Dyrektywy „Ptasiej”). 

Wnioski ogólne pod kątem oceny merytorycznej wyników ankiet  
W katalogu działań dotyczących obszarów Natura 2000 występuje „Opracowanie Planu 
Zadań Ochronnych” natomiast brak działania „Opracowanie Planu Ochrony”. Jest to bardzo 
istotne ponieważ w uzasadnionych sytuacjach odpowiedzialny za obszar Natura 2000 może 
opracować wyłącznie „Plan Ochrony” zamiast „Plan Zadań Ochronnych”. Najczęściej Plan 
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Ochrony jest opracowywany dla tych obszarów Natura 2000, które całkowicie lub częściowo 
pokrywają się z obszarem Parków Narodowych, Krajobrazowych i Rezerwatów. 
 

2.21.2. Numer i nazwa działania: PD.OW.2 Monitorowanie ekosystemów 
zależnych od wód podziemnych  

Najważniejsze uwagi wypełniających ankietę  
Brak uwag.  
Intencją skierowania tej ankiety do RDOŚ było uzyskanie informacji o stanie realizacji zadań 
objętych tym działaniem z tytułu nadzoru m.in. nad obszarami ustawionymi dla ochrony 
siedlisk i ostoi. 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi  
Na tą ankietę odpowiedziały 3 RDOŚ - ie.  

Wnioski ogólne pod kątem oceny merytorycznej wyników ankiet 
Ogólna ocena zadań prowadzonych w ramach tego działania może być oparta o wyniki prac 
realizowanych w ramach działalności państwowej służby hydrogeologicznej w zakresie 
wykonywanej do 6 lat aktualizacji warstw informacyjnych bazy danych GIS Mapy 
hydrogeologicznej Polski „hydrodynamika pierwszego poziomu wodonośnego” 
i „hydrodynamika głównego poziomu użytkowego” oraz analizy bazy danych GIS Mapy 
hydrogeologicznej Polski ‘hydrodynamika pierwszego poziomu wodonośnego’ w obszarach 
Natura 2000. 
 

2.21.3. Numer i nazwa działania: PD.PR.3 Zdawanie rocznych raportów odnośnie 
pomiarów ilości i jakości wód pobieranych, zrzucanych, wtłaczanych 
i odwadnianych, wraz z zasięgiem leja depresji, na terenach górniczych jako 
warunek w pozwoleniach wodnoprawnych wydawanych na użytkowanie 
wód  

Najważniejsze uwagi wypełniających ankietę  
Brak uwag.  

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi  
Na tą ankietę odpowiedziało 4 RDOŚ-ie.  

Wnioski ogólne pod kątem oceny merytorycznej wyników ankiet 
Ogólna ocena zadań prowadzonych w ramach tego działania może być oparta o wyniki prac 
realizowanych w ramach działalności państwowej służby hydrogeologicznej w zakresie 
corocznej identyfikacji poboru wód podziemnych, wykonywanej do 6 lat aktualizacji warstw 
informacyjnych bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski „hydrodynamika 
pierwszego poziomu wodonośnego” i „hydrodynamika głównego poziomu użytkowego” oraz 
„bazy danych o obiektach mogących znacząco wpływać na stan ilościowy wód 
podziemnych”.  
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2.22. ANKIETA DO PARKÓW NARODOWYCH 

Ankieta została wysłana do dyrekcji parków narodowych, w obrębie których występują 
obszary Natura 2000 oraz odnośnie działań P.OW.3 i P.OW.4.  
 

2.22.1.  Numer i nazwa działania: P.OW.2 Opracowanie planu zadań 
ochronnych dla obszaru NATURA 2000 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi  
Ankiety skierowano do dyrekcji 23 parków narodowych. Uzyskano odpowiedzi z 18 PN 
(78 %), w tym 1 - nie dotyczy. 
Należy zaznaczyć, że powyższe statystyki dotyczą tylko „planu zadań ochronnych” dla 
obszaru Natura 2000, natomiast dla obszarów Natura 2000, leżących w obrębie parków 
narodowych najczęściej opracowuje się „plany ochrony” a nie „plany zadań ochronnych”. Dla 
niektórych obszarów Natura 2000 informacje o „planach ochrony” otrzymano - szczegóły 
w odpowiednich tabelach xls z parków narodowych. 
 

2.22.2. Działanie P.OW.3 Budowa przepławki, przywrócenie drożności 
odcinków rzek (cieki naturalne) oraz Działanie P.OW.4 Budowa 
przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek (silnie zmienione) 

Ankiety dotyczące obu działań skierowano do dyrekcji 23 parków narodowych (w ramach 
ankietyzacji uzupełniającej). Odpowiedzi uzyskano z 12 PN - dyrekcje 12 parków 
narodowych przysłały odpowiedź „nie dotyczy” 
W ramach ankietyzacji uzupełniającej pytanie do Parków Narodowych nieznacznie 
przeformułowano na następujące: 
„Jaki procent długości cieków leżących na terenie PN, objętych działaniami P.OW.3./ 
P.OW.4. (udrożnienie poprzez budowę lub modernizację przepławki, przebudowę 
istniejących przegród lub ich likwidację) jest w fazie:  

− inwestycja ukończona, 
− projekt udrożnienia w fazie budowlanej, 
− projekt udrożnienia w fazie opracowywania, 
− prace nad planem udrożnienia nie rozpoczęte.” 

Ponadto autorzy przygotowali szczegółowe wyjaśnienia oraz konkretny przykład wypełniania 
ankiety. Z odpowiedzi PN wynika oraz przeprowadzonych rozmów telefonicznych ,że parki 
narodowe generalnie nie posiadają cieków do udrożnienia. 
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2.23. ANKIETA SKIEROWANA DO WYBRANYCH KOPALŃ 

 
2.23.1. Działanie DK.PR.4 Skuteczne wprowadzenie programu 

racjonalizacji zużycia wody w zakładach przemysłowych 
Obowiązek wykorzystania wód o dobrej jakości, pochodzących z odwodnienia kopalni do 
celów socjalno – bytowych. 
Adresaci ankiety: 

1. KWB Konin SA w Kleczewie 
2. KGHM S.A.    
3. KWB Adamów    
4. KWB  Turów       
5. KWB Bełchatów 

Odpowiedź uzyskano: 
Ad 1. KWB Konin SA w Kleczewie 
W sąsiedztwie kopalni brak odbiorcy na wody kopalniane do celów socjalno - bytowych. 
Wody z odwadniania odkrywek kopalnia kieruje na cele ekologiczne - uzupełnienie 
przepływu rzek i retencji w jeziorach przepływowych oraz rekultywacja wodna 
likwidowanego wyrobiska końcowego zamkniętej odkrywki.  
Opóźnienia w podnoszeniu stanu retencji jezior są spowodowane blokowaniem inwestycji 
przez organizacje ekologiczne, aktualnie żądające kolejnych ekspertyz z zakresu chemizmu 
zrzucanych wód kopalnianych. 
Ad 4. KWB Turów 
W sąsiedztwie kopalni brak odbiorcy na wody kopalniane do celów socjalno – bytowych. 
 

2.23.2. Działanie PD.PR.3. Zdawanie rocznych raportów odnośnie 
pomiarów ilości i jakości wód pobieranych, zrzucanych, wtłaczanych i 
odwadnianych, wraz z zasięgiem leja depresji, na terenach górniczych 
jako warunek w pozwoleniach wodnoprawnych wydawanych na 
użytkowanie wód  

Przekazywanie raz w roku danych dotyczących odwodnienia i obserwacji 
hydrogeologicznych do właściwego terytorialnie RZGW i państwowej służby 
hydrogeologicznej. 
Adresaci ankiety:  

1. KWB Konin SA w Kleczewie 
2. KGHM S.A. 
3. KWB Adamów 
4. KWB  Turów 
5. KWB Bełchatów 
6. Kopalnia Wierzbica 
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Odpowiedź uzyskano w trybie rozmowy telefonicznej z przedstawicielami ankietowanych 
firm: 
1). KWB Konin SA w Kleczewie 
Wykonywany corocznie raport - przekazywany do RDOŚ w Poznaniu - jest dostępny dla 
RZGW w Poznaniu i korzysta z niego PSH do realizacji swoich zadań statutowych. 
2). KGHM S.A. 
Cztery razy rocznie jest opracowywany raport dotyczący odwodnienia i obserwacji 
hydrogeologicznych. Raport przekazywany jest do urzędu marszałkowskiego i RZGW. 
Państwowa Służba Hydrogeologiczna wykonuje pomiary na potrzeby monitoringu wód 
podziemnych. 
3). KWB Adamów 
Raport jest sporządzany corocznie na potrzeby wewnętrzne zakładu i przekazywany do 
Okręgowego Urzędu Górniczego. 
4). KWB  Turów 
Do tej pory nie zawarto porozumienia z odnośnymi władzami mającego na celu 
opracowywanie i przekazywanie corocznego raportu dotyczącego pomiarów ilości i jakości 
zrzucanych wód kopalnianych wraz z zasięgiem leja depresji.  
Kopalnia Turów opracowała w 2012 roku dokumentację hydrogeologiczną - złożona w CAG 
w PIG - zawierająca podsumowanie dotychczas prowadzonych obserwacji i pomiarów 
dotyczących odwodnienia kopalni i jego wpływu na środowisko. 
5). KWB Bełchatów 
Raport kwartalny jest sporządzany na potrzeby wewnętrzne zakładu i przekazywany do 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, RZGW w Poznaniu oraz 7-miu innym adresatom. 
6). Kopalnia Wierzbica 
Raport coroczny jest sporządzany na potrzeby wewnętrzne zakładu i przekazywany do 
Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. 
 

2.23.3. Działanie PD.OW.2 Monitorowanie ekosystemów zależnych od wód 
Monitorowanie wpływu kopalni odkrywkowej wapienia "Wierzbica" na ekosystemy wodne 
(przesuszanie torfowisk i obszarów podmokłych) 
Adresaci ankiety:  

1. Kopalnia Wierzbica 
Kopalnia prowadzi monitoring stanu hydrodynamicznego wód podziemnych w sieci 
własnych piezometrów. Roczny raport z wyników tego monitoringu (lej depresji, pobór wód 
przez system odwodnieniowy) jest przekazywany do Mazowieckiego Urzędu 
Marszałkowskiego. 
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2.24. ANKIETA SKIEROWANA DO FUNDACJI PROGRAMÓW POMOCY 
DLA ROLNICTWA 

 
2.24.1. Działanie P.RL.5 Wspieranie rolnictwa zrównoważonego 

W PWŚK dla działania P.RL.5 jako nazwę działania, zakres rzeczowy oraz jednostki 
odpowiedzialne za wdrażanie danego działania wskazano odpowiednio: 
- nazwa działania: wspieranie rolnictwa zrównoważonego 
- zakres rzeczowy: szkolenie/gminę/rok;  
- jednostka odpowiedzialna za realizację działania: administracja. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przesłanych uwagach przekazała, że 
nie jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację działania. W rozmowach telefonicznych z  
Ośrodkami Doradztwa Rolniczego uzyskano informację, że ośrodki nie są odpowiedzialne za 
realizację działania. W związku z powyższym ankietę przesłano do Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację polityki Rządu w dziedzinie 
rolnictwa. Otrzymano odpowiedź, że Ministerstwo nie jest w posiadaniu szczegółowych 
danych, o które się zwrócono. 

Z prośbą o udzielenie informacji czy jednostka jest odpowiedzialna za realizację działania i 
wypełnienie ankiety zwrócono się do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa. 

Zadane pytania:  
1.  

Na jakim etapie jest wspieranie rolnictwa 
zrównoważonego  (szkolenia obejmujące 
zagadnienia rolnictwa zrównoważonego) (Status) 

Czy są przewidziane 
opóźnienia w realizacji 
działania do końca roku 2012  

Przyczyna opóźnień 
lub niepodjęcia 
działania (opis do 2000 
znaków) 

Możliwe odpowiedzi Możliwe odpowiedzi 

  

Przeprowadzono wszystkie zaplanowane szkolenia 
Szkolenia są w trakcie 
Nie rozpoczęto szkoleń  

tak 
nie 
nie dotyczy (tylko w przypadku 
wybrania odpowiedzi: 
Przeprowadzono wszystkie 
zaplanowane szkolenia) 

 
Czy jest zabezpieczenie 
finansowe na realizację 
działania do końca roku 2012 
(opis do 2000 znaków) 

Opis kosztów (co zostało 
uwzględnione w 
kalkulacji kosztów) (opis 
do 2000 znaków) 

Źródła finansowania 
działania ze środków UE 
(można wybrać więcej niż 
jedną odpowiedź) 

Uwagi (opis do 
2000 znaków) 

    

Możliwe odpowiedzi 

  

fundusz strukturalny 
fundusz spójności 
fundusz rolny 
fundusz rybacki 
LIFE+ 
RTD 
inny (proszę podać jaki) 

2. Liczba zaplanowanych w roku 2010 szkoleń obejmujących zagadnienia rolnictwa 
zrównoważonego. 

3. Liczba przeprowadzonych w roku 2010 szkoleń obejmujących zagadnienia rolnictwa 
zrównoważonego. 
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4. Liczba zaplanowanych w roku 2011 szkoleń obejmujących zagadnienia rolnictwa 
zrównoważonego. 

5. Liczba przeprowadzonych w roku 2011 szkoleń obejmujących zagadnienia rolnictwa 
zrównoważonego. 

6. Liczba zaplanowanych w roku 2012 szkoleń obejmujących zagadnienia rolnictwa 
zrównoważonego. 

Podsumowanie statystyczne odpowiedzi 
Mimo kontaktu telefonicznego i mailowego nie uzyskano odpowiedzi. 
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2.25. ANKIETA SKIEROWANA DO AGENCJI RESTRUKTURYZACJI 
I MODERNIZACJI ROLNICTWA 

 
2.25.1. Działanie P.RL.4 Wspieranie rolnictwa ekologicznego 

W PWŚK dla działania P.RL.4 jako nazwę działania, zakres rzeczowy oraz jednostki 
odpowiedzialne za wdrażanie danego działania wskazano odpowiednio: 
- nazwa działania: wspieranie rolnictwa ekologicznego, 
- zakres rzeczowy: dopłaty do rolnictwa ekologicznego do [ha] powierzchni, 
- jednostka odpowiedzialna za realizację działania: administracja; ARiMR. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przesłanych uwagach przekazała, że 
nie jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację działania. W związku z powyższym 
ankietę przesłano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako podmiotu 
odpowiedzialnego za realizację polityki Rządu w dziedzinie rolnictwa. Otrzymano 
odpowiedź, że Ministerstwo nie jest w posiadaniu szczegółowych danych, o które się 
zwrócono. Prowadzono korespondencję z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Departament Płatności Bezpośrednich) dotyczącą jednostek odpowiedzialnych za realizację 
działań P.RL.4, P.RL.5, możliwości wykorzystania danych posiadanych przez ARiMR do 
oszacowania wskaźnika realizacji działania P.RL.4. W konsekwencji przesłano do ARiMR 
zapytanie (wraz z ankietą) czy możliwe jest użycie do obliczenia wskaźnika stopnia realizacji 
danych dot. dopłat w ramach pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne Programu 
rolnośrodowiskowego. 

 
Zadane pytania:  

1.  
Na jakim etapie jest wspieranie 
rolnictwa ekologicznego (dopłaty do 
rolnictwa ekologicznego) (Status) 

Czy są przewidziane opóźnienia 
w realizacji działania do końca 
roku 2012  

Przyczyna opóźnień lub 
niepodjęcia działania (opis do 
2000 znaków) 

Możliwe odpowiedzi Możliwe odpowiedzi 

  

Dopłatami objęto całą zaplanowaną 
powierzchnię gruntów 
Dopłatami objęto część zaplanowanej 
powierzchni gruntów 
Nie rozpoczęto działania 

tak 
nie 
nie dotyczy (tylko w przypadku 
wybrania odpowiedzi: Dopłatami 
objęto całą zaplanowaną 
powierzchnię gruntów) 

 
Czy jest zabezpieczenie 
finansowe na realizację 
działania do końca roku 2012 
(opis do 2000 znaków) 

Opis kosztów (co zostało 
uwzględnione w 
kalkulacji kosztów) (opis 
do 2000 znaków) 

Źródła finansowania działania ze 
środków UE (można wybrać 
więcej niż jedną odpowiedź) 

Uwagi (opis 
do 2000 
znaków) 

    

Możliwe odpowiedzi 

  

fundusz strukturalny 
fundusz spójności 
fundusz rolny 
fundusz rybacki 
LIFE+ 
RTD 
inny (proszę podać jaki) 
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2. Powierzchnia gruntów [ha] zaplanowana do objęcia dopłatami do rolnictwa 
ekologicznego w roku 2010. 

3. Powierzchnia gruntów [ha] objęta dopłatami do rolnictwa ekologicznego w roku 2010. 
4. Powierzchnia gruntów [ha] zaplanowana do objęcia dopłatami do rolnictwa 

ekologicznego w roku 2011. 
5. Powierzchnia gruntów [ha] objęta dopłatami do rolnictwa ekologicznego w roku 2011. 
6. Powierzchnia gruntów [ha] zaplanowana do objęcia dopłatami do rolnictwa 

ekologicznego w roku 2012. 
7. Powierzchnia gruntów [ha] objęta dopłatami do rolnictwa ekologicznego w roku 2012 

(dane na dzień...). 

Najważniejsze uwagi do ankiet 
Przedstawiciel ARiMR wyraził wątpliwości co do podstawy prawnej przekazania informacji. 
Podsumowanie statystyczne odpowiedzi 
W chwili oddania niniejszego opracowania dane są przygotowywane przez ARiMR i po ich 
otrzymaniu zostaną uwzględnione w III końcowym etapie pracy. 
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3. OCENA STOPNIA REALIZACJI DZIAŁAŃ I ICH SKUTECZNOŚCI 
 

Katalog działań – część I 
 

3.1. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 
 

3.1.1. DK.OP.1. Dostęp do informacji 
Realizacja wszystkich działań z grupy DK.OP.1 jest wg różnych aktów prawnych 
obligatoryjna dla odpowiedzialnych za to instytucji, stąd przyjęto dla tych działań wskaźnik 
realizacji 1, (1 – jest ustawa, 0 – nie ma ustawy), jako podstawę. Dla niektórych działań 
przeprowadzono próbę skontrolowania stopnia przestrzegania prawa na podstawie ankiety lub 
przeglądu zawartości stron Internetowych wybranych jednostek i przeprowadzono 
weryfikację stopnia realizacji działania (omówienie przeprowadzonej analizy zamieszczono 
pod opisem działania). 
Nie jest możliwe dla działań z tej grupy oszacowanie wskaźników skuteczności, z powodu 
braku bezpośredniego przełożenia wpływu tych działań na środowisko. Z tego powodu 
zaproponowane dla niektórych działań wskaźniki odnoszą się do efektywności sposobu 
realizacji działania z punktu widzenia ich celu. Dotyczy to m.in. działań: „Informowanie 
mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia” oraz „Informowanie mieszkańców 
o jakości wody w kąpielisku”. Przykładowo, informowanie mieszkańców o jakości wody do 
spożycia poprzez zamieszczanie i bieżące aktualizowanie wyników pomiarów w Internecie 
jest bardziej efektywne dla odbiorców informacji, niż udostępnianie tych danych i informacji 
dopiero na wniosek zainteresowanego lub umieszczenie na tablicy ogłoszeń. 
 
DK.OP.1 Dostęp do informacji 
Informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Ustawowy obowiązek informowania mieszkańców o 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
odpowiedni organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta) 

1  
(1 – jest ustawa, 0 –  nie ma ustawy) 

Ustawowy obowiązek informowania mieszkańców o 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez organy 
GIS 

1  
(1 – jest ustawa, 0 –  nie ma ustawy) 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

(S - szybka reakcja środowiska; 
W-wolna reakcja środowiska; 
B – brak bezpośredniego 
oddziaływania) 

Udostępnianie ocen jakości wody mieszkańcom 
(wskaźnikiem jest średnia ważona ocen w 3-stopniowej 
skali, gdzie : 1-informacja dostępna na wniosek, 2-
informowanie w przypadku pogorszenia jakości, 3-
informowanie zawsze po uzyskaniu aktualnych danych). 

2,3 B 

Udostępnianie danych pomiarowych jakości wody 
mieszkańcom (wskaźnikiem jest średnia ważona ocen w 
4 stopniowej skali, gdzie 1-informacja dostępna na 
wniosek, 2-podawana tylko ogólna ocena jakości, 3-
informowanie o parametrach jakości w przypadku 
stwierdzenia pogorszenia jakości, 4-zawsze podawane 
parametry jakości). 

2,5 B 
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DK.OP.1 Dostęp do informacji 
Informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Ustawowy obowiązek informowania mieszkańców o 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
odpowiedni organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta) 

1  
(1 – jest ustawa, 0 –  nie ma ustawy) 

Ustawowy obowiązek informowania mieszkańców o 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez organy 
GIS 

1  
(1 – jest ustawa, 0 –  nie ma ustawy) 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

(S - szybka reakcja środowiska; 
W-wolna reakcja środowiska; 
B – brak bezpośredniego 
oddziaływania) 

Wskaźnik: Procent gmin udostępniających informacje o 
jakości wody do spożycia mieszkańcom poprzez 
Internet. 

53 % B 

 
Za informowanie o jakości wody do spożycia odpowiedzialne są organy władzy 
samorządowej. Dodatkowo, dane o jakości wody są też, zgodnie z ustawą, dostępne na 
wniosek zainteresowanego w siedzibach organów GIS i u producenta wody.  
Organy GIS sporządzają raporty o stanie środowiska, które publikowane są na stronach 
Internetowych GIS. 
Wskaźnik realizacji działania przyjęto – 1. 
Z zapisów Dyrektywy 98/83/WE odnoszącej się do jakości wody przeznaczonej do picia 
przez ludzi wynika, że: ”…konsumenci powinni być dokładnie i w odpowiedni sposób 
informowani o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, o wszelkich 
odstępstwach przyznanych przez Państwo Członkowskie i o wszelkich czynnościach 
zaradczych podjętych przez właściwe władze; ponadto, powinno się rozważyć zarówno 
potrzeby Komisji w zakresie technicznym i statystycznym oraz prawa każdej jednostki do 
uzyskania odpowiednich informacji dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi”.  
Zaproponowano wskaźnik skuteczności działania określając efektywność sposobu realizacji 
działania (aktywne informowanie lub dostęp do informacji). Jest on inny, niż przyjęty 
wstępnie w projekcie Metodyki, z uwagi na to, że wszystkie gminy (producenci wody) 
informują niezwłocznie mieszkańców o pogorszeniu się jakości wody do picia, jednak nie 
mają takiego obowiązku w przypadku dobrej oceny jakości. Natomiast dane są dostępne 
zawsze na wniosek zainteresowanego. W praktyce wiele gmin udostępnia aktywnie więcej 
informacji niż jest zobligowana prawem. Stąd zaproponowane wskaźniki są średnimi 
ważonymi ocen opisanymi powyżej w tabeli obliczonymi w oparciu o badania ankietowe. 
Średnia ważona to średnia elementów, którym przypisywane są różne wagi (znaczenia) w ten 
sposób, że elementy o większej wadze mają większy wpływ na średnią. Średnia liczona była 
wg algorytmu: 
 

Ośr = (o1 * w1 + o2 * w2 + o3 * w3) / (w1 + w2 + w3) 
Gdzie: 
o1 - wartość wskaźnika (1 – 3),  
w1 – liczba ankietowanych, którzy wybrali dany wskaźnik (np. 2). 
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Wskaźnik końcowy (średnia ważona) pokazuje w jakiej strefie znajduje się średni wskaźnik. 
Np. średnia ważona 2,4 (w zakresie od 1 – 3) pokazuje, ze średnio oceny mieściły się w 
zakresie od 2 do 3. 
Wysłano 2 496 ankiet, otrzymano 920 odpowiedzi (36,9 %), z czego 219 gmin uznało, że ich 
to działanie nie dotyczy.  
Z analizy statystycznej ankiet wynika, że aktywne (na tablicach ogłoszeń i/lub przez Internet) 
informowanie mieszkańców o jakości wody realizowane jest odpowiednio w 74 %/53 % 
przebadanych gmin nie tylko przypadku pogorszenia jakości wody. Z ankiety wynika 
również, że 35,2 % z nich publikuje dane natychmiast po uzyskaniu wyników kolejnych ocen, 
a 57,5 % niezwłocznie w przypadku złej jakości wody. 
Wskaźnik udostępniania ocen jakości wody mieszkańcom w 3-stopniowej skali wynosi 2,3 
i wynika z niego, że spora część gmin udostępnia informację o ocenie jakości wody zaraz po 
otrzymaniu wyników, nie tylko w przypadku złej jakości wody.  
Wskaźnik udostępniania danych pomiarowych jakości wody mieszkańcom w 4-stopniowej 
skali wyniósł 2,5, z czego wynika, że na ogół podawana jest tylko ogólna ocena jakości wody, 
a tylko w przypadku złej jej jakości podawane są parametry przekroczone.  
 
Wskaźnik W 1. (skala 1-3) „Udostępnianie ocen jakości wody mieszkańcom” wyliczono 
w następujący sposób: 
 

(1 * 120 + 2 * 260 + 3 * 321) / (120 + 260 + 321) = (120 + 520 + 963) / 701 = 1603 / 701 = 2,3 
 
Wskaźnik W 2. (skala 1-4) Udostępnianie danych pomiarowych jakości wody mieszkańcom 
wyliczono w następujący sposób: 
 

(1 * 161 + 2 * 205 + 3 *132 + 4 * 195) / 701 = 1747 / 676 = 2,5 
 
Wskaźnik W 3. „Procent gmin udostępniających informacje o jakości wody do spożycia 
mieszkańcom poprzez Internet” (analiza statystyczna ankiet): 
 

W 3 = 372 / 701 = 0,53  
Dla tego działania przyjęto, że brak jest bezpośredniego przełożenia na środowisko (B), 
jednak większa świadomość społeczna niewątpliwie może w perspektywie wpłynąć 
korzystnie na jego stan.  
 
Raport do UE 
Działanie będzie raportowane w formie tekstowej w ramach Basic Measures – Drinking 
Water Directive w oparciu o raport GIS sporządzany do UE raz na 3 lata. Ostatni raport 
sporządzono w 2012 roku za lata 2005-2008. 
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DK.OP.1 Dostęp do informacji 
Informowanie mieszkańców o jakości wody w kąpielisku 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Ustawowy obowiązek informowania o jakości wody w 
kąpielisku przez organizatora kąpieliska /wójta 
(burmistrza, prezydenta) 

1  
(1 – jest ustawa, 0 –  nie ma ustawy) 

Ustawowy obowiązek informowania o jakości wody w 
kąpielisku przez organy GIS 

1  
(1 – jest ustawa, 0 –  nie ma ustawy) 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

(S - szybka reakcja środowiska; 
W-wolna reakcja środowiska; 
B – brak bezpośredniego 
oddziaływania) 

Stopień udostępniania danych pomiarowych jakości 
wody użytkownikom (wskaźnikiem jest średnia ważona 
ocen w 4 stopniowej skali, gdzie 1-informacja dostępna 
na wniosek, 2-podawana tylko ogólna ocena jakości, 3-
informowanie o parametrach jakości w przypadku 
stwierdzenia niezdatności do kąpieli, 4-zawsze 
podawane parametry jakości). 

2,2 B 

Procent organizatorów kąpielisk/gmin zamieszczających 
informację o jakości wody w kąpieliskach w Internecie. 

47 % B 

 
Za informowanie o jakości wody w kąpielisku odpowiedzialny jest organizator kąpieliska 
(który zobowiązany jest prawem do umieszczania bieżących informacji na tablicy przy 
kąpielisku) oraz organy władzy samorządowej.  
W praktyce informacja jest dostępna zawsze na wniosek zainteresowanego (m.in. 
w siedzibach organów GIS). Na stronach organów GIS zamieszczany jest serwis 
kąpieliskowy (od 1 stycznia 2013 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna ma obowiązek 
aktualizować i prowadzić internetowy serwis kąpieliskowy zawierający pełną informację 
dotyczącą kąpielisk). W przypadku stwierdzenia nieprzydatności wody do kąpieli informacja 
rozpowszechniana jest wśród społeczeństwa m.in. za pośrednictwem tablic na kąpieliskach, 
mediów oraz stron internetowych organów GIS.  
Wskaźnik realizacji działania przyjęto – 1. 
Aktywne informowanie użytkowników przez gminy/organizatora kąpieliska realizowane jest 
w różnym stopniu (jak wynika z analizy ankiety rozesłanej do gmin).  
Zastosowany wskaźnik skuteczności działania jest inny niż zaproponowany wstępnie 
w projekcie Metodyki i jest średnią ważoną ocen opisaną w powyżej w tabeli.  
 
Średnia ważona to średnia elementów, którym przypisywane są różne wagi (znaczenia) w ten 
sposób, że elementy o większej wadze mają większy wpływ na średnią. Średnia liczona była 
wg algorytmu: 
 

Ośr = (o1 * w1 + o2 * w2 + o3 * w3 + o4 * w4) / (w1 + w2 + w3 + w4) 
Gdzie: 
o1 - wartość wskaźnika (1 – 4),  
w1 – liczba ankietowanych, którzy wybrali dany wskaźnik (np. 2) 
Wskaźnik końcowy (średnia ważona) pokazuje w jakiej strefie znajduje się średni wskaźnik. 
Np. średnia ważona 2,4 (w zakresie od 1 – 4) pokazuje, ze średnio oceny mieściły się 
w zakresie od 2 do 3. 
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Ankietę rozesłano do wszystkich gmin w Polsce (2 496), odpowiedziało 996 (39,9 %) gmin, 
z których tylko 192 zadeklarowały posiadanie na swoim terenie kąpieliska lub miejsca 
wyznaczonego do kąpieli. Dla tych gmin obliczono wskaźnik udostępniania informacji 
użytkownikom, który w skali 4 stopniowej wynosi 2,2 (opis skali znajduje się w tabeli 
powyżej). Dla tych gmin określono także (w procentach) sposób, w jaki przekazywane są 
informacje: na tablicy ogłoszeń przy kąpielisku (79,7 %) – jest to sposób wymagany prawem, 
w Internecie (47 %), poprzez media (14,6 %) – sposób wykorzystywany zazwyczaj przy 
ogłaszaniu nieprzydatności wody do kąpieli.  
Wskaźnik W 1. (skala 1-4) „Stopień udostępniania danych pomiarowych jakości wody 
użytkownikom” wyliczono w następujący sposób: 
 

(1 * 16 + 2 * 94 + 3 * 22 +4 * 38) / 192 = (16 + 188 + 66 + 152) / 192 = 418 / 192 = 2,2 
 
Wskaźnik W 2. „Procent organizatorów kąpielisk/gmin zamieszczających informację 
o jakości wody w kąpieliskach w Internecie” (analiza statystyczna ankiet): 
 

W 2 = 90 / 192 = 0,47 
 
 
Dla tego działania przyjęto, że brak jest bezpośredniego przełożenia na środowisko (B), 
jednak większa świadomość społeczna niewątpliwie może w perspektywie wpłynąć 
korzystnie na jego stan.  

Raport do UE 
Działanie będzie raportowane w formie tekstowej w ramach Basic Measures – Bathing Water 
Directive w oparciu o coroczny raport GIS. Ostatni raport sporządzono za 2011 rok.   
 
DK.OP.1 Dostęp do informacji 

Prowadzenie bazy danych o środowisku i udostępnianie informacji przez Inspekcję Ochrony Środowiska 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Ustawowy obowiązek „Prowadzenia bazy danych o 
środowisku i udostępniania informacji przez Inspekcję 
Ochrony Środowiska”. 

1  
(1 – jest ustawa, 0 –  nie ma ustawy) 

Stopień wdrożenia Systemu Informacyjnego Inspekcji 
Ochrony Środowiska EKOINFONET. W trakcie realizacji 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

(S - szybka reakcja środowiska; 
W-wolna reakcja środowiska; 
B – brak bezpośredniego 
oddziaływania) 

Stopień udostępnienia informacji przez Inspekcję 
Ochrony Środowiska (skala 1-2: 1–dostęp na wniosek, 
2–pełny dostęp przez Internet). 

1 B 

Stopień udostępnienia Systemu Informacyjnego 
Inspekcji Ochrony Środowiska EKOINFONET” przez 
Inspekcję Ochrony Środowiska. 

Brak możliwości 
oceny – brak 

wdrożenia 
Systemu 

B 
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Działanie jest realizowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Informacje i dane będące 
w posiadaniu IOŚ udostępniane są każdemu na wniosek na zasadach określonych przepisami. 
Informacje o stanie środowiska, określone dane z monitoringu zamieszczane są także na 
stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz na stronie 
GIOŚ. Na podstawie zabranych danych opracowywane są roczne raporty o stanie środowiska 
dla województw i dla Polski. 
Wskaźnik realizacji działania przyjęto – 1. 
Od stycznia 2013 r., dla usprawnienia gromadzenia i dostępu do danych, zgodnie z zapisami 
Ustawy o IOŚ będzie działał jeden System Informacyjny Inspekcji Ochrony Środowiska 
EKOINFONET (SI EKOINFONET), którego integralną częścią będzie Krajowe 
Repozytorium Danych PMŚ (KRD PMŚ). Aktualnie System jest w trakcie realizacji. 
W trakcie opracowywania (i konsultacji) jest także projekt rozporządzenia określającego 
zasady udostępniania danych i informacji z systemu, który będzie miał wpływ na ostateczny 
kształt Systemu. Wobec powyższego nie jest możliwe obecnie określenie, ani stopnia 
realizacji działania, ani wskaźnika jego efektywności. Przy czym, proponowany w projekcie 
Metodyki wskaźnik skuteczności realizacji działania był bardziej rozbudowany.  
Dla tego działania przyjęto, że brak jest bezpośredniego przełożenia na środowisko (B), 
natomiast niewątpliwie podejmowane na tej podstawie decyzje i działania mogą wywołać 
zarówno szybką, jak i wolną reakcję środowiska, jednak trudno sprecyzować jaki ten wpływ 
będzie.  

Raport do UE 
Działanie nie jest raportowane do UE. 
 
DK.OP.1 Dostęp do informacji 

Publiczne udostępnianie informacji w zakresie planów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Ustawowy obowiązek udostępniania programu ochrony 
środowiska przez Ministerstwo Środowiska 

1  
(1 – jest ustawa, 0 –  nie ma ustawy) 

Ustawowy obowiązek udostępniania programów 
ochrony środowiska/ planów gospodarki odpadami przez 
urzędy marszałkowskie 

1/1 
(1 – jest ustawa, 0 –  nie ma ustawy) 

Ustawowy obowiązek udostępniania programów 
ochrony środowiska/ planów gospodarki odpadami przez 
starostwa powiatowe 

1/1 
(1 – jest ustawa, 0 –  nie ma ustawy) 

Ustawowy obowiązek udostępniania programów 
ochrony środowiska/ planów gospodarki odpadami przez 
gminy 

1/1 
(1 – jest ustawa, 0 –  nie ma ustawy) 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

(S - szybka reakcja środowiska; 
W-wolna reakcja środowiska; 
B – brak bezpośredniego 
oddziaływania) 

Brak możliwości oceny skuteczności działania brak B 

 
Minister właściwy dla ochrony środowiska, marszałek, starosta, wójt i burmistrz są 
zobligowani do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej planów ochrony 
środowiska oraz (do stycznia 2012 r.) planów gospodarowania odpadami. Od stycznia 2012 
roku będą opracowywane tylko krajowy i wojewódzkie plany gospodarowania odpadami.  
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Wskaźnik realizacji działania przyjęto – 1. 
W przypadku tego działania podjęto próbę sprawdzenia stopnia przestrzegania prawa (% 
instytucji udostępniających programy/plany na swoich stronach BIP). W tym celu 
przeprowadzono analizę stron internetowych Ministerstwa Środowiska, wszystkich urzędów 
marszałkowskich, wyrywkowo sprawdzono strony BIP 20-tu starostw powiatowych oraz 
przeprowadzono ankietę internetową wśród wszystkich gmin w Polsce. Poniżej wyniki tych 
analiz: 

1. Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 jest dostępny na stronie MŚ, jako 
załącznik do Uchwały Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie 
"Krajowego planu gospodarki odpadami 2014" (M. P. Nr 101, poz. 1183) – 100% 
realizacji. 

2. Wszystkie urzędy marszałkowskie (16) mają zamieszczone na swoich stronach 
internetowych programy ochrony środowiska oraz plany gospodarki odpadami. 
Większość urzędów zamieściła te dokumenty w łatwo dostępnych miejscach lub 
wręcz je eksponuje. Na stronach dwóch urzędów dokumenty te są bardzo trudne do 
odnalezienia. Zestawienie uchwalonych nowelizacji wojewódzkich planów gospodarki 
odpadami wg stanu na dzień 31 marca 2010 r. zamieszczone jest także na stronie 
Ministerstwa Środowiska. Zestawienie dla programów ochrony środowiska datowane 
jest na dzień 30 kwietnia 2004 r. – 100 % realizacji. 

3. Starostwa powiatowe zostały przeanalizowane wyrywkowo. Przeanalizowano strony 
20 starostw. Programy ochrony środowiska były łatwo dostępne na stronach 
internetowych 14 starostw (70 %), plany gospodarki odpadami na stronach 11 
starostw (55 %), przy czym należy zaznaczyć, że od stycznia 2012 roku starostwa nie 
są zobowiązane do sporządzania planów gospodarki odpadami. Stan przygotowania 
powiatowych planów gospodarki odpadami oraz programów ochrony środowiska na 
dzień 30 czerwca 2010 opublikowany jest na stronach MŚ. 

4. Przeprowadzono ankietę elektroniczną wśród wszystkich gmin w Polsce. Na 2 496 
wysłanych ankiet odpowiedziało 944 gmin (37,8 %), z czego 839 (88,9 %) 
odpowiedziało przez Internet, a 105 (11,1 %) telefonicznie, emailem lub pocztą. 
Program ochrony środowiska udostępniony jest w Internecie (BIP i/lub strony www 
urzędów gmin) przez 777 (82,3 %) gmin, a 158 (16,7 %) gmin nie udostępniło POŚ. 9 
gmin (0,95 %) odpowiedziało, że POŚ ich „nie dotyczy”. Plan gospodarki odpadami 
udostępniony jest w Internecie (BIP i/lub strony www urzędów gmin) przez 744 
(78,8 %) gmin, a 189 (20,0%) gmin nie udostępniło PGO. 11 gmin (1,2 %) 
odpowiedziało, że PGO ich „nie dotyczy”. Stan przygotowania gminnych planów na 
dzień 30 czerwca 2010 opublikowany jest na stronach MŚ (liczba gmin w powiatach). 

Dla tego działania przyjęto, że brak jest bezpośredniego przełożenia na środowisko (B). 
Raport do UE 
Działanie nie jest raportowane do UE. 
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DK.OP.1 Dostęp do informacji 

Przestrzeganie trybu postępowania w sprawach ocen oddziaływania na środowisko 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Ustawowy obowiązek sporządzania ocen oddziaływania 
na środowisko  

1 
(1 – jest ustawa, 0 –  nie ma ustawy) 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

(S - szybka reakcja środowiska; 
W-wolna reakcja środowiska; 
B – brak bezpośredniego 
oddziaływania) 

Brak możliwości oceny skuteczności działania brak S/W 

 
Przestrzeganie trybu postępowania w sprawach ocen oddziaływania na środowisko wymagane 
jest przepisami prawa i nie ma praktycznych możliwości nie stosowania się to tych przepisów 
z uwagi na obowiązujące procedury: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227) i Ustawa Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. 2008, nr 25, poz. 150). 
Wskaźnik realizacji działania przyjęto – 1. 
Dla tego działania przyjęto, że reakcja środowiska może być wolna (W) lub szybka (S). 
Proces konsultacji w procedurze OOŚ ma decydujący wpływ na wybór wariantu rozwiązania 
inwestycyjnego, co ma bezpośrednie oddziaływanie na środowisko. 

Raport do UE 
Działanie nie jest raportowane do UE. 
 

3.1.2. DK.OP.2. Legislacja projektu Ustawy z dnia 3.04.2008 r. o zmianie 
ustawy Prawo ochrony środowiska 

 
DK.OP.2 Legislacja projektu Ustawy z dnia 3.04.2008 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska 

Legislacja projektu Ustawy z dnia 3.04.2008 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Wprowadzenie ustawy lub nie 1 

(1 – jest ustawa, 0 –  nie ma ustawy) 
 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

(S - szybka reakcja środowiska; 
W-wolna reakcja środowiska; 
B – brak bezpośredniego 
oddziaływania) 

Brak możliwości oceny skuteczności działania. brak B 

 
Zmiany w Ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczące wdrożenia ww. dyrektywy Rady 
zostały wprowadzone w 2010 r. Ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska i opublikowane w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2010, nr 152, poz. 1019). 
Wskaźnik realizacji działania przyjęto – 1. 
Raport do UE 
Działanie nie jest raportowane do UE. 
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3.1.3. DK.OP.3. Znowelizowanie przepisów dotyczących planowania 

przestrzennego w taki sposób, aby każdy plan miejscowy dla gminy, na 
terenie której znajdują się obiekty niebezpieczne, zawierał ustalenia w 
zakresie nadzwyczajnych zagrożeń 

 
DK.OP.3. Znowelizowanie przepisów dotyczących planowania przestrzennego w taki sposób, aby każdy 
plan miejscowy dla gminy, na terenie której znajdują się obiekty niebezpieczne, zawierał ustalenia w 
zakresie nadzwyczajnych zagrożeń. 

Wskaźnik stopnia realizacji działania  Wartość 

Znowelizowanie przepisów dotyczących planowania 
przestrzennego w taki sposób, aby każdy plan 
miejscowy dla gminy, na terenie której znajdują się 
obiekty niebezpieczne, zawierał ustalenia w zakresie 
nadzwyczajnych zagrożeń. 

0 
(0 – przepisów nie znowelizowano,  

1 – przepisy znowelizowano) 

 

Wskaźnik skuteczności 
działania 

Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska; W - 
wolna reakcja środowiska; B – brak 
bezpośredniego przełożenia 

Brak możliwości oceny 
skuteczności działania brak B 

 
W odpowiedzi na ankietę skierowaną do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej (byłe Ministerstwo Infrastruktury) uzyskano uzasadnienie, że zgodnie z 
obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym 
określa się obowiązkowo granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się 
mas ziemnych.  
Zgodnie z uzyskaną odpowiedzią w planach zagospodarowania przestrzennego, w ich 
obecnym kształcie zgodnym z ustawą, nie uwzględnia się nadzwyczajnych zagrożeń 
wynikających z awarii obiektów niebezpiecznych. 

Raport do UE 
Działanie nie jest raportowane do UE. 
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3.1.4. DK.OP.4. Wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska 
„w sprawie minimalnych wymagań wynikających z najlepszej 
dostępnej techniki, jakie muszą spełniać instalacje” 

 
DK.OP.4. Wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska „w sprawie minimalnych wymagań 
wynikających z najlepszej dostępnej techniki, jakie muszą spełniać instalacje”. 

Wskaźnik stopnia realizacji działania  Wartość 

Wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska „w 
sprawie minimalnych wymagań wynikających z 
najlepszej dostępnej techniki, jakie muszą spełniać 
instalacje”. 

0 
(1 – jest rozporządzenie, 0 –  nie ma rozporządzenia) 

 

Wskaźnik skuteczności 
działania 

Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska; W - 
wolna reakcja środowiska; B – brak 
bezpośredniego przełożenia 

Brak możliwości oceny 
skuteczności działania brak B 

Z Ministerstwa Środowiska uzyskano odpowiedź że rozporządzenie „w sprawie minimalnych 
wymagań wynikających z najlepszej dostępnej techniki, jakie muszą spełniać instalacje” nie 
zostało wydane. W uwagach zaznaczono, że rozporządzenie nie będzie wydane, ze względu 
na wejście w życie dyrektywy o emisjach przemysłowych i określanie przez Komisję 
Europejską w drodze decyzji konkluzji BAT, nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska 
przewiduje usunięcie delegacji do wydania takiego rozporządzenia. 

Raport do UE 
Działanie nie jest raportowane do UE. 
 

3.1.5. DK.OP.5. Wydanie rozporządzenia w sprawie warunków 
techniczno-przyrodniczych zakładania zadrzewień, sposobów ich 
ochrony oraz doboru gatunków i odmian drzew i krzewów dla 
poszczególnych rodzajów gleb 

Działanie wynika z realizacji dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa 79/409/EWG, oraz 
dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych 92/43/EWG. Zapis w Ustawie z 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880): rozdz. 4: 
Art. 80. 1. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczno-przyrodnicze 
zakładania zadrzewień, sposoby ich ochrony oraz dobór gatunków i odmian drzew i krzewów 
dla poszczególnych rodzajów gleb, a tak e określi wskaźniki powierzchniowe tych zadrzewień, 
kierując się potrzeba zapewnienia ochrony krajobrazu, różnorodności biologicznej, tworzenia 
korytarzy ekologicznych oraz potrzeba zapewnienia racjonalnej gospodarki rolnej. 
Powyższy zapis został uchylony (Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220) w obwieszczeniu Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o ochronie przyrody. W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do 
wydania takiego rozporządzenia; wymagałoby to nowelizacji ustawy. 

Raport do UE 
Działanie nie jest raportowane do UE. 



 
 

132 

3.1.6. DK.OP.6. Analiza polityki opłat za wodę i ścieki 
Działanie wynika z realizacji RDW (dotyczy działań z art. 11 pkt. 3.b). Wymogi formalne 
wskazują na konieczność przygotowania raportu w każdym cyklu planistycznym (6 letnim). 
Wymóg w bieżącym cyklu został zrealizowany przez jednostką odpowiedzialną – Krajowy 
Zarząd Gospodarki Wodnej. Raport pt. „Analiza polityki opłat za wodę”2 nie został 
udostępniony do wiadomości publicznej. Działanie (analiza polityki opłat) nie jest powtarzane 
w cyklach rocznych (nie ma takiego wymogu) aczkolwiek, można wyspecyfikować pewne 
inicjatywy ad hoc prowadzone na zlecenie kolejnych Ministrów Ochrony Środowiska 
w poszczególnych latach3

 

. 
Z uwagi na charakter działania (o charakterze koncepcyjnym) nie ma kwantyfikowalnego 
miernika. Ma ono bowiem charakter 0/1. Działanie w obecnym okresie planistycznym można 
jednak uznać za ukończone. Pojęcie „skuteczności realizacji” w odniesieniu do prac 
koncepcyjnych jest dość kłopotliwe. Przede wszystkim opłaty za wodę i ścieki nie mają 
charakteru jednolitego w sensie celu, którego osiągnięcie należy mierzyć. Celem opłat za 
pobór wód jest urealnienie wartości zasobu z którego korzystają użytkownicy a nie 
minimalizacja poboru (przy funkcji zdefiniowanej jako minimalizacja optimum wynosi zero, 
która to wartość nie jest prawidłowa wyłącznie z formalnego a nie logicznego punktu 
widzenia). Celem opłat za zrzut ścieków (a dokładniej zrzut ładunków zanieczyszczeń) jest 
obciążenie sprawcy kosztami prowadzonej działalności. Opłaty nie mają na celu 
minimalizacji zrzutu (nie zawsze i nie wobec wszystkich odbiorników dalsze ograniczanie 
jest uzasadnione) – lecz osiągnięcie dobrego stanu wód. Ponieważ dobry stan wód ma być 
efektem symultanicznych działań o bardzo różnorodnym charakterze (administracyjnym, 
inwestycyjnym, organizacyjnym, edukacyjnym) – trudno jest mówić o skuteczności jednego z 
wielu niezbędnych działań poprzez pomiar efektu końcowego (stanu wód). Ponadto celem 
wprowadzenia opłat nie są wyłącznie efekty opisane powyżej, dochodzi bowiem funkcja 
funduszowa (zarówno dla opłat za pobór wód jak i zrzutu ładunków zanieczyszczeń). 
Ponownie trudno jest mówić o stopniu realizacji celu i skuteczności skoro nie wyznaczono 
kwoty docelowej, którą należy zgromadzić. Przychody z opłat za korzystanie z wód (pobór i 
ładunki zanieczyszczeń) w niewielkim stopniu (<15%) pokrywają inwestycje w ochronie 
wód. Nie jest to zatem podstawowe źródło finansowania takich inwestycji. Trend w zakresie 
łącznej kwoty gromadzonych opłat jest stabilny, również udział opłat za korzystanie z wód 
nie zmienia się w strukturze opłat za korzystanie ze środowiska. 
Tabela 1. Opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód w Polsce 

2000 2005 2008 2009 2010 

Opłaty za korzystanie z wód, mln zł 497,8 375,2 449,3 449 456,6 

Opłaty za korzystanie ze środowiska ogółem, mln zł 1 413 1 316,7 1 857 1 874 1944 

Opłaty za wodę i ścieki jako odsetek opłat ogółem, % 35 % 28 % 24 % 24 % 23 % 

Źródło: Ochrona środowiska GUS, kolejne roczniki 

Załączona tabela nie jest elementem monitoringu samego procesu analizy opłat. Daje 
natomiast pewien obraz stabilności systemu i stabilności całej polityki w tym zakresie. Nie 

                                                 
2 Berbeka K., Analiza polityki opłat za wodę. Raport wykonany na zlecenie: Prezesa Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej (umowa nr 256/08/Wn50/NE-WU-Tx/D, Etap II pkt. 5. MGPP, Kraków, 2009. Maszynopis 
niepublikowany. 
3 Berbeka K., Wstępna ocena systemu opłat ekologicznych jako instrumentu zarządzania zasobami wodnymi 
Raport wykonany na zlecenie: Ministra Środowiska umowa 1/GW/2009. Maszynopis niepublikowany.  
Berbeka K., Możliwości zwiększenia przychodów na potrzeby gospodarki wodnej. Praca w ramach Zespołu ds. 
reformy gospodarki wodnej. Warszawa-Kraków 2010. Maszynopis niepublikowany 
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rozstrzyga natomiast, czy polityka odpowiada na istniejące i nadchodzące wyzwania związane 
z ochroną i korzystaniem z wód.  
Należy podkreślić, że przygotowany raport analityczny uwzględnia zarówno funkcje 
bodźcowe, jak i funduszowe opłat za pobór i zrzut ładunków zanieczyszczeń. Po raz pierwszy 
w Polsce zaprezentowano wyniki bardzo szczegółowych badań (jednorazowo zrealizowanych 
na potrzeby raportu) dotyczących analizy wnoszonych opłat obejmującej: poszczególne 
sekcje działalności gospodarczej (wg PKD) i ich kontrybucji z tytułu poboru wód i osobno 
z tytułu zrzutu ładunków zanieczyszczeń. Ponadto agregacja pojedynczych rekordów z baz 
danych wszystkich urzędów marszałkowskich umożliwiła określenie struktury przychodów 
z opłat za poszczególne rodzaje zanieczyszczeń. Tak szczegółowy zbiór informacji pozwala 
na modelowanie kosztowych i przychodowych konsekwencji wszystkich ewentualnych zmian 
proponowanych w kolejnym działaniu DK.OP.7. 

Raport do UE 
Działanie raportowane jako OtherBasicMeasures – CostRecoveryWaterServices. Dzialanie o 
charakterze koncepcyjnym zrealizowane – wartość wskaźnika 1. 
 

3.1.7. DK.OP.7. Wprowadzenie koniecznych, wynikających z analizy, 
zmian w polityce opłat za wodę i ścieki 

Działanie wynika z realizacji RDW (dotyczy działań z art. 11 pkt.3.b). Sprawozdanie 
z wprowadzenia zmian zostanie przygotowane o ile dyskutowane zmiany zostaną wdrożone. 
Specyfika działań wymaga zatem pewnego odstępu w czasie (liczonego w latach) pomiędzy 
wprowadzeniem zmian a kwantyfikacją efektów tych zmian. Wskaźniki stopnia realizacji 
działania są trudne w kwantyfikacji. Co prawda można zmiany liczyć na sztuki (np. ilość 
zmian w ustawie Prawo wodne itp.), ale wartość informacyjna takiego wskaźnika jest zerowa. 
Pewnej kwantyfikacji podlegają natomiast wskaźniki rezultatu zmian opisane w kolejnym 
punkcie. Możliwa jest bowiem dyskusja wskaźników oceny skuteczności realizacji działań. 
Zaproponowano (zgodnie z efektami pracy etapu I) następujące wskaźniki: 
1. Odsetek wód pobieranych w Polsce objętych systemem opłat za pobór (%) 

1.a Odsetek wód powierzchniowych pobieranych w Polsce objętych systemem opłat 
za pobór (%) 
1.b Odsetek wód podziemnych pobieranych w Polsce objętych systemem opłat za 
pobór (%). 

Wskaźniki objęcia opłatami za pobór wód zasobów ujmowanych na potrzeby komunalne, 
przemysłowe i rolnicze w Polsce obliczane są następująco: 

W1= 
Pog
Popł *100% 

Gdzie:  
W1 odsetek wody pobranej podlegającej opłacie w roku t [%] 
Popł woda pobrana w roku t której pobór podlega opłacie [hm3] 
Pog woda pobrana w roku t ogółem [hm3] 
 

W1a= 
ogPpow
opłPpow

−
− *100% 

Gdzie:  
W1a odsetek wody powierzchniowej pobranej podlegającej opłacie w roku t [%] 
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Ppow-opł  woda pobrana w roku t której pobór podlega opłacie [hm3] 
Ppow=og  woda pobrana w roku t ogółem [hm3] 
Wartości tak zaproponowanych wskaźników w szeregu czasowym umożliwiającym 
monitoring procesu zestawiono w tab. 2. Poniżej tabeli zamieszczono interpretację 
otrzymanych wartości oraz ich dyskusję.  
 
Tabela 2. Wskaźniki objęcia opłatami za pobór wód zasobów ujmowanych na potrzeby 
komunalne, przemysłowe i rolnicze w Polsce 

 2000 2005 2008 2009 2010 

Pobór ogółem, hm3/r 11 048,5 10 940,3 10 751,9 10 828,4 10 866,4 

Wskaźnik 1      

Odsetek wody pobranej podlegającej opłacie, % 30,1 27,2 28,2 26,7 25,8 

Pobór wód powierzchniowych, hm3/r 9 301,2 9 299,9 9 102,8 9 214,6 9 241,2 

Wskaźnik 1a      

Odsetek wody powierzchniowej pobranej, 
podlegającej opłacie, % 17,0 14,3 15,2 13,9 12,8 

Pobór wód podziemnych, hm3/r 1 747,3 1 640,4 1 649,1 1 613,8 1 625,2 

Wskaźnik 1b      

Odsetek wody pobranej podlegającej opłacie, % 100 100 100 98 100 

Źródło: Ochrona środowiska GUS, kolejne roczniki 

 
Dyskusja i interpretacja 
Wskaźnik 1 ma relatywnie niską wartość a w dodatku trend jest malejący, tzn. coraz niższy 
odsetek wód jest objęty opłatami. Taka dynamika wynika bezpośrednio ze specyfiki systemu 
zwolnień z opłat za pobór funkcjonującego w Polsce. Zwolniony jest bowiem pobór zwrotny 
na cele chłodnicze oraz pobór wód powierzchniowych na cele rolnicze. W praktyce, o niskiej 
wartości wskaźnika decyduje pobór zwrotny na cele chłodnicze. Nie jest on bezpośrednio 
raportowany przez GUS, ale sprawozdawana jest ilość ścieków chłodniczych nie 
wymagających oczyszczenia. Jest to dokładnie wartość niezbędna do niniejszych obliczeń. 
Pobór wód chłodniczych jako taki zawiera bowiem w sobie również pobór bezzwrotny, który 
podlega opłacie.  
 
Tabela 3. Wody chłodnicze pobrane i zwrócone jako odsetek poboru ogółem 

 2000 2005 2008 2009 2010 

Wody chłodnicze pobrane i zwrócone jako odsetek 
poboru ogółem (%) 60,3 62,8 61,1 62,6 63,6 

Źródło: Ochrona środowiska GUS, kolejne roczniki 

 
To właśnie rosnący (zarówno w jednostkach bezwzględnych jak i jako odsetek poboru 
ogółem) pobór zwrotny na cele chłodnicze jest odpowiedzialny za taką dynamikę wskaźnika 
pierwszego. Pobór podlegający opłacie (bezzwrotny przemysłowy, komunalny) nie ma tak 
rosnącej dynamiki i dlatego udział wód podlegających opłacie maleje. Należy zaznaczyć, że 
pobór na cele chłodnicze w momencie, gdy zrzut odbywa się w tym samym punkcie nie 
wpływa na rosnącą rzadkość zasobów, zaniechanie opłaty jest uzasadnione. Rozumowanie 
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dotyczy opłat za pobór a nie zrzut zanieczyszczeń (tu: wzrostu temperatury). W kontekście 
zachodzących zmian klimatycznych można spodziewać się dalszego wzrostu poborów wód na 
cele chłodnicze. Wzrost temperatury w rzekach spowoduje bowiem spadek efektywności 
chłodzenia. W ten sam sposób należy wyjaśnić bardzo niską wartość wskaźnika 1a. Dla wód 
podziemnych wskaźnik jest na stałym bardzo wysokim poziomie zbliżonym do 100 %. 
W odniesieniu do wód podziemnych można zatem mówić o pełnym wdrożeniu zasady 
„użytkownik płaci”. 
Istniejąca sprawozdawczość (zakres i forma) jest wystarczająca do obliczenia wskaźników 1, 
1a, 1b w skali makro tzn. dla całego kraju. Nie ma możliwości precyzyjnej analizy 
naliczanych/uiszczanych opłat w układzie hydrologicznym (zlewniowym). Opłaty 
gromadzone są przez marszałków, system sprawozdawczości nie zawiera pola „SCWP” 
(scalonej części wód powierzchniowych, części wód podziemnych). Układ administracyjny, 
w którym funkcjonują opłaty narzuca urząd marszałkowski właściwy do wniesienia opłaty na 
podstawie siedziby firmy (a nie faktycznego miejsca korzystania ze środowiska). Dlatego 
głębsza dezagregacja danych w układy hydrologiczne jest szacunkowa. Poszczególne RZGW 
operują algorytmami gmina-zlewnia, które działają dobrze w przypadku położenia gminy 
wewnątrz jednej zlewni i umownie, gdy gmina leży na terenie/na granicy dwóch jednostek 
hydrologicznych.  
Ewentualne zmiany w istniejącym systemie opłat za pobór wód będą dobrze widoczne 
w sprawozdawczości prowadzonej w układzie administracyjnym.  
Zamówiony przez KZGW raport analizujący istniejący system opłat zawiera analizę 
potencjalnych zmian w systemie począwszy od zmian stawek jednostkowych w postaci 
wzrostu tych stawek jak i likwidacji częściowych zwolnień, ulg itp. Rozważania prowadzone 
były w kontekście: (a) wzmocnienia funkcji bodźcowej oraz (b) wzmocnienia funkcji 
funduszowej. Analizie poddano również wpływ potencjalnych zmian na poprawę jakości 
zarządzania zasobami wodnymi w Polsce jak też i poprawę jakości samych zasobów. 
Ponieważ dla każdej sekcji PKD zidentyfikowano udział opłat za pobór i udział opłat za zrzut 
ładunków w kosztach – możliwe jest także określenie konsekwencji kosztowych dla 
przemysłu. Analogicznie zidentyfikowano mechanizm przełożenia opłat za pobór na koszt 
zaopatrzenia w wodę i na cenę wody w zaopatrzeniu komunalnym oraz analogicznie udział 
opłat za zrzut ładunków zanieczyszczeń w kosztach odbioru i oczyszczania ścieków i cenie tej 
usługi. Możliwa jest zatem analiza możliwości wdrożenia nowych propozycji z punktu 
widzenia obciążeń gospodarstw domowych. 

Raport do UE 
Działanie raportowane jako OtherBasicMeasures – CostRecoveryWaterServices. Wskaźniki 
stopnia realizacji działania są trudne w kwantyfikacji. Możliwość kwantyfikacji wskaźników 
skuteczności Odsetek wód powierzchniowych/ podziemnych pobieranych w Polsce objętych 
systemem opłat za pobór (%):  
 

3.1.8. DK.OP.8. Analiza opłat i koncesji za korzystanie z zasobów 
wodnych 

Działanie wynika z realizacji RDW (dotyczy działań z art. 11 pkt.3.b). Wymagany raport w 
cyklu planistycznym (6 letnim) został przygotowany na zamówienie jednostki 
odpowiedzialnej, czyli KZGW. Nie prowadzi się takich analiz w cyklach rocznych, natomiast 
w bieżącym cyklu planistycznym analiza opłat i koncesji jest zawarta w: Analizie polityki 
opus cit oraz w dokumencie Analizy ekonomiczne korzystania z wód na obszarach dorzeczy w 
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Polsce 4

                                                 
4 Berbeka K., Analizy ekonomiczne korzystania z wód na obszarach dorzeczy w Polsce, Raport wykonany na 
zlecenie: Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej(umowa nr 256/08/Wn50/NE-WU-Tx/D, Etap II pkt. 6). 
MGGP, Kraków 2009. Maszynopis niepublikowany. 

. Oba raporty nie zostały udostępnione dla społeczeństwa. Działanie w obecnym 
okresie planistycznym można uznać za ukończone. Cały system opłat nie podlega 
przeglądowi rocznemu, o dodatkowych niż raporty wynikające z cyklów planistycznych 
działaniach napisano w punkcie (DK.OP.6). Sprawozdaniem ze zrealizowanej analizy są oba 
wspomniane raporty.  
W ankiecie dotyczącej działania DK.OP.8 w stosunku do wód podziemnych pytania 
dotyczyły aktywnego postępowania organu nadzorującego wydawanie pozwoleń wodno-
prawnych w kierunku ograniczania poboru wody na cele produkcyjne poprzez stosowanie 
technologii wodo-oszczędnych lub pozyskiwanie wody z innych źródeł (ujęcia 
powierzchniowe, przerzuty z innych zlewni).  
 
Powiaty 
DK.OP.8. Analiza opłat i koncesji za korzystanie z zasobów wodnych 

Wskaźnik stopnia realizacji Wartość 

Liczba pozwoleń wodno-prawnych dostosowanych do wymogów właściwych dla pozwoleń 
zintegrowanych 93 

Liczba pozwoleń zweryfikowanych (poddanych analizie stopnia wykorzystania poboru 
przyznanego pozwoleniem wodno-prawnym) 367 

Liczba zweryfikowanych zakładów przemysłowych i rolnych - poddanych analizie możliwości 
racjonalizacji (zwiększenia efektywności) wykorzystania wody w kierunku ograniczenia poboru 
wody 

20 

Liczba zweryfikowanych zakładów przemysłowych i rolnych - poddanych analizie możliwości 
racjonalizacji (zwiększenia efektywności) wykorzystania wody w kierunku ograniczenia poboru 
wody (w obszarach zagrożonych deficytem zasobów wodnych) 

- 

 

Wskaźnik skuteczności ∗ Wartość Oddziaływanie na 
środowisko 
S-szybka reakcja 
środowiska; W-wolna 
reakcja środowiska; B -
 brak bezpośredniego 
przełożenia  

Procent pozwoleń wodno-prawnych dostosowanych do 
wymogów właściwych dla pozwoleń zintegrowanych 30,5 % B 

Procent pozwoleń zweryfikowanych w ogólnej liczbie 
pozwoleń wodno-prawnych 34,6 % B 

Procent zakładów, które opracowały plan ograniczenia 
poboru wody w liczbie zakładów zweryfikowanych 3,2 % B 

Procent zakładów, które opracowały plan ograniczenia 
poboru wody w liczbie zakładów zweryfikowanych (w 
obszarach zagrożonych deficytem zasobów wodnych) 

- B 
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Powiaty 
Liczba wysłanych ankiet 379 

Liczba / procent odpowiedzi. 189 / 49,9 % 

 
Czy ankieta dotyczy organu dotyczy nie dotyczy 

Liczba 51 138 

 
Procent odpowiedzi potwierdzających, że działanie ma być realizowane 27 % 

Stopień realizacji działania z uwzględnieniem opóźnień 64,7 

 

Etap realizacji działania Wykonywane Zakończone Nie 
rozpoczęte Planowane 

% 10,6 - 15,3 - 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi. 
 
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca 2012 r. Tak Nie 

% 5,8 20,1 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi  
 
Urzędy marszałkowskie 
Liczba wysłanych ankiet 16 

Liczba / procent odpowiedzi  5 / 31,3 % 

 
Czy ankieta dotyczy organu dotyczy Nie dotyczy 

Liczba 1 4 

 
Procent odpowiedzi potwierdzających, że działanie ma być realizowane 20 % 

Stopień realizacji działania z uwzględnieniem opóźnień 100 

 

Etap realizacji działania Wykonywane Zakończone Nie 
rozpoczęte Planowane 

% - - 6,3 - 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi. 
 
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca 2012 r. Tak Nie 

% - 6,3 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi. 

Nie otrzymano odpowiedzi na działania podstawowe w zasadniczej części ankiet 
otrzymanych z instytucji. 
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RZGW 
Liczba wysłanych ankiet 1 

Liczba / procent odpowiedzi. 1 / 100 % 
 

Czy ankieta dotyczy organu dotyczy Nie dotyczy 

Liczba 1 - 
 

Procent odpowiedzi potwierdzających, że działanie ma być realizowane 100 % 

Stopień realizacji działania z uwzględnieniem opóźnień 100 
 

Etap realizacji działania Wykonywane Zakończone Nie 
rozpoczęte Planowane 

% - - - - 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi. 
 
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca 2012 r. Tak Nie 

% - - 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi. 
 
Nie otrzymano odpowiedzi na działania podstawowe w zasadniczej części ankiet 
otrzymanych z instytucji. 
Ankieta adresowana była do powiatów oraz do RZGW, UW i UM. W świetle 
przeprowadzonych ankiet można stwierdzić, że weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na 
pobór wód podziemnych była powszechnie utożsamiana z ich okresowym przeglądem 
stanowiącym obowiązek organu wydającego decyzję. 
Odpowiedzi na ankietę udzieliły 189 powiatów. Z tej liczby 138 uznały, że ankieta ich nie 
dotyczy. Odpowiedzi na ankietę udzieliły 5 UM i 1 uznał że ankieta je dotyczy. Odpowiedzi 
na ankietę udzieliło 1 RZGW i 1 uznało że ankieta je nie dotyczy. 
W takim rozumieniu istoty działania, w świetle przeprowadzonej ankiety i wyjaśnień 
respondentów udzielonych w ramach konsultacji telefonicznych można przyjąć, że zadania 
objęte działaniem DK.OP.8. są traktowane jako powszechnie obowiązujące (czyli 
podstawowe) i z tego powodu są realizowane systematycznie i bez znaczących opóźnień. 

Raport do UE 
Raportowane jako OtherBasicMeasures - CostRecoveryWaterServices, 
SupplementaryMeasure wody podziemne- do podstawowych OM-EfficientWaterUse OM-
ProtectAbstraction, OM-ControlAbstraction. 
Wskaźniki: 
Wskaźnik 1. Procent pozwoleń wodno-prawnych dostosowanych do wymogów właściwych 
dla pozwoleń zintegrowanych. 
Wskaźnik 2. Procent zakładów, które opracowały plan ograniczenia poboru wody w liczbie 
zakładów zweryfikowanych. 
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3.1.9. DK.OP.9. Analiza zwolnień z opłat za korzystanie z zasobów 
wodnych 

Działanie wynika z realizacji RDW (dotyczy działań z art. 11 pkt.3.b). Uściślając chodzi 
o zasadę zwrotu kosztów w zakresie usług wodnych. Kwestią nie artykułowaną w RDW 
aczkolwiek występującą w ramach unijnego acquis communautaire jest kwestia pomocy 
publicznej a dokładniej jej dopuszczalności w przypadku zwolnień z opłat za korzystanie 
z wód. Tak dokładna analiza nie jest zapisana w wymogach prawnych, jej konieczność 
wynika pośrednio z zasady zwrotu kosztów. Nie ma zatem konieczności przygotowania tak 
szczegółowego sprawozdania. Zadanie to zostało jednak poddane analizie w ramach raportu 
„Analiza polityki opłat za wodę”. Ponadto cytowany dokument zawiera rozważania na temat 
uogólnienia zasady płaci zanieczyszczający do postaci „płaci użytkownik”. Jest to celowe 
w kontekście opłat za pobór wód. Reasumując; zwolnienia zostały poddane weryfikacji 
w kontekście obu zasad: płaci zanieczyszczający i płaci użytkownik. 
Wskaźniki realizacji zadania badawczego pt. „analiza zwolnień” są trudne, a w zasadzie 
niemożliwe w kwantyfikacji. Można jedynie zweryfikować kompleksowość podejścia: czy 
przegląd zwolnień był pełny, czy określono zgodność zwolnień z wymogami RDW i innymi 
regulacjami UE oraz prawa krajowego oraz czy przeprowadzono analizę konsekwencji 
likwidacji zwolnień w kontekście: (a) wykonalności politycznej, (b) wykonalności społecznej 
(c) wdrażalności finansowej. Odpowiedź na wszystkie pytania jest twierdząca. Cytowane 
raporty podejmują wymienione aspekty. Zrealizowane prace badawcze obejmują również rolę 
kosztów administracyjnych uzasadniających zwolnienie tzw. „małych użytkowników” z opłat 
wraz z oszacowaniem konsekwencji przychodowych (spadku przychodów funduszy ochrony 
środowiska).  
Monitoring – analiza polityki opłat, w tym również zwolnień jest przedsięwzięciem 
organizowanym ad-hoc i nie cechuje się powtarzalnością w cyklach rocznych – nie występuje 
bowiem taka potrzeba. Nie oznacza to jednak zaniechania dalszych prac studialnych. 
Wynikają one jednak głównie z poszukiwań dodatkowych funduszy poprzez analizę 
możliwości rozszerzenia podmiotowego i przedmiotowego opodatkowania procesów 
korzystania z wód.  

Raport do UE 
Działanie raportowane jako OtherBasicMeasures – CostRecoveryWaterServices. Wskaźniki 
stopnia realizacji działania są trudne w kwantyfikacji. Można jedynie zweryfikować 
kompleksowość podejścia. Wykonane raporty są kompleksowe.  
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3.2. PRZEMYSŁ I ROLNICTWO 
 

3.2.1. DK.PR.1. Stosowanie środków ochrony roślin dopuszczonych do 
obrotu 

 

 
Raport do UE 
Działanie bezpośrednio wynika z  Dyrektywy dotyczącej wprowadzania do obrotu środków 
ochrony roślin (91/414/EWG) i w raporcie do UE będzie raportowane opisowo jako Basic 
Measure – Plant Protection Products (tekst do 2000 znaków, który ma zawierać generalne 
oszacowanie stopnia wdrożenia dyrektywy w szczególności w stosunku do jej udziału 
w osiąganiu celów RDW). 
 

DK.PR.1 Stosowanie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Czy nastąpiła implementacja zapisów Dyrektywy 
dotyczącej środków ochrony roślin do prawa 
polskiego?  

1 
(1- tak, 0 – nie) 

Czy prowadzony jest rejestr środków ochrony roślin 
dopuszczonych do obrotu i stosowania?  

1 
(1- tak, 0 – nie) 

Wielkość sprzedaży 
środków ochrony roślin w 
latach 2010 - 2011 [kg] 

Rok 2010 51 612 968,8 

Rok 2011 w chwili obecnej  brak danych. 

 

Wskaźnik skuteczności 
działania Wartość  

Oddziaływanie na środowisko 
S-szybka reakcja środowiska; W-wolna 
reakcja środowiska; B - brak 
bezpośredniego przełożenia  

% udział nieprawidłowości w 
ogólnej liczbie 
przeprowadzonych kontroli 
dotyczących obrotu i 
stosowania środków ochrony 
roślin  

Brak danych do wyliczenia 
wskaźnika (nie otrzymano 
odpowiedzi z Państwowej 
Inspekcji Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa). 

W 
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3.2.2. DK.PR.2. Szkody i awarie 
Prowadzenie działań naprawczych i kompensacyjnych w przypadku powstania szkody 
w środowisku 
DK.PR.2 Szkody i awarie  

Prowadzenie działań naprawczych i kompensacyjnych w przypadku powstania szkody w środowisku  

Wskaźnik stopnia realizacji działania  Wartość  

Procent zakończonych działań naprawczych i 
kompensacyjnych w przypadku powstania szkody w 
środowisku w okresie 2010-2011 w stosunku do 
wszystkich szkód w środowisku, które wystąpiły w 
okresie 2010 – 2011. 

44,7 % 

 

Wskaźnik skuteczności 
działania 

Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska; W - 
wolna reakcja środowiska; B – brak 
bezpośredniego przełożenia 

Procent zakończonych działań 
naprawczych i 
kompensacyjnych w przypadku 
powstania szkody w 
środowisku w okresie 2010-
2011 w stosunku do wszystkich 
szkód w środowisku, które 
wystąpiły w okresie 2010 – 
2011 

44,7 % S/W 

 
Aktualnie rejestr działań naprawczych i kompensacyjnych prowadzony jest przez GIOŚ 
zgodnie z wytycznymi określonymi w przepisach prawnych. W oparciu o ww. rejestr tj. 
„Raport z rejestru szkód za rok 2010 i 2011” (Raporty za rok 2010 i 2011 dotyczące 
zawartości rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku) 
określono wskaźnik stopnia realizacji działania i wskaźnik skuteczności.  
Wskaźnik stopnia realizacji działania jest to stosunek zakończonych działań naprawczych 
i kompensacyjnych do sumy wszystkich szkód w środowisku, które wystąpiły w okresie 2010 
– 2011. 
Jako wskaźnik skuteczności uznano status zakończonych naprawczych i kompensacyjnych 
w przypadku powstania szkody w środowisku równy przywróceniu stanu środowiska do stanu 
środowiska sprzed wystąpienia szkody do sumy wszystkich szkód, które wystąpiły w okresie 
2010 – 2011 (zgodnie ze zmianami metodycznymi zaproponowanymi w II etapie).  
W roku 2010 wystąpiło 48 awarii, z czego w przypadku 21 awarii zakończono działania 
naprawcze. W roku 2011 wystąpiło 55 awarii, z czego liczba zakończonych działań 
naprawczych wynosi 25. Wskaźnik stopnia realizacji działania DK.PR.2 określono jako 
stosunek sumy działań naprawczych zakończonych w okresie 2010 – 2011 do liczby awarii 
w tym okresie. 
Poniżej przedstawiono tabelę opracowaną w oparciu o „Raport z rejestru szkód za rok 2010 
i 2011” GIOŚ przedstawiający status działań naprawczych (liczba awarii, działania naprawcze 
zakończone, działania naprawcze w toku). W oparciu o te dane, obliczono wskaźniki stopnia 
realizacji i stopnia skuteczności działania „Prowadzenie działań naprawczych 
i kompensacyjnych w przypadku powstania szkody w środowisku”. 
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Wskaźnik 

Ocena realizacji programu działań w latach 2010 -2011 

Liczba awarii 
Działania 

naprawcze 
zakończone 

Działania 
naprawcze w toku 

Liczba przeprowadzonych 
działań naprawczych i 
kompensacyjnych w przypadku 
powstania szkody w 
środowisku zgodnie z Ustawą 
Dz.U. 07.75.493, oraz 
Rozporządzeniem Dz.U. 
08.103.664. 

103 46 57 

Wskaźnik stopnia 
realizacji/skuteczności 
działania %. 

 44,7  

 

Prowadzenie rejestru szkód w środowisku 
DK.PR.2 Szkody i awarie 

Prowadzenie rejestru szkód w środowisku 

Wskaźnik stopnia realizacji działania  Wartość 

Prowadzenie rejestru szkód w środowisku  1 
(0 – rejestr nie jest prowadzony, 1 –rejestr jest 

prowadzony) 

 

Wskaźnik skuteczności 
działania 

Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska; W - 
wolna reakcja środowiska; B – brak 
bezpośredniego przełożenia 

Brak możliwości oceny 
skuteczności działania brak B 

 
Rejestr szkód w środowisku (Rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w 
środowisku) prowadzony jest przez GIOŚ. Nie określono wskaźnika skuteczności z uwagi na 
brak bezpośredniego wpływu prowadzonego rejestru na środowisko. 

Raport do UE 
Jako wskaźnik stopnia realizacji działań dla grupy DK.PR.2 w raporcie 2012 (Other Basic 
Measure -Pollutant Diffuse) proponuje się sumę iloczynów wagowych wskaźników stopnia 
realizacji działań: Prowadzenie działań naprawczych i kompensacyjnych w przypadku 
powstania szkody w środowisku, oraz Prowadzenie rejestru szkód w środowisku w proporcji 
odpowiednio 80 % i 20 %.  
Wobec powyższego w skali kraju wskaźnik wynosi 0,8*44,7 % + 0,2*100 % = 55,8 %. 
Propozycja ta wynika z faktu bezpośredniego przełożenia wpływu pierwszego działania na 
osiągnięcie celów określonych w RDW.  
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Wskaźnik dla grupy działań DK.PR.2. Szkody i awarie 
DK.PR.2 Szkody i awarie 

Wskaźnik stopnia realizacji działania (procent w 
skali kraju) Wartość 

suma iloczynów wagowych wskaźników stopnia 
realizacji działań: Prowadzenie działań naprawczych i 
kompensacyjnych w przypadku powstania szkody w 
środowisku, oraz Prowadzenie rejestru szkód w 
środowisku w proporcji odpowiednio 80% i 20% [%]. 

55,8 % 

 
3.2.3. DK.PR.3. Opracowanie programu zapobiegania poważnym 

awariom i zarządzanie ryzykiem 
Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom przez zakłady 
o zwiększonym i dużym ryzyku 
DK.PR.3 Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom i zarządzanie ryzykiem 

Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom przez zakłady o zwiększonym ryzyku (dotyczy ok. 
200 obiektów na terytorium kraju) 
Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom przez zakłady o dużym ryzyku (dotyczy ok. 1000 
obiektów na terytorium kraju)  

Wskaźnik stopnia realizacji działania z 
uwzględnieniem opóźnień dla ZDR i ZZR  Wartość 

Procent ZDR i ZZR które opracowały PZA w 
stosunku do liczby wszystkich ZDR i ZZR 98,6 % 

 

Wskaźnik skuteczności 
działania 

Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska; W - 
wolna reakcja środowiska; B – brak 
bezpośredniego przełożenia 

Brak możliwości oceny 
skuteczności działania brak B 

 
W oparciu o uzyskane dane z GIOŚ (załącznik do pisma z dnia 16 marca 2012 r., znak: 
DIiO/071-111/12/SA - Ocena zagrożenia kraju skażeniem środowiska wynikająca 
z lokalizacji zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii – marzec 
2012) wskaźnik stopnia realizacji działania obliczono jako stosunek liczby zakładów ZDR 
i ZZR, które opracowały PZA do liczby wszystkich ZDR i ZZR w oparciu o statystyki 
zestawione w poniższej tabeli. 
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 Tak – zakład posiada 
PZA 

Zakład jest w trakcie 
opracowania PZA 

Nie – zakład nie 
posiada PZA 

Liczba ZDR z opracowanymi 
programami zapobiegania 
poważnym awariom (PZA) 

164 0 2 

Liczba ZZR z opracowanymi 
programami zapobiegania 
poważnym awariom (PZA) 

191 1 2 

Zaplanowana liczba działań = 
suma ZZR i ZDR 360 360 360 

Stopień realizacji działania % 98,6 0,3 1,1 

Wg stanu na marzec 2012. 
 
W okresie 2008-2010 zgłoszone do KE zostały następujące awarie: 

• W dniu 01 lipca 2008 r. w Płocku (województwo mazowieckie) na terenie Zakładów 
Rafineryjnych PKN „ORLEN” doszło do pożaru. Zakład ZDR (poz. 61 rejestru).  

• W dniu 04 marca 2010 r. w m. Antoninek (województwo wielkopolskie) na terenie 
zakładu OXYTOP doszło do wybuchu ze skutkiem śmiertelnym (poz. 18 rejestru). 
Zakład ZZR. 

Dodatkową informacją uzupełniającą wskaźnik realizacji działania jest wskaźnik awaryjności. 

 
Rok sprawozdawczy 

2010 2009 2008 

Liczba awarii  
w ZZR i ZDR 

21 (w tym 1 zgłoszona do 
KE) 30 21 (w tym 1 zgłoszona 

do KE) 

Liczba  
ZZR i ZDR 358 360 356 

Wskaźnik 
awaryjności % 5,9 8,3 5,9 

 
Docelowo wskaźnik stopnia realizacji działania zostanie uzupełniony o dane z raportu za lata 
2009- 2011, który zgodnie z pismem DIiO/071-111/12/SA, zostanie przekazany do KE do 
dnia 30 września 2012 r. i jest w trakcie opracowywania przez GIOŚ. 
Informacje zestawione w powyższych tabelach zostaną uwzględnione w opisie wskaźnika w 
raporcie 2012. 
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Opracowanie wewnętrznego i zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego przez 
odpowiedzialne służby 
DK.PR.3 Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom i zarządzanie ryzykiem 

Opracowanie wewnętrznego i zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego przez odpowiedzialne służby 

Wskaźnik stopnia realizacji działania  Wartość 

Procent ZDR, które mają opracowane zarówno 
wewnętrzne jak i zewnętrzne plany operacyjno – 
ratownicze (z uwzględnieniem decyzji KWPSP o 
odstąpieniu o opracowania zewnętrznych planów) do 
sumy ZDR 

74,1 % 

 

Wskaźnik skuteczności 
działania 

Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska; W - 
wolna reakcja środowiska; B – brak 
bezpośredniego przełożenia 

Brak możliwości oceny 
skuteczności działania brak B 

Stopień realizacji działania dla ZDR - zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej obliczono z uwzględnieniem decyzji KWPSP o odstąpieniu opracowania 
zewnętrznych planów operacyjno – ratowniczych, tj. uznano, że konkretny zakład nie jest 
zobligowany do jego wykonania. 
Wskaźnik stopnia realizacji działania określono jako stosunek sumy zakładów ZDR, które 
mają opracowane zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne plany operacyjno – ratownicze 
(z uwzględnieniem decyzji KWPSP o odstąpieniu o opracowania zewnętrznych planów) do 
sumy ZDR. 
Zgodnie z literą prawa i Metodyką przedstawioną w I etapie realizacji niniejszej pracy, za 
opracowanie wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych odpowiedzialne są zakłady 
(ZDR i ZZR), natomiast za opracowanie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych 
odpowiedzialne są Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej. 
Wskaźnik stopnia realizacji działania opracowano w oparciu o poniższe statystyki uzyskane z 
GIOŚ: 

 Tak – jest 
opracowany plan 

Opracowanie 
planu jest w 

trakcie realizacji 

Nie – plan nie jest 
opracowany 

Odstąpienie od 
opracowania planu 
– decyzja KWPSP 

Liczba ZDR z 
opracowanymi planami 
operacyjno-ratowniczymi 
- wewnętrznymi 

153 2 11 0 

Liczba ZDR, z 
opracowanymi planami 
operacyjno-ratowniczymi 
- zewnętrznymi 

117 3 39 7 

Liczba ZDR, z 
opracowanymi planami 
operacyjno-ratowniczymi 
– wewnętrznymi i 
zewnętrznymi 

116 2 11 0 
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 Tak – jest 
opracowany plan 

Opracowanie 
planu jest w 

trakcie realizacji 

Nie – plan nie jest 
opracowany 

Odstąpienie od 
opracowania planu 
– decyzja KWPSP 

Zaplanowana liczba 
działań = liczba ZDR 

166 166 166 166 

Stopień realizacji 
działania % 

69,9 1.2 6.6 4,2 

Wg stanu na marzec 2012. 
 

Opracowanie planów operacyjno-ratowniczych dla wszystkich gmin, w których 
znajdują się obiekty niebezpieczne 
DK.PR.3 Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom i zarządzanie ryzykiem 

Opracowanie planów operacyjno-ratowniczych dla wszystkich gmin, w których znajdują się obiekty 
niebezpieczne   

Wskaźnik stopnia realizacji działania  Wartość 

Procent gmin w których znajdują się ZDR, które 
opracowały plany operacyjno-ratownicze uwzględniające 
informacje o zagrożeniach awariami obiektów 
niebezpiecznych w stosunku do liczby gmin w których 
zlokalizowany jest ZDR  

4,2 % 

 

Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska; W - 
wolna reakcja środowiska; B – brak 
bezpośredniego przełożenia 

Brak możliwości oceny 
skuteczności działania brak B 

Stan na marzec 2012 r.  
Wskaźnik stopnia realizacji działania określono jako stosunek liczby gmin, które opracowały 
plany operacyjno-ratownicze uwzględniające informacje o zagrożeniach awariami obiektów 
niebezpiecznych do liczby gmin w których zlokalizowany jest ZDR. 
Wskaźnik obliczono w oparciu o dane z ankietyzacji gmin, w oparciu o następujące dane: 

Ankietę skierowano do wszystkich gmin przynależnych do SCWP, dla których w Programie 
wodno-środowiskowym kraju zaplanowano działania z grupy DK.PR.3. W założeniu ankieta 
dotyczyła sprawdzenia, czy gminy, w których znajdują się Zakłady Dużego Ryzyka (ZDR) 

 Tak – jest 
opracowany plan 

Plan jest w 
trakcie 

opracowania 

Nie – plan nie jest 
opracowany 

Brak 
odpowiedzi 

Liczba gmin, które 
opracowały plany 
operacyjno-ratownicze 
uwzględniające informacje o 
zagrożeniach awariami 
obiektów niebezpiecznych 

5 1 34 78 

Zaplanowana liczba działań 
= liczba gmin w których 
zlokalizowany jest ZDR  

118 (stan na 
marzec 2012 r.)    

Stopień realizacji działania 
% 4,2 0,8 28,8 66,1 
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opracowały plany operacyjno-ratownicze uwzględniające informacje o zagrożeniach 
awariami obiektów niebezpiecznych. Działanie to wynika z Polityki ekologicznej Państwa.  
Na podstawie danych przekazanych z GIOŚ (Ocena zagrożenia kraju skażeniem środowiska 
wynikająca z lokalizacji zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii, stan na marzec 2012 r.) Wykonawca opracował przestrzenną bazę danych GIS 
w oparciu o bazę w formie Excel przekazaną przez GIOŚ w dn. 25.04.2012 r. Zawarte w 
dokumentach dane dot. lokalizacji przestrzennej zakładów w wielu przypadkach są od siebie 
różne, więc do lokalizacji ZDR przyjęto dane z opracowania marcowego. 
Wykonawca przeprowadził analizę zgodności lokalizacji ZDR. Dla ok. 20% z nich (25 ZDR) 
lokalizacja tj. współrzędne X,Y wymagają szczególnej weryfikacji, ponieważ przestrzenna 
lokalizacja zakładów nie znajduje się w granicach gmin do której przynależą (weryfikacja 
danych dot. współrzędnych geograficznych jest w trakcie weryfikowania przez GIOŚ). 
W związku z powyższym Wykonawca wyselekcjonował gminy, w których zlokalizowane są 
ZDR w oparciu o informacje katastralne. W ten sposób wyznaczono 118 gmin, w których 
zlokalizowane są ZDR (stan na marzec 2012 r.). Liczba tych gmin jest zdecydowanie 
mniejsza niż liczba gmin do których skierowano ankietę. Niemniej jednak w związku z tym, 
że liczba i lokalizacja zakładów zmienia się w czasie nie wystosowano ankiet do 19 gmin, w 
których obecnie znajdują się ww. zakłady, a które nie zostały wymienione w Programie 
wodno-środowiskowym kraju.  
Spośród 99 gmin, w których znajdują się ZDR i którym przypisano działanie z grupy DK. PR. 
3 w PWŚK, ankietę odesłało 41 gmin, 34 z nich znaczyło opcje „nie dotyczy”. Odpowiedź 
taką potraktowano jako ” Nie – plan nie jest opracowany”. Z ankiet wynika, że jedna gmina 
jest w trakcie realizacji planu, a 5 gmin taki plan ma opracowany. Jedna gmina udzieliła 
odpowiedź w formie uwagi „Ustawa "Prawo ochrony środowiska" wprowadza dwie 
kategorie zakładów: zakłady o dużym ryzyku, zakłady o zwiększonym ryzyku. Dla zakładów o 
dużym ryzyku - właściwym Organem (kompetentną władzą) jest komendant wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej”. 
Wykonawca zaznacza, że dokona aktualizacji analizy w momencie przekazania 
zweryfikowanych danych dot. współrzędnych geograficznych ZDR, które jak wspomniano 
wyżej są w trakcie weryfikowania przez GIOŚ. 
Z uwagi na brak opracowania i wdrożenia przepisów prawnych realizujących cele Polityki 
ekologicznej Państwa dot. sporządzania planów operacyjno-ratowniczych w gminach, 
w których znajdują się obiekty niebezpieczne, działania te w oparciu o ankietę, zostały 
zrealizowane w 4,2%. W nielicznych przypadkach gminy podawały, że mają takie plany ale 
ujęte w planach zarządzania kryzysowego. Pytanie o wyjaśnienia w tej sprawie skierowano do 
Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z uwagi na brak określenia 
podmiotu odpowiedzialnego za działania legislacyjne w ww. zakresie. Zapytano: „Czy 
opracowano i wdrożono przepisy prawne realizujące cele Polityki ekologicznej Państwa dot. 
sporządzania planów operacyjno-ratowniczych dla wszystkich gmin w których znajdują się 
obiekty niebezpieczne?”. Na ankietę odpowiedziało jedynie MSW i uzyskano odpowiedź 
„Nie”.  
Nie określono wskaźnika skuteczności z uwagi na brak bezpośredniego wpływu 
wynikającego z ww. działania na środowisko.  
Z uwagi na ww. odpowiedź z MSW, którą otrzymano równolegle w procesie ankietowania 
gmin, nie przewiduje się dodatkowej ankietyzacji gmin w których zlokalizowane są ZDR. 
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Opracowanie wojewódzkich planów zarządzania ryzykiem dla wszystkich województw 
oraz planów powiatowych dla tych powiatów, na terenie których znajduje się więcej niż 
5 obiektów niebezpiecznych 
DK.PR.3 Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom i zarządzanie ryzykiem 

Opracowanie wojewódzkich planów zarządzania ryzykiem dla wszystkich województw oraz planów powiatowych 
dla tych powiatów, na terenie których znajduje się więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych (z liczby ok. 1200 
obiektów niebezpiecznych na terytorium kraju)  

Wskaźnik stopnia realizacji działania  Wartość 

Procent opracowanych wojewódzkich planów 
zarządzania ryzykiem oraz procent opracowanych 
planów powiatowych dla tych powiatów, na terenie 
których znajduje się więcej niż 5 obiektów 
niebezpiecznych (z liczby ok. 1200 obiektów 
niebezpiecznych na terytorium kraju)  

6,25 % (województwa) 
0 % (powiaty) 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

S - szybka reakcja środowiska; W - 
wolna reakcja środowiska; B – brak 
bezpośredniego przełożenia 

Brak możliwości oceny 
skuteczności działania brak B 

 
Wskaźnik stopnia realizacji działania dla województw obliczono jako stosunek liczby 
opracowanych planów zarządzania ryzykiem dla województw do liczby wszystkich 
województw. 
Wskaźnik stopnia realizacji działania dla powiatów obliczono jako stosunek liczby 
opracowanych planów powiatowych dla tych powiatów, na terenie których znajduje się 
więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych do liczby powiatów na terenie których znajduje się 
więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych. 
Wskaźnik stopnia realizacji działania w powyższej tabeli został obliczony w oparciu o 
następujące dane uzyskane w wyniku ankietyzacji starostw powiatowych i urzędów 
wojewódzkich. 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość wskaźnika 

Liczba województw, które opracowały plany 
zarządzania ryzykiem uwzględniające informacje o 
zagrożeniach awariami obiektów niebezpiecznych 

1 

Liczba województw 16 

Liczba powiatów, na terenie których znajduje się 
więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych, które 
opracowały plany zarządzania ryzykiem 
uwzględniające informacje o zagrożeniach awariami 
obiektów niebezpiecznych 

0 

liczba powiatów na terenie których znajduje się więcej 
niż 5 obiektów niebezpiecznych 3 

 
Z analizy baz danych przekazanych z GIOŚ wynika, że jedynie w 3 powiatach znajduje się 
więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych tj. bialskim, kędzierzyńsko-kozielskim i w grodzkim 
powiecie płockim.  
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Z uwagi na brak opracowania i wdrożenia przepisów prawnych realizujących cele Polityki 
ekologicznej Państwa dot. sporządzania wojewódzkich planów zarządzania ryzykiem dla 
wszystkich województw oraz planów powiatowych dla tych powiatów, na terenie których 
znajduje się więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych (ZDR) działania te nie zostały 
zrealizowane. Podobnie jak w przypadku gmin, pytanie o wyjaśnienia w tej sprawie 
skierowano do Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z uwagi na 
brak określenia podmiotu odpowiedzialnego za działania legislacyjne w ww. zakresie. 
Zapytano: „Czy opracowano i wdrożono przepisy prawne realizujące cele Polityki 
ekologicznej Państwa dot. sporządzania wojewódzkich planów zarządzania ryzykiem dla 
wszystkich województw oraz planów powiatowych dla tych powiatów, na terenie których 
znajduje się więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych (z liczby ok. 1 200 obiektów 
niebezpiecznych na terytorium kraju)?”  i uzyskano odpowiedź „Nie”. 
W przypadku ankietyzacji województw, uzyskano odpowiedź tylko z jednego - 
mazowieckiego.  
W przypadku wyselekcjonowanych powiatów, na terenie których znajduje się więcej niż 
5 obiektów niebezpiecznych we wszystkich 3 przypadkach uzyskano odpowiedź „nie 
dotyczy”, co wskazuje, że powiaty nie realizują takich działań. Jednakże z uwagi na fakt, że 
ankietę skierowano do wszystkich 379 powiatów, nieznaczna część podała, że zagadnienia 
zagrożeń wynikających z lokalizacji na ich terenie obiektów niebezpiecznych uwzględniane 
są w Planach Zarządzania Kryzysowego. Szczegóły opisano w rozdziale dotyczącym 
podsumowania ankietyzacji. 
Nie określono wskaźnika skuteczności z uwagi na brak bezpośredniego wpływu 
wynikającego z ww. działania na środowisko. 
Z uwagi na przytoczoną odpowiedź z MSW, którą otrzymano równolegle do procesu 
ankietowania, nie przewiduje się dodatkowej ankietyzacji urzędów wojewódzkich. 
 

Zorganizowanie na szczeblu centralnym systemu analizy doświadczeń z przebiegu 
zaistniałych awarii i przebiegu akcji ratowniczych; sporządzać okresowo raporty w tym 
zakresie 
 DK.PR.3 Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom i zarządzanie ryzykiem 

Zorganizowanie na szczeblu centralnym systemu analizy doświadczeń z przebiegu zaistniałych awarii i 
przebiegu akcji ratowniczych; sporządzać okresowo (nie rzadziej niż co 3 lata) raporty w tym zakresie 

Wskaźnik stopnia realizacji działania  Wartość 

Zorganizowanie na szczeblu centralnym systemu 
analizy doświadczeń z przebiegu zaistniałych awarii i 
przebiegu akcji ratowniczych; sporządzać okresowo 
(nie rzadziej niż co 3 lata) raporty w tym zakresie 

1 
(0 – system nie został zorganizowany,  

1 – system został zorganizowany) 

 

Wskaźnik skuteczności 
działania 

Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska; W - 
wolna reakcja środowiska; B - brak 
bezpośredniego przełożenia 

Brak możliwości oceny 
skuteczności działania brak B 

Wskaźnik stopnia realizacji działania określono w oparciu o dane uzyskane poprzez 
ankietowanie skierowane do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 
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Nie określono wskaźnika skuteczności z uwagi na brak bezpośredniego wpływu organizacji 
ww. systemu analizy doświadczeń na środowisko.  
 

Prowadzenie krajowego rejestru obiektów niebezpiecznych 
DK.PR.3 Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom i zarządzanie ryzykiem 

Prowadzenie krajowego rejestru obiektów niebezpiecznych 

Wskaźnik stopnia realizacji działania  Wartość 

Prowadzenie krajowego rejestru obiektów 
niebezpiecznych 

1 
(0 – rejestr nie jest prowadzony,  

1 – rejestr jest prowadzony) 

 

Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska; W - wolna 
reakcja środowiska; B - brak 
bezpośredniego przełożenia 

Brak możliwości oceny skuteczności 
działania brak B 

 
Rejestr obiektów niebezpiecznych rozumiany jako rejestr zakładów, których działalność może 
być źródłem poważnej awarii prowadzony jest przez GIOŚ.  
Nie określono wskaźnika skuteczności z uwagi na brak bezpośredniego wpływu 
wynikającego z prowadzenia rejestru na środowisko. 
 

Opracowanie programu informowania społeczeństwa o nadzwyczajnych zagrożeniach 
środowiska i edukacji w tym zakresie, obejmującego działania na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i centralnym 
DK.PR.3 Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom i zarządzanie ryzykiem  

Opracowanie programu informowania społeczeństwa o nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska i edukacji w tym 
zakresie, obejmującego działania na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym 

Wskaźnik stopnia realizacji działania  Wartość 

Opracowanie programu informowania społeczeństwa o 
nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska i edukacji w 
tym zakresie, obejmującego działania na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i centralnym 

1 
(0 – program nie jest opracowany,  

1 – program jest opracowany) 

 

Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska; W - wolna reakcja 
środowiska; B - brak bezpośredniego przełożenia 

Brak możliwości oceny 
skuteczności działania brak B 

 
Informację, o programie informowania społeczeństwa o nadzwyczajnych zagrożeniach 
środowiska i edukacji w tym zakresie uzyskano na podstawie odpowiedzi na ankietę 
skierowaną do Ministerstwa  Środowiska i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW). Na 
ankietę odpowiedziało jedynie MSW, potwierdzając opracowanie programu informowania 
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społeczeństwa o nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska i edukacji w tym zakresie na 
wszystkich szczeblach administracyjnych. 
Nie określono wskaźnika skuteczności z uwagi na brak bezpośredniego wpływu 
wynikającego z ww. działania na środowisko. 

Raport do UE 
Ostatecznie do celów raportu 2012 wskaźnik realizacji działań grupy DK.PR.3, której zostały 
przypisane w raporcie 2010 działania: BasicMeasure - Seveso, Other Basic Measure -
Pollutant Diffuse i AccidentalPollution, proponuje się przenieść do grupy BasicMeasure – 
Seveso.  
W opisowej formie stopnia realizacji działań z tej grupy proponuje się wykorzystać 
zaproponowane ilościowe wskaźniki dot.:  

• Opracowania programu zapobiegania poważnym awariom przez zakłady 
o zwiększonym ryzyku (dotyczy ok. 200 obiektów na terytorium kraju). 

• Opracowania programu zapobiegania poważnym awariom przez zakłady o dużym 
ryzyku (dotyczy ok. 1000 obiektów na terytorium kraju).  

• Informacja o awariach w ZDR i ZZR. 
• Opracowania wewnętrznego i zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego przez 

odpowiedzialne służby. 
W raporcie 2012 stopień realizacji działania DK.PR.3 zostanie opracowany w oparciu o dane 
z raportu za lata 2009- 2011, który zgodnie z pismem DIiO/071-111/12/SA, zostanie 
przekazany do KE do dnia 30 września 2012 r. i jest w trakcie opracowywania przez GIOŚ. 
 

3.2.4. DK.PR.4. Skuteczne wprowadzenie programu racjonalizacji 
zużycia wody w zakładach przemysłowych 

Charakterystyki działania dokonano na podstawie odpowiedzi Ministerstwa Środowiska na 
przesłaną ankietę, analizy zapisów zawartych na stronie internetowej pod adresem 
http://ippc.mos.gov.pl/ippc/ oraz rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami organów 
wydających pozwolenia zintegrowane, na podstawie których pozyskano informacje 
o sposobach przeprowadzania przeglądów dotyczących stosowania technik BAT. 
Działanie związane ze skutecznym wprowadzeniem programu racjonalizacji zużycia wody 
w zakładach przemysłowych (DK.PR.4) jest realizowane na poziomie krajowym. 
Ministerstwo Środowiska poprzez stronę internetową informuje o działaniach wpływających 
na racjonalizację zużycia wody w zakładach.  
Rodzaje działalności do których stosuje się przepisy dyrektywy obejmują: 

− przemysł energetyczny, 
− produkcję i obróbkę metali, 
− przemysł mineralny, 
− przemysł chemiczny, 
− gospodarkę odpadami, 
− pozostałe. 

Na stronie zamieszczono podstawowe informacje z zakresu: Dyrektywy IPPC, zapisów 
prawnych, ich transpozycji oraz wyjaśnienia zapisów prawa. 
Wykonano 10 opracowań rozpowszechniających możliwe najlepsze dostępne techniki (BAT), 
a 6 jest w trakcie opracowania. Zamieszcza się tu opracowania dotyczące charakterystyk 

http://ippc.mos.gov.pl/ippc/�
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technologicznych rodzajów działalności objętych pozwoleniami zintegrowanymi. 
Opracowania te oparte są na doświadczeniach międzynarodowych, własnych, a głównie 
dokonywano przeglądu dokumentów referencyjnych w sprawie najlepszych dostępnych 
technik we wskazanych branżach opracowanych przez Techniczną Grupę Roboczą przy 
Europejskim biurze IPPC w Sewilli. 
Na stronie zamieszczono dokumenty referencyjne KE dotyczące stosowania technik BAT w 
różnych rodzajach produkcji. Znajdują się tu również informacje o pracach 
międzynarodowych grup roboczych wymieniających informacje na temat dostępnych technik 
BAT. Zamieszczono dokumenty referencyjne dla różnych branż oraz informacje o 
posiedzeniach grup roboczych, czy też o poszukiwaniu ekspertów do pracy w tych grupach. 
Zamieszczono listę przedstawicieli Polski uczestniczących w 12 Technicznych Grupach 
Roboczych w Europejskim Biurze IPPC w Sewilli (około 250 osób). W pracy każdej grupy 
roboczej uczestniczy od kilku do kilkudziesięciu ekspertów.  
Organizowane są w kraju szkolenia z zakresu dostępnych technik BAT. Uczestniczą w nich 
przedstawiciele zakładów, które mają lub mogą mieć pozwolenia zintegrowane oraz 
przedstawiciele organów wydających takie pozwolenia. Przeszkolono 58 osób. 
Zamieszczono również wykaz wszystkich pozwoleń i wniosków o pozwolenia z podziałem na 
województwa. W wykazach zamieszczono informację o: branży instalacji, nazwie zakładu, 
liczbie instalacji, dacie złożenia wniosku, dacie wydania pozwolenia oraz dacie jego 
obowiązywania.  
Pozwolenia zintegrowane wydawane są na okres nie dłuższy niż 10 lat. Raz na 5 lat 
przeprowadza się przegląd zgodności instalacji z najlepszymi dostępnymi technikami BAT. 
Do przeprowadzania takiego przeglądu są zobowiązane organy wydające pozwolenie 
zintegrowane. Nie ma ścisłych zapisów prawnych regulujących sposób i zakres takich 
przeglądów. Wynikiem przeglądów są zalecenia, rzadko jednak dotyczą zmiany technologii. 
W zakładach, w których istnieją instalacje objęte pozwoleniem zintegrowanym często 
osobami odpowiedzialnymi za pracę instalacji są osoby będące uczestnikami zespołów do 
spraw najlepszych dostępnych technik BAT działających w Sewilli. 
Nie wykonuje się analiz pozwalających określić efekty dla środowiska w zakresie 
racjonalizacji zużycia wody.  
Badania przeprowadzane w ramach Projektu KLIMAT (http://klimat.imgw.pl/wp-
content/uploads/2012/02/15_16_plakat_zad_3.pdf) pozwalają na stwierdzenie, że 
wodochłonność w przetwórstwie przemysłowym Polski w 10-leciu 1999-2008 znacznie się 
zmniejszyła. Można wnosić, że przyczyniło się do tego między innymi zwiększenie ilości 
instalacji zgodnych z IPPC. 

Raport do UE 
Działanie to wynika wyłącznie z Dyrektywy IPPC, do UE będzie raportowane opisowo. 
W opisie uwzględniona zostanie: liczba pozwoleń zintegrowanych w województwach, opis 
sposobu przeprowadzania przeglądu pozwoleń zintegrowanych, liczba uczestników z Polski 
pracujących w poszczególnych zespołach wymijających informacje na temat technik BAT w 
Sewilli, liczba publikacji rozpowszechniających techniki BAT, szkolenia przeprowadzane w 
Polsce, inne sposoby rozpowszechniania informacji o technikach BAT. 
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3.2.5. DK.PR.5. Zapobieganie zanieczyszczeniom i kontrola zakładów 
IPPC 

Uzyskania pozwolenia zintegrowanego w celu zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli przez zakłady prowadzące rodzaje działalności wymienione rozporządzeniu w 
sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 
DK.PR.5 Zapobieganie zanieczyszczeniom i kontrola zakładów IPPC 

Uzyskania pozwolenia zintegrowanego w celu zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli przez zakłady 
prowadzące rodzaje działalności wymienione rozporządzeniu w sprawie rodzajów instalacji mogących 
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 

Wskaźnik stopnia realizacji działania  Wartość  

Liczba instalacji, które uzyskały pozwolenie 
zintegrowane w stosunku do liczby instalacji objętych 
obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego[%] 

98 % 

 

Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska; W - 
wolna reakcja środowiska; B - brak 
bezpośredniego przełożenia 

Brak możliwości oceny 
skuteczności działania brak B 

 
Określając „wskaźnik stopnia realizacji działań” odniesiono się do dostępnych danych.  
Analizę oparto na podstawie danych uzyskanych z Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w zakresie realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska prowadzonych w 2011 
roku. W oparciu o w/w dane stwierdzono: 

− wg stanu na 31 grudnia 2011 roku w ewidencji wojewódzkich inspektoratów 
ochrony środowiska znajdowało się 3250 instalacji wymagających pozwolenia 
zintegrowanego, 

− pozwolenie zintegrowane posiadało 3209 prowadzących instalacje, 
− dla 41 instalacji toczą się postępowania przed organami właściwymi do wydawania 

przedmiotowych pozwoleń, 
− stwierdzono 17 instalacji, które były eksploatowane bez wymaganego pozwolenia. 

W przypadku instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego naruszenie wymogów 
ochrony środowiska kwalifikuje się do 3 kategorii zagrożenia dla środowiska. 
Wśród dostępnych i przeanalizowanych danych w zakresie realizacji przez Polskę 
postanowień dyrektywy 96/61/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania i ograniczenia 
zanieczyszczeń brak jest informacji w zakresie uzyskanych efektów ekologicznych. 
Szczególnie istotnym jest brak ewidencji wielkości zanieczyszczeń  emitowanych przez 
zakłady objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego. Wobec braku 
odpowiednich i naukowo udokumentowanych danych określenie wartości wskaźnika 
skuteczności prowadzonych działań, nie było możliwe. 
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Kontrola przestrzegania warunków w zakresie dopuszczalnych wartości emisji 
substancji zanieczyszczających środowisko 
DK.PR.5 Zapobieganie zanieczyszczeniom i kontrola zakładów IPPC 

Kontrola przestrzegania warunków w zakresie dopuszczalnych wartości emisji substancji zanieczyszczających 
środowisko 

Wskaźnik stopnia realizacji działania  Wartość  

Liczba jednostek prowadzących działania kontrolne w 
stosunku do jednostek odpowiedzialnych za kontrolę 
tego działania.  (16 WIOŚ) 

100 % 

 

Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska; W - 
wolna reakcja środowiska; B - brak 
bezpośredniego przełożenia 

Liczba przeprowadzonych kontroli 
planowych i pozaplanowych w 
stosunku do instalacji 
wymagających pozwolenia 
zintegrowanego[%] 

85 % S 

 
Jako „wskaźnik stopnia realizacji działań” przyjęto procent zaangażowania służb i jednostek 
odpowiedzialnych za realizację tego działania 
Kontrola instalacji objętych obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego spoczywa 
na WIOŚ. Jak wynika z dostępnych danych, wszystkie WIOŚ prowadzą w tym zakresie 
działania kontrolne stąd „wskaźnik stopnia realizacji działania” wynosi 100 %. 
 
W przypadku „wskaźnika skuteczności działania” odniesiono się do dostępnych danych.  
Analizę oparto na podstawie danych uzyskanych z Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w zakresie realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska prowadzonych w 2011 
roku. W oparciu o w/w dane stwierdzono: 

− wg stanu na 31 grudnia 2011 roku w ewidencji wojewódzkich inspektoratów 
ochrony środowiska znajdowało się 3250 instalacji wymagających pozwolenia 
zintegrowanego, 

− liczba przeprowadzonych przez WIOŚ kontroli planowanych i pozaplanowych 
instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego wyniosła 2 773. Dane dotyczą 
lat 2010-2011. 

Z uwagi na duży wpływ instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego na środowisko 
naturalne należy w dalszym ciągu kontynuować działania kontrolne. W tej kwestii istotne jest 
również dalsze dostosowywanie rozwiązań organizacyjnych i prawnych do wymagań Unii 
Europejskiej. 

Raport do UE 
Działanie raportowane opisowo jako Basic Measure – IPPC. Wykorzystane wskaźniki to: 
liczba instalacji, które uzyskały pozwolenie zintegrowane w stosunku do liczby instalacji 
objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego [%] oraz liczba jednostek 
prowadzących działania kontrolne w stosunku do jednostek odpowiedzialnych za kontrolę 
tego działania.  (16 WIOŚ). 
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3.2.6. DK.PR.6. Zapobieganie zanieczyszczeniom powodowanym przez 
niektóre substancje niebezpieczne 

Eliminacja zanieczyszczenia wód przez priorytetowe substancje niebezpieczne (wykaz 
I), poprzez: przeprowadzenie spisu zrzutów zawierających te substancje, ustalenie norm 
emisji tych substancji w zrzutach do wód bądź urządzeń kanalizacyjnych, wydawanie 
zezwoleń na odprowadzanie ścieków zawierających te substancje, opracowanie 
programów specjalnych ograniczania emisji priorytetowych substancji niebezpiecznych. 
DK.PR.6  Zapobieganie zanieczyszczeniom powodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne 

Eliminacja zanieczyszczenia wód przez priorytetowe substancje niebezpieczne (wykaz I), poprzez: 
przeprowadzenie spisu zrzutów zawierających te substancje, ustalenie norm emisji tych substancji w zrzutach 
do wód bądź urządzeń kanalizacyjnych, wydawanie zezwoleń na odprowadzanie ścieków zawierających te 
substancje, opracowanie programów specjalnych ograniczania emisji priorytetowych substancji 
niebezpiecznych. 

Wskaźnik stopnia realizacji działania  Wartość  

Przeprowadzenie spisu zrzutów zawierających 
priorytetowe substancje niebezpieczne  

1  
(1 – tak;  0 – nie)  

Ustalanie norm emisji priorytetowych substancji 
niebezpiecznych w zrzutach 

1 
(1 – tak;  0 – nie) 

Wydawanie zezwoleń na odprowadzanie ścieków 
zawierających priorytetowe substancje niebezpieczne 

1 
(1 – tak;  0 – nie) 

Opracowanie programów specjalnych ograniczania 
emisji priorytetowych substancji niebezpiecznych 

0 
(1 – tak;  0 – nie) 

 

Wskaźnik skuteczności 
działania 

Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska; W - 
wolna reakcja środowiska; B - brak 
bezpośredniego przełożenia 

Liczba substancji 
priorytetowych powyżej 
dopuszczalnej granicy w 
stosunku do ogólnej liczby 
badanych substancji 
priorytetowych [%] 
Dane za 2011 

7 % S 

Liczba punktów pomiarowo-
kontrolnych w których 
stwierdzono zły stan chemiczny 
w stosunku do liczby punktów 
pomiarowo-kontrolnych w 
których badano substancje 
priorytetowe [%] 
Dane za 2011 

55 % S 

 
Polityka Wodna Unii Europejskiej zobowiązuje Państwa Członkowskie do redukcji emisji 
i wyeliminowania substancji priorytetowych ze środowiska wodnego. Dyrektywa 
2006/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie 
zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do 
środowiska wodnego Wspólnoty reguluje zagadnienia dotyczące zrzutu substancji 
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niebezpiecznych w ściekach do środowiska wodnego. Z dniem wejścia tej dyrektywy w życie 
została uchylona Dyrektywa 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia 
spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska 
wodnego Unii Europejskiej. Celem dyrektywy jest stworzenie niezbędnych warunków dla 
eliminacji z wód powierzchniowych substancji niebezpiecznych z wykazu I ujętego 
w załączniku do dyrektywy. 
Obowiązek ewidencjonowania informacji o zrzutach zawierających priorytetowe substancje 
niebezpieczne spoczywa na  Inspekcji Ochrony Środowiska. 
Określając „wskaźniki stopnia realizacji działania” wykorzystano dane o uwolnieniach 
i transferze zanieczyszczeń podmiotów, które są zobowiązane do prowadzenia 
sprawozdawczości w tym zakresie.  
Na podstawie elektronicznej bazy danych Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń ustalono że: 

– prowadzona jest ewidencja zrzutów zawierających priorytetowe substancje 
niebezpieczne, 

– określone są normy emisji priorytetowych substancji niebezpiecznych w zrzutach, 
– wydawane są zezwolenia na odprowadzanie ścieków zawierających priorytetowe 

substancje niebezpieczne. 
Liczba zakładów, które wykazały uwolnienia zanieczyszczeń do wody powyżej progów 
określonych w rozporządzeniu (WE) Nr 166/2006 w latach 2009-2010 przedstawia się 
następująco: 

– rok 2009 – 81 zakładów, w tym: 73 oczyszczalnie komunalne i 8 zakładów 
przemysłowych; 

– rok 2010 – 78 zakładów, w tym: 70 oczyszczalni komunalnych i 8 zakładów 
przemysłowych. 

Substancje zanieczyszczające priorytetowe w 2009 r. uwolniło do wody łącznie 58 
oczyszczalni, w tym 52 komunalne i 6 przemysłowych a w 2010 r. 56 oczyszczalni w tym 50 
komunalnych i 6 przemysłowych. 
Brak jest szczegółowych danych dotyczących opracowania programów specjalnych 
ograniczania emisji priorytetowych substancji niebezpiecznych 
 
Określając „wskaźnik skuteczności działania” odniesiono się do dostępnych danych.  
Analizę wskaźników oparto na danych Państwowego Monitoringu Środowiska z 2011 r. 
w zakresie jakości wód rzek z punktów monitoringu diagnostycznego i operacyjnego, w 
których wykonano pomiary substancji priorytetowych. W wyniku analizy stwierdzono, że: 

− liczba substancji priorytetowych powyżej dopuszczalnej granicy, zbadanych 
w jednolitych częściach wód rzek wyniosła  340, 

− ogólna liczba substancji priorytetowych, zbadanych w jednolitych częściach wód 
rzek wyniosła  5 030, 

− liczba punktów pomiarowo-kontrolnych, w których stwierdzono zły stan chemiczny 
wyniosła 183, 

− ogólna liczba punktów pomiarowo-kontrolnych, w których wykonano pomiary 
substancji priorytetowych wynosiła 334. 

Realizując cele polityki ekologicznej Unii Europejskiej należy w dalszym ciągu kontynuować  
działania zmierzające do redukcji emisji, zrzutów i strat substancji priorytetowych do wód 
oraz eliminacji ze środowiska priorytetowych substancji niebezpiecznych. 
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Ograniczenie zanieczyszczenia wód substancjami niebezpiecznymi (wykaz II), poprzez: 
przeprowadzenie spisu zrzutów zawierających te substancje, ustalenie norm emisji tych 
substancji w zrzutach do wód bądź urządzeń kanalizacyjnych, wydawanie zezwoleń na 
odprowadzanie ścieków zawierających te substancje, opracowanie programów 
mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wody 
DK.PR.6 Zapobieganie zanieczyszczeniom powodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne 

Ograniczenie zanieczyszczenia wód substancjami niebezpiecznymi (wykaz II), poprzez: przeprowadzenie spisu 
zrzutów zawierających te substancje, ustalenie norm emisji tych substancji w zrzutach do wód bądź urządzeń 
kanalizacyjnych, wydawanie zezwoleń na odprowadzanie ścieków zawierających te substancje, opracowanie 
programów mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wody. 

Wskaźnik stopnia realizacji działania  Wartość  

Przeprowadzenie spisu zrzutów zawierających 
substancje niebezpieczne  

1  
(1 – tak;  0 – nie)  

Ustalanie norm emisji substancji niebezpiecznych w 
zrzutach 

1 
(1 – tak;  0 – nie) 

Wydawanie zezwoleń na odprowadzanie ścieków 
zawierających substancje niebezpieczne 

1 
(1 – tak;  0 – nie) 

Opracowanie programów specjalnych ograniczania 
emisji substancji niebezpiecznych 

0 
(1 – tak;  0 – nie) 

 

Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska; W - 
wolna reakcja środowiska; B - brak 
bezpośredniego przełożenia 

Liczba substancji niebezpiecznych 
powyżej dopuszczalnej granicy w 
stosunku do ogólnej liczby badanych 
substancji niebezpiecznych [%] 
Dane za 2011 

8 % S 

Liczba punktów pomiarowo-
kontrolnych w których stwierdzono 
przekroczenia w stosunku do liczby 
punktów pomiarowo-kontrolnych w 
których badano substancje 
niebezpieczne [%] 
Dane za 2011 

38 % S 

 
Polityka Wodna Unii Europejskiej zobowiązuje Państwa Członkowskie do redukcji emisji 
i wyeliminowania substancji priorytetowych ze środowiska wodnego. Dyrektywa 
2006/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie 
zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do 
środowiska wodnego Wspólnoty reguluje zagadnienia dotyczące zrzutu substancji 
niebezpiecznych w ściekach do środowiska wodnego. Z dniem wejścia tej dyrektywy w życie 
została uchylona Dyrektywa 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia 
spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska 
wodnego Unii Europejskiej. Celem dyrektywy jest stworzenie niezbędnych warunków dla 
zmniejszenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych substancjami z wykazu II ujętego w 
załączniku do w/w dyrektywy. 
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Obowiązek ewidencjonowania informacji o zrzutach zawierających substancje niebezpieczne 
spoczywa na Inspekcji Ochrony Środowiska. 
Określając „wskaźniki stopnia realizacji działania” wykorzystano dane o uwolnieniach i 
transferze zanieczyszczeń podmiotów, które są zobowiązane do prowadzenia 
sprawozdawczości w tym zakresie.  
Na podstawie elektronicznej bazy danych Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń ustalono że: 

– prowadzona jest ewidencja zrzutów zawierających substancje niebezpieczne, 
– określone są normy emisji substancji niebezpiecznych w zrzutach, 
– wydawane są zezwolenia na odprowadzanie ścieków zawierających substancje 

niebezpieczne. 
Liczba zakładów, które wykazały uwolnienia zanieczyszczeń do wody powyżej progów 
określonych w rozporządzeniu (WE) Nr 166/2006 w latach 2009-2010 przedstawia się 
następująco: 

– rok 2009 – 81 zakładów, w tym: 73 oczyszczalnie komunalne i 8 zakładów 
przemysłowych; 

– rok 2010 – 78 zakładów, w tym: 70 oczyszczalni komunalnych i 8 zakładów 
przemysłowych. 

Substancje niebezpieczne zanieczyszczające w 2009 r. uwolniło do wody łącznie 78 
oczyszczalni, w tym 71 komunalnych i 7 przemysłowych, a w 2010 r. 77 oczyszczalni w tym 
69 komunalnych i 8 przemysłowych. 
Brak jest szczegółowych danych dotyczących opracowania programów specjalnych 
ograniczania emisji substancji niebezpiecznych 
 
Określając „wskaźniki skuteczności działania” odniesiono się do dostępnych danych.  
Analizę wskaźników oparto na danych Państwowego Monitoringu Środowiska z 2011 r. 
w zakresie jakości wód rzek z punktów monitoringu diagnostycznego i operacyjnego, 
w których wykonano pomiary substancji niebezpiecznych. W wyniku analizy stwierdzono, 
że: 

− liczba substancji niebezpiecznych powyżej dopuszczalnej granicy, zbadanych 
w jednolitych częściach wód rzek wyniosła  1 369, 

− ogólna liczba substancji niebezpiecznych, zbadanych w jednolitych częściach wód 
rzek wyniosła 17 417, 

− liczba punktów pomiarowo-kontrolnych, w których stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnych norm substancji niebezpiecznych wyniosła  328, 

− ogólna liczba punktów pomiarowo-kontrolnych, w których wykonano pomiary 
substancji niebezpiecznych wynosiła  871. 

Realizując cele polityki ekologicznej Unii Europejskiej należy w dalszym ciągu kontynuować 
działania zmierzające do redukcji emisji, zrzutów i strat substancji priorytetowych do wód 
oraz eliminacji ze środowiska priorytetowych substancji niebezpiecznych. 
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Prowadzenie przez WIOŚ działań kontrolnych w zakresie wdrażania dyrektywy 
2006/11/WE w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego niektórymi substancjami 
niebezpiecznymi odprowadzanymi do środowiska wodnego oraz dyrektywy 80/68/EWG 
w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem przez niektóre substancje 
niebezpieczne 
 
DK.PR.6  Zapobieganie zanieczyszczeniom powodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne 

Prowadzenie przez WIOŚ działań kontrolnych w zakresie wdrażania dyrektywy 2006/11/WE w sprawie 
zanieczyszczenia spowodowanego niektórymi substancjami niebezpiecznymi odprowadzanymi do środowiska 
wodnego oraz dyrektywy 80/68/EWG w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem przez niektóre 
substancje niebezpieczne. 

Wskaźnik stopnia realizacji działania  Wartość  

Liczba jednostek prowadzących działania kontrolne w 
stosunku do jednostek zobowiązanych do jednostek 
zobowiązanych do prowadzenia tego działania  (16 WIOŚ) 
[%] 

100 % 

 

Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska;  
W - wolna reakcja środowiska;  
B - brak bezpośredniego przełożenia 

Liczba podmiotów kontrolowanych w 
2011 roku w których stwierdzono 
naruszenie wymagań Dyrektywy 
2006/11/WE, w stosunku do 
podmiotów podlegających kontroli 
przedmiotowej dyrektywie [%] 

64,6 % S 

Liczba podmiotów kontrolowanych w 
2011 roku w których stwierdzono 
naruszenie wymagań Dyrektywy 
80/68/EWG, w stosunku do 
podmiotów podlegających kontroli 
przedmiotowej dyrektywie [%] 

47 % S 

 
Realizacja zadania podyktowana jest potrzebą realizacji założeń dyrektywy 2006/11/WE 
w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne 
odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty, zmieniająca Dyrektywę 76/464/EWG 
oraz dyrektywy  80/68/EWG w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem 
przez niektóre substancje niebezpieczne. 
Jako „wskaźnik stopnia realizacji działania” przyjęto procent wykonanych kontroli służb i 
jednostek odpowiedzialnych za realizację tego działania.  
Działania kontrole w zakresie wdrażania Dyrektywy 2006/11/WE oraz Dyrektywy 
80/68/EWG należą do obowiązków WIOŚ. Jak wynika z dostępnych danych wszystkie WIOŚ  
prowadzą działania kontrolne w tym zakresie stąd „wskaźnik stopnia realizacji działania” 
wynosi 100%. 
W przypadku „wskaźnika skuteczności działania” odniesiono się do dostępnych danych.  
Analizę wskaźników wykonano w oparciu o informacje z 2011 r. uzyskane z  Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie realizacji przez Inspekcje Ochrony Środowiska 
zadań związanych wynikających z dyrektywy  2006/11/WE i 80/68/EWG. 
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W wyniku analizy stwierdzono, że: 
− liczba podmiotów podlegających Dyrektywie 2006/11/WE, które poddano kontroli 

w 2011 roku wyniosła 734; 
− w przypadku 474 podmiotów kontrolowanych w 2011 roku stwierdzono naruszenie 

wymagań Dyrektywie 2006/11/WE; 
− liczba podmiotów w ewidencji WIOŚ podlegających Dyrektywie 80/68/EWG 

w 2011 roku wyniosła 228; 
− w przypadku 107 podmiotów kontrolowanych w 2011 roku stwierdzono naruszenie 

wymagań Dyrektywie 80/68/EWG. 
Z uwagi na dużą uciążliwość dla środowiska, powodowaną przez podmioty emitujące do wód 
substancje niebezpieczne konieczne jest dalsze prowadzenie działań kontrolnych oraz 
poprawa warunków przestrzegania prawa w tym zakresie. 

Raport do UE 
Działanie raportowane wskaźnikowo jako Other Basic Measure -  SurfacePrioritySubstances. 
Wskaźniki to: Liczba jednostek prowadzących działania kontrolne w stosunku do jednostek 
zobowiązanych do jednostek zobowiązanych do prowadzenia tego działania  (16 WIOŚ) [%]. 
 

3.2.7. PD.PR.1 Odizolowanie ognisk zanieczyszczeń (np. hałd 
pokopalnianych, mogilników)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PD.PR.1 Odizolowanie ognisk zanieczyszczeń (np. hałd pokopalnianych, mogilników) 

Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 

Liczba ognisk zanieczyszczeń (hałdy i zwałowiska 
pokopalniane, mogilniki - istotnie zagrażające 
zanieczyszczeniom wód podziemnych) zdiagnozowanych jako 
nieizolowane od wód podziemnych 

16 

 

Wskaźnik skuteczności działania ∗ Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska;  
W - wolna reakcja środowiska;  
B - brak bezpośredniego 
przełożenia  

Procent ognisk zanieczyszczeń ze 
zorganizowanym systemem gromadzenia i 
oczyszczania odcieków (w stosunku do liczby 
ognisk wymagających gromadzenia i 
oczyszczania odcieków) 

8,3 % W 
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Gminy 
Liczba wysłanych ankiet 2496 

Liczba / procent odpowiedzi  998 / 40 % 

 
Czy ankieta dotyczy organu dotyczy nie dotyczy 

Liczba 69 929 

 
Procent odpowiedzi potwierdzających, że działanie ma być realizowane 6,9 % 

Stopień realizacji działania z uwzględnieniem opóźnień 87 

 

Etap realizacji działania Wykonywane Zakończone Nie 
rozpoczęte Planowane 

% 0,18 0,8 6,3 0,4 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi  
 
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca 2012 r. Tak Nie 

% 0,9 6,1 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi. 
 
WIOŚ 
Liczba wysłanych ankiet 16 

Liczba / procent odpowiedzi  5 / 31,3 % 

 
Czy ankieta dotyczy organu dotyczy nie dotyczy 

Liczba 5 - 

 
Procent odpowiedzi potwierdzających, że działanie ma być realizowane 100 % 

Stopień realizacji działania z uwzględnieniem opóźnień 100 

 

Etap realizacji działania Wykonywane Zakończone Nie 
rozpoczęte Planowane 

% - - - - 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi. 
 
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca 2012 r. Tak Nie 

% - - 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi. 
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Ankieta była adresowana do gmin, prowadzących do 2011 roku zadania związane 
z gospodarka odpadami oraz do WIOŚ-ów, posiadających szereg informacji dotyczących tej 
problematyki w aspekcie zarówno statystycznym jak i środowiskowym. W obecnie 
obowiązującym systemie prawnym za prowadzenie działań dotyczących likwidacji 
mogilników są odpowiedzialni marszałkowie.  
Odpowiedzi na ankietę udzieliły 998 gminy. Z tej liczby 929 gminy uznały,  że ankieta ich nie 
dotyczy. Odpowiedzi na ankietę udzieliły 5 WIOŚ i 2 uznały że ankieta je dotyczy. 
WIOŚ nie jest odpowiedzialny za odizolowanie ognisk zanieczyszczeń (np. hałd 
pokopalnianych, mogilników), natomiast prowadzi monitoring potencjalnych ognisk 
zanieczyszczeń (zakładów przemysłowych, ferm chowu i hodowli zwierząt) oraz terenów 
zamkniętych, zdegradowanych i pogórniczych) – w tym od 2011 roku wykonuje badania wód 
podziemnych  na terenach wokół zlikwidowanych mogilników. W trybie odrębnego 
zawiadomienia (poza ankietą), WIOŚ w Szczecinie informuje, że rozpoczęte w  2011 roku 
i kontynuowane w 2012 roku badania dotyczą 6 mogilników zlikwidowanych w 2010 roku. 
Zakres badań obejmuje określenie jakości wód podziemnych pod względem zawartości 
pestycydów chloroorganicznych oraz metali ciężkich. Sieć pomiarowa obejmuje 
18 piezometrów oraz dodatkowo 1 punkt zlokalizowany na jeziorze.   
Wskaźnik skuteczności dotyczy oceny strony formalnej (informacyjnej) realizacji działania, 
natomiast ocena skuteczności oddziaływania na środowisko czynności objętych działaniem 
jest wyrażona ogólnie oceną reakcji środowiska (S, W, B). 
Istotną przeszkodę w ankietyzacji działania stanowiło określenie definicji samego pojęcia 
„ognisko zanieczyszczenia”. Nie było również jasne dla ankietowanych, czy odpowiedzią 
mają być objęte działania wykonane wyłącznie w okresie 2010-2012 czyli działania podjęte w 
okresie po ogłoszeniu PWŚK. Ankietowani wskazują bowiem na działania rozpoczęte przed 
2010 rokiem a przewidziane do podjęcia w latach późniejszych. 

Raport do UE 
Raport jako Supplementary dla wód podziemnych. 
Wskaźniki: 
Wskaźnik 1. Procent ognisk zanieczyszczeń ze zorganizowanym systemem gromadzenia 
i oczyszczania odcieków (w stosunku do liczby ognisk wymagających gromadzenia 
i oczyszczania odcieków);  
Wskaźnik 2. Procent potencjalnych ognisk zanieczyszczeń objętych monitoringiem wód 
podziemnych. 
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3.2.8. PD.PR.2 Monitoring dla potencjalnych ognisk zanieczyszczeń 
(zakładów przemysłowych, ferm chowu i hodowli zwierząt) oraz 
terenów zamkniętych, zdegradowanych i pogórniczych  

 

∗ Wyjaśnienie ogólne podano w  rozdz. 4.3.4. Racjonalne gospodarowanie woda do spożycia 
 
Gminy 
Liczba wysłanych ankiet 2496 

Liczba / procent odpowiedzi. 1025 / 41,1 % 

 
Czy ankieta dotyczy organu dotyczy nie dotyczy 

Liczba 100 925 

 
Procent odpowiedzi potwierdzających, że działanie ma być realizowane 9,8 % 

Stopień realizacji działania z uwzględnieniem opóźnień 78 

 

Etap realizacji działania Wykonywane Zakończone Nie 
rozpoczęte Planowane 

% 1,4 0,5 8 - 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi  
 
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca 2012 r. Tak Nie 

% 2,2 7,3 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi. 
 
 
 

PD.PR.2 Monitoring dla potencjalnych ognisk zanieczyszczeń (zakładów przemysłowych, ferm chowu i 
hodowli zwierząt) oraz terenów zamkniętych, zdegradowanych i pogórniczych 

Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 

Liczba prowadzonych badań monitoringowych wód podziemnych dla 
ogółu zinwentaryzowanych potencjalnych ognisk zanieczyszczeń 
wskazanych w działaniu (obiektów i przedsięwzięć istotnie 
zagrażających zanieczyszczeniem wód podziemnych ) 

68 

 

Wskaźnik skuteczności działania∗ Wartość Oddziaływanie na 
środowisko 

S - szybka reakcja środowiska; 
W - wolna reakcja środowiska; 
B - brak bezpośredniego 
przełożenia 

Procent potencjalnych ognisk zanieczyszczeń 
objętych monitoringiem wód podziemnych 26,4 B 
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WIOŚ 
Liczba wysłanych ankiet 16 

Liczba / procent odpowiedzi. 9 / 56,3 % 

 
Czy ankieta dotyczy organu dotyczy nie dotyczy 

Liczba 2 7 

 
Procent odpowiedzi potwierdzających, że działanie ma być realizowane 22 % 

Stopień realizacji działania z uwzględnieniem opóźnień 100 

 

Etap realizacji działania Wykonywane Zakończone Nie 
rozpoczęte Planowane 

% 10 - - - 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi  
 
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca 2012 r. Tak Nie 

% 0 1 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi  
 
Ankieta była adresowana do gmin, do których (wójtowie) należy obowiązek wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć potencjalnie uciążliwych dla 
środowiska – w tym dla wód podziemnych. WIOŚ natomiast posiada szereg informacji 
dotyczących tej problematyki w aspekcie zarówno statystycznym jak i oddziaływań 
środowiskowych. 
Odpowiedzi na ankietę udzieliły 1 025 gminy. Z tej liczby 925 gminy uznały,  że ankieta ich 
nie dotyczy. Odpowiedzi na ankietę udzieliły 9 WIOŚ i 2 uznały że ankieta je dotyczy, 7 nie 
dotyczy. 
Monitoring ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych jest zadaniem realizowanym przez 
właściciela obiektu (czynnego lub potencjalnego ogniska zanieczyszczenia) jako działanie 
wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia; tym 
samym działanie to dotyczy obiektów czynnych lub likwidowanych na postawie takiej 
decyzji. Kontrola monitoringu powinna być prowadzona w sposób wskazany w decyzji 
wydanej przez wójta gminy. Organem kontrolnym powinien być WIOŚ jako organ niezależny 
i merytorycznie przygotowany do takiego nadzoru. 
Wskaźnik skuteczności dotyczy oceny strony formalnej (informacyjnej) realizacji działania, 
natomiast ocena skuteczności oddziaływania na środowisko czynności objętych działaniem 
jest wyrażona ogólnie oceną reakcji środowiska (S, W, B).   
Ankietowane urzędy gminne zgłaszały wątpliwości co do sposobu wypełnienia ankiety ze 
względu na brak łatwo dostępnej pracownikom gminy informacji o statusie oddziaływania na 
stan chemiczny wody podziemnej obiektu uciążliwego dla środowiska, określanego 
w ankiecie jako zakład przemysłowy, ferma chowu zwierząt, teren zdegradowany 
i pogórniczy.  
Nie było jasne dla ankietowanych, czy odpowiedzią mają być objęte działania monitoringowe 
prowadzone niesystematycznie przed 2010 rokiem i przewidziane do podjęcia w latach 
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późniejszych. Ankiety dotyczące monitoringu ognisk zanieczyszczeń budziły wątpliwości ze 
względu kłopoty w rozumieniu definicji samego pojęcia „ognisko zanieczyszczenia”. 

Raport do UE  
Raportowane jako Supplementary dla wód podziemnych. 
Wskaźniki: 
Wskaźnik 1. Procent ognisk zanieczyszczeń ze zorganizowanym systemem gromadzenia 
i oczyszczania odcieków (w stosunku do liczby ognisk wymagających gromadzenia 
i oczyszczania odcieków);  
Wskaźnik 2. Procent potencjalnych ognisk zanieczyszczeń objętych monitoringiem wód 
podziemnych. 
 

3.2.9. PD.PR.3 Zdawanie rocznych raportów odnośnie pomiarów ilości 
i jakości wód pobieranych, zrzucanych, wtłaczanych i odwadnianych, 
wraz z zasięgiem leja depresji, na terenach górniczych jako warunek 
w pozwoleniach wodnoprawnych wydawanych na użytkowanie wód 

 
UWAGA – ankieta adresowana do UM, RZGW we Wrocławiu, w Krakowie, w Gliwicach, 
w Poznaniu, RDOŚ (do RDOŚ w/w raporty przekazują użytkownicy ujęć odwodnieniowych 
zgodnie z ustaleniami pozwoleń wodno-prawnych, decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach inwestycji itp.). W ankiecie RDOŚ wykazuje sporządzenie w/w raportów 
przez użytkowników ujęć odwodnieniowych, ich przekazanie do RDOŚ oraz ich przyjęcie 
przez RDOŚ (bez korekt lub po ewentualnych korektach).  
Odpowiedzialny za wdrożenie – użytkownik / właściciel obiektu, w tym indywidualnie 
ankietowani: 1) KWB Konin SA w Kleczewie, 2) KGHM S.A., 3) KWB Adamów, 4) KWB  
Turów, 5) KWB Bełchatów,  6) Kopalnia Wierzbica. 
Organ kontrolujący / monitorujący / raportowanie wykonanie działań:  właściwy terytorialnie 
RZGW - we Wrocławiu, w Krakowie, w Gliwicach, w Poznaniu. 
Odbiorca raportu (danych):  RZGW  oraz do państwowej służby hydrogeologicznej 
(w zakresie danych hydrogeologicznych). 
 
PD.PR.3 Zdawanie rocznych raportów odnośnie pomiarów ilości i jakości wód pobieranych, zrzucanych, 
wtłaczanych i odwadnianych, wraz z zasięgiem leja depresji, na terenach górniczych jako warunek w 
pozwoleniach wodnoprawnych wydawanych na użytkowanie wód 

Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 

Składanie rocznych raportów odnośnie pomiarów ilości i jakości wód pobieranych, 
zrzucanych, wtłaczanych i odwadnianych, wraz z zasięgiem leja depresji, na terenach 
górniczych jako warunek w pozwoleniach wodnoprawnych wydawanych na 
użytkowanie wód.  

 

 

Wskaźnik skuteczności działania∗ Wartość Oddziaływanie na 
środowisko 

S - szybka reakcja 
środowiska;  
W - wolna reakcja 
środowiska;  
B - brak 
bezpośredniego 
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∗ uwaga – patrz PD.PR.1 
 
RDOŚ 
Liczba wysłanych ankiet 16 

Liczba / procent odpowiedzi. 4 / 25 % 

 
Czy ankieta dotyczy organu dotyczy nie dotyczy 

Liczba - 4 

 
Procent odpowiedzi potwierdzających, że działanie ma być realizowane -% 

Stopień realizacji działania z uwzględnieniem opóźnień - 

 

Etap realizacji działania Wykonywane Zakończone Nie 
rozpoczęte Planowane 

% - - - - 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi. 
 
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca 2012 r. Tak Nie 

% - - 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi. 
 
Nie otrzymano odpowiedzi na działania podstawowe w zasadniczej części ankiet 
otrzymanych z instytucji. 
Odstępuje się od ponownego wysłania ankiet do RDOŚ-ów, ponieważ informacje o przebiegu 
działania – składanie rocznych raportów odnośnie pomiarów ilości i jakości wód pobieranych, 
zrzucanych, wtłaczanych i odwadnianych, wraz z zasięgiem leja depresji, na terenach 
górniczych uzyskano w trybie indywidualnej ankietyzacji właścicieli obiektów. 
 
ADRESACI ANKIETY:  
1) KWB Konin SA w Kleczewie 2) KGHM S.A. 3) KWB Adamów  4) KWB  Turów 5) KWB 
Bełchatów    6) Kopalnia Wierzbica 

przełożenia  

Przekazywanie raportu adresatowi  B 

Składanie rocznego raportu  j.w.    B 

PD.PR.3 Zdawanie rocznych raportów odnośnie pomiarów ilości i jakości wód pobieranych, zrzucanych, 
wtłaczanych i odwadnianych, wraz z zasięgiem leja depresji, na terenach górniczych jako warunek w 
pozwoleniach wodnoprawnych wydawanych na użytkowanie wód 

Wskaźnik stopnia  realizacji działania Wartość 

Składanie rocznych raportów odnośnie pomiarów ilości i jakości wód pobieranych, zrzucanych, 
wtłaczanych i odwadnianych, wraz z zasięgiem leja depresji, na terenach górniczych jako warunek 
w pozwoleniach wodnoprawnych wydawanych na użytkowanie wód. 

6 

Przekazywanie raz w roku danych dotyczących odwodnienia i obserwacji hydrogeologicznych do 6 
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Liczba wysłanych ankiet 6 

Liczba / procent odpowiedzi. 6 / 100 % 
 

Czy ankieta dotyczy organu dotyczy nie dotyczy 

Liczba 6 - 
 

Procent odpowiedzi potwierdzających, że działanie ma być realizowane 100 % 

Stopień realizacji działania z uwzględnieniem opóźnień - 
 

Etap realizacji działania Wykonywane Zakończone Nie 
rozpoczęte Planowane 

% - - - 100 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi  
 

Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca 2012 r. Tak Nie 

%  100 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi  

Raport do UE  
Raportowane jako Other Basic Measures - CostRecovery WaterServices. 
Wskaźnik: 
Przekazanie raportu adresatowi. 
 

3.2.10. PD.PR.4 Skuteczne wprowadzenie programu racjonalizacji zużycia 
wody w zakładach przemysłowych 

ADRESACI ANKIETY:  
1) KWB Konin SA w Kleczewie   2) KGHM S.A.   3) KWB Adamów    4) KWB  Turów    
5) KWB Bełchatów     
 

właściwego terytorialnie RZGW i państwowej służby hydrogeologicznej. 

 

Wskaźnik skuteczności działania ∗ Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska;  
W - wolna reakcja 
środowiska;  
B - brak bezpośredniego 
przełożenia  

Przekazanie rocznych raportów adresatowi j.w. 6 B 

Przekazywanie raz w roku danych jw.  6 B 

PD.PR.4 Skuteczne wprowadzenie programu racjonalizacji zużycia wody w zakładach przemysłowych 
Obowiązek wykorzystania wód o dobrej jakości, pochodzących z odwodnienia kopalni do celów socjalno - 
bytowych 
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Liczba wysłanych ankiet 5 

Liczba / procent odpowiedzi. 5 / 100 % 
 
 

Czy ankieta dotyczy organu dotyczy Nie dotyczy 

Liczba 5 - 
 
 

Procent odpowiedzi potwierdzających, że działanie ma być realizowane 100 % 

Stopień realizacji działania z uwzględnieniem opóźnień - 
 
 
 

Etap realizacji działania Wykonywane Zakończone Nie 
rozpoczęte Planowane 

% - - - 100 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi. 
 

Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca 2012 r. Tak Nie 

% 33,3 - 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi. 
 
A) Brak ścisłych danych do podania liczbowo określonej objętości wód przekazywanych na 

ogólnie określone cele ekologiczne wynika ze zmiennej okresie sprawozdawczym ilości 
wód kierowanych na rekultywację wodną zamkniętych odkrywek w poszczególnych 
kopalniach oraz z trudności w ustaleniu udziału wód odwodnieniowych zasilających 
system hydrograficzny poprzez system zbiorników i jezior, z których woda jest pobierana 
przez systemy chłodnicze elektrowni a także paruje do atmosfery. Wymaga także 

Wskaźnik stopnia  realizacji działania Wartość 

objętość wód z systemu odwodnienia kopalni przekazywanych na cele socjalno-bytowe i 
ekologiczne (w tym rekultywacja terenów pogórniczych – rekultywacja wodna wyrobiska 
końcowego). Obowiązek wykorzystania wód o dobrej jakości, pochodzących z odwodnienia 
kopalni do celów socjalno - bytowych i ekologicznych   

Brak ścisłych 
danych (patrz 
komentarz 
punkt A) 

 

Wskaźnik skuteczności działania∗ Wartość Oddziaływanie na 
środowisko 
S - szybka reakcja 
środowiska;  
W - wolna reakcja 
środowiska;  
B - brak bezpośredniego 
przełożenia  

Procent objętości wód z systemu 
odwodnienia kopalni przekazywanych na 
cele socjalno-bytowe i ekologiczne (w tym 
rekultywacja terenów pogórniczych – 
rekultywacja wodna wyrobiska 
końcowego) 

Około 50 % na potrzeby 
rekultywacji wodnej W 
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zdefiniowania „cel ekologiczny” – w jakim stopniu  jest nim odprowadzanie wód 
odwodnieniowych do systemu hydrograficznego.       

Raport do UE  
Raportowane jako Other Basic Measures - CostRecovery WaterServices dla wód 
podziemnych. 
Wskaźnik: procent objętości wód z systemu odwodnienia kopalni przekazywanych na cele 
socjalno-bytowe (lub ekologiczne). 
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Katalog działań – część II 
 

 
3.3. GOSPODARKA KOMUNALNA 

 
3.3.1. P.GK.1. Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych" oraz P.GK.2. Realizacja "Programu wyposażenia 
aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy 
kanalizacji zbiorczej" 

P.GK.1. Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
Plan odniesienia dla inwestycji realizowanych w ramach PWŚK stanowiły aglomeracje 
zapisane w AKPOŚK 2009 (dokument przyjęty przez RM dnia 2 marca 2010 r). w załączniku 
1- Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego i załączniku 2 
- Aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego. 
Od czasu zatwierdzenia AKPOŚK 2009 do czasu prac związanych z oceną realizacji działania 
P.GK1 nastąpiła kolejna aktualizacja KPOŚK (AKPOŚK 2010), która zmieniła jedynie 
terminy uzyskania efektu ekologicznego w 126 aglomeracjach ujętych w Programie.  
W rzeczywistości nastąpiły również zmiany w liczbie aglomeracji (likwidacja lub podział) 
oraz RLM aglomeracji  wg. Rozporządzenia (uchwały) ustanawiających  aglomerację, co 
znalazło odzwierciedlenie między innymi w sprawozdaniach Marszałków województw 
z realizacji KPOŚK za rok 2010.  
W celu obliczenia wskaźników stopnia realizacji działania oraz wskaźników skuteczności 
przeanalizowano następujące materiały zamieszczone na stronie internetowej KZGW: 

− Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych – AKPOŚK 
2009, 2010; 

− Sprawozdania Marszałków z realizacji KPOŚK za rok 2010 i 2007; 
− Sprawozdanie zbiorcze z wykonania KPOŚK w latach 2008 – 2009; 
− Opis do wypełnienia formularza czwartej aktualizacji KPOŚK. 

Korzystano również z konsultacji z przedstawicielem Zespołu ds. Wdrażania Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w KZGW. 
 
Definicje spełnienia efektu ekologicznego zaczerpnięto z opisu do wypełnienia formularza 
czwartej aktualizacji KPOŚK. 
Aglomeracja spełnia wymagania dyrektywy Rady 91/271/EWG wg. interpretacji Komisji 
Europejskiej jeżeli: 

− cały ładunek ścieków z aglomeracji jest zbierany przez system kanalizacyjny 
i doprowadzany do oczyszczenia, 

− oczyszczalnia obsługująca aglomerację powinna być przystosowana do usuwania 
100% ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji, 

− kryterium przyłączenia jest w pełni spełnione jeżeli wszystkie ścieki komunalne 
powstające w aglomeracji są doprowadzane do zbiorczego systemu kanalizacji i do 
oczyszczalni ścieków, 

− każdy zbiorczy system kanalizacyjny powinien funkcjonować prawidłowo oraz być 
podłączony do oczyszczalni ścieków, 
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− ścieki oczyszczone odprowadzane z każdej oczyszczalni są zgodne z wymaganiami 
Prawa wodnego i rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 

− możliwość zastosowania innych systemów oczyszczania ścieków zapewniających ten 
sam poziom ochrony środowiska.  

Przy opracowywaniu, w 2003 r., KPOŚK założono, że w celu wypełnienia postanowień 
dyrektywy 91/271/EWG, w terminie do końca 2015 r., należy: 
a) osiągnąć poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi  

w aglomeracjach odpowiednio: 
− aglomeracje > 150 000 RLM - > 98 % RLM, 
− aglomeracje ≥ 100 000 RLM  - > 95 % RLM, 
− aglomeracje ≥ 15 000 < 100 000 RLM - > 90 % RLM, 
− aglomeracje ≥ 2 000 < 15 000 RLM  - > 80 % RLM.  

b) pozostała ludność aglomeracji nieobsługiwana przez zbiorcze systemy kanalizacyjne 
korzystać będzie z indywidualnych systemów zapewniających ten sam poziom ochrony 
środowiska,  
c) ścieki ze szczelnych zbiorników bezodpływowych dostarczane będą taborem 
asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków komunalnych. 
Za aglomeracje spełniające wymagania dyrektywy 91/271/EWG w zakresie oczyszczania 
ścieków komunalnych uznaje się te w których oczyszczalnie osiągną efekt oczyszczania 
ścieków w  terminach określonych w KPOŚK. Dodatkowo oczyszczalnie te powinny 
posiadać wydajność równą co najmniej ładunkowi generowanemu przez poszczególne 
aglomeracje, a efekty oczyszczania ścieków w poszczególnych oczyszczalniach są zgodne z 
wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 
Obliczenia wskaźników wykonano w oparciu o definicje spełnienia efektu ekologicznego 
przyjętą w założeniach do KPOŚK.  
Dane szczegółowe opracowano dla regionów wodnych (podział wg. AKPOŚK 2010 ze 
zmianami wprowadzonymi po konsultacji z przedstawicielem Zespołu ds. wdrażania 
Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w KZGW):  

− MW Region Małej Wisły, 
− GW Region Górnej Wisły, 
− SW Region Środkowej Wisły, 
− DW Region Dolnej Wisły, 
− GO Region Górnej Odry, 
− SO Region Środkowej Odry, 
− WT Region Warty, 
− DO Region Dolnej Odry i Przymorza, 
− Czarnej Orawy. 

Na ich podstawie zsumowano dane dla dorzeczy Odry, Wisły (dla aglomeracji leżących w 
obu dorzeczach wartości dzielono na 2) i Dunaju i obliczono wskaźniki stopnia realizacji 
działania (wpisane do raportu do UE) i skuteczności działania. 
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P.GK.1 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

Wskaźnik stopnia realizacji działania  Wartość 

liczba aglomeracji ze sprawozdań o faktycznym 
terminie uzyskania efektu ekologicznego do 2010 w 
stosunku do liczby aglomeracji ze sprawozdań o 
terminie uzyskania efektu ekologicznego wg. 
AKPOŚK 2010 do 2010 [%] 

 

Dorzecze Odry 42 % 
Dorzecze Wisły  36 % 
Dorzecze Dunaju 0 % 
RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej stan na 
31.12.2010 w stosunku do obliczonego wymaganego 
RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej [%] 

 

Dorzecze Odry 82 % 
Dorzecze Wisły  76 % 
Dorzecze Dunaju 74 % 
długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w latach 
2007 – 2010 w stosunku do planowanej wg. AKPOŚK 
2010 [%] 

 

Dorzecze Odry 50 % 
Dorzecze Wisły  54% 
Dorzecze Dunaju 53 % 
długość sieci kanalizacyjnej zmodernizowanej w 
latach 2008 – 2010 w stosunku do planowanej wg. 
AKPOŚK 2010 [%] 

 

Dorzecze Odry 30 % 
Dorzecze Wisły  35 % 

 
Wskaźnik skuteczności 
działania 

Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska; W - 
wolna reakcja środowiska; B - brak 
bezpośredniego przełożenia 

BZT5. – ładunek zredukowany, kg/d S 

Dorzecze Odry 730 269  

Dorzecze Wisły  1 348 688  

Dorzecze Dunaju 783  

Azot og. – ładunek zredukowany, kg/d S 

Dorzecze Odry 118 012  

Dorzecze Wisły  182 150  

Dorzecze Dunaju 112  

Fosfor og. – ładunek zredukowany, kg/d S 

Dorzecze Odry 19 925  

Dorzecze Wisły  32 221  
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Dorzecze Dunaju 21  

BZT5. – procent redukcji ładunku w stosunku do obliczonych 
ładunków powstających w aglomeracji 

S 

Dorzecze Odry 70 %  

Dorzecze Wisły  85 %  

Dorzecze Dunaju 49 %  

Azot og. – – procent redukcji ładunku w stosunku do obliczonych 
ładunków powstających w aglomeracji 

S 

Dorzecze Odry 56 %  

Dorzecze Wisły  57 %  

Dorzecze Dunaju 35 %  

Fosfor og. – – procent redukcji ładunku w stosunku do obliczonych 
ładunków powstających w aglomeracji 

S 

Dorzecze Odry 57 %  

Dorzecze Wisły  61 %  

Dorzecze Dunaju 39 %  

 
Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej dane do obliczeń oraz informacje o sposobie 
ich wyliczenia. 
Analiza sprawozdań Marszałków województw za rok 2010 wykazała istotne zmiany w liczbie 
aglomeracji oraz w wielkości RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem. Aglomeracje 
ulegały likwidacji, były dołączane do innych, nie przedstawiały sprawozdań, równocześnie 
następował również podział istniejących aglomeracji. Ostatecznie do analizy wybrano 1 568 
aglomeracji z pośród 1 635 zapisanych w AKPOŚK 2010. 
 
Wskaźnik stopnia realizacji - procent liczby aglomeracji ze sprawozdań o faktycznym 
terminie uzyskania efektu ekologicznego do 2010 w stosunku do liczby aglomeracji ze 
sprawozdań o terminie uzyskania efektu ekologicznego wg. AKPOŚK 2010 do 2010: 
 
Tab.1. 

Region wodny Liczba aglomeracji 
wg. AKPOŚK 2010 

Liczba 
aglomeracji wg. 

sprawozdań 
2010 

Liczba aglomeracji 
ze sprawozdań o 

terminie uzyskania 
efektu 

ekologicznego wg. 
AKPOŚK 2010 do 

2010* 

Liczba aglomeracji ze 
sprawozdań o 

faktycznym terminie 
uzyskania efektu 
ekologicznego do 

2010* 

Załącznik 1 AKPOŚK 2010 
WT 233 230 150 69 
SO 203 199 142 67 
Czarnej Orawy 3 3 2 0 
DO 75 69 50 10 
DW 138 131 102 44 
GO 32 34 22 7 
GO+SO 1 1 0 0 
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Region wodny Liczba aglomeracji 
wg. AKPOŚK 2010 

Liczba 
aglomeracji wg. 

sprawozdań 
2010 

Liczba aglomeracji 
ze sprawozdań o 

terminie uzyskania 
efektu 

ekologicznego wg. 
AKPOŚK 2010 do 

2010* 

Liczba aglomeracji ze 
sprawozdań o 

faktycznym terminie 
uzyskania efektu 
ekologicznego do 

2010* 

GW 273 270 159 43 
MW 30 34 17 5 
MW+GO 3 2 1 1 
SW 322 306 216 76 
Suma zał 1 1 313 1 279 861 322 

Załącznik 2 AKPOŚK 2010 
WT 42 42 2 3 
SO 41 38 4 3 
Czarnej Orawy 3 3 0 0 
DO 19 17 3 0 
DW 29 25 6 6 
GO 5 4 1 0 
GW 100 88 9 8 
SW 83 72 9 6 
Suma zał 2 322 289 34 26 
Razem 1 635 1 568 895 348 

* uwzględniono te z wpisanym terminem do roku 2010 oraz zakwalifikowane jako I czyli wg. opisu w KPOŚK 
te, które osiągnęły efekt ekologiczny. 
 
Tab.2. 
 Dorzecze Liczba aglomeracji ze 

sprawozdań o terminie 
uzyskania efektu 
ekologicznego wg. 
AKPOŚK 2010 do 2010 r* 

Liczba aglomeracji ze 
sprawozdań o faktycznym 
terminie uzyskania efektu 
ekologicznego do 2010 r* 

Wskaźnik stopnia 
realizacji działania* 

Odra 374 159 42 
Wisła 519 189 36 
Dunaj 2 0 0 

*procent liczby aglomeracji ze sprawozdań o faktycznym terminie uzyskania efektu ekologicznego do 2010 w 
stosunku do liczby aglomeracji ze sprawozdań o terminie uzyskania efektu ekologicznego wg. AKPOŚ 2010 do 
2010. 
 
Wskaźnik stopnia realizacji - procent RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej stan na 
31.12.2010 w stosunku do obliczonego wymaganego RLM korzystających z sieci 
kanalizacyjnej  
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Tab.3. 
Region wodny 

 
RLM 

aglomeracji 
zgodnie z 

rozporządzeniem 
wg. AKPOŚK 

2010 
 

RLM aglomeracji 
zgodnie z 

rozporządzeniem wg. 
sprawozdań 2010 

Obliczone RLM 
korzystających z 

sieci 
kanalizacyjnej 
wymagane * 

RLM  
korzystających 

z sieci 
kanalizacyjnej 

stan na 
31.12.2010 

Załącznik 1 AKPOŚK 2010 
WT 7 080 785 6 716 509 6 192 915 5 247 244 
SO 5 824 725 5 664 846 5 175 401 4 102 371 
Czarnej Orawy 18 500 18 500 14 800 13 005 
DO 2 548 283 2 667 207 2 497 458 2 179 570 
DW 4 800 110 4 871 719 4 565 330 3 798 664 
GO 1 519 429 1 628 598 1 539 804 1 222 097 
GO+SO 62 324 62 324 56 092 47 740 
GW 8 102 919 7 736 176 7 127 716 4 857 195 
MW 2 155 576 1 753 178 1 653 306 1 411 415 
MW+GO 645 360 668 328 654 961 563 177 
SW 11 403 809 11 084 719 10 334 176 8 068 947 
Suma zał 1. 44 161 819 42 872 103 39 811 958 31 511 425 

Załącznik 2 AKPOŚK 2010 
WT 173 972 184 977 147 982 60 430 
SO 180 334 164 390 131 512 52 972 
Czarnej Orawy 8 400 8 400 6 720 2 820 
DO 77 311 68 426 54 741 29 131 
DW 90 898 89 186 71 349 43 737 
GO 18 986 16 686 13 349 3 989 
GW 480 756 424 856 339 885 110 779 
SW 329 777 303 161 242 529 126 235 
Suma zał 2 1 360 434 1 260 082 1 008 066 430 094 
Razem 45 522 253 44 132 185 40 820 024 31 941 518 
*Obliczono na podstawie RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem wg. sprawozdań 2010 przy założeniu 
wymagań odnośnie obsługi przez system kanalizacyjny:  
- aglomeracje > 150 000 RLM - > 98 % RLM, 
- aglomeracje ≥ 100 000 RLM  - > 95 % RLM, 
- aglomeracje ≥ 15 000 < 100 000 RLM - > 90 % RLM, 
- aglomeracje ≥ 2 000 < 15 000 RLM  - > 80 % RLM. 
 
Tab.4 

Dorzecze Obliczone RLM 
korzystających z 

sieci 
kanalizacyjnej 

wymagane 

RLM  
korzystających z 

sieci kanalizacyjnej 
stan na 31.12.2010 

Wskaźnik 
stopnia 

realizacji 
działania * 

Odra 16 136 733 13 227 133 82 
Wisła 24 661 771 18 698 561 76 
Dunaj 21 520 15 825 74 

*Procent RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej stan na 31.12.2010 w stosunku do obliczonego 
wymaganego RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej. 
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Wskaźnik stopnia realizacji działania - procent długości sieci kanalizacyjnej wybudowanej 
w latach 2007 – 2010 w stosunku do planowanej wg. AKPOŚK 2010 
 
Tab.5. 

Region wodny Długość sieci kanalizacyjnej w km 
Istniejącej wg. 
AKPOŚK 2010 

Planowana do 
budowy wg. 

AKPOŚK 2010 

Istniejącej wg. 
sprawozdań 2010 

Wybudowanej w 
latach 2007 – 2010* 

Załącznik 1 AKPOŚK 2010 
WT       12 350                  4 389                    14 634                        2 284     
SO       10 321                  4 903                    12 683                        2 362     
Czarnej Orawy            166                       32                         194                             28     
DO         3 966                  1 096                      5 022                        1 055     
DW       10 167                  2 242                    12 021                        1 854     
GO         2 153                  1 352                      3 507                        1 354     
GO+SO              93                       26                         150                             57     
GW       16 997                  9 632                    23 153                        6 157     
MW         3 190                  1 454                      4 378                        1 187     
MW+GO            949                     204                      1 171                           221     
SW       15 114                  5 310                    19 013                        3 899     
Suma zał 1       75 466                30 641                    95 926                      20 460     

Załącznik 2 AKPOŚK 2010 
WT            338                  1 326                         474                           136     
SO            367                  1 518                         519                           152     
Czarnej Orawy              24                       81                           57                             33     
DO            142                     441                         207                             66     
DW            373                     932                         511                           138     
GO                1                     147                             5                               4     
GW            798                  4 757                      1 577                           779     
SW            679                  2 459                      1 090                           411     
Suma zał 2         2 722                11 663                      4 440                        1 718     
Razem       78 188                42 304                  100 366                      22 178     

* różnica pomiędzy długością istniejącą wg. sprawozdań 2010 a istniejącą wg. AKPOŚK 2010. 
 
Tab.6. 
 Dorzecze Długość sieci kanalizacyjnej w km Wskaźnik 

stopnia 
realizacji 
działania* 

 Planowanej do 
budowy wg. 
AKPOŚK 2010 

 Wybudowanej w 
latach 2007 – 2010 

Odra 15 301 7 582 50 
Wisła 26 890 14 535 54 
Dunaj 113 60 53 

* procent długości sieci kanalizacyjnej wybudowanej w latach 2007 – 2010 w stosunku do planowanej wg. 
AKPOŚ 2010. 
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Wskaźnik stopnia realizacji działania - procent długości sieci kanalizacyjnej 
zmodernizowanej w latach 2008 – 2010 w stosunku do planowanej wg. AKPOŚK 2010 
Obliczenia wykonano w oparciu o sprawozdanie z wykonania KPOŚK w latach 2008 – 2009 
oraz sprawozdań Marszałków województw z realizacji KPOŚK za rok 2010. 
W sprawozdaniach z realizacji KPOŚK za rok 2007 nie ma informacji dotyczących 
zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej.  
Tab.7. 

Dorzecze Długość sieci kanalizacyjnej w km Wskaźnik stopnia 
realizacji 
działania* Planowana do 

modernizacji wg. 
AKPOŚK 2010 

Zmodernizowana w 
latach 2008 – 2010 

Odra 1 248 368 30 
Wisła 1 707 601 35 

*procent długości sieci kanalizacyjnej zmodernizowanej w latach 2008 – 2010 w stosunku do planowanej wg. 
AKPOŚK 2010. 
 
Wskaźniki skuteczności działania 
Tab.8. 

Region 
wodny 

Ładunki doprowadzane do oczyszczalni w 
kg/d  wg. sprawozdań* 

Ładunki odprowadzane z oczyszczalni w 
kg/d  wg. sprawozdań*  

BZT5 Azot Fosfor BZT5 Azot Fosfor 
Załącznik 1 AKPOŚK 2010 

WT 340 261 62 645 9 790 5 814 11 052 808 
SO 209 939 46 361 6 764 5 364 9 673 829 
Czarnej 
Orawy 795 136 23 12 23 2 
DO 112 813 18 830 2 969 1 587 3 025 202 
DW 511 416 60 537 10 412 14 316 9 566 1 021 
GO 71 727 15 555 2 089 1 839 3 537 237 
GO+SO 861 306 64 28 48 6 
GW 253 153 48 283 6 792 6 298 12 023 894 
MW 114 274 23 565 3 436 1 584 3 266 403 
MW+GO 1 449 296 37 16 41 4 
SW 484 670 88 330 14 327 7 637 16 332 1 009 
Suma zał 1 2 101 357 364 844 56 703 44 496 68 587 5 416 

Załącznik 2 AKPOŚK 2010 
WT 3 445 845 170 139 203 25 
SO 2 714 667 117 105 172 18 
DO 2 118 456 87 51 172 31 
DW 3 277 743 131 121 151 35 
GO 616 158 17 13 57 2 
GW 4 146 1 159 225 126 281 44 
SW 7 627 1 537 361 509 512 73 
Suma zał 2 23 943 5 564 1 108 1 063 1 547 228 
Razem 2 125 300 370 408 57 811 45 560 70 134 5 644 

*ładunki obliczono w oparciu o dane ze sprawozdań za rok 2010 dla poszczególnych oczyszczalni odnośnie 
ilości i jakości ścieków oczyszczanych w 2010 roku. 
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Tab.9. 
Region wodny Obliczone ładunki powstające w 

aglomeracji w kg/d * 
Ładunki zredukowane (obliczone wg. 

Tab.8.). 
BZT5 Azot Fosfor BZT5 Azot Fosfor 

Załącznik 1 AKPOŚK 2010 
WT 402 991 80 598 13 433 334 447 51 593 8 982 
SO 339 891 67 978 11 330 204 576 36 688 5 935 
Czarnej Orawy 1 110 222 37 783 112 21 
DO 160 032 32 006 5 334 111 226 15 805 2 767 
DW 292 303 58 461 9 743 497 100 50 972 9 391 
GO 97 716 19 543 3 257 69 887 12 018 1 852 
GO+SO 3 739 748 125 832 258 58 
GW 464 171 92 834 15 472 246 854 36 260 5 899 
MW 105 191 21 038 3 506 112 690 20 299 3 033 
MW+GO 40 100 8 020 1 337 1 433 255 33 
SW 665 083 133 017 22 169 477 033 71 998 13 318 
Suma końcowa 2 572 326 514 465 85 744 2 056 861 296 257 51 287 

Załącznik 2 AKPOŚK 2010 
WT 11 099 2 220 370 3 306 642 146 
SO 9 863 1 973 329 2 609 495 99 
Czarnej Orawy 504 101 17 - - - 
DO 4 106 821 137 2 067 284 56 
DW 5 351 1 070 178 3 156 592 96 
GO 1 001 200 33 603 102 15 
GW 25 491 5 098 850 4 020 877 180 
SW 18 190 3 638 606 7 118 1 025 288 
Suma końcowa 75 605 15 121 2 520 22 880 4 017 880 
Razem 2 647 931 529 586 88 264 2 079 740 300 274 52 167 

*obliczono na podstawie RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem wg. sprawozdań 2010 (Tab.3.) i przy 
założeniu, że jednostkowy ładunek dla 1 RLM wynosi: BZT5. – 60 g/d, Azot og.- 12 g/d, Fosfor og. - 2g/d 
 
Tab.10. 

Dorzecze Wskaźniki skuteczności 
Ładunki zredukowane wg. Tab.9. kg/d Procent redukcji ładunku w 

stosunku do obliczonych 
ładunków powstających w 
aglomeracji (Tab.9.) 

BZT5 Azot Fosfor BZT5 Azot Fosfor 
Odra 730 269 118 012 19 925 70 56 57 
Wisła 1 348 688 182 150 32 221 85 57 61 
Dunaj 783 112 21 49 35 39 
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P.GK.2 Realizacja "Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM 
w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej 
 
W Programie zapisano 379 aglomeracji z czego w przypadku 125 wpisano kwalifikację I 
czyli jako aglomeracje osiągające efekt ekologiczny. Po analizie uznano, że efekt ekologiczny 
osiąga 38 z nich (ponad 85 % podłączonych do kanalizacji, brak planów podłączenia większej 
liczby mieszkańców i osiągnięta efektywność oczyszczalni w zakresie redukcji ładunków) 
i nie brano ich pod uwagę w analizie 
(http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Programy/KPOSK/Program_Aglo
meracje_Ponizej_2000RLM.zip.). Od 2007 roku Program nie był nowelizowany 
i sprawozdawany, stąd brak jest aktualnych usystematyzowanych danych jak w przypadku 
KPOŚK . W 2010 roku zgodnie z informacją na stronie internetowej KZGW przeprowadziło 
ankietyzację w celu aktualizacji Programu. Wyniki tej ankietyzacji są w trakcie opracowania 
i nie zostały udostępnione. W związku z tym podjęto próbę uzyskania informacji na 
podstawie BDL oraz sprawozdań z KPOŚK. Stwierdzono, że 43 aglomeracje znajdują się 
również w KPOŚK. Na skutek aktualizacji KPOŚK aglomeracje są przekładane z jednego 
programu do drugiego co powoduje zmianę zakresu rzeczowego obu programów. Należy 
nadmienić, że w stosunku do KPOŚK „Program..” ma znaczenie marginalne, bo RLM objęta 
nim stanowi 0,9 % RLM objętych KPOŚK. Dane na podstawie BDL można uzyskać dla 
53 aglomeracji. BDL nie jest więc dostatecznym źródłem informacji. Mając to na względzie 
jak również spójność danych zasadnym wydaje się dokonanie ostatecznych obliczeń 
wskaźników po otrzymaniu wyników przeprowadzonej przez KZGW ankietyzacji, bo na jej 
podstawie przeprowadzona zostanie aktualizacja „Programu…”. Zleceniodawca zasugerował 
przeprowadzenie przez Wykonawcę odrębnej ankietyzacji tego działania w ramach 
prowadzonej przez Wykonawcę akcji ankietyzacji. Według Wykonawcy przeprowadzenie 
takiej ankietyzacji wiąże się z wysłaniem do gmin identycznych formularzy jakie zostały 
zamieszczone na stronie internetowej KZGW. Wynika to: z zakresu danych potrzebnych do 
obliczeń wskaźników (jak dla KPOŚK), konieczności zachowania spójności pomiędzy 
wynikami obu ankietyzacji, z przyzwyczajenia gmin do tego typu raportu. Zadaniem 
Wykonawcy jest również przygotowanie formularzy do przyszłych sprawozdań należy więc 
również mieć na względzie to, że w tej samej sprawie powinna być prowadzona jedna forma 
ankietyzacji. Jeżeli Zleceniodawca podtrzymuje zdanie o przeprowadzeniu ankietyzacji to 
zostanie ona przeprowadzona. 
Na obecnym etapie wskaźniki zostały obliczone na podstawie informacji ze strony 
internetowej KZGW. Dane odnoszono tak jak w przypadku KPOŚK do roku 2010 tym 
bardziej, że do roku 2012 mają przybyć tylko 2 inwestycje (tab.11).
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P.GK.2 Realizacja "Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i 
systemy kanalizacji zbiorczej 

Wskaźnik stopnia realizacji działania  Wartość 

liczby aglomeracji o terminie osiągnięcia efektu 
ekologicznego do 2010 r do liczby aglomeracji wg. 
Programu  [%] 

 

Dorzecze Odry 44 %  
Dorzecze Wisły  30 % 
RLM korzystających z kanalizacji wg. programu o 
terminie osiągnięcia efektu ekologicznego do 2010 w 
stosunku do docelowego RLM korzystających z 
kanalizację wg. Programu [%] 

 

Dorzecze Odry 48 % 
Dorzecze Wisły  33 % 
długości sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy 
do 2010 w stosunku do planowanej do budowy do 
2015 [%] 

 

Dorzecze Odry 47 % 
Dorzecze Wisły  32 % 

 
Wskaźnik skuteczności 
działania 

Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska; W - 
wolna reakcja środowiska; B - brak 
bezpośredniego przełożenia 

BZT5. – ładunek zredukowany, kg/d S 

Dorzecze Odry 4 550  

Dorzecze Wisły  4 444  

Azot og. – ładunek zredukowany, kg/d S 

Dorzecze Odry 354  

Dorzecze Wisły  346  

Fosfor og. – ładunek zredukowany, kg/d S 

Dorzecze Odry 67  

Dorzecze Wisły  66  

BZT5. – procent redukcji ładunku w stosunku do obliczonych 
ładunków powstających w aglomeracji 

S 

Dorzecze Odry 43 %  

Dorzecze Wisły  29 %  

Azot og. – – procent redukcji ładunku w stosunku do obliczonych 
ładunków powstających w aglomeracji 

S 

Dorzecze Odry 16 %  

Dorzecze Wisły  11 %  
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Fosfor og. – – procent redukcji ładunku w stosunku do obliczonych 
ładunków powstających w aglomeracji 

S 

Dorzecze Odry 19 %  

Dorzecze Wisły  13 %  

 
Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej dane do obliczeń oraz informacje o sposobie 
ich wyliczenia. 
 
Wskaźnik stopnia realizacji działania: procent liczby aglomeracji o terminie osiągnięcia 
efektu ekologicznego do 2010 r. do liczby aglomeracji wg. Programu. 
 
Tab. 11.  

Region wodny Liczba aglomeracji 
wg. programu  

Liczba aglomeracji 
wg. programu o 

terminie osiągnięcia 
efektu ekologicznego 

do 2010* 

Liczba aglomeracji 
wg. programu o 

terminie osiągnięcia 
efektu ekologicznego 

do 2012* 

I 

WT 51 20 20 19 

SO 45 23 23 6 

DO 35 17 18 16 

DW 41 12 12 5 

GO 7 1 1 1 

GW 74 23 23 20 

MW 1 0 0  

SW 87 27 28 20 

Suma 341 123 125 87 

* uwzględniono te z wpisanym terminem do roku 2010 oraz zakwalifikowane jako I czyli wg. opisu 
„Programu…” te, które osiągnęły efekt ekologiczny. 
 

Tab. 12. 
Dorzecze Liczba aglomeracji wg. 

Programu * 
Liczba aglomeracji wg. 
programu o terminie 

osiągnięcia efektu 
ekologicznego do 2010 r.* 

Wskaźnik stopnia 
realizacji działania* 

Odra 138 61 44  
Wisła 203 62 30 

*procent liczby aglomeracji o terminie osiągnięcia efektu ekologicznego do 2010 r do liczby aglomeracji wg. 
Programu. 
 

Wskaźnik stopnia realizacji działania: procent RLM korzystających z  kanalizacji wg. 
programu o terminie osiągnięcia efektu ekologicznego do 2010 w stosunku do 
docelowego RLM korzystających z kanalizację wg. Programu. 
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Tab. 13.  
Region 
wodny 

RLM 
aglomeracji wg. 

Programu  

Docelowe RLM 
korzystających z kanalizacji 

wg. Programu* 

RLM korzystających z kanalizacji wg. 
programu o terminie osiągnięcia efektu 

ekologicznego do 2010* 

WT 69 290 55 394 20 513 

SO 55 869 47 565 28 995 

DO 43 063 35 447 19 515 

DW 56 426 47 085 16 470 

GO 7 955 6 856 1 090 

GW 86 807 71 207 22 881 

MW 1 651 1 117 - 

SW 108 976 89 422 29 188 

Suma 430 037 354 093 138 652 

*Liczba mieszkańców obsługiwanych przez kanalizację + liczba mieszkańców planowanych do obsługi przez 
kanalizację wg. Programu. 
 
Tab. 14. 

Dorzecze Docelowe RLM 
korzystających z 

kanalizacji wg. Programu 

RLM korzystających z 
kanalizacji  wg. programu o 
terminie osiągnięcia efektu 

ekologicznego do 2010 

Wskaźnik stopnia 
realizacji działania* 

Odra 145 262 70 113 48 
Wisła 208 831 68 539 33 

*procent RLM korzystające z  kanalizacji wg. programu o terminie osiągnięcia efektu ekologicznego do 2010 w 
stosunku do docelowego RLM korzystającego z kanalizację wg. Programu. 
 

Wskaźnik stopnia realizacji działania: procent długości sieci kanalizacyjnej planowanej do 
budowy do 2010 w stosunku do planowanej do budowy do 2015. 
 

Tab. 15. 
Region wodny  Istniejąca  Planowana do 

budowy do 2015 
 Planowana do 
budowy do 2010* 

WT 255.17 212.4 68.1 

SO 370.74 169.5 102.1 

DO 220.579 109.6 66.6 

DW 380.4 163 52.7 

GO 47.15 17.2 1 

GW 570.97 258.5 97.5 

MW 8.8 3.1 0 

SW 468.401 307.1 87.1 

Suma 2322.21 1240.4 475.1 

*suma dla aglomeracji, które mają osiągnąć efekt ekologiczny do 2010 roku. 
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Tab.16. 
Dorzecze Długość sieci kanalizacyjnej w km Wskaźnik stopnia 

realizacji 
działania*  Planowana do 

budowy do 2015 
Planowana do budowy 

do 2010 r 

Odra 508.7 237.8 47 

Wisła 731.7 237.3 32 

*procent długości sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy do 2010 w stosunku do planowanej do budowy do 
2015 r. 
Wskaźniki skuteczności 
 
Tab. 17.  

Region 
wodny 

Ładunki powstające w 
aglomeracji, kg/d 1) 

Ładunki zredukowane w 
aglomeracji do 2010 r., kg/d 2) 

BZT5 N og P og BZT5 N og P og 

WT 4 157 831 139 1 397 109 21 

SO 3 352 670 112 1 823 142 27 

DO 2 584 517 86 1 260 98 19 

DW 3 386 677 113 1 046 81 15 

GO 477 95 16 70 5 1 

GW 5 208 1 042 174 1 480 115 22 

MW 99 20 3 0 0 0 

SW 6 539 1 308 218 1 918 149 28 

Suma 25 802 5 160 860 8 994 700 133 

1) Obliczono przyjmując od mieszkańca: 60g BZT5/d, 12 gN/d, 2gP/d 
2) Obliczono przyjmując stopień redukcji : 90% BZT, 35% N, 40% P 
 
Tab.18. 

Dorzecze Wskaźniki skuteczności 
Ładunki zredukowane wg. Tab.17. kg/d Procent redukcji ładunku w 

stosunku do obliczonych 
ładunków powstających w 
aglomeracji (Tab. 17) 

BZT5 Azot Fosfor BZT5 Azot Fosfor 
Odra 4 550 354 67 43 16 19 
Wisła 4 444 346 66 29 11 13 

 
Raport do UE 
Raportowane łącznie w formie tekstowej (do. 2000 znaków) działania P.GK.1, P.GK.2, 
P.PU.1 jako związane z realizacją dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 
91/271/EWG (Basic UrbanWasteWater), wprowadzone wartości liczbowe (wzorowane na 
wskaźnikach zaproponowanych przez KE) dotyczyć będą liczby zrealizowanych projektów, 
RLM objętych działaniem. 
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3.3.2. P.GK.3. Działania wynikające z konieczności porządkowania 
systemu gospodarki ściekowej 

Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego wywozu 
ścieków 
Ocena stopnia realizacji działań z grupy P.GK.3 została wykonana w oparciu o wyniki 
przeprowadzonych ankiet oraz rozmów telefonicznych. Wartość wskaźnika stopnia realizacji 
oraz skuteczności została obliczona w oparciu o odpowiedzi ankietowanych gmin. 
Zgodnie z PWŚK działanie obejmuje swoim zasięgiem 1 064 SCWP. 
 
P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej. 
Budowa szczelnych – wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego wywozu ścieków. 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Procent wybudowanych szczelnych zbiorników w 
stosunku do liczby budynków nie podłączonych 
do kanalizacji 

3,15 % 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

S - szybka reakcja środowiska; W 
- wolna reakcja środowiska; B - 
brak bezpośredniego przełożenia 

Procent wybudowanych szczelnych zbiorników w 
stosunku do liczby budynków nie podłączonych 
do kanalizacji – poprawa jakości wód 
podziemnych i powierzchniowych w zakresie 
zanieczyszczeń organicznych i biogennych. 

3,15 % S 

 
Wartość wskaźnika stopnia realizacji została obliczona na podstawie danych zamieszczonych 
w poniższej tabeli. Wskaźnik określono poprzez stosunek liczby wybudowanych szczelnych 
wybieralnych zbiorników do liczby budynków nie podłączonych do kanalizacji (wyposażone 
w szczelne wybieralne zbiorniki lub przydomowe oczyszczalnie ścieków) .  

 
Wartość wskaźnika 3,15 % została obliczona w oparciu o dane dotyczące inwestycji których 
nie rozpoczęto, są w trakcie planowania oraz w trakcie realizacji zgodnie z powyższą tabelą. 
Ze względu na fakt, iż szczelne wybieralne zbiorniki budowane są przez mieszkańców nie jest 
możliwe uzyskanie rzetelnych informacji na temat prowadzonych inwestycji. Wiele gmin 
zaznaczało, że szczególnie trudne do zidentyfikowania są informacje na temat nie 
rozpoczętych inwestycji, jak również inwestycji planowanych. 
W etapie I jako wskaźnik skuteczności działania do całej grupy działań P.GK.3 
zaproponowano ,,Poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych w zakresie 
zanieczyszczeń organicznych i biogennych” . Założono, że wartość wskaźnika skuteczność 
działania jest ściśle związana ze stopniem jego realizacji. Z tego wynika, że wyższa wartość 
procentowa wskaźnika stopnia realizacji działania świadczy o poprawie jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych. Dlatego przyjęto, że wartość wskaźnika skuteczności 
działania jest równa wskaźnikowi stopnia jego realizacji. 

Budowa szczelnych – wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego wywozu ścieków 

Nie rozpoczęto realizacji 
budowy 

W trakcie planowania W trakcie realizacji Została zrealizowana 

13 232 2 755 1 120 b.d. 
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Budowa (rozbudowa) kanalizacji sanitarnej w terenie nieaglomeracyjnym 
Ocena stopnia realizacji działań z grupy P.GK.3 została wykonana w oparciu o wyniki 
przeprowadzonych ankiet oraz rozmów telefonicznych. Wartość wskaźnika stopnia realizacji 
oraz skuteczności została obliczona w oparciu o odpowiedzi ankietowanych gmin. 
Zgodnie z PWŚK działanie obejmuje swoim zasięgiem 31 SCWP. 
 
P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej  
Budowa (rozbudowa) kanalizacji sanitarnej w terenie nieaglomeracyjnym 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Długość wybudowanej/zmodernizowanej 
kanalizacji sanitarnej w terenie 
nieaglomeracyjnym w stosunku do planowanej 

59 % 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

S-szybka reakcja środowiska; W-
wolna reakcja środowiska; B - 
brak bezpośredniego przełożenia 

Długość wybudowanej/zmodernizowanej 
kanalizacji sanitarnej w terenie 
nieaglomeracyjnym w stosunku do planowanej – 
Poprawa jakości wód podziemnych i 
powierzchniowych w zakresie zanieczyszczeń 
organicznych i biogennych 

59 % S 

 
Wartość wskaźnika stopnia realizacji na poziomie 59 % została obliczona z wykorzystaniem 
informacji zamieszczonych w tabeli poniżej dotyczących długości sieci kanalizacyjnej 
wybudowanej/zmodernizowanej w stosunku do planowanej (suma kilometrów będących w 
poszczególnych etapach realizacji inwestycji).  

W związku z realizacją działania następuje poprawa jakości wód (powierzchniowych 
i podziemnych) w zakresie zanieczyszczeń organicznych i biogennych. Wyższa wartość 
procentowa zrealizowanego działania świadczy o poprawie jakości wód powierzchniowych 
i podziemnych. 
Założono, że wartość wskaźnika skuteczność działania jest ściśle związana ze stopniem jego 
realizacji. Z tego wynika, że wyższa wartość procentowa wskaźnika stopnia realizacji 
działania świadczy o poprawie jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Dlatego 
przyjęto, że wartość wskaźnika skuteczności działania jest równa wskaźnikowi stopnia jego 
realizacji. 
 

Budowa (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w terenie nieaglomeracyjnym 
Ocena stopnia realizacji działań z grupy P.GK.3 została wykonana w oparciu o wyniki 
przeprowadzonych ankiet oraz rozmów telefonicznych. Wartość wskaźnika stopnia realizacji 
oraz skuteczności została obliczona w oparciu o odpowiedzi ankietowanych gmin. 
Zgodnie z PWŚK działanie obejmuje swoim zasięgiem 31 SCWP. 
 

Budowa (rozbudowa) kanalizacji sanitarnej w terenie nieaglomeracyjnym 

Nie rozpoczęto realizacji 
budowy 

W trakcie planowania W trakcie realizacji Została zrealizowana 

135,3 km 157,76 km 274,3 km 807,64 km 
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P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej 
Budowa (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w terenie nieaglomeracyjnym 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Wartość parametru RLM oczyszczalni 
wybudowanych oczyszczalni ścieków w stosunku 
do planowanych/Przepustowość oczyszczalni 
wybudowanych w stosunku do planowanych 

0– brak możliwości obliczenia wskaźnika 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

S-szybka reakcja środowiska; W-
wolna reakcja środowiska; B - 
brak bezpośredniego przełożenia 

Wartość parametru RLM oczyszczalni 
wybudowanych oczyszczalni ścieków w stosunku 
do planowanych/Przepustowość oczyszczalni 
wybudowanych w stosunku do planowanych – 
Poprawa jakości wód podziemnych i 
powierzchniowych w zakresie zanieczyszczeń 
organicznych i biogennych 

0– brak możliwości 
obliczenia 
wskaźnika 

S 

 
Brak możliwości policzenia wskaźnika ze względu na znikomą liczbę odpowiedzi 
uzyskanych z ankiet. W ankiecie pytano o wartość parametru RLM oczyszczalni 
biologicznych oraz z podwyższonym usuwaniem biogenów znajdujących się w następującym 
etapie realizacji inwestycji: nie rozpoczęto realizacji budowy, w trakcie planowania, w trakcie 
realizacji, została zrealizowana. Dodatkowo pytano w przepustowość oczyszczalni. 
Z informacji uzyskanych w trakcie ankietowania oraz przeprowadzonych rozmów 
telefonicznych wynika, że poza KPOŚK nie prowadzi się działań inwestycyjnych związanych 
z gospodarką ściekową (budowa/rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji 
sanitarnej). Zgodnie z sugestią Zamawiającego, Wykonawca podjął działania polegające na 
analizie danych dotyczących inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej znajdujących się w 
BDL. Analiza wykazała, iż dane są niekompletne i dotyczą tylko tych jednostek,  które 
złożyły sprawozdanie do GUS. W przypadku badań z tego zakresu GUS nie stosuje procedury 
imputacji brakujących danych. 
 

Modernizacja kanalizacji sanitarnej (uszczelnienie) – w terenie nieaglomeracyjnym 
Ocena stopnia realizacji działań z grupy P.GK.3 została wykonana w oparciu o wyniki 
przeprowadzonych ankiet oraz rozmów telefonicznych. Wartość wskaźnika stopnia realizacji 
oraz skuteczności została obliczona w oparciu o odpowiedzi ankietowanych gmin. 
Zgodnie z PWŚK działanie obejmuje swoim zasięgiem 13 SCWP. 
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P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej 
Modernizacja kanalizacji sanitarnej (uszczelnianie) w terenie nieaglomeracyjnym 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Długość sieci kanalizacyjnej poddanej 
modernizacji (uszczelnieniu) w terenie 
nieaglomeracyjnym w stosunku do planowanej 

0– brak możliwości obliczenia wskaźnika 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

S-szybka reakcja środowiska; W-
wolna reakcja środowiska; B - 
brak bezpośredniego przełożenia 

Długość sieci kanalizacyjnej poddanej 
modernizacji (uszczelnieniu) w terenie 
nieaglomeracyjnym w stosunku do planowanej – 
Poprawa jakości wód podziemnych i 
powierzchniowych w zakresie zanieczyszczeń 
organicznych i biogennych 

0– brak możliwości 
obliczenia 
wskaźnika 

S 

 
Ze względu na brak potrzeby podejmowania tego działania lub brak realizacji działania nie 
udzielono odpowiedzi lub podawano wartość 0. Z przeprowadzonych rozmów telefonicznych 
wynika, iż nie prowadzi się tego typu działań. Generalnie podkreślano, iż inwestycje 
związane z modernizacją sieci kanalizacyjnej realizowane są w ramach KPOŚK. Zgodnie 
z sugestią Zamawiającego, Wykonawca podjął działania polegające na identyfikacji danych 
dotyczących modernizacji kanalizacji sanitarnej w BDL. Analiza zasobów BDL wykazała, iż 
nie gromadzi się informacji na ten temat. 
 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 1 lub kilku gospodarstw domowych 
w terenie nieaglomeracyjnym 
Ocena stopnia realizacji działań z grupy P.GK.3 została wykonana w oparciu o wyniki 
przeprowadzonych ankiet oraz rozmów telefonicznych. Wartość wskaźnika stopnia realizacji 
oraz skuteczności została obliczona w oparciu o odpowiedzi ankietowanych gmin. 
 

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej. 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 1 lub kilku gospodarstw domowych w terenie 
nieaglomeracyjnym 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków w 
stosunku do planowanej 74 % 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

S-szybka reakcja środowiska; W-
wolna reakcja środowiska; B - 
brak bezpośredniego przełożenia 

Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków w 
stosunku do planowanej – Poprawa jakości wód 
podziemnych i powierzchniowych w zakresie 
zanieczyszczeń organicznych i biogennych 

74 % S 

 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 1 lub kilku gospodarstw domowych 

Nie rozpoczęto realizacji 
budowy 

W trakcie planowania W trakcie realizacji Została zrealizowana 

0/brak danych 303 0/brak danych 870 
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Wartość wskaźnika określona została na podstawie liczby zrealizowanych przydomowych 
oczyszczalni ścieków w stosunku do planowanych (w oparciu o dane zamieszczone w tabeli 
powyżej). Zgodnie z treścią PWŚK, działanie to realizowane jest w 1 SCWP (Kanał Wieprz-
Krzna od Wieprza do Dopływu z Wólki Komarowskiej), która obejmuje swoim zasięgiem 15 
gmin. Wartość wskaźnika stopnia realizacji na poziomie 74 % została obliczona jako stosunek 
liczby wybudowanych oczyszczalni przydomowych do liczby planowanych (sumaryczna 
liczba oczyszczalni przydomowych będących w poszczególnych etapach realizacji 
inwestycji). 
Założono, że wartość wskaźnika skuteczność działania jest ściśle związana ze stopniem jego 
realizacji. Z tego wynika, że wyższa wartość procentowa wskaźnika stopnia realizacji 
działania świadczy o poprawie jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Dlatego 
przyjęto, że wartość wskaźnika skuteczności działania jest równa wskaźnikowi stopnia jego 
realizacji. 
 

Opracowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w terenie 
nieaglomeracyjnym 
Ocena stopnia realizacji działań z grupy P.GK.3 została wykonana w oparciu o wyniki 
przeprowadzonych ankiet oraz rozmów telefonicznych. Wartość wskaźnika stopnia realizacji 
została obliczona w oparciu o odpowiedzi ankietowanych gmin. 

 
P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej. 
Opracowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w terenie nieaglomeracyjnym 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Liczba opracowanych programów w stosunku do 
liczby SCWP objętych działaniem 15,6 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

S-szybka reakcja środowiska; W-
wolna reakcja środowiska; B - 
brak bezpośredniego przełożenia 

Brak możliwości określenia wskaźnika 
skuteczności działania.  brak B 

Opracowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w terenie 
nieaglomeracyjnym nie ma bezpośredniego oddziaływania na środowisko bez jego wdrożenia 
i kontroli realizacji. 
 
Opracowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

Został opracowany W trakcie 
realizacji 

Nie został opracowany Brak danych 

22 23 120 90 

Wartość wskaźnika została określona na podstawie danych zamieszczonych w tabeli powyżej, 
tj. liczby opracowanych programów w stosunku do liczby 141 SCWP objętych działaniem. 
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Budowa systemu zbierania ścieków i budowa oczyszczalni ścieków w terenie 
nieaglomeracyjnym 
Ocena stopnia realizacji działań z grupy P.GK.3 została wykonana w oparciu o wyniki 
przeprowadzonych ankiet oraz rozmów telefonicznych. Wartość wskaźnika stopnia realizacji 
oraz skuteczności została obliczona w oparciu o odpowiedzi ankietowanych gmin. 
Zgodnie z PWŚK działanie obejmuje swoim zasięgiem 12 SCWP. 
 
P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej. 
Budowa systemu zbierania ścieków i budowa oczyszczalni ścieków w terenie nieaglomeracyjnym 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w 
terenie nieaglomeracyjnym w stosunku do 
planowanej  
Wartość parametru RLM oczyszczalni 
wybudowanych oczyszczalni ścieków w 
stosunku do planowanych/Przepustowość 
oczyszczalni wybudowanych w stosunku do 
planowanych 

 
44,2 % 

 
 

0 % 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

S-szybka reakcja środowiska; W-
wolna reakcja środowiska; B - 
brak bezpośredniego przełożenia 

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w 
terenie nieaglomeracyjnym w stosunku do 
planowanej – Poprawa jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych w zakresie 
zanieczyszczeń organicznych i biogennych 
Wartość parametru RLM oczyszczalni 
wybudowanych oczyszczalni ścieków w 
stosunku do planowanych/Przepustowość 
oczyszczalni wybudowanych w stosunku do 
planowanych – Poprawa jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych w zakresie 
zanieczyszczeń organicznych i biogennych 

 
 

44,2 % 
 
 
 
 

0 % 

S 

 
Z analizy ankiet oraz z rozmów telefonicznych wynika, iż w ramach działania ,,Budowa 
systemu zbierania ścieków i budowa oczyszczalni ścieków” są realizowane jedynie 
inwestycje w system zbierania ścieków. Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w 
znacznej części prowadzone są tylko i wyłącznie w ramach KPOŚK. W etapie I metodyki 
jako wskaźnik stopnia realizacji działania zaproponowano „Budowę systemu zbierania 
ścieków i budowa oczyszczalni ścieków (tak/nie)”. Proponuje się aby ocenę stopnia realizacji 
tego działania przedstawiać za pomocą dwóch wskaźników:  

a) budowa systemu zbierania ścieków - stosunek długości sieci kanalizacyjnej 
wybudowanej do planowanej (suma kilometrów systemu zbierania ścieków 
powstałych w poszczególnych etapach realizacji inwestycji), 

b) budowa oczyszczalni ścieków w terenie nieaglomeracyjnym – stosunek liczby 
wybudowanych oczyszczalni ścieków w terenie nieaglomeracyjnym do planowanej 
(sumaryczna liczba  wybudowanych oczyszczalni ścieków w poszczególnych etapach 
realizacji inwestycji oczyszczalni ścieków w terenie nieaglomeracyjnym). 

Założono, że wartość wskaźnika skuteczność działania jest ściśle związana ze stopniem jego 
realizacji. Z tego wynika, że wyższa wartość procentowa wskaźnika stopnia realizacji 
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działania świadczy o poprawie jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Dlatego 
przyjęto, że wartość wskaźnika skuteczności działania jest równa wskaźnikowi stopnia jego 
realizacji. 
 
Tab. a 

Budowa systemu zbierania ścieków w terenie nieaglomeracyjnym 

Nie rozpoczęto realizacji 
budowy 

W trakcie planowania W trakcie realizacji Została zrealizowana 

156,5 km 11,7 km 114,45 km 223,73 km 

 
Tab. b * 

Budowa oczyszczalni ścieków w terenie nieaglomeracyjnym 

Nie rozpoczęto realizacji 
budowy 

W trakcie planowania W trakcie realizacji Została zrealizowana 

0 0 0 0 

* Na zadane pytania w większości przypadków nie udzielano odpowiedzi lub wpisywano wartość 0. Znikoma 
liczba odpowiedzi (1, 2 maksymalnie z 4 gmin) uniemożliwia przeprowadzenie oceny realizacji działań oraz 
podsumowanie ankietowanych działań. 
 

Opracowanie "Wojewódzkich programów oczyszczania ścieków" koordynowanych 
przez urzędy wojewódzkie dla pozostałych aglomeracji < 2 000 RLM 
Ocena stopnia realizacji działań z grupy P.GK.3 została wykonana w oparciu o wyniki 
przeprowadzonych ankiet oraz rozmów telefonicznych. Wartość wskaźnika stopnia realizacji 
została obliczona w oparciu o odpowiedzi ankietowanych województw. 
Zgodnie z PWŚK działanie obejmuje swoim zasięgiem 13 SCWP. 
 
P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej. 
Opracowanie "Wojewódzkich programów oczyszczania ścieków"  koordynowanych przez urzędy wojewódzkie 
dla pozostałych aglomeracji < 2 000 RLM 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Liczba opracowanych ,,Wojewódzkich 
programów oczyszczania ścieków” 
koordynowanych przez UW dla pozostałych 
aglomeracji < 2000 RLM w stosunku do liczby 
województw [%] 

0 % 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

S-szybka reakcja środowiska; W-
wolna reakcja środowiska; B - 
brak bezpośredniego przełożenia 

Brak możliwości określenia wskaźnika 
skuteczności działania. brak B 

 
Z informacji uzyskanych w wyniku ankiety i przeprowadzonych rozmów telefonicznych, 
wynika, że działanie nie jest realizowane ponieważ nie ma stosownych uregulowań prawnych 
(zobowiązujących urzędy marszałkowskie lub wojewódzkie) co do zasad opracowania 
programu, oraz ustawowej kompetencji do sporządzania i koordynowania prac związanych z 
ww. programem. Opracowanie ,,Wojewódzkich programów oczyszczania ścieków” 
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koordynowanych przez UW dla pozostałych aglomeracji < 2000 RLM nie ma bezpośredniego 
oddziaływania na środowisko bez ich wdrożenia i kontroli realizacji. 
 

Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 
ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów ściekowych 
z przydomowych oczyszczalni ścieków 
Ocena stopnia realizacji działań z grupy P.GK.3 została wykonana w oparciu o wyniki 
przeprowadzonych ankiet oraz rozmów telefonicznych. Wartość wskaźnika stopnia realizacji 
została obliczona w oparciu o odpowiedzi ankietowanych gmin. 
Zgodnie z PWŚK działanie obejmuje swoim zasięgiem 1 064 SCWP. 
 
P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej. 
Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i wdrożenie 
harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Liczba gmin prowadzących ewidencję 
zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków w stosunku do liczby gmin 
które odpowiedziały na ankietę [%] 
 

74,6 % 

Liczba gmin posiadających wdrożony 
harmonogram wywozu nieczystości płynnych i 
osadów ściekowych z przydomowych 
oczyszczalni ścieków w stosunku do liczby gmin 
które odpowiedziały na ankietę [%] 

12,0 % 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

S-szybka reakcja środowiska; W-
wolna reakcja środowiska; B - 
brak bezpośredniego przełożenia 

Brak możliwości określenia wskaźnika 
skuteczności działania. brak B 

 
Wartość wskaźnika 74,6% została policzona na podstawie odpowiedzi uzyskanych z 504 
gmin, z czego 376 odpowiedziało TAK a 128 NIE. 
Wartość wskaźnika 12% została policzona na podstawie odpowiedzi uzyskanych z 793 gmin, 
z czego 97 odpowiedziało TAK, a 696 NIE. 
Wskaźnik dotyczący prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków – z informacji uzyskanych od pracowników gmin wynika, że w wielu 
przypadkach takie rejestry nie są prowadzone (pomimo obowiązku ustawowego). Jako powód 
podawano często brak obowiązku prowadzenia takiego rejestru oraz brak możliwości 
pozyskania pełnej wiedzy na temat liczby zbiorników bezodpływowych na terenie danej 
gminy. Obliczona wartość wskaźnika odnosi się do gmin, które odpowiedziały na rozesłaną 
ankietę. Wskaźnik dotyczący wdrożenia harmonogramu wywozu nieczystości płynnych 
i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków – z informacji uzyskanych od 
pracowników gmin wynika, że nie opracowuje się harmonogramu wywozu nieczystości 
płynnych i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków ze względu na fakt, iż 
tego typu działania podejmuje każdy z właścicieli przydomowej oczyszczalni ścieków we 
własnym zakresie. Obliczona wartość wskaźnika odnosi się do gmin, które odpowiedziały na 
rozesłaną ankietę. 
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Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 
i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów ściekowych 
z przydomowych oczyszczalni ścieków nie ma bezpośredniego oddziaływania na środowisko. 

Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych 
Ocena stopnia realizacji działań z grupy P.GK.3 została wykonana w oparciu o wyniki 
przeprowadzonych ankiet oraz rozmów telefonicznych. Wartość wskaźnika stopnia realizacji 
została obliczona w oparciu o odpowiedzi ankietowanych gmin. 
Zgodnie z PWŚK działanie obejmuje swoim zasięgiem 1 064 SCWP. 
 
P.GK.3 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej. 
Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Liczba gmin, które przeprowadziły kontrolę w 
stosunku do liczby gmin które odpowiedziały na 
ankietę [%] 

12,0 % 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

S-szybka reakcja środowiska; W-
wolna reakcja środowiska; B - 
brak bezpośredniego przełożenia 

Brak możliwości określenia wskaźnika 
skuteczności działania. brak B 

 
W etapie pierwszym metodyki jako wskaźnik stopnia realizacji zaproponowano liczbę 
przeprowadzonych kontroli. Proponuje się zmianę wskaźnika stopnia realizacji działania. 
Sugeruje się, aby nie uwzględniać częstości przeprowadzania kontroli lecz sam fakt ich 
istnienia. Wartość wskaźnika 12% została policzona na podstawie odpowiedzi uzyskanych 
z 793 gmin, z czego 97 odpowiedziało TAK, a 696 NIE. 
Z informacji uzyskanych od pracowników gmin wynika, że kontrola harmonogramu wywozu 
nieczystości płynnych prowadzona jest w sposób wybiórczy przez pracowników UG 
odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli oraz na zgłoszenie.  

Raport do UE 
Dla grupy działań P.GK.3 wybrano działania, które będą raportowane do UE: 
- Budowa (rozbudowa) kanalizacji sanitarnej w terenie nieaglomeracyjnym, 
- Budowa systemu zbierania ścieków i oczyszczalni ścieków. 
Działanie będzie raportowane wskaźnikowo. Jako wskaźniki proponuje się stosunek długości 
kanalizacji wybudowanej do planowanej.  
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3.3.3. P.GK.4. Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami 
zawartych w planach gospodarki odpadami  

Zamknięcie niezabezpieczonego składowiska odpadów komunalnych oraz Kontrola 
funkcjonujących i zamykanych składowisk odpadów oraz Budowa (rozbudowa) 
składowiska odpadów komunalnych  oraz Gromadzenie i oczyszczanie odcieków ze 
składowisk odpadów oraz Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk). 
 
P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarki odpadami 

Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 

Liczba zamkniętych niezabezpieczonych składowisk odpadów komunalnych 105 

Liczba zbudowanych (rozbudowanych) składowisk odpadów komunalnych 264 

Liczba zlikwidowanych dzikich składowisk 2 934 

Liczba składowisk ze zorganizowanym systemem gromadzenia i oczyszczania odcieków 175 

Liczba ognisk zanieczyszczeń zdiagnozowanych jako nieizolowane 53 

Liczba składowisk objętych monitoringiem lokalnym wód podziemnych 488 

 

Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na 
środowisko 
S - szybka reakcja 
środowiska;  
W - wolna reakcja 
środowiska;  
B - brak 
bezpośredniego 
przełożenia  

Procent zamkniętych niezabezpieczonych składowisk odpadów 
komunalnych (w stosunku do liczby planowanych) 

14,5 % W 

Procent zbudowanych (rozbudowanych) składowisk odpadów 
komunalnych (w stosunku do liczby planowanych) 

22,9 % W 

Procent zlikwidowanych dzikich składowisk (w stosunku do 
liczby zinwentaryzowanych) 

30,2 % W 

Procent składowisk ze zorganizowanym systemem gromadzenia i 
oczyszczania odcieków (w stosunku do liczby wymagających 
gromadzenia i oczyszczania odcieków) 

25,5 % W 

Procent potencjalnych ognisk zanieczyszczeń objętych 
monitoringiem lokalnym 

7,2 % W 

Procent składowisk objętych monitoringiem lok. wód 
podziemnych 

50,8 % W 
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Gminy 
Liczba wysłanych ankiet 2 496 

Liczba / procent odpowiedzi  1 094 / 43,8 % 

 
 
Czy ankieta dotyczy organu dotyczy nie dotyczy 

Liczba 671 423 

 
Procent odpowiedzi potwierdzających, że działanie ma być realizowane 61,3 % 

Stopień realizacji działania z uwzględnieniem opóźnień 79,3 

 
 

Etap realizacji działania Wykonywane Zakończone Nie 
rozpoczęte Planowane 

% 20 16,9 14,8 - 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi. 
 
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca 2012 r. Tak Nie 

% 13,6 45,4 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi. 
 
 

Zagospodarowanie osadów ściekowych 
P.GK.4 Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej. 
Zagospodarowanie osadów ściekowych. 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Jaka część wyprodukowanych osadów 
ściekowych, została zagospodarowana (w 
stosunku do całości) 

63,4 % 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

S-szybka reakcja środowiska; W-
wolna reakcja środowiska; B - 
brak bezpośredniego przełożenia 

Zagospodarowanie osadów ściekowych na cele 
rolnicze w stosunku do całej masy osadów 
ściekowych zagospodarowanych 

45,2 % W 
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Wskaźniki obliczono w oparciu o dane zamieszczone w poniższej tabeli 

Województwo 

Całkowita 
ilość osadów 
ściekowych 

wyprodukowa
na w latach 

2010 - 2012 (t) 
- dane za 2010 

rok 

Zagospodarowa
nie ogółem 

osadów 
ściekowych (t) - 

dane za 2010 
rok 

% osadów 
podlegający 

zagospodarowa
niu 

Zagospodarowa
nie osadów 

ściekowych na 
cele rolnicze (t) - 

dane za 2010 
rok 

% osadów 
podlegający 

zagospodarowa
niu na cele 

rolnicze 

Śląskie 56 561 23 193 41,0 10 188 43,9 

Dolnośląskie 95 114 67 725 71,2 5 624 8,3 
Kujawsko-
Pomorskie 131 636 85 128 64,7 60 060 70,6 

Zachodniopomors
kie 105 901 91 697 86,6 34 403 37,5 

Lubelskie 106 887 66 224 62,0 36 869 55,7 
Lubuskie 16 322 19 678 120,6 18 843 95,8 
Łódzkie 152 794 53 429 35,0 33 959 63,6 
Podkarpackie 66 221 49 818 75,2 4 597 9,2 
Małopolskie 163 000 94 442 57,9 24 723 26,2 
Opolskie 50 696 32 496 64,1 8 428 25,9 

Świętokrzyskie 178 394 98 309 55,1 98 309 100,0 

Mazowieckie 172 854 79 160 45,8 23 414 29,6 
Podlaskie 95 152 54 668 57,5 48 240 88,2 
Warmińsko-
Mazurskie 119 961 92 618 77,2 52 867 57,1 

Wielkopolskie 249 020 192 111 77,1 85 439 44,5 
Pomorskie 181 568 130 535 71,9 10 024 7,7 
SUMA 1 942 081 1 231 231 63,4 555 987 45,2 
Źródło: Dane publikowane w WPGO, baza danych WSO. 
 
Brak pełnej liczby odpowiedzi na ankietę uniemożliwił rzetelną ocenę realizacji działania. 
W związku z tym Wykonawca zgromadził dane do obliczenia wskaźnika na podstawie 
informacji uzyskanych w trakcie rozmów prowadzonych z pracownikami Departamentów 
(Wydziałów) Środowiska urzędów marszałkowskich oraz na podstawie danych zawartych 
w WPGO. W Etapie I zaproponowano następujący wskaźnik stopnia realizacji działania: 
,,Ilość (masa, objętość) wyprodukowanych osadów ściekowych, która została 
zagospodarowana (w stosunku do całości)”. Zmianie uległ wskaźnik skuteczności 
zaproponowany w etapie I z ,,Procentowego udziału poszczególnych "odbiorców" osadów 
ściekowych w całości wyprodukowanych osadów” na ,,Zagospodarowanie osadów 
ściekowych na cele rolnicze w stosunku do całej masy osadów ściekowych 
zagospodarowanych”. 

Raport do UE 
Działanie w zakresie osadów ściekowych raportowane do UE opisowo. W formie opisu 
zostanie oszacowana ilość wyprodukowanych osadów ściekowych oraz ich wykorzystanie na 
cele rolnicze. 
W pozostałym zakresie w odniesieniu do wód podziemnych jako Supplementary. 
Wskaźniki: 
Wskaźnik 1) Procent zamkniętych niezabezpieczonych składowisk odpadów komunalnych 
(w stosunku do liczby planowanych). 

http://www.sejmik.kielce.pl/temp/zdjecia_kat/27529/11%2008%2024%20Sprawozdanie%20WPGO%202009-2010.doc�
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Wskaźnik 2) Procent zbudowanych (rozbudowanych) składowisk odpadów komunalnych 
(w stosunku do liczby planowanych). 
Wskaźnik 3) Procent zlikwidowanych dzikich składowisk (w stosunku do liczby 
zinwentaryzowanych). 
Wskaźnik 4) Procent skontrolowanych składowisk odpadów. 
Wskaźnik 5) Procent składowisk ze zorganizowanym systemem gromadzenia i oczyszczania 
odcieków (w stosunku do liczby wymagających gromadzenia i oczyszczania odcieków). 
Wskaźnik 6) Procent potencjalnych ognisk zanieczyszczeń objętych monitoringiem lokalnym  
Wskaźnik 7) Procent powierzchni zrekultywowanych, użytkowanych wcześniej jako 
składowiska. 
Wskaźnik 8) Procent składowisk objętych monitoringiem lokalnym wód podziemnych. 
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3.3.4. P.GK.5. Racjonalne gospodarowanie wodą przeznaczoną do 
spożycia 

Gminy 

Uwaga: w analizie statystycznej uwzględniono wszystkie ujęcia zgłoszone w ankietach jako 
alternatywne (licząc się z tym, że ich część może nie spełniać ściśle kryterium przyjętego w 
ankietyzacji tego działania). 

P.GK.5 
Racjonalne gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia 

Wskaźnik stopnia  realizacji działania Wartość 

Liczba opracowanych i zatwierdzonych projektów prac geologicznych dla udokumentowania 
zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych jako alternatywnych źródeł wody do spożycia 351 

Zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych udokumentowanych jako alternatywnych źródeł 
wody do spożycia (ilość udokumentowanych zasobów, m3/godz.) 21 329 

Liczba ujęć wód podziemnych, dla których udokumentowano zasoby eksploatacyjne jako 
alternatywne źródło wody do spożycia 571 

Liczba zweryfikowanych pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód podziemnych w aspekcie 
stopnia wykorzystania poboru przyznanego pozwoleniem wodno-prawnym oraz w aspekcie 
możliwości racjonalizacji (zwiększenia efektywności) wykorzystania wody w kierunku ograniczenia 
poboru wody 

- 

Liczba projektów prac geologicznych dla udokumentowania zasobów eksploatacyjnych ujęć wód 
podziemnych jako alternatywnych źródeł wody do spożycia na lądzie w odl. do 100 km od 
Świnoujścia / od brzegu morza 

- 

Zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych udokumentowanych jako alternatywnych źródeł 
wody do spożycia z ujęć wód podziemnych w odl. do 100 km od Świnoujścia / od brzegu morza - 

Liczba ujęć wód podziemnych, dla których udokumentowano zasoby eksploatacyjne jako 
alternatywne źródło wody do spożycia na lądzie w odl. do 100 km od Świnoujścia / od brzegu 
morza 

- 

 

Wskaźnik skuteczności działania∗ Wartość 
wskaźnika 

Oddziaływanie na 
środowisko 
S - szybka reakcja 
środowiska; 
W - wolna reakcja 
środowiska; 
B - brak 
bezpośredniego 
przełożenia 

Procent zaspokojenia potrzeb na wodę do spożycia możliwą do 
uzyskania z nowych ujęć wód podziemnych jako źródeł alternatywnego 
zaopatrzenia 

23,8 B 

Procent pozwoleń zweryfikowanych w ogólnej liczbie pozwoleń 
wodno-prawnych - B 

Procent zaspokojenia potrzeb na wodę do spożycia na lądzie w 
odległości do 100 km od Świnoujścia / od brzegu morza, możliwą do 
uzyskania z nowych ujęć wód podziemnych jako źródeł alternatywnego 
zaopatrzenia 

- B 
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Gminy 
Liczba wysłanych ankiet 2 496 

Liczba / procent odpowiedzi. 1 499/ 63,9 % 

 
Czy ankieta dotyczy organu dotyczy nie dotyczy 

Liczba 395 1 104 

 
Procent odpowiedzi potwierdzających, że działanie ma być realizowane 27,11 % 

Stopień realizacji działania z uwzględnieniem opóźnień 73,7 

 

Etap realizacji działania Wykonywane Zakończone Nie 
rozpoczęte Planowane 

% 2,55 1,83 20,45 2,28 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi. 
 
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca 2012 r. Tak Nie 

% 7,9 19,3 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi. 

∗ Szereg planowanych i realizowanych działań z dziedziny administrowania gospodarką 
wodną i zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, ewidencji poboru wód, raportowania 
wyników monitoringu położenia zwierciadła i chemizmu wód podziemnych - nie ma 
bezpośredniego przełożenia na stan chemiczny i ilościowy wód podziemnych. Ocena stopnia 
realizacji i wskaźnika formalnej skuteczności tych działań nie pozwala wprost na dokonanie 
oceny oddziaływania presji na środowisko ich występowania, w tym na ekosystemy zależne 
od wód podziemnych. Takie działania można zaliczyć do biernej ochrony wód podziemnych. 
Celem wykonywania takich działań jest gromadzenie informacji, których analiza będzie 
podstawą dla sformułowania działań czynnej ochrony wód podziemnych takich jak 
ograniczenie lub zmiana lokalizacji poboru wód podziemnych czy też ograniczenie lub 
likwidacja emisji substancji. Są one zatem niezbędnym elementem systemu działań 
ochronnych, prowadzących do uzyskania i utrzymania dobrego stanu wód podziemnych oraz 
wyznaczania derogacji dla obszarów, w których jest to niezbędne w istniejącej sytuacji 
techniczno-ekonomicznej i społecznej.  
Można zatem bez popadania w sprzeczność stwierdzić pełen stopień realizacji i wysoki 
wskaźnik skuteczności formalnej działań organizacyjno-sprawozdawczych przy braku ich 
bezpośredniego przełożenia na stan środowiska.    
Jednocześnie należy podkreślić wieloletnie opóźnienie reakcji systemu wodonośnego na 
zmiany oddziaływań antropogenicznych, zwłaszcza w zakresie chemizmu wód podziemnych. 
Określenie rodzaju i wartości wskaźnika skuteczności środowiskowej działań ochrony 
czynnej będzie możliwy w oparciu o wyniki monitoringu stanu ilościowego i chemicznego 
wód podziemnych prowadzonego przez co najmniej kilka – kilkanaście lat po wdrożeniu 
takich działań ochrony. 
Na obecnym etapie oceny realizacji programu znacznej części działań w odniesieniu do wód 
podziemnych podaje się wskaźnik skuteczności dotyczący strony formalnej ich realizacji.  
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Powiaty 
P.GK.5 
Racjonalne gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia 

Wskaźnik stopnia  realizacji działania Wartość 

Liczba opracowanych i zatwierdzonych projektów prac geologicznych dla udokumentowania 
zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych jako alternatywnych źródeł wody do spożycia 89 

Zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych udokumentowanych jako alternatywnych źródeł 
wody do spożycia (ilość udokumentowanych zasobów, m3/godz.) 56 032 

Liczba ujęć wód podziemnych, dla których udokumentowano zasoby eksploatacyjne jako 
alternatywne źródło wody do spożycia 138 

Liczba zweryfikowanych pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód podziemnych w aspekcie 
stopnia wykorzystania poboru przyznanego pozwoleniem wodno-prawnym oraz w aspekcie 
możliwości racjonalizacji (zwiększenia efektywności) wykorzystania wody w kierunku ograniczenia 
poboru wody 

337 

Liczba projektów prac geologicznych dla udokumentowania zasobów eksploatacyjnych ujęć wód 
podziemnych jako alternatywnych źródeł wody do spożycia na lądzie w odl. do 100 km od 
Świnoujścia / od brzegu morza 

- 

Zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych udokumentowanych jako alternatywnych źródeł 
wody do spożycia z ujęć wód podziemnych w odl. do 100 km od Świnoujścia / od brzegu morza - 

Liczba ujęć wód podziemnych, dla których udokumentowano zasoby eksploatacyjne jako 
alternatywne źródło wody do spożycia na lądzie w odl. do 100 km od Świnoujścia / od brzegu 
morza 

- 

 

Wskaźnik skuteczności działania∗ Wartość  Oddziaływanie na 
środowisko 
S - szybka reakcja 
środowiska; 
W - wolna reakcja 
środowiska; 
B - brak 
bezpośredniego 
przełożenia 

Procent zaspokojenia potrzeb na wodę do spożycia możliwą do 
uzyskania z nowych ujęć wód podziemnych jako źródeł alternatywnego 
zaopatrzenia 

6 B 

Procent pozwoleń zweryfikowanych w ogólnej liczbie pozwoleń 
wodno-prawnych 19,7 B 

Procent zaspokojenia potrzeb na wodę do spożycia na lądzie w 
odległości do 100 km od Świnoujścia / od brzegu morza, możliwą do 
uzyskania z nowych ujęć wód podziemnych jako źródeł alternatywnego 
zaopatrzenia 

- B 
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Powiaty 
Liczba wysłanych ankiet 379 

Liczba / procent odpowiedzi  198 / 52,2 % 

 
Czy ankieta dotyczy organu dotyczy nie dotyczy 

Liczba 59 139 

 
Procent odpowiedzi potwierdzających, że działanie ma być realizowane 30 % 

Stopień realizacji działania z uwzględnieniem opóźnień 100 

 

Etap realizacji działania Wykonywane Zakończone Nie 
rozpoczęte Planowane 

% 13,1 0,5 16,2 4 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi  
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca 2012 r. Tak Nie 

% 3,5 29,3 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi  
 
Ze względu na zróżnicowany charakter odpowiedzialności za realizację zadań i kompetencji 
kontrolnych w zakresie działania P.GK.5 – z odpowiednio ujętym zestawem pytań - ankieta 
adresowana była do gmin  i powiatów oraz do RZGW, UW i UM. 
Odpowiedzi na ankietę udzieliły 938 gmin. Z tej liczby 576 gminy uznały, że ankieta ich nie 
dotyczy. Odpowiedzi na ankietę udzieliły 5 UM i 5 uznały że ankieta je dotyczy. Odpowiedzi 
na ankietę udzieliły 2 RZGW i 2 uznały że ankieta je dotyczy. 
Z przeprowadzonej wstępnie analizy nadesłanych ankiet można sądzić, że zadania objęte 
działaniem P.GK.5 są odbierane jako podstawowe – powszechnie obowiązujące. Na obecnym 
etapie analizy ankiet rysują się wyraźnie problemy z ilościową oceną skuteczności i 
efektywności tych działań. 
Podstawowy problem stanowiło właściwe zrozumienie pojęcia alternatywnego źródła 
zaopatrzenia w wodę oraz czynności określonej jako weryfikacja wydanych pozwoleń 
wodno-prawnych. 
Z wniosków wynikających z udzielonych konsultacji telefonicznych wynika, że 
najprawdopodobniej dominująca część ankiet nadesłanych bez wyjaśnienia znaczenia w/w 
pojęć podawała informacje dotyczące ujęć projektowanych lub zbudowanych dla 
zaspokojenia nowych potrzeb wodnych indywidualnych użytkowników, nie związanych ze 
zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę do spożycia. 
Natomiast weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych była 
powszechnie utożsamiana z ich okresowym przeglądem stanowiącym obowiązek organu 
wydającego decyzję. 
W świetle przeprowadzonej ankiety i wyjaśnień respondentów udzielonych w ramach 
konsultacji telefonicznych można przyjąć, że zadania objęte działaniem P.GK.5. są 
traktowane jako powszechnie obowiązujące (czyli podstawowe) i z tego powodu są 
realizowane w trybie priorytetowym i bez znaczących opóźnień. 
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Działanie PG.K.5 „Racjonalne gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia” obejmuje 
dwa zadania:  
- poszukiwanie i dokumentowanie alternatywnych źródeł wody do spożycia, które jest 
zadaniem statutowo realizowanym przez gminy  
- weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód, zwłaszcza na terenach o znacznym 
rozdysponowaniu wód podziemnych, które jest zadaniem powiatu (starosty) jako organu 
wydającego pozwolenia wodno-prawne i dokonującego ich okresowego przeglądu.  
Stąd wynika konieczność zachowania podziału tego działania na gminy i na powiaty, 
stosownie do ankietowanego zadania. 

Raport do UE 
Raportowane jako OtherBasicMeasures - CostRecoveryWaterServices, 
SupplementaryMeasure wody podziemne- do podstawowych OM-EfficientWaterUse OM-
ProtectAbstraction, OM-ControlAbstraction. 
Wskaźniki: 
Wskaźnik 1) Procent zaspokojenia potrzeb na wodę do spożycia możliwą do uzyskania 
z nowych ujęć wód podziemnych jako źródeł alternatywnego zaopatrzenia; 
Wskaźnik 2) Procent zweryfikowanych pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód 
podziemnych (poddanych analizie stopnia wykorzystania poboru przyznanego pozwoleniem 
wodno-prawnym) w ogólnej liczbie wydanych pozwoleń wodno-prawnych; 
Wskaźnik 3) Procent zaspokojenia potrzeb na wodę do spożycia możliwą do uzyskania 
z nowych ujęć wód podziemnych jako źródeł alternatywnego zaopatrzenia. 
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3.4. ROLNICTWO I LEŚNICTWO 
 

3.4.1. P.RL.1. Redukcja zanieczyszczenia wód spowodowanego przez azotany pochodzenia rolniczego 
 
P.RL.1 Redukcja zanieczyszczenia wód spowodowanego przez azotany pochodzenia rolniczego 
Realizacja programów działań w obszarach wrażliwych w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód, tzw. OSN w zlewni 

Wskaźnik stopnia  realizacji 
działania 

Wartość 
Obszar Szczególnie Narażony (OSN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Liczba zarejestrowanych rolników w 
Obszarze Szczególnie Narażonym 5 53 45 275 b.d. 7 591 1 2036 800 50 b.d. 344 178 170 213 24 72 281 

Liczba zarejestrowanych rolników w 
Obszarze Szczególnie Narażonym w 
stosunku do powierzchni użytków rolnych 
[liczba rolników/100 ha] 

0,04 0,22 0,30 2,56 -- 1,70 1,83 0,73 2,46 2,40 2,53 -- 2,54 0,80 3,90 1,68 2,28 0,70 0,45 

Liczba zarejestrowanych rolników w 
Obszarze Szczególnie Narażonym 
hodujących zwierzęta gospodarskie 

5 51 22 139 b.d. 7 525 1 1103 439 14 b.d. 115 75 143 113 13 27 36 

Liczba zarejestrowanych rolników w 
Obszarze Szczególnie Narażonym 
hodujących zwierzęta gospodarskie w 
stosunku do powierzchni użytków rolnych 
[liczba rolników/100 ha] 

0,04 0,21 0,15 1,30 -- 1,70 1,62 0,73 1,33 1,32 0,71 -- 0,85 0,34 3,28 0,89 1,23 0,26 0,06 

Liczba zarejestrowanych rolników w 
Obszarze Szczególnie Narażonym 
zwizytowanych w ciągu 2010 roku przez 
instytucje nadzorujące - WIOŚ 

8 22 10 4 13 3 30 1 

16(WIOŚ 
Poznań)/8 

(WIOŚ 
Wrocław) 

6 1 0 4 0 2 3 0 0 11 

Liczba zarejestrowanych rolników w 
Obszarze Szczególnie Narażonym 
zwizytowanych w ciągu 2011 roku przez 
instytucje nadzorujące - WIOŚ 

28 38 40 10 12 2 23 1 

6 (WIOŚ 
Poznań)/1 

(WIOŚ 
Wrocław) 

4 0 0 13 0 4 4 0 0 3 

% zwizytowanych przez instytucje 
nadzorujące rolników zarejestrowanych w 
Obszarze Szczególnie Narażonym stosujący 
Zasady Dobrej Praktyki Rolniczej w roku 
2010 - WIOŚ 

18,6 19,47 20 2,08 31 42,9 6,0 100 

1,3 (WIOŚ 
Poznań)/- 

(WIOŚ 
Wrocław) 

0,9 1,8 0 0,8 0 1,5 1,6 0 0 1,77 

% zwizytowanych przez instytucje 
nadzorujące rolników zarejestrowanych w 
Obszarze Szczególnie Narażonym stosujący 
Zasady Dobrej Praktyki Rolniczej w roku 
2011 - WIOŚ 

65,1 33,63 80 5,21 28,6 28,6 5,0 100 

0,5 (WIOŚ 
Poznań)/- 

(WIOŚ 
Wrocław) 

0,6 0 0 2,6 0 3,1 2,2 0 0 0,48 

Liczba rolników zarejestrowanych w 90 291 81 196 41 7 485 b.d. 0 (ODR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
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Obszarze Szczególnie Narażonym 
zwizytowanych w ciągu 2010 roku przez 
instytucje nadzorujące - ODR 

Poznań)/10 
(ODR 

Wrocław) 
Liczba rolników zarejestrowanych w 
Obszarze Szczególnie Narażonym 
zwizytowanych w ciągu 2011 roku przez 
instytucje nadzorujące -ODR 

96 299 82 194 41 7 485 b.d. 

1938 
(ODR 

Poznań)/35 
(ODR 

Wrocław) 

571 94 90 489 295 116 186 11 210 - 

% zwizytowanych przez instytucje 
nadzorujące rolników zarejestrowanych w 
Obszarze Szczególnie Narażonym stosujący 
Zasady Dobrej Praktyki Rolniczej w roku 
2010 - ODR 

8,5 10,8 8,3 15,8 100 - - b.d. 

- (ODR 
Poznań)/10 

(ODR 
Wrocław) 

- - - - - - - - - - 

% zwizytowanych przez instytucje 
nadzorujące rolników zarejestrowanych w 
Obszarze Szczególnie Narażonym stosujący 
Zasady Dobrej Praktyki Rolniczej w roku 
2011 - ODR 

9 11 8,4 15,6 100 - - b.d. 

- (ODR 
Poznań)/40 

(ODR 
Wrocław) 

- - - - - - - - - - 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

S-szybka reakcja środowiska; W-wolna reakcja środowiska; B – brak bezpośredniego przełożenia  
Zmiana 
powierzchni 
Obszarów 
Szczególnie 
Narażonych (OSN) 
na zanieczyszczenia 
wód 
spowodowanych 
przez azotany 
pochodzenia 
rolniczego 

Powierzchnia 
OSN w latach 

2008-2012 [km2] 
4 630,47 

W 
Powierzchnia 
OSN w latach 

2012-2016 [km2] 
14 724,63* 

Objaśnienia do tabeli: 
b.d. - nie udzielono odpowiedzi na pytania ankiety 
- odpowiedziano „nie dotyczy” lub odmówiono odpowiedzi powołując się na przepisy prawne 
-- nie można obliczyć wskaźnika ze względu na brak danych 
* na podstawie rozporządzeń Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu w sprawie określenia wód wrażliwych na 
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. W przypadku 
obszaru RZGW w Warszawie dostępne jest rozporządzenie dla wód wrażliwych i obszarów narażonych położonych na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego. Dla wód wrażliwych 
i obszarów narażonych na terenie województw wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i lubelskiego w chwili oddania opracowania niedostępne są rozporządzenia więc 
skorzystano z projektów rozporządzeń. 
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OSN:  
1. Zlewnia rz. Kotomierzyca 
2. Zlewnia rz. Tążyna 
3. Zlewnia rz. Struga Żaki i J. Kornatowskie 
4. Zlewnia rz. Zgłowiączka 
5. Zlewnia studni nr 838, Przegaliny Duże 
6. Wody podziemne na terenie gminy Korytnica 
7. Zlewnia rz. Sona i Dopływ z Przedwojewa 
8. Zlewnia studni nr 848, Doba 
9. Zlewnia rz. Orla 
10. Zlewnia rz. Rów Polski 
11. Zlewnia Rowu Racockiego 
12. Zlewnia rz. Oszczynica 
13. Zlewnia rz. Giszka i Ciemna 
14. Zlewnia rz. Kopel 
15. Zlewnia rz. Olszynka 
16. Zlewnia rz. Pogona i Dąbrówka 
17. Zlewnia rz. Sama 
18. Zlewnia rz. Samica Stęszewska i Mogilnica 
19. Zlewnia rz. Płonia 
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Jako wskaźnik skuteczności działania przyjęto zmiany powierzchni Obszarów Szczególnie 
Narażonych (OSN) na zanieczyszczenia wód spowodowanych przez azotany pochodzenia 
rolniczego. Wyznaczenia i weryfikacji wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu 
ze źródeł rolniczych i obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł 
rolniczych do tych wód należy ograniczyć dokonuje się w oparciu o pomiary dokonywane 
w ramach państwowego monitoringu środowiska (art. 47 ust 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2012, nr 0, poz. 145). 
Kryteria wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych (Dz. U 2002, nr 241, poz. 2093). Za wody zanieczyszczone związkami azotu ze 
źródeł rolniczych uznaje się śródlądowe wody powierzchniowe, a w szczególności wody, 
które pobiera się lub zamierza się pobierać na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia i wody podziemne, w których zawartość azotanów wynosi powyżej 
50 mg NO3/dm3 oraz śródlądowe wody powierzchniowe, wody w estuariach oraz morskie 
wody wewnętrzne i morza terytorialnego, wykazujące eutrofizację, którą skutecznie można 
zwalczać przez zmniejszenie dawek dostarczanego azotu (§2.1 rozporządzenia). Natomiast za 
wody zagrożone zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych uznaje się 
śródlądowe wody powierzchniowe, a w szczególności wody, które pobiera się lub zamierza 
się pobierać na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia i wody 
podziemne, w których zawartość azotanów wynosi od 40 do 50 mg NO3/dm3 i wykazuje 
tendencję wzrostową oraz śródlądowe wody powierzchniowe, wody w estuariach oraz 
morskie wody wewnętrzne i morza terytorialnego, wykazujące tendencję do eutrofizacji, 
którą skutecznie można zwalczać przez zmniejszenie dawek dostarczanego azotu (§2.2 
rozporządzenia).  
W chwili oddania niniejszego opracowania dostępne są rozporządzenia Dyrektorów 
Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu 
w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł 
rolniczych do tych wód należy ograniczyć. W przypadku obszaru RZGW w Warszawie 
dostępne jest rozporządzenie dla wód wrażliwych i obszarów narażonych położonych na 
terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego. Dla wód wrażliwych i obszarów 
narażonych na terenie województw: wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i 
lubelskiego w chwili oddania opracowania niedostępne są rozporządzenia więc skorzystano 
z projektów rozporządzeń. 

Raport do UE 
Działanie P.RL.1 bezpośrednio wynika z dyrektywy ochrony wód przed zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG) i w raporcie do 
UEbędzie raportowane opisowo jako Basic Measure – Nitrates (tekst do 2000 znaków, który 
ma zawierać generalne oszacowanie stopnia jej wdrożenia w szczególności w stosunku do jej 
udziału w osiąganiu celów RDW). 
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3.4.2. P.RL.2. Właściwe stosowanie i przechowywanie nawozów 
naturalnych 

 
P.RL.2 Właściwe stosowanie i przechowywanie nawozów naturalnych 
Przechowywanie gnojówki i gnojowicy w odpowiednich warunkach 
Wskaźnik stopnia  realizacji działania Wartość 
Liczba skontrolowanych podmiotów, które spełniają 
wymagania art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o 
nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007, nr 147, poz. 1033 z 
późn. zm.) w stosunku do liczby skontrolowanych 
podmiotów względem stosowania art. 25 ust. 1 ww 
ustawy [%] 

94,27 %  

Przechowywanie nawozów naturalnych (w tym obornika) w odpowiednich warunkach 
Wskaźnik stopnia  realizacji działania Wartość 
Liczba skontrolowanych podmiotów, które spełniają 
wymagania art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. 
o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007, nr 147, poz. 
1033 z późn. zm.) w stosunku do liczby 
skontrolowanych podmiotów względem stosowania art. 
25 ust. 2 ww ustawy [%] 

92,44 % 

 

Wskaźnik skuteczności 
działania Wartość  

Oddziaływanie na środowisko 
S-szybka reakcja środowiska; W-wolna 
reakcja środowiska; B - brak 
bezpośredniego przełożenia 

Zmiana 
powierzchni 
Obszarów 
Szczególnie 
Narażonych 
(OSN) na 
zanieczyszczenia 
wód 
spowodowanych 
przez azotany 
pochodzenia 
rolniczego. 

Powierzchnia 
OSN w 
latach 2008-
2012 [km2] 

4 630,47 

W 
Powierzchnia 
OSN w 
latach 2012-
2016 [km2] 

14 724,63* 

* na podstawie rozporządzeń Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Gdańsku, 
Poznaniu, Wrocławiu w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód 
należy ograniczyć. W przypadku obszaru RZGW w Warszawie dostępne jest rozporządzenie dla wód 
wrażliwych i obszarów narażonych położonych na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego. Dla wód 
wrażliwych i obszarów narażonych na terenie województw wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego 
i lubelskiego w chwili oddania opracowania niedostępne są rozporządzenia więc skorzystano z projektów 
rozporządzeń.  
 
Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007, nr 147, 
poz. 1033 z późn. zm.) będący podstawą realizacji działania Przechowywanie gnojówki 
i gnojowicy w odpowiednich warunkach  wszedł w życie dnia 1 stycznia 2011 r. Z kolei art. 
25 ust. 2 ww ustawy będący postawą realizacji działania Przechowywanie nawozów 
naturalnych (w tym obornika) w odpowiednich warunkach wszedł w życie dnia 1 stycznia 
2009 r. Po tych terminach wszystkie podmioty powinny spełniać wymagania dotyczące 
przechowywania gnojówki i gnojowicy oraz nawozów naturalnych (w tym obornika). 
Odpowiedzialnym za realizację działania jest właściciel. Mając na względzie przesłane uwagi 
oraz doświadczenia z prac etapu II zdecydowano o modyfikacji wskaźników 
zaproponowanych w I etapie pracy. 
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W związku z powyższym wskaźniki stopnia realizacji (inne niż zaproponowane w projekcie 
metodyki) oparto na wynikach przeprowadzonych kontroli przez Wojewódzkie Inspektoraty 
Ochrony Środowiska, które zgodnie z art. 32 ww ustawy zobowiązane są do przeprowadzania 
kontroli przestrzegania przepisów dotyczących warunków stosowania i przechowywania 
nawozów. 
Podczas ankietyzacji zapytano Wojewódzkie Inspekcje Ochrony Środowiska o liczbę 
przeprowadzonych kontroli pod względem stosowania art. 25 ust. 1 i art. 25 ust. 2. 
W latach 2010 i 2011 skontrolowano pod względem stosowania art. 25 ust. 1 ustawy 
o nawozach i nawożeniu 314 podmiotów. W przypadku 18 podmiotów stwierdzono nie 
stosowanie się do art. 25 ust. 1 ww ustawy (czyli 296 skontrolowanych podmiotów spełnia 
wymagania). W latach 2010 i 2011 skontrolowano pod względem stosowania art. 25 ust. 2 
ustawy o nawozach i nawożeniu 119 podmiotów. W przypadku 9 podmiotów stwierdzono nie 
stosowanie się do art. 25 ust. 2 ww ustawy (czyli 110 skontrolowanych podmiotów spełnia 
wymagania). 
Wskaźnik realizacji działania Przechowywanie gnojówki i gnojowicy w odpowiednich 
warunkach został obliczony w oparciu o dane z wyników kontroli stosowania art. 25 ust. 1 
ustawy o nawozach (będącego podstawą realizacji działania):  
 Liczba skontrolowanych podmiotów, które spełniają wymagania art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 
10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007, nr 147, poz. 1033 z późn. zm.) = 296 
Liczba skontrolowanych podmiotów względem stosowania art. 25 ust. 1 ww ustawy = 314 
Wskaźnik stopnia realizacji działania = 296/314  = 0,9427 * 100% = 94,27 % 
Wskaźnik realizacji działania Przechowywanie nawozów naturalnych (w tym obornika) 
w odpowiednich warunkach został obliczony w oparciu o dane z wyników kontroli 
stosowania art. 25 ust. 2 ustawy o nawozach (będącego podstawą realizacji działania): 
Liczba skontrolowanych podmiotów, które spełniają wymagania art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 
10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007, nr 147, poz. 1033 z późn. zm.) = 110 
Liczba skontrolowanych podmiotów względem stosowania art. 25 ust. 2 ww ustawy = 119 
Wskaźnik stopnia realizacji działania = 110/119  = 0,9244 * 100% = 92,44 % 
Ze względu na fakt przyporządkowania działania P.RL.2 w tekście PWŚK i raporcie do UE 
jako działania uzupełniającego do Dyrektywy Azotanowej przyjęto wskaźnik skuteczności 
taki jak dla działania P.RL.1.  

Raport do UE 
Do KE działanie P.RL.2 raportowane będzie wskaźnikowo jako działanie uzupełniające do 
Dyrektywy azotanowej (Supplementary measure do BM-Nitrates). 
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3.4.3. P.RL.3. Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 
 
P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 
Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe) 
Wskaźnik stopnia  realizacji działania Wartość 
Powierzchnia skontrolowanych gruntów stanowiących 
użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele 
rolne, których właściciele stosują się do wymagań art. 15 
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, nr 121 poz. 1266) do 
powierzchni gruntów stanowiących użytki rolne oraz 
gruntów zrekultywowanych na cele rolne 
skontrolowanych pod względem stosowania art. 15 ww 
ustawy. [%] 

98,73 % 

 

Wskaźnik skuteczności 
działania Wartość  

Oddziaływanie na środowisko 
S-szybka reakcja środowiska; W-wolna 
reakcja środowiska; B - brak 
bezpośredniego przełożenia 

Zmiana 
powierzchni 
Obszarów 
Szczególnie 
Narażonych 
(OSN) na 
zanieczyszczenia 
wód 
spowodowanych 
przez azotany 
pochodzenia 
rolniczego. 

Powierzchnia 
OSN w 
latach 2008-
2012 [km2] 

4 630,47 

W 
Powierzchnia 
OSN w 
latach 2012-
2016 [km2] 

14 724,63* 

* na podstawie rozporządzeń Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Gdańsku, 
Poznaniu, Wrocławiu w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód 
należy ograniczyć. W przypadku obszaru RZGW w Warszawie dostępne jest rozporządzenie dla wód 
wrażliwych i obszarów narażonych położonych na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego. Dla wód 
wrażliwych i obszarów narażonych na terenie województw wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego 
i lubelskiego w chwili oddania opracowania niedostępne są rozporządzenia więc skorzystano z projektów 
rozporządzeń.  
 
Jako uwarunkowanie realizacji działania PWŚK wskazuje art. 15 ustawy z dnia 3 lutego 1995 
r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a odpowiedzialnego za realizacje działania wskazuje 
właściciela gruntu. Zapisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych (w tym art. 15) weszły w życie 30 dni od daty ogłoszenia ustawy (zgodnie z art. 37 
ustawy) czyli z dniem 24 marca 1995 r. Po tym terminie wszyscy właściciele gruntów 
powinni spełniać wymagania zawarte w ustawie. W związku z powyższym wskaźnik stopnia 
realizacji (inny niż zaproponowany w projekcie metodyki) oparto na wynikach kontroli 
przeprowadzonych przez urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, 
Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które są odpowiedzialne 
za kontrolę przestrzegania przepisów zawartych ww ustawie. Mając na względzie przesłane 
uwagi oraz doświadczenia z prac etapu II  zdecydowano o modyfikacji wskaźników 
zaproponowanych w I etapie pracy. 
W latach 2010 i 2011 skontrolowano łącznie 373,0533 ha pod względem stosowania art. 15 o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych. W przypadku 4,7206 ha stwierdzono naruszenie art. 15 
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ww ustawy (czyli w przypadku skontrolowanych 368,3327 ha właściciele stosują się do 
wymogów). 
Wskaźnik realizacji działania Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe) 
został obliczony w oparciu o dane z wyników kontroli stosowania art. 15 ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (będącego podstawą realizacji działania): 
Powierzchnia skontrolowanych gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów 
zrekultywowanych na cele rolne, których właściciele stosują się do wymagań art. 15 ustawy z 
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, nr 121 poz. 1266)  = 
368,3327 ha 
Powierzchnia gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele 
rolne skontrolowanych pod względem stosowania art. 15 ww ustawy = 373,0533 ha 
Wskaźnik stopnia realizacji działania = 368,3327 / 373,0533  = 0,9873 * 100% = 98,73 % 
Ze względu na fakt przyporządkowania działania P.RL.3 w tekście PWŚK i raporcie do UE 
jako działania uzupełniającego do Dyrektywy Azotanowej przyjęto wskaźnik skuteczności 
taki jak dla działania P.RL.1. 

Raport do UE 
Do UE działanie P.RL.3 raportowane będzie wskaźnikowo jako działanie uzupełniające do 
Dyrektywy Azotanowej (Supplementary measure do BM-Nitrates). 
 

3.4.4. P.RL.4. Wspieranie rolnictwa ekologicznego 
 
P.RL.4 Wspieranie rolnictwa ekologicznego 
Wskaźnik stopnia  realizacji działania Wartość 
Powierzchnia gruntów rolnych [ha] objęta dopłatami 
wspierającymi rolnictwo ekologiczne do powierzchni 
gruntów rolnych [ha] zaplanowanej do objęcia dopłatami 
wspierającymi rolnictwo ekologiczne.[%] 

Brak danych 

 

Wskaźnik skuteczności 
działania Wartość  

Oddziaływanie na środowisko 
S-szybka reakcja środowiska; W-wolna 
reakcja środowiska; B - brak 
bezpośredniego przełożenia 

Brak możliwości ustalenia 
bezpośredniego przełożenia na 
element jakości oraz czasu reakcji. 

brak B 

 
W PWŚK dla działania P.RL.4 jako nazwę działania, zakres rzeczowy oraz jednostki 
odpowiedzialne za wdrażanie danego działania wskazano odpowiednio: 
- nazwa działania:  wspieranie rolnictwa ekologicznego 
- zakres rzeczowy: dopłaty do rolnictwa ekologicznego do [ha] powierzchni;  
- jednostka odpowiedzialna za realizację działania: administracja; ARiMR. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przesłanych uwagach przekazała, że 
nie jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację działania. W związku z powyższym 
ankietę przesłano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako podmiotu 
odpowiedzialnego za realizację polityki Rządu w dziedzinie rolnictwa. Uzyskano odpowiedź, 
że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest instytucją zarządzającą, niemniej jednak nie 
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jest w posiadaniu szczegółowych danych, o które się zwrócono. Prowadzono korespondencję 
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Departament Płatności Bezpośrednich) dotyczącą 
jednostek odpowiedzialnych za realizację działań P.RL.4, P.RL.5, możliwości wykorzystania 
danych posiadanych przez ARiMR do oszacowania wskaźnika realizacji działania P.RL.4. 
W konsekwencji przesłano do ARiMR zapytanie (wraz z ankietą) czy możliwe jest użycie do 
obliczenia wskaźnika stopnia realizacji danych dot. dopłat w ramach pakietu 2. Rolnictwo 
ekologiczne Programu rolnośrodowiskowego. W chwili oddania niniejszego opracowania 
dane są przygotowywane i po ich otrzymaniu zostaną uwzględnione w III końcowym etapie 
pracy. 
Działanie P.RL.4 w tekście PWŚK i w raporcie do UE zostało określone jako działanie 
uzupełniające do Dyrektywy Azotanowej, jednakże nie obliczono wskaźnika skuteczności ze 
względu na brak możliwości ustalenia bezpośredniego przełożenia na element jakości oraz 
czasu reakcji. Natomiast zapewne warunkiem przyznania dopłat jest spełnienie określonych 
wymogów dot. produkcji rolniczej. Spełnienie tych wymogów będzie miało korzystny wpływ 
na środowisko.  
Mając na względzie przesłane uwagi oraz doświadczenia z prac etapu II zdecydowano 
o modyfikacji wskaźników zaproponowanych w I etapie pracy. 

Raport do UE 
Do UE działanie P.RL.4 będzie raportowane wskaźnikowo jako działanie uzupełniające do 
Dyrektywy azotanowej (Supplementary measure do BM-Nitrates). 
 

3.4.5. P.RL.5. Wspieranie rolnictwa zrównoważonego 
 
P.RL.5 Wspieranie rolnictwa zrównoważonego 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Liczba przeprowadzonych szkoleń obejmujących 
zagadnienia rolnictwa zrównoważonego do liczby 
zaplanowanych szkoleń obejmujących zagadnienia 
rolnictwa zrównoważonego [%] 

Brak danych 

 

Wskaźnik skuteczności działania Wartość  

Oddziaływanie na środowisko 
S-szybka reakcja środowiska; W-wolna 
reakcja środowiska; B - brak 
bezpośredniego przełożenia 

Brak możliwości ustalenia 
bezpośredniego przełożenia na 
element jakości oraz czasu reakcji. 
Można jednak założyć, że 
podnoszenie poziomu wiedzy i 
świadomości rolników wpłynie 
korzystnie na stan środowiska. 

brak B 

 
W PWŚK dla działania P.RL.5 jako nazwę działania, zakres rzeczowy oraz jednostki 
odpowiedzialne za wdrażanie danego działania wskazano odpowiednio: 
- nazwa działania: wspieranie rolnictwa zrównoważonego 
- zakres rzeczowy: szkolenie/gminę/rok;  
- jednostka odpowiedzialna za realizację działania: administracja. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przesłanych uwagach przekazała, że 
nie jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację działania. W związku z powyższym 
ankietę przesłano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako podmiotu 
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odpowiedzialnego za realizację polityki Rządu w dziedzinie rolnictwa. Uzyskano odpowiedź, 
że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest instytucją zarządzającą, niemniej jednak nie 
jest w posiadaniu szczegółowych danych, o które się zwrócono. Obecnie prowadzona jest 
korespondencja z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Departament Płatności 
Bezpośrednich) dotycząca jednostek odpowiedzialnych za realizację działań P.RL.4, P.RL.5, 
możliwości wykorzystania danych posiadanych przez ARiMR do oszacowania wskaźnika 
realizacji działania P.RL.4 oraz wskazania źródeł informacji, które mogą być wykorzystane 
przy szacowaniu wskaźnika realizacji działania P.RL.5. Z prośbą o udzielenie informacji czy 
jednostka jest odpowiedzialna za realizację działania P.RL.4 i wypełnienie ankiety zwrócono 
się do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa. Mimo kontaktu telefonicznego 
i mailowego nie uzyskano odpowiedzi.  
Podczas rozmów telefonicznych z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz z Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie uzyskano informację, że ośrodki nie są odpowiedzialne 
za realizację działania P.RL.5. 
Działanie P.RL.5 w tekście PWŚK i w raporcie do UE zostało określone jako działanie 
uzupełniające do Dyrektywy Azotanowej. Nie obliczono wskaźnika skuteczności ze względu 
na brak możliwości ustalenia bezpośredniego przełożenia na element jakości oraz czasu. 
Można jednak założyć, że podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości rolników wpłynie 
korzystnie na stan środowiska. 

Raport do UE 
Do UE działanie P.RL.5 będzie raportowane wskaźnikowo jako działanie uzupełniające do 
Dyrektywy Azotanowej (Supplementary measure do BM-Nitrates). 
 

3.4.6. P.RL.6. Wdrażanie krajowego i wojewódzkiego programu 
zwiększenia lesistości - regulacja lesistości (prowadzone zgodnie 
z planami urządzania lasów dla poszczególnych Nadleśnictw)  

 
P.RL.6 Wdrażanie krajowego i wojewódzkiego programu zwiększenia lesistości – regulacja lesistości 
(prowadzone zgodnie z planami urządzania lasów dla poszczególnych Nadleśnictw) 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Liczba opracowanych i zatwierdzonych 
wojewódzkich programów zwiększania lesistości  w 
stosunku do liczby województw [%] 
 

18,75 % 
 

 
Wskaźnik skuteczności 
działania 

Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska;  
W - wolna reakcja środowiska;  
B - brak bezpośredniego przełożenia 

Brak możliwości ustalenia 
bezpośredniego przełożenia na 
element jakości oraz czasu 
reakcji. 

brak B 

Do obliczenia wskaźnika stopnia realizacji działania wykorzystano dane przesłane przez 
Ministerstwo Środowiska. Wynika z nich, że trzy województwa mają opracowane i 
zatwierdzone programy zwiększania lesistości co w skali kraju stanowi 18,75% stopnia 
realizacji działania. 
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Raport do UE 
Działanie P.RL.6 będzie raportowane wskaźnikowo jako działanie uzupełniające do BM-
Habitats. Wiele wskazuje na to, że działanie w zakresie wdrażania krajowego i 
wojewódzkiego programu zwiększania lesistości pokrywa się z działaniem P.RL.7 zalesianie 
na gruntach państwowych i niepaństwowych (program stanowi podstawę realizacji tego 
działania). Proponuje się raportowanie do UE w ramach P.RL.6 również działań dotyczących 
zalesiania zapisanych w P.RL.7 (które nie jest raportowane do UE). 
 

3.4.7. P.RL.7. Ochrona bioróżnorodności w lasach (zachowanie, 
odtwarzanie i zwiększanie) zgodnie z programami ochrony przyrody 
dla poszczególnych Nadleśnictw 

 
Działanie Opracowanie granicy rolno-leśnej dla gminy. 
P.RL.7 Ochrona bioróżnorodności w lasach (zachowanie, odtwarzanie i zwiększanie) zgodnie z 
programami ochrony przyrody dla poszczególnych Nadleśnictw 
Opracowanie granicy rolno-leśnej dla gminy 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Nazwa wskaźnika: Liczba opracowanych granic rolno-
leśnych [szt.] Brak danych 

 
Wskaźnik skuteczności 
działania 

Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska; W - 
wolna reakcja środowiska; B - brak 
bezpośredniego przełożenia 

Brak możliwości ustalenia 
bezpośredniego przełożenia na 
element jakości oraz czasu 
reakcji. 

brak B 

 
Gminy pomimo, że wykazywały iż posiadają granicę rolno-leśną nie podały jej długości, a to 
był warunek obliczenia wskaźnika skuteczności. stopnia realizacji. Wiązało się z tym, że 
niektóre gminy zmieniły granice administracyjne i zostały przeniesione do innych 
województw. Dodatkowym aspektem nie podania wartości wskaźnika skuteczności działania 
jest fakt iż w wielu gminach brak jest ustalonej granicy rolno-leśnej bądź prace nad jej 
wyznaczeniem przebiegają bardzo wolno. Ponadto granice rolno-leśne były opracowywane 
nieraz ponad 15 lat temu i nie ma kontynuacji tego działania. Gminy wykazywały brak 
możliwości wyznaczenia nowej granicy rolno-leśnej powołując się na przeprowadzone 
analizy istniejącej struktury przestrzennej, klas bonitacyjnych oraz obecnie istniejącej granicy. 
Wyznaczenie granicy prowadzi do powstania kompleksu leśnego, którego powierzchnia nie 
może stanowić mniej niż pięć hektarów. Zgodnie z prawem do utworzenia kompleksu leśnego 
mogą zostać przeznaczone tylko grunty, których zalesienie jest przewidziane w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego (plan urządzeniowo-rolny). Taki zapis prawa 
powoduje iż te grunty nie mogą być przeznaczone na inne cele np. inwestycyjne co skutkuje 
tym, że gminy zwlekają z opracowaniem planów jak i nie podejmują wyznaczania granicy 
rolno-leśnej. Jednocześnie wysoki udział terenów leśnych w ogólnej powierzchni gminy nie 
wskazuje konieczności tworzenia nowych kompleksów leśnych. 
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Działanie Zalesianie gruntów państwowych (grunty będące w posiadaniu Skarbu 
Państwa sukcesywnie przekazywane Lasom Państwowym). 
Działanie Zalesianie gruntów niepaństwowych przez właścicieli. 
P.RL.7 Ochrona bioróżnorodności w lasach (zachowanie, odtwarzanie i zwiększanie) zgodnie z 
programami ochrony przyrody dla poszczególnych Nadleśnictw 
Zalesianie gruntów państwowych (grunty będące w posiadaniu Skarbu Państwa sukcesywnie przekazywane 
Lasom Państwowym) 
Zalesianie gruntów niepaństwowych przez właścicieli 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Procent wykonanych zalesień w stosunku do 
planowanych 38,0% 

 
Wskaźnik skuteczności 
działania 

Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska; W - 
wolna reakcja środowiska; B - brak 
bezpośredniego przełożenia 

Brak możliwości ustalenia 
bezpośredniego przełożenia na 
element jakości oraz czasu 
reakcji. 

brak B 

 
Obliczając wskaźnik stopnia realizacji działania podano łączną wartość zalesień na gruntach 
państwowych i niepaństwowych. Na podstawie ekspertyzy wykonanej przez Instytut 
Badawczy Leśnictwa założono, że do końca 2020 roku lesistość w Polsce wyniesie 29,7%. 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego lesistość Polski na koniec 2010 roku 
wyniosła 29,2%. Dane pokazują, że lesistość w ciągu 10 lat wzrośnie o 0,5%. Zakładając jej 
równomierny wzrost w każdym roku wyniesie ona 0,05%. Przeliczając to na powierzchnię 
Polski (31200000 ha) daje to 15600 ha planowanych zalesień. Według danych podanych 
przez GUS wielkość zalesień na koniec 2010 r. wyniosła 5 865 ha. Dzieląc powierzchnię 
wykonanych zalesień przez planowane oceniono, że skuteczność działania wyniesie 38%. 

Raport do UE 
Działanie to nie jest raportowane do UE. Wiele wskazuje na to, że działanie w zakresie 
zalesiania gruntów państwowych i niepaństwowych pokrywa się z działaniem P.RL.6 (dla 
obydwu taka sama podstawa realizacji działania czyli Krajowy program Zwiększania 
Lesistości). Proponuje się raportowanie do UE w ramach P.RL.6 działań dotyczących 
zalesiania gruntów państwowych i niepaństwowych. 
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3.5. PRZEMYSŁ 

 
3.5.1. P.PU.1. Realizacja "Programu wyposażenia zakładów przemysłu 

rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM 
odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w urządzenia 
zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód" 
- Monitoring zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie 
mniejszej niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do 
wód w zakresie spełnienia wymagań odpowiedniego stopnia 
oczyszczania ścieków 

 
P.PU.1. Realizacja "Programu wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie 
mniejszej niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w urządzenia zapewniające 
wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód" -  

Monitoring zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM 
odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w zakresie spełnienia wymagań odpowiedniego stopnia 
oczyszczania ścieków. 

Wskaźnik stopnia realizacji działania  Wartość 

liczba zakładów skontrolowanych do ogólnej liczby 
zakładów w programie [%] 99 % 

 

Wskaźnik skuteczności 
działania 

Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska; W - 
wolna reakcja środowiska; B - brak 
bezpośredniego przełożenia 

procent zakładów spełniających 
standardy do ogólnej liczby 
zakładów w programie. 

98 % S (kilka lat, czas od kontroli do 
ukończenia inwestycji)  

Azot og. – ładunek zredukowany, kg/d S 

Dorzecze Wisły 1 254  

Dorzecze Odry 871  

Fosfor og. – ładunek zredukowany, kg/d S 

Dorzecze Wisły 461  

Dorzecze Odry 191  

 

W „Programie….” zidentyfikowano 114 zakładów spożywczych odprowadzających ścieki 
o wielkości nie mniejszej niż 4 000 RLM do wód. Według stanu na rok 2005 wszystkie 
zakłady wyposażone były w biologiczne oczyszczalnie ścieków zapewniające 99% redukcji 
ładunków zanieczyszczeń organicznych. Natomiast 51 zakładów nie dotrzymywało 
standardów odpływu w zakresie azotu i fosforu ogólnego.  
Działanie monitoringu/kontroli prowadzone jest systematycznie przez GIOŚ za 
pośrednictwem WIOŚ, który przekazał zamieszczoną poniżej informację na temat 
przeprowadzonych kontroli. 
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Wyniki monitoringu/kontroli zakładów rolno-spożywczych o wielkości nie mniejszej 
niż 4 000 RLM odprowadzających ścieki do wód w zakresie spełnienia wymagań 
odpowiedniego stopnia oczyszczania ścieków. 
W ramach cyklu kontrolnego pt. „Ocena spełniania przez zakłady przemysłu rolno -
spożywczego wymogów art. 13 Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. na 
dzień 31 grudnia 2009 r." kontrolą objęto 113 zakładów. 
Z 39 zakładów, które nie spełniały wymagań art. 13 ww. Dyrektywy na dzień 31 grudnia 
2009 r. naruszenia usunęło 27 zakładów z 5 województw: 

− kujawsko - pomorskiego, 
− lubelskiego, 
− pomorskiego, 
− świętokrzyskiego, 
− zachodniopomorskiego. 

Na dzień 15 marca 2011 r. wymagań nie spełniało jeszcze 9 zakładów w 5 województwach: 
− lubuskim (zakład Bolemin), 
− łódzkim (Brat-Pol sp. z o. o., ZPM Gaik, OSMLECZ Sokolniki), 
− mazowieckim (Dinter ZP Bachorza, ZPOW Agropol Sp. z o. o., Coca-Cola 

Radzymin), 
− podlaskim (OSM Piątnica), 
− śląskim (Spółdzielcza Agrofirma „Szczekociny"). 

Według informacji przekazanych przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska 
w odpowiedzi na pismo z GIOŚ z dnia 23 stycznia 2012 r., na dzień 29 lutego 2012 r. 
spośród ww. zakładów wymagania spełniają 3 zakłady, 1 zakończył działalność 
produkcyjną i jest w stanie likwidacji, 1 zawiesił działalność, natomiast 4 zakłady w 4 
województwach nadal nie spełniają wymagań art. 13 ww. Dyrektywy: 
1.   w lubuskim: 

Zakład Bolemin - pomimo złożonego przez zakład w dniu 12 grudnia 2011 r. wniosku 
do Starosty Gorzowskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie 
ścieków przemysłowych do środowiska, do dnia przekazania niniejszej informacji przez 
Lubuskiego WIOŚ, zakład pozwolenia nie uzyskał. Wobec powyższego Lubuski WIOŚ 
pismem z dnia 20 lutego 2012 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie 
wstrzymania użytkowania instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych. 

2. w łódzkim: 
• ZPM Gaik - odroczono termin płatności kary i ustalono termin usunięcia naruszenia 

do dnia 30 czerwca 2012 r. Zakład realizuje modernizację systemu 
napowietrzania w zakładowej oczyszczalni ścieków. WIOŚ zaplanował 
przeprowadzenia kontroli sprawdzającej po dniu 30 czerwca 2012 r. 

• Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ustalił, że zakład OSM-LECZ 
Sokolniki zakończył działalność produkcyjną i od dnia 31 marca 2011 r. znajduje 
się w upadłości obejmującej likwidację jego majątku. 

3. w podlaskim: 
OSM Piątnica - trwają prace rozbudowy i modernizacji zakładowej oczyszczalni 
ścieków, zakończenie inwestycji przewidziano na 31 października 2012 r. Kontrola 
WIOŚ przeprowadzona w styczniu 2012 r. wykazała, że odprowadzane ścieki nadal 
nie spełniają wymaganych warunków. 
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4. w śląskim: 
Spółdzielcza Agrofirma „Szczekociny" - trwają prace inwestycyjne z zakresu 
rozbudowy i modernizacji oczyszczali ścieków. Termin zakończenia prac przewidziano 
na 30 czerwca 2013 r. Do tej daty odroczono również: termin płatności administracyjnej 
kary pieniężnej za rok 2008 oraz termin usunięcia naruszenia polegającego na 
użytkowaniu instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia. Według informacji 
przekazanych do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w dniu 30 
grudnia 2011 r., prace inwestycyjne przebiegają terminowo, zgodnie z przedłożonym do 
WIOŚ harmonogramem. 

Z informacji przedłożonej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska wynika, że: 

− DINTER Sp. z o.o. ZP Bachorza - od dnia 1 czerwca 2011 r. spółka zawiesiła 
działalność na czas nieokreślony. 

− ZPOW AGROPOL Sp. z o. o. - odprowadzane ścieki spełniają wymagania, 
jednakże od 15 czerwca 2011 r. właścicielem i eksploatatorem oczyszczalni 
ścieków jest APPOL Sp. z o. o, Sp. K. z siedzibą w m. Potycz 1, 05 -530 Góra 
Kalwaria, która na tym terenie prowadzi również działalność w zakresie rolno - 
spożywczym. Ścieki z tych dwóch zakładów są oczyszczane w jednej oczyszczalni. 

Z przedstawionych danych wynika, że w perspektywie do końca 2012 roku tylko 2 zakłady 
nie będą spełniały standardów środowiska (jeden nie realizujący inwestycji i jeden planujący 
zakończenie inwestycji w roku 2013). 
Na podstawie przedstawionych danych obliczono wskaźnik realizacji działania jako procent 
liczby zakładów skontrolowanych do ogólnej liczby zakładów w programie oraz wskaźnik 
skuteczności działania jako procent liczby zakładów spełniających standardy do ogólnej 
liczby zakładów w programie.  
Biorąc pod uwagę czynne w roku 2012 zakłady, które w roku 2009 nie spełniały wymagań 
(Załącznik 2 opracowania Ocena spełnienia przez zakłady przemysłu rolno-spożywczego 
wymogów art. 13 Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. na dzień 31 grudnia 
2009 r. http://www.gios.gov.pl//zalaczniki/artykuly/sprawozdanie_z_cyklu_kontrolnego-
wersja_ostateczna.pdf) obliczono wielkość zredukowanego ładunku azotu i fosforu w wyniku 
poprawy standardów oczyszczania. Na podstawie danych o wielkości RLM (przyjmując, że 
1 RLM odpowiada ładunkowi BZT5 równemu 60 g/d) i średniego stężenie BZT5, azotu 
i fosforu  w ściekach surowych z poszczególnych branż) obliczono wejściowe ładunki azotu 
i fosforu oraz wymagane procenty redukcji (dane na podstawie 
http://kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Programy/KPOSK/Program_Przemysl_R
olno_Spozywczy_2009.zip. Dla zakładów, które nie spełniają wymagań założono procent 
redukcji o połowę mniejszy od wymaganego.  
 
Tab. 1. Stężenia wskaźników w ściekach surowych, wymagane w ściekach oczyszczonych 
oraz wymagany procent redukcji azotu i fosforu. 

Przemysł 
 

Stężenie BZT5 
w ść. sur, 
gO2/m3 

Stężenie azotu og. w 
ściekach, gN/m3 

Wymag. 
% red. 
azotu 

Stężenie fosforu og. w 
ściekach, gP/m3 

Wymag. 
% red. 
fosforu 

 Surow Oczysz Surow Oczysz 

Mleczarski 1 630 135 30 80 41 2 95 

Warzywny 1 799 64 30 60 15 3 80 

Napoje 882 32 30 10 17 2 90 
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Przemysł 
 

Stężenie BZT5 
w ść. sur, 
gO2/m3 

Stężenie azotu og. w 
ściekach, gN/m3 

Wymag. 
% red. 
azotu 

Stężenie fosforu og. w 
ściekach, gP/m3 

Wymag. 
% red. 
fosforu 

 Surow Oczysz Surow Oczysz 

Piwo 2 607 56 30 50 11 2 85 

Mięsny 1 672 173 30 85 32 3 90 

Ziemn. 2 592 148 30 80 28 2 95 

Słodowy 688 55 30 50 20 2 90 

 
Tab. .2. Ładunki w ściekach surowych oraz ładunek zredukowany azotu i fosforu dla 
regionów wodnych. 

Region wodny 
 

RLM 
Ładunek w ściekach 

surowych, kg/d 
Ładunek zredukowany, 

kg/d 

Azot og. Fosfor og. Azot og. Fosfor og. 

Mała Wisła 59 167 294 89 235 85 

Górna Wisła 18 500 92 28 74 27 

Środkowa Wisła 35 0628 1 086 299 718 261 

Dolna Wisła 51 548 289 98 227 89 

Środkowej Odry 48 200 248 47 204 42 

Dolna Odra i Przymorze Zachodnie 53 045 329 61 280 55 

Warta 117 852 507 109 386 94 

Suma końcowa 698 940 2 846 731 2 125 652 

 
Raport do UE 
Raportowane łącznie w formie tekstowej (do. 2000 znaków) działania P.GK.1, P.GK.2, 
P.PU.1 jako związane z realizacją dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 
91/271/EWG (Basic UrbanWasteWater), wprowadzone wartości liczbowe (wzorowane na 
wskaźnikach zaproponowanych przez KE) dotyczyć będą liczby zrealizowanych projektów, 
RLM objętych działaniem. 
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3.6.  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 
3.6.1. P.ZP.1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony 
środowiska, w szczególności dotyczące: ustalonych stref ochrony ujęć 
wód, obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz stref 
zagrożeń powodzią z określeniem sposobu ich użytkowania 
i zagospodarowania, korytarzy ekologicznych stanowiących doliny 
rzek i cieków wraz z ich obudową biologiczną,  obszarów i obiektów 
przyrody prawnie chronionych, obszarów o szczególnych walorach 
przyrodniczych - lasy, zalesienia, zadrzewienia, obszarów 
ograniczonego użytkowania, w tym nie spełniających wymagań w 
zakresie jakości środowiska dla istniejących obiektów uciążliwych i 
niebezpiecznych, rozwoju systemów infrastruktury technicznej 
zwłaszcza gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami wraz 
z wyznaczeniem rezerwy terenów, pod urządzenia i obiekty niezbędne 
do realizacji dla prawidłowego funkcjonowania systemów, 
wyznaczenia rezerw terenów dla potrzeb lokalizacji obiektów 
i urządzeń infrastruktury ochrony środowiska, a także produkujących 
energię (fermy wiatrowe) 

 
P.ZP.1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających 
wymagania i zasady ochrony środowiska, w szczególności dotyczące: ustalonych stref ochrony ujęć wód, 
obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz stref zagrożeń powodzią z określeniem 
sposobu ich użytkowania i zagospodarowania, korytarzy ekologicznych stanowiących doliny rzek i 
cieków wraz z ich obudową biologiczną,  obszarów i obiektów przyrody prawnie chronionych, obszarów 
o szczególnych walorach przyrodniczych - lasy, zalesienia, zadrzewienia, obszarów ograniczonego 
użytkowania, w tym nie spełniających wymagań w zakresie jakości środowiska dla istniejących obiektów 
uciążliwych i niebezpiecznych, rozwoju systemów infrastruktury technicznej zwłaszcza gospodarki 
wodno – ściekowej i gospodarki odpadami wraz z wyznaczeniem rezerwy terenów, pod urządzenia i 
obiekty niezbędne do realizacji dla prawidłowego funkcjonowania systemów, wyznaczenia rezerw 
terenów dla potrzeb lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury ochrony środowiska, a także 
produkujących energię (fermy wiatrowe) 

Wskaźnik stopnia realizacji działania  Wartość 

Procent gmin z opracowywanymi MPZP wg Ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. w stosunku do wszystkich gmin 
w Polsce 

27 % 

 

Wskaźnik skuteczności 
działania 

Wartość Oddziaływanie na środowisko 
S - szybka reakcja środowiska; W - 
wolna reakcja środowiska; B – brak 
bezpośredniego przełożenia 

Procent powierzchni  
opracowywanych MPZP w 
gminach wg Ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. w stosunku do 
powierzchni gmin (całkowitej 
powierzchni Polski 

0,001 % B 
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Wskaźnik stopnia realizacji zadania obliczono jako stosunek liczby gmin z obowiązującymi 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego - na podstawie ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. uwzględniającej wymagania i zasady ochrony środowiska (w oparciu 
o odpowiedzi z ankiet) w stosunku do liczby wszystkich gmin w Polsce.  
Z uwagi na brak możliwości ustalenia bezpośredniego przełożenia realizacji działania na 
element jakości wód oraz czasu reakcji środowiska i w związku z tym trudności w określeniu 
skuteczności, zastępczym wskaźnikiem mógłby być stosunek powierzchni  opracowywanych 
MPZP wg Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. do całkowitej powierzchni Polski.  
 

Wskaźnik Ocena realizacji programu działań w oparciu o 
ankietyzację gmin 

Liczba gmin z obowiązującymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego - 
ogółem  

736 

Liczba gmin z obowiązującymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego - 
na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.,  

675 

Liczba działań = Liczba gmin w Polsce 2 496 

Powierzchnia obszarów gmin z 
obowiązującymi MPZP [ha] 4 992 214 

Powierzchnia obszarów gmin z 
obowiązującymi MPZP - na podstawie ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. [ha] 

3 806 567 

Powierzchnia obszarów gmin (zaplanowana 
do końca 2012 r.) do objęcia miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego - 
na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
[ha]  

2 191 801,5 

Powierzchnia gmin (powierzchnia Polski) [ha] 517 084 175 672 

 
W celu uzupełnienia brakujących danych do celów raportowych (zgodnie z adnotacją przy 
omawianiu wyników z ankiet), Wykonawca wykorzysta w etapie III wyniki gromadzone 
przez GUS na podstawie sprawozdań PP-1 Planowanie przestrzenne za rok 2011, dostępne od 
sierpnia 2012 r. na stronie MTBiGW http://www.transport.gov.pl/2-48edcaaad83e1-1789468-
p_1.htm. 

Raport do UE 
Działanie nie jest raportowane do UE. 
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3.7. KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA 

EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA I 
ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW)  

 
3.7.1. P.OW.1. Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: zespołów 

przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników 
przyrody, stanowisk dokumentacyjnych 

 
P.OW.1 Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: zespołów przyrodniczo -krajobrazowych, użytków 
ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych 

Wskaźnik stopnia  realizacji działania Wartość: 

Procent gmin w których jest realizowana bieżąca ochrona walorów 
przyrodniczych: zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, użytków 
ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, zależnych 
od zasobów wodnych w stosunku do liczby gmin objętych działaniem (które 
udzieliły odpowiedzi na ankietę) 
0 – prace nad ochroną nie rozpoczęte [%] 
1 – działania ochronne w fazie przygotowania [%] 
2 –ochrona w/w obiektów istnieje, jest wdrożona i realizowana na bieżąco [%] 

0 – 20 % 
1 -7 % 

2 -73 % 

 

Wskaźnik skuteczności działania Wartość  Oddziaływanie na 
środowisko 

S - szybka reakcja 
środowiska;  
W - wolna reakcja 
środowiska;  
B - brak bezpośredniego 
przełożenia 

Wskaźnik efektywności ekologicznej. 
Wskaźnika nie można wyliczyć. 
Ocena skuteczności wdrożenia planu ochrony  
wymaga czasu i monitoringu wartości 
przyrodniczych danego obiektu. Dlatego też 
na aktualnym etapie wdrażania działań 
obliczanie wskaźnika skuteczności jest 
niemożliwe. Dla obliczenia wskaźnika 
skuteczności niezbędny jest monitoring 
zarówno sprzed wdrożenia działania jak i po 
wdrożeniu. 

 
 
 
 

brak S, W 

 
Wskaźnik stopnia realizacji działania P.OW.1 obliczono na podstawie danych uzyskanych od 
gmin, które odpowiedziały na ankietę (597 gmin). 
Wskaźniki stopnia realizacji działania odniesiono do 300 gmin, od których otrzymano 
merytoryczne odpowiedzi (po odrzuceniu gmin z odpowiedzią „nie dotyczy”). Przyjęto, że 
odpowiedź „nie dotyczy” podały te gminy, które nie posiadają na swym terenie zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk 
dokumentacyjnych związanych z gospodarką wodną i w związku z tym nie realizują takiego 
działania. 
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Raport do UE 
Działanie P.OW.1 raportowane będzie wskaźnikowo jako supplementary measure do BM 
Habitats i BM Birds. 
Raportowanym wskaźnikiem będzie wskaźnik stopnia realizacji działania. Opiera się on na 3-
stopniowej skali: 
0 – prace nad ochroną nie rozpoczęte, 
1 – działania ochronne w fazie przygotowania, 
2 –ochrona w/w obiektów istnieje, jest wdrożona i realizowana na bieżąco. 
 

3.7.2. P.OW.2. Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i 
naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz 
dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych) 

Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 
P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie 
siedlisk przyrodniczych) 

Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 

Wskaźnik stopnia  realizacji działania Wartość: 

Procent liczby obszarów Natura 2000, w których opracowano plany zadań ochronnych w 
stosunku do liczby obszarów Natura 2000 (co do których  udzielono odpowiedzi na 
ankiety) 
0 – prace nad planem nie rozpoczęte  
1 – plan w trakcie opracowywania 
2 – plan zadań ochronnych wdrożony 

0 - 43% 
1 – 56,3% 
2 - 0,7% 

 

 

Wskaźnik skuteczności działania Wartość  Oddziaływanie na 
środowisko 

S - szybka reakcja 
środowiska;  
W - wolna reakcja 
środowiska;  
B - brak bezpośredniego 
przełożenia  

Wskaźnik efektywności ekologicznej  
Wskaźnika nie można wyliczyć 
Ocena skuteczności wdrożenia planu zadań ochronnych 
wymaga czasu i monitoringu wartości przyrodniczych 
danego obszaru NATURA 2000. Dlatego też na aktualnym 
etapie wdrażania działań obliczanie wskaźnika 
skuteczności jest niemożliwe. Dla obliczenia wskaźnika 
skuteczności niezbędny jest monitoring zarówno sprzed 
wdrożenia działania jak i po wdrożeniu. Poniżej 
przedstawiono ogólne propozycje metodyki liczenia 
wskaźnika skuteczności 

 
 
 
 

brak W 

 
Wskaźnik stopnia realizacji działania obliczono dla wszystkich obszarów, dla których 
otrzymano informacje. Wskaźnik stopnia realizacji liczony jest jako procent obszarów Natura 
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2000, w których opracowano plan zadań ochronnych w stosunku do ilości obszarów Natura 
2000. Zebrane informacje dotyczące realizacji działania P.OW.2 odnoszą się w sumie do 605 
obszarów Natura2000, z czego: 

− Prace nad planem nie rozpoczęte – w 261 obszarach Natura2000, 
− Plan zadań ochronnych w fazie opracowywania – dla 340 obszarów Natura2000,  
− Dla 4 obszarów Natura2000 plan zadań ochronnych istnieje, jest wdrożony 

i realizowany na bieżąco. 
W odpowiedziach na ankiety uzyskano także informacje dotyczące planów ochrony 
(o których nie ma mowy w tym działaniu). Dotyczy to najczęściej obszarów Natura 2000 
leżących na terenie parku narodowego.  

Wskaźniki oceny skuteczności działania  
Zgodnie z zapisem w katalogu działań, które zalicza opracowanie planów zadań ochronnych 
dla obszarów Natura 2000 do zadania mającego na celu „Ochronę, zachowanie 
i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie 
siedlisk przyrodniczych” ocena skuteczności powinna być oceniana po efektach 
przyrodniczych (poprawa stanu ekologicznego, zwiększenie bioróżnorodności, odnowa 
struktur morfologicznych, ochrona i odnowa siedlisk etc.) a nie według procentu 
zatwierdzonych planów. Plany w praktyce mogą dla przyrody przynosić efekty zarówno 
znaczące jak i mogą okazać się mało skuteczne. Tak pojęta ocena skuteczności wdrożenia 
planu ochrony wymaga czasu i monitoringu wartości przyrodniczych danego obszaru 
NATURA 2000. Dlatego też na aktualnym etapie wdrażania działań obliczanie wskaźnika 
skuteczności jest niemożliwe.  
 
Działanie P.OW.2 jest realizowane przez GDOŚ w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 
pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski". 
Realizacja projektu rozpoczęła się w IV kwartale 2009 r., a zakończy się w III kwartale 
2013 r. (wg www.gdos.gov.pl). 
Raportowanie do KE dotyczy stanu środowiska i jest realizowane przez GIOŚ zgodnie 
z wytycznymi „Wskazówki do opracowania projektów raportów do Komisji Europejskiej 
z wyników monitoringu i nadzoru stanu zachowania gatunków roślin i zwierząt oraz typów 
siedlisk przyrodniczych, wymienionych w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej” 
(www.gios.gov.pl) i dotyczy monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym 
uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.  
Raport do KE, w którym znajdą się informacje dotyczące opracowania planów zadań 
ochronnych dla obszarów Natura 2000 będzie wykonany przez GDOŚ do czerwca 2013 r. dla 
obszarów „siedliskowych” oraz do końca roku 2013 dla obszarów „ptasich”. (Informacje 
pozyskano z rozmowy telefonicznej z pracownikami GDOŚ, wydział ds. wdrażania 
projektów). 
Raportowanie do UE stopnia realizacji PZO (planów zadań ochronnych) dla obszarów Natura 
2000 (zarówno według dyrektywy ptasiej jak i habitatowej) zgodnie z dokumentem 
„Assessment and reporting under Article 17 of the Habitats Directive. Reporting Formats for 
the period 2007-2012.May 2011” oraz Annex 1: General report format, ref. Article 12 of the 
Birds Directive, for the 2008-2012 report przebiega wg następującego wzorca: 
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0. Comprehensive management plans for the Natura 2000 sites (Art. 6(1)) 

Management plans are considered as operational instruments that outline practical measures to 
achieve the conservation objectives for the sites in the network (see guidance document). 

4.1 Number of sites for which management plans have been 
adopted 

 

4.2. % of the network area covered by management plans  

4.3. Number of sites for which management plans are under 
preparation 

Optional 

 

Raport do UE 
Działanie P.OW.2 raportowane będzie opisowo jako basic measure do BM Habitats i BM 
Birds. 
Raportowanym wskaźnikiem będzie wskaźnik stopnia realizacji działania. Opiera się on na 3-
stopniowej skali: 
0 – prace nad planem nie rozpoczęte, 
1 – plan zadań ochronnych w fazie opracowywania, 
2 – plan zadań ochronnych istnieje, jest wdrożony i realizowany na bieżąco. 
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3.7.3. P.OW.3. Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie 

obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (cieki naturalne) 
 
P.OW.3 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla 
migracji ryb (cieki naturalne) 

Budowa, modernizacja przepławki na odcinkach cieków istotnych dla ekosystemów 
Budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek  
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość: 
Procent długości cieków udrożnionych w stosunku do 
długości cieków objętych działaniem 
0 – nie rozpoczęte 
1 – w fazie planowania 
2 – w fazie budowlanej 
3 - inwestycja ukończona 
informacja niekompletna 

0 – 65,2 % 
1 – 7,7 % 
2 – 9,5 % 

3 – 10,7 % 
6,9 % (informacja niekompletna) 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość  Oddziaływanie na 

środowisko 
S - szybka reakcja 

środowiska; 
W - wolna reakcja 

środowiska; 
B - brak bezpośredniego 

przełożenia 
Wskaźnik  efektywności ekologicznej 
Wskaźnika nie można wyliczyć Skuteczność powinna być 
oceniana po skutkach ekologicznych, a nie według wykonanych 
zadań (inwestycji). Wybudowanie 100% założonych przepławek 
jeszcze nie oznacza ich przełożenia na efektywność przyrodniczą 
(pełne odtworzenie drożności, stan ichtiofauny, 
makrobezkręgowców etc.). Ocena skuteczności wymaga czasu i 
monitoringu stopnia funkcjonalności przepławek oraz  
monitoringu środowiskowego, badającego stopień odnowy życia 
biologicznego w cieku (dzięki udrożnieniu rzeki). Szczególnie 
trudne jest uwzględnienie synergii różnorodnych działań. Tak 
więc na aktualnym  etapie wdrażania programu działań obliczanie 
wskaźnika skuteczności jest niemożliwe. Dla obliczenia 
wskaźnika skuteczności niezbędny jest monitoring zarówno 
sprzed wdrożenia działania jak i po wdrożeniu. 

brak 
W 

 
Ww. wymienione wartości wskaźnika stopnia realizacji działania zostały obliczone jako 
średnia z 8 instytucji, od których otrzymano merytoryczną odpowiedź (1 RZGW i 7 
WZMiUW.)  
Każdorazowo (dla RZGW i WZMiUW) obliczony został procent długości cieków 
udrożnionych do sumy długości cieków objętych tym działaniem.  
Przykład obliczeń: 
W gestii RZGW jest 50 cieków przeznaczonych według PWŚK do udrożnienia, suma 
długości tych cieków wynosi 3 000 km. 
Rozpatrujemy całe cieki: 
6 cieków o łącznej długości 350 km odzyskało drożność – inwestycja ukończona. 
Na 15 ciekach o łącznej długości 660 km trwają prace budowlane (udrażniające). 
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Dla 19 cieków o łącznej długości 990 km – projekt udrożnienia jest w fazie opracowywania. 
Dla 10 cieków o łącznej długości 1 000 km prace nad planem udrożnienia są nie rozpoczęte. 
 

W związku z tym wypełniona ankieta powinna być wypełniona następująco: 
Inwestycja ukończona: 11,67 %. 
Projekt udrożnienia w fazie budowlanej: 22 %. 
Projekt udrożnienia w fazie opracowywania: 33 %. 
Prace nad planem udrożnienia nie rozpoczęte: 33,33 %. 
Rozpatrywać należy cały ciek – jeśli do jego udrożnienia potrzeba wybudowania 10 
przepławek, a wybudowano 9 to traktujemy go jako ciek będący wciąż w fazie budowlanej 
(udrażniającej) 
 
Ocena skuteczności działania 
Ocenianym działaniem jest umożliwienie migracji ryb oraz innych organizmów wodnych ze 
szczególnym uwzględnieniem gatunków kluczowych (jesiotr, anadromiczne łososiowate, 
pozostałe ryby wędrowne, pozostałe ryby). Efektywność przepławki jest sprawą wtórną, którą 
będzie można ocenić dopiero w wyniku kilkuletniego monitoringu przepławki. Skuteczność 
działania należy zmierzyć wskaźnikiem odnoszącym się do długości rzek z przywróconymi 
warunkami migracji5

Wskaźnik należałoby rozbić na trzy grupy: działania na rzekach szczególnie istotnych dla 
migracji ryb, działania na rzekach istotnych i na pozostałych

. Wskaźnik ten należałoby uzupełnić powierzchnią tarlisk, do których 
ryby uzyskały dostęp w wyniku realizacji działania, ale z uwagi na brak oceny 
hydromorfologicznej nie jest to na obecnym etapie możliwe. 

6

1. W Programie wodno-środowiskowym kraju w wielu przypadkach działanie nie jest 
przypisane do cieku lecz jedynie do scalonej. Tak więc mając np. w SCWP 8 cieków nie 
wiadomo, które z nich mają być udrożnione. Drożność cieków nie powinna być oceniana 
dla scalonych części wód. Wybudowanie przepławek w danej scalonej nie udrożni cieku 
gdy w sąsiednich scalonych (szczególnie tych poniżej) drożność nie będzie zachowana. 
Przywracanie drożności powinno być oceniane dla całych cieków (po rzekach). Tak więc 
należy przeanalizować cały ciek – oceniając, które obiekty wymagają budowy lub 
usprawnienia przepławek a które powinny ulec przebudowie lub likwidacji tak, aby ciek 

. 
Wskaźnik przywróconych warunków migracji proponuje się wyliczać następująco: 
WM = ΣDM /ΣD *100 
gdzie: 
WM – wskaźnik przywróconych warunków migracji; 
D – długość istotnych cieków w JCWP (ewentualnie SCWP, ewentualnie w zlewniach rzek); 
DM - długość istotnych cieków w JCWP (ewentualnie SCWP, ewentualnie w zlewniach rzek), 
dla których przywrócono warunki migracji. 
Dla obliczenia wskaźnika skuteczności niezbędny jest monitoring zarówno sprzed wdrożenia 
działania jak i po wdrożeniu. Tak więc na aktualnym etapie wdrażania programu działań 
obliczanie wskaźnika skuteczności jest niemożliwe. 
Uwagi ogólne: 

                                                 
5 Do tego wskaźnika niezbędna jest dyskusja, czy powinien być liczony dla wszystkich JCWP (SCWP) czy dla 
JCWP (SCWP) spełniających pewne warunki brzegowe (np. o SNQ w przekroju ujściowym powyżej >1m3/s lub 
o powierzchni zlewni > 50 km2 dla typów wyżynnych i górskich i 100 (a nawet 200) dla typów nizinnych. 
6 Rzeki szczególnie istotne i istotne należy określić na podstawie opracowania KZGW 2010. 
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odzyskał drożność. Ponadto problem drożności cieków należy rozważać w aspekcie 
szerszym uwzględniającym trasy wędrówek ryb zarówno w ciekach głównych jak i ich 
istotnych dopływach.  

2. Jednostka odpowiedzialna wg PWŚK– najczęściej występuje: „administrator” cieku lub 
„właściciel obiektu”. Tak więc brak podstawowej informacji czy administratorem jest 
RZGW, WZMiUW lub Lasy Państwowe. Z reguły nie wiadomo też, kto jest 
właścicielem obiektu. Np. w P.OW.3 – na 80 rekordów tylko w 5 jest mowa 
o administratorze cieku jako jednostce odpowiedzialnej, a reszta to właściciel obiektu. 
W P.OW.4 - na 408 rekordów tylko w 11 jest mowa o administratorze cieku a reszta to 
właściciel obiektu. Takie informacje powinny być zarówno w gestii Urzędów 
Marszałkowskich jak i administratorów cieków. Co do odpowiedzialności za udrożnienie 
cieku (działania P.OW.3 i P.OW.4) powinno być to być jasno ustalone przez KZGW. 
Naszym zdaniem nie mogą to być poszczególni właściciele obiektów piętrzących (ktoś 
działaniem udrożnienia cieku musi sterować i kontrolować jego realizację) – właściciele 
mogą odpowiadać wyłącznie za udrożnienie swojego obiektu a nie całego cieku. 
Zdaniem autorów procedura powinna być następująca: odpowiedzialnym za udrożnienie 
cieku jest administrator cieku, który udrażnia swoje obiekty a w przypadku innych 
właścicieli, we współpracy z właściwymi organami (marszałek, starosta) drożność 
obiektów uzyskuje drogą pozwoleń  wodnoprawnych. Udrażnianie poszczególnych 
obiektów musi być skoordynowane w ramach udrażniania całego cieku. 

Wnioski ogólne pod kątem oceny merytorycznej wyników ankiet  
Niektóre cieki mają realizowane działania udrażniające w ramach innych (odrębnych od 
PWŚK) programów – np. cieki administrowane przez Lasy Państwowe. Nie ma osobnego 
planu udrożnienia tych cieków (likwidacji przepławek, innych przegród etc). Ok. 200 
nadleśnictw bierze obecnie udział w dwóch większych projektach unijnych (finansowanie 
przez LP na poziomie 15 %) dotyczących: 1-zwiększenia możliwości retencyjnych lasów 2- 
przeciwdziałania skutkom powodzi. W ramach tego pierwszego projektu realizowane będą 
działania udrażniające cieki, ale nie tylko, także działania renaturyzacyjne i inne. Jest znany 
koszt projektu całego, ale nie jest znana kwota przeznaczona na udrożnienie. Oba projekty 
mają trwać do końca 2015 r. i dopiero wtedy będzie można określić koszty poszczególnych 
działań, wchodzących w skład projektu. W tej chwili nie ma możliwości określenia stanu 
realizacji -na grudzień 2012- takich działań, ponieważ termin ich zakończenia to 2015 r. 
Lasy Państwowe nie dysponują informacją odnośnie długości wszystkich cieków, którymi 
zarządzają. Tym samym nie są w stanie powiedzieć, jaki procent tej długości objęty jest 
planem udrożnienia. 
W większości wypadków brak możliwości oceny przez ankietowanych w jakim stanie będzie 
realizacja działania na koniec 2012 roku. 

Raport do UE 
Działanie to w Programie wodno-środowiskowym kraju w 356 przypadkach jest 
kwalifikowane jako podstawowe, a w 132 jako uzupełniające. Ponieważ nie znaleziono 
kryteriów według których dokonano takiego podziału (np. jakie działania podstawowe 
udrażniające cieki wspomagane są przez  wymienione w PWŚK działania uzupełniające) 
postanowiono uznać wszystkie 488 działań jako podstawowe.  
Uzasadnienie: Tak jak już pisano w Etapie I prac - celem budowy przepławek jest udrożnienie 
cieku, a więc przywrócenie mu ciągłości oraz funkcji korytarza ekologicznego, a to wynika 
wprost z realizacji  Artykułu 11 punkt 3i Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zgodnie z zapisem 
tego artykułu dotyczy to również silnie zmienionych części wód. Są też podstawy aby 
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rozważać, że działanie to jako podstawowe wynika też z Artykułu 12 Dyrektywy 
Siedliskowej punkt 1 b, d. oraz (w mniejszym stopniu) z Artykułu 1 punkt i. 
Zdaniem autorów podział cieków przeznaczonych do udrożnienia na priorytetowe i nie 
priorytetowe [Ostateczne wyznaczenie silnie zmienionych i sztucznych części wód w oparciu 
o analizy ekonomiczne wraz z określeniem działań restytucyjnych w regionach wodnych, 
IMGW Wrocław, 2007] nie jest tożsame z kwalifikacją działań podstawowych lub 
uzupełniających. Cieki priorytetowe to cieki, które powinny być udrażniane w pierwszej 
kolejności i nie ma to przełożenia na podział działań: podstawowe i uzupełniające. Działania 
uzupełniające są stosowane w przypadku gdy działania podstawowe (związane 
z dyrektywami) mogą się okazać nie wystarczające (Art. 11 punkt 4 RDW: „Działania 
.uzupełniające. są to działania opracowane i wdrażane w uzupełnieniu do działań 
podstawowych, dla osiągnięcia celów ustalonych na podstawie art. 4”). Tak więc: tam, gdzie 
udrażnianie cieków zakwalifikowano jako działanie uzupełniające brak jest informacji jakie 
są działania podstawowe. Ponadto cytowane opracowanie: „Ostateczne wyznaczenie silnie 
zmienionych i sztucznych części wód w oparciu o analizy ekonomiczne wraz z określeniem 
działań restytucyjnych w regionach wodnych” [IMGW Wrocław, 2007] nie dotyczy całej 
Polski. Przykładowo w opracowaniu „Ostateczne wyznaczenie silnie zmienionych 
i sztucznych części wód w oparciu o analizy ekonomiczne wraz z określeniem działań 
restytucyjnych w regionach wodnych na obszarze działania RZGW w Krakowie” [Kraków, 
2007] podział cieków na priorytetowe i nie priorytetowe nie istnieje. 
Działanie P.OW.3 przewidziane jest do raportowania (wskaźnikowo) do UE jako Other basic.  
Wskaźnik stopnia realizacji działania opiera się na 4-stopniowej skali: 
0 – nie rozpoczęte, 
1 – w fazie planowania, 
2 – w fazie budowlanej, 
3 - inwestycja ukończona. 
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3.7.4. P.OW.4. Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie 

obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (silnie zmienione)  
 
P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę 
dla migracji ryb (silnie zmienione) 

Budowa, modernizacja przepławki na odcinkach cieków istotnych dla ekosystemów 
Budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek  
Wskaźnik stopnia  realizacji działania Wartość: 

Procent długości cieków udrożnionych w stosunku do 
długości cieków objętych działaniem 
0 – nie rozpoczęte 
1 – w fazie planowania 
2 – w fazie budowlanej 
3 - inwestycja ukończona  
informacja niekompletna 

0 – 74,5% 
1 -  14% 
2 – 2,6% 
3 - 5,1% 

3,8% (informacja niekompletna) 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na 

środowisko 
S - szybka reakcja 
środowiska;  
W - wolna reakcja 
środowiska;  
B - brak bezpośredniego 
przełożenia  

Wskaźnik  efektywności ekologicznej 
Wskaźnika nie można wyliczyć Skuteczność powinna być 
oceniana po skutkach ekologicznych, a nie według 
wykonanych zadań (inwestycji). Wybudowanie 100% 
założonych przepławek jeszcze nie oznacza ich przełożenia 
na efektywność przyrodniczą (pełne odtworzenie drożności, 
stan ichtiofauny, makrobezkręgowców etc.). Ocena 
skuteczności wymaga czasu i monitoringu stopnia 
funkcjonalności przepławek oraz  monitoringu 
środowiskowego, badającego stopień odnowy życia 
biologicznego w cieku (dzięki udrożnieniu rzeki). 
Szczególnie trudne jest uwzględnienie synergii 
różnorodnych działań. Tak więc na aktualnym  etapie 
wdrażania programu działań obliczanie wskaźnika 
skuteczności jest niemożliwe. Dla obliczenia wskaźnika 
skuteczności niezbędny jest monitoring zarówno sprzed 
wdrożenia działania jak i po wdrożeniu. 

brak 
W 

 
Ww. wymienione wartości wskaźnika stopnia realizacji działania zostały obliczone jako 
średnia z 10 instytucji, od których otrzymano merytoryczną odpowiedź (3 RZGW i 7 
WZMiUW.) 
Każdorazowo (dla RZGW i WZMiUW) obliczony został procent długości cieków 
udrożnionych do sumy długości cieków objętych tym działaniem.  
Przykład obliczeń: 
W gestii RZGW jest 50 cieków przeznaczonych według PWŚK do udrożnienia, suma 
długości tych cieków wynosi 3 000 km. 
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Rozpatrujemy całe cieki: 
6 cieków o łącznej długości 350 km odzyskało drożność – inwestycja ukończona. 
Na 15 ciekach o łącznej długości 660 km trwają prace budowlane (udrażniające). 
Dla 19 cieków o łącznej długości 990 km – projekt udrożnienia jest w fazie opracowywania. 
Dla 10 cieków o łącznej długości 1 000 km prace nad planem udrożnienia są nie rozpoczęte. 
 
W związku z tym wypełniona ankieta powinna być wypełniona następująco: 
Inwestycja ukończona: 11,67 % 

Projekt udrożnienia w fazie budowlanej: 22 % 

Projekt udrożnienia w fazie opracowywania: 33 % 

Prace nad planem udrożnienia nie rozpoczęte:  33,33 % 
 
Rozpatrywać należy cały ciek – jeśli do jego udrożnienia potrzeba wybudowania 
10 przepławek, a wybudowano 9 to traktujemy go jako ciek będący wciąż w fazie 
budowlanej (udrażniającej) 

 
Ocena skuteczności działania 
Ocenianym działaniem jest umożliwienie migracji ryb oraz innych organizmów wodnych ze 
szczególnym uwzględnieniem gatunków kluczowych (jesiotr, anadromiczne łososiowate, 
pozostałe ryby wędrowne, pozostałe ryby). Efektywność przepławki jest sprawą wtórną, którą 
będzie można ocenić dopiero w wyniku kilkuletniego monitoringu przepławki. Skuteczność 
działania należy zmierzyć wskaźnikiem odnoszącym się do długości rzek z przywróconymi 
warunkami migracji. Wskaźnik ten należałoby uzupełnić powierzchnią tarlisk, do których 
ryby uzyskały dostęp w wyniku realizacji działania, ale z uwagi na brak oceny 
hydromorfologicznej nie jest to na obecnym etapie możliwe. 
Wskaźnik należałoby rozbić na trzy grupy: działania na rzekach szczególnie istotnych dla 
migracji ryb, działania na rzekach istotnych i na pozostałych. 
Wskaźnik przywróconych warunków migracji proponuje się wyliczać następująco: 
WM = ΣDM /ΣD*100 

gdzie: 
WM – wskaźnik przywróconych warunków migracji; 
D – długość istotnych cieków w JCWP (ewentualnie SCWP, ewentualnie w zlewniach 
rzek); 
DM - długość istotnych cieków w JCWP (ewentualnie SCWP, ewentualnie w zlewniach 
rzek), dla których przywrócono warunki migracji. 

Dla obliczenia ww. wskaźnika skuteczności niezbędny jest monitoring zarówno sprzed 
wdrożenia działania jak i po wdrożeniu.. Tak więc na aktualnym etapie wdrażania programu 
działań obliczanie wskaźnika skuteczności jest niemożliwe. 
Dla określenia będącej w liczniku wskaźnika wartości DM,  stanowiącej długość cieków, dla 
których przywrócono warunki migracji niezbędny jest monitoring zarówno sprzed wdrożenia 
działania jak i po wdrożeniu. Wartość ta powinna być oceniana po skutkach ekologicznych, a 
nie według wykonanych zadań (inwestycji). Przykładowo wybudowanie 100% założonych na 
cieku przepławek jeszcze nie oznacza ich przełożenia na efektywność przyrodniczą, a więc 
pełne odtworzenie drożności, stan ichtiofauny, makrobezkręgowców, możliwość ich 
przemieszczania etc. etc. Tak więc dalszy tok postępowania oceny skuteczności działania 
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powinien obejmować monitoring stanu wyjściowego – sprzed udrożnienia oraz monitoring po 
udrożnieniu (przeprowadzony na przestrzeni kilku lat). 
Raport do UE 
Działanie P.OW.4 przewidziane jest do raportowania (wskaźnikowo) do UE jako Other basic. 
Wskaźnik stopnia realizacji działania opiera się na 4-stopniowej skali: 
0 – nie rozpoczęte, 
1 – w fazie planowania, 
2 – w fazie budowlanej, 
3 - inwestycja ukończona. 
 

3.7.5. PD.OW.2 Monitorowanie ekosystemów zależnych od wód 
podziemnych 

UWAGA - Ankieta adresowana do RDOŚ (w tym  RDOŚ w Warszawie w zakresie kopalni 
Wierzbica). Ankietę wypełnia RDOŚ na podstawie posiadanej informacji o monitoringach 
wód podziemnych w obszarach chronionych ekosystemów podmokłych i innych zależnych od 
wód podziemnych. 

∗ uwaga – patrz PD.PR.1 
 

PD.OW.2 Monitorowanie ekosystemów zależnych od wód podziemnych 

Wskaźnik stopnia  realizacji działania Wartość 

Powierzchnia chronionych obszarów podmokłych / liczba obiektów sklasyfikowanych jako 
podmokłe obszary chronione - wymagających monitoringu wód gruntowych 

 

Powierzchnia chronionych ekosystemów sklasyfikowanych jako obszary chronione zależne od wód 
podziemnych - wymagających monitoringu wód gruntowych 

 

Projekt monitoringu wód podziemnych przesuszonych torfowisk i obszarów podmokłych w rejonie 
kopalni "Wierzbica" (dotyczy RDOŚ w Warszawie) 

 

 

Wskaźnik skuteczności działania∗ Wartość Oddziaływanie na 
środowisko 
S - szybka reakcja 
środowiska;  
W - wolna reakcja 
środowiska;  
B - brak 
bezpośredniego 
przełożenia  

Procent powierzchni chronionych obszarów podmokłych (ogólnej 
liczby obiektów sklasyfikowanych jako podmokłe obszary chronione) 
wymagających monitoringu wód gruntowych - objętych takim 
monitoringiem 

 B 

Procent powierzchni chronionych ekosystemów sklasyfikowanych jako 
zależne od wód podziemnych objętych monitoringiem wód gruntowych 
w ogólnej powierzchni takich ekosystemów wymagających monitoringu 
wód gruntowych 

 B 

Wdrożenie monitoringu wód podziemnych przesuszonych torfowisk i 
obszarów podmokłych w rejonie kopalni "Wierzbica" (dotyczy RDOŚ 
w Warszawie) 

 B 
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RDOŚ 
Liczba wysłanych ankiet 16 

Liczba / procent odpowiedzi  3 / 18 % 

 
Czy ankieta dotyczy organu dotyczy nie dotyczy 

Liczba - 3 

 
Procent odpowiedzi potwierdzających, że działanie ma być realizowane -% 

Stopień realizacji działania z uwzględnieniem opóźnień - 

 

Etap realizacji działania Wykonywane Zakończone Nie 
raportowane Planowane 

% - - - - 

Uwaga: Działania w ujęciu procentowym odniesiono do liczby odpowiedzi. 
 
Nie otrzymano odpowiedzi na działania podstawowe w zasadniczej części ankiet 
otrzymanych z instytucji. 
Raport do UE 
Raportowane jako Basic: Birds, Habitats. 
Raport opisowy:  
Wykonanie i wdrożenie projektu oraz raportowanie wyników monitoringu wód podziemnych 
przesuszonych torfowisk i obszarów podmokłych w rejonie kopalni "Wierzbica" 
Cementownia "Małogoszcz" Lafarge (identyfikacja zmian położenia zwierciadła wód 
podziemnych). 
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3.8. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 
 

3.8.1. P.OP.1. Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 
 
Działanie Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 
P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 
Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Procent obszaru działania wszystkich RZGW dla 
których opracowano warunki korzystania z wód 
regionu. 

nie rozpoczęto – 1,6 % 
w trakcie opracowania, realizacji – 98,4 % 
zostały opracowane – 0 % 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

S - szybka reakcja środowiska;  
W - wolna reakcja środowiska;  
B - brak bezpośredniego 
przełożenia 

Optymalizacja gospodarki wodnej w regionie – 
podniesienie walorów środowiska 

Brak możliwości 
określenia wskaźnika 
- większa liczba 
opracowanych 
warunków 
korzystania z wód 
regionu zwiększa 
wartość wskaźnika 
skuteczności. 

W 

 
Poniższa tabela przedstawia uzyskane odpowiedzi na pytanie dotyczące opracowania warunków 
korzystania z wód regionu (odpowiedzi uzyskane z RZGW) 

Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 

Nazwa RZGW Powierzchnia RZGW [km2]* 

Jaki procent obszaru działania RZGW ma 
opracowane warunki korzystania z wód 
regionu?  
a) nie 
rozpoczęto 

b) w trakcie 
realizacji 

c) został 
opracowany 

% km2 % km2 % km2 
Gdańsk 34 789,9 0 0,0 100 34 789,9 0 0 
Kraków 47 802,2 0 0,0 100 47 802,2 0 0 
Poznań 54 480,0 0 0,0 100 54 480,0 0 0 
Gliwice 10 333,2 50 5 166,6 50 5 166,6 0 0 
Szczecin 20 238,6 0 0,0 100 20 238,6 0 0 
Warszawa 119 287,9 0 0,0 100 119 287,9 0 0 
Wrocław 45 319,8 0 0,0 100 45 319,8 0 0 
  1,6  98,4  0  

* Źródło danych: Zamawiający.  

 
Dla działania P.OP.1 – ,,Opracowanie warunków korzystania z wód regionu” zmieniono 
wskaźnik stopnia realizacji. W etapie I jako wskaźnik zaproponowano ,,Liczba opracowanych 
dokumentów "Warunki korzystania z wód regionu" w stosunku do ilości regionów”. 



 
 

233 

Działanie to obejmuje 1064 SCWP. Proponuje się inny wskaźnik: Procent obszaru działania 
wszystkich RZGW dla których opracowano warunki korzystania z wód regionu. 
 
Opracowanie "Programu redukcji fosforu" dla części wód 
P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu  
Opracowanie "Programu redukcji fosforu" dla części wód 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Procent obszaru działania 5 RZGW dla których 
opracowano program redukcji fosforu dla części 
wód. 

nie rozpoczęto – 82,1 % 
w trakcie opracowania, realizacji – 17,9 % 
zostały opracowane – 0 % 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

S - szybka reakcja środowiska;  
W - wolna reakcja środowiska;  
B - brak bezpośredniego 
przełożenia 

Ograniczenie wielkości emisji fosforu w stosunku 
do poziomu wyjściowego 

Brak możliwości 
określenia wskaźnika 

– wskaźnik można 
określić dopiero po 

opracowaniu 
Programu redukcji 

fosforu 

W 

 
Poniższa tabela przedstawia uzyskane odpowiedzi na pytanie dotyczące opracowania 
"Programu redukcji fosforu" dla części wód (odpowiedzi uzyskane z RZGW). 
Opracowanie "Programu redukcji fosforu" dla części wód 

Nazwa RZGW 
  

Powierzchnia RZGW [km2]* 
  

Jaki procent obszaru działania RZGW posiada 
opracowane programy redukcji fosforu dla części 
wód? 
a) nie rozpoczęto b) w trakcie 

realizacji 
c) został 
opracowany 

% km2 % km2 % km2 
Gdańsk 34 789,9 100 34 789,9 0 0,0 0 0 
Kraków 47 802,2 0 0,0 100 47 802,2 0 0 
Gliwice 10 333,2 100 10 333,2 0 0,0 0 0 
Warszawa 119 287,9 100 119 287,9 0 0,0 0 0 
Poznań 54 480,0 100 54 480,0 0 0,0 0 0 
  82,1  17,9  0  

* Źródło danych: Zamawiający.  

 
Dla działania P.OP.1 – Opracowanie ,,Programu redukcji fosforu” dla części wód zmieniono 
wskaźnik stopnia realizacji. W etapie I jako wskaźnik zaproponowano ,,Liczba opracowanych 
dokumentów "Program redukcji fosforu". Działanie to obejmuje 10 SCWP. Proponuje się 
inny wskaźnik: Procent obszaru działania 5 RZGW dla których opracowano program redukcji 
fosforu dla części wód. 
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Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód, zwłaszcza na terenach 
o znacznym rozdysponowaniu wód podziemnych 
 
P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód regionu 
Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód, zwłaszcza na terenach o znacznym rozdysponowaniu 
wód podziemnych 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Liczba zweryfikowanych pozwoleń 
wodnoprawnych na pobór wód w stosunku do 
wydanych [%] 

0 % 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

S - szybka reakcja środowiska;  
W - wolna reakcja środowiska;  
B - brak bezpośredniego 
przełożenia 

Zmniejszenie ilości pobieranej wody w stosunku 
do poziomu wyjściowego 

Brak możliwości 
oceny wskaźnika – 
wskaźnik możliwy do 
określenia po 
uzyskaniu o liczbie 
pozwoleń 
wodnoprawnych 
zweryfikowanych. 
Weryfikacja 
pozwoleń 
wodnoprawnych 
pozwoli oszacować 
ilość pobieranej wody 
w stosunku do 
poziomu 
wyjściowego 

S 

Informacja dotycząca weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód będzie dostępna  
dopiero po zakończeniu prac nad opracowaniem warunków korzystania z wód regionu. 
Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód, zwłaszcza na terenach o znacznym 
rozdysponowaniu wód podziemnych (realizowane w 10 SCWP). 
 
Poniższa tabela przedstawia uzyskane odpowiedzi na pytanie dotyczące weryfikacji pozwoleń 
wodno prawnych (odpowiedzi uzyskane z RZGW) 

Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód, zwłaszcza na terenach o znacznym 
rozdysponowaniu wód podziemnych 

Nazwa RZGW Ile pozwoleń wodnoprawnych wymaga 
weryfikacji? 

Ile pozwoleń wodnoprawnych 
zweryfikowano? 

Gdańsk brak danych 0 

Kraków informacja taka dostępna będzie dopiero po 
zakończeniu prac nad warunkami. 0 

Gliwice brak danych 0 
Warszawa brak danych brak danych 
Poznań brak danych 0 
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Raport do UE 
Działanie raportowane do UE wskaźnikowo. Proponuje się, aby zaraportować dla jakiego 
procentu obszaru działania wszystkich RZGW opracowano warunki korzystania z wód 
regionu. 
0 - nie rozpoczęto 
1 - w trakcie opracowania, realizacji 
2 - został opracowany 
Wartość wskaźnika: 
0 – 1,6 % 
1 – 98,4 % 
2 -  0 % 
 
 

3.8.2. P.OP.2. Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 
 
P.OP.2 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Procent obszaru działania wszystkich RZGW dla 
których opracowano warunki korzystania z wód 
zlewni 

nie rozpoczęto -72,6 % 
w trakcie opracowania, realizacji - 27,4 % 
zostały opracowane - 0 % 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

S - szybka reakcja środowiska;  
W - wolna reakcja środowiska;  
B - brak bezpośredniego 
przełożenia 

Optymalizacja gospodarki wodnej w zlewni – 
podniesie walorów środowiska 

Brak możliwości 
opracowania 
wskaźnika ze 
względu na brak 
opracowanych 
warunków 
korzystania z wód 
zlewni. Większa 
liczba opracowanych 
warunków 
korzystania z wód 
zlewni zwiększa 
wartość wskaźnika 
skuteczności. 

W 
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Poniższa tabela przedstawia uzyskane odpowiedzi na pytanie dotyczące warunków 
korzystania z wód zlewni (odpowiedzi uzyskane z RZGW). 
Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

Nazwa 
RZGW 

Powierzchnia RZGW 
[km2]* 

Jaki procent obszaru działania RZGW ma opracowane warunki 
korzystania z wód zlewni? 

a) nie rozpoczęto 
b) w trakcie 
opracowania/realizacji 

c) zostały 
opracowane 

% km2 % km2 % km2 
Gdańsk 34 789,9 84 29 223,5 16 5 566,4 0 0 
Kraków 47 802,2 100 47 802,2 0 0,0 0 0 
Poznań 54 480,0 81 44 128,8 19 10 351,2 0 0 
Gliwice 10333,2 35 3 616,6 65 6 716,6 0 0 
Szczecin 20 238,6 61 12 345,5 39 7 893,1 0 0 
Warszawa 119 287,9 60 71 572,7 40 47 715,2 0 0 
Wrocław 45 319,8 72 32 630,3 28 12 689,6 0 0 
  72,6  27,4  0  

* Źródło danych: Zamawiający.  

 
Dla działania P.OP.2 – Opracowanie korzystania z wód zlewni zmieniono wskaźnik stopnia 
realizacji. W etapie I jako wskaźnik zaproponowano ,,Liczba opracowanych dokumentów 
"Warunki korzystania z wód zlewni" w stosunku do ilości wybranych zlewni”. Działanie to 
dotyczy 191 SCWP. Proponuje się inny wskaźnik: Procent obszaru działania wszystkich 
RZGW dla których opracowano warunki korzystania z wód zlewni. 
Działanie P.OP.2 Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni realizowane jest w 191 
SCWP (obszar 7 RZGW). W zakresie działania P.OP.2 spośród wszystkich rozesłanych 
ankiet (7). Odpowiedzi otrzymano z wszystkich RZGW.  
Działanie P.OP.2, o które pytano w ankiecie nie zostało w pełni zrealizowane w latach 2010 i 
2011 oraz nie zostanie zrealizowane do końca 2012 roku. Otrzymane odpowiedzi wskazują na 
brak realizacji danego działania lub różne zaawansowanie działań już podjętych.  
Raport do UE 
Działanie raportowane do UE wskaźnikowo. Proponuje się, aby zaraportować dla jakiego 
procentu obszaru wszystkich RZGW opracowano warunki korzystania z wód zlewni. 
0 - nie rozpoczęto, 
1 - w trakcie opracowania, realizacji, 
2 - został opracowany. 
Wartość wskaźnika: 
0 – 72,6 % 
1 – 27,4 % 
2 - 0 % 
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3.8.3. P.OP.3. Wzmocnienie zaplecza technicznego stanowisk związanych 
z ochroną środowiska w celu zapewnienia realizacji nowych przepisów 
krajowych i unijnych (m.in. komputeryzacja), zakup materiałów 
szkoleniowych i pomocniczych, szkolenia merytoryczne pracowników 
realizujących zadania ochrony środowiska 

 
P.OP.3 Wzmocnienie zaplecza technicznego stanowisk związanych z ochroną środowiska w celu 
zapewnienia realizacji nowych przepisów krajowych i unijnych (m.in. komputeryzacja), zakup materiałów 
szkoleniowych i pomocniczych, szkolenia merytoryczne pracowników realizujących zadania ochrony 
środowiska 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
  
 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

(S - szybka reakcja środowiska; 
W-wolna reakcja środowiska; 
B – brak bezpośredniego 
oddziaływania) 

Działanie wymaga wyjaśnienia   

 
Nie zdiagnozowano jednoznacznie instytucji odpowiedzialnej za wdrożenie działania. 
W PWŚK jako jednostka odpowiedzialna za wdrożenie wpisana jest ogólnie „administracja” 
(a jako podstawę podstawa działania wpisano: Narodowa Strategia Ochrony Środowiska, II 
Polityka Ekologiczna Państwa wraz z dokumentami towarzyszącymi, Strategia Gospodarki 
Wodnej). Pytania dotyczące tego działania kierowano do Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego (Program Operacyjny Pomoc Techniczna – POPT oraz Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko – POIiŚ), do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, 
dwukrotnie do Ministerstwa Środowiska, do RZGW.  
Z odpowiedzi uzyskanej w Ministerstwie Środowiska można wywnioskować, że ankieta nie 
została dobrze zrozumiana. Jako jednostkę wdrażającą działanie wskazano w MŚ: „Wydział 
Informatyki, Wydział rekrutacji i Rozwoju Zawodowego w Ministerstwie Środowiska”. A 
rodzaj aktywności: „szkolenia, wyposażenie stanowisk”, z czego można wnioskować, że 
działanie odniesiono do pracowników MŚ. 
Z informacji uzyskanych w MRR wynika, że POIiŚ finansuje m.in. (w ramach priorytetu 15) 
projekty MŚ, NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz CKPŚ, natomiast ze środków PPT – m.in. 
„działania szkoleniowe” dla GDOŚ i RDOS, jednak poza ogólną informacją nie uzyskano 
żadnych szczegółów („odesłano” po informacje do Departamentu Gospodarki Wodnej 
w NFOŚiGW) .  
W NFOŚiGW nie uzyskano informacji na temat tego działania (brak odpowiedzi na pismo). 
Na 7 RZGW na ankietę odpowiedziało 5, z których 3 realizują działanie, a 2 nie realizują.  
Realizację działania zadeklarowały RZGW w Warszawie, Wrocławiu i w Krakowie. 
Działania te obejmują zarówno szkolenia dla pracowników RZGW (RZGW w Krakowie 
i w Warszawie), jak i szkolenia prowadzone przez RZGW (w Krakowie) dla pracowników 
urzędów marszałkowskich, RDOŚ, MZMiUW, planowane są warsztaty dla starostw 
powiatowych. RZGW we Wrocławiu zadeklarował wyposażenie swoich stanowisk pracy 
w niezbędny sprzęt komputerowy. 
Regionalne Zarządy nie były jednomyślne, jeśli chodzi o przypisanie realizowanych prac do 
działania P.OP.3. (działanie określono, jako niejednoznaczne). 
 



 
 

238 

Raport do UE 
Działanie nie jest raportowane do UE. 
 

3.8.4. P.OP.4. Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju 
i upowszechnianie  informacji o podejmowanych działaniach, akcjach, 
kampaniach na rzecz aktywnej ochrony środowiska 

 
P.OP.4. Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i upowszechnianie informacji o podejmowanych 
działaniach, akcjach, kampaniach na rzecz aktywnej ochrony środowiska 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Realizacja kampanii na rzecz ochrony środowiska  1 

(0 – brak kampanii, 1 – kampanie realizowane) 
 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

(S - szybka reakcja środowiska; 
W-wolna reakcja środowiska; 
B – brak bezpośredniego 
oddziaływania) 

Brak możliwości oceny (brak informacji z Ministerstwa 
Środowiska na temat procentu zorganizowanych przez 
MŚ kampanii w stosunku do liczby kampanii 
zaplanowanych). 

brak B 

 
Pytania dotyczące realizacji działania zaadresowano do Ministerstwa Środowiska, gdyż 
minister środowiska został wskazany, jako odpowiedzialny za realizację działania (podstawa 
realizacji: Narodowa Strategia Ochrony Środowiska, II Polityka Ekologicznej Państwa wraz z 
dokumentami towarzyszącymi, Strategia Gospodarki Wodnej) oraz dodatkowo do RZGW 
i NFOŚiGW.  
Z informacji uzyskanej w Ministerstwie Środowiska wynika, że organizuje ono kampanie 
i działania edukacyjne o charakterze ogólnopolskim (zorganizowano np. Kampanię 
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, kampanię dotyczącą zmian klimatu, 
kampanię odpadową, Wystawę "Polskie Parki Narodowe". MŚ organizuje i dofinansowuje 
wystawy, współpracuje z instytucjami w zakresie wypracowania pakietów edukacyjnych dla 
dzieci, rozwija i promuje stronę www dla dzieci oraz stronę „ekoszyk.pl” (promocja 
zrównoważonej konsumpcji). Na stronie internetowej Ministerstwa znajdują się informacje na 
temat prowadzonych kampanii społecznych (zakładka Środowisko/Edukacja ekologiczna).  
Więcej informacji otrzymano w odpowiedzi na ankietę z NFOSiGW. Wynika z niej, że 
w latach 2010-2011 NFOŚiGW dofinansował lub dofinansowuje (4 działania jeszcze 
w trakcie realizacji) 30 kampanii lub działań związanych z wodą lub gospodarka wodną, z 
czego 20 obejmuje zasięgiem całą Polskę, a pozostałe 10 jedno lub więcej dorzeczy (7 – 
dorzecze Wisły, 2 – dorzecze Warty, 2 – dorzecze Odry, 1 – dorzecze Niemna oraz 1 – innych 
rzek). Jednak tylko jedno z wymienionych działań realizowane było przez KZGW 
(administrację), pozostałe przez stowarzyszenia, fundacje, wydawnictwa, uczelnie wyższe itp. 
Z 7 RZGW na ankietę odpowiedziało 6, z czego wszystkie zadeklarowały, że realizują 
działanie (Gliwice, Poznań, Warszawa, Kraków, Szczecin i Wrocław). 
Regionalne zarządy gospodarki wodnej realizują działania o charakterze promocyjnym, 
szkoleniowym i edukacyjnym. Z uzyskanych poprzez ankiety informacji wynika, że 
w szczególności są to następujące rodzaje działań:  
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1. Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla administracji, użytkowników wód, 
organizacji społecznych (częściowo najprawdopodobniej realizowane w ramach 
konsultacji społecznych przy wdrażaniu RDW) – Kraków, Poznań, Gliwice, 
Warszawa, Szczecin, Wrocław. 

2. Konferencje i szkolenia – Kraków, Warszawa, Szczecin, Wrocław. 
3. Publikacja broszur informacyjnych oraz materiałów edukacyjnych – Poznań, 

Kraków, Gliwice, Szczecin. 
4. Spotkania (seminaria) w szkołach i na uczelniach – Kraków, Gliwice, Warszawa, 

Szczecin, Wrocław. 
5. Uczestnictwo w dużych imprezach o zasięgu krajowym i regionalnym lub 

lokalnym (Święto Wisły, Światowy Dzień Ziemi, Światowy Dzień Wody, targi 
POLEKO i inne m.in. we współpracy z wędkarzami, kajakarzami, WOPR) – 
Kraków, Gliwice, Warszawa, Szczecin, Wrocław. 

6. Zamieszczanie materiałów informacyjnych na stronie WWW, rozpowszechnianie 
broszur i innych materiałów informacyjnych 

7. Organizacja i udział w konferencjach prasowych. 
Wiele z tych działań realizowana jest systematycznie, a ilość uczestników tych działań można 
liczyć w setkach. 
Przyjęto wskaźnik realizacji działania – 1. 
Podobnie, jak w przypadku działań dotyczących dostępu do informacji, trudno jest ocenić 
skuteczność kampanii edukacyjnych i informacyjnych. Należy jednak przyjąć, że są one 
bardzo potrzebne.  
Proponowanym wskaźnikiem skuteczności jest procent działań zrealizowanych w stosunku do 
zaplanowanych. Ponieważ nie uzyskano odpowiedzi na takie pytanie z MŚ, stąd nie oceniono 
skuteczności tego działania. Jeśli chodzi o oddziaływanie na środowisko, przyjęto, że 
działanie nie ma bezpośredniego oddziaływania na środowisko (B).  

Raport UE 
Raportowanie do UE w ramach OM – Effcient Water Use. 
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3.8.5. P.OP.5. Promocja "Programu rolnośrodowiskowego" objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 
Szkolenia obejmujące szczegółowe zagadnienia dotyczące programu 
rolnośrodowiskowego 

 
P.OP.5  
Promocja „Programu rolnośrodowiskowego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 
Szkolenia obejmujące szczegółowe zagadnienia dotyczące programu rolnosrodowiskowego 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Liczba przeprowadzonych szkoleń i warsztatów przez 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego w ramach działalności 
statutowej obejmujących szczegółowe zagadnienia 
dotyczące Programu rolno środowiskowego do liczby 
zaplanowanych szkoleń i warsztatów. [%] 

94,05 %  

 

Wskaźnik skuteczności działania Wartość  

Oddziaływanie na środowisko 
S-szybka reakcja środowiska; W-wolna 
reakcja środowiska; B-brak 
bezpośredniego przełożenia 

Brak możliwości ustalenia 
bezpośredniego przełożenia na 
element jakości oraz czasu reakcji. 
Można jednak założyć, że 
podnoszenie poziomu wiedzy i 
świadomości rolników i w 
konsekwencji korzystanie przez 
nich z dopłat w ramach programu 
rolnośrodowiskwoego wpłynie 
korzystnie na stan środowiska. 

brak B 

 
W PWŚK dla działania P.OP.5 jako nazwę działania, zakres rzeczowy oraz jednostki 
odpowiedzialne za wdrażanie danego działania wskazano odpowiednio: 
- nazwa działania: szkolenia obejmujące szczegółowe zagadnienia dotyczące programu 
rolnośrodowiskowego; 
- zakres rzeczowy: liczba gmin (liczba gmin znajdujących się w danej SCWP) - 3 tury 
szkoleń; 
- jednostka odpowiedzialna za realizację działania: administracja. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przesłanych uwagach przekazała, że 
nie jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację działania.  
Pytania związanie z tym działaniem zadano gminom i urzędom marszałkowskim. Urzędy 
gmin najczęściej wskazywały jako organizatorów szkoleń Ośrodki Doradztwa Rolniczego. 
Ankietę przesłano także do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako podmiotu 
odpowiedzialnego za realizację polityki Rządu w dziedzinie rolnictwa. Uzyskano odpowiedź, 
że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest instytucją zarządzającą, niemniej jednak nie 
jest w posiadaniu szczegółowych danych, o które się zwrócono. 
Skontaktowano się telefonicznie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
z zapytaniem czy Centrum jest odpowiedzialne za realizację działania. Uzyskano odpowiedź 
negatywną jednocześnie informując, że Ośrodki Doradztwa Rolniczego prowadzą szkolenia 
związane z programem rolnośrodowiskowym. 
W związku z powyższym ankietę skierowano do wszystkich wojewódzkich Ośrodków 
Doradztwa Rolniczego. Odpowiedziało 15 ośrodków, z których wszystkie poinformowały, że 
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nie są odpowiedzialne za realizację działania P.OP.5 jednocześnie przesyłając (za wyjątkiem 
Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego) informacje o prowadzonych szkoleniach w 
ramach działalności statutowej - wskaźnik stopnia realizacji działania opracowano w oparciu 
o te informacje.  
Liczba przeprowadzonych szkoleń i warsztatów przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego 
w ramach działalności statutowej obejmujących szczegółowe zagadnienia dotyczące 
Programu rolno środowiskowego = 2 971 
Liczba zaplanowanych szkoleń i warsztatów = 3 159 
Wskaźnik stopnia realizacji działania = 2 971/3 159  = 0,9405 * 100% = 94,05 % 
Działanie P.OP.5 w tekście PWŚK i w raporcie do UE zostało określone jako działanie 
uzupełniające bez wskazania do jakiego działania jest działaniem uzupełniającym.  
Nie obliczono wskaźnika skuteczności ze względu na brak możliwości ustalenia 
bezpośredniego przełożenia na element jakości oraz czasu reakcji. Można jednak założyć, że 
podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości rolników i w konsekwencji korzystanie przez 
nich z dopłat w ramach programu rolnośrodowiskowego (warunkiem otrzymania dopłat jest 
spełnienie określonych wymogów dot. produkcji rolnej) wpłynie korzystnie na stan 
środowiska.  
Raport UE 
Do UE działanie P.OP.5 będzie raportowane wskaźnikowo jako działanie uzupełniające do 
Dyrektywy Azotanowej (Supplementary measure do BM-Nitrates). 
 

3.8.6. P.OP.6. Dostęp do informacji 
Opracowanie oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

P.OP.6 Dostęp do informacji.  

Opracowanie oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Opracowanie raportu o jakości wody przeznaczonej do 
spożycia  

1 
(0–brak raportu, 1–raport został opracowany) 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

S - szybka reakcja środowiska; 
W-wolna reakcja środowiska; 
B – brak bezpośredniego 
oddziaływania 

Brak możliwości oceny skuteczności działania brak B 

 
Działanie realizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417 z późn. zm.). Organy PIS 
sporządzają okresowe (m.in. coroczne) raporty dotyczące oceny jakości wody do spożycia 
przez ludzi, w tym GIŚ sporządza co 3 lata raport do KE. Ostatni raport sporządzono w 
2012 r. za okres 2005-2008. Raporty są publikowane w Internecie.  
Wskaźnik realizacji działania przyjęto – 1. 
Podobnie, jak w przypadku innych działań dotyczących dostępu do informacji, trudno jest 
ocenić skuteczność działania. Działanie, że nie ma bezpośredniego oddziaływania na 
środowisko (B). 
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Raport do UE 
Działanie będzie raportowane do UE w ramach Basic Measures – Drinking Water Directive 
na podstawie raportu GIS sporządzanego raz na 3 lata. 
 

Objęcie nadzorem sanitarnym wody w kąpielisku i ocena jakości wody. 

P.OP.6 Dostęp do informacji.  

Objęcie nadzorem sanitarnym wody w kąpielisku i ocena jakości wody 
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Opracowanie raportu o jakości wody w kąpieliskach (0–
brak raportu, 1–raport został opracowany) 

1 
(0–brak raportu, 1–raport został opracowany) 

 
Wskaźnik skuteczności działania Wartość Oddziaływanie na środowisko 

S - szybka reakcja środowiska; 
W-wolna reakcja środowiska; 
B – brak bezpośredniego 
oddziaływania 

Brak możliwości oceny skuteczności działania brak B 

 
Działanie realizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 
2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu 
wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478). Informacje dotyczące jakości wody w 
kąpieliskach są publikowane w Internecie na stronach organów PIS (m.in. w serwisie 
kąpieliskowym).  
Organy PIŚ sporządzają też okresowe raporty dotyczące oceny jakości wody w kąpielisku, w 
tym GIS sporządza coroczny raport do KE (http://cdr.eionet.europa.eu/). Ostatni raport 
sporządzono w 2011 r. za okres 2011.  
Wskaźnik realizacji działania przyjęto – 1. 
Podobnie, jak w przypadku innych działań dotyczących dostępu do informacji, trudno jest 
ocenić skuteczność działania. Działanie, że nie ma bezpośredniego oddziaływania na 
środowisko (B). 

Raport do UE 
Działanie będzie raportowane do UE w ramach Basic Measures – Bathing Water Directive na 
podstawie raportu GIS sporządzanego raz na rok. 
 

3.8.7. P.OP.7. Działania kontrolne związane z ochroną wód przed 
zanieczyszczeniami 

Działania kontrolne związane z oceną przestrzegania przepisów prawa w zakresie 
gospodarki ściekowej. 
Działania kontrolne dotyczące oceny przestrzegania  obowiązków wynikających 
z przeciwdziałania poważnym awariom. 
Zgodnie z założeniami metodycznymi (Metodyka – Etap I) stopień realizacji i skuteczności 
działania dla grupy działań P.OP.7 (Działania kontrolne związane z ochroną wód przed 
zanieczyszczeniami) zostanie opracowany w oparciu o odpowiedzi dla działań z grupy 
DK.PR.3 oraz DK.PR.6.  
W skład grupy działań P.OP.7 wchodzą następujące działania:  
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− Działania kontrolne związane z oceną przestrzegania przepisów prawa w zakresie 
gospodarki ściekowej.  
W PWŚK działanie to zaliczone zostało do działań podstawowych grupy B, którego 
zakresem rzeczowym jest sporządzanie raportów z kontroli przeprowadzanych przez 
WIOŚ (jednostka odpowiedzialna za działanie w PWŚK). Działanie zostało 
przypisane do 101 SCWP.  
W przypadku tego działania koniecznym do wyjaśnienia jest jakich zakładów dotyczą 
kontrole (czy tylko zakładów IPPC) i jaka jest zależność z działaniami z grupy 
DK.PR.6.  

− Działania kontrolne dotyczące oceny przestrzegania obowiązków wynikających 
z przeciwdziałania poważnym awariom.  
Działanie zaliczone do działań podstawowych grupy B, którego zakresem rzeczowym 
jest sporządzanie raportu z kontroli. Jednostką odpowiedzialną za działanie jest WIOŚ 
(dane z PWŚK). Działanie zostało przypisane do 192 SCWP. 

Konieczna do wyjaśnienia jest rozbieżność pomiędzy SCWP do których przypisane zostały 
działania z grupy DK.PR.3 a SCWP do których przypisana została grupa działań dotycząca 
kontroli (P.OP.7). Niemniej jednak Wykonawca zwraca uwagę, że za działania kontrolne do 
zakładów ZZR i ZDR zgodnie z literą prawa i zawarta w I części Metodyki jednostką 
odpowiedzialną są Powiatowe KSP. 
Działanie DK.PR.3 – przypisanie do 190 SCWP. 
Grupa działań P.OP.7 – przypisanie do 266 SCWP. 
168 SCWP wspólne pomiędzy P.OP.7 i DK.PR.3.  Wnioskami dla działania P.OP.7 są 
odpowiedzi dla działania DK.PR.6. 

Raport do UE 
Wymaga wyjaśnienia czy działanie jest tożsame z DK.PR.3 oraz DK.PR.6. 
 

3.8.8. P.OP.8. Wyznaczenie obszaru ochronnego zbiornika wód 
śródlądowych 

 
P.OP.8 Wyznaczenie obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych  
Wskaźnik stopnia realizacji działania Wartość 
Czy wyznaczono strefę ochronną zbiornika wód 
śródlądowych? 

0 
(0 – nie, 1 – tak) 

 
Wskaźnik skuteczności działania 
 

Wartość 
 

Oddziaływanie na środowisko 
(S - szybka reakcja środowiska; 
W-wolna reakcja środowiska; 
B – brak bezpośredniego 
oddziaływania) 

Jaki % powierzchni SCWP stanowi strefa ochronna 
zbiornika wód śródlądowych (powierzchniowych)? 

Brak możliwości 
określenia 
wskaźnika ze 
względu na brak 
wyznaczenia 
strefy ochronnej 
zbiornika wód 
śródlądowych. 

W 
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Działanie P.OP.8 Wyznaczenie obszaru zbiornika wód śródlądowych dotyczy 5 SCWP 
(obszar RZGW w Krakowie) – Zbiornik Świnna Poręba. Z informacji zamieszczonych na 
stronie internetowej BIP RZGW w Krakowie uzyskano informację, że ogłoszono przetarg na 
wyznaczanie strefy ochronnej zbiornika Świnna Poręba. Wskaźnik stopnia realizacji działania 
– w trakcie opracowania. Wskaźnik skuteczności będzie możliwy do określenia dopiero po 
ustanowieniu strefy ochronnej zbiornika.  

Raport do UE 
Działanie nie jest raportowane do UE. 
 

3.8.9. P.OP.8. Wyznaczenie obszaru ochronnego zbiornika wód 
śródlądowych - Ustanowienie obszaru ochronnego  GZWP nr 127, 133, 
138, 139, 150, 302, 314, 315, 308, 332, 401,111, 112, 138, 140, 141, 347, 
348, 401, 402, 405, 406, 413, 420, 425, 447, 448 – RZGW 

 

∗Nie otrzymano odpowiedzi na działania podstawowe w zasadniczej części ankiet otrzymanych z instytucji. 
 

Ankieta była adresowana do RZGW jako organu odpowiedzialnego za ustanawianie 
obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych w trybie aktu prawa 
miejscowego wydanego przez dyrektora właściwego RZGW. Aktualnie żaden zbiornik nie 
posiada ustanowionego obszaru ochronnego. 
Projektowanie prac geologicznych (opracowanie programów) i dokumentowanie 
hydrogeologiczne dla ustanowienia obszarów ochronnych głównych zbiorników wód 
podziemnych jest realizowane od 2009 roku do roku 2015 w trybie generalnego 
wykonawstwa przez Państwowy Instytut Geologiczny – na zamówienie KZGW. 

P.OP.8. Wyznaczenie obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych 

Wskaźnik stopnia  realizacji dzialania Wartość 

Opracowanie projektu  prac geologicznych dla GZWP  

Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla ustanowienia obszaru ochronnego GZWP  

Ustanowienie obszaru ochronnego GZWP  

 

Wskaźnik skuteczności działania∗ Wartość Oddziaływanie na 
środowisko 
S - szybka reakcja 
środowiska;  
W - wolna reakcja 
środowiska;  
B - brak 
bezpośredniego 
przełożenia  

Opracowanie projektu  prac geologicznych dla GZWP - 
procent zrealizowanych projektów   B 

Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla 
ustanowienia obszaru ochronnego GZWP - procent 
zrealizowanych dokumentacji 

 B 

Ustanowienie obszaru ochronnego GZWP - procent 
ustanowionych obszarów   W 
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Sprawozdanie z realizacji wykonywanych prac jest kierowane do KZGW w trybie 
określonym w zawartej umowie.  



 
 

246 

 

4. PODSUMOWANIE 
Jednym z istotnych celów II etapu pracy jest przygotowanie podstaw do raportu dla Komisji 
Europejskiej z postępów w realizacji działań. 
Podział na grupy działań według RDW i struktury raportu przedstawia się następująco: 
Grupa I 
Działania podstawowe ściśle wynikające z zapisów 11 Dyrektyw wymienionych w Części A 
Załącznika VI RDW (w raporcie Basic Measures) raportowane na podstawie zapisów 
i schematów właściwych dla danej Dyrektywy. W raporcie z postępu wdrażania programu 
działań RDW wymagany jest opis słowny. 
Grupa II 
Działania podstawowe wynikające z art. 11 RDW pkt. 3 b-j (w raporcie Other Basic 
Measures) raportowane na podstawie wskaźników częściowo (dla działań powtarzających się 
w skali europejskiej) wypracowanych przez grupę roboczą. 
Grupa III 
Działania uzupełniające (w raporcie Supplementary Measures) wynikające z art. 11 pkt 4 i 5 
(otwarty wykaz działań w części B załącznika VI RDW) przypisane do działania 
podstawowego, raportowane na podstawie wskaźników częściowo (dla działań 
powtarzających się w skali europejskiej) wypracowanych przez grupę roboczą.  
Komisja UE zaleca wybór spośród działań z grupy II i III działań kluczowych do 
przedstawienia w Raporcie. Proponuje się (do dyskusji z Zamawiającym) uznanie wszystkich 
działań zakwalifikowanych do grupy II i III jako kluczowe.  
 
Doświadczenia z II etapu pracy pozwolą  na końcową weryfikację metodyki uwzględniając 
możliwość jej wykorzystania w przyszłości w ramach kolejnych etapów planowania RDW. 
Poniżej zamieszczono podstawowe wnioski wynikające z realizacji I i II etapu pracy, które 
obecnie są rozwijane w ramach etapu III.  

1. Biorąc pod uwagę wymagania dotyczące raportowania do Komisji Europejskiej (KE) 
postępów z wdrażanych programów działań struktura raportu dla potrzeb 
wewnętrznych (wraz ze wskaźnikami stopnia realizacji działań i wskaźnikami 
skuteczności działań) i dla działań wymaganych do raportowania do KE winna opierać 
się w tej części o wymagania KE czyli o zaproponowany wyżej podział. 

2. Należy rozważyć w przyszłości przekonstruowanie katalogu działań wykorzystanego 
przy opracowaniu pierwszego PWŚK zgodnie z powyższym podziałem na trzy grupy 
działań. Ułatwi to : 
− proces komunikowania wewnątrz kraju przy wdrażaniu kolejnych PWŚK 

(programów działań) i prowadzenie oceny,  
− proces raportowania wewnętrznego i do Komisji Europejskiej w następnych 

etapach planowania. 
3.  Nowy katalog działań o którym mowa w punkcie drugim i w konsekwencji kolejne 

aktualizacje PWŚK powinny zawierać  również informacje o wskaźnikach stanu 
realizacji i tam gdzie to uzasadnione wskaźnikach oceny skuteczności działań oraz 
o danych, które pozwolą na obliczenie tych wskaźników. 

4. Raportowanie do KE winno dotyczyć działań wynikających z PGWOD. Zalecenie to 
wynika z wymagań raportowych opracowanych przez KE. 

5. O przyjętych wskaźnikach i danych wymaganych do ich obliczenia muszą być 
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poinformowani odpowiedzialni za realizację działań już na etapie inicjowania 
implementacji kolejnych aktualizacji PWŚK. 

6. W następnych aktualizacjach PWŚK konieczne jest formalne zobowiązanie 
podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań do udzielania informacji 
niezbędnych do raportowania a tym samym kontroli w postępie w zakresie ich 
realizacji. 
W tej kwestii, z uwagi na aktualne zapisy  w ustawie Prawo wodne, wspólnie 
z Zamawiającym  w trakcie I etapu prac zdefiniowano na potrzeby niniejszej pracy 
kontrolę stanu realizacji PWŚK wykonywaną przez Prezesa jako:  
− badanie zgodności stanu faktycznego ze stanem postulowanym w PWŚK,  
− badanie ilościowego i jakościowego stanu zaawansowania prac, 
− współdziałanie w wykonywaniu czynności kontrolnych z innymi organami 

kontroli, organami administracji publicznej, organami obrony cywilnej oraz 
organizacjami społecznymi. 

7. Modyfikacje dotyczące wdrażanych działań w trakcie trwania cyklu planistycznego 
winny być przekazywane na bieżąco do KZGW w celu ich rejestracji (przykładem jest 
działanie PGK3). 

 
Opracowanie zweryfikowanej wersji metodyki jest konsekwencją II etapu prac. Dzięki 
zgromadzonej informacji i przeprowadzonym konsultacjom nastąpi realizacja tych elementów 
metodyki, których opracowanie nie było możliwe w I etapie w tym np. ustalenie kryteriów 
warunkujących konieczność podjęcia dodatkowych działań dla osiągnięcia celów RDW. 
Formę struktury przyporządkowania działań dla potrzeb raportu do UE zaproponowano 
w poniższych tabelach.  
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ID 
DZIAŁA

NIA 
Działania 

Propozycja 
przyporządkowania w 
raporcie do UE (2012) 

Dla raportowanych opisowo, propozycja co 
znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE     

DK.OP.1 Dostęp do informacji 
        

  Informowanie mieszkańców o jakości 
wody przeznaczonej do spożycia 

BasicMeasures - 
DrinkingWater 

Raport przygotowywany przez GIS co 3 lata.  
Uzupełniony będzie o wskaźnik skuteczności 
(dostęp do informacji zapewnia zapis w 
ustawie; analizowano w jakim stopniu 
realizuje się aktywne informowanie w 
przypadku dobrej jakości wody) jest ustawa 
regulująca dostęp do informacji (1)/ brak 
ustawy (0), wartość wskaźnika 1 

    

  Informowanie mieszkańców o jakości 
wody w kąpielisku 

BasicMeasures - 
BathingWater 

Raport przygotowywany przez GIS corocznie.  
Uzupełniony będzie o wskaźnik skuteczności 
(dostęp do informacji zapewnia zapis w 
ustawie; analizowano w jakim stopniu 
realizuje się aktywne informowanie w 
przypadku dobrej jakości wody) jest ustawa 
regulująca dostęp do informacji (1)/ brak 
ustawy (0), wartość wskaźnika 1 

    

  Prowadzenie bazy danych o 
środowisku i udostępnianie 
informacji przez Państwową 
Inspekcję Ochrony Środowiska  

brak  Działanie nie jest raportowane do UE 
Wskaźnik na potrzeby krajowe: 
jest ustawa obligująca PIOŚ do prowadzenia 
bazy oraz udostępniania informacji (1)/ brak 
ustawy (0), wartość wskaźnika 1 
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ID 
DZIAŁA

NIA 
Działania 

Propozycja 
przyporządkowania w 
raporcie do UE (2012) 

Dla raportowanych opisowo, propozycja co 
znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

  Publiczne udostępnianie informacji w 
zakresie planów ochrony środowiska 
i planów gospodarki odpadami 

brak  Działanie nie jest raportowane do UE 
Wskaźnik na potrzeby krajowe: 
jest ustawa regulująca udostępnianie 
informacji (1)/ brak ustawy (0), wartość 
wskaźnika 1 

    

  Przestrzeganie trybu postępowania w 
sprawach ocen oddziaływania na 
środowisko. 

brak  Działanie nie jest raportowane do UE 
Wskaźnik na potrzeby krajowe: 
 jest ustawa regulująca tryb postępowania 
(1)/ brak ustawy (0), wartość wskaźnika 1 

   

DK.OP.2 Legislacja projektu Ustawy z dnia 
3.04.2008r. o zmianie ustawy Prawo 
ochrony środowiska  

brak  Działanie nie jest raportowane do UE 
Wskaźnik na potrzeby krajowe: 
Przeprowadzono proces legislacji (1) / nie 
przeprowadzono (0), wartość wskaźnika 1 

   

DK.OP.3 Znowelizowanie przepisów 
dotyczących planowania 
przestrzennego w taki sposób, aby 
każdy plan miejscowy dla gminy, na 
terenie której znajdują się obiekty 
niebezpieczne,(uwaga: w SEVESO i 
POŚ nie występuje nazwa "obiekty 
niebezpieczne" tylko "substancja 
niebezpieczna" i ZZR i ZDR) zawierał 
ustalenia w zakresie 
nadzwyczajnych zagrożeń  

brak  Działanie nie jest raportowane do UE 
Wskaźnik na potrzeby krajowe: 
(0 – przepisów nie znowelizowano, 
1 – przepisy znowelizowano), wartość 
wskaźnika 0 

    



 
 

250 

ID 
DZIAŁA

NIA 
Działania 

Propozycja 
przyporządkowania w 
raporcie do UE (2012) 

Dla raportowanych opisowo, propozycja co 
znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

DK.OP.4 Wydanie rozporządzenia Ministra 
Środowiska „w sprawie minimalnych 
wymagań wynikających z najlepszej 
dostępnej techniki, jakie muszą 
spełniać instalacje”  

brak  Działanie nie jest raportowane do UE 
Wskaźnik na potrzeby krajowe: 
1 - jest rozporządzenia, 0 – nie ma 
rozporządzenia, wartość wskaźnika 0 

    

DK.OP.5 Wydanie rozporządzenia w sprawie 
warunków techniczno-
przyrodniczych zakładania 
zadrzewień, sposobów ich ochrony 
oraz doboru gatunków i odmian 
drzew i krzewów dla poszczególnych 
rodzajów gleb  

brak  Działanie nie jest raportowane do UE. 
Brak podstaw prawnych do wydania 
rozporządzenia. 

    

DK.OP.6 Analiza polityki opłat za wodę i  
ścieki  

OtherBasicMeasures - 
CostRecoveryWaterServices 

  Z uwagi na charakter działania (o 
charakterze koncepcyjnym) nie 
ma kwantyfikowalnego miernika. 
Ma ono charakter 0/1. 

1 
(zrealizowane) 

DK.OP.7 Wprowadzenie koniecznych, 
wynikających z analizy, zmian w 
polityce opłat za wodę i ścieki  

OtherBasicMeasures - 
CostRecoveryWaterServices 

  Wskaźniki stopnia realizacji 
działania są trudne w 
kwantyfikacji. 

  

DK.OP.8 Analiza opłat i koncesji za 
korzystanie z zasobów wodnych  

OtherBasicMeasures - 
CostRecoveryWaterServices 

  Wskaźniki opisane w tabeli dla 
wód podziemnych. 
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ID 
DZIAŁA

NIA 
Działania 

Propozycja 
przyporządkowania w 
raporcie do UE (2012) 

Dla raportowanych opisowo, propozycja co 
znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

DK.OP.9 Analiza zwolnień z opłat za 
korzystanie z zasobów wodnych  

OtherBasicMeasures - 
CostRecoveryWaterServices 

  Wskaźniki realizacji zadania 
badawczego pt. „analiza 
zwolnień” są trudne, a w 
zasadzie niemożliwe w 
kwantyfikacji. 

  

PRZEMYSŁ i ROLNICTWO    
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ID 
DZIAŁA

NIA 
Działania 

Propozycja 
przyporządkowania w 
raporcie do UE (2012) 

Dla raportowanych opisowo, propozycja co 
znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

DK.PR.1 Stosowanie środków ochrony roślin 
dopuszczonych do obrotu  

Basic Measure - 
PlantProtectionProducts 

Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 
1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin (Dz. Urz. WE L 230 z 
19.08.1991 r., z późn. zm.) została 
implementowana do polskiego systemu 
prawnego ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o 
ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 
849, z późn. zm.). Należy jednak mieć na 
uwadze fakt, że od dnia 14 czerwca 2011 r. 
dopuszczenie środków ochrony roślin do 
obrotu regulowane jest przepisami 
Parlamentu Europejskiego i Rady 1107/2009 
(WE) z dnia 21 października 2009 r. 
dotyczącego wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin i uchylającego 
dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG 
(dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1). W 
celu zapewnienia właściwego stosowania 
ww. rozporządzenia wspólnotowego MRiRW 
opracowało projekt ustawy o środkach 
ochrony roślin, w którym określono m.in. 
właściwości organów odpowiedzialnych za 
jego wykonanie. Ponadto projekt ustawy 
wdraża do polskiego systemu prawnego 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/129/WE z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiającą ramy wspólnotowego 
działania na rzecz zrównoważonego 
stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 
24.11.2009, str. 71).  
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Wartość 
wskaźnika 

DK.PR.2 Szkody i awarie      Other Basic Measure -Pollutant 
Diffuse. Wskaźnik stopnia 
realizacji dla grupy działań: suma 
iloczynów wagowych 
wskaźników stopnia realizacji 
działań: Prowadzenie działań 
naprawczych i kompensacyjnych 
w przypadku powstania szkody 
w środowisku, oraz Prowadzenie 
rejestru szkód w środowisku w 
proporcji odpowiednio 80% i 
20%. 

55,8 % (w skali 
kraju) 

  Prowadzenie działań naprawczych i 
kompensacyjnych w przypadku 
powstania szkody w środowisku  

 Other Basic Measure -
Pollutant Diffuse 

      

  Prowadzenie rejestru szkód w 
środowisku  

brak        
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Wartość 
wskaźnika 

DK.PR.3 Opracowanie programu 
zapobiegania poważnym awariom i 
zarządzanie ryzykiem 

BasicMeasure - Seveso BasicMeasure – Seveso. W opisowej formie 
stopnia realizacji działań z tej grupy 
proponuje się wykorzystać zaproponowane 
ilościowe wskaźniki dot.: opracowania 
programu zapobiegania poważnym awariom 
przez zakłady o zwiększonym ryzyku (ZZR); 
opracowania programu zapobiegania 
poważnym awariom przez zakłady o dużym 
ryzyku (ZDR) oraz opracowania 
wewnętrznego i zewnętrznego planu 
operacyjno-ratowniczego przez 
odpowiedzialne służby. W raporcie 2012 
stopień realizacji działania DK.PR.3 zostanie 
opracowany o dane z raportu za lata 2009- 
2011, który zgodnie z pismem DIiO/071-
111/12/SA, zostanie przekazany do KE do 
dnia 30 września 2012 r. i jest w trakcie 
opracowywania przez GIOŚ. 

    

  Opracowanie programu zapobiegania 
poważnym awariom przez zakłady o 
zwiększonym ryzyku (dotyczy ok. 200 
obiektów na terytorium kraju);   

BasicMeasure - Seveso       
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wskaźnika 

  Opracowanie programu zapobiegania 
poważnym awariom przez zakłady o 
dużym ryzyku (dotyczy ok. 1000 
obiektów na terytorium kraju);   

BasicMeasure - Seveso       

  Opracowanie wewnętrznego i 
zewnętrznego planu operacyjno-
ratowniczego przez odpowiedzialne 
służby 

BasicMeasure - Seveso       

  Opracowanie planów operacyjno-
ratowniczych dla wszystkich gmin, w 
których znajdują się obiekty 
niebezpieczne;   

brak        

  Opracowanie  wojewódzkich planów 
zarządzania ryzykiem dla wszystkich 
województw oraz planów 
powiatowych dla tych powiatów, na 
terenie których znajduje się więcej 
niż 5 obiektów niebezpiecznych (z 
liczby ok. 1200 obiektów 
niebezpiecznych na terytorium 
kraju);   

brak        
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  Zorganizowanie na szczeblu 
centralnym systemu analizy 
doświadczeń z przebiegu zaistniałych 
awarii i przebiegu akcji ratowniczych; 
sporządzać okresowo (nie rzadziej niż 
co 3 lata) raporty w tym zakresie;   

brak        

  Prowadzenie krajowego rejestru 
obiektów niebezpiecznych;   

brak        

  Opracowanie programu 
informowania społeczeństwa o 
nadzwyczajnych zagrożeniach 
środowiska i edukacji w tym zakresie, 
obejmującego działania na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i centralnym   

brak        

DK.PR.4 Skuteczne wprowadzenie programu 
racjonalizacji zużycia wody w 
zakładach przemysłowych 

 Basic Measure - IPPC Liczba pozwoleń zintegrowanych – 3 037, 
Przeglądy po okresie 5 lat są dokonywane 
sukcesywnie, brak jednorodnych zapisów 
dotyczących sposobu ich przeprowadzania. 
Przedstawiciele Polski w liczbie około 250 
osób uczestniczą w 12 zespołach 
międzynarodowych wymieniających 
informacje na temat technik BAT. Najwięcej 
jest przedstawicieli przemysłu chemicznego. 
Na stronie http://ippc.mos.gov.pl/ippc/ 
zamieszczono opracowania 
rozpowszechniające najlepsze dostępne 
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techniki (BAT) wytyczne KE dla 
poszczególnych branż. Udostępniono 
również szereg opracowań wyjaśniających 
przepisy, a także wiele opracowań 
branżowych analizujących stan technik w 
zakresie BAT oraz dokumenty referencyjne. 
Przygotowano 10 opracowań z zakresu 
upowszechniania technik BAT, a 6 jest w 
trakcie opracowania.  
Organizowane są przez MŚ bezpłatne 
szkolenia z zakresu dostępnych technik BAT. 
Uczestniczą w nich głównie pracownicy 
organów wydających pozwolenia IPPC to jest 
urzędów marszałkowskich, starostw i gmin. 
Czasem w szkoleniach uczestniczą opiniujący 
je np. przedstawiciele RDOŚ. W okresie 
sprawozdawczym przeszkolono kilkaset 
osób, a w roku 2012 58. Szkolenia 
finansowane są ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 
Na zacytowanej stronie Ministerstwa 
Środowiska można znaleźć większość 
przedstawionych informacji.  
Dla województw informacje można znaleźć 
na stronach urzędów marszałkowskich, 
również na stronie Głównego Inspektora 
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Ochrony Środowiska oraz wojewódzkich 
inspektoratów ochrony Środowiska. 

DK.PR.5 Zapobieganie zanieczyszczeniom i 
kontrola zakładów IPPC 

  Działanie wynika  Dyrektywy IPPC, 
raportowane opisowo, Wykorzystane 
wskaźniki to : liczba instalacji, które uzyskały 
pozwolenie zintegrowane w stosunku do 
liczby instalacji objętych obowiązkiem 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego[%] 
oraz liczba jednostek prowadzących działania 
kontrolne w stosunku do jednostek 
odpowiedzialnych za kontrolę tego działania 
(16 WIOŚ). 
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  Uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego w celu zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli przez 
zakłady prowadzące rodzaje 
działalności wymienione 
rozporządzeniu w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować 
znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska j jako 
całości 

Basic Measure - IPPC       

  Kontrola przestrzegania warunków w 
zakresie dopuszczalnych wartości 
emisji substancji zanieczyszczających 
środowisko  

Basic Measure - IPPC       

DK.PR.6 Zapobieganie zanieczyszczeniom 
powodowanym przez niektóre 
substancje niebezpieczne 
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  Eliminacja zanieczyszczenia wód 
przez priorytetowe substancje 
niebezpieczne (wykaz I), poprzez: 
przeprowadzenie spisu zrzutów 
zawierających te substancje, 
ustalenie norm emisji tych substancji 
w zrzutach do wód bądź urządzeń 
kanalizacyjnych, wydawanie 
zezwoleń na odprowadzanie ścieków 
zawierających te substancje, 
opracowanie programów specjalnych 
ograniczania emisji priorytetowych 
substancji niebezpiecznych  

Other Basic Measure -  
SurfacePrioritySubstances 

  Przeprowadzenie spisu zrzutów 
zawierających priorytetowe 
substancje niebezpieczne  
Ustalanie norm emisji 
priorytetowych substancji 
niebezpiecznych w zrzutach 
Wydawanie zezwoleń na 
odprowadzanie ścieków 
zawierających priorytetowe 
substancje niebezpieczne 
Opracowanie programów 
specjalnych ograniczania emisji 
priorytetowych substancji 
niebezpiecznych  
0 – nie, 1- tak 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
0 



 
 

261 

ID 
DZIAŁA

NIA 
Działania 

Propozycja 
przyporządkowania w 
raporcie do UE (2012) 

Dla raportowanych opisowo, propozycja co 
znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

  Ograniczenie zanieczyszczenia wód 
substancjami niebezpiecznymi 
(wykaz II), poprzez: przeprowadzenie 
spisu zrzutów zawierających te 
substancje, ustalenie norm emisji 
tych substancji w zrzutach do wód 
bądź urządzeń kanalizacyjnych, 
wydawanie zezwoleń na 
odprowadzanie ścieków 
zawierających te substancje, 
opracowanie programów mających 
na celu zmniejszenie zanieczyszczenia 
wody  

Other Basic Measure -  
SurfacePrioritySubstances 

  Przeprowadzenie spisu zrzutów 
zawierających priorytetowe 
substancje niebezpieczne  
Ustalanie norm emisji 
priorytetowych substancji 
niebezpiecznych w zrzutach 
Wydawanie zezwoleń na 
odprowadzanie ścieków 
zawierających priorytetowe 
substancje niebezpieczne 
Opracowanie programów 
specjalnych ograniczania emisji 
priorytetowych substancji 
niebezpiecznych 
0 – nie, 1- tak 

1 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
0 

  Prowadzenie przez WIOŚ działań 
kontrolnych w zakresie wdrażania 
dyrektywy 2006/11/WE w sprawie 
zanieczyszczenia spowodowanego 
niektórymi substancjami 
niebezpiecznymi odprowadzanymi do 
środowiska wodnego oraz dyrektywy 
80/68/EWG w sprawie ochrony wód 
gruntowych przed zanieczyszczeniem 
przez niektóre substancje 
niebezpieczne  

Other Basic Measure -  
SurfacePrioritySubstances 

  Liczba jednostek prowadzących 
działania kontrolne w stosunku 
do jednostek zobowiązanych do 
jednostek zobowiązanych do 
prowadzenia tego działania  (16 
WIOŚ) [%]  

100% 

GOSPODARKA KOMUNALNA   
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P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych" 

Basic UrbanWasteWater, 
Supplementary do Basic 
UrbanWasteWater 

Raportowane łącznie w formie tekstowej 
(do. 2000 znaków) działania P.GK.1, P.GK.2, 
P.PU.1 jako związane z realizacją dyrektywy 
dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych 91/271/EWG (Basic 
UrbanWasteWater), wprowadzone wartości 
liczbowe (wzorowane na wskaźnikach 
zaproponowanych przez KE) dotyczyć będą 
liczby zrealizowanych projektów, RLM 
objętych działaniem. 

    

  Budowa (rozbudowa) kanalizacji 
sanitarnej 

        

  Budowa komunalnych oczyszczalni 
ścieków PUB 2 

        

  Budowa komunalnych oczyszczalni 
ścieków PUB 1 

        

  Rozbudowa oczyszczalni         
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  Modernizacja technologii 
oczyszczania ścieków istniejących 
oczyszczalni 

        

P.GK.2 Realizacja "Programu wyposażenia 
aglomeracji poniżej 2000 RLM w 
oczyszczalnie ścieków i systemy 
kanalizacji zbiorczej" 

Basic UrbanWasteWater, 
Supplementary do Basic 
UrbanWasteWater 

Raportowane łącznie w formie tekstowej 
(do. 2000 znaków) działania P.GK.1, P.GK.2, 
P.PU.1 jako związane z realizacją dyrektywy 
dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych 91/271/EWG (Basic 
UrbanWasteWater), wprowadzone wartości 
liczbowe (wzorowane na wskaźnikach 
zaproponowanych przez KE) dotyczyć będą 
liczby zrealizowanych projektów, RLM 
objętych działaniem. 

    

  Rozbudowa lub budowa sieci 
kanalizacyjnej  

        

  Rozbudowa lub budowa oczyszczalni 
ścieków (B, PUB) 

        

  Remont lub modenizacja oczyszczalni 
ścieków 

        

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności 
porządkowania systemu gospodarki 
ściekowej 

Supplementary do Basic 
UrbanWasteWater 

  Stosunek długości kanalizacji 
wybudowanej do planowanej 

  

  Budowa szczelnych - wybieralnych 
zbiorników z zapewnieniem 
kontrolowanego wywozu ścieków 
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  Budowa (rozbudowa) kanalizacji 
sanitarnej w terenie 
nieaglomeracyjnym 

       59% 

  Budowa (rozbudowa) oczyszczalni 
ścieków w terenie 
nieaglomeracyjnym 

        

  Modernizacja kanalizacji sanitarnej 
(uszczelnienie) 

        

  Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków dla 1 lub kilku gospodarstw 
domowych 

        

  Opracowanie programu budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

        

  Budowa systemu zbierania ścieków i 
budowa oczyszczalni ścieków   

       44,2% 

   Opracowanie "Wojewódzkich 
programów oczyszczania ścieków"  
koordynowanych przez urzędy 
wojewódzkie dla pozostałych 
aglomeracji < 2 000 RLM   
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  Prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków i wdrożenie 
harmonogramu wywozu nieczystości 
płynnych i osadów ściekowych z 
przydomowych oczyszczalni 

        

  Kontrola przestrzegania 
harmonogramu wywozu nieczystości 
płynnych 

        

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych 
gospodarki odpadami zawartych w 
planach gospodarki odpadami 

        

  Zagospodarowanie osadów 
ściekowych  

BasicSewageSluge Opis, w którym zostanie oszacowana ilość 
wyprodukowanych osadów ściekowych oraz 
ich wykorzystanie na cele rolnicze. Stopień 
realizacji działania – 63,4 %. 

    

ROLNICTWO I LEŚNICTWO   

P.RL.1 Redukcja zanieczyszczenia wód 
spowodowanego przez azotany 
pochodzenia rolniczego  

  Tekst, który będzie zawierać generalne 
oszacowanie stopnia wdrożenia Dyrektywy 
Azotanowej w szczególności w stosunku do 
jej udziału w osiąganiu celów RDW. 

    

  Realizacja programów działań w 
obszarach wrażliwych w celu 
zmniejszenia zanieczyszczenia wód, 
tzw. OSN w zlewni 

Basic Measure - Nitrates       
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P.RL.2 Właściwe stosowanie i 
przechowywanie nawozów 
naturalnych   

      

  Przechowywanie gnojówki i 
gnojowicy w odpowiednich 
warunkach 

Supplementary measure do 
BM-Nitrates 

   Liczba skontrolowanych 
podmiotów, które spełniają 
wymagania art. 25 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 lipca 2007 r. o 
nawozach i nawożeniu (Dz. U. 
2007, nr 147, poz. 1033 z późn. 
zm.) w stosunku do liczby 
skontrolowanych podmiotów 
względem stosowania art. 25 
ust. 1 ww ustawy [%] 

 94,27  

  Przechowywanie nawozów 
naturalnych (w tym obornika) w 
odpowiednich warunkach 

Supplementary measure do 
BM-Nitrates 

   Liczba skontrolowanych 
podmiotów, które spełniają 
wymagania art. 25 ust. 2 ustawy 
z dnia 10 lipca 2007 r. o 
nawozach i nawożeniu (Dz. U. 
2007, nr 147, poz. 1033 z późn. 
zm.) w stosunku do liczby 

 92,44 
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ID 
DZIAŁA

NIA 
Działania 

Propozycja 
przyporządkowania w 
raporcie do UE (2012) 

Dla raportowanych opisowo, propozycja co 
znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

skontrolowanych podmiotów 
względem stosowania art. 25 
ust. 2 ww ustawy [%] 

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i 
wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

    Powierzchnia skontrolowanych 
gruntów stanowiących użytki 
rolne oraz gruntów 
zrekultywowanych na cele rolne, 
których właściciele stosują się do 
wymagań art. 15 ustawy z dnia 3 
lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 
2004, nr 121 poz. 1266) do 
powierzchni gruntów 
stanowiących użytki rolne oraz 
gruntów zrekultywowanych na 
cele rolne skontrolowanych pod 
względem stosowania art. 15 
ww ustawy. [%] 

98,73 

  Właściwa uprawa gleby (właściwie 
prowadzone prace polowe) 

Supplementary measure do 
BM-Nitrates 
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ID 
DZIAŁA

NIA 
Działania 

Propozycja 
przyporządkowania w 
raporcie do UE (2012) 

Dla raportowanych opisowo, propozycja co 
znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

P.RL.4 Wspieranie rolnictwa ekologicznego     Powierzchnia gruntów rolnych 
[ha] objęta dopłatami 
wspierającymi rolnictwo 
ekologiczne do powierzchni 
gruntów rolnych [ha] 
zaplanowanej do objęcia 
dopłatami wspierającymi 
rolnictwo ekologiczne.[%] 

 Dane są w 
przygotowaniu 
przez ARiMR. 

  Wspieranie rolnictwa ekologicznego Supplementary measure do 
BM-Nitrates 

      

P.RL.5 Wspieranie rolnictwa 
zrównoważonego 

    Liczba przeprowadzonych 
szkoleń obejmujących 
zagadnienia rolnictwa 
zrównoważonego do liczby 
zaplanowanych szkoleń 
obejmujących zagadnienia 
rolnictwa zrównoważonego [%] 

 Brak 
możliwości 
obliczenia 
wskaźnika – 
brak danych 

  Wspieranie rolnictwa 
zrównoważonego 

Supplementary measure do 
BM-Nitrates 
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ID 
DZIAŁA

NIA 
Działania 

Propozycja 
przyporządkowania w 
raporcie do UE (2012) 

Dla raportowanych opisowo, propozycja co 
znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

P.RL.6 Wdrażanie krajowego i 
wojewódzkiego programu 
zwiększenia lesistości - regulacja 
lesistości (prowadzone zgodnie z 
planami urządzania lasów dla 
poszczególnych Nadleśnictw) 

Supplementary Measure do 
BM-Habitats 

  Liczba opracowanych i 
zatwierdzonych wojewódzkich 
programów zwiększania 
lesistości do liczby województw. 
Stosunek procentowy zalesień 
wykonanych do planowanych. 

18,75% 
 
 
 
38,0% 

  Wdrażanie krajowego i 
wojewódzkiego programu 
zwiększenia lesistości - regulacja 
lesistości (prowadzone zgodnie z 
planami urządzania lasów dla 
poszczególnych Nadleśnictw) 

        

P.RL.7 Ochrona bioróżnorodności w lasach 
(zachowanie, odtwarzanie  i 
zwiększanie) zgodnie z programami 
ochrony przyrody dla 
poszczególnych Nadleśnictw 

  Działanie nie jest raportowane do UE 
 

    

  Opracowanie granicy rolno-leśniej 
dla gminy 

brak       

  Zalesianie gruntów państwowych 
(grunty będące w posiadaniu Skarbu 
Państwa sukcesywnie przekazywane 
Lasom Państwowym) 

brak    Wskaźniki wykorzystane do 
raportu P.RL.6 

  

  Zalesianie gruntów niepaństwowych 
przez właścicieli 

brak    Wskaźniki wykorzystane do 
raportu P.RL.6 
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ID 
DZIAŁA

NIA 
Działania 

Propozycja 
przyporządkowania w 
raporcie do UE (2012) 

Dla raportowanych opisowo, propozycja co 
znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

PRZEMYSŁ  

P.PU.1 Realizacja "Programu wyposażenia 
zakładów przemysłu rolno-
spożywczego o wielkości nie 
mniejszej niż 4000 RLM 
odprowadzających ścieki 
bezpośrednio do wód w urządzenia 
zapewniające wymagane przez 
polskie prawo standardy ochrony 
wód" 

Basic UrbanWasteWater, 
Supplementary do Basic 
UrbanWasteWater 

Raportowane łącznie w formie tekstowej 
(do. 2000 znaków) działania P.GK.1, P.GK.2, 
P.PU.1 jako związane z realizacją dyrektywy 
dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych 91/271/EWG (Basic 
UrbanWasteWater), wprowadzone wartości 
liczbowe (wzorowane na wskaźnikach 
zaproponowanych przez KE) dotyczyć będą 
liczby zrealizowanych projektów, RLM 
objętych działaniem. 

    

  Monitoring zakładów przemysłu 
rolno-spożywczego o wielkości nie 
mniejszej niż 4000 RLM 
odprowadzających ścieki 
bezpośrednio do wód w zakresie 
spełnienia wymagań odpowiedniego 
stopnia oczyszczania ścieków 

        

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
uwzględniających wymagania i 
zasady ochrony środowiska,  
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ID 
DZIAŁA

NIA 
Działania 

Propozycja 
przyporządkowania w 
raporcie do UE (2012) 

Dla raportowanych opisowo, propozycja co 
znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

  Opracowanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
uwzględniających wymagania i 
zasady ochrony środowiska 

brak Działanie nie jest raportowane do UE 
Wskaźnik na potrzeby krajowe: 
Procent gmin z opracowywanymi MPZP wg 
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. w stosunku 
do wszystkich gmin w Polsce, wartość 
wskaźnika 27%. 
 

    

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA I ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW)  

P.OW.1 Bieżąca ochrona walorów 
przyrodniczych: zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych, 
użytków ekologicznych, pomników 
przyrody, stanowisk 
dokumentacyjnych 

        

  Bieżąca ochrona walorów 
przyrodniczych: zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych, 
użytków ekologicznych, pomników 
przyrody, stanowisk 
dokumentacyjnych  

Supplementary measure do 
BM-Habitats, BM-Birds 

  Procent gmin w których jest 
realizowana bieżąca ochrona 
walorów przyrodniczych: 
zespołów przyrodniczo - 
krajobrazowych, użytków 
ekologicznych, pomników 
przyrody, stanowisk 
dokumentacyjnych, zależnych od 
zasobów wodnych w stosunku 
do liczby gmin objętych 
działaniem (które udzieliły 
odpowiedzi na ankietę) 
0 – prace nad ochroną nie 

0-20%,  
1-7%,  
2-73% 



 
 

272 

ID 
DZIAŁA

NIA 
Działania 

Propozycja 
przyporządkowania w 
raporcie do UE (2012) 

Dla raportowanych opisowo, propozycja co 
znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

rozpoczęte [%] 
1 – działania ochronne w fazie 
przygotowania [%] 
2 –ochrona w/w obiektów 
istnieje, jest wdrożona i 
realizowana na bieżąco [%] 
  

P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie 
biotopów i naturalnych siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 
flory (działania wynikające z 
dyrektywy w sprawie dzikiego 
ptactwa oraz dyrektywy w sprawie 
siedlisk przyrodniczych) 

        

  Opracowanie planu zadań 
ochronnych dla obszarów Natura 
2000 

Basic: BM - Birds, BM -
Habitats 

Raportowanie odbywa się zgodnie z formułą 
i właściwymi formularzami przyjętymi przez 
Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. 
Procent liczby obszarów Natura 2000, w 
których opracowano plany zadań 
ochronnych w stosunku do liczby obszarów 
Natura 2000 (co do których  udzielono 
odpowiedzi na ankiety) 
0 – prace nad planem nie rozpoczęte 43% 
1 – plan w trakcie opracowywania – 56,3% 
2 – plan zadań ochronnych wdrożony – 0,7% 
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ID 
DZIAŁA

NIA 
Działania 

Propozycja 
przyporządkowania w 
raporcie do UE (2012) 

Dla raportowanych opisowo, propozycja co 
znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

P.OW.3 Zapewnienie ciągłości rzek i 
potoków poprzez udrożnienie 
obiektów stanowiących przeszkodę 
dla migracji ryb (cieki naturalne):  

Other basic, na mocy art. 11 
pkt. 3i RDW , AdverseImpact 

  Procent długości cieków 
udrożnionych w stosunku do 
długości cieków objętych 
działaniem 
0 – nie rozpoczęte 
1 – w fazie planowania 
2 – w fazie budowlanej 
3 - inwestycja ukończona  

0-65,2%,  
1-7,7%,  
2-9,5%,  
3-10,7% 
6,9% 
informacja 
niekompletna 

  Budowa, modernizacja przepławki na 
odcinkach cieków istotnych dla 
ekosystemów 

        

  Budowa, modernizacja przepławki na 
odcinkach cieków istotnych dla 
ekosystemów - przywrócenie 
drożności odcinków rzek 

        

P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i 
potoków poprzez udrożnienie 
obiektów stanowiących przeszkodę 
dla migracji ryb (silnie zmienione):  

Other basic, na mocy art 11 
pkt. 3i RDW , AdverseImpact 

  Procent długości cieków 
udrożnionych w stosunku do 
długości cieków objętych 
działaniem 
0 – nie rozpoczęte 
1 – w fazie planowania 
2 – w fazie budowlanej 
3 - inwestycja ukończona  

0-74,5%, 
1-14%, 
2-2,6%, 
3-5,1% 
3,8% 
(informacja 
niekompletna) 

  Budowa, modernizacja przepławki na 
odcinkach cieków istotnych dla 
ekosystemu 
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ID 
DZIAŁA

NIA 
Działania 

Propozycja 
przyporządkowania w 
raporcie do UE (2012) 

Dla raportowanych opisowo, propozycja co 
znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

  Budowa, modernizacja przepławki na 
odcinkach cieków istotnych dla 
ekosystemu - przywrócenie drożności 
odcinków rzek 

        

DIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE  

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania 
z wód regionu 

OtherBasicMeasures - 
ProtectionWaterAbstraction 

  Procent obszaru działania 
wszystkich RZGW dla których 
opracowano warunki korzystania 
z wód regionu 
 
0 - nie rozpoczęto 
1 - w trakcie opracowania, 
realizacji 
2 - został opracowany 

0 – 1,6 % 
1 – 98,4 % 
2 - 0 % 

  Opracowanie warunków korzystania 
z wód regionu 

        

  Opracowanie "Programu redukcji 
fosforu" dla części wód  

        

  Weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych na pobór wód, 
zwłaszcza na terenach o znacznym 
rozdysponowaniu wód podziemnych.  
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ID 
DZIAŁA

NIA 
Działania 

Propozycja 
przyporządkowania w 
raporcie do UE (2012) 

Dla raportowanych opisowo, propozycja co 
znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

P.OP.2 Opracowanie warunków korzystania 
z wód zlewni 

OtherBasicMeasures - 
ProtectionWaterAbstraction 

  Procent obszaru działania 
wszystkich RZGW dla których 
opracowano warunki korzystania 
z wód zlewni.  
0 - nie rozpoczęto 
1 - w trakcie opracowania, 
realizacji 
2 - został opracowany 

0 – 72,6 % 
1 – 27,4 % 
2 - 0 % 

  Opracowanie warunków korzystania 
z wód zlewni 

        

 P.OP.3 Wzmocnienie zaplecza technicznego 
stanowisk związanych z ochroną 
środowiska w celu zapewnienia 
realizacji nowych przepisów 
krajowych i unijnych (m.in. 
komputeryzacja), zakup materiałów 
szkoleniowych i pomocniczych, 
szkolenia merytoryczne 
pracowników realizujących zadania 
ochrony środowiska 
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ID 
DZIAŁA

NIA 
Działania 

Propozycja 
przyporządkowania w 
raporcie do UE (2012) 

Dla raportowanych opisowo, propozycja co 
znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

  Wzmocnienie zaplecza technicznego 
stanowisk związanych z ochroną 
środowiska w celu zapewnienia 
realizacji nowych przepisów 
krajowych i unijnych (m.in. 
komputeryzacja), zakup materiałów 
szkoleniowych i pomocniczych, 
szkolenia merytoryczne pracowników 
realizujących zadania ochrony 
środowiska 

wymaga wyjaśnienia Działanie nie jest raportowane do UE 
Brak informacji o zakresie działania i 
instytucjach wdrażających 
Brak możliwości obliczenia wskaźnika – brak 
danych 

    

 P.OP.4 Propagowanie idei zrównoważonego 
rozwoju i upowszechnianie  
informacji  o  podejmowanych 
działaniach, akcjach, kampaniach na 
rzecz aktywnej ochrony środowiska 

        

  Propagowanie idei zrównoważonego 
rozwoju i upowszechnianie  
informacji  o  podejmowanych 
działaniach, akcjach, kampaniach na 
rzecz aktywnej ochrony środowiska 

OM - EffcientWaterUse   Realizacja działań na rzecz 
propagowania idei 
zrównoważonego rozwoju i 
informowanie o prowadzonych 
działaniach (1) / brak działań, 
brak informacji (0).. 

1 
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ID 
DZIAŁA

NIA 
Działania 

Propozycja 
przyporządkowania w 
raporcie do UE (2012) 

Dla raportowanych opisowo, propozycja co 
znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

 P.OP.5 Promocja "Programu 
rolnośrodowiskowego" objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 

      

  Szkolenia obejmujące szczegółowe 
zagadnienia dotyczące programu 
rolnośrodowiskowego  

Supplementary measure do 
BM-Nitrates 

   Liczba przeprowadzonych 
szkoleń i warsztatów przez 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego w 
ramach działalności statutowej 
obejmujących szczegółowe 
zagadnienia dotyczące Programu 
rolno środowiskowego do liczby 
zaplanowanych szkoleń i 
warsztatów [%] 

 94,05%  

 P.OP.6 Dostęp do informacji         

  Opracowanie oceny jakości wody 
przeznaczonej do spożycia  

BasicMeasure - 
DrinkingWater 

Ocena jakości wody do spożycia 
Opracowanie okresowych raportów 
zawierających ocenę jakości wody do 
spożycia (1) / brak raportu (0) – wartość 
wskaźnika 1 
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ID 
DZIAŁA

NIA 
Działania 

Propozycja 
przyporządkowania w 
raporcie do UE (2012) 

Dla raportowanych opisowo, propozycja co 
znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

  Objęcie nadzorem sanitarnym wody 
w kapielisku i wykonywanie oceny 
jakości wody 

BasicMeasure - 
BathingWater 

Ocena jakości wody w kąpieliskach  
Opracowanie raportów zawierających ocenę 
jakości wody w kąpieliskach (1) / brak 
raportów (0), wartość wskaźnika 1 

   

P.OP.7 Działania kontrolne związane z 
ochroną wód przed 
zanieczyszczeniami 

  Działanie nie jest raportowane do UE     

  Działania kontrolne związane z oceną 
przestrzegania przepisów prawa w 
zakresie gospodarki ściekowej 

wymaga wyjaśnienia       

  Działania kontrolne dotyczące oceny 
przestrzegania  obowiązków 
wynikających z przeciwdziałania 
poważnym awariom 

wymaga wyjaśnienia       

P.OP.8 Wyznaczenie obszaru ochronnego 
zbiornika wód śródlądowych 

        

  Wyznaczenie obszaru ochronnego 
zbiornika wód śródlądowych 

brak Działanie nie jest raportowane do UE: 
Ogłoszono przetarg na realizację zadania 
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Działania dotyczące wód podziemnych 
 

ID 
DZIAŁANIA 

Działania 

Propozycja 
przyporządkowania 

w raporcie do UE 
(2012) 

Dla raportowanych 
opisowo, propozycja co 

znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

Uwagi, komentarze  

DK.OP.8.  
Analiza opłat i koncesji za 
korzystanie z zasobów 
wodnych  

  

        

  

Wydawanie pozwoleń 
wodnoprawnych na pobór 
wód podziemnych w 
ramach pozwoleń 
zintegrowanych.  

Other Basic 
Measures - 
CostRecovery 
WaterServices 

  Podstawa oceny: liczba 
pozwoleń wodno-prawnych 
dostosowanych do wymogów 
właściwych dla pozwoleń 
zintegrowanych. Wskaźnik :  
Procent pozwoleń wodno-
prawnych dostosowanych do 
wymogów właściwych dla 
pozwoleń zintegrowanych  

36%   

  

Weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych na pobór 
wód, zwłaszcza na terenach 
o znacznym 
rozdysponowaniu wód 
podziemnych.  

Other Basic 
Measures - 
CostRecovery 
WaterServices 

  Podstawa oceny: Liczba 
zweryfikowanych zakładów 
przemysłowych i rolnych - 
poddanych analizie możliwości 
racjonalizacji (zwiększenia 
efektywności) wykorzystania 
wody w kierunku ograniczenia 
poboru wody Wskaźnik : 
Procent zakładów, które 
opracowały plan ograniczenia 
poboru wody w liczbie 
zakładów zweryfikowanych  

100% W oparciu o udzielone 
odpowiedzi ankietowanych 
stwierdza się, że w 37 powiatach 
przeprowadzono analizę 
możliwości racjonalizacji 
(zwiększenia efektywności) 
gospodarki wodnej w zakładach 
przemysłowych i rolnych. W 20 
przypadkach (3,2% ogółu) 
wykazała ona możliwość 
ograniczenia poboru wody, co 
zostało zrealizowane (wskaźnik 
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ID 
DZIAŁANIA 

Działania 

Propozycja 
przyporządkowania 

w raporcie do UE 
(2012) 

Dla raportowanych 
opisowo, propozycja co 

znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

Uwagi, komentarze  

100%) 

P.GK.4 

Realizacja zadań 
systemowych gospodarki 
odpadami zawartych w 
planach gospodarki 
odpadami 

        Nie przedstawia się wyników 
ankietyzacji ze względu na 
niekompletny i niejednorodny 
materiał uzyskany w wyniku 
ankietyzacji (mimo powtórnego 
rozsyłania ankiet) oraz 
uwzględniając fakt, że 
szczegółowa charakterystyka 
stanu realizacji poszczególnych 
zadań w grupie P.GK.4 będzie 
zawarta w aktualnie 
opracowywanym przez 
Ministerstwo Środowiska 
"Sprawozdaniu z realizacji 
krajowego planu gospodarki 
odpadami 2012", sporządzanym 
na podstawie raportów 
marszałków z realizacji  
wojewódzkich planów gospodarki 
odpadami.                                                

  

Zamknięcie 
niezabezpieczonego 
składowiska odpadów 
komunalnych 

Supplementary do 
OM-PollutantsTo 
Groundwater 

        

  
Kontrola funkcjonujących i 
zamykanych składowisk 
odpadów 

Supplementary do 
OM-PollutantsTo 
Groundwater 
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ID 
DZIAŁANIA 

Działania 

Propozycja 
przyporządkowania 

w raporcie do UE 
(2012) 

Dla raportowanych 
opisowo, propozycja co 

znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

Uwagi, komentarze  

  
Budowa (rozbudowa) 
składowiska odpadów 
komunalnych 

Supplementary do 
OM-PollutantsTo 
Groundwater 

      Proponowane wskaźniki: 1) 
Procent zamkniętych 
niezabezpieczonych składowisk 
odpadów komunalnych (w 
stosunku do liczby planowanych) 
2) Procent zbudowanych 
(rozbudowanych) składowisk 
odpadów komunalnych (w 
stosunku do liczby planowanych) 
;3) Procent zlikwidowanych 
dzikich składowisk (w stosunku 
do liczby zinwentaryzowanych) ; 
4) Procent skontrolowanych 
składowisk odpadów; 5) Procent 
składowisk ze zorganizowanym 
systemem gromadzenia i 
oczyszczania odcieków (w 
stosunku do liczby wymagających 
gromadzenia i oczyszczania 
odcieków); 6) Procent 
potencjalnych ognisk 
zanieczyszczeń objętych 
monitoringiem lokalnym 7)  
Procent powierzchni 
zrekultywowanych, 
użytkowanych wcześniej jako 
składowiska; 8)  Procent 
składowisk objętych 
monitoringiem lokalnym wód 
podziemnych 
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ID 
DZIAŁANIA 

Działania 

Propozycja 
przyporządkowania 

w raporcie do UE 
(2012) 

Dla raportowanych 
opisowo, propozycja co 

znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

Uwagi, komentarze  

  
Gromadzenie i oczyszczanie 
odcieków ze składowisk 
odpadów 

Supplementary do 
OM-PollutantsTo 
Groundwater 

        

  
Likwidacja ognisk 
zanieczyszczeń (dzikich 
składowisk) 

Supplementary do 
OM-PollutantsTo 
Groundwater 

        

P.GK.5. 
Racjonalne 
gospodarowanie wodą 
przeznaczoną do spożycia  

  

        

  

Poszukiwanie i 
dokumentowanie 
alternatywnych źródeł 
wody do spożycia  

Other Basic 
Measures - 
CostRecovery 
WaterServices 

  Podstawa oceny: Zasoby 
eksploatacyjne ujęć wód 
podziemnych 
udokumentowanych jako 
alternatywnych źródeł wody do 
spożycia (ilość 
udokumentowanych zasobów, 
m3/godz.). Wskaźnik: Procent 
zaspokojenia potrzeb na wodę 
do spożycia możliwą do 
uzyskania z nowych ujęć wód 
podziemnych jako źródeł 
alternatywnego zaopatrzenia:  

97% w przypadku 225 gmin (na 540 
gmin, które udzieliły odpowiedzi 
na to pytanie) nie stwierdzono 
potrzeby poszukiwania 
alternatywnych źródeł wody do 
spożycia. Stopień zaspokojenia 
potrzeb w 100% oceniło 50 gmin, 
w 50% - 3 gminy.      

  

Weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych na pobór 
wód, zwłaszcza na terenach 
o znacznym 
rozdysponowaniu wód 
podziemnych.  

Other Basic 
Measures - 
CostRecovery 
WaterServices 

  Wskaźnik: Procent 
zweryfikowanych pozwoleń 
wodno-prawnych na pobór 
wód podziemnych (poddanych 
analizie stopnia wykorzystania 
poboru przyznanego 
pozwoleniem wodno-

35% Zgodnie z Ustawą prawo wodne 
weryfikacja jest prowadzona 
przez organ wydający pozwolenie 
w cyklu 4 letnim w ramach 
przeglądu wydanych pozwoleń. 
Dokonanie pozostałej części 
przeglądów jest przewidziane do 
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ID 
DZIAŁANIA 

Działania 

Propozycja 
przyporządkowania 

w raporcie do UE 
(2012) 

Dla raportowanych 
opisowo, propozycja co 

znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

Uwagi, komentarze  

prawnym) w ogólnej liczbie 
wydanych pozwoleń wodno-
prawnych 

końca 2012 roku   

  

Poszukiwanie i 
dokumentowanie 
alternatywnych źródeł 
zaopatrzenia w wodę do 
spożycia na lądzie, w 
odległości do 100 km od 
Świnoujścia. 

Other Basic 
Measures - 
CostRecovery 
WaterServices 

  Wskaźnik:  Procent 
zaspokojenia potrzeb na wodę 
do spożycia możliwą do 
uzyskania z nowych ujęć wód 
podziemnych jako źródeł 
alternatywnego zaopatrzenia:  

100% wskaźnik ustalono w oparciu o 
dane uzyskane z gmin w rejonie 
Świnoujścia, które udzieliły 
odpowiedzi na to pytanie 
dotyczące potrzeby poszukiwania 
alternatywnych źródeł wody do 
spożycia  

  

Poszukiwanie i 
dokumentowanie 
alternatywnych źródeł 
wody do spożycia na lądzie, 
w odległości do 100 km od 
brzegu morza. 

Other Basic 
Measures - 
CostRecovery 
WaterServices 

  Wskaźnik:  Procent 
zaspokojenia potrzeb na wodę 
do spożycia możliwą do 
uzyskania z nowych ujęć wód 
podziemnych jako źródeł 
alternatywnego zaopatrzenia:  

100% wskaźnik ustalono w oparciu o 
dane uzyskane z gmin 
przymorskich (poza rejonem 
Świnoujścia), które udzieliły 
odpowiedzi na to pytanie 
dotyczące potrzeby poszukiwania 
alternatywnych źródeł wody do 
spożycia  

PD.PR.1  

Odizolowanie ognisk 
zanieczyszczeń (np. hałd 
pokopalnianych, 
mogilników) – Gminy, 
WIOŚ 

Supplementary do 
OM-PollutantsTo 
Groundwater 

      Nie przedstawia się wyników 
ankietyzacji ze względu na 
niekompletny materiał uzyskany 
w wyniku ankietyzacji (mimo 
powtórnego rozsyłania ankiet) 
oraz uwzględniając fakt, że 
szczegółowa charakterystyka 
stanu realizacji poszczególnych 
zadań w grupie P.GK.4 będzie 
zawarta w aktualnie 
opracowywanym przez 
Ministerstwo Środowiska 
"Sprawozdaniu z realizacji 
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ID 
DZIAŁANIA 

Działania 

Propozycja 
przyporządkowania 

w raporcie do UE 
(2012) 

Dla raportowanych 
opisowo, propozycja co 

znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

Uwagi, komentarze  

krajowego planu gospodarki 
odpadami 2012", sporządzanym 
na podstawie raportów 
marszałków z realizacji  
wojewódzkich planów gospodarki 
odpadami.  Proponowane 
wskaźniki: 1) Procent ognisk 
zanieczyszczeń ze 
zorganizowanym systemem 
gromadzenia i oczyszczania 
odcieków (w stosunku do liczby 
ognisk wymagających 
gromadzenia i oczyszczania 
odcieków); 2) Procent 
potencjalnych ognisk 
zanieczyszczeń objętych 
monitoringiem wód podziemnych   

PD.PR.2  

Monitoring dla 
potencjalnych ognisk 
zanieczyszczeń (zakładów 
przemysłowych, ferm 
chowu i hodowli zwierząt) 
oraz terenów zamkniętych, 
zdegradowanych i 
pogórniczych  

Supplementary do 
OM-PollutantsTo 
Groundwater 

        

PD.PR.3  

Zdawanie rocznych 
raportów odnośnie 
pomiarów ilości i jakości 
wód pobieranych, 
zrzucanych, wtłaczanych i 
odwadnianych, wraz z 
zasięgiem leja depresji, na 
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ID 
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przyporządkowania 
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Dla raportowanych 
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wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

Uwagi, komentarze  

terenach górniczych jako 
warunek w pozwoleniach 
wodnoprawnych 
wydawanych na 
użytkowanie wód   

  

Przekazywanie raz w roku 
danych dotyczący 
odwodnienia i obserwacji 
hydrogeologicznych do 
właściwego terytorialnie 
RZGW i państwowej służby 
hydrogeologicznej   

Other Basic 
Measures - 
CostRecovery 
WaterServices 

  podstawa oceny - raport    
Wskaźnik - przekazanie raportu 
adresatowi 

80% Kopalnia Turów Do tej pory nie 
zawarto porozumienia z 
odnośnymi władzami mającego 
na celu opracowywanie i 
przekazywanie corocznego 
raportu dotyczącego pomiarów 
ilości i jakości zrzucanych wód 
kopalnianych wraz z zasięgiem 
leja depresji. Kopalnia Turów 
opracowała w 2012 roku 
dokumentację hydrogeologiczną - 
złożona w CAG w PIG - 
zawierająca podsumowanie 
dotychczas prowadzonych 
obserwacji i pomiarów 
dotyczących odwodnienia kopalni 
i jego wpływu na środowisko. 
Kopalnia Konin: Wykonywany 
corocznie raport - przekazywany 
do RDOŚ w Poznaniu - jest 
dostępny dla RZGW w Poznaniu i 
korzysta z niego PSH do realizacji 
swoich zadań statutowych. 

  

          KWB Adamów   -  Raport jest 
sporządzany na potrzeby 
wewnętrzne zakładu i 
przekazywaniu do Okręgowego 
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ID 
DZIAŁANIA 

Działania 

Propozycja 
przyporządkowania 

w raporcie do UE 
(2012) 

Dla raportowanych 
opisowo, propozycja co 

znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

Uwagi, komentarze  

Urzędu Górniczego                                                       
KWB Bełchatów   -  Raport 
kwartalny jest sporządzany na 
potrzeby wewnętrzne zakładu i 
przekazywaniu do Urzędu   
Marszałkowskiego w Łodzi, RZGW 
W Poznaniu  oraz 7-miu innym 
adresatom.                 Kopalnia 
Wapienia Wierzbica - 
Cementownia "Małogoszcz" 
Lafarge - raport jest 
przekazywany do Mazowieckiego 
Urzędu  Marszałkowskiego         

PD.PR.4  

Skuteczne wprowadzenie 
programu racjonalizacji 
zużycia wody w zakładach 
przemysłowych 

          

  

Obowiązek wykorzystania 
wód o dobrej jakości, 
pochodzących z 
odwodnienia kopalni do 
celów socjalno - bytowych 
(lub ekologicznych) 

Other Basic 
Measures - 
CostRecovery 
WaterServices 

  podstawa oceny - objętość 
wód z systemu odwodnienia 
kopalni przekazywanych na 
cele socjalno-bytowe (lub 
ekologiczne) Wskaźnik: 
procent objętości wód z 
systemu odwodnienia kopalni 
przekazywanych na cele 
socjalno-bytowe (lub 
ekologiczne) 

25% Kopalnia Turów: W sąsiedztwie 
kopalń brak odbiorcy na wody 
kopalniane do celów socjalno - 
bytowych.  Kopalnia Konin: W 
sąsiedztwie kopalni brak odbiorcy 
na wody kopalniane do celów 
socjalno - bytowych. Wody z 
odwadniania odkrywek kopalnia 
kieruje na cele ekologiczne - 
uzupełnienie przepływu rzek i 
retencji w jeziorach 
przepływowych oraz rekultywacja 
wodna likwidowanego wyrobiska 
końcowego zamkniętej odkrywki 
. Opóźnienia w podnoszeniu 
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Propozycja 
przyporządkowania 
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opisowo, propozycja co 

znajdzie się w zapisie 

Dla raportowanych 
wskaźnikowo: Opis wskaźnika 
stopnia realizacji działania  

Wartość 
wskaźnika 

Uwagi, komentarze  

stanu retencji jezior są 
spowodowane blokowaniem 
inwestycji przez organizacje 
ekologiczne, aktualnie żądające 
kolejnych ekspertyz z zakresu 
chemizmu zrzucanych  wód 
kopalnianych.  W sąsiedztwie 
kopalni brak odbiorcy na wody 
kopalniane do celów socjalno - 
bytowych. Wody z odwadniania 
odkrywek kopalnia kieruje na 
cele ekologiczne - uzupełnienie 
przepływu rzek i retencji w 
jeziorach przepływowych oraz 
rekultywacja wodna 
likwidowanego wyrobiska 
końcowego zamkniętej odkrywki 
. Opóźnienia w podnoszeniu 
stanu retencji jezior są 
spowodowane blokowaniem 
inwestycji przez organizacje 
ekologiczne, aktualnie żądające 
kolejnych ekspertyz z zakresu 
chemizmu zrzucanych  wód 
kopalnianych.  

  

          KWB Adamów, KWB Bełchatów:   
Wody odwodnieniowe nie są 
przekazywane ludności na 
potrzeby socjalno-bytowe ze 
względu na pełne zaspokojenie 
tych potrzeb przez lokalne 
wodociągi gminne wykonane 
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Wartość 
wskaźnika 

Uwagi, komentarze  

przez kopalnię w ramach 
likwidacji szkód górniczych. 
Przekazywanie tych wód na cele 
socjalne jest nieuzasadnione 
ekonomicznie i technicznie 
również ze względu na 
wykorzystanie wód 
odwodnieniowych do celów 
związanych z rekultywacją 
zamykanych odkrywek. 

PD.OW.2 
Monitorowanie 
ekosystemów zależnych od 
wód podziemnych  

          

  

Monitorowanie wpływu 
kopalni odkrywkowej 
wapienia "Wierzbica" na 
ekosystemy wodne 
(przesuszanie torfowisk i 
obszarów podmokłych) 

Basic: Birds, Habitats Wykonanie i wdrożenie 
projektu oraz 
raportowanie wyników 
monitoringu wód 
podziemnych 
przesuszonych 
torfowisk i obszarów 
podmokłych w rejonie 
kopalni "Wierzbica" 
Cementownia 
"Małogoszcz" Lafarge 
(identyfikacja zmian 
położenia zwierciadła 
wód podziemnych)  

  

  Kopalnia prowadzi monitoring 
stanu hydrodynamicznego wód 
podziemnych w sieci własnych 
piezometrów. Roczny raport z 
wyników tego monitoringu (lej 
depresji, pobór wód przez system 
odwodnieniowy) jest 
przekazywany do Mazowieckiego 
Urzędu Marszałkowskiego  

P.OP.8 

Wyznaczenie obszaru 
ochronnego zbiornika wód 
śródlądowych 
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Wartość 
wskaźnika 

Uwagi, komentarze  

  

Wyznaczenie obszaru 
ochronnego zbiornika wód 
śródlądowych - 
podziemnych 

brak   podstawa oceny - wykonanie 
dokumentacji 
hydrogeologicznej dla 
ustanowienia obszarów 
ochronnych zbiornika wód 
podziemnych ; Wskaźnik - 
procent ustanowionych przez 
dyrektora RZGW obszarów 
ochronnych zbiorników wód 
podziemnych (w odniesieniu do 
liczby udokumentowanych)  

0% dokumentacje hydrogeologiczne 
obszarów ochronnych dla 13 z 19 
zbiorników wód podziemnych 
planowanych do 
udokumentowania i 
ustanowienia obszarów 
ochronnych będą ukończone do 
2015 roku 
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Katalog działań – część I 
 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

DK.OP.1 Informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do 
spożycia 

wysłane do urzędów gmin 
 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytania oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
Jeżeli gmina nie jest odpowiedzialna za wykonanie działania, proszę wybrać poniżej opcje 
"Nie dotyczy" i na dole ankiety wybrać "Wyślij formularz"  

Nie dotyczy 
 
1. Jaki jest dostęp mieszkańców do informacji o aktualnej jakości wody przeznaczonej do 
spożycia? * 

Są informowani tylko w przypadku stwierdzenia niezdatności do spożycia  

Są informowani zawsze (nawet gdy woda jest zdatna do spożycia)  

Nie są informowani, ale informacja jest dostępna na życzenie  

Informacja jest niedostępna  
2. Czy mieszkańcy informowani są szczegółowo o wynikach pomiarów jakości wody 
przeznaczonej do spożycia? * 

Nie, podawana jest tylko ogólna ocena (woda zdatna do spożycia, woda niezdatna do 
spożycia)  

Tak, zawsze podawane są wyniki pomiarów  

Tak, w przypadku, gdy woda jest niezdatna do spożycia  

Nie, dane pomiarowe dostępne są tylko na życzenie  

Nie, dane są niedostępne  
3. Kiedy mieszkańcy informowani są o jakości wody do spożycia(można zaznaczyć więcej 
niż jedną odpowiedź)? * 

Niezwłocznie po uzyskaniu wyników badań niezależnie od jakości wody  

Niezwłocznie w przypadku nieprzydatności wody do spożycia  

Okresowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem (raz na miesiąc, raz na kwartał, raz na 
pół roku, raz na rok)? 

Nie są informowani.  
4. W jaki sposób mieszkańcy są informowani o jakości wody do spożycia? (można zaznaczyć 
więcej niż jedną odpowiedź) * 

przez media 

na tablicach ogłoszeń 
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przez internet 

w inny sposób (wpisz jaki) 

 
5. Czy planuje się rozbudowę istniejącego systemu informowania mieszkańców o jakości 

wody do spożycia? *  
Pytania ogólne do zadania numer DK.OP.1  
6. Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012? *  

Tak 

Nie 
7. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? *  

Brak środków finansowych  

Opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej  

Przedłużające się procedury administracyjne  

Nie wywiązanie się wykonawców  

Długotrwałe postępowanie przetargowe  

Inna (podaj jaka):  
8. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 
(maksymalnie 250 znaków) 

 
9. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
10. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 

 
11. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 
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fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inne (podaj jakie):  
12. Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 

 
13. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 
DK.OP.1 Informowanie mieszkańców o jakości wody w kąpielisku  

wysłane do urzędów gmin 
 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytania oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
Jeżeli gmina nie jest odpowiedzialna za wykonanie działania, proszę wybrać poniżej opcje 
"Nie dotyczy" i na dole ankiety wybrać "Wyślij formularz"  

Nie dotyczy 
 
1. Czy w gminie (w okresie 2010-2012) wyznaczone zostały kąpieliska? * 

tak  

nie  
2. Czy w gminie (w okresie 2010-2012) wyznaczone zostały miejsca do kąpieli? *  

tak  

nie  
3. Jaki jest dostęp mieszkańców do informacji o aktualnej jakości wody przeznaczonej do 
kąpieli w kąpielisku i w miejscu przeznaczonym do kąpieli? * 

Są informowani tylko w przypadku stwierdzenia złej jakości (woda niezdatna do kąpieli)  

Są informowani zawsze (nawet gdy woda jest zdatna do kąpieli)  

Nie są informowani, ale informacja jest dostępna na życzenie  

Informacja jest niedostępna  
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4. Czy mieszkańcy informowani są szczegółowo o wynikach pomiarów jakości wody 
przeznaczonej do kąpieli w kąpielisku i w miejscu przeznaczonym do kąpieli? * 

Nie, podawana jest tylko ogólna ocena (woda zdatna do kąpieli, woda niezdatna do 
kąpieli)  

Tak, zawsze podawane są szczegółowo wyniki pomiarów  

Tak, w przypadku, gdy woda jest niezdatna do kąpieli  

Nie, dane pomiarowe dostępne są tylko na życzenie  

Nie, dane są niedostępne  
5. Kiedy mieszkańcy powiadamiani są o jakości wody do kąpieli w kąpielisku i w miejscu 
przeznaczonym do kąpieli (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)? * 

Niezwłocznie po uzyskaniu wyników badań niezależnie od jakości wody 

Niezwłocznie w przypadku nieprzydatności wody do kąpieli (zakaz kąpieli) 

Niezwłocznie, po stwierdzeniu ponownej przydatności wody do kąpieli 

Okresowo, zgodnie z harmonogramem 

Nie są informowani 
6. W jaki sposób mieszkańcy są informowani o jakości wody do wody przeznaczonej do 
kąpieli w kąpielisku i w miejscu przeznaczonym do kąpieli? (można zaznaczyć więcej niż 
jedną odpowiedź) * 

przez media 

na tablicach ogłoszeń przy kąpielisku 

przez internet 

w inny sposób (wpisz w jaki) 

 
7. Czy planuje się rozbudowę istniejącego systemu informowania mieszkańców o jakości 
wody przeznaczonej do kąpieli w kąpielisku i w miejscu przeznaczonym do kąpieli? * 

 
 
 
Pytania ogólne do zadania numer DK.OP.1  
8. Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012? *  

Tak 

Nie 
9. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? *  

Brak środków finansowych  

Opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej  

Przedłużające się procedury administracyjne  

Nie wywiązanie się wykonawców  

Długotrwałe postępowanie przetargowe  

Inna (podaj jaka):  
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10. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 
(maksymalnie 250 znaków) 

 
11. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
12. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 

 
13. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inne (podaj jakie):  
14. Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 

 
15. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
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DK.OP.1 Publiczne udostępnianie informacji w zakresie planów ochrony 
środowiska i planów gospodarki odpadami  

wysłane do urzędów gmin 
 
1. Czy program ochrony środowiska dla gminy jest udostępniony publicznie na stronach 
internetowych? 
 

• Tak, w BIP urzędu miasta/gminy 
• Tak, na stronie urzędu miasta/ gminy 
• Tak, w BIP oraz na stronie miasta/gminy 
• Nie jest udostępniony  

 
Uwagi (250 znaków) 
 
2. Czy plan gospodarki odpadami dla gminy jest udostępniony publicznie na stronach 
internetowych? 
 

• Tak, w BIP urzędu miasta/gminy 
• Tak, na stronie urzędu miasta/ gminy 
• Tak, w BIP oraz na stronie miasta/gminy 
• Nie jest udostępniony  

 
Uwagi (250 znaków) 
 
 
 
DK.OP.3 Znowelizowanie przepisów dotyczących planowania przestrzennego w 
taki sposób, aby każdy plan miejscowy dla gminy, na terenie której znajdują się 
obiekty niebezpieczne, zawierał ustalenia w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń 

wysłane do Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Infrastruktury 
 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania:  
 
Czy znowelizowano przepisy dotyczące planowania przestrzennego w taki sposób, aby każdy 
plan miejscowy dla gminy, na terenie której znajdują się obiekty niebezpieczne, zawierał 
ustalenia w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń?  
 

Tak W trakcie realizacji Nie  
Stan zaawansowania prac (opis do 2000 znaków, wraz z terminem zakończenia prac) 

 
 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
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DK.OP.4 Wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska „w sprawie 
minimalnych wymagań wynikających z najlepszej dostępnej techniki, jakie 
muszą spełniać instalacje”  

wysłane do Ministerstwa Środowiska 
 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania:  
 
Czy wydano rozporządzenie „w sprawie minimalnych wymagań wynikających z najlepszej 
dostępnej techniki, jakie muszą spełniać instalacje”?  
 

Tak W trakcie realizacji Nie  
Stan zaawansowania prac (opis do 2000 znaków, wraz z terminem zakończenia prac) 

 
 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 
DK.OP.8 Analiza opłat i koncesji za korzystanie z zasobów wodnych   

wysłane do starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich 
 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytania oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
Jeżeli powiat nie jest odpowiedzialne za wykonanie działania, proszę wybrać poniżej opcje 
"Nie dotyczy" i na dole ankiety wybrać "Wyślij formularz"  

Nie dotyczy 
 
Informacje o przebiegu i wynikach prac *  
1. liczba pozwoleń wodno-prawnych dostosowanych do wymogów właściwych dla pozwoleń 
zintegrowanych * 

 
2. Procent pozwoleń wodno-prawnych dostosowanych do wymogów właściwych dla 
pozwoleń zintegrowanych * 

 
3. liczba pozwoleń zweryfikowanych (poddanych analizie stopnia wykorzystania poboru 
przyznanego pozwoleniem wodno-prawnym) *  

 
4. Procent pozwoleń zweryfikowanych w ogólnej liczbie pozwoleń wodno-prawnych *  
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5. liczba zweryfikowanych zakładów przemysłowych i rolnych - poddanych analizie 
możliwości racjonalizacji (zwiększenia efektywności) wykorzystania wody w kierunku 
ograniczenia poboru wody *  

 
6. Procent zakładów, które opracowały plan ograniczenia poboru wody w liczbie zakładów 
zweryfikowanych *  

 
Analiza opłat i koncesji za korzystanie z zasobów wodnych  
7. Na jakim etapie jest realizacja działań prowadzonych dla wdrożenia zadania w latach 2010-
2012?(Status) * 

Został opracowany 

W trakcie realizacji 

Nie został opracowany 
Pytania ogólne do zadania numer DK.OP.8  
8. Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012? *  

Tak 

Nie 
9. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? *  

podjęcie działania nie jest konieczne na terenie powiatu  

podjęcie prac dla realizacji działania przewidziane jest w następnym (kolejnym) cyklu 
planistycznym  

brak wymaganego przepisami prawa projektu prac na wykonanie działania 

brak wykonawcy lub formalne opóźnienia w wyborze wykonawcy działania 

brak środków finansowych na realizację działania 

brak regulacji prawnych 

inne (wpisz jakie)  
10. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizację działania do końca roku 2012? 
(maksymalnie 250 znaków) 

 
11. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
12. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 
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13. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inne (podaj jakie):  
14. Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 

 
15. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
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PRZEMYSŁ I ROLNICTWO 

DK.PR.1 Stosowanie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu  
wysłane do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (ankieta) oraz 

do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (arkusz Excel) 
 
Proszę odpowiedzieć na następujące pytanie:  
Procentowy udział nieprawidłowości w ogólnej liczbie przeprowadzonych kontroli 
dotyczących obrotu i stosowania środków ochrony roślin.  
 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 

Działanie DK.PR.1 Stosowanie środków 
ochrony roślin dopuszczonych do obrotu

Czy nastąpiła implementacja zapisów 
Dyrektywy Rady z dnia 15 lipca 1991 r. 
dotyczącej wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin (91/414/EWG) do 
prawa polskiego?

Czy prowadzony jest rejestr 
środków ochrony roślin 
dopuszczonych do obrotu i 
stosowania?

Proszę podać wielkość sprzedaży 
środków ochrony roślin [kg] w 
Polsce w roku 2010.

Proszę podać wielkość 
sprzedaży środków ochrony 
roślin [kg] w Polsce w roku 
2011.

Proszę podać informację na temat 
postępów we wdrażaniu Dyrektywy 
dotyczącej środków ochrony roślin, w 
szczególności w stosunku do jej 
udziału w osiąganiu celów RDW 
(ogólne dane ilościowe jeżeli są 
dostępne).

Tak/Nie Tak/Nie Tekst < 2000 znaków

Stosowanie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu

 
 
 
 
DK.PR.3 Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom i 
zarządzanie ryzykiem  

wysłane do urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich 
 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytanie oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
Opracowanie planów powiatowych dla tych powiatów, na terenie których znajduje się więcej 
niż 5 obiektów niebezpiecznych (z liczby ok. 1200 obiektów niebezpiecznych na terytorium 
kraju)  
Opracowanie planów wojewódzkich dla tych województw oraz planów powiatowych dla tych 
powiatów, na terenie których znajduje się więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych (z liczby 
ok. 1200 obiektów niebezpiecznych na terytorium kraju)  
Jeżeli gmina/powiat/województwo nie jest odpowiedzialna za wykonanie działania, proszę 
wybrać poniżej opcje "Nie dotyczy" i na dole ankiety wybrać "Wyślij formularz"  
 

Nie dotyczy 
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1. Na jakim etapie opracowania jest plan operacyjno-ratowniczy uwzględniający informacje o 
zagrożeniach awariami obiektów niebezpiecznych (Status) * 

Został opracowany 

W trakcie opracowania, realizacji  
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012 (Status) * 

Tak 
Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania * 

 
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 

 
 

Nie 
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 

 
 

Nie został opracowany 
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012 (Status) * 

Tak 
Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania * 
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Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 

 
 

Nie 
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 

 
 
2. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku (w złotych) 

 
3. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów) 

 
4. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 
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fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inna (podaj jaka):  
5. Uwagi 

 
6. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 

wysłane do Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania:  
Opracowanie programu informowania społeczeństwa o nadzwyczajnych zagrożeniach 
środowiska i edukacji w tym zakresie, obejmującego działania na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i centralnym  
 
Czy opracowano program informowania społeczeństwa o nadzwyczajnych zagrożeniach 
środowiska i edukacji w tym zakresie, obejmujący działania na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i centralnym?  
 

Tak W trakcie realizacji Nie  
Stan zaawansowania prac (opis do 2000 znaków, wraz z terminem zakończenia prac) 

 
 
Uwagi: 

 
 
Czy opracowano i wdrożono przepisy prawne realizujące cele "Polityki ekologicznej 
Państwa" dot. sporządzania zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla wszystkich 
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obszarów administracyjnych, objętych zewnętrznym oddziaływaniem awaryjnym zakładów o 
dużym ryzyku; działania na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym?  
 

Tak W trakcie realizacji Nie  
Stan zaawansowania prac (opis do 2000 znaków, wraz z terminem zakończenia prac) 

 
 
Uwagi: 

 
 
Czy opracowano i wdrożono przepisy prawne realizujące cele "Polityki ekologicznej 
Państwa" dot. sporządzania wojewódzkich planów zarządzania ryzykiem dla wszystkich 
województw oraz planów powiatowych dla tych powiatów, na terenie których znajduje się 
więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych (z liczby ok. 1 200 obiektów niebezpiecznych na 
terytorium kraju)?  
 

Tak W trakcie realizacji Nie  
Stan zaawansowania prac (opis do 2000 znaków, wraz z terminem zakończenia prac) 

 
 
Uwagi: 

 
 
Czy opracowano i wdrożono przepisy prawne realizujące cele "Polityki ekologicznej 
Państwa" dot. zorganizowania na szczeblu centralnym systemu analizy doświadczeń z 
przebiegu zaistniałych awarii i przebiegu akcji ratowniczych; sporządzania okresowo (nie 
rzadziej niż co 3 lata) raportów w tym zakresie?  
 

Tak W trakcie realizacji Nie  
Stan zaawansowania prac (opis do 2000 znaków, wraz z terminem zakończenia prac) 
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Uwagi: 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 

wysłane do Państwowej Straży Pożarnej 
 
Zorganizowanie na szczeblu centralnym systemu analizy doświadczeń z przebiegu 
zaistniałych awarii i przebiegu akcji ratowniczych; sporządzanie okresowo (nie rzadziej niż 
co 3 lata) raportów w tym zakresie  
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania:  
 
Czy zorganizowany jest na szczeblu krajowym system analiz doświadczeń z przebiegu awarii 
i przebiegu akcji ratowniczych zgodnie z wymaganiami SEVESO?  
 

Tak W trakcie realizacji Nie  
Stan zaawansowania prac (opis do 2000 znaków, wraz z terminem zakończenia prac) 

 
 
Czy są wykonywane okresowe raporty w tym zakresie nie rzadziej niż co 3 lata zgodnie z. 

SEVESO (weryfikacja systemu)? Tak Nie  
 
Uwagi: 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 
 
DK.PR.4 Skuteczne wprowadzanie programu racjonalizacji zużycia wody w 
zakładach przemysłowych  

wysłane do Ministerstwa Środowiska 
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Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania:  
1. W ilu zespołach międzynarodowych wymieniających informacje na temat technik BAT 
uczestniczą przedstawiciele Polski (do końca 2012 roku) 
 

ilość zespołów (liczba) 

W trakcie przygotowania do uczestnictwa (liczba)  

Nie uczestniczą 
 
2. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania (opis do 1000 znaków) 

 
3. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012?  

Tak 

Nie 
4. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
5. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów) (opis do 1000 znaków) 

 
6. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inne (podaj jakie):  
7. Uwagi (opis do 2000 znaków) 

 
8. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
9. Ilość opracowań rozpowszechniających możliwe najlepsze dostępne techniki (BAT) (do 
końca 2012 roku) 
ilość opracowań (liczba) 

 
W trakcie przygotowania do uczestnictwa (liczba) 

 
10. Liczba osób przeszkolonych z zakresu najlepszych dostępnych technik (BAT) do końca 
2012 roku 
Liczba 

 
W trakcie przygotowania do uczestnictwa (liczba) 
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11. Ilość pozwoleń zintegrowanych , zmienianych ze względu na konieczność dostosowania 
do najlepszych dostępnych technik w zakresie racjonalizacji zużycia wody (do końca 2012 
roku) 

 
12. Czy były efekty dla środowiska w zakresie racjonalizacji zużycia wody? (np. 
zmniejszenie wodochłonności, zmniejszenie strat wody) (opis do 2000 znaków)  

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 
PD.PR.1 Odizolowanie ognisk zanieczyszczeń (np. hałd pokopalnianych, 
mogilników)   
wysłane do urzędów gmin i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska 
 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytania oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
Jeżeli gmina nie jest odpowiedzialna za wykonanie działania, proszę wybrać poniżej opcje 
"Nie dotyczy" i na dole ankiety wybrać "Wyślij formularz"  

Nie dotyczy 
 
Informacje o przebiegu i wynikach prac * 
1. Liczba ognisk zanieczyszczeń (hałdy i zwałowiska pokopalniane, mogilniki - istotnie 
zagrażające zanieczyszczeniom wód podziemnych) zdiagnozowanych jako nieizolowane od 
wód podziemnych* 

 
2. Procent ognisk zanieczyszczeń ze zorganizowanym systemem gromadzenia i oczyszczania 
odcieków (w stosunku do liczby ognisk wymagających gromadzenia i oczyszczania 
odcieków) * 

 
Odizolowanie ognisk zanieczyszczeń (np. hałd pokopalnianych, mogilników)  
3. Na jakim etapie jest realizacja działań prowadzonych dla wdrożenia zadania w latach 2010-
2012?(Status) * 

Został opracowany 

W trakcie realizacji 

W trakcie planowania 

Nie został opracowany 
Pytania ogólne do zadania numer PD.PR.1  
4. Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012? *  

Tak 

Nie 
5. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? *  



 22 

podjęcie działania nie jest konieczne na terenie gminy  

podjęcie prac dla realizacji działania przewidziane jest w następnym (kolejnym) cyklu 
planistycznym  

brak wymaganego przepisami prawa projektu prac na wykonanie działania 

brak wykonawcy lub formalne opóźnienia w wyborze wykonawcy działania 

brak środków finansowych na realizację działania 

brak regulacji prawnych 

inne (wpisz jakie)  
6. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizację działania do końca roku 2012? 
(maksymalnie 250 znaków) 

 
7. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
8. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 

 
9. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inne (podaj jakie):  
10. Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 
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11. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 
PD.PR.2 Monitoring dla potencjalnych ognisk zanieczyszczeń (zakładów 
przemysłowych, ferm chowu i hodowli zwierząt) oraz terenów zamkniętych, 
zdegradowanych i pogórniczych   
wysłane do urzędów gmin i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska 
 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytania oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
Jeżeli gmina nie jest odpowiedzialna za wykonanie działania, proszę wybrać poniżej opcje 
"Nie dotyczy" i na dole ankiety wybrać "Wyślij formularz"  

Nie dotyczy 
 
Informacje o przebiegu i wynikach prac *  
1. Liczba prowadzonych monitoringów wód podziemnych dla ogółu zinwentaryzowanych 
potencjalnych ognisk zanieczyszczeń wskazanych w działaniu (obiektów i przedsięwzięć 
istotnie zagrażających zanieczyszczeniem wód podziemnych ) *  

 
2. Procent potencjalnych ognisk zanieczyszczeń objętych monitoringiem diagnostycznym 
wód podziemnych*  

 
Monitoring dla potencjalnych ognisk zanieczyszczeń (zakładów przemysłowych, ferm chowu 
i hodowli zwierząt) oraz terenów zamkniętych, zdegradowanych i pogórniczych  
3. Na jakim etapie jest realizacja działań prowadzonych dla wdrożenia zadania w latach 2010-
2012?(Status) * 

Został opracowany 

W trakcie planowania 

W trakcie realizacji 

Nie został opracowany 
Pytania ogólne do zadania numer PD.PR.2  
4. Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012? *  



 24 

Tak 

Nie 
5. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? *  

podjęcie działania nie jest konieczne na terenie gminy  

podjęcie prac dla realizacji działania przewidziane jest w następnym (kolejnym) cyklu 
planistycznym  

brak wymaganego przepisami prawa projektu prac na wykonanie działania 

brak wykonawcy lub formalne opóźnienia w wyborze wykonawcy działania 

brak środków finansowych na realizację działania 

brak regulacji prawnych 

inne (wpisz jakie)  
6. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizację działania do końca roku 2012? 
(maksymalnie 250 znaków) 

 
7. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
8. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 

 
9. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inne (podaj jakie):  
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10. Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 

 
11. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 
PD.PR.3 Zdawanie rocznych raportów odnośnie pomiarów ilości i jakości wód 
pobieranych, zrzucanych, wtłaczanych i odwadnianych, wraz z zasięgiem leja 
depresji, na terenach górniczych jako warunek w pozwoleniach wodnoprawnych 
wydawanych na użytkowanie wód   

wysłane do urzędów marszałkowskich i Regionalnych Dyrekcji Ochrony 
Środowiska (ankieta) Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (arkusz 

Excel) 
 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytania oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
Jeżeli urząd nie jest odpowiedzialny za wykonanie działania, proszę wybrać poniżej opcje 
"Nie dotyczy" i na dole ankiety wybrać "Wyślij formularz"  

Nie dotyczy 
 
Informacje o przebiegu i wynikach prac *  
1. podstawa oceny - raport * 

 
2. wskaźnik skuteczności - przekazanie raportu adresatowi *  

 
Zdawanie rocznych raportów odnośnie pomiarów ilości i jakości wód pobieranych, 
zrzucanych, wtłaczanych i odwadnianych, wraz z zasięgiem leja depresji, informacją o 
zwierciadle wody w poziomach użytkowych oraz o stanie rekultywacji nieczynnych wyrobisk 
górniczych  
3. Na jakim etapie jest realizacja działań prowadzonych dla wdrożenia zadania w latach 2010-
2012?(Status) * 

Został opracowany 

W trakcie realizacji 

Nie został opracowany 
Pytania ogólne do zadania numer PD.PR.3  
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4. Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012? *  

Tak 

Nie 
5. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? *  

podjęcie działania nie jest konieczne na obszarze działalności WIOŚ  

podjęcie prac dla realizacji działania przewidziane jest w następnym (kolejnym) cyklu 
planistycznym  

brak wymaganego przepisami prawa projektu prac na wykonanie działania 

brak wykonawcy lub formalne opóźnienia w wyborze wykonawcy działania 

brak środków finansowych na realizację działania 

brak regulacji prawnych 

inne (wpisz jakie)  
6. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizację działania do końca roku 2012? 
(maksymalnie 250 znaków) 

 
7. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
8. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 

 
9. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 
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RTD 

Inne (podaj jakie):  
10. Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 

 
11. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
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PD.PR.3

Zdawanie rocznych raportów 
odnośnie pomiarów ilości i jakości 
wód pobieranych, zrzucanych, 
wtłaczanych i odwadnianych, wraz z 
zasięgiem leja depresji, na terenach 
górniczych jako warunek w 
pozwoleniach wodnoprawnych 
wydawanych na użytkowanie wód

Możliwe odpowiedzi
Możliwe 
odpowiedzi

Możliwe 
odpowiedzi

Możliwe 
odpowiedzi

Możliwe 
odpowiedzi

Możliwe 
odpowiedzi

Możliwe 
odpowiedzi

Możliwe 
odpowiedzi

Możliwe 
odpowiedzi

Możliwe odpowiedzi

Przekazywanie raz w 
roku danych dotyczącyh 

odwodnienia i 
obserwacji 

hydrogeologicznych do 
właściwego terytorialnie 

RZGW i państwowej 
służby hydrogeologicznej  

Na jakim etapie jest realizacja 
działań prowadzonych dla 

wdrożenia zadania w latach 2010-
2012?(Status)

Czy są 
przewidziane 
opoźnienia w 

realizacji 
działania do 
końca roku 

2012 (Status)

Przyczyna 
opóźnień lub 
niepodjęcia 

działania

Czy jest 
zabezpieczenie 
finansowe na 

realizacje 
działania do 

końca roku 2012

Koszty realizacji 
działania do 

końca 2012 roku 

Opis kosztów 
(co zostało 

uwzględnione 
w kalkulacji 

kosztów)

Żródła 
finansowania 
działania ze 
środków UE

Uwagi

hyperlink z 
objaśnieniami i 
dodatkowymi 
informacjami 
dotyczacymi 

działania

informacje stanowiące podstawę 
do oceny stopnia realizacji i 

wskaźnika skuteczności  
zrealizownaych działań (zadań)

Czy RZGW otrzymuje te 
dane?

tak
opis do 2000 

znaków
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

tak
opis do 2000 

znaków
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Została zrealizowany nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

pole obligatoryjne
pole nieobligatoryjne

podstawa oceny - opracowanie 
rocznego raportu z przebiegu 
odwodnienia i wyniku 
hydrogeologicznych obserwacji 
monitoringowych

W trakcie realizacji

Nie rozpoczęto

nie dotyczy
opis do 2000 

znaków
adres URL



Katalog działań – część II 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

P.GK.3. Działanie wynikające z konieczności porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej (za lata 2010-2012)   

wysłane do urzędów gmin 
 
Inwestycje, które nie znajdują się w KPOŚK i w Programie wyposażenia aglomeracji poniżej 
2 000 RLM  
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytanie oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
Jeżeli gmina nie jest odpowiedzialna za wykonanie działania, proszę wybrać poniżej opcje 
"Nie dotyczy" i na dole ankiety wybrać "Wyślij formularz"  

Nie dotyczy 
 
1. Ile gospodarstw na terenie gminy nie jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej? * 

 
Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych  
2. Czy prowadzona jest ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków? * 

Tak Nie  
3. Czy kontrolowane jest przestrzeganie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych? * 

Tak Nie  
 
Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego wywozu 
ścieków.  
4. Liczba gospodarstw będących w podanych poniżej etapach realizacji budowy szczelnych - 
wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego wywozu ścieków: *  

a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: *  

b) W trakcie planowania: *  

c) W trakcie realizacji: *  

d) Została zrealizowana: *  
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 1 lub kilku gospodarstw domowych.  
5. Liczba budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków dla 1 lub kilku gospodarstw 
domowych będących w podanych poniżej etapach realizacji: *  

a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: *  

b) W trakcie planowania: *  

c) W trakcie realizacji: *  

d) Została zrealizowana: *  
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Inwestycje w sieć kanalizacyjną - Rozbudowa istniejącej  
6. Ile kilometrów sieci kanalizacyjnej (rozbudowa istniejącej) znajduje się w podanych 
poniżej etapach realizacji: *  

a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: *  

b) W trakcie planowania: *  

c) W trakcie realizacji: *  

d) Została zrealizowana: *  
Inwestycje w sieć kanalizacyjną - Modernizacja istniejącej  
7. Ile kilometrów sieci kanalizacyjnej (modernizacja istniejącej) znajduje się w podanych 
poniżej etapach realizacji: *  

a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: *  

b) W trakcie planowania: *  

c) W trakcie realizacji: *  

d) Została zrealizowana: *  
Oczyszczalnie ścieków (w terenie nieaglomeracyjnym) - PUB (Budowa nowej)  
8. Wartość parametru RLM dla oczyszczalni znajdujących się w podanych poniżej etapach 
realizacji: *  

a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: *  

b) W trakcie planowania: *  

c) W trakcie realizacji: *  

d) Została zrealizowana: *  
9. Przepustowość dla oczyszczalni znajdujących się w podanych poniżej etapach realizacji 
[m3/dobę]: *  

a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: *  

b) W trakcie planowania: *  

c) W trakcie realizacji: *  

d) Została zrealizowana: *  
Oczyszczalnie ścieków (w terenie nieaglomeracyjnym) - PUB (Rozbudowa i modernizacja 
istniejącej)  
10. Wartość parametru RLM dla oczyszczalni znajdujących się w podanych poniżej etapach 
realizacji: *  

a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: *  

b) W trakcie planowania: *  

c) W trakcie realizacji: *  

d) Została zrealizowana: *  
11. Przepustowość dla oczyszczalni znajdujących się w podanych poniżej etapach realizacji 
[m3/dobę]: *  

a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: *  

b) W trakcie planowania: *  
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c) W trakcie realizacji: *  

d) Została zrealizowana: *  
Oczyszczalnie ścieków (w terenie nieaglomeracyjnym) - Biologiczna (Rozbudowa i 
modernizacja istniejącej)  
12. Wartość parametru RLM dla oczyszczalni znajdujących się w podanych poniżej etapach 
realizacji: *  

a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: *  

b) W trakcie planowania: *  

c) W trakcie realizacji: *  

d) Została zrealizowana: *  
13. Przepustowość dla oczyszczalni znajdujących się w podanych poniżej etapach realizacji 
[m3/dobę]: *  

a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: *  

b) W trakcie planowania: *  

c) W trakcie realizacji: *  

d) Została zrealizowana: *  
Oczyszczalnie ścieków (w terenie nieaglomeracyjnym) - Biologiczna (Budowa nowej)  
14. Wartość parametru RLM dla oczyszczalni znajdujących się w podanych poniżej etapach 
realizacji: *  

a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: *  

b) W trakcie planowania: *  

c) W trakcie realizacji: *  

d) Została zrealizowana: *  
15. Przepustowość dla oczyszczalni znajdujących się w podanych poniżej etapach realizacji 
[m3/dobę]: *  

a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: *  

b) W trakcie planowania: *  

c) W trakcie realizacji: *  

d) Została zrealizowana: *  
Opracowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  
16. Na jakim etapie jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednego lub kilku 
gospodarstw domowych? * 

Został opracowany 

W trakcie realizacji 

Nie został opracowany 
Pytania ogólne do zadania numer P.G.K.3  
17. Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012? *  

Tak 

Nie 
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18. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? *  

Brak środków finansowych  

Opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej  

Przedłużające się procedury administracyjne przygotowania inwestycji  

Nie wywiązanie się wykonawców inwestycji z jej realizacji  

Trudności w uzyskaniu praw własności gruntów pod inwestycje  

Długotrwałe postępowanie przetargowe  

Protesty mieszkańców  

Inna (podaj jaka):  
19. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 
(maksymalnie 250 znaków) 

 
20. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
21. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 

 
22. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inne (podaj jakie):  
23. Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 
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24. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 

wysłane do urzędów marszałkowskich 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytanie oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
1. Na jakim stopniu zaawansowania jest opracowanie "Wojewódzkiego programu 
oczyszczania ścieków" koordynowanych przez urzędy wojewódzkie dla pozostałych 
aglomeracji poniżej 2000 RLM z planu na lata 2010-2012?  

Został opracowany 

W trakcie opracowania, realizacji  
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012 (Status) * 

Tak 
Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania * 

 
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 
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Nie 
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 

 
 

Nie został opracowany 
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012 (Status) * 

Tak 
Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania * 

 
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 

 
 

Nie 
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 
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2. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku (w złotych) 

 
 
3. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów) 

 
4. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inna (podaj jaka):  
5. Uwagi 

 
6. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 
P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w 
planach gospodarki odpadami   

wysłane do urzędów gmin 
 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytania oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
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Jeżeli gmina nie jest odpowiedzialna za wykonanie działania, proszę wybrać poniżej opcje 
"Nie dotyczy" i na dole ankiety wybrać "Wyślij formularz"  

Nie dotyczy 
 
Informacje o przebiegu i wynikach prac *  
1. Liczba zamkniętych niezabezpieczonych składowisk odpadów komunalnych *  

 
2. Procent zamkniętych niezabezpieczonych składowisk odpadów komunalnych (w stosunku 
do liczby planowanych) * 

 
3. Liczba zbudowanych (rozbudowanych) składowisk odpadów komunalnych *  

 
4. Procent zbudowanych (rozbudowanych) składowisk odpadów komunalnych (w stosunku 
do liczby planowanych) * 

 
5. Liczba zlikwidowanych dzikich składowisk *  

 
6. Procent zlikwidowanych dzikich składowisk (w stosunku do liczby zinwentaryzowanych) *  

 
7. Liczba skontrolowanych składowisk odpadów: *  

a)czynnych:  

b)zamykanych:  
8. Procent składowisk odpadów, zgodnie z wydanym pozwoleniem na użytkowanie 
składowiska odpadów: * 

a)czynnych/zamykanych  

b)eksploatowanych/zamykanych  
9. Liczba składowisk ze zorganizowanym systemem gromadzenia i oczyszczania odcieków: * 

 
10. Procent składowisk ze zorganizowanym systemem gromadzenia i oczyszczania odcieków 
(w stosunku do liczby wymagających gromadzenia i oczyszczania odcieków) * 

 
11. Liczba ognisk zanieczyszczeń zdiagnozowanych jako nieizolowane * 

 
12. Procent potencjalnych ognisk zanieczyszczeń objętych monitoringiem lokalnym *  

 
13. Powierzchnia terenów zrekultywowanych, użytkowanych wcześniej jako składowiska * 

 
14. Procent powierzchni zrekultywowanych, użytkowanych wcześniej jako składowiska * 

 
15. Liczba eksploatowanych, wyłączonych z eksploatacji, rekultywowanych i zamkniętych 
składowiskach odpadów oraz innych instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych * 

 
16. Procent eksploatowanych, wyłączonych z eksploatacji, rekultywowanych i zamkniętych 
składowiskach odpadów oraz innych instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych * 
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17. Liczba składowisk objętych monitoringiem lokalnym wód podziemnych * 

 
18. Procent składowisk objętych monitoringiem lokalnym wód podziemnych * 

 
Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarki 
odpadami  
19. Na jakim etapie jest realizacja działań prowadzonych dla wdrożenia zadania w latach 
2010-2012?(Status) * 

Został opracowany 

W trakcie planowania 

W trakcie realizacji 

Nie został opracowany 
Pytania ogólne do zadania numer P.GK.4  
20. Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012? *  

Tak 

Nie 
21. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? *  

podjęcie działania nie jest konieczne na terenie gminy  

podjęcie prac dla realizacji działania przewidziane jest w następnym (kolejnym) cyklu 
planistycznym  

brak wymaganego przepisami prawa projektu prac na wykonanie działania 

brak wykonawcy lub formalne opóźnienia w wyborze wykonawcy działania 

brak środków finansowych na realizację działania 

brak regulacji prawnych 

inne (wpisz jakie)  
22. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizację działania do końca roku 2012? 
(maksymalnie 250 znaków) 

 
23. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
24. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 
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25. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inne (podaj jakie):  
26. Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 

 
27. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
wysłane do urzędów marszałkowskich 

Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania:  
1. Zagospodarowanie osadów ściekowych  
 
Jaka jest całkowita ilość osadów ściekowych wyprodukowana w latach 2010 - 2012 (w 
tonach)?  
 

 
 
Jaką część osadów ściekowych zagospodarowuje się rolniczo (w tonach)?  
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Wyślij formularz Wyczyść dane

 
 
 

wysłane do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytania oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
Jeżeli instytucja nie jest odpowiedzialna za wykonanie działania, proszę wybrać poniżej opcje 
"Nie dotyczy" i na dole ankiety wybrać "Wyślij formularz"  

Nie dotyczy 
 
Informacje o przebiegu i wynikach prac *  
1. Liczba zamkniętych niezabezpieczonych składowisk odpadów komunalnych *  

 
2. Procent zamkniętych niezabezpieczonych składowisk odpadów komunalnych (w stosunku 
do liczby planowanych) * 

 
3. Liczba zbudowanych (rozbudowanych) składowisk odpadów komunalnych *  

 
4. Procent zbudowanych (rozbudowanych) składowisk odpadów komunalnych (w stosunku 
do liczby planowanych) * 

 
5. Liczba zlikwidowanych dzikich składowisk *  

 
6. Procent zlikwidowanych dzikich składowisk (w stosunku do liczby zinwentaryzowanych) *  

 
7. Liczba skontrolowanych składowisk odpadów: *  

a)czynnych:  

b)zamykanych:  
8. Procent składowisk odpadów, zgodnie z wydanym pozwoleniem na użytkowanie 
składowiska odpadów: * 

a)czynnych/zamykanych  

b)eksploatowanych/zamykanych  
9. Liczba składowisk ze zorganizowanym systemem gromadzenia i oczyszczania odcieków: * 

 
10. Procent składowisk ze zorganizowanym systemem gromadzenia i oczyszczania odcieków 
(w stosunku do liczby wymagających gromadzenia i oczyszczania odcieków) * 

 
11. Liczba ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych zdiagnozowanych jako nieizolowane * 

 
12. Procent potencjalnych ognisk zanieczyszczeń objętych monitoringiem lokalnym *  

 
13. Powierzchnia terenów zrekultywowanych, użytkowanych wcześniej jako składowiska * 
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14. Procent powierzchni zrekultywowanych, użytkowanych wcześniej jako składowiska * 

 
15. Liczba eksploatowanych, wyłączonych z eksploatacji, rekultywowanych i zamkniętych 
składowiskach odpadów oraz innych instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych * 

 
16. Procent eksploatowanych, wyłączonych z eksploatacji, rekultywowanych i zamkniętych 
składowiskach odpadów oraz innych instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych * 

 
17. Liczba składowisk objętych monitoringiem lokalnym wód podziemnych * 

 
18. Procent składowisk objętych monitoringiem lokalnym wód podziemnych * 

 
Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarki 
odpadami  
19. Na jakim etapie jest realizacja działań prowadzonych dla wdrożenia zadania w latach 
2010-2012?(Status) * 

Został opracowany 

W trakcie planowania 

W trakcie realizacji 

Nie został opracowany 
Pytania ogólne do zadania numer P.GK.4  
20. Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012? *  

Tak 

Nie 
21. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? *  

podjęcie działania nie jest konieczne na obszarze działalności WIOŚ  

podjęcie prac dla realizacji działania przewidziane jest w następnym (kolejnym) cyklu 
planistycznym  

brak wymaganego przepisami prawa projektu prac na wykonanie działania 

brak wykonawcy lub formalne opóźnienia w wyborze wykonawcy działania 

brak środków finansowych na realizację działania 

brak regulacji prawnych 

inne (wpisz jakie)  
22. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizację działania do końca roku 2012? 
(maksymalnie 250 znaków) 
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23. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
24. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 

 
25. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inne (podaj jakie):  
26. Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 

 
27. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
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P.GK.5 Racjonalne gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia  
wysłane do urzędów gmin 

 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytania oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
Jeżeli gmina nie jest odpowiedzialna za wykonanie działania, proszę wybrać poniżej opcje 
"Nie dotyczy" i na dole ankiety wybrać "Wyślij formularz"  

Nie dotyczy 
 
Informacje o przebiegu i wynikach prac *  
1. Liczba opracowanych i zatwierdzonych projektów prac geologicznych dla 
udokumentowania zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych jako alternatywnych 
źródeł wody do spożycia * 

 
2. Zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych udokumentowanych jako alternatywnych 
źródeł wody do spożycia (ilość udokumentowanych zasobów, m3/godz.) *  

 
3. Liczba ujęć wód podziemnych, dla których udokumentowano zasoby eksploatacyjne jako 
alternatywne źródło wody do spożycia * 

 
4. Procent zaspokojenia potrzeb na wodę do spożycia możliwą do uzyskania z nowych ujęć 
wód podziemnych jako źródeł alternatywnego zaopatrzenia * 

 
Racjonalne gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia  
5. Na jakim etapie jest realizacja działań prowadzonych dla wdrożenia zadania w latach 2010-
2012?(Status) 

Został opracowany 

W trakcie planowania 

W trakcie realizacji 

Nie został opracowany 
Pytania ogólne do zadania numer P.GK.5  
6. Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012? *  

Tak 

Nie 
7. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? *  

podjęcie działania nie jest konieczne na terenie gminy  

podjęcie prac dla realizacji działania przewidziane jest w następnym (kolejnym) cyklu 
planistycznym  

brak wymaganego przepisami prawa projektu prac na wykonanie działania 

brak wykonawcy lub formalne opóźnienia w wyborze wykonawcy działania 

brak środków finansowych na realizację działania 
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brak regulacji prawnych 

inne (wpisz jakie)  
8. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizację działania do końca roku 2012? 
(maksymalnie 250 znaków) 

 
9. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
10. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 

 
11. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inne (podaj jakie):  
12. Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 

 
13. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 
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Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 

wysłane do starostw powiatowych 
 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytania oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
Jeżeli powiat nie jest odpowiedzialna za wykonanie działania, proszę wybrać poniżej opcje 
"Nie dotyczy" i na dole ankiety wybrać "Wyślij formularz"  

Nie dotyczy 
 
Informacje o przebiegu i wynikach prac *  
1. Liczba zatwierdzonych projektów prac geologicznych dla udokumentowania zasobów 
eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych udokumentowanych jako alternatywnych źródeł 
wody do spożycia. * 

 
2. zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych udokumentowanych jako alternatywnych 
źródeł wody do spożycia (łącznie - w m3/dobę).  

 
3. Liczba ujęć wód podziemnych, dla których udokumentowano zasoby eksploatacyjne jako 
alternatywne źródło wody do spożycia *  

 
4. Procent zaspokojenia potrzeb na wodę do spożycia możliwą do uzyskania z nowych ujęć 
wód podziemnych jako źródeł alternatywnego zaopatrzenia * 

 
5. liczba zweryfikowanych pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód podziemnych w 
aspekcie stopnia wykorzystania poboru przyznanego pozwoleniem wodno-prawnym oraz w 
aspekcie możliwości racjonalizacji (zwiększenia efektywności) wykorzystania wody w 
kierunku ograniczenia poboru wody *  

 
6. Procent pozwoleń zweryfikowanych w ogólnej liczbie pozwoleń wodno-prawnych *  

 
Punkt 7 - 10 tylko powiat Świnoujście  
7. liczba zatwierdzonych projektów prac geologicznych dla udokumentowania zasobów 
eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych jako alternatywnych źródeł wody do spożycia na 
lądzie w odl. do 100 km od Świnoujścia.  

 
8. zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych udokumentowanych jako alternatywnych 
źródeł wody do spożycia z ujęć wód podziemnych w odl. do 100 km od Świnoujścia.  

 
9. Liczba ujęć wód podziemnych, dla których udokumentowano zasoby eksploatacyjne jako 
alternatywne źródło wody do spożycia na lądzie w odl. do 100 km od Świnoujścia  
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10. Procent zaspokojenia potrzeb na wodę do spożycia na lądzie w odległości do 100 km od 
Świnoujścia, możliwą do uzyskania z nowych ujęć wód podziemnych jako źródeł 
alternatywnego zaopatrzenia  

 
Punkt 11 - 14 tylko powiaty przymorskie województwa pomorskiego i zachodnio-
pomorskiego  
11. liczba zatwierdzonych projektów prac geologicznych dla udokumentowania zasobów 
eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych jako alternatywnych źródeł wody do spożycia na 
lądzie w odl. do 100 km od brzegu morza  

 
12. zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych udokumentowanych jako alternatywnych 
źródeł wody do spożycia z ujęć wód podziemnych w odl. do 100 km od brzegu morza.  

 
13. Liczba ujęć wód podziemnych, dla których udokumentowano zasoby eksploatacyjne jako 
alternatywne źródło wody do spożycia na lądzie w odl. do 100 km od brzegu morza.  

 
14. Procent zaspokojenia potrzeb na wodę do spożycia na lądzie w odległości do 100 km od 
brzegu morza, możliwą do uzyskania z nowych ujęć wód podziemnych jako źródeł 
alternatywnego zaopatrzenia  

 
Racjonalne gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia  
15. Na jakim etapie jest realizacja działań prowadzonych dla wdrożenia zadania w latach 
2010-2012?(Status) * 

Został opracowany 

W trakcie planowania 

W trakcie realizacji 

Nie został opracowany 
Pytania ogólne do zadania numer P.GK.5  
16. Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012? *  

Tak 

Nie 
17. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? *  

podjęcie działania nie jest konieczne na terenie powiatu  

podjęcie prac dla realizacji działania przewidziane jest w następnym (kolejnym) cyklu 
planistycznym  

brak wymaganego przepisami prawa projektu prac na wykonanie działania 

brak wykonawcy lub formalne opóźnienia w wyborze wykonawcy działania 

brak środków finansowych na realizację działania 

brak regulacji prawnych 

inne (wpisz jakie)  
18. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizację działania do końca roku 2012? 
(maksymalnie 250 znaków) 
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19. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
20. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 

 
21. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inne (podaj jakie):  
22. Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 

 
23. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
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wysłane do urzędów marszałkowskich 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytania oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
Jeżeli województwo nie jest odpowiedzialne za wykonanie działania, proszę wybrać poniżej 
opcje "Nie dotyczy" i na dole ankiety wybrać "Wyślij formularz"  

Nie dotyczy 
 
Informacje o przebiegu i wynikach prac *  
1. Liczba projektów prac geologicznych dla udokumentowania zasobów eksploatacyjnych 
ujęć wód podziemnych udokumentowanych jako alternatywnych źródeł wody do spożycia. * 

 
2. zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych udokumentowanych jako alternatywnych 
źródeł wody do spożycia. (łącznie - m3/dobę)  

 
3. Liczba ujęć wód podziemnych, dla których udokumentowano zasoby eksploatacyjne jako 
alternatywne źródło wody do spożycia *  

 
4. Procent zaspokojenia potrzeb na wodę do spożycia możliwą do uzyskania z nowych ujęć 
wód podziemnych jako źródeł alternatywnego zaopatrzenia * 

 
5. liczba zweryfikowanych pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód podziemnych w 
aspekcie stopnia wykorzystania poboru przyznanego pozwoleniem wodno-prawnym oraz w 
aspekcie możliwości racjonalizacji (zwiększenia efektywności) wykorzystania wody w 
kierunku ograniczenia poboru wody *  

 
6. Procent pozwoleń zweryfikowanych w ogólnej liczbie pozwoleń wodno-prawnych *  

 
Punkt 7 - 10 tylko województwo zachodnio-pomorskie  
7. liczba projektów prac geologicznych dla udokumentowania zasobów eksploatacyjnych ujęć 
wód podziemnych jako alternatywnych źródeł wody do spożycia na lądzie w odl. do 100 km 
od Świnoujścia.  

 
8. zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych udokumentowanych jako alternatywnych 
źródeł wody do spożycia z ujęć wód podziemnych w odl. do 100 km od Świnoujścia. 

 
9. Liczba ujęć wód podziemnych, dla których udokumentowano zasoby eksploatacyjne jako 
alternatywne źródło wody do spożycia na lądzie w odl. do 100 km od Świnoujścia  

 
10. Procent zaspokojenia potrzeb na wodę do spożycia na lądzie w odległości do 100 km od 
Świnoujścia, możliwą do uzyskania z nowych ujęć wód podziemnych jako źródeł 
alternatywnego zaopatrzenia  

 
Punkt 11 - 14 tylko województwo pomorskie i zachodnio-pomorskie  
11. liczba zatwierdzonych projektów prac geologicznych dla udokumentowania zasobów 
eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych jako alternatywnych źródeł wody do spożycia na 
lądzie w odl. do 100 km od brzegu morza  
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12. zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych udokumentowanych jako alternatywnych 
źródeł wody do spożycia z ujęć wód podziemnych w odl. do 100 km od brzegu morza. 
(łącznie - m3/dobę)  

 
13. Liczba ujęć wód podziemnych, dla których udokumentowano zasoby eksploatacyjne jako 
alternatywne źródło wody do spożycia na lądzie w odl. do 100 km od brzegu morza.  

 
14. Procent zaspokojenia potrzeb na wodę do spożycia na lądzie w odległości do 100 km od 
brzegu morza, możliwą do uzyskania z nowych ujęć wód podziemnych jako źródeł 
alternatywnego zaopatrzenia  

 
Racjonalne gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia  
15. Na jakim etapie jest realizacja działań prowadzonych dla wdrożenia zadania w latach 
2010-2012?(Status) * 

Został opracowany 

W trakcie planowania 

W trakcie realizacji 

Nie został opracowany 
Pytania ogólne do zadania numer P.GK.5  
16. Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012? *  

Tak 

Nie 
17. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? *  

podjęcie działania nie jest konieczne na terenie województwa  

podjęcie prac dla realizacji działania przewidziane jest w następnym (kolejnym) cyklu 
planistycznym  

brak wymaganego przepisami prawa projektu prac na wykonanie działania 

brak wykonawcy lub formalne opóźnienia w wyborze wykonawcy działania 

brak środków finansowych na realizację działania 

brak regulacji prawnych 

inne (wpisz jakie)  
18. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizację działania do końca roku 2012? 
(maksymalnie 250 znaków) 
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19. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
20. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 

 
21. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inne (podaj jakie):  
22. Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 

 
23. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 

wysłane do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytania oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
Jeżeli RZGW nie jest odpowiedzialne za wykonanie działania, proszę wybrać poniżej opcje 
"Nie dotyczy" i na dole ankiety wybrać "Wyślij formularz"  

Nie dotyczy 
 
Informacje o przebiegu i wynikach prac *  
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1. Liczba projektów prac geologicznych dla udokumentowania zasobów eksploatacyjnych 
ujęć wód podziemnych udokumentowanych jako alternatywnych źródeł wody do spożycia. * 

 
2. zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych udokumentowanych jako alternatywnych 
źródeł wody do spożycia.  

 
3. Liczba ujęć wód podziemnych, dla których udokumentowano zasoby eksploatacyjne jako 
alternatywne źródło wody do spożycia *  

 
4. Procent zaspokojenia potrzeb na wodę do spożycia możliwą do uzyskania z nowych ujęć 
wód podziemnych jako źródeł alternatywnego zaopatrzenia * 

 
5. liczba zweryfikowanych pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód podziemnych w 
aspekcie stopnia wykorzystania poboru przyznanego pozwoleniem wodno-prawnym oraz w 
aspekcie możliwości racjonalizacji (zwiększenia efektywności) wykorzystania wody w 
kierunku ograniczenia poboru wody *  

 
6. Procent pozwoleń zweryfikowanych w ogólnej liczbie pozwoleń wodno-prawnych *  

 
7. liczba projektów prac geologicznych dla udokumentowania zasobów eksploatacyjnych ujęć 
wód podziemnych jako alternatywnych źródeł wody do spożycia na lądzie w odl. do 100 km 
od Świnoujścia.  

 
8. zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych udokumentowanych jako alternatywnych 
źródeł wody do spożycia z ujęć wód podziemnych w odl. do 100 km od Świnoujścia. 

 
9. Liczba ujęć wód podziemnych, dla których udokumentowano zasoby eksploatacyjne jako 
alternatywne źródło wody do spożycia na lądzie w odl. do 100 km od Świnoujścia  

 
10. Procent zaspokojenia potrzeb na wodę do spożycia na lądzie w odległości do 100 km od 
Świnoujścia, możliwą do uzyskania z nowych ujęć wód podziemnych jako źródeł 
alternatywnego zaopatrzenia  

 
11. liczba projektów prac geologicznych dla udokumentowania zasobów eksploatacyjnych 
ujęć wód podziemnych jako alternatywnych źródeł wody do spożycia na lądzie w odl. do 100 
km od brzegu morza  

 
12. zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych udokumentowanych jako alternatywnych 
źródeł wody do spożycia z ujęć wód podziemnych w odl. do 100 km od brzegu morza.  

 
13. Liczba ujęć wód podziemnych, dla których udokumentowano zasoby eksploatacyjne jako 
alternatywne źródło wody do spożycia na lądzie w odl. do 100 km od brzegu morza.  

 
14. Procent zaspokojenia potrzeb na wodę do spożycia na lądzie w odległości do 100 km od 
brzegu morza, możliwą do uzyskania z nowych ujęć wód podziemnych jako źródeł 
alternatywnego zaopatrzenia  
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Racjonalne gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia  
15. Na jakim etapie jest realizacja działań prowadzonych dla wdrożenia zadania w latach 
2010-2012?(Status) * 

Został opracowany 

W trakcie planowania 

W trakcie realizacji 

Nie został opracowany 
Pytania ogólne do zadania numer P.GK.5  
16. Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012? *  

Tak 

Nie 
17. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? *  

podjęcie działania nie jest konieczne  

podjęcie prac dla realizacji działania przewidziane jest w następnym (kolejnym) cyklu 
planistycznym  

brak wymaganego przepisami prawa projektu prac na wykonanie działania 

brak wykonawcy lub formalne opóźnienia w wyborze wykonawcy działania 

brak środków finansowych na realizację działania 

brak regulacji prawnych 

inne (wpisz jakie)  
18. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizację działania do końca roku 2012? 
(maksymalnie 250 znaków) 

 
19. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
20. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 
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21. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inne (podaj jakie):  
22. Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 

 
23. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
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ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

P.RL.1. Redukcja zanieczyszczenia wód spowodowanego przez azotany 
pochodzenia rolniczego   
wysłane do urzędów gmin (ankieta), Ośrodków Doradztwa Rolniczego (arkusz 
Excel) oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska (arkusz Excel) 

Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytanie oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
Jeżeli gmina nie jest odpowiedzialna za wykonanie działania, proszę wybrać poniżej opcje 
"Nie dotyczy" i na dole ankiety wybrać "Wyślij formularz"  

Nie dotyczy 
 
1. Liczba zarejestrowanych gospodarstw stanowiących istotne źródło emisji związków azotu 
w obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych 
(OSN). * 
 

 
2. Liczba zarejestrowanych gospodarstw stanowiących istotne źródło emisji związków azotu 
w obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych 
(OSN) hodujących zwierzęta gospodarskie. *  
 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 
P.RL.1 Redukcja zanieczyszczenia wód 

spowodowanego przez azotany 
pochodzenia rolniczego 

Prosimy o odpowiedź w 
podziale na OSN

Liczba zwizytowanych w roku 2010 
gospodarstw stanowiących istotne 
źródło emisji związków azotu w 
obszarze szczególnie narażonym na 
zanieczyszczenie związkami azotu ze 
źródeł rolniczych.

Liczba zwizytowanych w roku 
2011 gospodarstw stanowiących 
istotne źródło emisji związków 
azotu w obszarze szczególnie 
narażonym na zanieczyszczenie 
związkami azotu ze źródeł 
rolniczych.

% zwizytowanych w roku 2010 
gospodarstw stanowiących istotne 
źródło emisji związków azotu w 
obszarze szczególnie narażonym na 
zanieczyszczenie związkami azotu 
ze źródeł rolniczych stosujących 
zasady Dobrej Praktyki Rolniczej.

% zwizytowanych w roku 2011 
gospodarstw stanowiących istotne 
źródło emisji związków azotu w 
obszarze szczególnie narażonym na 
zanieczyszczenie związkami azotu 
ze źródeł rolniczych stosujących 
zasady Dobrej Praktyki Rolniczej.

Realizacja programów działań w 
obszarach wrażliwych w celu 
zmniejszenia zanieczyszczenia wód, 
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P.RL.2 Właściwe stosowanie i przechowywanie nawozów naturalnych  
wysłane do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska (arkusz Excel) 

P.RL.2 Właściwe 
stosowanie i 

przechowywanie 
nawozów 

naturalnych

Prosimy o 
odpowiedź w 
podziale na 
podane gminy

Liczba 
skontrolowanych w 
roku 2010 
podmiotów 
względem 
stosowania art. 25 
ust. 1 ustawy z dnia 
10 lipca 2007 r. o 
nawozach i 
nawożeniu (Dz. U. 
2007, nr 147, poz. 
1033 z późn. zm.).

Liczba 
skontrolowanych 
w roku 2011 
podmiotów 
względem 
stosowania art. 
25 ust. 1 ustawy z 
dnia 10 lipca 
2007 r. o 
nawozach i 
nawożeniu (Dz. 
U. 2007, nr 147, 
poz. 1033 z późn. 
zm.).

Liczba 
skontrolowa
nych w roku 
2010 
podmiotów, 
które nie 
spełniały 
wymagań 
art. 25 ust. 1 
ustawy z 
dnia 10 lipca 
2007 r. o 
nawozach i 
nawożeniu 
(Dz. U. 2007, 
nr 147, poz. 
1033 z późn. 
zm.).

Liczba 
skontrolowany
ch w roku 2011 
podmiotów, 
które nie 
spełniały 
wymagań art. 
25 ust. 1 
ustawy z dnia 
10 lipca 2007 r. 
o nawozach i 
nawożeniu (Dz. 
U. 2007, nr 
147, poz. 1033 
z późn. zm.).

Liczba 
skontrolowany
ch w roku 2010 
podmiotów 
względem 
stosowania art. 
25 ust. 2 
ustawy z dnia 
10 lipca 2007 r. 
o nawozach i 
nawożeniu (Dz. 
U. 2007, nr 147, 
poz. 1033 z 
późn. zm.).

Liczba 
skontrolowanyc
h w roku 2011 
podmiotów 
względem 
stosowania art. 
25 ust. 2 ustawy 
z dnia 10 lipca 
2007 r. o 
nawozach i 
nawożeniu (Dz. 
U. 2007, nr 147, 
poz. 1033 z 
późn. zm.).

Liczba 
skontrolowan
ych w roku 
2010 
podmiotów, 
które nie 
spełniały 
wymagań art. 
25 ust. 2 
ustawy z dnia 
10 lipca 2007 
r. o nawozach 
i nawożeniu 
(Dz. U. 2007, 
nr 147, poz. 
1033 z późn. 
zm.).

Liczba 
skontrolowanych w 
roku 2011 podmiotów, 
które nie spełniały 
wymagań art. 25 ust. 2 
ustawy z dnia 10 lipca 
2007 r. o nawozach i 
nawożeniu (Dz. U. 
2007, nr 147, poz. 1033 
z późn. zm.).

Przechowywanie gnojówki i gnojowicy w odpowiednich warunkach
Przechowywanie nawozów naturalnych (w tym obornika) w 

odpowiednich warunkach

 
 
 
 
P.RL.3. Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń  

wysłane do urzędów gmin 
 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytanie oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
Jeżeli gmina nie jest odpowiedzialna za wykonanie działania, proszę wybrać poniżej opcje 
"Nie dotyczy" i na dole ankiety wybrać "Wyślij formularz"  

Nie dotyczy 
 
1. Powierzchnia gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele 
rolne skontrolowanych pod względem stosowania art. 15 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, nr 121 poz. 1266 z późn. zm.) * 

 
2. Powierzchnia gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele 
rolne, których właściciele nie stosują się do wymagań art. 15 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, nr 121 poz. 1266 z późn. zm.) *  

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 
 



 55 

 
wysłane do starostw powiatowych 

P.RL.3
Przeciwdziałanie erozji i 

wypłukiwaniu 
zanieczyszczeń

Prosimy o 
odpowiedź w 
podziale na 
gminy

Powierzchnia gruntów 
stanowiących użytki rolne 
oraz gruntów 
zrekultywowanych na cele 
rolne skontrolowanych pod 
względem stosowania art. 
15 ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (Dz. U. 
2004, nr 121 poz. 1266) w 
roku 2010

Powierzchnia gruntów 
stanowiących użytki 
rolne oraz gruntów 
zrekultywowanych na 
cele rolne 
skontrolowanych pod 
względem stosowania 
art. 15 ustawy z dnia 3 
lutego 1995 r. o 
ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (Dz. 
U. 2004, nr 121 poz. 
1266) w roku 2011 

Powierzchnia 
skontrolowanych 
gruntów stanowiących 
użytki rolne oraz 
gruntów 
zrekultywowanych na 
cele rolne, których 
właściciele nie stosują 
się do wymagań art. 15 
ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i 
leśnych (Dz. U. 2004, nr 
121 poz. 1266) w roku 
2010

Powierzchnia skontrolowanych 
gruntów stanowiących użytki 
rolne oraz gruntów 
zrekultywowanych na cele rolne, 
których właściciele nie stosują się 
do wymagań art. 15 ustawy z 
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 
2004, nr 121 poz. 1266) w roku 
2011

Właściwa uprawa gleby 
(właściwie prowadzone 

prace polowe)

 
 
 
 

wysłane do urzędów marszałkowskich 
 
 
 

P.RL.3
Przeciwdziałanie erozji i 

wypłukiwaniu zanieczyszczeń

Prosimy o odpowiedź w 
podziale na gminy

Powierzchnia gruntów 
stanowiących użytki rolne 
oraz gruntów 
zrekultywowanych na cele 
rolne skontrolowanych pod 
względem stosowania art. 15 
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych (Dz. U. 2004, nr 121 
poz. 1266) w roku 2010.

Powierzchnia gruntów 
stanowiących użytki 
rolne oraz gruntów 
zrekultywowanych na 
cele rolne 
skontrolowanych pod 
względem stosowania 
art. 15 ustawy z dnia 3 
lutego 1995 r. o 
ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (Dz. 
U. 2004, nr 121 poz. 
1266) w roku 2011.

Powierzchnia skontrolowanych 
gruntów stanowiących użytki 
rolne oraz gruntów 
zrekultywowanych na cele 
rolne, których właściciele nie 
stosują się do wymagań art. 15 
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o 
ochronie gruntów rolnych i 
leśnych (Dz. U. 2004, nr 121 poz. 
1266) w roku 2010.

Powierzchnia skontrolowanych 
gruntów stanowiących użytki 
rolne oraz gruntów 
zrekultywowanych na cele rolne, 
których właściciele nie stosują 
się do wymagań art. 15 ustawy z 
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.  
2004, nr 121 poz. 1266) w roku 
2011.

Właściwa uprawa gleby 
(właściwie prowadzone prace 

polowe)
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wysłane do Ministerstwa Środowiska 

 
 

Działanie 
P.RL.3 
Przeciwdziałan
ie erozji i 
wypłukiwaniu 
zanieczyszczeń

Prosimy o 
odpowiedź w 
podziale na 
gminy

Województwo Powiat Gmina w roku 2010 w roku 2011 w roku 2010 w roku 2011
NAZWA GMINY 2
NAZWA GMINY 3
NAZWA GMINY 4

Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe)

Powierzchnia gruntów [ha] 
stanowiących użytki rolne oraz 
gruntów zrekultywowanych na 
cele rolne skontrolowanych pod 
względem stosowania art. 15 
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o 
ochronie gruntów rolnych i 
leśnych (Dz. U. 2004, nr 121 poz. 
1266)

Powierzchnia skontrolowanych 
gruntów [ha] stanowiących 
użytki rolne oraz gruntów 
zrekultywowanych na cele rolne, 
których właściciele nie stosują 
się do wymagań art. 15 ustawy z 
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 
2004, nr 121 poz. 1266)

 
 
 
 

wysłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 
 

Działanie P.RL.3 
Przeciwdziałanie 
erozji i 
wypłukiwaniu 
zanieczyszczeń

Prosimy o odpowiedź w podziale na 
gminy.

Województwo Powiat Gmina w roku 2010 w roku 2011 w roku 2010 w roku 2011

Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe)

Powierzchnia gruntów [ha] 
stanowiących użytki rolne oraz 
gruntów zrekultywowanych na cele 
rolne skontrolowanych pod 
względem stosowania art. 15 ustawy 
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (tekst 
jednolity Dz. U. 2004, nr 121 poz. 
1266).

Powierzchnia skontrolowanych gruntów [ha] 
stanowiących użytki rolne oraz gruntów 
zrekultywowanych na cele rolne, których 
właściciele nie stosują się do wymagań art. 15 
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. 
U. 2004, nr 121 poz. 1266).
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P.RL.4. Wspieranie rolnictwa ekologicznego  
wysłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Województwo Na jakim etapie jest 
wspieranie rolnictwa 
ekologicznego (dopłaty do 
rolnictwa ekologicznego) 
(Status)

Czy są przewidziane 
opóźnienia w realizacji 
działania do końca 
roku 2012 

Przyczyna opóźnień 
lub niepodjęcia 
działania (opis do 
2000 znaków)

Czy jest 
zabezpieczenie 
finansowe na 
realizację działania 
do końca roku 
2012 (opis do 2000 
znaków)

Opis kosztów (co 
zostało 
uwzględnione w 
kalkulacji kosztów) 
(opis do 2000 
znaków)

Źródła finansowania 
działania ze środków UE 
(można wybrać więcej 
niż jedną odpowiedź)

Uwagi (opis do 
2000 znaków)

Możliwe odpowiedzi Możliwe odpowiedzi Możliwe odpowiedzi

Dopłatami objęto całą 
zaplanowaną powierzchnię 
gruntów
Dopłatami objęto część 
zaplanowanej powierzchni 
gruntów
Nie rozpoczęto działania

tak
nie
nie dotyczy (tylko w 
przypadku wybrania 
odpowiedzi: Dopłatami 
objęto całą 
zaplanowaną 
powierzchnię gruntów)

fundusz strukturalny
fundusz spójności
fundusz rolny
fundusz rybacki
LIFE+
RTD
inny (proszę podać jaki)

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie

lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-
mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

Działanie P.RL.4
Wspieranie rolnictwa ekologicznego (zakres 
rzeczowy (wg PWŚK): dopłaty do rolnictwa 
ekologicznego do [ha] powierzchni)

 
 
 
 

Działanie P.RL.4 
Wspieranie rolnictwa 
ekologicznego

Prosimy o odpowiedź 
w podziale na podane 
gminy (na terenie 
których wg PWŚK 
realizowane ma być 
działanie P.RL.4).

województwo powiat gmina Powierzchnia gruntów 
[ha] zaplanowana do 
objęcia dopłatami do 
rolnictwa 
ekologicznego w roku 
2010.

Powierzchnia 
gruntów [ha] 
objęta dopłatami 
do rolnictwa 
ekologicznego w 
roku 2010.

Powierzchnia 
gruntów [ha] 
zaplanowana do 
objęcia dopłatami 
do rolnictwa 
ekologicznego w 
roku 2011.

Powierzchnia gruntów 
[ha] objęta dopłatami 
do rolnictwa 
ekologicznego w roku 
2011.

Powierzchnia 
gruntów [ha] 
zaplanowana do 
objęcia dopłatami 
do rolnictwa 
ekologicznego w 
roku 2012.

Wspieranie rolnictwa ekologicznego (zakres rzeczowy (wg PWŚK): dopłaty do rolnictwa ekologicznego do 
[ha] powierzchni)
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P.RL.5. Wspieranie rolnictwa zrównoważonego  
wysłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Województwo Na jakim etapie jest 
wspieranie rolnictwa 
zrównoważonego  
(szkolenia obejmujące 
zagadnienia rolnictwa 
zrównoważonego) 
(Status)

Czy są przewidziane 
opóźnienia w realizacji 
działania do końca roku 
2012 

Przyczyna opóźnień 
lub niepodjęcia 
działania (opis do 
2000 znaków)

Czy jest 
zabezpieczenie 
finansowe na 
realizację działania do 
końca roku 2012 (opis 
do 2000 znaków)

Opis kosztów (co zostało 
uwzględnione w kalkulacji 
kosztów) (opis do 2000 
znaków)

Źródła finansowania 
działania ze środków UE 
(można wybrać więcej 
niż jedną odpowiedź)

Uwagi (opis do 2000 
znaków)

Możliwe odpowiedzi Możliwe odpowiedzi Możliwe odpowiedzi
Przeprowadzono 
wszystkie zaplanowane 
szkolenia
Szkolenia są w trakcie
Nie rozpoczęto szkoleń 

tak
nie
nie dotyczy (tylko w 
przypadku wybrania 
odpowiedzi: 
Przeprowadzono 
wszystkie zaplanowane 
szkolenia)

fundusz strukturalny
fundusz spójności
fundusz rolny
fundusz rybacki
LIFE+
RTD
inny (proszę podać jaki)

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

Działanie P.RL.5
Wspieranie rolnictwa zrównoważonego (zakres 
rzeczowy (wg PWŚK): szkolenie/gminę/rok)

 
 
 
 
 
 

Działanie P.RL.5 
Wspieranie rolnictwa 
zrównoważonego

Prosimy o odpowiedź w 
podziale na podane 
gminy (na terenie 
których wg PWŚK 

   województwo powiat gmina Liczba zaplanowanych 
w roku 2010 szkoleń 
obejmujących 
zagadnienia rolnictwa 
zrównoważonego.

Liczba 
przeprowadzonych w 
roku 2010 szkoleń 
obejmujących 
zagadnienia rolnictwa 
zrównoważonego.

Liczba zaplanowanych w 
roku 2011 szkoleń 
obejmujących zagadnienia 
rolnictwa 
zrównoważonego.

Liczba 
przeprowadzonych w 
roku 2011 szkoleń 
obejmujących 
zagadnienia rolnictwa 
zrównoważonego.

Liczba zaplanowanych 
w roku 2012 szkoleń 
obejmujących 
zagadnienia rolnictwa 
zrównoważonego.

Wspieranie rolnictwa zrównoważonego (zakres rzeczowy (wg PWŚK): szkolenie/gminę/rok)
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P.RL.6 Wdrażanie krajowego i wojewódzkiego programu zwiększenia lesistości 
- regulacja lesistości (prowadzone zgodnie z planami urządzania lasów dla 
poszczególnych Nadleśnictw)   

wysłane do Ministerstwa Środowiska 
 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytanie oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
1. Na jakim etapie realizacji jest wdrażanie programu zwiększania lesistości? (Status) * 

Został opracowany 

W trakcie opracowania, realizacji  
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012 (Status) * 

Tak 
Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania * 

Niewskazanie w planach przestrzennego zagospodarowania gruntów do zalesień  

Powolny transfer gruntów z użytkowania rolniczego do leśnego  

Aspekty ekonomiczne  

Inna (podaj jaka):  
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 

 
 

Nie 
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 

 
 

Nie został opracowany 
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012 (Status) * 

Tak 
Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania * 
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Niewskazanie w planach przestrzennego zagospodarowania gruntów do zalesień  

Powolny transfer gruntów z użytkowania rolniczego do leśnego  

Aspekty ekonomiczne  

Inna (podaj jaka):  
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 

 
 

Nie 
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 

 
 
 
 
2. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku (w złotych) 

 
 
3. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów) 

 
4. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 
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fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inna (podaj jaka):  
5. Uwagi 

 
6. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
7. Powierzchnia wykonanych zalesień w stosunku do planowanych (stan na 2012 rok) na 
gruntach państwowych [ha] * 
 

 
8. Powierzchnia wykonanych zalesień w stosunku do planowanych (stan na 2012 rok) na 
gruntach niepaństwowych [ha] * 
 

 
9. Koszty ekwiwalentu na zalesienia w stosunku do planowanych (stan na 2012 rok) [zł] * 
 

 
10. Liczba opracowanych i zatwierdzonych wojewódzkich programów zwiększania lesistości 
[szt.] *  
 

 
11. Powierzchnia gruntów zalesionych ogółem [ha] *  
 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 
P.RL.7 Opracowanie granicy rolno-leśnej dla gminy   

wysłano do urzędów gmin 
 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytanie oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
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Jeżeli gmina nie jest odpowiedzialna za wykonanie działania, proszę wybrać poniżej opcje 
"Nie dotyczy" i na dole ankiety wybrać "Wyślij formularz"  

Nie dotyczy 
 
1. Czy gmina posiada obowiązujący plan urządzeniowo-rolny?(Status) * 

Został opracowany 

W trakcie opracowania, realizacji  
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012 (Status) * 

Tak 
Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania * 

stworzenie właściwego dokumentu planistycznego 

trudności w przekształcaniu stanu władania gruntami (scalanie i wymiana gruntów) 

przedłużające się prace terenowe 

Inna (podaj jaka):  
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 

 
 

Nie 
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 

 
 

Nie został opracowany 
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012 (Status) * 

Tak 
Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania * 

stworzenie właściwego dokumentu planistycznego 

trudności w przekształcaniu stanu władania gruntami (scalanie i wymiana gruntów) 
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przedłużające się prace terenowe 

Inna (podaj jaka):  
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 

 
 

Nie 
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 

 
 
2. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku (w złotych) 

 
 
3. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów) 

 
4. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 
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RTD 

Inna (podaj jaka):  
5. Uwagi 

 
6. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
7. Czy gmina posiada obowiązujący plan urządzeniowo-rolny?(Status) * 

Tak Nie  
8. Powierzchnia gminy z obowiązującym planem urządzeniowo-rolnym - ogółem [ha]  

 
9. Czy gmina posiada projekt granicy rolno-leśnej?  

Tak Nie  
10. Długość granicy rolno-leśnej [km] 

 
11. Długość granicy rolno-leśnej [km] (zaplanowana do końca 2012 roku) 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
uwzględniających wymagania i zasady ochrony środowiska  

wysłane do urzędów gmin 
 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytanie oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
Jeżeli gmina nie jest odpowiedzialna za wykonanie działania, proszę wybrać poniżej opcje 
"Nie dotyczy" i na dole ankiety wybrać "Wyślij formularz"  

Nie dotyczy 
 
1. Czy gmina posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? * 

Tak Nie  
2. Czy gmina posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - na 
podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003? * 

Tak Nie  
3. Powierzchnia gminy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego - ogółem [ha] * 

 
4. Powierzchnia gminy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego - na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [ha] * 

 
5. Powierzchnia gminy (zaplanowana do końca 2012 r.) do objęcia miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego - na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [ha] * 

 
6. Powierzchnia gminy [ha] * 

 
 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
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KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA EKOSYSTEMÓW 
OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA I ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI 
BIOLOGICZNEJ CIEKÓW) 

P.OW.1 Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk 
dokumentacyjnych.  

wysłane do urzędów gmin 
 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytanie oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
Jeżeli gmina nie jest odpowiedzialna za wykonanie działania, proszę wybrać poniżej opcje 
"Nie dotyczy" i na dole ankiety wybrać "Wyślij formularz"  

Nie dotyczy 
 
1. W jakiej fazie realizacji jest ochrona występujących w gminie zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych 
zależnych od zasobów wodnych? * 

ochrona w/w obiektów istnieje, jest wdrożona i realizowana na bieżąco 

działania ochronne w fazie przygotowania  
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012 (Status) * 

Tak 
Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania * 

Brak środków finansowych  

Trwają ustalenia z RDOŚ  

Inne  

 
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 

 
Nie 
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Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 

 
 

Prace nad ochroną nie rozpoczęte 
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012 (Status) * 

Tak 
Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania * 

Brak środków finansowych  

Trwają ustalenia z RDOŚ  

Inne  

 
 
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 

 
Nie 

Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 
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2. Jaki jest koszt roczny bieżącej ochrony użytków ekologicznych, pomników przyrody, 
stanowisk dokumentacyjnych, w sumie ? 

 
3. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inna (podaj jaka):  
4. Uwagi 

 
5. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
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P.OW.2. Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 
wysłane do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Parków 

Narodowych 
 
Działanie 
P.OW.2  

Opracowanie 
planu zadań 
ochronnych dla 
obszaru 
NATURA 2000

Proszę podać 
kod obszaru 
NATURA2000

Proszę wpisać 
nazwę obszaru 
NATURA2000

W jakiej fazie realizacji 
jest  plan  zadań 
ochronnych?

Czy są przewidziane 
opoźnienia w realizacji 
działania do końca roku 
2012 

Przyczyna opóźnień 
lub niepodjecia 
działania (opis do 
2000 znaków)

Czy jest 
zabezpieczenie 
finansowe na 
realizację działania 
do końca roku 2012 
(opis do 2000 
znaków)

Opis kosztów (co 
zostało 
uwzględnione w 
kalkulacji 
kosztów) (opis do 
2000 znaków)

Żródła finansowania 
działania ze środków UE 
(można wybrać więcej niż 
jedeną odpowiedź)

Uwagi (opis do 
2000 znaków)

hyperlink z zakresem 
wdrażanych działań 

Możliwe odpowiedzi Możliwe odpowiedzi Możliwe odpowiedzi
Plan istnieje, jest 
wdrożony i realizowany 
na bieżąco
Plan zadań ochronnych 
w fazie opracowywania
Prace nad planem nie 
rozpoczęte

tak
nie
nie dotyczy (tylko w 
przypadku wybrania 
odpowiedzi: Plan 
istnieje, jest wdrożony i 
realizowany na bieżąco)

fundusz strukturalny
fundusz spójności
fundusz rolny
fundusz rybacki
LIFE+
RTD
inny (proszę podać jaki)

 
 
 
 
P.OW.3.Budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek (cieki 
naturalne)  
wysłane do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Dyrekcji Generalnej 

Lasów Państwowych oraz Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń 
Wodnych 

 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytanie oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
1. Jaki procent długości cieków w obszarze działania RZGW/LP/WZMiUW ma udrożnione 
cieki poprzez budowę lub modernizację przepławki, przebudowę istniejących przegród lub 
ich likwidację?  

a) Prace nad planem nie rozpoczęte: *  

b) Projekt w fazie opracowywania: *  

c) Projekt w fazie budowlanej: *  

d) Inwestycja ukończona: *  
Pytania ogólne do zadania numer P.OW.3  
2. Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012? *  

Tak 

Nie 
3. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? *  



 70 

Brak środków finansowych  

Opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej  

Przedłużające się procedury administracyjne przygotowania inwestycji  

Nie wywiązanie się wykonawców inwestycji z jej realizacji  

Trudności w uzyskaniu praw własności gruntów pod inwestycje  

Długotrwałe postępowanie przetargowe  

Protesty mieszkańców  

Inna (podaj jaka):  
4. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 
(maksymalnie 250 znaków) 

 
5. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
6. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 

 
7. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inne (podaj jakie):  
8. Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 
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9. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 
P.OW.4.Budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek (cieki 
silnie zmienione)  
wysłane do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Dyrekcji Generalnej 

Lasów Państwowych oraz Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń 
Wodnych 

 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytanie oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
1. Jaki procent długości cieków w obszarze działania RZGW/LP/WZMiUW ma udrożnione 
cieki poprzez budowę lub modernizację przepławki, przebudowę istniejących przegród lub 
ich likwidację?  

a) Prace nad planem nie rozpoczęte: *  

b) Projekt w fazie opracowywania: *  

c) Projekt w fazie budowlanej: *  

d) Inwestycja ukończona: *  
Pytania ogólne do zadania numer P.OW.4  
2. Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012? *  

Tak 

Nie 
3. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? *  

Brak środków finansowych  

Opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej  

Przedłużające się procedury administracyjne przygotowania inwestycji  

Nie wywiązanie się wykonawców inwestycji z jej realizacji  

Trudności w uzyskaniu praw własności gruntów pod inwestycje  

Długotrwałe postępowanie przetargowe  
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Protesty mieszkańców  

Inna (podaj jaka):  
4. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 
(maksymalnie 250 znaków) 

 
5. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
6. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 

 
7. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inne (podaj jakie):  
8. Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 

 
9. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 
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Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 
PD.OW.2 Monitorowanie ekosystemów zależnych od wód podziemnych  

wysłane do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytania oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
Jeżeli RDOŚ nie jest odpowiedzialny za wykonanie działania, proszę wybrać poniżej opcje 
"Nie dotyczy" i na dole ankiety wybrać "Wyślij formularz"  
Ankietę wypełnia RDOŚ na podstawie posiadanej informacji o monitoringach wód 
podziemnych w obszarach chronionych ekosystemów podmokłych i innych zależnych od wód 
podziemnych.  

Nie dotyczy 
 
Informacje o przebiegu i wynikach prac *  
1. powierzchnia chronionych obszarów podmokłych / liczba obiektów sklasyfikowanych jako 
podmokłe obszary chronione - wymagających monitoringu wód gruntowych * 

 
2. procent powierzchni chronionych obszarów podmokłych (ogólnej liczby obiektów 
sklasyfikowanych jako podmokłe obszary chronione) wymagających monitoringu wód 
gruntowych - objętych takim monitoringiem * 

 
3. powierzchnia chronionych ekosystemów sklasyfikowanych jako obszary chronione zależne 
od wód podziemnych - wymagających monitoringu wód gruntowych *  

 
4. procent powierzchni chronionych ekosystemów sklasyfikowanych jako zależne od wód 
podziemnych objętych monitoringiem wód gruntowych w ogólnej powierzchni takich 
ekosystemów wymagających monitoringu wód gruntowych *  

 
5. projekt monitoringu wód podziemnych przesuszonych torfowisk i obszarów podmokłych w 
rejonie kopalni "Wierzbica" (dotyczy RDOŚ w Warszawie)  

 
6. wdrożenie monitoringu wód podziemnych przesuszonych torfowisk i obszarów 
podmokłych w rejonie kopalni "Wierzbica" (dotyczy RDOŚ w Warszawie)  

 
Monitorowanie ekosystemów zależnych od wód  
7. Na jakim etapie jest realizacja działań prowadzonych dla wdrożenia zadania w latach 2010-
2012?(Status) * 

Został opracowany 

W trakcie planowania 

W trakcie realizacji 

Nie został opracowany 
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Pytania ogólne do zadania numer PD.OW.2  
8. Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012? *  

Tak 

Nie 
9. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? *  

podjęcie działania nie jest konieczne na terenie działania RDOŚ  

podjęcie prac dla realizacji działania przewidziane jest w następnym (kolejnym) cyklu 
planistycznym  

brak wymaganego przepisami prawa projektu prac na wykonanie działania 

brak wykonawcy lub formalne opóźnienia w wyborze wykonawcy działania 

brak środków finansowych na realizację działania 

brak regulacji prawnych 

inne (wpisz jakie)  
10. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizację działania do końca roku 2012? 
(maksymalnie 250 znaków) 

 
11. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
12. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 

 
13. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 
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RTD 

Inne (podaj jakie):  
14. Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 

 
15. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
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DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE 

P.OP.1. Opracowanie warunków korzystania z wód regionu. Opracowanie 
"Programu redukcji fosforu" dla części wód   

wysłane do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej 
 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytanie oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
1. Jaki procent obszaru działania RZGW ma opracowane warunki korzystania z wód regionu? 
* 

a) Nie został opracowany: *  

b) W trakcie opracowania, realizacji: *  

c) Zostały opracowane: *  
2. Jaki procent obszaru działania RZGW posiada opracowane programy redukcji fosforu dla 
części wód? *  

a) Nie został opracowany: *  

b) W trakcie opracowania, realizacji: *  

c) Zostały opracowane: *  
3. Czy prowadzi się weryfikację pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód, zwłaszcza na 
terenach o znacznym rozdysponowaniu wód podziemnych? * 
 

Tak  

Nie  
4. Ile pozwoleń wodnoprawnych wymaga weryfikacji? *  

 
5. Ile pozwoleń wodnoprawnych zweryfikowano? *  
Pytania ogólne do zadania numer P.OP.1  
6. Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012? *  

Tak 

Nie 
7. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? *  

Brak środków finansowych  

Opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej  

Przedłużające się procedury administracyjne przygotowania inwestycji  

Nie wywiązanie się wykonawców inwestycji z jej realizacji  

Trudności w uzyskaniu praw własności gruntów pod inwestycje  

Długotrwałe postępowanie przetargowe  
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Protesty mieszkańców  

Inna (podaj jaka):  
8. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 
(maksymalnie 250 znaków) 

 
9. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
10. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 

 
11. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inne (podaj jakie):  
12. Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 

 
13. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 
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Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 
P.OP.2. Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni.  

wysłane do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytanie oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
1. Jaki procent obszaru działania RZGW ma opracowane warunki korzystania z wód zlewni? 
* 

a) Nie został opracowany: *  

b) W trakcie opracowania, realizacji: *  

c) Zostały opracowane: *  
Pytania ogólne do zadania numer P.OP.2  
2. Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012? *  

Tak 

Nie 
3. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? *  

Brak środków finansowych  

Opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej  

Przedłużające się procedury administracyjne przygotowania inwestycji  

Nie wywiązanie się wykonawców inwestycji z jej realizacji  

Trudności w uzyskaniu praw własności gruntów pod inwestycje  

Długotrwałe postępowanie przetargowe  

Protesty mieszkańców  

Inna (podaj jaka):  
4. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 
(maksymalnie 250 znaków) 

 
5. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
6. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 
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7. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inne (podaj jakie):  
8. Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 

 
9. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 
Działanie P.OP.3: Wzmocnienie zaplecza technicznego stanowisk  

wysłane do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej 
 
Wzmocnienie zaplecza technicznego stanowisk związanych z ochroną środowiska w celu 
zapewnienia realizacji nowych przepisów krajowych i unijnych (m.in. komputeryzacja), 
zakup materiałów szkoleniowych i pomocniczych, szkolenia merytoryczne pracowników 
realizujących zadania ochrony środowiska” 
 
Czy RZGW realizuje działania w zakresie wzmocnienia zaplecza technicznego stanowisk 
związanych z ochroną środowiska w celu zapewnienia realizacji nowych przepisów 
krajowych i unijnych (m.in. komputeryzacja), zakup materiałów szkoleniowych i 
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pomocniczych, szkolenia merytoryczne pracowników realizujących zadania ochrony 
środowiska”? 
 
tak 
nie 
 
Jeśli tak, to jakie to są działania i do kogo adresowane (np. RDOŚ, administracja 
samorządowa, inne)? Proszę o szczegółową informację dotyczącą zakresu działań i 
uzyskanych efektów. 
 
Szkolenia 
Ilość zaplanowanych szkoleń 
Ilość przeprowadzonych szkoleń 
Ilość szkoleń, które odbędą się do końca 2012 r. 
Kto w szkoleniach uczestniczył (jakie instytucje)? 
Ilość osób zaplanowanych do przeszkolenia  
Ilość osób już przeszkolonych  
Ilość osób planowanych do przeszkolenia do końca 2012 r. 
 
Inne działania poza szkoleniami: 
Wyposażenie w komputery (instytucja, ilość zakupionych komputerów, planowane zakupy do 
końca 2012 r.)  
Zakup materiałów pomocniczych i/lub szkoleniowych (jakich, dla kogo, ilość egzemplarzy) 
Wydane (przygotowane i wydrukowane materiały tj. ulotki, broszury, itp.). Nakład, komu 
przekazane i w jakiej ilości. 
Przekazane materiały (jakie, komu przekazane i w jakiej ilości) 
Inne działania (jakie? Do kogo adresowane, jakie efekty) 
 
Pytania ogólne do zadania numer P.OP.3 
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012? *  

Tak 

Nie 
Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? *  

Brak środków finansowych  

Opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej  

Przedłużające się procedury administracyjne  

Nie wywiązanie się wykonawców  

Długotrwałe postępowanie przetargowe  

Inna (podaj jaka):  
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? (maksymalnie 
250 znaków) 
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Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 

 
Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inne (podaj jakie):  
Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 

 
Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 
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wysłane do Ministerstwa Środowiska 
P.OP.3 Wzmocnienie zaplecza technicznego stanowisk 
 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytanie oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
1. Czy MŚ realizuje jakieś działania w zakresie wzmocnienia zaplecza technicznego 
stanowisk związanych z ochroną środowiska w celu zapewnienia realizacji nowych przepisów 
krajowych i unijnych (m.in. komputeryzacja), zakup materiałów szkoleniowych i 
pomocniczych, szkolenia merytoryczne pracowników realizujących zadania ochrony 
środowiska? * 

tak 

nie 
2.Jeśli tak, to jakie to są działania? (opis do 250 znaków) *<>  

 
3. Kto realizuje te działania? (opis do 250 znaków) * 
 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 
P.OP.4. Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i upowszechnianie 
informacji o podejmowanych działaniach, akcjach, kampaniach na rzecz 
aktywnej ochrony środowiska  

wysłane do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej 
 
1. Czy RZGW realizuje działania w zakresie propagowania idei zrównoważonego rozwoju i 
upowszechniania  informacji o podejmowanych działaniach, akcjach, kampaniach na rzecz 
aktywnej ochrony środowiska? 
 
Tak 
Nie 
 
2. Jeśli tak, to jakie to są działania? Proszę o szczegółowy opis (ilość i rodzaj działania, do 
kogo adresowane,  szacunkowo ilość uczestników/odbiorców)? Ile działań już zostało 
zrealizowanych w stosunku do planowanych? Ile jeszcze zostanie zrealizowanych do końca 
roku 2012? 
 
Pytania ogólne do zadania numer P.OP.4 
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012? *  

Tak 

Nie 
Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? *  
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Brak środków finansowych  

Opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej  

Przedłużające się procedury administracyjne  

Nie wywiązanie się wykonawców  

Długotrwałe postępowanie przetargowe  

Inna (podaj jaka):  
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? (maksymalnie 
250 znaków) 

 
Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 

 
Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inne (podaj jakie):  
Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 
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Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
 
 
 

wysłane do Ministerstwa Środowiska 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytanie oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
1. Czy MŚ realizuje jakieś działania w zakresie propagowania idei zrównoważonego rozwoju 
i upowszechniania informacji o podejmowanych działaniach, akcjach, kampaniach na rzecz 
aktywnej ochrony środowiska?* 

tak 

nie 
Jeśli nie, należy na końcu ankiety wybrać "Wyślij formularz"  
2.Jeśli tak, to jakie to są działania (z podziałem na poszczególne regiony wodne i/lub 
dorzecza)? (opis do 2000 znaków) * 

 
3. Kto realizuje te działania? (opis do 2000 znaków) * 
 

 
4.Ile takich działań planowano do realizacji do końca 2012 r. (z podziałem na poszczególne 
regiony wodne i/lub dorzecza)? (opis do 2000 znaków) * 
 

 
5. Ile takich działań już zostało zrealizowanych (z podziałem na poszczególne regiony wodne 
i/lub dorzecza)?(opis do 2000 znaków) * 
 

 
6. Ile takich działań jeszcze zostanie zrealizowanych do końca 2012 r. (z podziałem na 
poszczególne regiony wodne i/lub dorzecza)?(opis do 2000 znaków) *  
 

 
Pytania ogólne do zadania numer P.OP.1  
7. Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012? *  

Tak 

Nie 
8. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? *  
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Brak środków finansowych  

Opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej  

Przedłużające się procedury administracyjne  

Nie wywiązanie się wykonawców 

Długotrwałe postępowanie przetargowe  

Inna (podaj jaka):  
9. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 
(maksymalnie 250 znaków) 

 
10. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
11. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 

 
12. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inne (podaj jakie):  
13. Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 
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14. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 
P.OP.5 Promocja "Programu rolnośrodowiskowego" objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  

wysłane do urzędów gmin 
 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytanie oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
Jeżeli gmina nie jest odpowiedzialna za wykonanie działania, proszę wybrać poniżej opcje 
"Nie dotyczy" i na dole ankiety wybrać "Wyślij formularz"  

Nie dotyczy 
 
1. Czy w gminie prowadzone są/były (w okresie 2010-1012) szkolenia obejmujące 
szczegółowe zagadnienia dotyczące programu rolnośrodowiskowego? * 

nie były i nie są prowadzone  

są prowadzone  

szkolenia zostały ukończone  
2. Kto jest organizatorem tych szkoleń? (tekst do 100 znaków) * 

 
3. Ile osób uczestniczyło już w szkoleniach? * 

 
4. Ile osób jeszcze będzie uczestniczyło w szkoleniach? * 
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Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 

wysłane do urzędów marszałkowskich 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytanie oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
Jeżeli marszałek nie jest odpowiedzialna za wykonanie działania, proszę wybrać poniżej 
opcje "Nie dotyczy" i na dole ankiety wybrać "Wyślij formularz"  

Nie dotyczy 
 
1. Czy w gminie prowadzone są/były (w okresie 2010-1012) szkolenia obejmujące 
szczegółowe zagadnienia dotyczące programu rolnośrodowiskowego? * 

nie były i nie są prowadzone  

są prowadzone  

szkolenia zostały ukończone  
2. Kto jest organizatorem tych szkoleń? (tekst do 100 znaków) * 

 
3. Ile osób uczestniczyło już w szkoleniach? * 

 
4. Ile osób jeszcze będzie uczestniczyło w szkoleniach? * 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
 

 
 
 

wysłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i ośrodków doradztwa 
rolniczego 
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Województwo Na jakim etapie są 
szkolenia obejmujące 
szczegółowe 
zagadnienia 
dotyczące programu 
rolnośrodowiskoweg
o (Status)

Czy są przewidziane 
opóźnienia w 
realizacji działania do 
końca roku 2012 

Przyczyna 
opóźnień lub 
niepodjęcia 
działania (opis do 
2000 znaków)

Czy jest 
zabezpieczenie 
finansowe na 
realizację działania 
do końca roku 2012 
(opis do 2000 
znaków)

Opis kosztów (co 
zostało 
uwzględnione w 
kalkulacji kosztów) 
(opis do 2000 
znaków)

Źródła finansowania 
działania ze środków UE 
(można wybrać więcej niż 
jedną odpowiedź)

Uwagi (opis do 2000 
znaków)

Możliwe odpowiedzi Możliwe odpowiedzi Możliwe odpowiedzi

Przeprowadzono 
wszystkie 
zaplanowane tury 
szkoleń
Szkolenia są w trakcie
Nie rozpoczęto 
szkoleń 

tak
nie
nie dotyczy (tylko w 
przypadku wybrania 
odpowiedzi: 
Przeprowadzono 
wszystkie 
zaplanowane tury 
szkoleń)

fundusz strukturalny
fundusz spójności
fundusz rolny
fundusz rybacki
LIFE+
RTD
inny (proszę podać jaki)

Działanie P.OP.5 Promocja „Programu 
rolnośrodowiskowego” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 (Szkolenia 
obejmujące szczegółowe zagadnienia 
dotyczące programu 
rolnośrodowiskowego; zakres rzeczowy 
(wg PWŚK) 3 tury szkoleń w gminie)

 
 

Działanie P.OP.5 
Promocja 
„Programu 
rolnośrodowisko
wego” objętego 
Programem 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na lata 
2007-2013

Prosimy o odpowiedź w 
podziale na podane gminy 
(na terenie których wg 
PWŚK realizowane ma być 
działanie P.OP.5).

województwo powiat gmina Liczba 
zaplanowanych w 
roku 2010 tur  
szkoleń  
obejmujących 
szczegółowe 
zagadnienia 
dotyczące  
programu 
rolnośrodowisko
wego.

Liczba 
przeprowadzonych  
w roku 2010 tur 
szkoleń 
obejmujących  
szczegółowe 
zagadnienia 
dotyczące programu 
rolnośrodowiskoweg
o.

Liczba 
zaplanowanych w 
roku 2011 tur   
szkoleń  
obejmujących 
szczegółowe 
zagadnienia 
dotyczące  
programu 
rolnośrodowiskow
ego.

Liczba przeprowadzonych  
w roku 2011 tur szkoleń 
obejmujących  
szczegółowe zagadnienia 
dotyczące programu 
rolnośrodowiskowego.

Liczba zaplanowanych w 
roku 2012 tur  szkoleń  
szczegółowe zagadnienia 
dotyczące programu 
rolnośrodowiskowego.

Szkolenia obejmujące szczegółowe zagadnienia dotyczące programu rolnośrodowiskowego  (zakres rzeczowy: 3 
tury szkoleń w gminie)

 
 
 
 
P.OP.6 Opracowanie oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia   

wysłane do Głównej Inspekcji Sanitarnej 
 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytania oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
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1. Czy opracowywane są przez organy PIS coroczne raporty dotyczące jakości wody do 
spożycia? * 

tak 

nie 
2. Uwagi 

 
 
3. Czy opracowywane są co 3 lata raporty do KE dotyczące jakości wody do spożycia? * 

tak 

nie 
4. Kiedy opracowany został ostatni raport (podaj okres za jaki został sporządzony)? * 

Rok sporządzenia 

Okres za jaki został sporządzony 

Nie został sporządzony 
Pytania ogólne do zadania numer P.OP.6  
5. Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012? *  

Tak 

Nie 
6. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? *  

Brak środków finansowych  

Opóźnienia w realizacji dokumentacji  

Przedłużające się procedury administracyjne  

Nie wywiązanie się wykonawców 

Długotrwałe postępowanie przetargowe  

Inna (podaj jaka):  
7. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 
(maksymalnie 250 znaków) 

 
8. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
9. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 
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10. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inne (podaj jakie):  
11. Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 

 
12. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
 
 
 
P.OP.6 Objęcie nadzorem sanitarnym wody w kąpielisku i wykonywanie oceny 
jakości wody  

wysłane do Głównej Inspekcji Sanitarnej 
 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytania oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
1. Czy wykonywane są przez organy PIS oceny jakości wody kąpieliskach? * 

tak 

nie 
2. Uwagi 

 
 
3. Czy opracowywane są coroczne raporty do KE dotyczące jakości wody w kąpieliskach? * 
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tak 

nie 
4. Kiedy opracowany został ostatni raport (podaj okres za jaki został sporządzony)? * 

Rok sporządzenia 

Okres za jaki został sporządzony 

Nie został sporządzony  
Pytania ogólne do zadania numer P.OP.6  
5. Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012? *  

Tak 

Nie 
6. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? *  

Brak środków finansowych  

Opóźnienia w realizacji dokumentacji  

Przedłużające się procedury administracyjne  

Nie wywiązanie się wykonawców 

Długotrwałe postępowanie przetargowe  

Inna (podaj jaka):  
7. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 
(maksymalnie 250 znaków) 

 
8. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku 

 
9. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 

 
10. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 
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fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inne (podaj jakie):  
11. Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 

 
12. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
 
 
 
P.OP.8 Wyznaczenie obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych  

wysłane do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej 
 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytanie oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
1. Na jakim stopniu zaawansowania są prace polegające na wyznaczeniu obszaru ochronnego 
zbiornika wód śródlądowych?  

Został opracowany 

W trakcie opracowania, realizacji  
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012 (Status) * 

Tak 
Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania * 

 
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 
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Nie 
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 

 
 

Nie został opracowany 
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012 (Status) * 

Tak 
Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania * 

 
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 

 
 

Nie 
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 
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2. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku (w złotych) 

 
 
3. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów) 

 
4. Źródła finansowania działania ze środków UE * 

fundusz strukturalny 

fundusz spójności 

fundusz rolny 

fundusz rybacki 

LIFE+ 

RTD 

Inna (podaj jaka):  
5. Uwagi 

 
6. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 

 
 

Wyślij formularz Wyczyść dane
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P.OP.8

  
ochronnego 
zbiornika wód 
śródlądowych

Możliwe odpowiedzi
Możliwe 
odpowiedzi

Możliwe 
odpowiedzi

Możliwe odpowiedzi
Możliwe 
odpowiedzi

Możliwe 
odpowiedzi

Możliwe 
odpowiedzi

Możliwe 
odpowiedzi

Możliwe 
odpowiedzi

Ustanowienie 
obszaru ochronnego  
GZWP nr 127, 133, 
138, 139, 150, 302, 
314, 315, 308, 332, 
401,111, 112, 138, 
140, 141, 347, 348, 
401, 402, 405, 406, 
413, 420, 425, 447, 

448, 

informacje stanowiące 
podstawę do oceny 
stopnia realizacji i 

wskaźnika 
skuteczności  

zrealizownaych działań 
(zadań)

Na jakim etapie jest 
realizacja działań 

prowadzonych dla 
wdrożenia zadania w 

latach 2010-
2012?(Status)

Czy są 
przewidziane 
opoźnienia w 

realizacji działania 
do końca roku 2012 

(Status)

Przyczyna opóźnień 
lub niepodjęcia 

działania

Czy jest zabezpieczenie 
finansowe na realizacje 
działania do końca roku 

2012

Koszty realizacji 
działania do końca 

2012 roku 

Opis kosztów (co 
zostało 

uwzględnione w 
kalkulacji 
kosztów)

Żródła 
finansowania 
działania ze 
środków UE

Uwagi hyperlink z 
objaśnieniami i 
dodatkowymi 
informacjami 
dotyczacymi 

działania

tak
opis do 2000 

znaków
opis do 2000 znaków koszty w Euro

opis do 2000 
znaków

nie nie dotyczy opis do 2000 znaków koszty w Euro
opis do 2000 

znaków

tak
opis do 2000 

znaków
opis do 2000 znaków koszty w Euro

opis do 2000 
znaków

nie nie dotyczy opis do 2000 znaków koszty w Euro
opis do 2000 

znaków

tak
opis do 2000 

znaków
opis do 2000 znaków koszty w Euro

opis do 2000 
znaków

nie nie dotyczy opis do 2000 znaków koszty w Euro
opis do 2000 

znaków

Została zrealizowana nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy koszty w Euro
opis do 2000 

znaków
podać liczbe podać procent

pole obligatoryjne
pole 

nieobligatoryjne
nie dotyczy

liczba 
dokumentacji 
określających 

warunki 
hydrogeologiczn

e w związku z 
ustanawianiem 

obszarów 
ochronnych 

GZWP 
wytypowanych 

do opracowania

opis do 2000 
znaków

adres URL

W trakcje planowania 

W trakcie realizacji

procent przyjętych 
dokumentacji 

określających warunki 
hydrogeologiczne w 

związku z 
ustanawianiem 

obszarów ochronnych 
GZWP w stosunku do 
liczby dokumentacji 
wytypowanych do 

opracowania

Nie rozpoczęto

checklist z 
raportu 
(można 

wybrać więcej 
niż jeden): 

fundusz 
strukturalny

fundusz 
spójności

fundusz rolny
fundusz 
rybacki
LIFE+
RTD
inny
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ZAŁĄCZNIK nr 2 
 

Ankiety - uzupełnienie pod kątem sporządzenia 
raportu 2012 
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 3 

ANKIETA do gmin 
 
GOSPODARKA KOMUNALNA 
Numer i nazwa działania: P.GK.3. Działanie wynikające z konieczności porządkowania 
systemu gospodarki ściekowej (za lata 2010-2012) wysłane do urzędów gmin. 
 
Wypełniając ankietę należy uwzględnić TYLKO I WYŁĄCZNIE TE INWESTYCJE, które 
nie znajdują się w KPOŚK i w ,,Programie wyposażenia aglomeracji poniżej 2 000 RLM”. 
 
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
 
Inwestycje w sieć kanalizacyjną – Budowa nowej – w terenie nieaglomeracyjnym 
1. Ile kilometrów sieci kanalizacyjnej (Budowa nowej) znajduje się w podanych poniżej 
etapach realizacji: 
a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: [] 
b) W trakcie planowania:[] 
c) W trakcie realizacji:[] 
d) Została zrealizowana:[] 
 
Inwestycje w sieć kanalizacyjną - Rozbudowa istniejącej – w terenie nieaglomeracyjnym 
2. Ile kilometrów sieci kanalizacyjnej (Rozbudowa istniejącej) znajduje się w podanych 
poniżej etapach realizacji: 
a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: [] 
b) W trakcie planowania:[] 
c) W trakcie realizacji:[] 
d) Została zrealizowana:[] 
 
Inwestycje w sieć kanalizacyjną - Modernizacja istniejącej (uszczelnianie) – w terenie 
nieaglomeracyjnym 
3. Ile kilometrów sieci kanalizacyjnej (Modernizacja istniejącej- uszczelnianie) znajduje się w 
podanych poniżej etapach realizacji: 
a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: [] 
b) W trakcie planowania:[] 
c) W trakcie realizacji:[] 
d) Została zrealizowana:[] 
 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 1 lub kilku gospodarstw domowych (w 
terenie nieaglomeracyjnym).  
4. Liczba budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków dla 1 lub kilku gospodarstw 
domowych będących w podanych poniżej etapach realizacji:  
a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: [] 
b) W trakcie planowania: [] 
c) W trakcie realizacji: []  
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d) Została zrealizowana: []  
 
Oczyszczalnie ścieków (w terenie nieaglomeracyjnym) - PUB (Budowa nowej)  
5. Wartość parametru RLM dla oczyszczalni znajdujących się w podanych poniżej etapach 
realizacji:  
a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: [] 
b) W trakcie planowania: [] 
c) W trakcie realizacji: [] 
d) Została zrealizowana: []  
6. Przepustowość dla oczyszczalni znajdujących się w podanych poniżej etapach realizacji 
[m3/doba]: 
a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: [] 
b) W trakcie planowania: [] 
c) W trakcie realizacji: [] 
d) Została zrealizowana: []  
 
Oczyszczalnie ścieków (w terenie nieaglomeracyjnym) - PUB (Rozbudowa 
i modernizacja istniejącej)  
7. Wartość parametru RLM dla oczyszczalni znajdujących się w podanych poniżej etapach 
realizacji: 
a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: [] 
b) W trakcie planowania: [] 
c) W trakcie realizacji: [] 
d) Została zrealizowana:[]  
 
8. Przepustowość dla oczyszczalni znajdujących się w podanych poniżej etapach realizacji 
[m3/doba]:  
a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: []  
b) W trakcie planowania: [] 
c) W trakcie realizacji: [] 
d) Została zrealizowana: []  
 
Oczyszczalnie ścieków (w terenie nieaglomeracyjnym) - Biologiczna (Budowa nowej) 
9. Wartość parametru RLM dla oczyszczalni znajdujących się w podanych poniżej etapach 
realizacji: 
a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: []  
b) W trakcie planowania: [] 
c) W trakcie realizacji: [] 
d) Została zrealizowana: []  
 
10. Przepustowość dla oczyszczalni znajdujących się w podanych poniżej etapach realizacji 
[m3/doba]: 
a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: [] 
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b) W trakcie planowania: [] 
c) W trakcie realizacji: [] 
d) Została zrealizowana: []  
 
Oczyszczalnie ścieków (w terenie nieaglomeracyjnym) – Biologiczna (Rozbudowa i 
modernizacja istniejącej) 
11. Wartość parametru RLM dla oczyszczalni znajdujących się w podanych poniżej etapach 
realizacji: 
a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: [] 
b) W trakcie planowania: [] 
c) W trakcie realizacji: [] 
d) Została zrealizowana: []  
 
 
12. Przepustowość dla oczyszczalni znajdujących się w podanych poniżej etapach realizacji 
[m3/doba]: 
a) Nie rozpoczęto realizacji budowy: [] 
b) W trakcie planowania: [] 
c) W trakcie realizacji: [] 
d) Została zrealizowana: []  
 
Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działań o które Pytamy w ankiecie do końca 
roku 2012? 
[] Tak 
[] Nie 
Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania? 
[] Brak środków finansowych  
[] Opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej  
[] Przedłużające się procedury administracyjne przygotowania inwestycji  
[] Nie wywiązanie się wykonawców inwestycji z jej realizacji  
[] Trudności w uzyskaniu praw własności gruntów pod inwestycje  
[] Długotrwałe postępowanie przetargowe  
[] Protesty mieszkańców  
[] Inna (podaj jaka):  
 
Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? 
(maksymalnie 250 znaków) 
 
Koszty realizacji działania do końca 2012 roku: 
 
Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów, maksymalnie 250 znaków) 
[] Źródła finansowania działania ze środków UE * 
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[] fundusz strukturalny 
[] fundusz spójności 
[] fundusz rolny 
[] fundusz rybacki 
[] LIFE+ 
[] RTD 
[] Inne (podaj jakie):  
 
Uwagi (maksymalnie 2000 znaków) 
 
Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 
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ANKIETA do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej/wojewódzkich Zarządów 
Melioracji i Urządzeń Wodnych/Dyrektorów parków narodowych 
Numer i nazwa działania: P.OW.3 Budowa przepławki, przywrócenie drożności 
odcinków rzek (cieki naturalne)  
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytanie oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
1. Jaki procent długości cieków administrowanych przez RZGW (lub WZMiUW, lub Park 
Narodowy), objętych działaniem  P.OW.3. (udrożnienie poprzez budowę lub modernizację 
przepławki, przebudowę istniejących przegród lub ich likwidację) jest w fazie: 
* Inwestycja ukończona - …  % 
* Projekt udrożnienia w fazie budowlanej - …  % 
* Projekt udrożnienia w fazie opracowywania - …  % 
* Prace nad planem udrożnienia nie rozpoczęte - …  % 
 
Pytania ogólne do zadania numer P.OW.3  
* 2. Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012?  
Tak/nie 
 
* 3. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania?  
proszę podać (można wybrać więcej niż jeden): 
Nie dotyczy 
Brak środków finansowych  
Opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej  
Przedłużające się procedury administracyjne przygotowania inwestycji  
Nie wywiązanie się wykonawców inwestycji z jej realizacji  
Trudności w uzyskaniu praw własności gruntów pod inwestycje  
Długotrwałe postępowanie przetargowe  
Protesty mieszkańców  
Inna (proszę podać jaka): … 
4. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizację działania do końca roku 2012? Tak/nie 
5. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku: … 
6. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów) … 
* 7. Źródła finansowania działania ze środków UE  
proszę wybrać (można wybrać więcej niż jeden): 
fundusz strukturalny 
fundusz spójności 
fundusz rolny 
fundusz rybacki 
LIFE+ 
RTD 
Inne (podaj jakie): …. 
Nie dotyczy 
8. Uwagi …… 
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9. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania 
…. 
 
Numer i nazwa działania: P.OW.4 Budowa przepławki, przywrócenie drożności 
odcinków rzek (silnie zmienione)  
Proszę odpowiedzieć na kolejne pytania: 
Pytanie oznaczone znakiem * są obowiązkowe. 
* 1. Jaki procent długości cieków administrowanych przez RZGW (lub WZMiUW, lub Park 
Narodowy), objętych działaniem P.OW.4. (udrożnienie poprzez budowę lub modernizację 
przepławki, przebudowę istniejących przegród lub ich likwidację) jest w fazie: 
* Inwestycja ukończona - …  % 
* Projekt udrożnienia w fazie budowlanej - …  % 
* Projekt udrożnienia w fazie opracowywania - …  % 
* Prace nad planem udrożnienia nie rozpoczęte - …  % 
 
Pytania ogólne do zadania numer P.OW.4  
* 2. Czy są przewidziane opóźnienia w realizacji działania do końca roku 2012?  
Tak/Nie 
* 3. Przyczyna opóźnień lub niepodjęcia działania?  
proszę podać (można wybrać więcej niż jeden): 
Nie dotyczy 
Brak środków finansowych  
Opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej  
Przedłużające się procedury administracyjne przygotowania inwestycji  
Nie wywiązanie się wykonawców inwestycji z jej realizacji  
Trudności w uzyskaniu praw własności gruntów pod inwestycje  
Długotrwałe postępowanie przetargowe  
Protesty mieszkańców  
Inna (podaj jaka): … 
4. Czy jest zabezpieczenie finansowe na realizacje działania do końca roku 2012? Tak/nie  
5. Koszty realizacji działania do końca 2012 roku: … 
6. Opis kosztów (co zostało uwzględnione w kalkulacji kosztów): … 
* 7. Źródła finansowania działania ze środków UE: 
proszę wybrać (można wybrać więcej niż jeden): 
fundusz strukturalny 
fundusz spójności 
fundusz rolny 
fundusz rybacki 
LIFE+ 
RTD 
Inne (podaj jakie):  
nie dotyczy 
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8. Uwagi … 
9. Hyperlink z objaśnieniami i dodatkowymi informacjami dotyczącymi działania: 
… 
 
Objaśnienia do ankiety dot. działań P.OW.3 i P.OW.4: 
Pyt. Nr 1 
 
przykład obliczeń: 
W gestii RZGW jest 50 cieków przeznaczonych według PWŚK do udrożnienia, suma 
długości tych cieków wynosi 3 000 km. 
Rozpatrujemy całe cieki: 
6 cieków o łącznej długości 350 km odzyskało drożność – inwestycja ukończona 
Na 15 ciekach o łącznej długości 660 km trwają prace budowlane (udrażniające) 
Dla 19 cieków o łącznej długości 990 km – projekt udrożnienia jest w fazie opracowywania 
Dla 10 cieków o łącznej długości 1 000 km prace nad planem udrożnienia są nie rozpoczęte 
 
W związku z tym wypełniona ankieta powinna być wypełniona następująco: 
Inwestycja ukończona: 11.67 % 
Projekt udrożnienia w fazie budowlanej: 22 % 
Projekt udrożnienia w fazie opracowywania: 33 % 
Prace nad planem udrożnienia nie rozpoczęte:  33.33 % 
 
Rozpatrywać należy cały ciek – jeśli do jego udrożnienia potrzeba wybudowania 10 
przepławek, a wybudowano 9 to traktujemy go jako ciek będący wciąż w fazie budowlanej 
(udrażniającej) 
(Schemat obliczeń dla działania P.OW.3 i P.OW.4 jest taki sam) 
 
Pyt. Nr 2 
odpowiedź tak/nie należy odnieść do całych cieków:  
jeśli przewiduje się opóźnienie w realizacji działania choćby jednej inwestycji na cieku (np. 
budowy przepławki w przegrodzie zaburzającej drożność) to należy podać odpowiedź "tak" 
jeśli nie przewiduje się opóźnienia realizacji działania dla żadnej inwestycji na cieku -należy 
podać odpowiedź nie 
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