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1. Wprowadzenie. 
Problem ochrony wód, w tym właściwego gospodarowania zasobami wód 
powierzchniowych i podziemnych jest jednym z najważniejszych wyzwań 
współczesnego świata. Dla Polski jest to problem tym ważniejszy, że nasze zasoby 
wodne są zaliczane do najuboższych w Europie.  
 
Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej jesteśmy zobowiązani do 
przestrzegania prawa unijnego i terminowego wykonywania zadań i osiągania celów, 
które to prawo ustala. 
 
System ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w Unii Europejskiej jest 
budowany na fundamentach wyznaczonych przez dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady Nr 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 roku 
ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. 
Ramową Dyrektywę Wodną). 
 
Zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE) zobowiązują Kraje Członkowskie 
Unii Europejskiej do opracowania i aktualizacji planów gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy. Plany te są aktualizowane co sześć lat i są podstawowym 
narzędziem współczesnej polityki wodnej. Mają one na celu koordynację działań 
zmierzających do osiągnięcia „dobrego stanu” wszystkich wód. Plany 
gospodarowania wodami stanowią podstawę podejmowania decyzji mających wpływ 
na stan zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania wodami w przyszłości. Są 
one również podstawą ustalania zasad korzystania z wód, tym samym mają wpływ 
na warunki rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju. 
 
Polska podobnie jak inne państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązana jest 
umożliwić szerokiej reprezentacji społeczeństwa dostęp do informacji na temat 
wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i opracowanych w trakcie prac nad jej 
wdrażaniem dokumentów. Konieczne jest także przeprowadzenie konsultacji 
społecznych i umożliwienie aktywnego zaangażowania społeczeństwa w tym 
procesie. 
 
Jednym z elementów cyklicznego procesu aktualizowania planów gospodarowania 
wodami są konsultacje społeczne opracowywanych dokumentów, które 



Raport podsumowujący konsultacje społeczne projektów „Harmonogramu i programu prac związanych                  
z aktualizacją planów gospodarowania wodami” oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej”. 

 

Ekoekspert Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 70/34, 00-175 Warszawa                                                              
tel./fax 22 636057-76, 22 636-22-72, email: ekoekspert@ekoekspert.pl  

  

 

7 

  

przeprowadza Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej we współpracy  
z regionalnymi zarządami gospodarki wodnej. 
 
Pierwszą próbę szerokiego włączenia społeczeństwa w proces współtworzenia 
planów gospodarowania wodami przeprowadzono w latach 2006 – 2009, kiedy to 
trwały prace nad planami obejmującymi okres do 2015 roku. Bardzo pomocny okazał 
się tu "Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej  
w Polsce" przyjęty przez Kierownictwo Resortu Ministerstwa Środowiska w dniu 19 
sierpnia 2005 roku oraz doświadczenia innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej. 
 
Konsultacje społeczne prowadzone są w ramach każdego z sześcioletnich cyklów 
planowania, których podsumowaniem jest opracowanie (w terminie do: 22. 12. 2009 
r., 22. 12. 2015 r., 22. 12. 2021 r., 22. 12. 2027 r.) planów gospodarowania wodami  
i ich kolejnych aktualizacji. Przeprowadzenie konsultacji społecznych 
„Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy 
wprowadzić w drodze konsultacji” (stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego 
opracowania) oraz przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów 
dorzeczy” (stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania) służy 
opracowaniu do 22. 12. 2015 r. pierwszych aktualizacji planów gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy.   
 
Projekty wymienionych dokumentów zostały poddane konsultacjom, które trwały 
przez okres 6 miesięcy (od 1 września 2011 roku do 29 lutego 2012 roku) i były 
prowadzone zarówno na szczeblu krajowym (przez Krajowy Zarząd Gospodarki 
Wodnej) jak i regionalnym (przez regionalne zarządy gospodarki wodnej).  
 
Niniejsze opracowanie zawiera analizę ilościowo-statystyczną oraz merytoryczną 
zgłoszonych podczas konsultacji uwag, wniosków i propozycji, która będzie 
podstawą do wniesienia zmian i uzupełnień do dokumentów poddanych procesowi 
konsultacji społecznych (do opracowania ich końcowej wersji). 
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2. Podstawa wykonania pracy 
Podstawę wykonania pracy stanowi umowa  zawarta  pomiędzy Krajowym Zarządem 
Gospodarki Wodnej (jako Zamawiającym) i Ekoekspert - Projekty, Ekspertyzy  
i Doradztwo ekologiczne, Sp. z o.o. (jako Wykonawcą).  
 
 

3. Cel i zakres pracy 
Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dni 23 grudnia 2011 roku (pismo, znak: 
KZGW/DPiZW-pgw/1129/2011) praca obejmuje „opracowanie raportu 
podsumowującego proces konsultacji społecznych projektów „Harmonogramu  
i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami” oraz 
„Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej” oraz opracowanie ostatecznej 
wersji konsultowanych dokumentów uwzględniających uwagi zgłoszone w procesie 
konsultacji społecznych”. 
 
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie (w formie syntetycznego 
raportu) uwag, wniosków i propozycji zgłoszonych w procesie konsultacji 
wymienionych wyżej dokumentów, ich analiza ilościowo-statystyczna oraz 
merytoryczna oraz wskazanie tych uwag, wniosków i propozycji, które powinny być 
uwzględnione (w całości lub w części) w końcowej wersji konsultowanych 
dokumentów. 
 
Zakres niniejszego opracowania (raportu podsumowującego I fazę pracy) obejmuje: 

a) podsumowanie wszystkich działań w ramach konsultacji społecznych na 
szczeblu krajowym i regionalnym, 

b) analizę uwag zebranych w trakcie badania opinii publicznej oraz pozostałych 
uwag zgłoszonych podczas procesu konsultacji społecznych na szczeblu 
krajowym i regionalnym zawierającą: 
• metodykę przeprowadzonej analizy, 
• analizę merytoryczną i statystyczną zebranych uwag w podziale na: 
 sposoby przekazywania uwag (badania opinii społecznej, poczta 

tradycyjna i elektroniczna, spotkania rad regionów wodnych i stałych 
komisji ds. udziału społeczeństwa, itd.), uwzględniające 
kategoryzację uwag, 
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 opracowanie tabeli rozbieżności zawierającej przedstawienie 
wszystkich zebranych uwag w podziale na kategorie, wskazanie 
stopnia ich uwzględnienia wraz z uzasadnieniem, 

c) ocenę przeprowadzonych działań informacyjnych oraz procesu konsultacji 
społecznych w odniesieniu do obszarów dorzeczy. 

 
Wszystkie analizy i podsumowania, zgodnie z wymienionym na wstępie rozdziału 
zapytaniem ofertowym, zostały opracowane w odniesieniu do obszarów dorzeczy  
i obszarów działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej. 
 
Na podstawie przeprowadzonych analiz, w II fazie pracy, zostaną opracowane 
ostateczne wersje „Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją 
planów gospodarowania wodami” oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki 
wodnej”. 
 
Zestawienie materiałów, które były wykorzystane podczas wykonywania niniejszej 
pracy zostało przedstawione w załączniku Nr 3. 
 
 

4. Metodologia wykonywania pracy 
Metodologia wykonywania niniejszej pracy musi z jednej strony uwzględniać  
specyfikę problematyki (duża ilość wniosków, uwag i propozycji, różniących się 
bardzo zawartością merytoryczną oraz stopniem szczegółowości) jak i dokonane 
wcześniej analizy (zarówno na poziomie krajowym – przede wszystkim praca 
wykonana na zlecenie KZGW przez KB Pretendent, jak i regionalnym – 
podsumowania procesu konsultacji dokonane przez poszczególne RZGW). 
 
Po wstępnym zapoznaniu się z uwagami, wnioskami i propozycjami (wstępna analiza 
materiałów otrzymanych z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej) przyjęto 
następującą metodologię wykonywania pracy: 

1) analiza dokumentów będących lub mogących być źródłem uwag i propozycji, 
które należałoby rozważyć jako potencjalnie możliwe do wykorzystania przy 
opracowywaniu końcowej wersji dokumentów poddanych konsultacjom,  
w tym: 
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a) szczegółowa analiza uwag, wniosków i propozycji zgłoszonych podczas 
konsultacji (analiza dokumentów otrzymanych z KZGW) 

b) analiza serwisów internetowych KZGW i RZGW poświęconych 
problematyce konsultacji społecznych, 

c) analiza materiałów przedstawionych podczas Forum Wodnego, 
d) analiza dokumentów programowo-strategicznych opracowywanych na 

szczeblu krajowym, które mogą mieć znaczenie dla gospodarki wodnej 
(m. in. „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju”, projekt 
„Polityki wodnej Polski”, strategia „Polska 2030” i inne), 

2)  opracowanie projektu metodyki analizy uwag zgłoszonych w ramach 
konsultacji społecznych wraz z propozycją kategoryzacji tych uwag  
i uzyskanie akceptacji Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej dla 
zaproponowanej metodyki (po jej przedstawieniu w KZGW i przeprowadzonej 
dyskusji). Projekt metodyki analizy uwag zgłoszonych w ramach konsultacji 
społecznych wraz z propozycją kategoryzacji uwag i propozycji zgłoszonych 
podczas konsultacji społecznych do „Przeglądu istotnych problemów 
gospodarki wodnej”, o którym mowa w pkt 2), przedstawiony Krajowemu 
Zarządowi Gospodarki Wodnej do konsultacji stanowi załącznik Nr 4. 

3) zestawienie uwag, wniosków i propozycji w arkuszu Excel, którego struktura 
będzie zgodna z zaakceptowaną metodyką analizy uwag i kategoryzacją 
zgłoszonych uwag jak i podmiotów uczestniczących w konsultacjach, 

4) sporządzenie zestawień zbiorczych uwag i propozycji, z podziałem na: 
a) uwagi i propozycje zgłoszone do poszczególnych RZGW, 
b) uwagi i propozycje odnoszące się do „Harmonogramu ...” 

i. zestawienie ilościowe uwag i propozycji zgłoszonych przez 
podmioty uczestniczące w konsultacjach znajdujące się na 
obszarze: 
 działania poszczególnych RZGW, 
 poszczególnych dorzeczy, 

ii. zestawienie ilościowe uwag i propozycji zgłoszonych przez 
podmioty zaklasyfikowane do poszczególnych kategorii (grupy 
docelowe z podziałem na podgrupy), 

c) odnoszące się do „Przeglądu istotnych problemów ...” w podziale na: 
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i. charakter zgłoszonego (zasygnalizowanego) problemu 
(informacja, uwaga do tekstu, propozycja zmiany) – zestawienie 
ilościowe, 

ii. uwagi i/lub propozycje dotyczące określonych problemów 
gospodarki wodnej (zestawienie ilościowe), z uwzględnieniem 
lokalizacja podmiotu, który zgłosił uwagę i/lub propozycję: 
 na obszarze działania poszczególnych RZGW, 
 na obszarze poszczególnych dorzeczy, 

iii. przewidywany sposób wykorzystania zgłoszonych uwag  
i propozycji – zestawienie ilościowe, obejmujące: 
 uwagi przyjęte, 
 uwagi przyjęte częściowo (po zmodyfikowaniu), 
 uwagi odrzucone, 
 uwagi częściowo odrzucone, 

 
 

5. Zespół wykonawczy 
Praca została wykonana przez zespół wykonawczy w składzie: 

• dr inż. Adam Mierzwiński – kierownik pracy, 
• mgr Mariola Ferenc, 
• inż. Agnieszka Szawara. 

 
Podczas wykonywania pracy zespół wykonawczy konsultował koncepcję 
wykonywania pracy oraz jej efekty przejściowe z: 

• Panią Adrianą Dembowską – Zastępcą Dyrektora Departamentu Zasobów 
Wodnych, 

• Panią Moniką Zebrzeńską-Chaterera. 
• Panią Katarzyną Baczewską, 
• Panią Edytą Jurkiewicz-Gruszecką 
• Panią Anną Goszczyńską-Zając. 
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6. Podsumowanie wszystkich działań w ramach konsultacji społecznych na 
szczeblu krajowym i regionalnym 

Konsultacje społeczne „Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją 
planów gospodarowania wodami…” oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki 
wodnej …” trwały w okresie od 1 września 2011 roku do 29 lutego 2012 roku. 
 
Konsultacjom społecznym zostały poddane projekty dwóch dokumentów: 

• „Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem 
działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych”, który 
jest tabelarycznym zestawieniem planowanych zadań, wraz z podaniem 
instytucji odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz terminu realizacji. 
Dokument ten stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania. 

• „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”, 
przedstawiający wstępną listę oraz opis najważniejszych problemów 
związanych z gospodarowaniem wodami. Dokument ten stanowi załącznik  
Nr 2 do niniejszego opracowania. Projekt tego dokumentu wyjaśnia, co 
oznaczają i z jakimi zagadnieniami (m. in. społecznymi, technicznymi,  
ekologicznymi) wiążą się poszczególne istotne problemy gospodarki wodnej.  
Zamieszczony w „Przeglądzie…” katalog (tabela 1) stanowi materiał wyjściowy 
do identyfikacji istotnych problemów, przy czym podmioty zainteresowane 
uzupełnieniem tego katalogu mogły wskazać również inne, dostrzegane przez 
nich problemy.  

 
Podstawy prawne procesu konsultacji wynikają z: 

• przepisów Unii Europejskiej, w tym z: 
 dyrektywy 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 

2003 roku o udziale społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania 
niektórych planów i programów w zakresie ochrony środowiska (...), 

 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
23 października 2000 roku ustanawiającej ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej, 

• przepisów krajowych, w tym z: 
 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, 
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 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 
poz. 1227 ze zm.), 

 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2008 roku, Nr 25 poz. 150 ze zm.), 

 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 
roku, poz. 145). 
 

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji „Harmonogramu ...” i „Przeglądu istotnych 
problemów (...) formułuje szczegółowo art. 119 ust. 7 pkt 1, 2 ustawy Prawo wodne. 
Zgodnie z powyższym przepisem Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 
poinformował o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentów, związanych  
z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, służących sporządzeniu 
aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. 
 
Konsultacje społeczne dotyczące wymienionych wyżej dokumentów koordynowane 
były z poziomu krajowego przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Regionalne 
Zarządy Gospodarki Wodnej realizowały natomiast zadania, które miały charakter 
wspierający działania Krajowego Zarządu. Zadania te zostały zrealizowane zgodnie  
z ustaleniami jakie zostały poczynione podczas spotkań z członkami grupy roboczej 
ds. konsultacji społecznych. Sens tych uzgodnień był następujący: we wszystkich 
RZGW proces konsultacji społecznych prowadzony powinien być w sposób jednolity. 
Jednolitość działań, w efekcie końcowym, powinna pozwolić na uzyskanie dających 
się porównywać wniosków, co z kolei powinno umożliwiać formułowanie w miarę 
obiektywnych propozycji modyfikacji zarówno „Harmonogramu ...” jak i „Przeglądu 
istotnych problemów gospodarki wodnej”. 
 
O rozpoczęciu konsultacji społecznych „Harmonogramu ...” i „Przeglądu istotnych 
problemów ...” powiadomili także dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki 
wodnej, udostępniając konsultowane dokumenty w wersji elektronicznej oraz 
określając sposób przekazywania uwag, wniosków i propozycji (a także wskazując 
osoby odpowiedzialne za techniczną stronę konsultacji, które były upoważnione  
i zobowiązane do przekazywania zainteresowanym osobom i instytucjom 
dodatkowych wyjaśnień). 

http://www.krakow.rzgw.gov.pl/download/konsultacje/prawo/Dz-U-Nr-199_poz-1227_2008.pdf�
http://www.krakow.rzgw.gov.pl/download/konsultacje/prawo/Dz-U-Nr-199_poz-1227_2008.pdf�
http://www.krakow.rzgw.gov.pl/download/konsultacje/prawo/Prawo_ochrony_srodowiska.pdf�
http://www.krakow.rzgw.gov.pl/download/konsultacje/prawo/Prawo_wodne.pdf�
http://www.krakow.rzgw.gov.pl/download/konsultacje/prawo/Prawo_wodne.pdf�
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Szczegółowe informacje, dotyczące działań prowadzonych w ramach bieżących 
konsultacji społecznych zamieszczane były m. in. na stronie internetowej Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej (www.kzgw.gov.pl), stronach internetowych 
regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz na stronie internetowej poświęconej 
ramowej dyrektywie wodnej (www.rdw.org.pl). 

 
 
6.1. Podsumowanie działań w ramach konsultacji społecznych na 

szczeblu krajowym 
Konsultacje społeczne „Harmonogramu ...” i „Przeglądu istotnych problemów 
gospodarki wodnej ...” na szczeblu krajowym prowadził Krajowy Zarząd Gospodarki 
Wodnej. Instytucja ta, jako nadrzędna nad regionalnymi dyrekcjami gospodarki 
wodnej, koordynowała działania związane z konsultacjami społecznymi 
wymienionych dokumentów na szczeblu regionalnym. 
 
O prowadzeniu konsultacji społecznych wymienionych wyżej dokumentów Prezes 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej poinformował na stronie internetowej KZGW 
(www.kzgw.gov.pl) (wyraźna ikona „Konsultacje społeczne: 1 września 2011 – 29 
lutego 2012” na stronie głównej KZGW). Pełna informacja o konsultacjach 
społecznych przedmiotowych dokumentów została zamieszczona na stronie 
internetowej www.rdw.org.pl, w zakładce „konsultacje-społeczne”.  
 
Na tej stronie (www.rdw.org.pl/konsultacje-społeczne.html) zostały zamieszczone: 

• informacje o podstawach prawnych konsultacji, 
• nazwy (tytuły) dokumentów podawanych konsultacjom, 
• linki do dokumentów poddawanych konsultacjom, 
• informacje o miejscu, w którym można uzyskać drukowane wersje 

dokumentów poddawanych konsultacjom (siedziba KZGW w Warszawie, 
przy ulicy Grzybowskiej 80/82, z podaniem nazwy komórki organizacyjnej 
KZGW, pietra i nr pokoju, w którym można otrzymać dokumenty i inne 
materiały), 

• informacje o terminie (od 1 września 2011 do 29 lutego 2012 r.) i sposobie 
składania (zgłaszania) propozycji, opinii i uwag do konsultowanych 
dokumentów (uwagi można było zgłaszać za pomocą interaktywnego 
formularza internetowego, poczty elektronicznej na adres 

http://www.kzgw.gov.pl/�
http://www.rdw.org.pl/�
http://www.kzgw.gov.pl/�
http://www.rdw.org.pl/�
http://www.rdw.org.pl/konsultacje-społeczne.html�
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pgw@kzgw.gov.pl, poczty tradycyjnej na adres KZGW, z dopiskiem 
„konsultacje społeczne oraz bezpośrednio w siedzibie KZGW), 

• dane teleadresowe. 
 
Głównym źródłem informacji dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (poza 
informacjami uzyskiwanymi z działań konsultacyjnych organizowanych przez RZGW)  
o tym, jak oceniane są przez zainteresowane osoby i instytucje (reprezentantów  
6 grup docelowych) były wyniki ogólnopolskich badań, przeprowadzonych na 
zlecenie KZGW przez Korporację Badawczą PRETENDENT. Głównym celem badań 
było zdiagnozowanie najistotniejszych problemów gospodarki wodnej. Projekt 
stanowi pierwsze tego typu przedsięwzięcie badawcze na tak szeroką skalę w 
Polsce.  
 
 

6.1.1. Badania przeprowadzone przez Korporację Badawczą 
PRETENDENT 

KB PRETENDENT na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 
przeprowadził badanie opinii społecznej na temat projektu dokumentu dotyczącego 
problemów gospodarki wodnej w kontekście „Katalogu istotnych problemów 
gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”. Zbieranie opinii trwało od 1 września 
2011 roku do 30 marca 2012 roku.  
 
Wyniki badań KB PRETENDENT przedstawił w trzech raportach: 

• „Badanie opinii społecznej dotyczące stosunku różnych grup społecznych 
do problemów gospodarki wodnej – raport z badań ilościowych”. 
Wrocław/Warszawa, 2011/2012, 

• „Badanie opinii społecznej na temat projektów „Harmonogramu i programu 
prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami” oraz 
„Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów 
dorzeczy” wraz z analizą wyników badania” – raport z badań ilościowych”. 
Wrocław/Warszawa, 2011/2012, 

• Badanie opinii społecznej na temat projektów „Harmonogramu i programu 
prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami” oraz 
„Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów 

mailto:pgw@kzgw.gov.plOrganem�
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dorzeczy” wraz z analizą wyników badania” – raport z badań 
jakościowych”. Wrocław/Warszawa, 2011/2012, 

 
Korporacja Badawcza PRETENDENT przedstawiła także podsumowanie (wtedy 
jeszcze wstępne) badań ilościowych i jakościowych na V Krajowym Forum Wodnym.  
 
Poniżej zostaną przedstawione niektóre wyniki analiz przeprowadzonych przez KB 
PRETENDENT, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które będzie można 
porównać z wynikami konsultacji przeprowadzonych przez regionalne zarządy 
gospodarki wodnej.  
 
 

6.1.1.1. Badania ilościowe przeprowadzone przez Korporację Badawczą 
PRETENDENT 

Badania ilościowe KB PRETENDENT prowadziła na dwóch grupach respondentów. 
Jedna obejmowała 4200 osób a jej przekrój społeczno-zawodowy odpowiadał 
przekrojowi polskiego społeczeństwa. Grupa druga obejmowała 770 osób i była 
reprezentowana przez taką samą ilość przedstawicieli z terenu każdego RZGW (7 x 
110 osób), przy czym byli to przedstawiciele grup docelowych: administracji 
publicznej (po 50 osób), przemysłu (po 25 osób), rolnictwa, rybactwa, turystyki  
i rekreacji (po 25 osób), organizacji ekologicznych (po 5 osób) oraz instytutów 
naukowo-badawczych, szkół wyższych i stowarzyszeń naukowych (po 5 osób). 
 
Cele badań ilościowych na obydwu grupach były praktycznie takie same  
i obejmowały: 

• ocenę stopnia znajomości istotnych problemów gospodarki wodnej  
w poszczególnych dorzeczach oraz obszarach działania RZGW, 

• ocenę istotnych problemów gospodarki wodnej na terenie danego 
dorzecza oraz obszarach działania RZGW,  

• identyfikację i hierarchizację najistotniejszych problemów w oparciu  
o „Katalog istotnych problemów gospodarki wodnej”, 

• analizę deklaracji (chęci) działań na rzecz poprawy stanu wód  
i środowiska wodnego, 
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• analizę stopnia świadomości w zakresie jakości okolicznych wód (rzeki, 
potoki, jeziora etc.) oraz wody używanej w celach konsumpcyjnych  
i produkcyjnych.  

 
 
Wyniki badań ilościowych przeprowadzonych przez KB PRETENDENT zostały 
przedstawione w dwóch raportach. 
 
W raporcie „Badanie opinii społecznej dotyczące stosunku różnych grup 
społecznych do problemów gospodarki wodnej – raport z badań ilościowych” 
(Wrocław/Warszawa, 2011/2012) KB PRETENDENT przedstawiła wyniki badań 
ilościowych na próbie 4200 osób. 
 
Badania ilościowe Korporacja Badawcza PRETENDENT przeprowadziła przy 
użyciu techniki telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych (program (CATI 
Support 2.5), polegającej na prowadzeniu wywiadów telefonicznych  
z wykorzystaniem komputera. Należy podkreślić, że technika CATI daje pełne 
możliwości śledzenia przebiegu badania oraz kontroli jakości pracy ankieterów.  
 
Na podstawie badań ilościowych można formułować wnioski dotyczące częstości 
występowania zjawisk, ich natężenia, zależności pomiędzy nimi. Stosowane metody 
doboru próby pozwalają statystycznie generalizować wyniki badań na całą populację.  
 
Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie 4200 
osób, przy czym spośród wszystkich badanych 53% mieszka w mieście a 47% na 
wsi. Respondenci zostali tak dobrani, aby podział próby, odpowiadał faktycznym 
ilościom występującym obecnie w całości społeczeństwa polskiego. W celu lepszej 
kontroli poprawności przeprowadzenia tego procesu próba ustalana była w podziale 
nie tylko na płeć, wiek, miejsce zamieszkania i pozostałe wymienione poniżej dane 
społeczno-demograficzne, ale także w rozbiciu na poszczególne powiaty (N=379; 
min. 6 osób w ramach powiatu, z wyłączeniem obszaru RZGW Warszawy gdzie 
powiat reprezentowany był na poziomie min. 3 osób).  
 
W tabeli 6.1.1 zestawiono charakterystykę respondentów, którzy brali udział  
w badaniu przeprowadzonym przez Korporację Badawczą PRETENDENT. 
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Tabela 6.1.1. 
Charakterystyka respondentów, którzy brali udział w badaniu przeprowadzonym 
przez Korporację Badawczą PRETENDENT 

Lp. Charakterystyka respondentów wg podziału próby 
Procent 
ogółu 
próby 

Ilość 
osób 

1 Ilość osób uczestniczących w badaniu (liczebność próby) 100 4200 

2. Udział respondentów mieszkających w:    

    - w dorzeczu Odry 50 2100 
    - w dorzeczu Wisły 46 1932 
    - w dorzeczu Niemna 1 42 
   - w dorzeczu Pregoły  3 126 
    - w miastach 53 2226 
    - na wsi 47 1974 

3 Podział respondentów wg wieku:   

      18 – 29 lat  23 966 

      30 – 39 lat 18 756 

      40 – 49 lat 16 672 

      50 – 59 lat 19 798 

      60 – 69 lat 12 504 

     powyżej 70 roku życia 12 504 

4 Podział respondentów wg płci:   

    - kobiety 53 2226 
    - mężczyźni 47 1974 

5 Podział respondentów wg wykształcenia:   

    - podstawowe 9 378 
    - zasadnicze zawodowe 22 924 
    - średnie 43 1806 
    - wyższe 26 1092 
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6. 
Podział respondentów wg grup społeczno-
zawodowych: 

  

    - właściciele prywatnej firmy  22 924 

 
   - specjaliści z wyższym wyksztalceniem,   

menadżerowie, osoby na stanowiskach kierowniczych 
3 129 

    - pracownicy administracyjno-biurowi 8 336 

    - urzędnicy  6 252 

    - robotnicy niewykwalifikowani  2 84 

    - robotnicy wykwalifikowani 7 294 

    - rolnicy 6  

    - przedstawiciele wolnych zawodów 2 84 

    - osoby zajmujące się dziećmi i domem 9 378 

    - sprzedawcy, pracownicy sektora usług 3 129 

    - studenci i uczniowie 7 294 

    - emeryci i renciści  30 1260 

7. 
Podział respondentów wg miejsca zamieszkania – 
mieszkańcy: 

  

    - wsi 47 1974 
    - miast do 5 tys. mieszkańców 4 168 
    - miast do 10 tys. mieszkańców 6 252 
    - miast do 20 tys. mieszkańców 11 462 
    - miast do 50 tys. mieszkańców 13 546 
    - miast do 100 tys. mieszkańców 8 336 
    - miast do 500 tys. mieszkańców 9 378 
    - miast powyżej 500 tys. mieszkańców 2 84 

8. 
Podział respondentów ze względu na rodzaj 
zabudowy przez nich zajmowanej: 

  

    - mieszkańcy domów wolnostojących 59 2478 
    - mieszkańcy bloków 34 1428 
    - mieszkańcy kamienic 7 294 
    - inne formy zabudowy 1 42 
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9. 
Podział respondentów ze względu na ich samoocenę 
sytuacji społeczno-ekonomicznej: 

  

    - bardzo dobra 3 129 

    - raczej dobra 26 1092 

    - średnia 56 2352 

    - raczej zła 11 462 

    - zła 4 168 

 
Zakładając reprezentatywność próby, można również przyjąć, że poglądy wyrażone 
przez respondentów w sprawach gospodarki wodnej są także reprezentatywne dla 
polskiego społeczeństwa. Jako interesujące dla dalszych prac związanych  
z planowaniem gospodarowania wodami można zatem uznać następujące wnioski 
płynące z badań ilościowych: 

• na pytanie, w jakim dorzeczu mieszka respondent: 
o od 16 do 41 % respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na to 

pytanie,  
o od 11 do 25 % respondentów wskazało błędne odpowiedzi, 

• na pytanie o znajomość problemów gospodarki wodnej (zadane w celu 
zbadania spontanicznej znajomości tych problemów): 
o 66 % respondentów odpowiedziało, że dostrzega takich problemów, 
o 21 % respondentów wskazało na różne aspekty występujące w ich 

okolicy, 
o 13 % respondentów nie potrafiło się wypowiedzieć w tek kwestii, 

• świadomość respondentów o występowaniu problemów gospodarki 
wodnej była zbliżona na obszarze prawie wszystkich RZGW: 
o problemy zauważało od 19 do 21 % respondentów (respondenci  

z obszaru RZGW w Krakowie stanowili wyjątek, bo 30 % 
odpowiedziało, że widzi te problemy), 

o problemów nie zauważało od 65 do 72 % respondentów 
(respondenci z obszaru RZGW w Krakowie - 57 %), 

o nie miało zdania od 9 do 15 % respondentów, 
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• respondenci, którzy deklarowali że znają problemy gospodarki wodnej, 
jako przyczyny tych problemów wskazywali najczęściej: 
o zanieczyszczenie wód powierzchniowych – 29 %. Najczęściej 

wskazywali tę przyczynę respondenci z dorzecza Pregoły (46,9 %), 
najmniej – z dorzecza Niemna (11,8 %). Ilość wskazań tego 
problemu wśród respondentów z dorzecza Wisły – 29,8 %, Odry – 
29,1%, 

o złą jakość wody – 19 %. (respondenci z dorzecza Pregoły – 21,5 %, 
dorzecza Wisły – 15,3 %, dorzecza Odry – 21,5 %, dorzecza Niemna 
– 41,2 %), 

o powódź, stany podtopienia – 16 % (respondenci z dorzecza Pregoły 
– 6,3 %, dorzecza Niemna – 11,8 %, Wisły i Odry – po 16,1 %), 

o brak wody – 15 % (respondenci z dorzecza Pregoły – 6,3 %, 
dorzecza Wisły – 17,2 %, dorzecza Odry – 13,0 %, dorzecza Niemna 
– 11,0 %). 

 
Z punktu widzenia celów niniejszej pracy istotne są wyniki badań ilościowych 
przeprowadzonych przez KB PRETENDENT odnoszące się identyfikacji  
i hierarchizacji problemów gospodarki wodnej oraz przyczyn występowania tych 
problemów.  
 
W tabeli 6.1.2 zestawiono wyniki badań ilościowych odnoszące się do hierarchizacji 
problemów gospodarki wodnej (wymienianych spontanicznie oraz 
skategoryzowanych zgodnie z Katalogiem Istotnych Problemów Gospodarki Wodnej, 
przez respondentów mieszkających na obszarze poszczególnych dorzeczy  
i obszarach działania poszczególnych RZGW). 
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Tabela 6.1.2. 
Zestawienie wyników badań ilościowych odnoszących się do hierarchizacji 
problemów gospodarki wodnej (wymienianych spontanicznie oraz 
skategoryzowanych zgodnie z Katalogiem Istotnych Problemów Gospodarki Wodnej, 
przez respondentów mieszkających na obszarze poszczególnych dorzeczy  
i obszarach działania poszczególnych RZGW). 
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Hierarchia problemów gospodarki wodnej wg respondentów mieszkających na obszarze dorzecza” 
Odra 2,0 0,4 29,1 0,2 0,2 1,2 13,0 21,5 0,6 0,8 0,2 5,1 1,4 2,8 3,9 16,1 1,4 
Wisła 1,0 0,8 29,8 0,2 0,2 1,5 17,2 15,3 0,8 1,0 0,0 5,0 1,7 5,4 1,4 16,1 2,7 
Niemen 0,0 5,9 11,8 0,0 0,0 5,9 11,8 41,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 11,8 0,0 
Pregoła 3,1 0,0 46,9 0,0 0,0 9,4 6,3 12,5 0,0 3,1 0,0 6,3 0,0 0,0 3,1 6,3 3,1 

Hierarchia problemów gospodarki wodnej wg respondentów mieszkających na obszarze RZGW: 
Gliwice 1 0 36 1 0 0 10 25 1 0 0 0 2 3 1 13 6 
Szczecin 1 0 29 0 0 1 10 21 1 1 0 5 1 5 8 16 1 
Warszawa 1 1 32 0 0 6 13 21 1 1 0 5 3 3 2 9 4 
Wrocław 1 1 28 0 1 3 15 20 0 2 1 3 1 3 3 19 1 
Gdańsk 1 2 25 0 0 1 13 20 2 2 0 7 0 5 3 16 2 
Poznań 5 1 28 0 0 0 15 21 0 0 0 10 3 1 1 15 0 
Kraków 1 0 29 0 0 1 21 11 0 1 0 5 1 7 1 19 1 

Uwaga: kolorem żółtym zaznaczono wskaźniki wyższe od 10 %, kolorem zielonym – 
nieuznawanie problemu za istotny (wskaźnik = zero) 
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Interesujące są wyniki badań ilościowych obrazujące sposób „widzenia” przez 
respondentów przyczyn występowania problemów gospodarki wodnej. Wyniki te 
zostały przedstawione na rys. 6.1.1. 
 

 
  
Rys. 6.1.1. Wyniki badań ilościowych obrazujące sposób „widzenia” przez 
respondentów przyczyn występowania problemów gospodarki wodnej. 
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Pozostałe przyczyny otrzymały jednostkowe wskazania, w tym: 
• 4 wskazania: 

o inne przyczyny złej jakości wody, 
• 3 wskazania: 

o inne przyczyny obniżenia zwierciadła wód podziemnych (w tym 
warunki meteorologiczne), 

o regulacje rzek i potoków, budowa wałów, 
o przyspieszenie odpływu wód ze zlewni przez jej uszczelnienie  

i zmianę reżimu hydrologicznego spowodowanego obecnością 
obiektów hydrotechnicznych i regulacja cieków, 

o brak ramowych założeń do polityki wodnej państwa opartej na 
strategii długofalowej, 

o konieczność zmian niektórych zapisów Prawa wodnego, 
o nieadekwatność wysokości kar dla podmiotów zanieczyszczających 

wodę ze stratami środowiskowymi, 
o niewłaściwe regulacje spółek wodnych, brak środków na 

finansowanie kontroli użytkowania wód, 
o mała akceptacja społeczna dla programu kanalizacji ze względu na 

koszty, 
o zabudowa i niewłaściwa regulacja cieków, 

• 2 wskazania: 
o zmniejszenie naturalnej retencji zlewni, 
o odprowadzanie zasolonych wód kopalnianych, 
o budowa urządzeń piętrzących wodę, 
o brak programu umożliwiającego pozyskanie środków na 

dofinansowanie uszczelnienia szamba, przyłączenie do sieci 
kanalizacyjnej, 

o traktowanie melioracji jako dziedziny wybitnie niekorzystnie 
oddziałującej na środowisko przyrodnicze, 

o niska świadomość ekologiczna wśród przedsiębiorców, 
• 1 wskazanie: 

o nadmierny pobór wód podziemnych, 
o zanieczyszczenia z chowu i hodowli ryb, 
o nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych i terenów 

rekreacyjnych, 
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o odcieki z niezabezpieczonych składowisk odpadów, 
o zanieczyszczenia w wyniku wadliwego działania infrastruktury 

technicznej lub aktywności przemysłowej, 
o problemy z edukacją ekologiczną wśród starszego pokolenia, 
o brak świadomości o wpływie nieszczelnego szamba na 

zanieczyszczenie wód i gleby, 
o prace melioracyjne, 
o budowa zapór i stopni wodnych nadmierny pobór wód 

powierzchniowych. 
 
Badania wykazały, że respondenci uwzględniają sposób zagospodarowania obszaru 
dorzecza przy identyfikacji przyczyn problemów gospodarki wodnej. Dla przykładu: 

• zanieczyszczenie odpadami zbiorników wodnych oraz koryt rzek  
i potoków było oceniane jako najważniejsza przyczyna w dorzeczu 
Pregoły (31% wskazań) zaś jako przyczyna o najmniejszym znaczeniu   
w dorzeczu Niemna (11% wskazań).  

• niewystarczający stopień oczyszczenia wód, słaba jakość wód 
uzdatnionych, uszkodzona instalacja wodociągowa jako przyczyny 
problemów w gospodarce wodnej były wskazywane: 
o w dorzeczu Niemna – 28 % wskazań, 
o w dorzeczu Odry – 19 % wskazań, 
o w dorzeczu Wisły – 13 % wskazań, 
o w dorzeczu Pregoły - 10% wskazań 

 
W podsumowaniu raportu z badania opinii społecznej, dotyczącego stosunku 
różnych grup do problemów gospodarki wodnej, prowadzonego na reprezentatywnej 
ogólnopolskiej próbie 4200 osób, KB PRETENDENT stwierdza, że: 

• ogólny poziom wiedzy społeczeństwa polskiego, na tematy związane  
z gospodarką wodną i powiązanymi z nią problemami jest niewielki, 

• Polacy dostrzegają przede wszystkim problemy mające bezpośredni  
i doraźny wpływ na ich życie. Nie są to zazwyczaj problemy ważne  
z globalnej czy chociażby ogólnopolskiej perspektywy, ale takie, które są 
uciążliwe za sprawą swojej bezpośredniości i natężenia, 

• ogólny poziom świadomości ekologicznej Polaków jest dość wysoki, 
choć niepogłębiony i wyraźnie skorelowany z głośnymi akcjami 
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społecznymi mającymi na celu przybliżenie Polakom problematyki 
ekologicznej, 

• Polacy widzą potrzebę podejmowania kroków mających na celu 
poprawę stanu gospodarki wodnej i deklarują gotowość współudziału w 
takich działaniach. Wyrażają jednak większą akceptację dla procesów 
wymagających ich zaangażowanie lub zmiany dotychczasowych 
przyzwyczajeń niż tych, które wiązałyby się z bezpośrednimi kosztami 
finansowymi,  

• społeczna percepcja problemów gospodarki wodnej jest niezróżnicowana 
pod względem RZGW i dorzeczy.  

 
Problemy związane z gospodarką wodną, spontanicznie wymieniane przez 
respondentów pokrywają się z katalogiem istotnych problemów zamieszczonym  
w „Przeglądzie istotnych problemów gospodarki wodnej”, zaś hierarchia tych 
problemów jest następująca: 

• zanieczyszczenie wód powierzchniowych,  
• zła jakość wody,  
• powódź, stany podtopienia,  
• brak wody. 

 
Zła jakość wody ujmuje w sobie zagadnienia związane z zanieczyszczeniami 
zarówno wód powierzchniowych , jaki i podziemnych bez wyraźnego wskazania  na 
konkretny problem/problemy. Jest to spowodowane zastosowaniem pytania 
otwartego i pojawiających się w związku z tym nieprecyzyjnych odpowiedzi wśród 
respondentów. 
 
Najczęściej wskazywanym przez respondentów przyczynami występowania 
wskazywanych problemów gospodarki wodnej były:  

• zanieczyszczenie odpadami zbiorników wodnych oraz koryt rzek  
i potoków, 

• niewystarczający stopień oczyszczenia wód, słaba jakość wód 
uzdatnionych, 

• niewłaściwa regulacja cieków, brak regulacji koryta rzeki. 
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W raporcie „Badanie opinii społecznej na temat projektów „Harmonogramu  
i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami” 
oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów 
dorzeczy” wraz z analizą wyników badania” – raport z badań ilościowych”. 
(Wrocław/Warszawa, 2011/2012) KB PRETENDENT  przedstawił wyniki badań 
ilościowych, przeprowadzonych na próbie 770 respondentów, reprezentujących 
każdy z siedmiu RZGW (Kraków, Warszawa, Gdańsk, Gliwice, Wrocław, Szczecin 
Poznań) w ilości 110 respondentów, w skład której wchodzili przedstawiciele: 

• administracji rządowej i samorządowej – 350 respondentów (7 x 50), 
• przemysł – 175 respondentów (7 x 25), 
• rolnictwo, rybactwo, turystykę i rekreację – 175 respondentów (7 x 25), 
• organizacje ekologiczne (NGO) – 35 respondentów (7 x 5), 
• instytuty badawcze, szkoły wyższe i stowarzyszenia naukowe – 35 

respondentów (7 x 5). 
 

Struktura grupy badawczej była następująca: 
• wg liczebności instytucji lub organizacji: 

o członkowie instytucji oraz organizacji zatrudniających od 10 do 49 
pracowników –  40% populacji, 

o przedstawiciele instytucji/organizacji zatrudniających powyżej 200 
osób – 19% populacji, 

• wg liczby mieszkańców, z których pochodzili respondenci: 
o mieszkańcy miast o liczbie mieszkańców od 100 do 500 tys. - 33 %, 
o mieszkańcy miast powyżej 500 tys. – 16 %, 
o mieszkańcy wsi – 16%  
o mieszkańcy miejscowości – do 5 tys. – 4 %, 
o mieszkańcy miejscowości od 5 do 10 tys. mieszkańców – 5%.  

• wg stażu pracy (czyli pracujący na zajmowanym stanowisku): 
o 1 – 5 lat – 36 %, 
o 6 – 10 lat – 20 %, 
o 11 – 15 lat – 13 %, 
o 16 – 20lat – 14 %, 
o 21 – 25 lat – 6 %, 
o 26 – 30 lat – 6 %, 
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o powyżej 30 lat – 5 %. 
 
Wyniki badań ilościowych przeprowadzonych przez KB PRETENDENT wskazują, 
że wśród wszystkich respondentów (770 osób): 

• 48 % badanych zwróciło uwagę na występowanie problemów związanych 
z gospodarką wodną  występujących w okolicy, 

• 6% badanych wskazało, iż nie wie, bądź trudno im odpowiedzieć, czy w 
ich okolicy występują takie  problemy, 

• na występowanie problemów najczęściej zwracają uwagę przedstawiciele  
o organizacji ekologicznych – 83 %, 
o rolnictwa i rybactwa – 59 %, 

• na występowanie problemów gospodarki wodnej najrzadziej zwracają 
uwagę przedsiębiorcy – 31 %, 

• problemy związane z jakością i ilością wody wskazało: 
o 44 % respondentów z obszaru dorzecza Odry, 
o 52 % respondentów z obszaru dorzecza Wisły, 

• problemy związane z gospodarką wskazywali najczęściej respondenci  
z obszaru działania: 
o RZGW w Warszawie – 54 %, 
o RZGW w Krakowie – 53 %, 
o RZGW w Gdańsku – 51 %, 
o RZGW w Gliwicach – 50 %, 

• problemów związanych z gospodarką wodną nie zauważali najczęściej 
respondenci z obszaru działania: 
o RZGW w Szczecinie – 51 %, 
o RZGW w Poznaniu – 50 %, 

• jako główne problemy związane z gospodarką wodną respondenci 
wskazywali: 
o złą jakość wody – 33 %, 
o zanieczyszczenie wód powierzchniowych –19 %, 
o brak wody – 10 %. 

 
Na rys. 6.1.2 przedstawiono hierarchię problemów związanych z gospodarką wodną, 
wynikającą z badań przeprowadzonych przez KB PRETENDENT na próbie 770 osób 
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zaś w tabeli 6.1.3 zestawiono hierarchizację problemów gospodarki wodnej wg grup 
respondentów. 
 

 

Rys. 6.1.2. Hierarchia problemów związanych z gospodarką wodną, wynikającą  
z badań przeprowadzonych przez KB PRETENDENT na próbie 770 osób (do 
kategorii „inne” zostały zakwalifikowane trudne do sklasyfikowania odpowiedzi m.in. 
działalność bobrów, anomalia pogodowe). 
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Tabela 6.1.3. 
Hierarchizacja problemów gospodarki wodnej wg grup respondentów. 

 
Problemy gospodarki 

wodnej 

Udział osób (wyrażony w %) reprezentujących grupy respondentów 
uznających określony problem gospodarki wodnej jako najważniejszy: 

administracja 
rządowa  

i samorządowa 
przedsiębiorcy rolnictwo  

i rybactwo 

ekologiczne 
organizacje 

pozarządowe 

uniwersytety 
i Instytuty 

Obniżanie zwierciadła wód 
podziemnych 3 2 3 0 0 

Zmiana naturalnego 
reżimu hydrologicznego 
wód powierzchniowych 

6 2 3 13 2 

Zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych 23 21 21 17 29 

Zasolenie wód 
powierzchniowych 0 1 1 0 2 

Zanieczyszczenia wód 
podziemnych 2 3 0 0 2 

Zmiana naturalnych 
warunków morfologicznych 1 1 4 6 2 

Brak wody 9 16 11 10 12 

Zła jakość wody 27 27 32 25 31 

Niedoskonałe prawo 
wodne/regulacje prawne 2 4 2 10 0 

Nakładające się 
kompetencje, niekorzystny 
podział administracyjny 
wśród instytucji 
kontrolujących gospodarkę 
wodną 

2 2 2 0 2 

Brak bilansu wodnego 1 0 1 5 0 
Niskie nakłady finansowe 
na politykę wodną 9 4 1 5 2 

Mała świadomość 
ekologiczna Polaków 2 6 3 5 2 

Brak skanalizowania 
niektórych miejscowości 3 1 4 0 0 

Inne 2 2 4 2 2 

Powódź, podtopienia 7 9 8 3 10% 

Uwaga: kolorem żółtym zaznaczono wskaźniki wyższe od 10 %, kolorem zielonym – 
nieuznawanie problemu za istotny (wskaźnik = zero) 
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Odpowiedzi uzyskane z uwzględnieniem poszczególnych obszarów RZGW 
przedstawiają się następująco:  

• na złą jakością wody, jako największy problem gospodarki wodnej 
wskazali respondenci z obszaru działania: 
o RZGW w Szczecinie – 46 %, 
o RZGW we Wrocławiu – 40 %, 
o RZGW w Gdańsku – 37 %, 
o RZGW w Poznaniu – 22 %, 
o RZGW w Krakowie – 19 %, 
o RZGW w Warszawie – 11 %, 
o RZGW w Gliwicach – 10 %, 

• na zanieczyszczenia wód powierzchniowych, jako największy problem 
gospodarki wodnej wskazywali respondenci z obszaru działania: 
o RZGW w Gliwicach – 30 %, 
o RZGW w Poznaniu – 29 %, 
o RZGW w Szczecinie – 23 %, 
o RZGW  w Krakowie – 23 %, 
o RZGW we Wrocławiu – 19 %, 
o RZGW  w Gdańsku – 19 %, 
o RZGW w Warszawie – 16 %, 

• na brak wody, jako największy problem gospodarki wodnej, wskazywali 
najczęściej respondenci z obszaru działania: 
o RZGW w Krakowie – 21 %, 
o RZGW w Gliwicach – 18 %, 
o RZGW w Warszawie – 14 %, 
o RZGW w Poznaniu – 13 %, 

• na niskie nakłady finansowe, jako największy problem gospodarki 
wodnej, wskazywali respondenci z obszaru działania: 
o RZGW w Szczecinie – 17 %, 
o RZGW w Warszawie – 13 %, 
o RZGW w Gliwicach – 10 %. 
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Interesujące są wskazania respondentów dotyczące przyczyn problemów gospodarki 
wodnej. Wśród przyczyn najczęściej wymieniano: eksploatację kruszywa z koryt rzek 
i dolin rzecznych – 19%, nadmierny pobór wód podziemnych – 9%, eksploatację 
górniczą powodująca występowanie lejów depresji – 6% oraz zbyt duży ładunek 
zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników z oczyszczalni ścieków 
komunalnych i przemysłowych 6%. Na rysunku 6.2.3 przedstawiono hierarchizację 
przyczyn występowania problemów gospodarki wodnej, wg wskazań 770 
respondentów zaś w tabelach: 6.1.4 – hierarchizację przyczyn wg poszczególnych 
grup respondentów i 6.1.5 – hierarchizację wg respondentów zlokalizowanych na 
obszarze określonego RZGW. 
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Rys. 6.2.3. Hierarchizacja przyczyn występowania problemów gospodarki wodnej, 
wg wskazań 770 respondentów. 
 
 
 



Tabela 6.1.4. 
Hierarchizacja przyczyn występowania problemów gospodarki wodnej wg grup respondentów. 

Przyczyna powstawania problemów gospodarki wodnej 

Udział osób (wyrażony w %) reprezentujących grupy respondentów uznających 
określoną przyczynę powstawania problemu gospodarki wodnej jako najważniejszy: 
administracja 

rządowa  
i samorządowa 

przedsiębiorcy 
rolnictwo  

i rybactwo 

ekologiczne 
organizacje 

pozarządowe  

uniwersytety 
i instytuty 

Nadmierny pobór wód podziemnych (w ramach problemu: obniżanie 
zwierciadła wód podziemnych) 

3 0 3 0 0 

Eksploatacja górnicza - występowanie lejów depresji na znacznych 
obszarach (w ramach problemu: obniżanie zwierciadła wód podziemnych) 6 3 4 11 4 

Eksploatacja kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych (w ramach problemu: 
obniżanie zwierciadła wód podziemnych) 31 31 26 22 50 

Zmniejszenie naturalnej retencji zlewni (w ramach problemu: obniżanie 
zwierciadła wód podziemnych) 0 2 1 0 0 

Prace melioracyjne 3 2 0 0 4 

Nadmierny pobór wód powierzchniowych 2 0 6 11 0 

Nadmierny pobór wód podziemnych (w ramach problemu: zmiana 
naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych) 12 19 16 8 17 

Eksploatacja górnicza powodująca występowanie lejów depresji (w ramach 
problemu: zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód 
powierzchniowych) 

10 12 15 19 4 

Budowa zapór i stopni wodnych 2 0 2 6 0 

Szczytowa praca elektrowni wodnych 2 2 2 0 4 

Zmniejszenie naturalnej retencji zlewni (w ramach problemu: zmiana 
naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych) 1 0 1 3 0 
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Zabudowa i niewłaściwa regulacja cieków 10 3 2 6 4 

Eksploatacja kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych (w ramach problemu 
zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych) 3 7 2 8 0 

Niewłaściwa gospodarka na stawach rybnych 3 2 4 0 0 

Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych 1 2 1 0 0 

Nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych i terenów rekreacyjnych 3 0 3 0 0 

Zbyt duży ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników  
z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych 9 16 12 6 13 

Uwaga: kolorem żółtym zaznaczono wskaźniki wyższe od 10 %, kolorem zielonym – nieuznawanie problemu za istotny (wskaźnik = zero) 
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Tabela 6.1.5. 
Hierarchizacja przyczyn występowania problemów gospodarki wodnej wg respondentów zlokalizowanych na obszarze określonego RZGW. 
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Wrocław 2 0 31 0 0 2 11 13 0 2 0 4 6 6 0 2 21 

Gdańsk 0 17 29 0 2 0 14 12 3 3 0 3 3 0 0 5 9 

Kraków 7 0 22 2 1 4 21 18 1 0 0 1 6 1 0 3 13 

Gliwice 1 6 35 2 2 2 16 8 2 2 0 8 2 5 3 0 6 

Warszawa 3 8 20 0 3 6 12 8 3 3 3 13 4 3 0 1 10 

Szczecin 0 2 43 0 2 4 0 15 0 2 2 13 0 2 2 4 9 

Poznań 4 5 36 0 4 5 16 9 4 0 0 0 4 4 0 2 7 
Uwaga: kolorem żółtym zaznaczono wskaźniki wyższe od 10 %, kolorem zielonym – nieuznawanie problemu za istotny (wskaźnik = zero) 
 

http://rdw.org.pl/aktualnosci.html�
http://rdw.org.pl/aktualnosci.html�


 
 
Poniżej zamieszczono fragment podsumowania badań ilościowych 
przeprowadzonych na próbie 770 respondentów, stanowiącego część raportu 
przygotowanego przez KB PRETENDENT. Wynika z niego, że: 

• blisko połowa badanych nie dostrzega w swoim najbliższym otoczeniu 
problemów związanych z gospodarką wodną, przy czym najwięcej takich 
odpowiedzi udzielono w grupie przedsiębiorców. Wśród wszystkich badanych 
grup największą znajomość problemów wykazywali przedstawiciele NGO, 

• na istnienie problemów z zakresu gospodarki wodnej w 52% wskazywali 
ankietowani z dorzecza Wisły, w dorzeczu Odry podobnej odpowiedzi udzieliło 
44% respondentów. Osób, które nie dostrzegają takich problemów było więcej 
w dorzeczu Odry (47%) niż w dorzeczu Wisły (45%), 

• najczęściej na istnienie problemów w gospodarce wodnej wskazywali 
przedstawiciele podmiotów działających na terenie administrowania RZGW  
w Warszawie, Krakowie i Gdańsku, 

• badani z obszaru RZGW w Szczecinie i Poznaniu najczęściej wskazywali na 
brak problemów powiązanych z gospodarką wodną (odpowiednio 51 i 50%), 
 

Respondenci wskazywali na następujące problemy gospodarki wodnej: 
• niewymienione w katalogu zamieszczonym w poddawanym 

konsultacjom „Przeglądzie istotnych problemów gospodarki wodnej”,  
w tym m. in.: 

o zła jakość wody (uznawany za najważniejszy przez przedstawicieli 
rolnictwa i rybactwa oraz instytutów i szkół wyższych),  

o niedoskonałe regulacje prawne,  
o nakładające się kompetencje i niekorzystny podział administracyjny 

wśród instytucji sprawujących kontrolę nad gospodarką wodną,  
o mała świadomość ekologiczna Polaków,  
o powódź, podtopienia, 

• wymienione w katalogu zamieszczonym w „Przeglądzie istotnych 
problemów gospodarki wodnej”, w tym: 

o zanieczyszczenia wód powierzchniowych (uznawany za najważniejszy 
przez przedstawicieli administracji publicznej oraz instytutów i szkół 
wyższych), 

o brak wody (uznawany za najważniejszy przez przedstawicieli 
przedsiębiorców oraz instytutów i szkół wyższych). 

 
Przedstawiciele administracji rządowej i pozarządowej wyraźnie wskazywali na niskie 
nakłady finansowe na politykę wodną, co nie znajdowało potwierdzenia w innych 
grupach. 
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Wśród przedstawicieli NGO często był wskazywany problem związany ze zmianą 
naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych (13%), który przez 
przedstawicieli pozostałych grup raczej nie był zauważany. 
 
Jako przyczyny występowania problemów gospodarki wodnej respondenci 
wskazywali m. in.: 

• eksploatację kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych – 19 % badanych 
(jako przyczynę podstawową), co praktycznie nie dotyczy problemów 
wskazanych jako najistotniejsze, 

• nadmierny pobór wód podziemnych – 9 % badanych, (znajduje to 
odzwierciedlenie w wysokiej pozycji na liście takich problemów jak: brak wody 
oraz zła jakość wody). 
 

Pewne zdziwienie może budzić zestawienie przyczyn uznawanych przez 
respondentów za mało istotne. Mamy tu np.: 

• prace melioracyjne - zaledwie 1 %, 
• budowa zapór i stopni wodnych  - 1%,  
• zmniejszenie naturalnej retencji zlewni – 0,7 %, 
• zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych  - 0,4%. 

 
 

6.1.1.2. Badania jakościowe przeprowadzone przez Korporację Badawczą 
PRETENDENT 

KB PRETENDENT przeprowadziła konsultacje społeczne „Harmonogramu i planu ...” 
oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej ...” stosując nie tylko 
metody ilościowe (których wyniki zostały przedstawione w rozdziale 6.1.1.1) ale  
i metodę jakościową. 
 
Celem badań jakościowych było: 

• rozpoznanie najważniejszych problemów gospodarki wodnej regionu, 
• konfrontacja z „Przeglądem istotnych problemów gospodarki wodnej” - 

krótkie omówienie każdej pozycji katalogu, 
• konfrontacja z „Harmonogramem i programem prac związanych  

z aktualizacją planów gospodarowania wodami”, 
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• pomoc w zweryfikowaniu narzędzi do badań ilościowych (ankiety). 
 
Wyniki badań jakościowych zostały przedstawione w raporcie pt; „Badanie opinii 
społecznej na temat projektów „Harmonogramu i programu prac związanych  
z aktualizacją planów gospodarowania wodami” oraz „Przeglądu istotnych 
problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy” wraz z analizą wyników 
badania” – raport z badań jakościowych”. Wrocław/Warszawa, 2011/2012. 
 
W raporcie podsumowującym KB PRETENDENT zwraca uwagę na fakt, iż „wyników 
badań jakościowych nie generalizuje się na populację. Badania realizowane metodą 
jakościową mają przede wszystkim charakter eksploracyjny – poszukiwane 
informacje przyjmują zazwyczaj postać pytań problemowych: jak? dlaczego?”  
 
W badaniach jakościowych KB PRETENDENT zastosowano technikę mini-grup 
dyskusyjnych FGI (focus group interviews). Badania prowadzone były w grupach 5-6 
osobowych, złożonych z osób reprezentujących instytucje i organizacje zaliczane do 
adresatów badania. W badaniach zaangażowanych było 35 grup reprezentujących 
wszystkie RZGW, przy czym w skład każdej grupy wchodzili przedstawiciele: 

• administracji rządowej i samorządowej, 
• użytkownicy wód (przedstawiciele przemysłu, w tym energetyki wodnej 

oraz sektora pozaprzemysłowego, w tym rolnictwa, rybactwa oraz turystyki 
i rekreacji), 

• organizacji ekologicznych (NGO), 
• innych instytucji i/lub organizacji (w tym instytutów naukowo-badawczych, 

uczelni, stowarzyszeń naukowych itp.). 
 
Mini-grupy dyskusyjne FGI były prowadzone zgodnie ze scenariuszem dyskusji 
grupowej, przez wykwalifikowanego moderatora. Wszystkie spotkania mini-grup 
dyskusyjnych były rejestrowane przez moderatora, z których w następnej kolejności 
zostały zrobione transkrypcje. 
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Na obszarze działania RZGW w Krakowie w spotkaniach uczestniczyli 
przedstawiciele: 

A. administracji rządowej i samorządowej: 
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach - Wydział Ocen 

Oddziaływania na Środowisko 
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach -  Wydział 

Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku  
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach - Wydział Ochrony 

Przyrody i Obszarów „Natura 2000”  
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie -  Wydział 

Monitoringu Środowiska  
5. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie  
6. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament 

Środowiska, Rolnictwa i Geodezji  
7. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie - Wydział 

Monitoringu Środowiska  
8. Regionalna Dyrekcja Ochrony Przyrody w Krakowie - Wydział Ochrony 

Przyrody i Obszarów „Natura 2000” 
9. Regionalna Dyrekcja Ochrony Przyrody w Krakowie - Wydział 

Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku  
10. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 

B. przemysłu: 
1. Elektrociepłownia Kraków - Wydział Ochrony Środowiska  
2. Elektrociepłownia Kraków - Wydział Gospodarki Wodno-ściekowej 
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie  
4. Wodociągi Kieleckie  
5. KENTPOL – Żywiecki Kryształ  
6. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 
7. TAURON Wytwarzanie Oddział Elektrownia Siersza 
8. Firma Oponiarska Dębica 
9. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie 
10. Stalprodukt S.A. z Bochni  

C. rolnictwa, rybactwa, rybołówstwa, turystyki i rekreacji:   
1. Centrum Doradztwa Rolniczego - Oddział w Krakowie  
2. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
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3. Gospodarstwo Rybackie  
4. Gospodarstwo Rybackie w Brzeszczach  
5. Polski Związek Wędkarski w Krakowie - Sekcja Przyjaciół Raby - Klub 

Przyjaciół Dunajca  
6. Związek Wędkarski w Krakowie  
7. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie  
8. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie 
9. Małopolska Izba Rolnicza  

D. organizacji ekologicznych (NGO)  
1. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa  
2. Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgowy w Krakowie 
3. Fundacja Sendzimira  
4. Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska   

E. uczelni, instytutów i innych:  
1. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Ekonomii i Finansów - Wydział 

Zarządzania  
3. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki  
4. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach - Małopolski Ośrodek 

Badawczy  
5. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Wydział Inżynierii Środowiska  

i Geodezji 
6. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Katedra Inżynierii Sanitarnej 

Gospodarki Wodnej 
7. Instytut Ochrony Przyrody PAN  
8. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach - Małopolski Ośrodek 

Badawczy  
 
Na obszarze działania RZGW w Warszawie w spotkaniach uczestniczyli 
przedstawiciele: 

A. administracji rządowej i samorządowej: 
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie  
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi  
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie  
4. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi  
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5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie  

6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie  
7. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie  
8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Lublinie  
9. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  

B. przemysłu: 
1. Sokołów S.A  
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie  
3. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego Polmos  
4. Elektrownia Koźlice - Andrzej Majcher 
5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi  

C. rolnictwa, rybactwa, rybołówstwa, turystyki i rekreacji:   
1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku  
2. Polska Organizacja Turystyczna  
3. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych  
4. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego  
5. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie  
6. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza  
7. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie  
8. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Katedra Rybactwa 

Jeziorowego i Rzecznego na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa  
D. organizacji ekologicznych (NGO)  

1. WWF Warszawa 
2. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”  
3. Liga Ochrony Przyrody  
4. Centrum Ochrony Mokradeł  

E. uczelni, instytutów i innych: 
1. Państwowy Instytut Geologiczny - Zakład Monitoringu i Ocen Stanu Wód 

Podziemnych,  
2. Państwowy Instytut Geologiczny -  Zakład Hydrogeologii Regionalnej  

i Gospodarowania Wodami Podziemnymi  
3. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach  
4. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  
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5. Politechnika Warszawska  
 
Na obszarze działania RZGW w Gdańsku w spotkaniach uczestniczyli 
przedstawiciele: 

A. administracji rządowej i samorządowej: 
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
3. Urząd Marszałkowski - Departament Środowiska i Rolnictwa 
4. Urząd Morski w Gdyni 
5. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku 

B. przemysłu: 
1. Elektrownie Wodne Sp. z o.o. - Samociążek  
2. Grupa Lotos  
3. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 
4. International Paper Kwidzyn Sp. z o. o. 
5. Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. - Gdańsk  
6. Elektrociepłownia Wybrzeże S.A. - Gdańsk 
7. Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. 
8. Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" 
9. Stocznia Północna S.A. 

C. rolnictwa, rybactwa, rybołówstwa, turystyki i rekreacji:   
1. Żegluga Gdańska  
2. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku  
3. Polski Związek Wędkarski, okręg w Gdańsku  
4. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  

D. organizacji ekologicznych (NGO) – brak przedstawicieli 
E. uczelni, instytutów i innych: 

1. Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Geologii Morza  
2. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Oddział Morski w Gdyni  
3. Instytut Rybactwa Śródlądowego   
4. Hydroprojekt  Sp. z o. o. - Oddział Włocławek   
5. Politechnika Gdańska - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska  
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Na obszarze działania RZGW w Gliwicach w spotkaniach uczestniczyli  
przedstawiciele: 

A. administracji rządowej i samorządowej: 
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach 
2. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach 
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach  
4. Urząd Marszałkowski - Wydział Terenów Wiejskich 
5. Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód 
6. Wyższy Urząd Górniczy 
7. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

B. przemysłu:  
1. Główny Instytutu Górnictwa z Katowic  
2. Kompania Piwowarska S.A - Tyskie Browary Książęce - Tychy  

C. rolnictwa, rybactwa, rybołówstwa, turystyki i rekreacji:   
1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach  
2. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
3. Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych  

w Katowicach  
4. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych - Katowice  
5. Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.  

D. organizacji ekologicznych (NGO)  
1. Śląski Klaster Wodny  
2. Centrum Ochrony Środowiska Górnego Śląska  
3. Polskiego Klubu Ekologicznego  
4. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro Natura - Koło Górnośląskie  

E. uczelni, instytutów i innych: 
1. Instytut Ruchu Geologicznego 
2. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach  
3. GWRW Małej Wisły  

 
Na obszarze działania RZGW we Wrocławiu w spotkaniach uczestniczyli 
przedstawiciele: 

A. administracji rządowej i samorządowej: 
1. Urząd Miasta we Wrocławiu - Centrum Zarządzania Kryzysowego  
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu  
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3. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu  
4. Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu  
5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - Wydziału Monitoringu 

Środowiska  
6. Urząd Marszałkowski - Wydział Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  
7. Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Wydział Programu dla Odry  

B. przemysłu:  
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Wrocław  
2. Tauron Eko Energia 
3. KGHM Polska Miedź S.A  
4. PGE Opole  
5. Elektrownia Opole - Wydział Ochrony Środowiska  
6. PG Energia Odnawialna - Andrychów  

C. rolnictwa, rybactwa, rybołówstwa, turystyki i rekreacji:   
1. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
2. Stawy Milickie  
3. Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych w Krogulnej  
4. Dolnośląska Izba Rolnicza  
5. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu  
6. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu 
7. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 

D. organizacji ekologicznych (NGO)  
1. Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia we Wrocławiu  
2. Stowarzyszenia Ekologiczne Etna (Partnerstwo dla Doliny Baryczy)  
3. Centrum Rozwiązań Systemowych 
4. Fundacja Dobra Widawa  
5. Towarzystwo Przyjaciół Przyrody Pro Natura  

E. uczelni, instytutów i innych: 
1. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa  
2. Państwowy Instytut Geologiczny  
3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  
4. Politechnika Wrocławska - Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego  
5. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
6. Instytut Ochrony Środowiska we Wrocławiu -  Zakład Technologii Ścieków  

i Ochrony Wód  
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7. Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry  Przed Zanieczyszczeniem  
 
Na obszarze działania RZGW w Szczecinie w spotkaniach uczestniczyli 
przedstawiciele: 

A. administracji rządowej i samorządowej: 
1. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście 
2. Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim 
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie 
4. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział 

Rolnictwa i Rybactwa 
5. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział 

Ochrony Środowiska  
6. Urząd Miasta Szczecin - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska  
7. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 
8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Szczecinie  
9. Urząd Miejski w Policach  

B. przemysłu:  
1. Zakłady Chemiczne „Police”  
2. Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych  
3. Szczecińska Stocznia Remontowa „GRYFIA”  
4. Energa Hydro Szczecin 
5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu  
6. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - Oddział Zespół Elektrowni 

Dolna Odra  
7. Zakład Robót Chemoodpornych i Ogólnobudowlanych „CHEMIKOR” 
8. Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „NOWAMYL” 
9. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie  

C. rolnictwa, rybactwa, rybołówstwa, turystyki i rekreacji:   
1. Polska Żegluga Morska 
2. Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie 
3. Zachodniopomorska Izba Rolnicza 
4. Agencja Nieruchomości Rolnych - Oddział Terenowy w Szczecinie 
5. Związek Polskich Armatorów Śródlądowych 
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6. Polski Związek Wędkarski w Szczecinie  
D. organizacji ekologicznych (NGO)  

1. Szczecińska Zielona Inicjatywa 
2. Sapiens - Szczecińska Aktywna Przestrzeń Inicjatyw Ekologicznych, 

Naukowych i Społecznych 
3. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  
4. Polski Klub Ekologiczny Okręg Zachodniopomorski 
5. Fundacja Ochrony Środowiska 
6. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska  
7. Fundacja Flis Odrzański  

E. uczelni, instytutów i innych: 
1. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Gospodarczego 
2. Uniwersytet Szczeciński - Wydział Nauk o Ziemi  
3. Morski Instytut Rybacki  
4. Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi  
5. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych  
6. Urząd Morski w Szczecinie - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Geodezji  

 
Na obszarze działania RZGW w Poznaniu w spotkaniach uczestniczyli 
przedstawiciele: 

A. administracji rządowej i samorządowej: 
1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
2. Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich,  
3. Urząd Marszałkowski w Poznaniu - Departament Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich  
4. Urząd Marszałkowski w Poznaniu - Departament Środowiska  
5. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
6. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu  
8. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu  
9. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska -  Wydział Monitoringu 

Środowiska  
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10. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - Wydział Ochrony Przyrody  
i Obszaru Natura 2000  

11. Lubuski Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Gorzowie  
B. przemysłu:  

1. Kompania Piwowarska - Siedziba spółki w Poznaniu 
2. Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin”  
3. Stowarzyszenie Wodociągi Wielkopolskie w Lesznie  
4. BOT Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" Sp. z o.o. 
5. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych  
6. Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. - GK Inowrocław 

C. rolnictwa, rybactwa, rybołówstwa, turystyki i rekreacji:   
1. Polski Związek Wędkarski  
2. Polskie Towarzystwo Rybackie  
3. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu  
4. Wielkopolski Park Narodowy  
5. Nadleśnictwo Zdrojowa Góra  z siedzibą w Pile 
6. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile  
7. Krameko S.A 
8. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie  

D. organizacji ekologicznych (NGO)  
1. Polski Klub Ekologiczny  
2. Stowarzyszenie Jezioro Rogozińskie  

E. uczelni, instytutów i innych: 
1. Towarzystwo Melioracyjne w Koninie (przedstawiciele WZMiUW – 

Inspektorat we Wrześni i w Koninie byli zaproszeni w charakterze 
członków Towarzystwa Melioracyjnego w Koninie, pomimo że na liście 
obecności widnieją jako reprezentanci WZMiUW), 

2. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Oddział w Poznaniu 
3. Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk Europejskie Regionalne 

Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO  
4. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
 

Badanie w mini grupach przeprowadzone było według scenariusza, który oparty był 
na 7 etapach o następującej tematyce: 
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• wprowadzenie, 
• gospodarka wodna (definicja),  
• problemy gospodarki wodnej na obszarze działania RZGW, 
• problemy gospodarki wodnej w regionie – rozwiązania, 
• katalog istotnych problemów – komentarz,  
• harmonogram i konsultacje społeczne,  
• zakończenie. 

 
W podsumowaniu, w raporcie końcowym, KB PRETENDENT stwierdza, iż: 

• próba zdefiniowania pojęcia gospodarki wodnej jest silnie uzależniona od 
grupy respondentów, którzy akcentują istotne ze swojego punktu widzenia 
przejawy aktywności w tej dziedzinie, przy czym: 

o przedstawiciele administracji koncentrują się głównie na właściwym 
zarządzaniu zasobami wodnymi przy wykorzystaniu dostępnych 
narzędzi prawnych i ekonomicznych;  

o respondenci pochodzący z rolnictwa, rybactwa, rybołówstwa, 
turystyki i rekreacji oraz przemysłu koncentrują się na dostępności 
zasobów pod względem ilościowym i jakościowym, wskazując na 
prawidłowe ich bilansowanie i rozdysponowanie, 

o organizacje ekologiczne pojmują gospodarowanie wodami, jako 
zarządzanie w poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju  
i ochrony środowiska naturalnego, 

o uczelnie wyższe i instytucje naukowo-badawcze w większości 
podają definicję gospodarki wodnej w formie stricte naukowej, 
zwracając uwagę na jej wielowymiarowość i konieczność pogodzenia 
różnych grup użytkowników, 

o rozbieżność i sposób definiowania pojęcia gospodarki wodnej jest 
zróżnicowana nie tylko pomiędzy przedstawicielami różnych grup 
docelowych, ale także w obrębie samej grupy, 

• odnośnie  „Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją 
planów gospodarowania wodami”: 

o przedstawiciele administracji postulowali o konieczności brania pod 
uwagę wszystkich uwag zgłaszanych podczas konsultacji i obrad 
Krajowego Forum Wodnego;  



Raport podsumowujący konsultacje społeczne projektów „Harmonogramu i programu prac związanych                  
z aktualizacją planów gospodarowania wodami” oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej”. 

 

Ekoekspert Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 70/34, 00-175 Warszawa                                                              
tel./fax 22 636057-76, 22 636-22-72, email: ekoekspert@ekoekspert.pl  

  

 

50 

  

o przedstawiciele przemysłu wątpili w realny termin osiągnięcia dobrego 
stanu wód zgodnie z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej; 

o przedstawiciele rolnictwa, rybactwa, rybołówstwa, turystyki  
i rekreacji podkreślali krótki czas realizacji, niedostateczną ilość 
konsultacji lub brak informacji o ich przeprowadzeniu, 

o przedstawiciele uczelni i instytutów zwracali uwagę na napięty 
kalendarz działań, wyrażali chęć uczestnictwa w konsultacjach, które 
powinny być odpowiednio wcześniej zaplanowane a konsultowane 
materiały przedłożone do wglądu w czasie umożliwiającym zapoznanie 
się z ich treścią i efektywne opiniowanie, 

o przedstawiciele NGO mówili o koniecznej intensyfikacji działań oraz  
o konieczności konsultowania strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko z pkt. 17,  

o pojawiały się również opinie mówiące o konieczności spowolnienia prac 
w celu lepszego rozpoznania problemów i ustosunkowania się do nich, 

o najczęściej pojawiały się wątpliwości, co do realnych terminów realizacji 
poszczególnych zadań, 

o wyrażano chęć udziału w zintensyfikowanych i szerokich konsultacjach 
(m.in. za pośrednictwem platformy internetowej), 

• odnośnie „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej” oraz ich 
przyczyn: 

o przedstawiciele administracji najczęściej zwracali uwagę na:  
 ujmowanie wyłącznie aspektów środowiskowych, z których wiele 

nie zasługuje na miano problemu jak np. zmiana reżimu wskutek 
działania dużych obiektów gospodarki wodnej, a takie póki co 
nie powstają (przedstawiciel z obszaru RZGW we Wrocławiu),  

 nieuwzględnienie specyficznych problemów wód przybrzeżnych  
i przejściowych, 

 nieuwzględnianie problemów wynikających z nadmiernej 
ekspansji turystycznej wokół jezior (RZGW w Szczecinie  
i Gliwicach),  

 brak kwestii finansowych (RZGW w Gliwicach i Szczecinie), 
 niewłaściwą gospodarkę wodami roztopowymi przyczyniającą się 

do zwiększenia zasolenia wód powierzchniowych i podziemnych 
(RZGW w Poznaniu), 
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o przedstawiciele przemysłu najczęściej zwracali uwagę na: 
 nieuwzględnienie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi 

(RZGW w Gliwicach i Szczecinie),  
 konieczność oddzielenia górnictwa podziemnego od 

odkrywkowego, które nie wprowadza do środowiska wód 
zasolonych (RZGW w Poznaniu),  

 brak problemów związanych z powodzią i suszą (RZGW  
w Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu),  

 brak odwołania do kwestii wydobycia gazu łupkowego (RZGW 
we Wrocławiu).  

W opinii przedstawicieli przemysłu sama broszura powinna zostać wzbogacona 
fotografiami, napisana nieco prostszym językiem z pominięciem sformułowań 
niezrozumiałych dla ogółu np. reżim hydrologiczny, czy pojęć zbyt ogólnych  
i trudnych do jednoznacznego zdefiniowania np. zrównoważony rozwój, 

o przedstawiciele rolnictwa, rybactwa, rybołówstwa, turystyki  
i rekreacji zwracali uwagę na:  
 niepodjęcie problemu wylesiania (RZGW w Gdańsku i Krakowie),  
 jednokierunkowa melioracja (RZGW we Wrocławiu),  
 brak uwzględnienia problemu suszy (RZGW w Gdańsku),  
 traktowanie gospodarki rybnej na stawach rybnych jako problem 

wyolbrzymiony (RZGW w Poznaniu),  
 nieuwzględnienie kwestii ekonomicznych, administracyjnych  

i prawnych, jako problemów gospodarki wodnej (RZGW  
w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie i Gliwicach), 

o przedstawiciele uczelni wyższych i instytutów naukowo-
badawczych zwracali najczęściej uwagę na: 
 brak problemów wybrzeża morskiego i wód morskich (RZGW  

w Gdańsku),  
 brak problemu powodzi i żeglugi (RZGW we Wrocławiu),  
 brak problemów związanych z administrowaniem i utrzymaniem 

dobrego stanu wód i obiektów hydrotechnicznych (RZGW  
w Krakowie i Gliwicach),  

 sztuczne rozdzielenie problemów wód podziemnych  
i powierzchniowych (RZGW w Gliwicach), 
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o przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych zwracali 
uwagę na: 
 dodatkowy problem jakim powinna być alimentacja na potrzeby 

żeglugi (RZGW w Warszawie),  
 zmianę temperaturową wód jako  nowe zagadnienie jakościowe 

(RZGW w Warszawie),  
 użytkowanie wędkarskie (RZGW we Wrocławiu),  
 nieuwzględnienie potencjalnej budowy elektrowni atomowej  

i wydobycia gazu łupkowego (RZGW w Warszawie),  
 marginalne znaczenie małej retencji jako problemu (RZGW  

w Szczecinie),  
 problem z zarządzaniem i egzekwowaniem prawa (RZGW  

w Warszawie i Krakowie).  
Oceny broszury były zróżnicowane. Była ona oceniana zarówno jako „mówiąca  
o skutkach, a nie przyczynach, pozbawiona szczegółów, za to bogata w ozdobniki, 
niełatwa w odbiorze” (uczestnicy spotkać na obszarze działania RZGW w Krakowie  
i Warszawie). Obecni na spotkaniach (np. na obszarze działania RZGW w Krakowie) 
wyrażali także opinie zgoła odmienne, wysoko oceniając „Przegląd ...”. 
 
Grupy eksperckie w większości pozytywnie wypowiadały się na temat Przeglądu 
istotnych problemów gospodarki wodnej. Zwracano uwagę na przejrzystość treści 
oraz szatę graficzną. Często pojawiała się uwaga dotycząca braku fotografii 
stanowiących uzupełnienie opisywanych zagadnień. 
 
Grupy eksperckie zgłaszały także jako istotne problemy, nie wymienione  
w „Przeglądzie ....” poddawanym konsultacjom. I tak: 

• wśród uwag najczęściej zgłaszanych przez administrację znalazły się:  
o niedoskonałe prawo,  
o brak spójnej polityki wodnej (RZGW w Warszawie, Poznaniu, 

Szczecinie, Gdańsku), 
o brak regulacji w zakresie zagospodarowania przestrzennego (RZGW  

w Gdańsku i Wrocławiu),  
o brak wykształconej kadry, szczególnie z uprawnieniami budowlanymi 

(RZGW w Warszawie i Szczecinie),  
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o niedoinwestowanie gospodarki wodnej (RZGW w Krakowie, Gliwicach, 
Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie),  

o rozbicie kompetencji pomiędzy zbyt liczne organy gospodarki wodnej 
(RZGW w Krakowie i Szczecinie),  

• przedstawiciele przemysłu mówili o:  
o problemie dostępności wody o odpowiedniej jakości (RZGW  

w Gdańsku, Krakowie, Warszawie i Szczecinie),  
o niebotycznym wzroście ceny za wodę (RZGW w Gliwicach, Warszawie, 

Poznaniu),  
o wieku i stanie technicznym instalacji do ujmowania wody i jej 

przesyłania (RZGW w Warszawie i Szczecinie),  
o braku modelu finansowania gospodarki wodnej (RZGW w Gliwicach  

i  Warszawie), 
o kontroli wydanych pozwoleń wodno-prawnych oraz przestrzeganiu 

ustaleń zapisów prawa regulującego zagospodarowanie przestrzenne 
(RZGW  w Gdańsku, Wrocławiu, Warszawie i Szczecinie)  

o braku nowych zbiorników retencyjnych, czego efektem jest susza 
(RZGW w Gliwicach), 

• wśród przedstawicieli rolnictwa, rybactwa, rybołówstwa, turystyki  
i rekreacji najczęściej pojawiły się uwagi typu:  

o zaniechanie zabiegów melioracyjnych, w tym konserwacji (RZGW  
we Wrocławiu i Krakowie), brak bilansu wodnego (RZGW w Krakowie),  

o brak i zaniedbania w kwestii dróg wodnych (RZGW w Warszawie  
i Wrocławiu), 

o niejasny podział kompetencyjny,  
o uchybienia prawne (RZGW w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu  

i Gliwicach).  
o niekontrolowany pobór wód głębinowych dla zaspokojenia potrzeb 

produkcyjnych ferm przemysłowych (RZGW w Gliwicach),  
o konflikt interesów między wędkarstwem i rybołówstwem a elektrowniami 

wodnymi (RZGW w Warszawie i we Wrocławiu),  
o brak komplementarności i pominięcie roli lasów w gospodarowaniu  

i retencjonowaniu wód (RZGW w Warszawie), 
• przedstawiciele uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych 

podkreślali:  
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o brak kompleksowego zarządzania dolinami rzecznymi pod kątem ich 
zagospodarowania przestrzennego (RZGW w Krakowie, Wrocławiu  
i  Warszawie), 

o niewielką ilość i brak kontroli nad jakością przydomowego oczyszczania 
ścieków (RZGW we Wrocławiu i Poznaniu),  

o brak przepławek dla ryb na obiektach wodnych oraz problem 
pogłębiania rzek (RZGW w Gdańsku),  

o małą świadomość ekologiczną społeczeństwa,  
o brak programów edukacyjnych w szkołach (RZGW w Szczecinie  

i  Poznaniu),  
o problem suszy, jako efektu niskiego poziomu retencji wód opadowych 

i roztopowych (RZGW we Wrocławiu, w Szczecinie i w Gliwicach),  
• przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych koncentrowali 

się głównie na aspektach środowiskowych, mówiąc o:  
o wyrównywaniu przepływów wody w ciekach,  
o wyniszczeniu fauny zbiorników wodnych poprzez niewłaściwe 

gospodarowanie wodami (RZGW we Wrocławiu),  
o nadmiernym poborze  wód podziemnych (RZGW w Gliwicach, 

Warszawie i Krakowie),  
o zmianie morfologii koryt (RZGW w Warszawie),  
o braku bilansu wodnego, 
o nadmiernej ilości zanieczyszczeń – w tym pochodzenia rolniczego, 

które trafiają do rzek (RZGW w Warszawie i Szczecinie).  
o chaosie kompetencyjnym (RZGW w Gliwicach, Krakowie i Szczecinie), 
o niskiej świadomości ekologicznej Polaków. 

 
Praktycznie w każdej grupie badawczej: 

• pojawiały się uwagi dotyczące konieczności zmian prawnych, w tym zmian 
w ustawie Prawo wodne oraz przekształcenia sposobu gospodarowania 
wodami (obecnie wpływ na gospodarowanie wodami ma zbyt szerokie 
grono instytucji zarządzających, których kompetencje częstokroć się 
powielają, a zakres działania bywa nieprecyzyjnie wyznaczony), 

• akcentowano nieegzekwowanie prawa związanego z zagospodarowaniem 
przestrzennym oraz brakiem spójnej polityki wodnej państwa, 
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• zwracano uwagę na niedoinwestowanie i zapóźnienia w zakresie 
gospodarki wodnej oraz braki w wysoko wykwalifikowanych kadr, 

• zwracano uwagę na konieczność rozbudowy większej świadomości 
społecznej w zakresie głównych problemów gospodarowania wodami  
w ujęciu krajowym i globalnym, 

• odnoszono się z dużą nadzieją, co do możliwości uwzględnienia uwag 
zgłoszonych przez poszczególne grupy w ramach konsultacji społecznych 
w późniejszych etapach procesu decyzyjnego. 

 
Analizując wyniki badań jakościowych można stwierdzić dużą ich zbieżność  
z efektami konsultacji społecznych organizowanych przez regionalne zarządy 
gospodarki wodnej. Będzie o tym jeszcze mowa w rozdziale 7 niniejszego 
opracowania. 
 
 

6.1.2. V Krajowe Forum Wodne 
Duże znaczenie dla upowszechnienia wiedzy o „Harmonogramie i programie ....” 
oraz „Przeglądzie istotnych problemów gospodarki wodnej”, w tym także dla wymiany 
poglądów o sposobie postrzegania tych dokumentów na terenie działania 
poszczególnych RZGW miało V Krajowe Forum Wodne, które odbyło się  
w Warszawie w dniu 28 lutego 2012 roku. 
 
Krajowe Forum Wodne stanowi ponadto nową formę dyskusji na temat 
gospodarowania wodami pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk, które  
w swojej działalności korzystają z wód i mają wpływ na ich stan oraz odpowiadają za 
różne aspekty gospodarki wodnej.  
 
V Krajowe Forum Wodne zorganizowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
w całości poświęcone było konsultacjom społecznym związanym z projektami dwóch 
dokumentów: „Przeglądem istotnych problemów gospodarki wodnej ...” oraz 
„Harmonogramem i programem prac związanym z aktualizacją planów 
gospodarowania wodami” . Podczas V KFW dyskutowano na temat najistotniejszych 
problemów gospodarki wodnej widzianych oczyma rożnych grup społecznych 
uczestniczących w konsultacjach. Efektem końcowym było określenie potencjalnych 
przyczyn, które warunkują powstawanie tych problemów, a także uzyskanie opinii 
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ekspertów na temat zastosowania możliwych rozwiązań (działań naprawczych). 
Podczas Forum przedstawiono następujące referaty: 

• „Cykl planistyczny Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce” – dr Adriana 
Dembowska (Departament Planowania i Zasobów Wodnych KZGW), 

• „Wstępne wyniki badania opinii społecznej na temat projektów 
„Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów 
gospodarowania wodami” oraz „Przeglądu istotnych problemów 
gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy” – przedstawiciel Korporacji 
Badawczej PRETENDENT, 

• „Konsultacje społeczne „Harmonogramu (…)” i „Przeglądu IP” - działania 
RZGW w Krakowie” – Małgorzata Szczepka (Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Krakowie), 

• „Konsultacje społeczne związane z aktualizacją planów gospodarowania 
wodami w ramach II cyklu planistycznego w latach 2010 – 2015 – 
działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  
w ramach konsultacji społecznych w okresie 01. 09. 2011 – 29. 02. 2012” 
– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,  

• „Konsultacje społeczne w regionie wodnym Dolnej Wisły – 1 września 
2011 r- 29 luty 2012 r. – Magdalena Kinga Skuza (Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku), 

• „Działania RZGW w Gliwicach zrealizowane w ramach konsultacji 
społecznych dokumentów związanych z aktualizacją planów 
gospodarowania wodami (PGW) w ramach II cyklu planistycznego – 
Tomasz Cywiński (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach), 

• „Konsultacje społeczne – „Przegląd istotnych problemów gospodarki 
wodnej dla obszarów dorzeczy” i „Harmonogram i program prac związany 
z aktualizacją planów gospodarowania wodami” – Barbara Mońka, 
Magdalena Ostojska-Korpas (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu). 

• „Działania RZGW w Szczecinie w ramach I i II tury konsultacji” – Anna 
Durka (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie), 

• „Konsultacje społeczne „harmonogramu i programu prac ...” oraz 
„Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej ...” – podsumowanie 
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prac prowadzonych w regionie wodnym Warty” – Michał Misiewicz 
(Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu). 

 
Przedstawione przez przedstawicieli RZGW informacje zawierały w miarę 
szczegółowy opis podjętych w ramach konsultacji działań oraz wstępną analizę 
zgłoszonych uwag i propozycji (należy zauważyć, że V KFW odbyło się w dniu 28 
lutego 2012 roku, zaś termin zgłaszania uwag upływał z dniem 29 lutego 2012 roku). 
 
W V KFW uczestniczyło blisko 200 przedstawicieli przemysłu, rolnictwa, 
samorządów, środowiska akademickiego i organizacji ekologicznych. Podczas 
wywiadów indywidualnych i grupowych eksperci zostali poproszeni o określenie 
istotnych problemów gospodarki wodnej, oraz ich przyczyn. 
 
Zgodnie z komunikatem podsumowującym obrady V KFW, wg uczestników Forum, 
hierarchia istotnych problemów gospodarki wodnej jest następująca: 

• głównym problemem jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych. 
Eksperci uznali go za najistotniejszy problem polskiej gospodarki wodnej, 
przy czym najczęściej dostrzegany był przez przedstawicieli uczelni 
wyższych oraz organizacji ekologicznych, a najrzadziej przez 
przedsiębiorców. 72% ekspertów zaobserwowało w swoim regionie 
zaśmiecanie rzek i potoków, a 28% respondentów oceniło jakość wód 
powierzchniowych jako złą lub bardzo złą. Przyczyną tego stanu rzeczy 
jest według ekspertów zaśmiecanie, odprowadzanie nieoczyszczonych 
ścieków z gospodarstw domowych, niewystarczające oczyszczanie wód 
przez oczyszczalnie ścieków oraz zbyt niska sanitacja wsi i obszarów 
wiejskich, 

• drugim kluczowym problemem jest  brak wody, szczególnie w opinii 
przedstawicieli instytutów naukowych, rolnictwa oraz rybołówstwa. Dla 
biznesu jest to zagadnienie równie istotne co zanieczyszczenie wód. 
Respondenci wskazywali na występowanie w swoim regionie dużych 
wahań poziomu wody w rzekach i potokach (56%), zwiększone 
zagrożenie pożarami w okresach letnich (51%), częste okresy suszy 
(51%) oraz zarastanie i starzenie się zbiorników wodnych (54%), 

• stany powodziowe uplasowały się na trzeciej pozycji - aż 50% 
badanych stwierdziło występowanie zagrożenia powodziowego w swoim 
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regionie, jak również zwiększony spływ powierzchniowy - czyli duże ilości 
wody nie mieszczącej się w rowach, płynącej po ulicach czy terenie po 
opadach deszczu, 

• czwartym problemem była zła jakość wody na cele użytkowe. Mimo 
to, eksperci pytani o jakość wody w swoim regionie aż w 89% przypadków 
oceniali ją dobrze lub bardzo dobrze. 

 
Eksperci podnosili również jako istotne problemy: 

• rozproszenie odpowiedzialności za kwestie zarządzania wodą pomiędzy 
różne jednostki administracyjne, 

• brak spójnej i skutecznej polityki wodnej państwa, 
• niedoskonałe regulacje prawne, 
• niedostateczny poziom edukacji ekologicznej, 
• niewykorzystany potencjał żeglugowy, turystyczny i hydroenergetyczny 

polskich rzek, 
• konieczność zwiększenia poziomu retencji. 

 
Uczestnicy Forum dyskutowali także nad problemem kosztów realizacji zadań, które 
pozwolą na osiągnięcie celów, jakie stawia przed Polską Ramowa Dyrektywa 
Wodna. Z jednej strony potrzeby finansowe są duże (bo duże są zaległości),  
z drugiej zaś obserwowane jest zaniepokojenie użytkowników wód wzrostem cen za 
wodę (69% uczestników procesu konsultacji), w tym także w związku  
z koniecznością stosowania coraz bardziej skomplikowanych technologii uzdatniania 
wody. Wyniki przeprowadzonych przez KP PRETENDENT pokazały, że pomimo 
świadomości problemów, społeczeństwo nie chce uczestniczyć w kosztach ich 
rozwiązywania 
 
Debata prowadzona  w dwóch grupach (jedna zajmowała się problemami dorzecza 
Wisły, druga – dorzecza Odry, przy czym każda liczyła ok. 60 osób) pozwoliła na 
ocenę dotychczasowego przebiegu konsultacji społecznych oraz planowanych 
działań związanych z wdrożeniem Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Uczestnicy 
debaty podkreślali rolę i znaczenie szerokich konsultacji społecznych istotnych 
problemów gospodarki wodnej, których racjonalne zdefiniowanie pozwoli następnie 
na przygotowanie programów działań naprawczych. Dyskutanci podkreślali, że  
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w realizację dyrektywy powinny być włączone szerokie kręgi społeczne oraz 
wszystkie sektory gospodarki, w tym przemysł, transport, rolnictwo oraz gospodarka 
komunalna. „Takie działanie powinno pozwolić na znalezienie rozwiązań, które  
w zgodzie z ochroną środowiska pozwą na to, aby wodę w Polsce wykorzystywać  
w sposób najlepszy do tych celów, które towarzyszą rozwojowi człowieka, czyli 
zarówno gospodarczych, przemysłowych jak i rozwoju rolnictwa czy żeglugi 
śródlądowej z poszanowaniem wszystkich aspektów przyrodniczych” - powiedział 
Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, który objął 
patronat nad Forum. 
 
 

6.1.3. Problemy gospodarki wodnej wynikające z dokumentów 
strategicznych (opracowywanych przez centralne organy 
administracji publicznej) 

Podczas roboczych spotkań zespołu wykonawczego z Przedstawicielami Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej omawiano także problemy, które są zasygnalizowane 
lub wskazane z dokumentach programowo-strategicznych opracowywanych przez 
centralne organy administracji publicznej w Polsce. Omówiono m. in.: 

• Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, która została 
przyjęta przez Radę Ministrów 16 marca 2012 roku, 

• projekt dokumentu pt. „Polityka wodna państwa do roku 2030  
z uwzględnieniem etapu 2016”, który jest obecnie poddawany analizom  
i ocenom, 

• dokument „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”, opracowany przez Zespół 
Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. 

 
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest najważniejszym 
dokumentem dotyczącym ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest 
efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów 
rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej 
sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej  
w długim okresie. 
 
Koncepcja ... kładzie szczególny nacisk na budowanie i utrzymywanie ładu 
przestrzennego, ponieważ decyduje on o warunkach życia obywateli, funkcjonowaniu 
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gospodarki i pozwala wykorzystywać szanse rozwojowe. Formułuje także zasady  
i działania służące zapobieganiu konfliktom w gospodarowaniu przestrzenią  
i zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym powodziowego. 
 
Zgodnie z dokumentem, rdzeniem krajowego systemu gospodarczego i ważnym 
elementem systemu europejskiego stanie się współzależny otwarty układ obszarów 
funkcjonalnych najważniejszych polskich miast, zintegrowanych w przestrzeni 
krajowej i międzynarodowej. Jednocześnie na rozwoju największych miast 
skorzystają mniejsze ośrodki i obszary wiejskie. Oznacza to, że podstawową cechą 
Polski 2030 r. będzie spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna. Do jej 
poprawy przyczyni się rozbudowa infrastruktury transportowej (autostrad, dróg 
ekspresowych i kolei) oraz telekomunikacyjnej (przede wszystkim internetu 
szerokopasmowego), a także zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług 
publicznych. 
 
W 2030 roku Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach 
międzynarodowych. Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej 
powiązane funkcjonalnie (głównie gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi 
obszarami UE. Wg Koncepcji „Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych 
warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, 
sprawnie zarządzanym i bezpiecznym”. 
 
Projekt „Polityki wodnej państwa do roku 2030” zakłada, że realizacja tego 
dokumentu pozwoli osiągnąć cel nadrzędny, to jest: „zapewnienie powszechnego 
dostępu ludności do czystej i zdrowej wody oraz istotne ograniczenie zagrożeń 
wywoływanych przez powodzie i susze w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu 
wód i związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu uzasadnionych potrzeb 
wodnych gospodarki, poprawie spójności terytorialnej i dążeniu do wyrównania 
dysproporcji regionalnych”.   
 
Projekt „Polityki wodnej ...” ustala też cele strategiczne dla osiągnięcia nadrzędnego 
celu, to jest:   

• osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód oraz związanych  
z nimi ekosystemów  

• zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę,   
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• zaspokojenie społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych 
gospodarki,   

• ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków powodzi i susz oraz 
zapobieganie zwiększeniu ryzyka wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, jak  
i ograniczenie wystąpienia ich negatywnych skutków,   

• reformę systemu zarządzania i finansowania gospodarki wodnej.  
 
Dokument „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” jest dokumentem o znaczeniu 
strategicznym. Wymienia on 10 najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed Polską  
w najbliższych dwóch dziesięcioleciach. Są to:  

• wzrost i konkurencyjność gospodarki, 
• sytuacja demograficzna,  
• wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy,  
• odpowiedni potencjał infrastruktury,  
• bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne,  
• gospodarka oparta na wiedzy oraz rozwój kapitału intelektualnego,  
• solidarność i spójność regionalna,  
• poprawa spójności społecznej,  
• sprawne państwo,  
• wzrost kapitału społecznego.  

 
Od odpowiedzi na te wyzwania zależy rozwój kraju, tempo wzrostu gospodarczego, 
sytuacja Polaków oraz miejsce Polski na gospodarczej i społecznej mapie Europy. 
Raport zawiera analizę aktualnej sytuacji Polski w tych obszarach oraz wskazuje 
kierunki prowadzenia polityki państwa, tak aby sprostać wyzwaniom rozwojowym – 
uchronić się przed zagrożeniami i najpełniej skorzystać z szans i możliwości, jakie 
stoją przed nami. Wytycza również ścieżkę zrównoważonego rozwoju kraju według 
modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego.  
 
Dokument wymienia pięć kluczowych czynników, które pomogą sprostać tym 
wyzwaniom:  

• stworzenie warunków dla szybkiego wzrostu inwestycji,  
• wzrost aktywności zawodowej i mobilności Polaków,  
• rozwój produktywności i innowacyjności,  
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• efektywna dyfuzja w wymiarze regionalnym i społecznym, 
• wzmocnienie kapitału społecznego i sprawności państwa.  

 
Każdy z wymienionych dokumentów zawiera pewne zapisy, które tworzą lub mogą 
tworzyć określone problemy w funkcjonowaniu systemu gospodarki wodnej. Z uwagi 
na strategiczny charakter wymienionych wyżej dokumentów, poziom uogólnienia 
problemów jest dość znaczny, ale właśnie to czyni je bardzo widocznymi. W tabeli 
6.1.6 zestawiono problemy gospodarki wodnej, wynikające z analizowanych 
dokumentów programowo-strategicznych. 
 
Tabela 6.1.6. 
Zestawienie problemów mogących mieć wpływ na funkcjonowanie systemu 
gospodarki wodnej, wynikających z dokumentów programowo-strategicznych. 

Problemy Źródło 
W zakresie stanu zasobów wodnych oraz ekosystemów 
wodnych i od wody zależnych 

Polityka Wodna 
Państwa 

Brak systemowego (w tym zlewniowego) podejścia do ograniczania 
zanieczyszczeń punktowych rzek i zbiorników oraz zanieczyszczeń 
obszarowych,  w  tym problem odprowadzania nieoczyszczonych wód 
deszczowych z obszarów zurbanizowanych 

Polityka Wodna 
Państwa 

Wysoki poziom eutrofizacji jezior, a także sztucznych zbiorników 
wodnych oraz rzek, wynikający w dużej mierze z niewłaściwego 
prowadzenia zabiegów agrotechnicznych oraz z niedostatecznej 
sanitacji obszarów wiejskich i rekreacyjnych (eutrofizacja w wyniku 
presji ze  strony człowieka, a nie eutrofizacja naturalna) 

Polityka Wodna 
Państwa 

Brak jednolitej w skali kraju metody obliczania ładunków 
zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych oraz modelu analizy zlewni 
w układzie presja-stan 

Polityka Wodna 
Państwa 

Brak systemu pełnej i systematycznie aktualizowanej ewidencji źródeł 
zanieczyszczeń 

Polityka Wodna 
Państwa 

Niedostateczny rozwój sieci i urządzeń kanalizacyjnej, a w tym duża 
dysproporcja pomiędzy siecią wodociągową i kanalizacyjną na 
terenach wiejskich 

Polityka Wodna 
Państwa 

Niskie wykorzystanie transportu wodnego mającego korzystny wpływ 
na środowisko i będącego alternatywnym rozwiązaniem dla 
transportu drogowego 

Polityka Wodna 
Państwa 

Niepełne rozpoznanie ilości i stanu zagospodarowania zasobów 
dyspozycyjnych wód podziemnych (nie dotyczy  wód podziemnych   
uznanych   za  kopaliny  tj.: wód leczniczych, termalnych   
i  solanek) 

Polityka Wodna 
Państwa 
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Brak danych i metodyk określania potrzeb ekosystemów wodnych  
i od wody zależnych, w  tym adekwatnej do potrzeb siedlisk  
i gatunków,  metody określania przepływu nienaruszalnego, w tym 
brak rozpoznania siedlisk i gatunków w obrębie obszarów 
chronionych utrudniających ich ochronę administratorom rzek 

Polityka Wodna 
Państwa 

Nadmierne   przekształcanie    naturalnych   warunków    
hydromorfologicznych    wód powierzchniowych, w tym: zaburzenia 
ciągłości ekologicznej rzek i potoków oraz przerwanie   połączenia   
terenów   zalewowych   z   korytami   rzek,   zmiany   reżimu 
hydrologicznego eksploatacją kruszywa, nadmiernym zarastaniem 
koryt rzecznych, a także nieprawidłowymi zabiegami melioracyjnymi 

Polityka Wodna 
Państwa 

Zaśmiecanie koryt i dolin rzecznych Polityka Wodna 
Państwa 

Brak analizy rzeczywistych potrzeb regulacji i utrzymania koryt 
rzecznych zaliczanych do kategorii „cieków istotnych dla rolnictwa" 

Polityka Wodna 
Państwa 

Niezadowalający stan znacznej części ekosystemów wodnych i od 
wody zależnych, w tym wynikający także ze sprzeczności celów 
gospodarki rybackiej z celami Ramowej Dyrektywy Wodnej m.in. 
poprzez jednakowe traktowanie akwakultury i gospodarowania 
zasobami ichtiofauny w wodach powierzchniowych 

Polityka Wodna 
Państwa 

W zakresie zaspokajania potrzeb wodnych ludności i gospodarki   
Niedostateczne rozpoznanie potrzeb wszystkich użytkowników wód,  
w tym znaczącego zapotrzebowania na wodę energetyki jądrowej  
i dużych elektrowni cieplnych 

Polityka Wodna 
Państwa 

Brak spójnego systemu zbierania danych o wielkości poboru 
rzeczywistego wód (uwzględniającego także wielkość poboru 
nierejestrowanego) 

Polityka Wodna 
Państwa 

Okresowe lokalne deficyty wody w zaopatrzeniu ludności wynikające 
m.in. ze zbyt niskiego poziomu retencjonowania wód w zlewniach,  
a także okresowe niedobory wody dla celów rolniczych i brak 
rozpoznania realnych możliwości realizacji nawodnień  
z wykorzystaniem w ód powierzchniowych 

Polityka Wodna 
Państwa 

Brak dostatecznej kontroli strat wody w jej dystrybucji w sieciach 
wodociągowych 

Polityka Wodna 
Państwa 

Niewystarczający poziom retencji wód i jej odbudowy w procesie 
rozwoju związanego z  intensywnymi zmianami w użytkowaniu terenu 

Polityka Wodna 
Państwa 

Niewykorzystany  potencjał   rozwoju   dróg   wodnych   do   celów   
przewozowych   i turystycznych,   niski poziom   turystycznego  
wykorzystywania  rzek,   a  tym  samym niedostateczny udziału 
transportu wodnego w globalnych przewozach ładunków na 
terytorium Polski, niewykorzystywanie możliwości odciążenia 
komunikacji drogowej 

Polityka Wodna 
Państwa 
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Słabe wykorzystywanie efektów środowiskowych związanych  
z przeniesieniem części transportu z dróg lądowych na rzeki oraz ze 
zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii (energetyki 
wodnej) 

Polityka Wodna 
Państwa 

Niewystarczające rozpoznanie możliwości włączenia Polski  
w międzynarodowy system transportu wodnego w kontekście 
Porozumienia AGN 

Polityka Wodna 
Państwa 

Niski udział energetyki wodnej w bilansie energetycznym kraju (udział 
energii ze źródeł odnawialnych),   potęgowany   brakiem   
standaryzacji   warunków   lokalizacji   małej energetyki wodnej 

Polityka Wodna 
Państwa 

Niezadowalający stan techniczny i funkcjonalny obiektów 
hydrotechnicznych i brak warunków do dostosowywania wymagań  
w tym zakresie do potrzeb w warunkach rozwoju. 

Polityka Wodna 
Państwa 

W zakresie poziomu zagrożenia i stanu zabezpieczenia przed 
powodzią i suszą 

Polityka Wodna 
Państwa 

Niekontrolowany wzrost zagrożenia powodziowego na skutek utraty 
naturalnej retencji zlewni i retencji dolinowej rzek w procesie rozwoju 
urbanizacji, w warunkach braku jej odbudowy rekompensacyjnej,  
w tym zalesiania w obszarach sprzyjających rozwojowi powodzi  
i zagrożonych i suszą 

Polityka Wodna 
Państwa 

Presja osadnicza i rozwój gospodarczy na obszarach narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi 

Polityka Wodna 
Państwa 

Niewystarczający zakres opracowania, standaryzacji i wykorzystania 
prewencyjnych i nietechnicznych metod ograniczania skutków 
powodzi, w tym systemu monitoringu,  prognozowania wezbrań  
i ostrzegania, edukacji powodziowej oraz kontroli zmian w 
użytkowaniu  terenu  i  regulowania  spływu powierzchniowego   
w   terenach  słabo zagospodarowanych 

Polityka Wodna 
Państwa 

Niewystarczająca  pojemność   rezerw   powodziowych    
w   istniejących   zbiornikach retencyjnych   i    brak   mechanizmów    
dla   ich   uzyskania   przez   zmianę   zasad gospodarowania 
akwenem w sezonie powodziowym 

Polityka Wodna 
Państwa 

Niewykorzystane możliwości zwiększania techniczne i nietechniczne 
dla podnoszenia i odbudowy retencyjności zleni cząstkowych i 
obszarów drenażowych, a także brak standardowych działań dla 
retencjonowania wody w systemach melioracyjnych,, 

Polityka Wodna 
Państwa 

Zły stan utrzymania rzek w należytym stanie ułatwiającym przejście 
wód wezbraniowych 

Polityka Wodna 
Państwa 

Brak   rzetelnej   oceny   efektywności  funkcjonowania   i   celowości  
utrzymywania niektórych technicznych obiektów ochrony 
przeciwpowodziowej 

Polityka Wodna 
Państwa 
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Zły stan techniczny flotylli lodołamaczy. Polityka Wodna 
Państwa 

W zakresie organizacyjno - prawnym   
Rozproszenie   elementów  zarządzania gospodarką  wodną  między  
wiele instytucji szczebla  centralnego   oraz  regionalnego    
i  lokalnego,  przy jednoczesnym braku koordynacji międzyresortowej 
i jednoznacznego określenia kompetencji, zasad i form 
współdziałania   organów   administracji   rządowej   i   samorządowej   
w   dziedzinie gospodarowania wodami, zwłaszcza w odniesieniu do 
zobowiązań państwa w zakresie realizacji postanowień prawa 
wspólnotowego w  odniesieniu do gospodarowania wodami 

Polityka Wodna 
Państwa 

Łączenie w RZGW funkcji administrowania majątkiem Skarbu 
Państwa i zarządzania zasobami wodnymi, co jest sprzeczne  
z ogólnie przyjętymi zasadami zarządzania 

Polityka Wodna 
Państwa 

Niedostateczny poziom kompetencji zarządzających wodami  
w odniesieniu do decyzji dotyczących   użytkowania   zasobów,   
wykorzystania   urządzeń   wodnych, a także ograniczenia działań 
sprzyjających degradacji hydromorfologicznej i biologicznej akwenów 

Polityka Wodna 
Państwa 

Brak   mechanizmu   pozwalającego   na   monitorowanie   zmian   
zachodzących   w gospodarowaniu   wodą   w    systemach   
sektorowych:   wodociągi  i kanalizacja, odwadnianie kopalń, 
odwodnienia budowlane, melioracje rolne oraz nawodnienia  
i odwodnienia leśne i w konsekwencji możliwości oceny ich wpływu 
na stan wód, 

Polityka Wodna 
Państwa 

Niewystarczająca   integracja planowania  w  gospodarce   wodnej   
z planowaniem przestrzennym i gospodarczym i brak mechanizmów 
pozwalających na skuteczną współpracę w budowie dokumentów 
planistycznych zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
uzgodnień dotyczących ochrony ekosystemów wodnych  
i ograniczenia zagrożenia powodziowego 

Polityka Wodna 
Państwa 

Nieskuteczność egzekucji prawa obowiązującego w obszarze 
gospodarki wodnej oraz niewystarczająca  egzekucja  obowiązków  
wynikających z przepisów prawa przez właściwe organy 
(uzasadniane najczęściej „niską szkodliwością społeczną czynu") 

Polityka Wodna 
Państwa 

Brak jednolitego, spójnego systemu informatycznego wspierającego 
gospodarowanie i zarządzanie wodami, w tym zwłaszcza w zakresie: 
przyczyn i źródeł presji, stanu wód, bilansów wodno - gospodarczych 
i korzystania z wód, bazy danych o zagrożenia powodziowych - ich 
przyczynach i skutkach w zakresie szkód i strat powodziowych, oceny 
efektywności infrastruktury przeciwpowodziowej oraz rodzaju i 
zasięgu działań o charakterze nie technicznym, przyczyn i skutków 
suszy, a także innych istotnych dla zarządzania gospodarka wodną 

Polityka Wodna 
Państwa 
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Brak standardów w zakresie pozyskiwania i opracowywania danych 
poszczególnych sektorów gospodarki wodnej, a także utrzymania  
i weryfikacji ich baz, co ułatwiłoby także porządkowanie problemów 
monitoringu wód, a także standardowych narzędzi w zakresie 
modelowania i prognozowania stanu w ód i ich dynamiki 

Polityka Wodna 
Państwa 

Zagrożenie niewykonaniem pełnego zaplanowanego programu 
monitoringu w zakresie elementów chemicznych ze względu na 
ograniczenia finansowe 

Polityka Wodna 
Państwa 

Brak systemu pełnej i systematycznie aktualizowanej ewidencji źródeł 
zanieczyszczeń 

Polityka Wodna 
Państwa 

Brak jednolitej w skali kraju metody obliczania ładunków 
zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych oraz modelu analizy zlewni 
w układzie presja-stan 

Polityka Wodna 
Państwa 

Mało precyzyjny   system  prawny  i  niepełne   uregulowania prawne   
w   zakresie ustanawiania stref i obszarów ochronnych ujęć wód  
i ochrony głównych zbiorników w ód podziemnych, 

Polityka Wodna 
Państwa 

Niepełny system regulacji prawnych dla oceny i zarządzania ryzykiem 
powodziowym 

Polityka Wodna 
Państwa 

Fluktuacja kadr i niewystarczająca obsada zwłaszcza kadry wysoko 
wyspecjalizowanej KZGW, RZGW oraz państwowej  służby  
hydrologiczno-meteorologicznej  i państwowej służby 
hydrogeologicznej, GIOŚ oraz WIOŚ 

Polityka Wodna 
Państwa 

Niewystarczająca współpraca, małe wykorzystanie zaplecza naukowo 
- badawczego w zakresie badań studialnych wyprzedzających, 
rozwojowych oraz technologii planistycznych i projektowych na 
potrzeby gospodarowania wodami 

Polityka Wodna 
Państwa 

W zakresie finansowania zadań   
Brak rozdziału   finansowania    zarządzania    w    gospodarowaniu    
wodami    od administrowania majątkiem Skarbu Państwa należącym 
do gospodarki wodnej i polityki   opartej   na proporcjonalnej 
partycypacji   w   kosztach   inwestycyjnych   i eksploatacyjnych   
wszystkich   użytkowników   wód   i   urządzeń   wodnych   w   celu 
zmniejszenia obciążenia budżetu państwa 

Polityka Wodna 
Państwa 

Brak odpowiedniego finansowania zadań z zakresu zarządzania  
w gospodarowaniu wodami w warunkach nowej polityki wodnej UE,  
w tym niewystarczający system instrumentów   ekonomicznych  dla  
dostosowania  opłat za korzystanie  z wód do zwiększających się 
kosztów zasobowych i środowiskowych związanych z realizacją usług 
wodnych 

Polityka Wodna 
Państwa 
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Brak wystarczających sankcji finansowych stanowiących element 
systemu instrumentów ekonomicznych, pozwalających na 
wyeliminowanie zachowań polegających na nieprzestrzeganiu 
wymogów środowiskowych oraz naruszania decyzji administracyjnych 

Polityka Wodna 
Państwa 

Niewystarczające środki na realizację „Krajowego programu 
oczyszczania ścieków komunalnych " 

Polityka Wodna 
Państwa 

Niewystarczające finansowanie prac utrzymaniowych w zakresie 
urządzeń i budowli wodnych, skutkujące niezadowalającym stanem 
technicznym tych obiektów (w tym obiektów stale lub okresowo 
piętrzących) 

Polityka Wodna 
Państwa 

Brak środków na przygotowanie inwestycji przyszłościowych - ujętych 
systemowo, w szczególności dokumentacji koniecznych dla 
podejmowania starań  o pozyskanie środków finansowych, zwłaszcza 
w odniesieniu do systemu ochrony przed powodzią 

Polityka Wodna 
Państwa 

Niestabilne finansowanie i niewystarczająca wielkość środków 
przeznaczanych na realizację monitoringu ilości i jakości  wód 
powierzchniowych i podziemnych, niewystarczające finansowanie  
i brak stabilizacji finansowej jednostek organizacyjnych gospodarki 
wodnej (KZGW, RZGW oraz państwowej służby hydrologiczno-
meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej) 

Polityka Wodna 
Państwa 

Niewystarczające środki finansowe na edukację społeczną  
w dziedzinie ochrony wód, racjonalnego korzystania z wód i ochrony 
przeciwpowodziowej 

Polityka Wodna 
Państwa 

PROBLEMY PRZYSZŁOŚCOWE   
Rozproszona zabudowa (osadnictwo) – utrudnienia wodno-
kanalizacyjne, uszczelnianie gruntów skutkujące zwiększającym się 
spływem, osuszanie terenów podmokłych 

Polityka Wodna 
Państwa 

Zmiany klimatyczne - wzrost częstotliwości i zasięgu suszy  
w okresach letnich, a także wzrost częstotliwości i nasilania się 
ekstremalnych zdarzeń powodziowych. 

Polityka Wodna 
Państwa 

Zwiększenie produkcji biomasy oraz rozwój rolnictwa – zwiększone 
potrzeby wodne w okresie wegetacyjnym 

Polityka Wodna 
Państwa 

Wzrost intensywności produkcji rolnej – zagrożenie dla jakości wód Polityka Wodna 
Państwa 

Ochrona przed powodzią i suszą na obszarach NATURA 2000 – 
„konflikt interesów” 

Polityka Wodna 
Państwa 

Wzrost udziału procentowego obszarów chronionych w tym obszarów 
NATURA 2000 – może powodować problemy z regulacją rzek, 
ochroną przed suszą i powodzią na tych tenarach 

Koncepcja 
Przestrzennego 

Zagospodarowania 
Kraju,  

„Polska 2030” 
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Zwiększenie roli OZE (biomasa) – zwiększone potrzeby wodne  
w okresie wegetacyjnym 

Koncepcja 
Przestrzennego 

Zagospodarowania 
Kraju 

„Polska 2030” 

Zwiększenie udziału OZE (en. wodna) – może wystąpić konflikt na 
obszarach NATURA 2000 oraz konieczność rozwiązania problemu 
wynikającego z braku bądź zbyt małych przepławek i ginięcia 
wodnych gatunków wędrownych 

Koncepcja 
Przestrzennego 

Zagospodarowania 
Kraju, 

„Polska 2030” 

Poprawa atrakcyjności i efektywności żeglugi – prace mogą 
powodować prostowanie cieków i zmniejszanie retencyjności 

Koncepcja 
Przestrzennego 

Zagospodarowania 
Kraju, 

„Polska 2030” 

Inwestycje drogowe – osuszanie terenów (nie tylko podczas realizacji 
inwestycji, ale także w okresie użytkowania dróg) 

Koncepcja 
Przestrzennego 

Zagospodarowania 
Kraju, 

„Polska 2030” 
 
Jak widać, znaczna część problemów, które zostały „uwidocznione” w dokumentach 
programowo-strategicznych została zauważona także przez respondentów badań 
przeprowadzonych przez KB PRETENDENT. 
 
 

6.1.4. Artykuły sponsorowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, kierując się potrzebą zaznajomienia szerokiego 
kręgu osób (zarówno zajmujących się gospodarką wodną zawodowo jak i będących 
tylko użytkownikami wód w ramach korzystania powszechnego, w tym osób 
fizycznych) wynikami konsultacji przeprowadzonych na szczeblu centralnym 
(badania KB PRETENDENT oraz dyskusja na Krajowym Forum Wodnym) skierował 
syntetyczny materiał informacyjno-edukacyjny pt. „W trosce o dobry stan wód – 
wyniki konsultacji społecznych” do niżej wymienionych czasopism: 

• Aura (w przygotowaniu do druku), 
• Agroserwis (publikacja w numerze 17/2012), 
• Biznes & Ekologia (publikacja w numerze 116/2012), 
• Gaz, woda i technika sanitarna (w przygotowaniu do druku), 
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• Gospodarka wodna (w przygotowaniu do druku), 
• Środowisko (publikacja w numerze 17/473/2012). 

 
W skierowanym do publikacji materiale informacyjno-edukacyjnym zwraca się uwagę 
na znaczenie udziału społeczeństwa w kształtowaniu właściwej gospodarki wodnej, 
zauważając równocześnie (na podstawie badań przeprowadzonych na grupie 
ekspertów liczącej 770 osób), że: 

• blisko połowa ekspertów nie dostrzega w swoim otoczeniu istotnych 
problemów związanych z gospodarką wodną (największy odsetek to 
przedsiębiorcy), więcej w dorzeczu Odry (47 proc.) niż w dorzeczu Wisły 
(45 proc.), 

• w „Katalogu istotnych problemów” wymieniano najczęściej dwa problemy 
jakościowe: 
o złą jakość wody (wymieniana najczęściej przez przedstawicieli rolnictwa 

i rybactwa oraz środowiska akademickiego, najrzadziej - 
przedstawiciele NGO) – 33 %, przy czym pojęcie to ujmuje w sobie 
zagadnienia związane zarówno z zanieczyszczeniami wód 
powierzchniowych jak i podziemnych bez wyraźnego wskazania na 
konkretny problem/przyczynę (jest to spowodowane zastosowaniem 
pytania otwartego i pojawiających się w związku z tym nieprecyzyjnych 
odpowiedzi wśród respondentów), 

o zanieczyszczenia wód powierzchniowych (wymieniana najczęściej 
przez przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych oraz 
administracji publicznej, najrzadziej przez przedstawicieli NGO) – 19 %, 

• w „Katalogu istotnych problemów” wymienianym najczęściej problemem 
ilościowym był brak wody (tak uważało 14 % respondentów z dorzecza 
Wisły i 7 % z dorzecza Odry) – 10 %, 

• jako problemy nie ujęte w „Katalogu ...”, wymieniano najczęściej: 
o zagrożenia powodzią i podtopieniami – 6 % udział wg hierarchii 

ważności, 
o niedoskonałe regulacje prawne – 3 % udział wg hierarchii ważności, 

• za podstawowe przyczyny problemów wpływających na stan wód 
eksperci uznali: 
o eksploatację kruszywa z koryt i dolin rzecznych – 19 %, 
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o nadmierny pobór wód podziemnych – 9 %, 
o eksploatację górniczą powodującą występowanie lejów depresji – 6 %, 
o zbyt duży ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników  

z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych – 6 %. 
 
W artykule zwraca się też uwagę, że z badań opinii społecznej (grupa 4400 osób) 
wypływają następujące wnioski:  

• problemów związanych z gospodarką wodną nie dostrzega 66 % 
respondentów, 

• różnego rodzaju problemy występujące w okolicy (w najbliższym otoczeniu 
respondenta) dostrzega 21 % respondentów,  

• w kwestii problemów gospodarki wodnej nie potrafi się wypowiedzieć 13 % 
respondentów, 

• Polacy dostrzegają przede wszystkim problemy mające bezpośredni  
i doraźny wpływ na ich życie, 

• spontanicznie wymieniane były następujące problemy gospodarki wodnej: 
o zanieczyszczenia wód powierzchniowych – 29 %, 
o złą jakość wody – 19 %, 
o powódź i podtopienia – 16 %, 
o brak wody – 15 % 

• najczęściej wymienianymi przyczynami problemów związanych  
z gospodarką wodną były: 

• zanieczyszczenie odbiorników wodnych oraz koryt rzecznych i potoków – 
18 %, 

• niewystarczający stopień oczyszczenia wód, słaba jakość wód 
uzdatnionych – 16 %. 

 
Tekst materiału informacyjno-edukacyjnego skierowanego do publikacji  
w wymienionych wyżej czasopismach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego 
opracowania. 
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6.1.5. Ujęcie statystyczne działań w ramach konsultacji społecznych 
prowadzonych na szczeblu krajowym 

Konsultacje prowadzone na szczeblu krajowym, przede wszystkim przez KB 
PRETENDENT (na zlecenie KZGW) pozwoliły na uzyskanie zbiorów danych, które 
obrazują stan wiedzy społeczeństwa polskiego o problemach gospodarki wodnej 
występujących w naszym kraju oraz o przyczynach występowania tych problemów. 
Struktura badanych grup (4200 osób i 770 osób) pozwala stwierdzić, jaki jest 
stosunek określonych grup polskiego społeczeństwa do problemów gospodarki 
wodnej. 
 
Na podkreślenie zasługuje dość smutna konstatacja, że stan wiedzy społeczeństwa 
o problemach gospodarki wodnej jest dość niski. Tylko 21 % badanych w grupie 
4200 osób potrafiło spontaniczne wskazać problemy gospodarki wodnej (najczęściej 
o znaczeniu lokalnym) zaś 66 % nie zauważało tych problemów (13 % nie miało 
wyrobionego poglądu).  
 
Obydwie badane grupy różniły się strukturą społeczno-zawodową. Struktura grupy 
4200 osób odzwierciedlała strukturę polskiego społeczeństwa zaś grupa 770 osób 
reprezentowała grupy zawodowo zajmujące się problematyką gospodarki wodnej. 
Wszystkie grupy docelowe wskazują we wszystkich przypadkach na główne 
przyczyny tj. eksploatacja kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych, nadmierny pobór 
wód podziemnych, eksploatacja górnicza powodująca występowanie lejów depresji 
oraz na zbyt duży ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników 
z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych. 
 
Dla przedstawicieli administracji równie istotną przyczynę stanowi zabudowa  
i niewłaściwa regulacja cieków, dla rolnictwa i rybactwa oraz organizacji 
ekologicznych do listy podstawowych przyczyn dochodzi nadmierny pobór wód 
powierzchniowych. 
 
Szczegółowe zestawienie preferencji w ustalaniu przyczyn występowania problemów 
gospodarki wodnej, w ujęciu wg grup docelowych i wg RZGW przedstawiono  
w tabelach: odpowiednio – 6.1.4 i 6.1.5 zaś pełna lista wniosków z badań ilościowych 
grupy 770 respondentów zamieszczona jest w raporcie KB PRETENDENT. 
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Interesujące jest porównanie hierarchii zarówno problemów gospodarki wodnej jak  
i ich przyczyn, wynikającej z badania ilościowego obydwu grup respondentów.  
Porównanie to przedstawiono w tabelach 6.1.7 i 6.1.8.  
 
Tabela 6.1.7. 
Porównanie hierarchii problemów gospodarki wodnej wg badanych grup 
respondentów (na próbie 4200 osób i próbie 770 osób) 

Problemy gospodarki wodnej 

Hierarchia problemów [% wypowiedzi]  
wg badań ilościowych 

przeprowadzonych na próbie: 
4200 osób 770 osób 

Obniżanie zwierciadła wód podziemnych 1 3 
Zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód 
powierzchniowych 1 5 

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych 29 19 
Zasolenie wód powierzchniowych 0 0 
Zanieczyszczenia wód podziemnych 0 1 
Zmiana naturalnych warunków morfologicznych 2 2 

Brak wody 15 10 

Zła jakość wody 19 33 

Niedoskonałe prawo wodne/regulacje prawne 1 3 
Nakładające się kompetencje, niekorzystny 
podział administracyjny wśród instytucji 
kontrolujących gospodarkę wodną 

1 2 

Brak bilansu wodnego 0 0,8 
Niskie nakłady finansowe na politykę wodną 5 5 
Mała świadomość ekologiczna Polaków 1 3 
Brak skanalizowania niektórych miejscowości 4 2 
Inne 3 2 
Powódź, podtopienia 16 6 
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Tabela 6.1.8. 
Porównanie hierarchii przyczyn występowania problemów gospodarki wodnej wg 
badanych grup respondentów (na próbie 4200 osób i próbie 770 osób) 

Przyczyny występowania problemów gospodarki wodnej, 
wyszczególnione podczas badania ilościowego grup 
respondentów 

Hierarchia problemów  
[% wypowiedzi]  

wg badań ilościowych 
przeprowadzonych na próbie: 

4200 osób 770 osób 
Zanieczyszczenie odpadami zbiorników wodnych oraz koryt 
rzek i potoków 18,2 - 

Niewystarczający stopień oczyszczenia wód, słaba jakość 
wód uzdatnionych, niesprawna(uszkodzona)  instalacja 
wodociągowa, twarda woda, ujęcie wody niskiej jakości, 
skażone wody 

15,9 - 

Niewłaściwa regulacja cieków, brak regulacji koryta 
nieudrożnione 7,4 - 

Niewystarczająca liczba ujęć wody, źle działające 
wodociągi, wadliwie zaprojektowana infrastruktura, 
problemy z dostawą wody 

6,4 - 

Odcieki ze składowisk odpadów (w tym odcieki z hałd 
przemysłowych, zanieczyszczenia przemysłu, 
nieoczyszczone ścieki) 

4,0 - 

Zaniedbania i zaległości w zakresie melioracji 
podstawowych i szczegółowych oraz prace melioracyjne* 4,0 1,0* 

Spowodowane czynnikami meteorologicznymi (opad, wiatr, 
niskie temperatury zatory lodowe) 3,6 - 

Nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych i terenów 
rekreacyjnych 2,9 1,0 

Inne 2,6 - 
Zła ochrona przeciwpowodziowa 2,4 - 
Trudności finansowe wynikające z potrzeby wydatkowania 
znacznej puli pieniędzy przez administrację samorządową 2,3 - 

Wysokie koszty korzystania z wody, narzucone wysokie 
opłaty 2,0 - 

Niedostateczna sanitacja wsi i obszarów miejskich 1,9 - 
Wysoki poziom wód gruntowych 1,6 - 
Skutki działania bobrów 1,3 - 
Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych 1,2 0,4 
Odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków opadowych  
z terenów zabudowanych, zwłaszcza z ciągów 
komunikacyjnych 

1,2 - 
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Inne przyczyny zanieczyszczenia wód 1,1 - 
Brak środków na finansowanie ochrony 
przeciwpowodziowej 1,1 - 

Nadmierny pobór wód podziemnych  - 9 
Eksploatacja górnicza - występowanie lejów depresji na 
znacznych obszarach  1,0 3 

Eksploatacja kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych  - 19 
Nadmierny pobór wód powierzchniowych - 2 
Budowa zapór i stopni wodnych - 1 
Szczytowa praca elektrowni wodnych - 0,9 
Zmniejszenie naturalnej retencji zlewni - 0,7 
Zabudowa i niewłaściwa regulacja cieków - 3 
Niewłaściwa gospodarka na stawach rybnych - 2 
Zbyt duży ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do 
odbiorników z oczyszczalni ścieków komunalnych  
i przemysłowych 

- 6 

 
Jak widać z dokonanego zestawienia obydwie badane grupy (mimo zapewnienia 
reprezentatywności względem struktury społeczeństwa polskiego) inaczej oceniają 
ważność analizowanych kwestii (spraw, aspektów itp.).  
 
 

6.2. Podsumowanie działań w ramach konsultacji społecznych na 
szczeblu regionalnym 

Konsultacje wymienionych wcześniej dokumentów na szczeblu regionalnym 
prowadzone były przez regionalne zarządy gospodarki wodnej.  
 
Każdy z regionalnych zarządów gospodarki wodnej organizował konsultacje  
w sposób, który najlepiej odpowiadał specyfice regionu, przy czym ważnym 
czynnikiem kształtującym model prowadzenia konsultacji były doświadczenia  
z I cyklu sporządzania planów gospodarowania wodami, które dobiegły końca  
w czerwcu 2009 roku. Wtedy to bowiem po raz pierwszy w Polsce, na tak dużą skalę 
społeczeństwo zostało zaproszone do dyskusji na temat planów i działań, które 
wpłyną na stan naszych rzek, jezior, a tym samym na możliwości rozwoju Polski  
w nadchodzących latach. 
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Jako podstawę w planowaniu konsultacji regionalne zarządy gospodarki wodnej 
wykorzystywały "Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy 
Wodnej w Polsce", przyjęty przez Kierownictwo Resortu Ministerstwa Środowiska  
w dniu 19 sierpnia 2005 roku oraz w regionalne „Programy udziału społeczeństwa  
w procesie planowania gospodarowania wodami”, zatwierdzone przez dyrektorów 
RZGW, obejmujące m. in. szereg działań informacyjnych, udział w spotkaniach 
lokalnych oraz konferencjach branżowych, obsługę punktów informacyjnych oraz 
zbieranie uwag i wniosków z konsultacji społecznych. Należy podkreślić, że 
wymienione wyżej „Programy ...” zostały zaktualizowane w roku 2010. 
 
W "Programie…" zidentyfikowano i wybrano grupy społeczne, które należy 
zaangażować we wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej, instytucje odpowiedzialne 
za zapewnienie udziału społeczeństwa, formy, metody i narzędzia niezbędne w tym 
procesie oraz określono szacunkowe koszty przeprowadzenia procesu udziału 
społeczeństwa. Przedstawiono i przeanalizowano w nim również podstawy prawne 
oraz harmonogram przeprowadzenia procesu udziału społeczeństwa ze 
szczególnym uwzględnieniem zapisów zawartych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. 
 
Jako grupy docelowe uznano: 

• osoby fizyczne – grupa 1 (wydzielona dla potrzeb niniejszego 
opracowania z uwagi na dużą ilość zgłoszeń, które pochodzą właśnie od 
osób fizycznych), 

• organizacje ekologiczne – grupa 2, 
• administracja publiczna (rządowa i samorządowa) – grupa 3, 
• użytkownicy środowiska – przemysł – grupa 4, 
• użytkownicy środowiska – sektory pozaprzemysłowe (np. rolnictwo, 

rybactwo, rybołówstwo) – grupa 5, 
• inne podmioty (instytuty badawcze, szkoły wyższe itp.) – grupa 6. 

 
Wydzielenie wymienionych wyżej grup docelowych ma związek z ich rolą  
w systemach gospodarowania wodami.  
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Podkreślanie roli osób fizycznych, jako najliczniejszej grupy konsumentów wody  
i użytkowników zasobów wodnych (a zatem mającej wpływ bezpośredni i/lub 
pośredni) na jej zasoby i jakość, nie wydaje się uzasadnione.  
 
Należy jednakże podkreślić rolę administracji rządowej i samorządowej, która tworzy 
ramy instytucjonalne i instrumentarium gospodarowania wodami oraz 
pozarządowych organizacji ekologicznych, jako zorganizowanej (mniej lub bardziej) 
siły mającej przeciwdziałać niewłaściwym praktykom w korzystaniu ze środowiska,  
w tym gospodarowania wodami.  
 
Administracja rządowa: do jej obowiązków należy m. in. tworzenie zasad 
gospodarowania wodami, w tym przepisów prawnych, kontrola podmiotów 
korzystających ze środowiska, w tym gospodarujących wodami oraz monitorowanie 
środowiska. Jest ona reprezentowana na szczeblu centralnym przez Radę Ministrów 
i ministerstwa (np. przez Ministerstwo Środowiska) oraz urzędy centralne (np. 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa i inne). Na szczeblu regionalnym, w tym wojewódzkim, działają m.in.:  
urzędy wojewódzkie, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, wojewódzkie 
stacje sanitarno-epidemiologiczne, stacje chemiczno-rolnicze, regionalne dyrekcje 
ochrony środowiska, dyrekcje regionalne lasów państwowych, urzędy morskie, i inne. 
 
Administracja samorządowa: do jej obowiązków należy programowanie rozwoju 
regionalnego z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, reglamentacja 
środowiskowa (wydawanie większości decyzji pozwalających na korzystanie ze 
środowiska, z uwzględnieniem zasad przezorności i prewencji oraz zapobiegania 
zanieczyszczeniom itp. Administracja samorządowa reprezentowana jest m.in. przez 
urzędy marszałkowskie, zarządy melioracji i urządzeń wodnych, starostwa 
powiatowe, urzędy miast i gmin oraz związki miast i gmin itp. 
 
Ekologiczne organizacje pozarządowe (NGO) swoje działania koncentrują głownie 
na projektach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska, w tym środowiska 
wodnego. Mają dość szerokie uprawnienia w postępowaniu w sprawach ochrony 
środowiska, a przede wszystkim mogą w sposób nieskrępowany prezentować nawet 
najbardziej kontrowersyjne poglądy w tych sprawach, nawet bez przekonywujących 
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argumentów merytorycznych. Specyfika działania NGO z jednej strony zmusza 
organy administracji publicznej (rządowej i samorządowej) do wnikliwego 
rozpatrywania ich postulatów (co może mieć pozytywny skutek dla środowiska),  
z drugiej zaś – może hamować procesy inwestycyjne, nawet wtedy, gdy brak jest 
racjonalnych (i udokumentowanych) przesłanek o ich szkodliwości dla środowiska.   
 
Użytkownicy środowiska (w tym wód) są dużą i bardzo zróżnicowaną grupą 
podmiotów. Dla potrzeb związanych z planowaniem gospodarowania wodami 
użytkownicy środowiska zostali podzieleni na dwie grupy: na użytkowników 
należących do sektorów przemysłowych (np. przemysł chemiczny, energetyka itd.) 
oraz na użytkowników środowiska zaliczanych do sektorów pozaprzemysłowych (np. 
rolnictwo, rybactwo, rybołówstwo itp.). 
 
Inne podmioty, to jednostki organizacyjne nie mieszczące się w wymienionych 
wyżej grupach. Zalicza się tu m. in.: instytuty naukowo‐badawcze, szkoły wyższe, 
stowarzyszenia naukowe, instytucje użyteczności publicznej, w tym np. Polski 
Związek Wędkarski czy też Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. 
 
Klasyfikacja podmiotów uczestniczących w konsultacjach organizowanych przez 
regionalne zarządy gospodarki wodnej, uzgodniona z Krajowym Zarządem 
Gospodarki Wodnej, została przedstawiona w załączniku Nr 6.  
 
Bardzo efektywne okazały się posiedzenia Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, 
które są organami opiniodawczo-doradczymi dyrektorów RZGW. Są one 
powoływane zarządzeniami dyrektorów RZGW a do zakresu ich zadań należy 
wyrażanie opinii w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym,  
w szczególności zajmowanie stanowiska w procesie opracowywania planów 
gospodarowania wodami (konsultowanie raportów, dokumentów i wykazów). W skład  
komisji wchodzą przedstawiciele organów administracji publicznej, organizacji 
samorządu gospodarczego, pozarządowych organizacji ekologicznych, organizacji 
społecznych oraz użytkowników wód (w tym zakładów przemysłowych). 
 
W sprawach dotyczących konsultowanych dokumentów stanowiska zajęły także 
Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych, działające na obszarze każdego  
RZGW. Rady działają jako organy opiniodawczo-doradcze przy dyrektorach 
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regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zgodnie z przepisem art. 100 i 101 
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145). Do zakresu 
działania Rad Regionów należy, m.in. opiniowanie dokumentacji, o których mowa  
w art. 113 ust. 3, i wykazów, o których mowa w art. 113   ust. 4 ustawy Prawo wodne 
oraz projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. W skład 
Rady Regionu Wodnego wchodzą przedstawiciele organów samorządu 
terytorialnego, organizacji gospodarczych, rolniczych, rybackich oraz społecznych 
związanych z gospodarką wodną, a także przez zakładów korzystających z wód oraz 
właścicieli wód nienależących do Skarbu Państwa, powoływani na okres 4 lat. 
 
Efekty konsultacji społecznych prowadzonych na szczeblu regionalnym były 
zróżnicowane. Opinie o konsultowanych dokumentach były skrajnie różne: od braku 
uwag (można zatem przypuszczać, że podmiot uczestniczący w konsultacjach 
akceptował w całości i bez zastrzeżeń  analizowane dokumenty) do wniosków  
o odrzucenie w całości „Przeglądu istotnych problemów ...” (takie stanowisko   
zaprezentował m. in. Zarząd Województwa Dolnośląskiego). Niektórzy uczestnicy 
konsultacji poza uwagami i propozycjami o charakterze systemowym (odnoszących 
się zagadnień o szerokim zasięgu) zgłaszali uwagi o znaczeniu lokalnym (np. skargi 
na niewłaściwe zabezpieczenie przeciwpowodziowe konkretnej miejscowości, a 
nawet poszczególnych zabudowań) lub propozycje mające charakter lobbingu. 
Szczegółowa analiza uwag i propozycji zgłoszonych na szczeblu regionalnym 
znajduje się w rozdziale 6.2.8. Jako ważny pozytyw konsultacji należy uznać fakt, iż 
uczestnicy procesu konsultacji dość wyraźnie rozdzielali problemy, które wynikały  
z „przyczyn”  od problemów, które wynikają ze skutków”. Aspekt ten zostanie bardziej 
dokładnie opisany w rozdziale 7.1. 

 
 

6.2.1. Podsumowanie działań w ramach konsultacji społecznych 
prowadzonych przez RZGW w Krakowie 

RZGW w Krakowie w procesie konsultacji przedmiotowych dokumentów 
wykorzystywał następujące narzędzia komunikowania się z zainteresowanymi 
podmiotami: 

• informacja o konsultacjach na stronie internetowej RZGW, 
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• rozesłanie informacji o konsultacjach wraz z „Harmonogramem (…)”, 
„Przeglądem (…)” oraz formularzem składania uwag (poczta tradycyjna, 
mail, biuletyn), 

• punkty informacyjne w RZGW (informacja na tablicy ogłoszeń + 
udostępnienie konsultowanych dokumentów w siedzibie RZGW  
w Krakowie  i w Zarządach Zlewni), 

• konsultacje projektów dokumentów z członkami Rady Regionu Wodnego 
Górnej Wisły i Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, 

• merytoryczne wsparcie stoiska KZGW na targach POLEKO,  
• publikacja przez RZGW artykułu o trwających konsultacjach w prasie 

branżowej, 
• działania edukacyjne,  
• wstępne podsumowanie na Krajowym Forum Wodnym konsultacji 

społecznych na poziomie regionalnym, przeprowadzonych przez RZGW  
w Krakowie.  

 
Na stronie internetowej RZGW w Krakowie zamieszczono pełną informację  
o prowadzonych konsultacjach „Harmonogramu (…)” i „Przeglądu (…)”. 
Odwiedzający stronę internetową www.krakow.rzgw.gov.pl mieli okazję dowiedzieć 
się o szczegółach trwającego II cyklu planistycznego oraz o przedmiocie i przebiegu 
połączonej I i II tury konsultacji społecznych. Zachętą do wnoszenia uwag był 
zamieszczony na naszej stronie elektroniczny formularz składania uwag.  
 
RZGW w Krakowie przeprowadził dystrybucję informacji o prowadzonych 
konsultacjach do wskazanych grup docelowych wysyłając 700 kompletów 
materiałów, na które składały się konsultowane dokumenty wraz z pismem 
przewodnim oraz plakatem informacyjnym o konsultacjach. Ilość materiałów 
informacyjnych wysłanych do poszczególnych grup docelowych oraz ilość 
uzyskanych odpowiedzi (z określeniem sposobu przekazania do RZGW uwag  
i propozycji) przedstawiono w tabeli 6.2.1. 
 
 
 
 

http://www.krakow.rzgw.gov.pl/�
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Tabela 6.2.1. 
Ilość materiałów informacyjnych wysłanych przez RZGW w Krakowie do 
poszczególnych grup docelowych oraz ilość uzyskanych odpowiedzi (z określeniem 
sposobu przekazania do RZGW uwag i propozycji) 

Wyszczególnienie 
Ilość 

ogółem 
w tym w odniesieniu do grupy docelowej: 

1 2 3 4 5 6 
Ilość wysłanych 
kompletów informacji 

700 Brak danych w dostępnych materiałach 

Ilość odpowiedzi 
ogółem,  
w tym przekazanych: 

74 2 3 57 7 3 2 

- pocztą tradycyjną 56 0 0 50 3 2 1 
- pocztą elektroniczną 17 2 2 7 4 1 1 
- osobiście 0 0 0 0 0 0 0 
- w inny sposób 1 0 1 0 0 0 0 
 
Dla przypomnienia oraz zmobilizowania stron potencjalnie zainteresowanych 
możliwością wypowiedzenia się podczas konsultacji społecznych, regularnie 
rozsyłano również informacje i zaproszenia do konsultacji w formie e-mailowej. 
 
Materiały informacyjne dotyczące konsultowanych dokumentów, w tym papierowe 
wersje projektów „Harmonogramu (…)” i „Przeglądu (…)” oraz formularze składania 
uwag były wyłożone w punktach informacyjnych: 

• w siedzibie RZGW w Krakowie, 
• w podległych RZGW jednostkach terenowych (Zarządach Zlewni).  

Dodatkowymi informacjami w tym zakresie służyli pracownicy RZGW, czuwający nad 
przebiegiem konsultacji i gromadzący napływające uwagi. 
 
Konsultowane dokumenty zostały także przeanalizowane i zaopiniowane przez Stałą 
Komisję ds. Udziału Społeczeństwa i Radę Regionu Wodnego (RGWRW) Górnej 
Wisły, będących organami opiniodawczo-doradczymi Dyrektora RZGW. Zarówno 
Komisja działająca przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły, 
jak i sama Rada stanowią zrównoważoną reprezentację wielu grup interesu 
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skupionych wokół korzystania ze środowiska wodnego. Tym samym stanowią one 
cenne wsparcie dla procesu kształtowania gospodarki wodnej w skali regionalnej. 
 
Na wrześniowym, wspólnym posiedzeniu RGWRW Górnej Wisły i Stałej Komisji ds. 
US, zebranym członkom Rady i Komisji zaprezentowano zawartość merytoryczną 
przygotowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej projektów 
„Harmonogramu (…)” i „Przeglądu (…)”. Natomiast podczas grudniowego 
posiedzenia, zarówno Rada Regionu Wodnego Górnej Wisły, jak i działająca przy 
niej Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa, zaopiniowały oba dokumenty 
pozytywnie i nie wniosły do nich uwag. 
 
Podczas targów POLEKO 2011 w Poznaniu, w dniu 23 listopada 2011 roku, 
pracownicy RZGW w Krakowie wsparli merytorycznie Krajowy Zarząd Gospodarki 
Wodnej w ramach stoiska dotyczącego konsultacji społecznych w gospodarce 
wodnej. Celem tego działania było informowanie odwiedzających Międzynarodowe 
Targi Ochrony Środowiska POLEKO o II cyklu planistycznym w planowaniu 
gospodarowania wodami w Polsce zgodnie Ramową Dyrektywą Wodną oraz  
o połączonej I i II turze konsultacji społecznych dotyczących „Harmonogramu (…)”  
i „Przeglądu (…)”. 
 
Dla zwiększenia zasięgu i skuteczności informacji o planowaniu w gospodarce 
wodnej, w miesięczniku AURA, w numerze z lutego 2012 roku, opublikowany 
został artykuł wyjaśniający wszystkie aspekty, przedmiot i cele konsultacji 
społecznych „Harmonogramu ...” i „Przeglądu istotnych problemów ...”, które 
przeprowadza już po raz kolejny Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. 
 
RZGW w Krakowie duże znaczenie przykłada do działalności edukacyjnej. To 
narzędzie, o strategicznym znaczeniu dla gospodarki wodnej, zostało wykorzystane 
także w procesie konsultacji „Harmonogramu ...” i „Przeglądu istotnych problemów 
...” poprzez: 

• szkolenie z zakresu elementów Ramowej Dyrektywy Wodnej i gospodarki 
wodnej przeprowadzone przez Fundację „Czysta Wisłoka”. Warsztaty 
przeprowadzone przez tą organizację, w których wzięło udział ponad 90 
osób, opierały się w dużej mierze na przekazanych przez RZGW  
w Krakowie projektach „Harmonogramu (…)” i „Przeglądu (…)”. 
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• cykl warsztatów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska wodnego  
i zasobów wodnych wśród kilku szkół na terenie zlewni rzeki San  
w Przemyślu. Zajęcia odbywały się w szkołach podstawowych dla grup 
wiekowych w klasach 1-3 i 4-6 oraz w gimnazjach. Łącznie, w ciągu kilku 
dni przedstawiciele RZGW w Krakowie przebywali w 8 szkołach i spotkali 
się z uczniami 28 klas, co daje w rezultacie ponad 700 uczestników 
warsztatów. 

 
Dla wstępnego omówienia wyników konsultacji RZGW w Krakowie przedstawiło 
prezentację na V Krajowym Forum Wodnym, które w tym roku stanowiło ważną 
platformę porozumienia i zaangażowania społecznego w konsultacje.  
 
Mając powyższe na względzie można uznać, że wszyscy zainteresowani tematyką 
gospodarowania wodami mieszkający lub prowadzący jakąkolwiek działalność na 
obszarze działania RZGW w Krakowie, mieli możliwość uzyskania informacji 
dotyczących projektów konsultowanych dokumentów oraz trwającego procesu 
konsultacji społecznych. 
 
Efektem prowadzonych przez RZGW w Krakowie działań informacyjno-
konsultacyjnych i edukacyjnych było uzyskanie uwag i postulatów dotyczących 
dokumentów poddawanych konsultacjom od 74 podmiotów. Aktywność 
przedstawicieli poszczególnych grup docelowych zgłaszających uwagi i propozycje 
była następująca: 

• administracja publiczna – 76 %,  
w tym: 
o administracja samorządowa – 71 %, 
o administracja rządowa – 5 %, 

• użytkownicy – 14 %, 
• pozarządowe organizacje ekologiczne (NGO) – 4 % 
• instytuty naukowo-badawcze i szkoły wyższe – 3 %, 
• osoby prywatne – 3 % 
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Struktura ilościowa uwag zgłoszonych do RZGW w Krakowie była następująca: 
• uwagi do projektu „Harmonogramu (…)” stanowiły 4 % zgłoszonych uwag 

(pochodziły od 3 podmiotów), a postulaty dotyczyły obiekcji co do 
zaplanowanych działań lub wydłużenia terminów realizacji niektórych 
zadań, 

• uwagi do projektu „Przeglądu istotnych problemów ...”stanowiły 69 % 
zgłoszonych uwag, 

• pozostałe pisma nie zawierały uwag i propozycji. 
 
Respondenci najczęściej podnosili kwestie dodania do ostatecznej wersji „Przeglądu 
(…)” innych, ich zdaniem równie istotnych problemów gospodarki wodnej, bądź też 
korekty aktualnej listy pod kątem merytorycznym, przy czym za najważniejsze 
problemy, które powinny znaleźć się także w „Przeglądzie ...” uznawano: 
 

• obniżanie zwierciadła wód podziemnych 
• zanieczyszczenie wód 
• zagadnienia powodziowe  
• szkody powodowane przez naturalne cieki wodne 
• niedociągnięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
• niewystarczające finansowanie gospodarki wodnej 
• niespójne regulacje prawne  
• zaśmiecanie rzek i potoków 
• zaburzenia ciągłości biologicznej cieków wodnych 
• nadmierny pobór kruszywa z koryt rzecznych 
• potrzeba skoordynowanego i spójnego planowania przestrzennego 
• niedostateczne ujęcie zagadnień związanych z perspektywami 

hydroenergetyki i żeglugi 
• zanikanie ekosystemów zależnych od wód 
• niski poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa 
• nadmierny spływ powierzchniowy. 

 
Wg opinii RZGW w Krakowie, wyrażonej w sprawozdaniu z przeprowadzonych 
konsultacji, „uczestnicy konsultacji poruszali w swoich uwagach i komentarzach 
dokładnie te elementy, które pojawiały się już w pierwszym cyklu konsultacji (m.in. 
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problem niedofinansowania gospodarki wodnej, szkody powodowane przez cieki 
wodne, zanieczyszczenie wód). Zdaniem wielu podmiotów rozwiązania tych kwestii 
nie zostały dostatecznie dopracowane w planach gospodarowania wodami, a mają 
one duży wpływ na końcowe efekty całego procesu planowania. Elementy te 
powinny zostać wzięte pod uwagę przy podejmowaniu dalszych działań 
planistycznych, również przy aktualizowaniu planów gospodarowania wodami  
w 2014 roku.” 
 

 
6.2.2. Podsumowanie działań w ramach konsultacji społecznych 

prowadzonych przez RZGW w Warszawie 
Na wstępie należy podkreślić, że obszar działania RZGW w Warszawie obejmuje 1/3 
Polski i 6 regionów wodnych: Wisły (Środkowej), Jarft, Świeżej, Łyny, Węgorapy, 
Niemna stanowiących części dorzeczy: Wisły, Jarft, Świeżej, Pregoły i Niemna. 
 
Z uwagi na brak możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na cele 
organizacji i przeprowadzenia konsultacji społecznych, na obszarze działania RZGW  
w Warszawie wszystkie działania i prace zostały przeprowadzone w oparciu o środki 
własne, bez dodatkowego dofinansowania - większość została przeprowadzona bez 
kosztowo.  
 
RZGW w Warszawie w procesie konsultacji „Harmonogramu ...” i „Przeglądu 
istotnych problemów ...” brał pod uwagę doświadczenia pozyskane w trakcie 
konsultacji społecznych w poprzednim cyklu planistycznym i wykorzystywał 
następujące narzędzia komunikowania się z zainteresowanymi podmiotami 
(instrumenty i kanały informacyjne): 

• pocztę tradycyjną (rozsyłanie informacji i dokumentów konsultacyjnych), 
• internet (głównie strona www RZGW w Warszawie, poczta elektroniczna, 

portale internetowe); 
• media (prasa, radio); 
• posiedzenia Komisji ds. Udziału Społeczeństwa – organ opiniodawczo-

doradcza Dyrektora RZGW w Warszawie,  
• posiedzenia Rady Regionu Wodnego Środkowej Wisły, regionu wodnego 

Jarftu, regionu wodnego Niemna, regionu wodnego Łyny i Węgorapy oraz 
regionu wodnego Świeżej, 
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• punkty informacyjne w siedzibie RZGW i w Zarządach Zlewni), 
• merytoryczne wsparcie stoiska KZGW na targach POLEKO,  
• spotkania lokalne/branżowe. 

 
Zrezygnowano natomiast (z uwagi na brak środków finansowych) ze spotkań 
konsultacyjnych, które według raportu z poprzednich konsultacji były najbardziej 
efektywnym, najskuteczniejszym narzędziem w pozyskiwaniu uwag i wniosków do 
konsultowanych dokumentów.   
 
Jako przykłady działań RZGW w Warszawie związanych z konsultacjami 
„Harmonogramu ...” i „Przeglądu istotnych problemów ...”  można wymienić: 

• zorganizowanie i obsługę punktów/stoisk informacyjnych-konsultacyjnych  
w siedzibie RZGW w Warszawie oraz w jednostkach terenowych  
– w pięciu Zarządach Zlewni, gdzie zainteresowani mogli uzyskać 
dokumenty poddawane konsultacjom i zgłosić uwagi uzyskać pożądane 
informacje, 

• zamieszczenie dokumentów konsultacyjnych i obszernych informacji  
z zakresu przedmiotowych konsultacji na stronie internetowej RZGW  
w Warszawie (http://www.warszawa.rzgw.gov.pl), 

• na prośbę i zalecenia RZGW w Warszawie, informacje o przedmiotowych 
konsultacjach społecznych zostały również zamieszczane na stronach 
internetowych urzędów i instytucji, przykładowo, przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, Urząd Dzielnicy Wola Miasta 
Stołecznego Warszawy, a także na tablicach informacyjnych Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy. 

• rozesłanie pocztą tradycyjną i elektroniczną informacji o rozpoczęciu 
konsultacji społecznych „Harmonogramu ...” i „Przeglądu istotnych 
problemów ...”. W oficjalnym piśmie (do którego dołączono dokumenty 
poddawane konsultacjom) poinformowano o:  
o przedmiocie konsultacji,  
o dostępności konsultowanych dokumentów na stronach www KZGW  

i RZGW,  
o czasie trwania konsultacji,  

http://www.warszawa.rzgw.gov.pl/�
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o formie i terminie składania uwag i wniosków do dokumentów 
konsultacyjnych  

Dokumenty poddawane konsultacjom zostały wysłane do 998 adresatów, w tym 
do: 528 organów i instytucji administracji rządowej i samorządowej, 346 do 
użytkowników wód (przemysł i rolnictwo), 56 do organizacji ekologicznych typu 
NGO i 68 do instytutów naukowo-badawczych i szkół wyższych. 
• przygotowanie informacji prasowej na temat konsultacji społecznych 

„Harmonogramu ...” i Przeglądu istotnych problemów ...”, związanych  
z aktualizacją planów gospodarowania wodami i rozesłanie go w formie 
elektronicznej (w dniu 4 października 2011 roku) na adresy e-mailowe 
redakcji (około 100): prasowych, stacji radiowych i telewizyjnych oraz do 
redakcji portali internetowych: (Wiadomości24.pl, Życie Warszawy, Gazeta 
Wyborcza, Polskie Radio, Radio Kolor, Radio Złoty Przeboje, Radio Eska, 
Radio Białystok, Teleexpress, Gazeta Olsztyńska, Gazeta Podlaska, 
Radio Białystok, Wiadomości, www.onet.pl, Gazeta Stołeczna, 
Olsztyn24.pl, News, Gazeta Wyborcza w Płocku, Nasz Dziennik, Nad 
Wisłą.pl), 

• przygotowanie i przeprowadzenie wysyłki pocztą tradycyjną materiałów 
konsultacyjnych do członków Komisji ds. Udziału Społeczeństwa ze 
stosowną informacją o celu, przebiegu konsultacji oraz możliwościach 
zgłaszania uwag i komentarzy do dokumentów konsultacyjnych,  

• zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 20 lutego 2012 roku 
posiedzenia Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, działającej przy 
Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  
w całości poświęconej konsultacjom społecznym. Program posiedzenia 
zakładał przyjęcie uchwały Komisji w sprawie zaopiniowania projektów 
dwóch dokumentów służących sporządzeniu aktualizacji planów 
gospodarowania wodami. W uwagi na niedostateczną liczbę obecnych na 
posiedzeniu członków Komisji - 17 (zgodnie z regulaminem 
organizacyjnym Komisji, do podjęcia uchwały jest wymagana obecność co 
najmniej 20 członków), w ramach posiedzenia nie podjęto planowanej 
uchwały. Wszystkie uwagi i sugestie zgłoszone podczas posiedzenia 
Komisji ds. Udziału Społeczeństwa zostały uwzględnione w protokole ze 
spotkania Komisji,  
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• opracowanie i przedstawienie prezentacji na temat przedmiotowych 
konsultacji podczas posiedzenia Rady Regionu Wodnego Środkowej 
Wisły, Regionu Wodnego Jarftu, Regionu Wodnego Niemna, Regionu 
Wodnego Łyny i Węgorapy oraz Regionu Wodnego Świeżej w dniu 29 
września 2011 roku W trakcie spotkania rozdysponowano również 
materiały konsultacyjne obecnym członkom Rady Regionu Wodnego, 

• zaprezentowanie tematyki konsultacji społecznych związanych  
z aktualizacją planów gospodarowania wodami w formie obszernej 
prezentacji podczas IV spotkania Platformy Interesariuszy w Sulejowie (w 
dniu 9 listopada 2011 r.) działającej na potrzeby sprawnej i prawidłowej 
realizacji projektu EKOROB: Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń 
obszarowych w ramach programu LIFE+ przez RZGW w Warszawie we 
współpracy z Międzynarodowym Instytutem PAN Europejskim 
Regionalnym Centrum Ekohydrologii p.a. UNESCO w Łodzi. W trakcie 
spotkania rozdysponowano około 30 sztuk dokumentów konsultacyjnych, 

• współuczestniczenie pracowników RZGW w Warszawie (3 osoby)  
w organizacji i obsłudze stoiska promocyjno-konsultacyjnego w ramach 
targów POLEKO w Poznaniu, 

• współuczestnictwo pracowników RZGW w Warszawie (3 osoby), w tym 
również jako ekspertów (2) w przeprowadzeniu V Krajowego Forum 
Wodnego w Warszawie w dniu 28 lutego 2012 roku. 

 
W wyniku prowadzonych przez RZGW w Warszawie działań informacyjno-
konsultacyjnych, cześć podmiotów, które uzyskały informacje o konsultacjach  
(w różnej formie) sformułowała swoje uwagi i przekazał je do RZGW. Łącznie do 
RZGW w Warszawie wpłynęło w formie pisemnej 57 uwag i wniosków, przy czym 37 
zostało przedstawione na formularzu konsultacyjnym.  
 
Do RZGW w Warszawie wpłynęło także sześć oficjalnych pism od urzędów  
i instytucji informujących o braku uwag do konsultowanych dokumentów. W pismach 
tych, adresacji nadmienili o zamieszczeniu stosownej informacji o przedmiotowych 
konsultacjach na stronach internetowych swoich instytucji.  
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Ilość materiałów informacyjnych wysłanych do poszczególnych grup docelowych 
oraz ilość uzyskanych odpowiedzi (z określeniem sposobu przekazania do RZGW 
uwag i propozycji) przedstawiono w tabeli 6.2.2. 
 
Tabela 6.2.2. 
Ilość materiałów informacyjnych wysłanych przez RZGW w Warszawie do 
poszczególnych grup docelowych oraz ilość uzyskanych odpowiedzi (z określeniem 
sposobu przekazania do RZGW uwag i propozycji) 

Wyszczególnienie 
Ilość 

ogółem 
w tym w odniesieniu do grupy docelowej: 

1 2 3 4 5 6 
Ilość wysłanych 
kompletów informacji 

998 0 56 528 346 68 

Ilość odpowiedzi 
ogółem,  
w tym przekazanych: 

63 4 6 38 6 8 1 

- pocztą tradycyjną 25 2 0 17 3 3 0 
- pocztą elektroniczną 11 1 1 5 2 2 0 
- osobiście 2 1 0 0 0 1 0 
- w inny sposób 25 1 4 16 1 2 1 
 
Część (20) zgłoszonych do RZGW w Warszawie nie dotyczy „Harmonogramu ...”  
i „Przeglądu istotnych problemów ...” . Ta grupa wniosków dotyczyła między innymi:  

• projektu Polityki Wodnej Państwa,  
• niewłaściwej gospodarki na stawach rybnych,  
• pilnej konieczności wykonania melioracji wodnych koryta rzeki Wężyk  

w powiecie grodziski woj. mazowieckie,  
• problemu podwyższonego poziomu wody w Jeziorku Szczęśliwickim, który 

uniemożliwia korzystanie z części infrastruktury parkowej, 
• potrzeby nowelizacji ustawy Prawo wodne. 

 
Jeden z respondentów zaprezentował obszerne stanowisko na temat wpływu 
rybactwa na gospodarkę wodną oraz zgłoszono uwagi do planowanej nowelizacji 
ustawy Prawo Wodne.  
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Zgodnie z zaleceniem, wszystkie uwagi i wnioski przekazane do RZGW  
w Warszawie w trakcie przedmiotowych konsultacji, zostały przekazane do 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

 
 

6.2.3. Podsumowanie działań w ramach konsultacji społecznych 
prowadzonych przez RZGW w Gdańsku 

O prowadzonych konsultacjach wymienionych wcześniej dokumentów dyrektor 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku poinformował 
zainteresowanych na stronie internetowej RZGW (www.gdansk.rzgw.gov.pl). 
 
Informacja zapewniała możliwość: 

• zapoznania się z dokumentami poddawanymi konsultacjom (były 
dołączone do informacji i możliwe było ich „ściągnięcie”), 

• dostęp do interaktywnego formularza umieszczonego na stronie 
www.rdw.org.pl, 

• zapoznania się z terminami i programem spotkań informacyjno-
konsultacyjnych, 

• zapoznania się z prezentacjami przedstawianymi na spotkaniach 
informacyjno-konsultacyjnych, 

• zapoznania się ze sprawozdaniami ze spotkań informacyjno-
konsultacyjnych. 

 
RZGW w Gdańsku przeprowadził dystrybucję informacji o prowadzonych 
konsultacjach do wskazanych grup docelowych wysyłając (w dniu 28 listopada 2011 
roku) 498 kompletów materiałów, na które składały się konsultowane dokumenty 
wraz z pismem przewodnim oraz plakatem informacyjnym o konsultacjach. Wg 
sprawozdania z konsultacji społecznych przekazanego przez RZGW w Gdańsku do 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej do RZGW wpłynęły uwagi i wnioski od 19 
osób i instytucji, co stanowi ok. 4 % ogólnej ilości wysłanych kompletów materiałów 
(które można traktować jako „zaproszenie” do zgłaszania uwag i propozycji). 
 
Ilość materiałów informacyjnych wysłanych do poszczególnych grup docelowych 
oraz ilość uzyskanych odpowiedzi (z określeniem sposobu przekazania do RZGW 
uwag i propozycji) przedstawiono w tabeli 6.2.3. 

http://www.gdansk.rzgw.gov.pl/�
http://www.rdw.org.pl/�
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Tabela 6.2.3. 
Ilość materiałów informacyjnych wysłanych przez RZGW w Gdańsku do 
poszczególnych grup docelowych oraz ilość uzyskanych odpowiedzi (z określeniem 
sposobu przekazania do RZGW uwag i propozycji) 

Wyszczególnienie 
Ilość 

ogółem 
w tym w odniesieniu do grupy docelowej: 

1 2 3 4 5 6 
Ilość wysłanych 
kompletów informacji 

498 0 0 399 34 39 26 

Ilość odpowiedzi 
ogółem,  
w tym przekazanych: 

19 1 1 9 6 2 0 

- pocztą tradycyjną 10 1 0 6 1 2 0 
- pocztą elektroniczną 9 0 1 3 5 0 0 
- osobiście 0 0 0 0 0 0 0 
- w inny sposób 0 0 0 0 0 0 0 
 
W rzeczywistości uwag i propozycji dotyczących „Przeglądu istotnych 
problemów ...” RZGW w Gdańsku uzyskał więcej. Zastosował on bowiem 
bardzo efektywny sposób wymiany poglądów na temat projektów dokumentów 
poddawanych konsultacjom – spotkania konsultacyjno-informacyjne.  
 
W ramach konsultacji „Przeglądu istotnych problemów ...” oraz „Harmonogramu ...” 
RZGW w Gdańsku zorganizował łącznie 7 spotkań konsultacyjno-informacyjnych,  
w tym: 

• dwa spotkania lokalne (podczas których przekazano konsultowane 
dokumenty wraz z informacją o możliwości składania uwag), to jest: 
o spotkanie w związku z przebudową koryta Motławy (Urząd Gminy 

Suchy Dąb, dn. 22.11.2011 r.), 
o spotkanie użytkowników wód zlewni rzeki Baudy w ramach projektu 

MOMENT (Elbląg, dn. 01.12.2011 r.); 
• spotkania informacyjno-konsultacyjne, o zunifikowanym programie, 

poświęcone wyłącznie konsultowanym dokumentom: 
o w dniu 17. 02. 2012 roku  - spotkanie regionalne w Słupsku, 
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o w dniu 20. 02. 2012 roku – spotkanie regionalne w Gdańsku, 
o w dniu 21. 02. 2012 roku – spotkanie regionalne w Bydgoszczy, 
o w dniu 22. 02. 2012 roku – spotkanie regionalne w Toruniu, 
o w dniu 23. 02. 2012 roku – spotkanie regionalne w Elblągu. 

 
Na 5 spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych wnioski i propozycje zgłaszało 
45 przedstawicieli 4 grup docelowych, w tym: 

• 29 przedstawicieli administracji publicznej (zgłosili oni 127 wniosków), 
• 6 przedstawicieli przemysłu (zgłosili oni 33 wnioski), 
• 4 przedstawicieli użytkowników wód spoza sektora przemysłowego 

(zgłosili oni 16 wniosków), 
• 6 przedstawicieli innych podmiotów, w tym instytutów (zgłosili oni 34 

wnioski). 
 
Spotkania informacyjno-konsultacyjne, które odbyły się w dniach 17-23 lutego 2012 
roku, realizowane były w ramach projektu finansowanego przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, trwały od godziny 10.00 do ok. 14-tej  
i miały zunifikowany program, który obejmował: 

• powitanie uczestników spotkania i wprowadzenie do tematyki spotkania 
konsultacyjnego (Henryk Jatczak, zastępca dyrektora RZGW w Gdańsku) 

• prezentację „Ramowa Dyrektywa Wodna – cele, zadania, 
przeprowadzone prace”  (Magdalena Kinga Skuza, RZGW w Gdańsku) 

• prezentację „Plan gospodarowania wodami – harmonogram i planowane 
prace” (Magdalena Kinga Skuza, RZGW w Gdańsku), 

• prezentację „Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej  
w obszarze dorzecza Wisły” (Ewa Malinowska, RZGW w Gdańsku) 

• prezentację „Warunki korzystania z wód jako narzędzie wdrożenia Planu 
gospodarowania wodami  w obszarze dorzecza”  (Joanna Jamka-
Szymańska, RZGW w Gdańsku), 

• dyskusję, po której sformułowano wnioski, sugestie zmian i propozycje. 
  
W spotkaniu w Słupsku (17. 02. 2012 roku) wzięło udział 17 przedstawicieli 
następujących instytucji i użytkowników wód: 

• Starostwo Powiatowe w Bytowie 

http://www.rzgw.gda.pl/cms/site.files/file/WaterManagement/po%20konsultacjach/konsultacje_RDW_1.ppt�
http://www.rzgw.gda.pl/cms/site.files/file/WaterManagement/po%20konsultacjach/konsultacje_RDW_1.ppt�
http://www.rzgw.gda.pl/cms/site.files/file/WaterManagement/po%20konsultacjach/PGW_konsultacje_1.ppt�
http://www.rzgw.gda.pl/cms/site.files/file/WaterManagement/po%20konsultacjach/PGW_konsultacje_1.ppt�
http://www.rzgw.gda.pl/cms/site.files/file/WaterManagement/po%20konsultacjach/Istotne%20problemy%20gospodarki%20wodnej.ppt�
http://www.rzgw.gda.pl/cms/site.files/file/WaterManagement/po%20konsultacjach/Istotne%20problemy%20gospodarki%20wodnej.ppt�
http://www.rzgw.gda.pl/cms/site.files/file/WaterManagement/po%20konsultacjach/Warunki%20korzystania%20z%20wod%20regionu%20wodnego%20Dolnej%20Wisly%20K.ppt�
http://www.rzgw.gda.pl/cms/site.files/file/WaterManagement/po%20konsultacjach/Warunki%20korzystania%20z%20wod%20regionu%20wodnego%20Dolnej%20Wisly%20K.ppt�
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• WIOŚ Gdańsk, Delegatura w Słupsku 
• Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Dolina Słupi 
• ZMiUW Województwa Pomorskiego  
• Starostwo Powiatowe Słupsk 
• Miasto Słupsk 
• Urząd Morski w Słupsku 
• Wodociągi Miejskie  Bytów 
• „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
• Urząd Gminy Ustka 
• Słowiński Park Narodowy 
• RZGW w Gdańsku, NW Słupsk, 

którzy przedstawili łącznie ok. 30 informacji, uwag, wniosków i propozycji. 
 
W spotkaniu w Gdańsku (20. 02. 2012 roku) wzięło udział 41 przedstawicieli 
następujących instytucji i użytkowników wód: 

• „Hydroprojekt  w Gdańsku” Sp. z o.o. 
• Urząd Żeglugi Śródlądowej 
• IMGW-PIB, Oddział Morski w Gdyni 
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk 
• PZW-Gdańsk 
• Urząd Miasta Rumii 
• Dyrekcja Rozbudowy  Miasta  Gdańska 
• Urząd Gminy w Pszczółkach 
• WIOŚ Gdańsk 
• Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim 
• Energa Hydro Sp. zo.o. 
• Urząd Miasta Gdynia 
• Urząd Morski w Gdyni 
• Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim 
• UMWP w Gdańsku  
• Gdańskie Zakłady Nawozów Fosfory „FOSFORY” 
• Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Szadółki 
• Pomorski Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
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• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku 
• ZMiUW  Gdańsk 
• Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
• Urząd Miejski w Gdańsku 
• Polskie Towarzystwo Geograficzne o. Gdański 
• Starostwo Powiatowe w Wejherowie 
• Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni 
• Urząd Gminy Kwidzyn 
• Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (PODR) 
• Państwowy Instytut Geologiczny o. Gdańsk 
• RZGW w Gdańsku ZZŻiRPW 
• ZMPG S.A. 

którzy przedstawili łącznie ok. 70 informacji, uwag, wniosków i propozycji. 
 
W spotkaniu w Bydgoszczy (21. 02. 2012 roku) wzięło udział 28 przedstawicieli 
następujących instytucji i użytkowników wód: 

• Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego 
• Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Toruń 
• Gmina Dąbrowa Chełmińska 
• Urząd Miasta Bydgoszcz 
• Zarząd Melioracji Włocławek 
• WSSE w Bydgoszczy 
• Wdecki Park Krajobrazowy 
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 
• KP ODR Minikowo 
• RZGW w Gdańsku, Nadzór Wodny Chełmno 
• RZGW w Gdańsku, Nadzór Wodny Mylof 
• RZGW w Gdańsku, Nadzór Wodny Bydgoszcz 
• R.O. PTTK „Szlak Brdy” Bydgoszcz 
• WIOŚ Bydgoszcz 
• Wodociągi Bydgoszcz 
• Elektrownie wodne Sp. z o.o. 
• Starostwo Powiatowe Bydgoszcz 
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• Kujawsko-Pomorski UW 
• Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły 

którzy przedstawili łącznie ok. 35 informacji, uwag, wniosków i propozycji. 
 
W spotkaniu w Toruniu (22. 02. 2012 roku) wzięło udział 19 przedstawicieli 
następujących instytucji i użytkowników wód: 

• Welski Park Krajobrazowy 
• Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska 
• Starostwo Powiatowe w Toruniu 
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
• Urząd Gminy Czernikowo 
• Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 
• Zarząd Melioracji Włocławek 
• KPODR w Minikowie o. PRZYSIEK 
• Urząd Gminy OBROWO 
• WIOŚ Delegatura Toruń 
• Urząd Gminy Zławieś Wielka 
• RZGW w Gdańsku, Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej 
• RZGW w Gdańsku, Nadzór Wodny Toruń 
• Miejski Zarząd Dróg w Toruniu 
• Urząd Gminy Wielgie 
• KPZMiUW 
• Urząd Miasta Toruń 
• Urząd Gminy Lubicz 

którzy przedstawili łącznie ok. 35 informacji, uwag, wniosków i propozycji. 
 
W spotkaniu w Elblągu (23. 02. 2012 roku) wzięło udział 21 przedstawicieli 
następujących instytucji i użytkowników wód: 

• Gospodarstwo Rybackie Ostróda 
• Gospodarstwo Rybackie Iława 
• Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku 
• Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu 
• Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk 
• Urząd Gminy Elbląg 
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• Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
• Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie 
• Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. 
• RZGW w Gdańsku, Nadzór Wodny Ostróda 
• Urząd Miasta i Gminy Prabuty 
• Starostwo Powiatowe w Ostródzie 
• Starostwo Powiatowe w Elblągu 
• Urząd Gminy Stare Pole 
• WIOŚ Olsztyn – delegatura w Elblągu 
• Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
• RGPiOŚ Urząd Miasta i Gminy Gniew 
• RZGW w Gdańsku N.W. Buczyniec 
• W-MUW w Olsztynie WBiZK Delegatura w Elblągu 
• Armator  

którzy przedstawili łącznie ok. 40 informacji, uwag, wniosków i propozycji. 
Uczestnicy spotkań otrzymywali materiały informacyjne oraz gadżety (brulion A5, 
teczka z gumką, długopis metalowy, torba ekologiczna, piłeczka antystresowa). 
 
Z każdego ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych sporządzono sprawozdanie  
i przesłano je do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (sprawozdania te są 
dostępne na stronie internetowej RZGW w Gdańsku, pod nazwą: 

Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego w Słupsku 
Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego w Gdańsku 
Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego w Bydgoszczy 
Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego w Toruniu 
Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego w Elblągu 

  
Oprócz wymienionych wyżej form konsultacji RZGW w Gdańsku: 

• wsparł organizację stoiska promocyjno-informacyjnego Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej  na targach POLEKO w Poznaniu poprzez: 
o udział specjalistów na targach (poprzedzony omówieniem koncepcji 

merytorycznej na spotkaniu grupy roboczej ds. konsultacji społecznych 
w dniu 24. 10. 2011 roku) – w dniu 24 listopada 2011 roku, 

http://www.rzgw.gda.pl/cms/site.files/file/WaterManagement/po%20konsultacjach/slupsk_sprawozdanie.doc�
http://www.rzgw.gda.pl/cms/site.files/file/WaterManagement/gdansk_sprawozdanie.doc�
http://www.rzgw.gda.pl/cms/site.files/file/WaterManagement/po%20konsultacjach/bydgoszcz_sprawozdanie.doc�
http://www.rzgw.gda.pl/cms/site.files/file/WaterManagement/po%20konsultacjach/torun_sprawozdanie.doc�
http://www.rzgw.gda.pl/cms/site.files/file/WaterManagement/po%20konsultacjach/Elblag_sprawozdanie.doc�


Raport podsumowujący konsultacje społeczne projektów „Harmonogramu i programu prac związanych                  
z aktualizacją planów gospodarowania wodami” oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej”. 

 

Ekoekspert Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 70/34, 00-175 Warszawa                                                              
tel./fax 22 636057-76, 22 636-22-72, email: ekoekspert@ekoekspert.pl  

  

 

96 

  

o udostępnienie materiałów informacyjnych tematycznie związanych  
z regionem wodnym Dolnej Wisły, 

• współpracował z organizatorami Krajowego Forum Wodnego poprzez: 
o udział reprezentantów (poprzedzony omówieniem koncepcji 

merytorycznej na spotkaniu grupy roboczej ds. konsultacji społecznych 
w dniu 24. 10. 2011 roku) – w dniu 28. 02. 2012 roku, 

o przedstawienie prezentacji pt. „Konsultacje społeczne w regionie 
wodnym Dolnej Wisły”, 

• uczestniczył w posiedzeniu Rady Regionu Wodnego Dolnej Wisły w dniu 
29. 02. 2012 roku, przedstawiając prezentację pt. „Konsultacje społeczne 
w regionie wodnym Dolnej Wisły”. 

 
 

6.2.4. Podsumowanie działań w ramach konsultacji społecznych 
prowadzonych przez RZGW w Gliwicach 

Działania organizacyjne RZGW w Gliwicach, podobnie jak i działania w pozostałych 
RZGW, związane z konsultowanymi dokumentami nakierowane były na zebranie 
miarodajnych opinii i uwag do dokumentów poddanych konsultacjom.  
 
Zastosowano zarówno tradycyjne jak i nowoczesne formy komunikowania się  
z przedstawicielami grup docelowych: w tym skrzynkę adresową w poczcie 
elektronicznej RZGW (konsultacje@gliwice.rzgw.gov.pl), możliwość korzystania  
z ankiety on-line (na platformie www.gliwice.rzgw.gov.pl), ale także pocztę tradycyjną 
i możliwość uzyskiwania informacji w punktach kontaktowych. Motywem przewodnim 
działań RZGW w Gliwicach w sprawach związanych z konsultacjami „Harmonogramu 
..” i „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej ...” było stworzenie każdemu 
zainteresowanemu możliwości włączenia się w proces podejmowania decyzji. 
 
Zgodnie z wymogami Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zrealizował – w okresie od 1 
września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. następujące działania wspomagające 
przeprowadzenie konsultacji społecznych: 

• zamieszczenie informacji o prowadzonych konsultacjach na stronie 
internetowej RZGW w Gliwicach; 

mailto:konsultacje@gliwice.rzgw.gov.pl�
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• rozesłanie informacji o prowadzonych konsultacjach (wraz z dołączeniem 
konsultowanych dokumentów) pocztą elektroniczną oraz za pośrednictwem 
Zarządów Zlewni działających na obszarze administrowanym przez RZGW  
w Gliwicach do poszczególnych grup docelowych: 

o administracji samorządowej; 
o instytucji naukowych; 
o przedsiębiorców; 
o organizacji pozarządowych; 
o innych podmiotów będących potencjalnie zainteresowanych 

przedmiotem konsultacji. 
• rozesłanie komunikatów do mediów lokalnych o prowadzonych konsultacjach 

społecznych; 
• utworzenie w siedzibie RZGW w Gliwicach oraz w siedzibach Zarządów 

Zlewni (działających na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach) 
punktów informacyjnych, w których znajdowały się konsultowane dokumenty 
oraz inne materiały informacyjne dot. prowadzonych działań. 

 
Zorganizowano (w okresie trwania konsultacji) 5 wspólnych posiedzeń Rad 
Gospodarki Wodnej Regonów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry, z czego jedno ze 
spotkań odbyło się wspólnie ze Stałą Komisją ds. Udziału Społecznego działającej 
przy Radach. 
 
Realizując koncepcję dotyczącą przeprowadzenia analizy i konsultacji listy Istotnych 
Problemów – zgodnie z wymogami zawartymi w Programie krajowym i regionalnym, 
poproszono o zaangażowanie się w proces konsultacji, przedstawicieli grup 
docelowych US (w szczególności członkowie Rad GWRW MW i GO).  
 
W ramach uczestnictwa w procesie US, członkowie rad wygłaszali prelekcje, referaty 
analizując katalog IPGW. 
 
Poprzez dyskusję dokonywana była analiza najistotniejszych problemów oraz 
zagadnień związanych z konsultowanymi dokumentami. Przyjęte zostały również 
Uchwały w sprawie konsultowanych dokumentów. 
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W odpowiedzi na ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących 
„Harmonogramu i programu prac…” oraz „Przeglądu…” wpłynęło wiele 
interesujących, cennych uwag i opinii dotyczących w/w dokumentów. Przedmiotowe 
opinie przekazywane były systematycznie – wraz z raportami miesięcznymi, 
Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
 
Działania RZGW w Gliwicach mające na celu upowszechnienie wiedzy o projektach 
konsultowanych dokumentów i uzyskanie uwag, opinii i propozycji ich zmian 
prowadzone były poprzez: 

• informowanie, 
• konsultacje, 
• uczestnictwo,  
• edukacja (jako działanie wspierające i uzupełniające). 

 
Podjęto także próbę zaangażowania mediów w ramach działania – SPOŁECZNA 
MISJA MEDIÓW, ale akcja ta nie przyniosła spodziewanych rezultatów. 
 
Informowanie przez RZGW w Gliwicach o konsultowanych dokumentach odbywało 
się przy wykorzystaniu następujących działań: 

• utworzenie punktów informacyjnych w jednostkach terenowych RZGW,  
w których udostępniano materiały informacyjne, 

• skierowanie kompletu materiałów (konsultowane dokumenty, plakat i inne) 
do przedstawicieli grup docelowych, 

• eksponowanie plakatu promującego proces konsultacji społecznych 
przedmiotowych dokumentów (w zasadzie wszystkich działań w II cyklu 
planistycznym gospodarowania wodami). Przygotowany przez RZGW  
w Gliwicach Plakat „Porozmawiajmy o wodzie” to afisz informacyjno-
promocyjny zachęcający do aktywnego zaangażowania się w proces 
konsultacji społecznych i realne współtworzenie planów gospodarowania 
wodami przez przedstawicieli społeczeństwa. Podano w nim konkretne 
możliwości i sposoby włączenia się w planowanie oraz ramy czasowe 
procesu, 



Raport podsumowujący konsultacje społeczne projektów „Harmonogramu i programu prac związanych                  
z aktualizacją planów gospodarowania wodami” oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej”. 

 

Ekoekspert Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 70/34, 00-175 Warszawa                                                              
tel./fax 22 636057-76, 22 636-22-72, email: ekoekspert@ekoekspert.pl  

  

 

99 

  

• informowanie na posiedzeniach Rady Gospodarki Wodnej Regionów 
Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry (RGWRW) o procesie konsultacji 
społecznych, 

• rozpowszechnianie informacji o konsultowanych dokumentach na Targach 
POLEKO 2011, 

• infolinia telefoniczna – dyżury pracowników, którzy udzielali wszystkim 
zainteresowanym dodatkowych informacji o założeniach planowania 
gospodarowania wodami a także praktycznych wskazówek w zakresie 
możliwości włączenia się w przygotowanie ostatecznej wersji dokumentów 
planistycznych. 

 
RZGW w Gliwicach przeprowadził dystrybucję informacji o prowadzonych 
konsultacjach do wskazanych grup docelowych wysyłając 684 kompletów 
materiałów, na które składały się konsultowane dokumenty wraz z pismem 
przewodnim oraz plakatem informacyjnym o konsultacjach. Ilość materiałów 
informacyjnych wysłanych do poszczególnych grup docelowych oraz ilość 
uzyskanych odpowiedzi (z określeniem sposobu przekazania do RZGW uwag  
i propozycji) przedstawiono w tabeli 6.2.4. 
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Tabela 6.2.4. 
Ilość materiałów informacyjnych wysłanych przez RZGW w Gliwicach do 
poszczególnych grup docelowych oraz ilość uzyskanych odpowiedzi (z określeniem 
sposobu przekazania do RZGW uwag i propozycji) 

Wyszczególnienie 
Ilość 

ogółem 
w tym w odniesieniu do grupy docelowej: 

1 2 3 4 5 6 

Ilość wysłanych 
kompletów informacji 

684 

407 kompletów materiałów wysłano pocztą lub 
rozwieziono, 224 rozdano podczas posiedzeń 
Rady Gospodarki Wodnej MW i GO i stałych 

komisji, 52 – rozdano w punktach informacyjnych  
Ilość odpowiedzi 
ogółem,  
w tym przekazanych: 

23 5 3 9 3 1 2 

- pocztą tradycyjną 9 0 2 5 0 1 1 
- pocztą elektroniczną 10 1 1 4 3 0 1 
- osobiście 0 0 0 0 0 0 0 
- w inny sposób 4 4 0 0 0 0 0 
 
Konsultacje prowadzono z wykorzystaniem następujących metod i sposobów: 

• ankieta on—line (z możliwością wysyłania odpowiedzi na adres mailowy: 
konsultacje@gliwice.rzgw.gov.pl, 

• wsparcie organizacyjno-logistyczne dla KB Pretendent działającej na 
zlecenie KZGW (w zakresie ustalonym z KZGW), 

• wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości respondentów poprzez dodatkową 
informacje telefoniczną, 

• uzyskiwanie opinii, uwag i propozycji zmian w konsultowanych 
dokumentach podczas posiedzeń RGWRW oraz Komisji ds. Udziału 
Społecznego. 
 

Uwaga: 
RZGW w Gliwicach nie organizował spotkań konsultacyjnych (regionalnych, 
lokalnych) z udziałem przedstawicieli grup docelowych ani też dla „społeczeństwa 
niezorganizowanego”. 

mailto:konsultacje@gliwice.rzgw.gov.pl�


Raport podsumowujący konsultacje społeczne projektów „Harmonogramu i programu prac związanych                  
z aktualizacją planów gospodarowania wodami” oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej”. 

 

Ekoekspert Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 70/34, 00-175 Warszawa                                                              
tel./fax 22 636057-76, 22 636-22-72, email: ekoekspert@ekoekspert.pl  

  

 

101 

  

Uczestnictwo osób i podmiotów zainteresowanych dokumentami poddawanymi 
konsultacjom na obszarze działania RZGW w Gliwicach wyrażało się: 

• wnoszeniem uwag, wniosków i propozycji odnoszących się 
„Harmonogramu ...” i „Przeglądu istotnych problemów ...”, 

• oceną nasilenia występowania określonego problemu, 
• przedstawianiem referatów (prezentacji) odnoszących się do 

„Harmonogramu ...” i „Przeglądu istotnych problemów ...” – czynili to 
przedstawiciele Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły 
i Górnej Odry (RGWRW), 

• podejmowaniem uchwał w sprawie konsultowanych dokumentów (w dniu 
21 lutego 2012 roku uchwałę taką podjęła Rada Gospodarki Wodnej 
Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry oraz Stała Komisja ds. 
Udziału Społecznego, w której przedstawiono uwagi i wnioski do 
konsultowanych projektów dokumentów oraz propozycje ich modyfikacji, 
hierarchizacji, usystematyzowania itp.) 

• reprezentowaniem RZGW w Gliwicach na V Krajowym Forum Wodnym 
(Zastępca Dyrektora RZGW w Gliwicach – Pan inż. Tomasz Cywiński 
przedstawił informację podsumowującą przebieg i efekty procesu 
konsultacji projektów „Harmonogramu…” oraz katalogu IPGW zaś 
reprezentanci RZGW w Gliwicach aktywnie uczestniczyli w obradach 
plenarnych i brali czynny udział w dyskusji w grupach problemowych). 

 
Godna podkreślenia jest aktywność (w procesie konsultacji przedmiotowych 
dokumentów) Rady Regionu Małej Wisły i Górnej Odry. Odbyło się 5 spotkań: 

• w Będzinie (22 września 2011 roku), 
• w Bierawie (17 listopada 2011 roku), 
• w Jaworznie (29 listopada 2011 roku), 
• w Gliwicach (17 stycznia 2012 roku), 
• wspólne posiedzenie Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry oraz Stałych 

Komisji ds. Udziału Społecznego (21 luty 2012 roku). 
 
Na posiedzeniu RGWRW MW i GO w dniu 22 września 2011 roku w Będzinie 
(było to ostatnie spotkanie Rad II kadencji): 
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• przedstawiono informację dotyczącą działań RZGW w Gliwicach 
podejmowanych w ramach procesu aktualizacji planów gospodarowania 
wodami w drugim cyklu planistycznym, 

• omówiono zadania i kompetencje Rad GWRW MW i GO oraz możliwości 
aktywnego zaangażowania się członków Rad w intensyfikację działań 
promujących proces planowania gospodarowania wodami wśród grup 
docelowych oraz społeczeństwa niezorganizowanego. 

 
Na posiedzeniu RGWRW MW i GO w dniu 17 listopada 2011 roku w Bierawie, 
przedstawiono informację na temat zadań i kompetencji Rad GWRW MW i GO 
(nawiązanie do podstaw prawnych i zakresu działania Rad) oraz możliwości 
aktywnego zaangażowania członków Rad intensyfikację działań promujących proces 
planowania gospodarowania wodami wśród grup docelowych oraz wśród 
przedstawicieli tzw. szerokiego społeczeństwa. Posiedzenie w dniu 17 listopada 
2011 roku przeprowadzono z udziałem Rad II kadencji (ustępujących) oraz Rad III 
kadencji (nowo powoływanych) i podczas tego spotkania nastąpiło swoiste 
„przekazanie pałeczki” w zakresie działalności Rad w aspekcie działań 
informacyjnych i konsultacyjnych dotyczących planowania gospodarowania wodami. 
Efekty bardzo dobrze przeprowadzonych prac można podziwiać w postaci dalszych 
działań Rad III kadencji (wypracowane dokumenty zawierające szczegółowe  
i wnikliwe uwagi do projektów dokumentów poddanych konsultacjom).  
 
Posiedzenie RGWRW MW i GO w dniu 29 listopada 2011 roku w Jaworznie 
miało następujący porządek: 

• wprowadzenie w tematykę udziału społeczeństwa w procesie planowania 
gospodarowania wodami – wstęp do procesu konsultacji społecznych 
Projektów dokumentów: „Harmonogramu…” oraz „Przeglądu…”, 

• rola i miejsce „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej”  
w procesie planowania gospodarowania wodami, 

• gospodarka wodami deszczowymi, ochrona przed podtopieniami na 
terenach zurbanizowanych w tym poddanych presji górniczej, 

• prace melioracyjne, zabudowa i niewłaściwa regulacja cieków, 
• zasolenie wód powierzchniowych; odprowadzanie zasolonych wód 

kopalnianych, 
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• brak działań na rzecz transportu śródlądowego, żeglugi turystycznej, 
rewitalizacji portów itd. 

 
Na posiedzeniu RGWRW MW i GO w dniu 12 stycznia 2012 r. w Gliwicach,  
w którym uczestniczyły ponadto Prezydia Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa  
zostały przedstawione kolejne prelekcje, związane z omawianymi i konsultowanymi 
dokumentami („Harmonogramem ...” i „Przeglądem istotnych problemów ...”, w tym: 

• „Jak przygotować się do eksploatacji ujęć wód podziemnych?”, 
• „Jakość wody rzeki Przemszy”, 
• „Zanieczyszczenia z chowu i hodowli ryb, niewłaściwa gospodarka na 

stawach rybnych”, 
• „Istotny problem gospodarki wodnej: zanieczyszczenia pochodzące ze 

źródeł rolniczych – na przykładzie Powiatu Olkuskiego”. 
• „Istotne problemy gospodarki wodnej:  

o zanieczyszczenia wód powierzchniowych, 
o nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych i terenów 

rekreacyjnych, 
o zbyt duże ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników  

z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych, 
o zanieczyszczenia wód podziemnych – niewłaściwe zagospodarowanie 

osadów ściekowych. 
 
Na wspólnym posiedzeniu Rad Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry 
oraz Stałych Komisji ds. Udziału Społecznego, które odbyło się 21 lutego 2012 
roku  przedstawiono kolejne prelekcje, związane z propozycjami do dyskutowanego 
katalogu IPGW: 

• „Zanieczyszczenia wód podziemnych – odcieki z niezabezpieczonych 
składowisk odpadów”, 

• „Problematyka wód podziemnych na obszarze RZGW w Gliwicach”, 
• „Eksploatacja kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych”, 
• „Edukacja oraz świadomość społeczna w zakresie planowania 

gospodarowania wodami" , 
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• „Monitoring stanu wód powierzchniowych i podziemnych prowadzony 
przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska - na podstawie 
danych za lata 2010/2011”, 

• „Zasady finansowania przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej projektów z zakresu gospodarki wodnej. 

 
W referacie „Problematyka wód podziemnych na obszarze RZGW w Gliwicach” Pani 
Jolanta Chochół (pracownik RZGW w Gliwicach) zwróciła uwagę na takie problemy, 
jak: 

• nadmierny pobór wód podziemnych, 
• odwodnienia górnicze – występowanie lejów depresji, 
• zatapianie głębokich lejów depresji, 
• zanieczyszczone ścieki z gospodarstw domowych i terenów 

rekreacyjnych, 
• zanieczyszczenia pochodzące z terenów rolniczych, 
• nadmierne zasolenie wód podziemnych. 

 
Pan Tadeusz Pycia, w referacie „Eksploatacja kruszywa z koryt rzek i dolin 
rzecznych” zwrócił m.in. uwagę na to, że: 

• „w korytach rzek i ich dolinach często zalega kruszywo wysokiej jakości, 
którego eksploatacja może przynosić korzyści gospodarcze, 

• (...), 
• kruszywo z koryt rzek można pozyskiwać, ale eksploatacja nie powinna 

powodować wzmożonej erozji dennej ponieważ pogłębianie koryta rzek 
prowadzi do: 
o obniżenia zwierciadła wód gruntowych, 
o utraty siedlisk, naruszania konstrukcji mostowych i umocnień 

brzegowych, 
o zwiększenia ryzyka powodzi w dolnych odcinkach rzek, 

• (...), 
• kruszywa z koryt rzek można eksploatować bez ujemnego oddziaływania 

na środowisko, jeśli będą przestrzegane następujące zasady: 
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o przed podjęciem decyzji o eksploatacji należy rozpoznać charakter 
rzeki, ocenić jej tendencje do wcinania się w podłoże i migracji 
bocznej, 

o zostanie  określone tempo dostawy kruszywa z górnego biegu rzeki 
– kruszywo będzie pobierane w miejscach nadbudowy dna, 

o podmiot pozyskujący kruszywo będzie prowadził monitoring ilości 
pozyskiwanego kruszywa ze szczególnym uwzględnieniem 
morfologii dna rzeki, 

o właściwy organ nadzoru powinien prowadzić ścisłą kontrolę 
przestrzegania ustalonych warunków eksploatacji”.  

 
Na posiedzeniu tym zostało także przedstawiono sprawozdanie z dotychczas 
przedstawionych i omówionych na Posiedzeniach Rad GWRW MW i GO istotnych 
problemów gospodarki wodnej, z propozycją wstępnych wniosków dotyczących 
modyfikacji katalogu problemów przedstawionych w konsultowanym dokumencie.  
 
W sprawozdaniu z przeprowadzonych do dnia posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej 
Regionu Wodnego MW i GO konsultacji (w praktyce w okresie od 29 listopada 2011 
roku do 12 stycznia 2012 roku) Pani Ewa Owczarek-Nowak (Sekretarz Rady GWRW 
MW i GO) stwierdziła, że poza problemami gospodarki wodnej wyszczególnionymi  
w „Przeglądzie ...” występują następujące problemy: 

• braki organizacyjne w gospodarce wodnej w Polsce, 
• nieadekwatny system finansowania gospodarki wodnej w Polsce, 
• zbyt małe zaangażowanie społeczeństwa (niska „świadomość wodna”). 

Ponadto, w podsumowaniu stwierdziła, że: 
• nie wszystkie zagrożenia wymienione w katalogu zamieszczonym  

w „Przeglądzie istotnych problemów ...” powinny być traktowane jako 
zagrożenia same w sobie, 

• w katalogu istotnych problemów nie ujęto wszystkich problemów, które są 
istotne dla gospodarce wodnej w Polsce. 

 
Po dyskusji przyjęto uchwały opiniujące dokumenty poddawane konsultacjom, które 
zawierały uwagi i propozycje zmian oraz uzupełnień: 

• Uchwała Nr 211 Rady Gospodarki Wodnej Małej Wisły (RGW MW), 
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• Uchwała Nr 205 Rady Gospodarki Wodnej Górnej Odry (RGW GO) 
• Uchwała Nr 7/2012 Komisji ds. Udziału Społecznego przy Radzie GWRW 

MW,  
• Uchwała Nr 7/2012 Komisji ds. Udziału Społecznego przy Radzie GWRW 

GO. 
 
RZGW w Gliwicach przekazywał do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako 
jednostki nadrzędnej) raporty z przebiegu konsultacji, w tym: 

• raporty miesięczne z przebiegu, realizacji i efektów wykonania zadań, 
• raport po zakończeniu procesu konsultacji projektów dokumentów, 

uwzględniający wyniki ankietyzacji oraz zawierający wstępne wnioski  
z procesu konsultacji na obszarze RW Małej Wisły, Górnej Odry  
i Czadeczki i zawierający stanowisko RZGW w Gliwicach odnośnie 
poszczególnych propozycji i uwag zgłaszanych przez respondentów. 
(tabele uwag i rozbieżności), 

• zaprezentowanie posumowania przeprowadzonych prac oraz ich efektów 
podczas V Krajowego Forum Wodnego.  

 
Na podstawie prezentacji przedstawionej przez przedstawiciela RZGW w Gliwicach 
na V Krajowym Forum Wodnym efektem prowadzonych przez to RZGW konsultacji 
jest: 

• zebranie uwag do konsultowanych dokumentów (jest to w zasadzie cel 
główny procesu konsultacji), 

• stworzenie możliwości aktywnego udziału w procesie planowania 
gospodarowania wodami wszystkim zainteresowanym, 

• zaangażowanie licznych przedstawicieli grup docelowych w aktywne 
włączenie się w podejmowane działania o charakterze planistycznym, 

• poprawa świadomości społecznej w zakresie możliwości włączenia się  
w planowanie gospodarowania wodami, 

• podtrzymanie zainteresowania tematyką planowania gospodarowania 
wodami, 

• dalszy wzrost zainteresowania sektorem gospodarki wodnej ze strony 
organów samorządowych szczebla gminnego (jak mających szczególne 
znaczenie dla programowania rozwoju lokalnego). 
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RZGW w Gliwicach stoi na stanowisku, że ważne jest kontynuowanie działań 
informacyjno-edukacyjnych, dla uzyskania EFEKTU CIĄGŁOŚCI w zakresie 
planowania przyszłości gospodarki wodnej w kraju (z uwzględnieniem 
aktualizacji planów, mającej na celu ich optymalizację) w odniesieniu do wszystkich 
najważniejszych (zmiennych) parametrów i przesłanek, z uwzględnieniem zmian  
w systemie prawnym oraz realiów społeczno-ekonomicznych; 
 
Jako wyraz wagi, jaką RZGW w Gliwicach przykłada do kontynuowania działań 
informacyjno-edukacyjnych można wymienić przedsięwzięcia edukacyjne, 
realizowane i/lub planowane do realizacji przez to RZGW: 

• podnoszenie kwalifikacji pracowników (poprzez szkolenia, w tym także 
zewnętrzne i czerpanie z najlepszych przykładów i sprawdzonych 
rozwiązań, 

• opracowywanie (w ramach obowiązków służbowych pracowników RZGW) 
i uzyskiwanie (np.. z jednostki nadrzędnej) materiałów poglądowych i ich 
rozpowszechnianie, 

• kształtowanie właściwych postaw i zachowań dzieci i młodzieży (jako 
perspektywiczne podejście do budowania świadomości ekologicznej 
użytkowników wód) – od marca do października 2012 roku zostaną 
przeprowadzone 4 spotkania z najmłodszymi dziećmi (w przedszkolach  
i szkołach podstawowych). 

 
Uznając znaczenie współdziałania z organizacjami ekologicznymi RZGW  
w Gliwicach podpisał porozumienie z  Klubem GAJA (umowa o partnerstwie z 22 
lipca 2011 roku) w sprawie realizacji programu „EKOLOKALNY WOLONTARIAT”.  
W ramach programu, w którym uczestniczyła młodzież ze starszej grupy wiekowej – 
gimnazjalnej, oraz uczęszczającej do szkół ponadgmimnazjalnych, zorganizowano 
spotkania (w formule warsztatów) z wolontariuszami, prowadzone przez 
przedstawiciela RZGW w Gliwicach dotyczące planowania gospodarowania wodami. 
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6.2.5. Podsumowanie działań w ramach konsultacji społecznych 
prowadzonych przez RZGW we Wrocławiu 

Podczas prowadzenia konsultacji społecznych „Harmonogramu ...” i „Przeglądu 
istotnych problemów gospodarki wodnej ...” RZGW we Wrocławiu wykorzystywał 
następujące narzędzia konsultacyjne: 

a) strona internetowa (www.wroclaw.rzgw.gov.pl, w zakładce: Planowanie  
w Gospodarowaniu Wodami / Ramowa Dyrektywa Wodna / Konsultacje 
społeczne). Informacje o konsultacjach zamieszczono także na stronach 
internetowych niektórych urzędów, m. in. Urzędu Miasta Środa Śląska  
i Urzędu Gminy Niegosławice, 

b) poczta tradycyjna, poczta elektroniczna (e-mail): 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu rozesłał pocztą 
elektroniczną/mailową oraz tradycyjną pisma przewodnie oraz materiały 
konsultacyjne tzn. „Harmonogram i program prac związany z aktualizacją 
planów gospodarowania wodami”, publikacje „Przegląd istotnych 
problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”, materiały 
informacyjne, formularze zgłaszania uwag do 753 jednostek i instytucji 
(do 6 grup docelowych). Dodatkowo w celu przypomnienia oraz 
zaproszenia do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych rozsyłano 
informacje drogą mailową do wszystkich grup społecznych potencjalnie 
zainteresowanych procesem konsultacji. 

c) punkty informacyjne 
Punkty informacyjne utworzono w siedzibach RZGW we Wrocławiu, 
udostępniając w nich zarówno teksty konsultowanych dokumentów jak  
i inne materiały dotyczące gospodarki wodnej na obszarze działania 
RZGW. W punktach informacyjnych możliwe było: 
 zapoznanie się z dokumentami konsultacyjnymi,  
 uzyskanie szczegółowych informacji o możliwości wnoszenia uwag,  
 pozyskanie informacji o sposobie prowadzenia konsultacji 

społecznych  
d) posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej 

Odry oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa 
W 2011 roku odbyły się dwa spotkania w tym jedno wspólne, Rady 
Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry oraz Stałej 
Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, podczas których zaprezentowano 

http://www.wroclaw.rzgw.gov.pl/�
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formę przeprowadzenia obecnych konsultacji. Członkowie Komisji oraz 
Rady uczestniczyli w rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych 
dotyczących konsultowanych dokumentów, pomagali również  
w dystrybucji formularzy zgłaszania uwag wśród rożnych grup 
społecznych (tzw. grup docelowych). 

e) wsparcie merytoryczne stoiska Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej podczas targów POLEKO 
Na stoisku informacyjnym Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej RZGW 
we Wrocławiu reprezentowali: 
 pracownik z pionu ochrony przeciwpowodziowej 
 pracownik z pionu zasobów wodnych, 
 pracownik uczestniczący w pracach Krajowej Grupy ds. Konsultacji 

Społecznych. 
Podczas tragów w ramach trwających konsultacji przedstawiciele Krajowej 
Grupy ds. konsultacji społecznych zorganizowali warsztaty edukacyjne 
pod hasłem „Co żyje w wodzie?”. 

f) działania edukacyjne 
RZGW we Wrocławiu w ramach konsultacji społecznych zorganizowało 
warsztaty dla studentów I roku Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydział 
Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Nauk Geologicznych,  
w ramach ćwiczeń z przedmiotu „Gospodarka wodna”. Podczas spotkania 
została przedstawiona m.in. prezentacja nt. trwających Konsultacji 
społecznych, która przybliżyła następujące zagadnienia: 
 udział społeczeństwa – podstawa prawna, cel, 
 formy angażowania społecznego, 
 konsultacje społeczne we wrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej  

w Polsce, 
 adresaci konsultacji, 
 procedura udziału społeczeństwa, 
 narzędzia wykorzystywane w procesie informowania społeczeństwa, 
 etapy badawcze w procesie obecnych konsultacji, 
 sposób wzięcia udziału w konsultacjach, 
 dokumenty poddawane konsultacjom oraz formularz zgłaszania 

uwag 
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g) udział w spotkaniach lokalnych oraz branżowych jako działania 
wspierające proces konsultacji społecznych. 
RZGW we Wrocławiu wykonało również działania wspomagające 
przeprowadzenie I i II tury konsultacji społecznych w drugim cyklu 
planistycznym poprzez aktywne uczestniczenie w spotkaniach lokalnych 
oraz branżowych. Do działań tych należy zaliczyć współorganizację oraz 
aktywny udział w: 
 imprezie Wyścigi na Łodziach Smoczych „Tumski Cup 2011” we 

Wrocławiu, której celem było promowanie Dolnego Śląska poprzez 
ukazanie walorów sportowych i rekreacyjnych rzeki Odry jako 
miejsca aktywnego spędzania wolnego czasu dla wszystkich. 

 konferencji naukowo‐technicznej z cyklu „Postęp Techniczny  
w Wodociągach” we Wrocławiu,  

 warsztatach „Naturalna Ochrona Przeciwpowodziowa” w Polanicy 
‐Zdroju,  

 Dolnośląskim Forum Politycznym i Gospodarczym  w Krzyżowej.  
Podczas każdego spotkania zorganizowany został punkt informacyjny 
gdzie zainteresowani mieli możliwość zapoznania się  
z „Przeglądem …” oraz „Harmonogramem …”, mogli również uzyskać 
szczegółowe informacje o możliwości wnoszenia uwag, a także 
zaczerpnąć wiadomości na temat metod prowadzenia obecnych 
konsultacji społecznych. Zainteresowanie II cyklem planistycznym wśród 
uczestników było duże, zadawali oni wiele pytań, które dotyczyły 
obecnego jak i poprzedniego cyklu planistycznego. 

h) zaprezentowanie podczas Krajowego Forum Wodnego działań 
wspierających proces konsultacji społecznych prowadzonych na 
poziomie regionalnym przez RZGW we Wrocławiu. 
Działania RZGW we Wrocławiu podczas V Krajowego Forum Wodnego 
przedstawiono w prezentacji Pani Barbary Mońki oraz Pani Magdaleny 
Ostojskiej-Korpas pt.: Konsultacje Społeczne „„Przegląd istotnych 
problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”. „Harmonogram  
i program prac związany z aktualizacją planów gospodarowania wodami”.  

 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przez cały okres trwania 
konsultacji społecznych zbierał opinie dotyczące konsultowanych dokumentów 
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„Przeglądu …” oraz „Harmonogramu …”. Zastosowane podczas konsultacji 
narzędzia pozwoliły w rezultacie uzyskać 203 formularze, w którym uczestnicy 
konsultacji przedstawiali swoje stanowisko odnośnie konsultowanych dokumentów.  
 
Z analizy formularzy wynika, że najczęściej zgłaszanymi przez uczestników 
konsultacji problemami są: 

• zanieczyszczenie wód powierzchniowych – około 82%,  
• zanieczyszczenie wód podziemnych około 65%  
• zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych – 

59%.  
 
Wyniki te wskazują, iż zagadnienia jakościowe według społeczeństwa są najbardziej 
widoczne spośród zaproponowanych w katalogu istotnych problemów. Wśród 
zgłaszanych uwag najmniejszy procent to opinie dotyczące bezpośrednio projektu 
„Harmonogramu…”. Uwagi te najczęściej dotyczyły przedziału czasu jaki został 
zaplanowany na realizację poszczególnych działań ujętych w harmonogramie.  
 
Uczestnicy konsultacji społecznych wskazywali również problemy nie wymieniane  
w konsultowanym dokumencie. Wśród nich najczęściej sygnalizowano: 

• brak odniesień do transportu śródlądowego i jego potrzeb (rozwój żeglugi), 
• uregulowanie statusu cieków w zlewni (jasne określenie instytucji 

odpowiedzialnej za ich stan i utrzymanie), 
• zagadnienia przeciwpowodziowe, 
• zagadnienia dotyczące gospodarki wodno‐ściekowej (np. wpływ 

odprowadzanych z oczyszczalni ścieków na jakość wód), 
• zagadnienia dot. melioracji, 
• zaśmiecanie rzek, zbiorników wodnych, 
• niski poziom świadomości społeczeństwa dot. ich wpływu na środowisko, 

jego ochronę oraz dbałość o nie, 
• brak środków finansowych na utrzymanie wód, 
• pominięcie problematyki prawnej związanej z gospodarką wodną, 
• spływy powierzchniowe z uszczelnionych nawierzchni dróg‐ 

zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. 
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Poziom aktywności RZGW we Wrocławiu w sprawach dotyczących konsultacji 
społecznych nad przedmiotowymi dokumentami a także skalę zainteresowania osób 
i instytucji działających na obszarze RZGW we Wrocławiu sprawami gospodarki 
wodnej można ocenić (w pewnym tylko sensie) na podstawie ilości wypełnionych  
i zwróconych do RZGW ankiet oraz ich zawartości merytorycznej.  

 
RZGW we Wrocławiu przeprowadził dystrybucję informacji o prowadzonych 
konsultacjach do wskazanych grup docelowych wysyłając 753 kompletów 
materiałów, na które składały się konsultowane dokumenty wraz z pismem 
przewodnim oraz plakatem informacyjnym o konsultacjach. Ilość materiałów 
informacyjnych wysłanych do poszczególnych grup docelowych oraz ilość 
uzyskanych odpowiedzi (z określeniem sposobu przekazania do RZGW uwag  
i propozycji) przedstawiono w tabeli 6.2.5. 
 
Tabela 6.2.5. 
Ilość materiałów informacyjnych wysłanych przez RZGW we Wrocławiu do 
poszczególnych grup docelowych oraz ilość uzyskanych odpowiedzi (z określeniem 
sposobu przekazania do RZGW uwag i propozycji) 

Wyszczególnienie 
Ilość 

ogółem 
w tym w odniesieniu do grupy docelowej: 

1 2 3 4 5 6 
Ilość wysłanych 
kompletów informacji 

753 Brak danych w dostępnych materiałach 

Ilość odpowiedzi 
ogółem,  
w tym przekazanych: 

203 127 1 48 5 21 1 

- pocztą tradycyjną 35 5 0 23 0 7 0 
- pocztą elektroniczną 65 23 0 24 4 13 1 
- osobiście* 100 99 0 1 0 0 0 
- w inny sposób 3 0 1 0 1 1 0 
 
Jak widać, największe zainteresowanie sprawami gospodarki wodnej na obszarze 
działania RZGW we Wrocławiu przejawiały osoby fizyczne (1 grupa docelowa) oraz 
administracja publiczna (3 grupa docelowa). Znacznie mniejszą w tym względzie 
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aktywność przejawiały inne grupy docelowe. Szczegółowa analiza merytoryczna 
uwag i propozycji zgłoszonych do RZGW we Wrocławiu przez podmioty 
uczestniczące w konsultacjach „Harmonogramu ...” oraz „Przeglądu istotnych 
problemów....” znajduje się w rozdziale 7. 
 
 

6.2.6. Podsumowanie działań w ramach konsultacji społecznych 
prowadzonych przez RZGW w Poznaniu 

Podczas prowadzenia konsultacji społecznych „Harmonogramu ...” i „Przeglądu 
istotnych problemów gospodarki wodnej ...” RZGW w Poznaniu, podobnie jak inne 
RZGW, wykorzystywał następujące narzędzia konsultacyjne: 

• strona internetowa RZGW (www.poznan.rzgw.gov.pl). Ponadto 
informacje o konsultacjach zamieszczono na stronach internetowych 
niektórych innych urzędów, 

• poczta tradycyjna, poczta elektroniczna (e-mail), 
• punkty informacyjne, 
• posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz 

Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, 
• wsparcie merytoryczne stoiska Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

podczas targów POLEKO, 
• udział w spotkaniach lokalnych oraz branżowych jako działania 

wspierające proces konsultacji społecznych, 
• inicjowanie współdziałania z mediami, 
• zaprezentowanie podczas Krajowego Forum Wodnego działań 

wspierających proces konsultacji społecznych prowadzonych na poziomie 
regionalnym przez RZGW w Poznaniu, 

 
Internet był jest wykorzystywany jako jedno z podstawowych narzędzi komunikacji 
między partnerami procesu udziału społeczeństwa. Na stronie internetowej RZGW  
w Poznaniu (www.poznan.rzgw.gov.pl) w dniu 1 września 2012 roku zamieszczono 
projekty „Harmonogramu i programu prac…” oraz „Przeglądu istotnych problemów…” 
wraz z informacją stwierdzającą, że Dyrektor RZGW w Poznaniu zgodnie  
z właściwością terytorialną wspomaga Prezesa KZGW, w konsultacjach 
przedmiotowych projektów dokumentów. Podano informację o terminach konsultacji, 

http://www.poznan.rzgw.gov.pl/�
http://www.poznan.rzgw.gov.pl/�
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miejscu wyłożenia dokumentu, miejscu wnoszenia uwag oraz o organie właściwym 
do ich rozpatrzenia. Zamieszczono również  informacje o charakterystyce regionu 
Wodnego Warty z zaznaczonymi granicami hydrograficznymi scalonych części wód 
powierzchniowych oraz elektroniczne wersje materiałów informacyjnych związanych 
z planowaniem w gospodarowaniu wodami. Podano także link do strony internetowej 
KZGW (www.kzgw.gov.pl).  
 
W działaniach informacyjnych wykorzystane zostały również strony internetowe 
zainteresowanych instytucji reprezentowanych w składzie Rady Gospodarki 
Wodnej Regionu Wodnego Warty, Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa oraz 
innych podmiotów, które wyraziły chęć czynnego zaangażowania się w proces 
udziału społeczeństwa w planowaniu gospodarowania wodami. Taka informacja 
została zawarta m.in. na stronie: 

 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, 
 Polskiego Towarzystwa Rybackiego w Poznaniu, 
 Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bartoszewicach, 
 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Łodzi, 
 Portalu internetowego „mygorzow.pl”, 
 Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, 
 Starostwa Powiatowego w Łasku, 
 Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, 
 Urzędu Gminy Barcin, 
 Urzędu Gminy Gizałki, 
 Urzędu Miasta Pabianice, 
 Urzędu Miasta Poręba, 
 Urzędu Gminy Ciasna, 
 Urzędu Miasta Kalisza, 
 Urzędu Miejskiego w Woźnikach, 
 Urzędu Gminy Kochanowice, 
 Urzędu Gminy Pobiedziska, 
 Urzędu Miasta Koła, 
 Urzędu Miasta Szamotuły, 
 Urzędu Miasta i Gminy Pniewy, 



Raport podsumowujący konsultacje społeczne projektów „Harmonogramu i programu prac związanych                  
z aktualizacją planów gospodarowania wodami” oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej”. 

 

Ekoekspert Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 70/34, 00-175 Warszawa                                                              
tel./fax 22 636057-76, 22 636-22-72, email: ekoekspert@ekoekspert.pl  

  

 

115 

  

 Urzędu Gminy Ostrowite. 
 

Poczta tradycyjna i elektroniczna odgrywała znaczącą rolę w docieraniu RZGW  
w Poznaniu do możliwie wielu instytucji, organizacji, związków reprezentujących 
administrację samorządową/rządową, użytkowników wód oraz organizacji 
pozarządowych. 
 
Wykorzystując pocztę tradycyjną w dniu 10 października 2011 roku wysłano 873 
pisma informacyjne wraz z kompletem dokumentów (w tym „Harmonogramu ...”  
i „Przeglądu ...” skierowane do: 

• administracji samorządowej – 577 adresatów, 
• administracji rządowej – 80 adresatów, 
• użytkowników środowiska – 90 adresatów, w tym: 

o przemysł – 23 adresatów, 
o rolnictwo – 21 adresatów, 
o usługi komunalne – 29 adresatów, 
o inni użytkownicy – 17 adresatów, 

• organizacje pozarządowe – 50 adresatów, 
• media – 56 adresatów, 
• inne podmioty – 20 adresatów. 

 
Wykorzystując natomiast pocztę elektroniczną już w dniu 31 sierpnia 2011 roku 
RZGW w Poznaniu przekazał wiadomość o zbliżających się konsultacjach do 830 
instytucji zaś w dniu 30 września 2011 roku do wszystkich grup docelowych została 
przesłana pocztą elektroniczną informacja, o zamieszczeniu na stronie internetowej 
RZGW w Poznaniu, konsultowanych społecznie projektów dokumentów oraz 
załączono formularz zgłaszania uwag i wniosków. Dodatkowo wskazano miejsce,  
w którym dostępne były wersje papierowe dokumentów. Poinformowano  
o możliwości i terminie wnoszenia uwag i wniosków poprzez pocztę elektroniczną na 
adres konsultacje@rzgw.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres RZGW  
w Poznaniu bądź osobiście w siedzibie RZGW w Poznaniu. 
 

mailto:konsultacje@rzgw.poznan.pl�
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RZGW w Poznaniu wykorzystywał pocztę elektroniczną do przypominania grupom 
docelowym o trwających konsultacjach (informacje z 31 stycznia 2012 roku i 16 
lutego 2012 roku). 
 
RZGW w Poznaniu zorganizował dla potrzeb związanych z konsultacjami punkty 
informacyjne w: 

• Dyrekcja RZGW – ul. Szewska 1, 61-760 Poznań,  
• Pionie Zasobów Wodnych – ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań,  
• Zarządzie Zlewni Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie – Skęczniew 57, 

62-730 Dobra,  
• Zarządzie Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu  

– ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań,  
• Zarządzie Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy – ul.Marcinkowskiego 1, 

85-056 Bydgoszcz, 
w których zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z dokumentami 
konsultacyjnym (były one wyłożone do wglądu) oraz zadawania pytań 
merytorycznych (podano kontakt do właściwych pracowników). 
 
Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stała Komisja ds. 
Udziału Społeczeństwa także zostały włączone w proces konsultacji 
„Harmonogramu ...” i „Przeglądu istotnych problemów ...”. W okresie trwania 
konsultacji społecznych zwołano 3 posiedzenia Rady, których celem było m. in. 
przeanalizowanie konsultowanych dokumentów: 

• 9 września 2011 roku (wspólne posiedzenie Rady i Stałej Komisji, na 
którym zaprezentowano konsultowane dokumenty i wstępnie je 
przeanalizowano), 

• 11 stycznia 2012 roku (przygotowano projekt Uchwały nr 8/III/2012 Rady 
w sprawie zaopiniowania projektu „Harmonogramu i programu prac…” 
oraz w projekcie Uchwały nr 9/III/2012 w sprawie zaopiniowania projektu 
„Przeglądu istotnych problemów…”. 

• 23 luty 2012 roku (po dyskusji przyjęto Uchwałę nr 8/III/2012 Rady  
w sprawie zaopiniowania projektu „Harmonogramu i programu prac…” 
oraz Uchwałę nr 9/III/2012 w sprawie zaopiniowania projektu „Przeglądu 
istotnych problemów (akceptujących Opinię nr 1/2012 oraz Opinię  
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nr 2/2012 Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa z dnia 18.01.2012 r.  
w sprawie zaopiniowania projektów konsultowanych dokumentów oraz 
przedstawiono w formie prezentacji wstępne wyniki konsultacji). 

 
Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa przy RGW RWW w trakcie konsultacji 
spotkała się także 3 razy: 

• w dniu 9 września 2011 roku (wspólnie z Radą Gospodarki Wodnej 
Regionu Wodnego Warty), 

• w dniu 18 stycznia 2012 roku (podczas posiedzenia Komisji 
zaprezentowano „Harmonogram ..” i „Przegląd istotnych problemów ...”, 
przedstawiono charakterystykę regionu wodnego oraz zakres 
kompetencyjny i terytorialny RZGW w Poznaniu a także wybrano 
przedstawiciela Komisji na V Krajowe Forum Wodne), 

• w dniu 13 lutego 2012 roku (po dyskusji przyjęto Opinię nr 1/2012  
w sprawie zaopiniowania „projektu Harmonogramu…” oraz Opinię nr 
2/2012 w sprawie zaopiniowania  projektu „Przeglądu…”. Opinie te zostały 
następnie zaprezentowane na posiedzeniu Rady Gospodarki Wodnej 
Regionu Wodnego Warty w dniu 23 lutego 2012 roku).  

 
Podczas targów POLEKO w listopadzie 2011 roku RZGW w Poznaniu, podobnie jak 
inne RZGW wspomagał Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej na stanowisku 
informacyjno-konsultacyjnym zorganizowanym w celu upowszechnienia wiedzy  
o trwających konsultacjach „Harmonogramu ...” i „Przeglądu istotnych problemów ...”. 
 
Udział w spotkaniach lokalnych oraz branżowych, organizowanych przez 
instytucje zainteresowane procesem planowania w gospodarowaniu wodami, był  
wykorzystywany przez RZGW w Poznaniu do upowszechniania wiedzy oraz 
zbierania uwag o „Harmonogramie ...” i „Przeglądzie istotnych problemów ...”. Udział 
ten należy traktować jako ważne działanie wspierające proces konsultacji 
społecznych. 
 
RZGW w Poznaniu udostępnił także linię telefoniczną celem wnoszenia wszelkich 
uwag i opinii do dokumentu obligatoryjnie poddawanego konsultacjom. Efektem 
podania numerów do wiadomości publicznej był kontakt ze strony przede wszystkim 
przedstawicieli administracji samorządowej i poinformowanie o gotowości odesłania 
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wypełnionych formularzy. Tą drogą proszono również zainteresowane urzędy miast  
i gmin o włączenie się aktywnie w proces udziału społeczeństwa. Przedstawiciele 
administracji samorządowej informowali o wywieszeniu ogłoszenia dot. projektów 
dokumentów, rozpowszechnianiu formularzy zgłaszania uwag wśród np. rad 
sołeckich, sołtysów, radnych, organizacji, związków działających na terenie gminy. 
 
Przedstawiciele RZGW w Poznaniu uczestniczyli w spotkaniach lokalnych 
zorganizowanych przez: 

• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych – 
23 września 2011 roku (uczestniczyło w nim 50 osób reprezentujących 
zarówno administrację publiczną jak i użytkowników wód), 

• Stowarzyszenie Gmin Nadnerzańskich. – 14 grudnia 2011 roku 
(uczestniczyło w nim 19 osób reprezentujących zarówno administrację 
publiczną jak i użytkowników wód), 

• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geologii – 
21 grudnia 2011 roku (uczestniczyli w nim studenci – 16 osób), 

• KZGW – w ramach badań jakościowych prowadzonych przez KB 
PRETENDENT  – 10 i 17 stycznia 2012 roku (uczestniczyli w nim 
przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, użytkownicy wód, 
NGO, inni – instytuty naukowo badawcze), 

• Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu – 28 luty 2012 roku (uczestniczyli w nim 
studenci – 21 osób). 

Podczas wymienionych spotkań przekazywano uczestnikom dokumenty poddawane 
konsultacjom oraz formularze zgłaszanych wniosków.   
 
Proces informowania o trwających konsultacjach wspomagany był przez media, 
które otrzymywały z RZGW w Poznaniu systematyczną informację za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. Dodatkowo przedmiotowa informacja była kierowana za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej wraz z projektami dokumentów w wersji 
papierowej. Na inicjatywę RZGW w Poznaniu zareagowała w zasadzie prasa lokalna,  
w tym m. in. „Głos Szamotulski” oraz portale internetowe (m. in. „mygorzow.pl”). 
Dodatkowo po zakończeniu działań konsultacyjnych opublikowano artykuł 
informacyjny w „Przeglądzie rybackim” Nr 2 (122) 2012. 
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Działania RZGW w Poznaniu podczas V Krajowego Forum Wodnego 
przedstawiono w prezentacji Pana Michała Misiewicza pt.: „Konsultacje społeczne 
„harmonogramu i programu prac ...” oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki 
wodnej ...” – podsumowanie prac prowadzonych w regionie wodnym Warty”. 
 
RZGW w Poznaniu przeprowadził dystrybucję informacji o prowadzonych 
konsultacjach do wskazanych grup docelowych wysyłając 873 kompletów materiałów 
(w sumie rozprowadzono ok. 1000 kompletów materiałów), na które składały się 
konsultowane dokumenty wraz z pismem przewodnim oraz plakatem informacyjnym 
o konsultacjach.  
 
W rezultacie przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektów 
„Harmonogramu…” oraz „Przeglądu…” do RZGW w Poznaniu wpłynęło 126 pism, 
przy czym: 

• 116 pism zawierało uwagi do „Harmonogramu ...”, które wpłynęły: 
o w terminie do 29 lutego 2012 roku – 88, 
o w terminie późniejszym – 28, 

• 125 pism zawierało uwagi do „Przeglądu istotnych problemów ...”, które 
wpłynęły: 
o w terminie do 29 lutego 2012 roku – 97, 
o w terminie późniejszym – 28. 

 
Ilość materiałów informacyjnych wysłanych do poszczególnych grup docelowych 
oraz ilość uzyskanych odpowiedzi (z określeniem sposobu przekazania do RZGW 
uwag i propozycji) przedstawiono w tabeli 6.2.6. 
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Tabela 6.2.6. 
Ilość materiałów informacyjnych wysłanych przez RZGW w Poznaniu do 
poszczególnych grup docelowych oraz ilość uzyskanych odpowiedzi (z określeniem 
sposobu przekazania do RZGW uwag i propozycji) 

Wyszczególnienie 
Ilość 

ogółem 
w tym w odniesieniu do grupy docelowej: 

1 2 3 4 5 6 
Ilość wysłanych 
kompletów informacji 

873 0 50 
657* 

(577+80) 
23 67 76 

Ilość odpowiedzi 
ogółem,  
w tym przekazanych: 

126 42 2 56 14 8 4 

- pocztą tradycyjną 58 24 1 23 5     5 0 
- pocztą elektroniczną 52 4 1 31 9 3 4 
- osobiście 0 0 0 0 0 0 0 
- w inny sposób**  16 14 0 2 0 0 0 
**- 577 kompletów wysłano do organów administracji samorządowej a 80 – do 
organów administracji rządowej. 
**- tym spotkania konsultacyjne. 
 
Uwagi, wnioski i opinie, zebrane w trakcie konsultacji prowadzonych przez RZGW  
w Poznaniu, zostały przekazane Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 
 
 

6.2.7. Podsumowanie działań w ramach konsultacji społecznych 
prowadzonych przez RZGW w Szczecinie 

O prowadzonych konsultacjach wymienionych wcześniej dokumentów dyrektor 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie poinformował 
zainteresowanych na stronie internetowej RZGW (www.szczecin.rzgw.gov.pl), 
zwracając się równocześnie z prośbą o „opinie na temat zaplanowanych działań” 
oraz prosząc o „informacje o istotnych problemach gospodarki wodnej ze 
wskazaniem miejsca ich występowania oraz oceną stopnia ich istotności”. 
 
W informacji wskazano sposoby przekazywania uwag i propozycji. Uwagi  
i propozycje można było zgłaszać pisemnie przekazując je: 

http://www.szczecin.rzgw.gov.pl/�
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• listownie na adres: RZGW w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A,  
70-030 Szczecin, 

• pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@szczecin.rzgw.gov.pl, 
• osobiście w siedzibie RZGW w Szczecinie. 

 
W informacji wskazano miejsca, w których można było uzyskać dokumenty w wersji 
elektronicznej i papierowej, a także inne materiały związane z procesem udziału 
społeczeństwa oraz planowaniem gospodarowania wodami, to jest: 

• stronę internetowa RZGW Szczecin (www.szczecin.rzgw.gov.pl), 
• stronę Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (www.kzgw.gov.pl), 
• stronę poświęconą Ramowej Dyrektywie Wodnej (www.rdw.org.pl), 
• siedzibę Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz 

jego Nadzory Wodne (NW): 
 NW Szczecin-Podjuchy, ul. Szlamowa 4a, 70-746 Szczecin, tel. (91) 

460 92 95, 
 NW Widuchowa, ul. Bulwary Rybackie 1, 74-120 Widuchowa, tel. 

(91) 416 72 37, 
 NW Gozdowice, 74-505 Mieszkowice, tel. (91) 414 53 84, 
 NW Słubice, ul. 1-go Maja 35, 69-100 Słubice, tel. (95) 758 27 22. 

 
Dyrektor RZGW w Szczecinie zachęcał także „do aktywnego włączenia się w proces 
konsultacji społecznych, nie tylko poprzez wyrażanie swoich opinii, ale także poprzez 
informowanie o nim swoich pracowników i jednostki podległe lub rozpowszechnianie 
związanych z tym tematem informacji i materiałów (np. przez Państwa strony 
internetowe, tablice ogłoszeń)”. 
 
W informacji o rozpoczęciu konsultacji wskazana została także komórka 
organizacyjna RZGW oraz osoba, do której można się było zgłaszać z pytaniami  
i wątpliwościami oraz prośbami o większe ilości materiałów konsultacyjnych  
i informacyjnych (był to Wydział Planowania Gospodarowania Wodami, 
Współpracy i Komunikacji Społecznej, a osobą kontaktową była Pani Maria 
Jutrzenka – Trzebiatowska – Kierownik Wydziału) 
 

mailto:konsultacje@szczecin.rzgw.gov.pl�
http://www.szczecin.rzgw.gov.pl/�
http://www.kzgw.gov.pl/�
http://www.rdw.org.pl/�
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RZGW w Szczecinie wysłał do grup docelowych (pocztą tradycyjną) 640  zestawów 
materiałów informacyjnych o prowadzonych konsultacjach (komplet materiałów 
składał się z konsultowanych dokumentów wraz z pismem przewodnim oraz 
plakatem informacyjnym o konsultacjach). Ilość materiałów informacyjnych 
wysłanych do poszczególnych grup docelowych oraz ilość uzyskanych odpowiedzi  
(z określeniem sposobu przekazania do RZGW uwag i propozycji) przedstawiono  
w tabeli 6.2.7. 
 
Tabela 6.2.7. 
Ilość materiałów informacyjnych wysłanych przez RZGW w Szczecinie do 
poszczególnych grup docelowych oraz ilość uzyskanych odpowiedzi (z określeniem 
sposobu przekazania do RZGW uwag i propozycji) 

Wyszczególnienie 
Ilość 

ogółem 
w tym w odniesieniu do grupy docelowej: 

1 2 3 4 5 6 
Ilość wysłanych 
kompletów informacji 

640*  62** 
213*** 

(179+34) 
261 23 

Ilość odpowiedzi 
ogółem,  
w tym przekazanych: 

21 5 4 
8*** 

(5 + 3) 
9 1 

- pocztą tradycyjną 12 1 1 7 3 0 
- pocztą elektroniczną 9 4 3 1 0 0 1 
- osobiście 0 0 0 0 0 0 0 
- w inny sposób 0 0 0 0 0 0 0 
*- dodatkowo egzemplarze konsultowanych dokumentów wysłano do: Urzędu Miejskiego  
w Karlinie (50), Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie (20), Polskiego 
Związku Działkowców – Szczecin (1) i Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Zielonej Górze (10). 
**- łącznie z organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi. 
***- 179 kompletów dokumentów przekazano organom administracji samorządowej zaś 34 – 
organom administracji rządowej. 
 
Poza wymienionymi w tabeli 6.2.7 strumieniami informacji, RZGW w Szczecinie 
przekazywał materiały informacyjne poprzez: 
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• punkty informacyjne w siedzibie RZGW w Szczecinie, oraz w Nadzorach 
Wodnych – 136 egz. „Harmonogramu ...” i 145 egz. „Przeglądu istotnych 
problemów gospodarki wodnej”, 

• spotkania – 100 egz. „Harmonogramu ...” i 106 egz. „Przeglądu istotnych 
problemów gospodarki wodnej”. 

Łącznie RZGW w Szczecinie przekazał zainteresowanym podmiotom 876 egz. 
„Harmonogramu ...” i 891 egz. „Przeglądu ...”.  
 
Pracownicy RZGW w Szczecinie aktywnie uczestniczyli w następujących 
spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych i edukacyjnych: 

• spotkanie w ramach kampanii informacyjno- promocyjnej „BIOkomponenty 
a środowisko” realizowanej przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg  
w Szczecinie dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej 
Polski (25 listopada 2011 roku – przedstawiono prezentację  
i udostępniono konsultowane dokumenty) – uczestnicy nie wnieśli uwag 
do konsultowanych dokumentów,  

• XXIII Konferencja Przedsiębiorstw Wodociągowych (8. 12. 2011 rok - 
przedstawiono prezentację i udostępniono konsultowane dokumenty), w 
której uczestniczyli Członkowie Zachodniopomorskiego Forum 
Wodociągowego - uczestnicy nie wnieśli uwag do konsultowanych 
dokumentów, 

• warsztaty dla uczniów klasy IV Technikum Ochrony Środowiska w Zespole 
Szkół nr 2 w Szczecinie (14. 11. 2011 rok - przedstawiono prezentację  
i udostępniono konsultowane dokumenty) - uczestnicy nie wnieśli uwag do 
konsultowanych dokumentów.  

• targi POLEKO w Poznaniu (wsparcie organizacji stoiska promocyjno – 
konsultacyjnego – udział 3 pracowników RZGW w Szczecinie),  

• Krajowe Forum Wodne (współpraca merytoryczna przy organizacji) – 
prezentacja przedstawiciela RZGW w Szczecinie na temat 
przeprowadzonych w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza 
Zachodniego działań w ramach I i II tury konsultacji społecznych, udział 
przedstawiciela RZGW w Szczecinie jako eksperta w debacie grupowej 
(dorzecze Odry). 
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RZGW w Szczecinie zorganizował: 
• posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry  

i Przymorza Zachodniego  (16 luty 2012 roku), podczas którego Rada 
pozytywnie zaopiniowała konsultowane dokumenty nie zgłaszając do nich 
uwag, wniosków i opinii (Uchwała nr 4/2012 RGW), 

• posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Dyrektorze 
RZGW w Szczecinie (24 luty 2012 roku )podczas którego obecni na 
posiedzeniu członkowie SKUS wypracowali w wyniku dyskusji stanowisko, 
w którym pozytywnie zaopiniowali oba konsultowane dokumenty.  
W przypadku projektu „Przeglądu…” wnieśli dodatkowe uwagi  
i propozycje. 

 
Na 2 tygodnie przed posiedzeniami członkowie Rady i Stałej Komisji otrzymali 
komplet materiałów (w tym dokumenty poddane konsultacjom). Na posiedzeniach 
powyższych przedstawiciele RZGW przedstawili prezentacje dotyczące 
konsultowanych dokumentów po których przeprowadzono dyskusję. 
 
W celu wsparcia organizacji procesu konsultacji społecznych w regionie, RZGW  
w Szczecinie uzyskał dofinansowanie kampanii w ramach zadnia pn. „Organizacja  
i przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych wraz z konsultacjami 
społecznymi projektu Harmonogramu i programu prac oraz projektu Przeglądu 
istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszaru dorzecza w obszarze działania 
RZGW w Szczecinie”. 
 
W ramach zadania przygotowano materiały informacyjno–edukacyjne, które ułatwiły 
społeczeństwu zrozumienie istoty i problematyki prowadzonych działań 
konsultacyjnych i planistycznych, przede wszystkim w aspekcie identyfikacji istotnych 
problemów gospodarki wodnej, a także zachęcały do szerszego udziału w samym 
procesie planowania gospodarowania wodami poprzez uczestnictwo w kolejnych 
etapach konsultacji (materiały promocyjne). Z uwagi na zakres i sposób realizacji 
całe zadanie zostało podzielone na: 

• Działanie 1.: Opracowanie i wykonanie materiałów informacyjno-
edukacyjnych, w tym: 
 opracowanie i wyprodukowanie filmu informacyjno-edukacyjnego dot. 

problematyki planowania w gospodarowaniu wodami w odniesieniu 
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do regionów wodnych na obszarze RZGW w Szczecinie, ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektu istotnych problemów 
gospodarki wodnej w regionach wodnych DOiPZ i Ücker. 

 opracowanie i wykonanie map w formacie A0 przedstawiających 
obszar zarządzanych przez RZGW w Szczecinie regionów wodnych 
w podziale na JCWP. 
 

• Działanie 2.: Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych, w tym: 
 opracowanie i wykonanie smyczy, zakładek do książek oraz teczek  

z nadrukami dotyczącymi działań RZGW w Szczecinie związanych  
z planowaniem gospodarowania wodami. 

 
Zebrane w trakcie prowadzonych konsultacji uwagi, wnioski i opinie zostały 
przekazane Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, w następujących terminach: 29 listopada.2011 roku, 23 lutego 2012 
roku oraz 8 marca 2012 roku. 
 
 

6.2.8. Ujęcie statystyczne działań w ramach konsultacji społecznych 
prowadzonych przez poszczególne RZGW 

Działania informacyjno-edukacyjne realizowane przez regionalne zarządy gospodarki 
wodnej w ramach procesu konsultacji „Harmonogramu i programu prac związanych  
z aktualizacją planów gospodarowania wodami” i „Przeglądu istotnych problemów 
gospodarki wodnej” wykazały dość duże zainteresowanie problematyką gospodarki 
wodnej w Polsce. Nie było to jednak zainteresowanie powszechne, co może 
świadczyć o niskim poziomie „świadomości wodnej”, jak to sformułowano w jednej  
z opinii o przebiegu procesu konsultacji.  
 
Celem prowadzenia  przez RZGW działań informacyjnych i konsultacji społecznych 
„Harmonogramu ...” i „Przeglądu istotnych problemów ...” było: 

• informowanie społeczeństwa (ze szczególnym uwzględnieniem 
reprezentatywnych społecznie instytucji, jednostek, organizacji itp.)  
o procesie wdrażania RDW, 
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• informowanie społeczeństwa (ze szczególnym uwzględnieniem 
reprezentatywnych społecznie instytucji, jednostek, organizacji itp.)  
o procesie planowania w gospodarowaniu wodami, 

• dotarcie do możliwie wielu reprezentatywnych społecznie grup 
docelowych, 

• osiągnięcie kompromisów poprzez ograniczenie konfliktów, nieporozumień  
w odniesieniu do zagadnień związanych z gospodarowaniem wodami, 

• stworzenie społeczeństwu możliwości  wpływu na zawartość merytoryczną 
dokumentu konsultowanego, 

• przekonsultowanie projektu „Harmonogramu i programu prac…” oraz 
„Przeglądu istotnych problemów…” (zapewnienie wymogów 
implementacyjnych Ramowej Dyrektywy Wodnej, ustawy Prawo wodne),  

• nadanie bardziej przejrzystego i twórczego charakteru procesowi 
podejmowania decyzji, 

• promowanie wśród użytkowników szeroko rozumianego szacunku dla 
wody, uświadomienie indywidualnego wpływu na środowisko wodne. 

 
W trakcie konsultacji każde RZGW rozpowszechniło około 1000 kompletów 
materiałów, przy czym tylko rozesłanie tych materiałów do grup docelowych było 
ewidencjonowane dokładnie. Przy rozprowadzaniu materiałów związanych  
z przedmiotem konsultacji na spotkaniach lokalnych lub w punktach informacyjnych 
oraz podczas przedsięwzięć edukacyjnych nie odnotowywano zwykle do której grupy 
docelowej zainteresowany materiałami przynależy.  
 
Poza ewidencją znajdują się także te przypadki, kiedy zainteresowany samodzielnie 
pozyskiwał materiały ze stron internetowych. A takich przypadków było dużo i na 
ogół dotyczyły osób fizycznych (do nich, co do zasady, nie wysyłano materiałów 
poddawanych konsultacjom, a jednak osoby fizyczne przekazały do RZGW dość 
znaczącą ilość wypełnionych formularzy). 
 
Regionalne zarządy gospodarki wodnej stosowały podobne instrumenty 
informacyjno-konsultacyjne i wykorzystywały w zasadzie takie same materiały 
informacyjne. Zestawienie zastosowanych w procesie konsultacji instrumentów 
informacyjno-konsultacyjnych zamieszczono w tabeli 6.2.8. 



Tabela 6.2.8. 
Zestawienie instrumentów informacyjno-konsultacyjnych zastosowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej w procesie konsultacji 
„Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami” i „Przeglądu istotnych problemów gospodarki 
wodnej” 

Instrument informacyjno-konsultacyjny 
Skala zastosowań określonego instrumentu informacyjno-konsultacyjnego przez RZGW 

Kraków Warszawa Gdańsk Gliwice Wrocław Poznań Szczecin 

Zamieszczenie na stronie internetowej 
informacji o rozpoczęciu konsultacji oraz 
zapewnienie dostępu do konsultowanych 
dokumentów i formularza zgłaszania uwag 

Zastosowano Zastosowano Zastosowano Zastosowano Zastosowano Zastosowano Zastosowano 

Podanie adresu poczty elektronicznej, na 
który można przesyłać uwagi i wnioski, wraz 
z określeniem terminu oraz sposobu 
przedstawiania uwag oraz osoby, która może 
udzielić dodatkowych informacji 

Podano Podano Podano Podano Podano Podano Podano 

Wnioskowanie RZGW o zamieszczenie 
informacji o konsultacjach społecznych na 
stronach internetowych urzędów i instytucji 

Nie 
stosowano 

Skutecznie Brak danych Skutecznie Brak danych Skutecznie Skutecznie 

Eksponowanie plakatu informacyjnego  
o konsultacjach 

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

Przygotowanie i rozesłanie informacji do 
mediów lokalnych 

 Tak  Tak  Tak  
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Wysłanie dokumentów poddawanych 
konsultacjom do adresatów należących do 
grup docelowych (bez grupy 1 „osoby 
fizyczne) – ilość wysłanych kompletów 

700 998 498 684 753 873 
891 

(640*) 

Zorganizowanie punktów informacyjnych 
wyposażonych w materiały związane  
z przedmiotem konsultacji – liczba punktów 

1 + 8** 1 + 4** 1 1 + 4** 1 + 4** 3 + 2** 1 + 4** 

Posiedzenia Komisji ds. Udziału 
Społeczeństwa poświęcone przedmiotowi  
i przebiegowi konsultacji – ilość posiedzeń 

2 1 - 5 2 3 1 

Posiedzenia Rad Gospodarki Wodnej 
Regionów Wodnych poświęcone 
przedmiotowi i przebiegowi konsultacji 
– ilość posiedzeń 

2 1 1 5 2 3 1 

Działania edukacyjno-informacyjne  - ilość 
zorganizowanych przedsięwzięć 

2 1 - 4 + 1 *** 1 2 2 

Spotkania informacyjno-konsultacyjne 
– ilość spotkań/ilość osób biorących 
udział/ilość zgłoszonych uwag i wniosków 

- - 5****/126/210 - 4/BD/BD 5/BD/BD 2/BD/BD 

Merytoryczne wsparcie stoiska KZGW na 
targach POLEKO  

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
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Publikacje przez RZGW artykułów  
o trwających konsultacjach w prasie 
branżowej – ilość artykułów/czasopismo 

1/”Aura” 
Nie 

stosowano 
Nie 

stosowano 
Nie 

stosowano 
Nie 

stosowano 
1/”Głos 

Szamotulski) 
Nie 

stosowano 

Wstępne podsumowanie na V Krajowym 
Forum Wodnym konsultacji 
przeprowadzonych przez RZGW 

Prezentacja Prezentacja Prezentacja Prezentacja Prezentacja Prezentacja Prezentacja 

Ilość przekazanych do RZGW wypełnionych 
formularzy zgłaszania uwag do 
konsultowanych dokumentów oraz pism lub 
informacji mailowych odnoszących się do 
„Harmonogramu ...” i „Przeglądu ...” 

74 63 19 23 203 126 21 

Stosunek ilości przekazanych do RZGW 
pism do ogólnej ilości przekazanych 
kompletów materiałów – wyrażony w 
procentach 

10,6 6,3 3,8 3,4 27,0 14,4 3,3* 

*- ilość kompletów materiałów wysłanych pocztą tradycyjną  
** - pierwsza liczba oznacza ilość punktów informacyjnych w siedzibie RZGW, druga – w terenowych jednostkach organizacyjnych RZGW (Nadzorach 
Wodnych lub Zarządach Zlewni. 
***- 4 działania własne i 1 w ramach współpracy z NGO (jako kontynuacja działań informacyjno-edukacyjnych w 2012 roku) 
****- na dwóch pozostałych spotkaniach (lokalnych) przekazano jedynie konsultowane dokumenty wraz z informacją o możliwości składania uwag, 
BD – brak danych. 



 
Analiza ilościowo-statystyczna relacji pomiędzy ilością przekazanych przez RZGW 
materiałów związanych z przedmiotem konsultacji przedstawicielom grup 
docelowych a aktywnością tych przedstawicieli (ilością przekazanych do RZGW pism 
oraz wypełnionych formularzy) jest bardzo trudna. Bazując na przykładzie grupy 1 
(osoby fizyczne) można stwierdzić, że: 

• przedstawicielom tej grupy RZGW nie przekazywały materiałów wg 
rozdzielnika, 

• osoby fizyczne złożyły łącznie 187 wypełnionych formularzy (dokumentów 
standardowych, wykorzystywanych podczas konsultacji) oraz pism  
o niestandardowym charakterze (na ogólną ilość 529 przekazanych do 
RZGW pism, co stanowi ponad 35 % ogólnej ilości).   

  
Oznaczać to może, że przedstawiciele grupy docelowej Nr 1 (osoby fizyczne) 
wypełniły formularz (lub napisały pismo) po analizie materiałów będących 
przedmiotem konsultacji, które uzyskali samodzielnie (np. za pośrednictwem 
internetu), po zapoznaniu z nimi podczas różnego rodzaju spotkań (które były 
organizowane przez RZGW, co mogło mieć np. miejsce w RZGW we Wrocławiu) lub 
też bez jakiejkolwiek analizy (takiej możliwości nie można wykluczyć chociażby ze 
względu na dużą ilość formularzy zawierającej wpis „bez uwag”).  
 
Jak zaznaczono wyżej do RZGW wpłynęło 529 pism, formularzy lub przesyłek  
e-mailowych, które były odpowiedzią na zaproszenie do analizy „Harmonogramu ...”  
i „Przeglądu istotnych problemów ...”, a zatem gdyby przyjąć, że  w okresie trwania 
konsultacji (od 1 września 2011 roku do 29 lutego 2012 roku) rozprowadzono 
łącznie: 

• ok. 7 tys. kompletów materiałów (w wersji papierowej), czyli ok. 1 tys. 
przez każdy RZGW to wskaźnik zwrotów (wyrażony stosunkiem ilości 
pism i wypełnionych formularzy do ilości przekazanych materiałów) 
wyniósł ok. 7,5 %, 

• 5146. kompletów materiałów (w wersji papierowej), to wskaźnik zwrotów 
(wyrażony stosunkiem ilości pism i wypełnionych formularzy do ilości 
przekazanych materiałów) wyniósł ok. 10,3 %. 

 
Gdyby natomiast od ogólnej ilości pism i wypełnionych formularzy odjąć te, które 
zostały przekazane przez osoby fizyczne  (529 – 187), to wskaźnik zwrotów 
wyrażony stosunkiem ilości pism i wypełnionych formularzy (342) do ilości 
przekazanych materiałów (5146) wyniósłby 6,6 %.  
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Poniżej, w tabelach 6.2.9 – 6.2.12, dokonano analizy statystycznej sposobów 
przekazywania do RZGW uwag przez osoby i/lub instytucje zainteresowane 
procesem planowania w gospodarce wodnej. Przedstawiono zestawienia obrazujące: 

• wykorzystanie poczty tradycyjnej, 
• wykorzystanie poczty elektronicznej, 
• przekazywanie do RZGW uwag osobiście przez zainteresowanych, 
• inne, bliżej nie określone sposoby przekazywania uwag do RZGW (ze 

sprawozdań złożonych przez RZGW do KZGW oraz sposobu wypełniania 
formularzy można wysnuć wniosek, że były to uwagi przekazywane 
podczas różnego rodzaju spotkań informacyjnych i/lub edukacyjnych). 

 
Uwaga: 
W tabelach 6.2.9 – 6.2.12, w kolumnie 1 (RZGW) pierwsza liczba podana w nawiasie 
dotyczy ilości wysłanych przez RZGW kompletów materiałów do wszystkich grup 
docelowych a druga – ilość otrzymanych pism i/lub formularzy (zgłoszeń ogólnych). 
 
Tabela 6.2.9. 
Wykorzystywanie przez osoby i/lub instytucje zainteresowane procesem planowanie 
w gospodarce wodnej poczty tradycyjnej  do przekazywania uwag odnoszących się 
do „Harmonogramu ...” i „Przeglądu ...” do RZGW  

RZGW  
Ilość pism (w różnej formie) przekazanych do RZGW 

ogółem 
w tym przez przedstawicieli grupy docelowej: 
1 2 3 4 5 6 

Kraków (700/74) 56 0 0 50 3 2 1 
Warszawa (998/63) 25 2 0 17 3 3 0 
Gdańsk (498/19) 10 1 0 6 1 2 0 
Gliwice (684/23) 9 0 2 5 0 1 1 
Wrocław (753/203) 35 5 0 23 0 7 0 
Poznań (873/126) 58 24 1 23 5     5 0 
Szczecin (640/21) 12 1 1 7 3  0 
Razem (5146/529) 205 33 4 131 15 20 2 
 
 
 



Raport podsumowujący konsultacje społeczne projektów „Harmonogramu i programu prac związanych                  
z aktualizacją planów gospodarowania wodami” oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej”. 

 

Ekoekspert Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 70/34, 00-175 Warszawa                                                              
tel./fax 22 636057-76, 22 636-22-72, email: ekoekspert@ekoekspert.pl  

  

 

132 

  

Tabela 6.2.10. 
Wykorzystywanie przez osoby i/lub instytucje zainteresowane procesem planowanie 
w gospodarce wodnej poczty elektronicznej do przekazywania uwag odnoszących 
się do „Harmonogramu ...” i „Przeglądu ...” do RZGW   

RZGW  
Ilość pism (w różnej formie) przekazanych do RZGW 

ogółem 
w tym przez przedstawicieli grupy docelowej: 
1 2 3 4 5 6 

Kraków (700/74) 17 2 2 7 4 1 1 
Warszawa (998/63) 11 1 1 5 2 2 0 
Gdańsk (498/19) 9 0 1 3 5 0 0 
Gliwice (684/23) 10 1 1 4 3 0 1 
Wrocław (753/203) 65 23 0 24 4 13 1 
Poznań (873/126) 52 4 1 31 9 3 4 
Szczecin (640/21) 9 4 3 1 0 0 1 
Razem (5146/529) 173 35 9 75 27 19 8 
 
 
Tabela 6.2.11. 
Bezpośrednie (osobiste) przekazywanie do RZGW uwag lub wniosków 
odnoszących się do „Harmonogramu ...” i „Przeglądu ...” przez osoby i/lub instytucje 
zainteresowane procesem planowanie w gospodarce wodnej 

RZGW  
Ilość pism (w różnej formie) przekazanych do RZGW 

ogółem 
w tym przez przedstawicieli grupy docelowej: 
1 2 3 4 5 6 

Kraków (700/74) 0 0 0 0 0 0 0 
Warszawa (998/63) 2 1 0 0 0 1 0 
Gdańsk  (498/19) 0 0 0 0 0 0 0 
Gliwice  (684/23) 0 0 0 0 0 0 0 
Wrocław (753/203) 100 99 0 1 0 0 0 
Poznań (873/126) 0 0 0 0 0 0 0 
Szczecin (640/21) 0 0 0 0 0 0 0 
Razem (5146/529) 102 100 0 1 0 1 0 
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Tabela 6.2.12. 
Inne (w tym nie ustalone podczas analizy dokumentów) sposoby przekazywania do 
RZGW uwag lub wniosków odnoszących się do „Harmonogramu ...” i „Przeglądu ...” 
przez osoby i/lub instytucje zainteresowane procesem planowanie w gospodarce 
wodnej 

RZGW  
Ilość pism (w różnej formie) przekazanych do RZGW 

ogółem 
w tym przez przedstawicieli grupy docelowej: 
1 2 3 4 5 6 

Kraków (700/74) 1 0 1 0 0 0 0 
Warszawa (998/63) 25 1 4 16 1 2 1 
Gdańsk (498/19) 0 0 0 0 0 0 0 
Gliwice (684/23) 4 4 0 0 0 0 0 
Wrocław (753/203) 3 0 1 0 1 1 0 
Poznań (873/126) 16 14 0 2 0 0 0 
Szczecin (640/21) 0 0 0 0 0 0 0 
Razem (5146/529) 49 19 6 18 2 3 1 
 

 
7. Analiza uwag zebranych w trakcie badania opinii publicznej oraz 

pozostałych uwag zgłoszonych podczas procesu konsultacji 
społecznych na szczeblu krajowym i regionalnym 

Analizę merytoryczną uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych 
„Harmonogramu ...” i „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej” 
prowadzono z uwzględnieniem być może najważniejszego celu tego 
przedsięwzięcia, to jest zainteresowania jak najszerszych kręgów społeczeństwa 
polskiego problemami gospodarki wodnej. Słuszne jest bowiem motto „Przeglądu 
...” zaczerpnięte z Ramowej Dyrektywy Wodnej, iż ”Woda nie jest produktem 
handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi 
być chronione, bronione i traktowane jako takie”. Historia cywilizacji starożytnych 
pokazuje, że woda była zarówno źródłem ich rozkwitu i siły jak i upadku.  
 
O ile konsultacje prowadzone na szczeblu krajowym cechowała „poprawność 
merytoryczna” (dobór grup respondentów, standardowe pytania, standardowa 
metoda analizy zebranych uwag itd.) o tyle konsultacje na szczeblu regionalnym, 
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mimo przeprowadzenia ich wg w miarę zunifikowanych zasad i przy wykorzystaniu 
podobnych narzędzi komunikowania się ze społeczeństwem, miały charakter raczej 
„spontaniczny”. I właśnie owa „spontaniczność” powinna być uznana za ich zaletę. 
Można zadać pytanie – dlaczego ? Otóż z analizy przeprowadzonej przez KB 
PRETENDENT wynika, że około połowa respondentów nie zauważała 
„spontanicznie” problemów gospodarki wodnej. Badania dalsze grup społecznych 
(4400 respondentów) odbywało się niejako w sposób wymuszony: pokażę Ci 
problemy, a Ty je oceń pod względem ważności. W przypadku konsultacji na 
poziomie regionalnym, w zunifikowanym formularzu (gdzie lista problemów 
gospodarki wodnej zamieszczonych w Katalogu ..) była rubryka na własne 
spostrzeżenia, uwagi, informacje i propozycje. I respondenci korzystali z możliwości 
przekazywania własnych spostrzeżeń odnoszących się do tego, co w ich mniemaniu 
mieści się w pojęciu „gospodarka wodna”.  
 
Poglądy respondentów co do ważności problemów gospodarki wodnej oraz przyczyn 
ich występowania były bardzo zróżnicowane zarówno pod względem poziomu 
uogólnienia (od bardzo szczegółowych, niemalże „osobistych”, np. dotyczących 
obwałowania konkretnego odcinka określonej rzeki do „systemowych”, np. 
dotyczących konfliktów na styku: „obszary chronione – hydroenergetyka”) jak  
i szczegółowości uzasadnienia.  
 
Bardzo specyficzny zbiór uwag i propozycji zawierały pisma przedłożone przez 
podmioty zaangażowane w rozwój hydroenergetyki i transportu wodnego (żeglugi). 
Uwagi i propozycje tych podmiotów cechuje kompleksowe spojrzenie na problemy, 
które mogą ograniczać rozwój tych sektorów, przy czym nie są to poglądy 
przedstawiane w sposób „egoistyczny” i demagogiczny, bowiem poparte są opiniami 
organów Unii Europejskiej, co prawda cytowanymi wybiórczo, ale nie bezpodstawnie. 
 
Poniżej zostaną przedstawione wyniki analiz uwag zgłoszonych podczas konsultacji 
„Harmonogramu ...” i „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej”, 
dokonanych wg jednolitej metodologii. Celem tych analiz jest kwantyfikacja 
zgłoszonych uwag i propozycji dla wydzielenia tych, które powinny zostać 
uwzględnione w końcowej wersji wymienionych wyżej dokumentów. 
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W tym miejscu postawić należy pytanie: czy wyniki analiz będą reprezentatywne dla 
poglądów wyrażanych przez społeczeństwo polskie a odnoszących się do 
funkcjonowania systemu gospodarki wodnej ?  
 
Wydaje się, że udzielenie odpowiedzi pozytywnej na to pytanie byłoby zbyt 
optymistyczne.   Wg badań przeprowadzonych przez KB PRETENDENT na próbie 
770 osób reprezentujących instytucje, organizacje i podmioty gospodarcze (a więc 
teoretycznie lepiej przygotowanych do oceny stanu systemu gospodarki wodnej niż 
„statystyczny Polak”) tylko 36 % respondentów wskazało, że zna dokument 
„Przegląd istotnych problemów ...”.  Zdecydowania większość badanych, bez 
względu na obszar RZGW przyznaje, iż nie zna „Przeglądu istotnych problemów ...” . 
Sytuację w tym zakresie obrazuje rys. 7.1.1. 
 

 

Rys. 7.1.1. Znajomość „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej” przez 
respondentów reprezentujących poszczególne RZGW. 

 
Przedstawiciele poszczególnych grup docelowych deklarowali znajomość „Przeglądu 
istotnych problemów ...” w następujący sposób: 

• organizacje ekologiczne (grupa 2) – 54 %, 
• uniwersytety, instytuty (grupa 6) – 40 % 
• administracja publiczna (grupa 3, czyli administracja rządowa  

i samorządowa) – 39 %, 
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• rolnictwo i rybactwo (grupa 5) – 35 %, 
• przemysł (grupa 4) – 26 %. 

 
Bazując na powyższych wynikach badania można przyjąć, że większość 
respondentów (w szczególności osób fizycznych i użytkowników środowiska), 
odpowiadając na apel RZGW o identyfikację i ocenę problemów gospodarki wodnej, 
przedstawiało swój pogląd bez wcześniejszej analizy sytuacji.   
 
 

7.1. Metodyka prowadzonych analiz 
Wszystkie wnioski (propozycje zmian poddawanych konsultacjom dokumentów), 
informacje i uwagi oraz wyspecyfikowane „spontanicznie” przez respondentów 
problemy gospodarki wodnej (z zachowaniem treści i stylu Autorów) zostały wpisane 
do zbioru roboczego (w arkuszu Excel), zawierającego kolumny uzgodnione z 
Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej (patrz – tabela 7.1.1).   
 
Tabela 7.1.1. 
Struktura zbioru roboczego (arkusza Excel) do wpisywania wniosków, informacji, 
uwag oraz problemów gospodarki wodnej zgłoszonych w toku konsultacji 
„Harmonogramu ...” i „Przeglądu istotnych problemów ...”  

Nr 
kolumny Tytuł kolumny Co będzie zawierała 

1. Zgłoszona uwaga 
(propozycja) Treść uwagi (propozycji) 

2. Czego dotyczy uwaga 
Litera oznaczająca dokument, którego 
dotyczy uwaga (H – „Harmonogram ...”  
P – „Przegląd ...”  

3. Zgłaszający Nazwa (nazwisko i imię) zgłaszającego 
uwagę i adres (jeśli został podany) 

4. Kategoria zgłaszającego Oznaczenie: cyfra lub liczba przypisana 
grupie docelowej 

5. Gmina Nazwa gminy 

6. Powiat Nazwa powiatu 

7. Województwo Nazwa województwa 

8. Dorzecze Nazwa dorzecza 
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9. RZGW 
Nazwa RZGW, na którego obszarze 
działania znajduje się siedziba 
zgłaszającego uwagę 

10. Sposób wykorzystania 
uwagi 

Litera oznaczająca sposób wykorzystania 
uwagi (P – przyjęta, Z – przyjęta po 
zmodyfikowaniu, C – częściowo przyjęta,  
O – odrzucona) 

11. Uzasadnienie odrzucenia Treść uzasadnienia 

12. Treść zmodyfikowana Treść zmodyfikowana 

13. Treść po częściowym 
odrzuceniu  Treść po częściowym odrzuceniu 

14. Miejsce wykorzystania Oznaczenie miejsca i sposobu 
wykorzystania uwagi lub propozycji 

15. Uwagi Dodatkowe uwagi 
 
Po wpisaniu wszystkich zgłoszonych „spontanicznie” wniosków, informacji, uwag  
i problemów do zbioru roboczego (arkusz Excel), zostały one poddane filtrowaniu  
w celu wydzielenia: 

• podzbioru wniosków, uwag, informacji i problemów, które dotyczyły 
„Harmonogramu ...”, 

• podzbioru wniosków, uwag, informacji i problemów, które dotyczyły 
„Przeglądu istotnych problemów ...”. 

 
Podzbiór dotyczący „Harmonogramu ...” został poddany analizie ilościowo-
statystycznej i merytorycznej, z zastrzeżeniem ograniczoności wykorzystania 
zgłoszonych wniosków w tym cyklu planowania gospodarowania wodami  
w dorzeczach (patrz – rozdział 7.3.1). 
 
Podzbiór zawierający wnioski, uwagi, informacje lub problemy odnoszące się do 
„Przeglądu istotnych problemów ...” został podzielony na 7 arkuszy zawierających 
wnioski, uwagi, informacje i problemy wydzielone z pism skierowanych do 
poszczególnych RZGW.  
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Analiza ilościowo-statystyczna każdego z wymienionych wyżej arkuszy pozwoliła 
na wydzielenie: 

• pism, które nie zawierają żadnych uwag do dokumentów poddawanych 
konsultacjom, 

• wniosków, uwag, informacji i problemów, w podziale na: 
o grupy docelowe, do których należał Autor zgłaszający wniosek, 

uwagę, informację lub problem, 
o RZGW, z którego pochodził Autor wniosku, uwagi, informacji lub 

problemu, 
o dorzecze, na terenie którego zamieszkuje lub ma siedzibę Autor 

wniosku, uwagi, informacji lub problemu. 
 
Analiza merytoryczna wniosków, uwag, informacji i problemów odnoszących się do 
„Przeglądu istotnych problemów ...” pozwoliła na: 

• wydzielenie wniosków, uwag, informacji i problemów, które: 
o powinny zostać przyjęte do wykorzystania w końcowej wersji 

dokumentu bez zmian (oznaczone literą P), 
o powinny zostać przed wykorzystaniem w końcowej wersji dokumentu 

zmodyfikowane (oznaczone literą Z), 
o powinny być częściowo odrzucone a częściowo przyjęte do 

wykorzystania (oznaczone literą C), 
o powinny zostać odrzucone jako niezgodne z wymogami prawa lub 

niemożliwe do zastosowania z uwagi na uwarunkowania techniczno-
ekonomiczne. W tej grupie powinny znaleźć się także wnioski, uwagi, 
informacje i problemy, które zostały zgłoszone podczas konsultacji 
ale ich „miejsce” wykorzystania jest w innych dokumentach np.  
w „Programie wodno-środowiskowym” (oznaczone literą O), 

• wydzielenie problemów gospodarki wodnej z podziałem na: 
o zgłoszone przez określone grupy docelowe, 
o zgłoszone przez osoby fizyczne i podmioty mieszkające lub mające 

swoją siedzibę na obszarze działania określonego RZGW, 
o zgłoszone przez osoby fizyczne i podmioty mieszkające lub mające 

swoją siedzibę na obszarze określonego dorzecza, 
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• sformułowanie wniosków i propozycji dotyczących konsultowania 
dokumentów związanych z planowaniem gospodarowania wodami na 
obszarze dorzeczy. 

 
Sposób postępowania przy kwalifikowaniu wniosków, uwag, informacji i problemów 
do jednej z wymienionych grup (P, C, Z, O) został przedstawiony w załączniku Nr 4. 
 
 

7.2. Analiza statystyczna uwag i propozycji zgłoszonych podczas 
konsultacji społecznych 

Pisma (zarówno standardowe formularze jak i pisma „niestandardowe”) zawierały 
pewne „treści”, które ogólnie można zaklasyfikować jako „problemy gospodarki 
wodnej”. Pisma te różniły się zarówno pod względem treści, jak i formy oraz 
zawierały zróżnicowane oczekiwania co do sposobu wykorzystania owych treści  
w końcowej wersji dokumentów („Harmonogramu ...” i „Przeglądu istotnych 
problemów ...”.   
 
Dla potrzeb niniejszej pracy przyjęto następujące określania dla pism skierowanych 
do RZGW w toku konsultacji oraz wydzielonych z tych pism spraw, które mają lub 
mogą mieć związek z problemami gospodarki wonnej: 

• zgłoszenie ogólne – pismo, formularz, wiadomość (o dowolnej treści) 
przekazane do RZGW pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, 
bezpośrednio lub w inny sposób przez uczestnika konsultacji społecznych 
projektu „Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją 
planów gospodarowania wodami” i/lub „Przeglądu istotnych problemów 
gospodarki wodnej”, 

• zgłoszenie jednostkowe – fragment zgłoszenia ogólnego dotyczący 
konkretnej, pojedynczej sprawy mającej lub mogącej mieć związek  
z określonym zadaniem ujętym w projekcie „Harmonogramu ...” lub  
z problemem gospodarki wodnej albo wskazujący na przyczynę 
określonego problemu gospodarki wodnej. Zgłoszenia jednostkowe dzielą 
się: 
o ze względu na treść i formę na: 
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 zgłoszenie podlegające skatalogowaniu – zgłoszenie 
jednostkowe, któremu można nadać jeden konkretny kod 
przedstawiony w załączniku Nr 9, 

 zgłoszenie nie podlegające skatalogowaniu – zgłoszenie 
jednostkowe, którego forma lub treść uniemożliwia nadanie mu 
jednego z kodów przedstawionych w załączniku Nr 9 (zgłoszenia 
nie podlegające skatalogowaniu mogą być przyjęte  
i wykorzystane w części opisowej „Przeglądu istotnych 
problemów ...” bez zmian (P), po zmodyfikowaniu, która nie 
powoduje zmiany istoty zgłoszenia jednostkowego (Z), po 
zmodyfikowaniu polegającym na odrzuceniu części zgłoszenia 
jednostkowego (C) albo odrzucona w całości (O)).  

o ze względu na charakter, na: 
 informacje I (mają na celu poinformowanie organu 

odpowiedzialnego za pewien element systemu gospodarki 
wodnej o określonej sprawie), 

 uwagi - U („komentują” treść projektu „Harmonogramu ...” i/lub 
„Przeglądu istotnych problemów ...”), 

 problemy – P  (mają charakter oznajmujący i identyfikują 
określony problem, który nie został zamieszczony w „Przeglądzie 
...” lub został tam zamieszczony, ale uczestnik konsultacji uważa 
za stosowne zwrócić na niego dodatkową lub szczególną 
uwagę), 

 wnioski - W (konkretne propozycje zmian w projektach 
„Harmonogramu ...” i/lub „Przeglądu istotnych problemów ...”).. 

 
Uwaga: 
W dalszej części niniejszego opracowania, w odniesieniu do zgłoszeń 
jednostkowych, jeżeli nie zniekształca to sensu zgłoszenia, stosowane są zamiennie 
takie pojęcia jak: uwaga i wniosek. 
 
Należy mieć jednakże na względzie fakt, że granica pomiędzy „informacjami”, 
„uwagami”, „wnioskami” i „problemami” jest nieprecyzyjna i tak jak to zaznaczono na 
wstępie rozdziału każde wydzielone „zgłoszenie jednostkowe” będzie traktowane 
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jako „problem gospodarki wodnej”, który będzie przedmiotem analiz na dalszych 
etapach planowania gospodarowania wodami.  
 
Przedstawiony w załączniku Nr 4 podział podmiotów na grupy docelowe, mimo że 
opiera się na analizie funkcji jaką dany podmiot zgłaszający uwagi pełni w systemie 
społeczno-gospodarczym, może w niektórych przypadkach także budzić pewne 
wątpliwości. Dla przykładu: okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego zostały 
zaklasyfikowane do grupy docelowej Nr 6 („Inne podmioty”), mimo że można je 
uznać także za reprezentantów grypy docelowej Nr 5 („Użytkownicy środowiska – 
sektory pozaprzemysłowe”). Podstawą takiego zaklasyfikowania był statut Polskiego 
Związku Wędkarskiego (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane w 2007 
roku i opublikowany na stronie www.pzw.org.pl), który stanowi, że „Polski Związek 
Wędkarski (...) jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem miłośników 
wędkarstwa i sportu wędkarskiego, kontynuatorem tradycji zorganizowanego 
wędkarstwa w Polsce”. Okręgi PZW są co prawda terenowymi jednostkami 
organizacyjnymi Polskiego Związku Wędkarskiego, gospodarującymi na wodach, na 
wyznaczonym przez Zarząd Główny terenie działania”, ale faktycznym 
użytkownikiem środowiska są koła Związku.  
 
Innym przykładem zaklasyfikowania podmiotów uczestniczących w konsultacjach, 
który może budzić wątpliwości, jest administracja PGL „Lasy Państwowe”. 
Regionalne dyrekcje Lasów Państwowych oraz nadleśnictwa zaklasyfikowano jako 
przedstawicieli „administracji specjalnej szczebla regionalnego”, chociaż możliwe 
było ich zaklasyfikowanie do grupy docelowej Nr 5 („Użytkownicy środowiska 
reprezentujący sektor pozaprzemysłowy”).  
 
Mniej kontrowersji budzić będzie zapewne zaklasyfikowanie Urzędów Żeglugi 
Śródlądowej do organów administracji publicznej szczebla regionalnego, mimo że są 
one użytkownikami wód. Podstawą zaklasyfikowania był art. 6 ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej, który stanowi, że dyrektorzy urzędów 
żeglugi śródlądowej są terenowymi organami administracji żeglugi śródlądowej,  
z czego wynika prosty wniosek, ze Urzędy są jednostkami administracji publicznej. 
 
Klasyfikacja podmiotów uczestniczących w konsultacjach, przedstawiona  
w załączniku Nr 6, została zaakceptowana przez Krajowy Zarząd Gospodarki 
Wodnej po wcześniejszej dyskusji projektu wstępnego. 
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7.2.1. Analiza statystyczna uwag i propozycji odnoszących się do 
„Harmonogramu ...” 

Wszystkie zgłoszenia ogólne w których znajdowało się jakiekolwiek odniesienie do 
„Harmonogramu ...” podzielono na dwie grupy: na grupę zgłoszeń ogólnych,  
w których nie było uwag do „Harmonogramu ...” i na grupę zgłoszeń ogólnych,  
w których sformułowano jakiekolwiek wnioski i propozycje. 
 
Zgłoszeń ogólnych, w których nie było uwag i propozycji odnoszących się do 
„Harmonogramu ...” , zidentyfikowano 430, w tym skierowanych do: 

• RZGW w Krakowie – 70 (ogólna ilość otrzymanych zgłoszeń  – 74), 
• RZGW w Warszawie – 42 (ogólna ilość otrzymanych zgłoszeń – 63), 
• RZGW w Gdańsku – 8 (ogólna ilość otrzymanych zgłoszeń – 19), 
• RZGW w Gliwicach – 23 (ogólna ilość otrzymanych zgłoszeń – 23), 
• RZGW we Wrocławiu – 179 (ogólna ilość otrzymanych zgłoszeń – 203), 
• RZGW w Poznaniu – 99 (ogólna ilość otrzymanych zgłoszeń – 126), 
• RZGW w Szczecinie – 9 (ogólna ilość otrzymanych zgłoszeń – 21). 

 
W zgłoszeniach ogólnych skierowanych do RZGW zidentyfikowano 36 zgłoszeń 
jednostkowych, które odnoszą się do projektu „Harmonogramu ...”, w 25 zgłoszeń 
jednostkowych szczegółowych oraz 11 zgłoszeń jednostkowych o charakterze 
ogólnym.  
 
Zgłoszenia jednostkowe szczegółowe dotyczyły zadań wymienionych w projekcie 
„Harmonogramu”, w: 

• wierszu 2 – 1 propozycja, 
• wierszu 3 – 1 propozycja, 
• wierszu 4 – 1 propozycja, 
• wierszu 7 – 7 propozycji, 
• wierszu 8 -  2 propozycje, 
• wierszu 9 – 1 propozycja, 
• wierszu 10 – 5 propozycji, 
• wierszu 11 – 4 propozycje, 
• wierszu 12 – 2 propozycje, 
• wierszu 13 – 1 propozycja, 
• wierszu 14 – 1 propozycja, 
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• wierszu 15 – 1 propozycja, 
• wierszu 20 – 1 propozycja, 
• wierszu 21 – 1 propozycja. 

 
Ilość zgłoszeń jednostkowych szczegółowych (uwag i wniosków) odnoszących się do 
„Harmonogramu ...” dokonanych przez poszczególne grupy docelowe przedstawiono 
w tabeli 7.2.1. 
 
Tabela 7.2.1. 
Ilość zgłoszeń jednostkowych szczegółowych odnoszących się do „Harmonogramu 
...” dokonanych przez poszczególne grupy docelowe 

Nr 
zadania* 

Ilość propozycji szczegółowych odnoszących się do „Harmonogramu 

razem 
W tym zgłoszonych przez przedstawicieli grupy docelowej 

Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 
2 1 1 - - - - - 
3 1 - 1 - - - - 
4 1 1 - - - - - 
7 3 2 - 1 - - - 
8 2 1 - - - - 1 
9 1 1 - - - - - 
10 5 1 1 1 1 1  
11 4 1 1 - - 1 1 
12 2 1 1 - - - - 
13 1 - - 1 - - - 
14 1 - - 1 - - - 
15 1 - - 1 - - - 
20 1 - - 1 - - - 
21 1 1 - - - - - 

ogólne 11 6* 3 2 1 1 1 
Łącznie 39 16 7 8 2 3 3 
 
*- 3 uwagi zgłoszone przez osoby fizyczne do RZGW w Poznaniu jako uwagi do 
„Harmonogramu ...” są uwagami dotyczącymi istotnych problemów gospodarki wodnej i tam 
były analizowane. 
 



Raport podsumowujący konsultacje społeczne projektów „Harmonogramu i programu prac związanych                  
z aktualizacją planów gospodarowania wodami” oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej”. 

 

Ekoekspert Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 70/34, 00-175 Warszawa                                                              
tel./fax 22 636057-76, 22 636-22-72, email: ekoekspert@ekoekspert.pl  

  

 

144 

  

Jak widać, najwięcej uwag i wniosków do „Harmonogramu ...” zgłosiły osoby fizyczne 
(13), następnie – administracja publiczna (8) i organizacje ekologiczne (7). Najwięcej 
uwag miało charakter ogólny (13, na łączną ilość 36, czyli ok. 36 %). Uwagi 
szczegółowe były najczęściej zgłaszane do zadań wymienionych  
w „Harmonogramie ...” pod pozycjami 10 („Opracowanie rejestru wykazów obszarów 
chronionych”) – 5 uwag i 11 („Ocena stanu wód powierzchniowych i podziemnych”) -
4 uwagi.  
 
W odniesieniu do zadania Nr 10 uwag i wniosków nie zgłosiły tylko podmioty z grupy 
docelowej Nr 6, zaś do zadania Nr 11 – podmioty z grup docelowych Nr  3 
(administracja publiczna) i Nr 4 (użytkownicy środowiska reprezentujący sektory 
przemysłowe).  
 
W tabeli 7.2.2 zestawiono ilości uwag i wniosków zgłoszonych do „Harmonogramu 
...” przez podmioty mające swoją siedzibę na obszarze działania poszczególnych 
RZGW.  
 
Tabela 7.2.2. 
Zestawienie ilości zgłoszeń jednostkowych odnoszących się do „Harmonogramu ...” 
dokonanych przez podmioty mające swoją siedzibę na obszarze działania 
poszczególnych RZGW.  

Grupa docelowa Nr 
grupy 

Ilość uwag i wniosków zgłoszonych do "Harmonogramu ...: 

ogółem 
w tym przez podmioty mające siedzibę na 

obszarze działania RZGW: 
KRA WWA GLI WRO POZ SZCZ 

Osoby fizyczne 1 15 - - - 12 3 - 
Organizacje ekologiczne 2 7 1 - - - 5 1 
Administracja publiczna, 
w tym 3 9 - - - 4 5 - 

    administracja rządowa 31 4 - - - 4 - - 
    administracja    

samorządowa 32 - 34 5 - - - - 5 - 

Użytkownicy - sektor 
przemysłowy 4 2 - - - - 2 - 

Użytkownicy - sektor 
pozaprzemysłowy 5 3 2 1 - - - - 

Inni (w tym instytuty) 6 3   1  2  
Razem  39 3 1 1 16 17 1 
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Uwaga: 
Podmioty z obszaru działania RZGW w Gdańsku nie zgłosiły uwag i wniosków 
dotyczących zmian w projekcie „Harmonogramu i programu prac ...”   
 
Jak widać, najwięcej uwag i wniosków do „Harmonogramu ...” zgłoszono do RZGW 
we Wrocławiu (16, przy czym osoby fizyczne zgłosiły 12 uwag i propozycji) oraz do 
RZGW w Poznaniu (14 uwag, przy czym szczególnie aktywne była tu organizacja 
ekologiczna – Klub Przyrodników ze Świebodzina) oraz administracja samorządowa. 
 
W tabeli 7.2.3 zestawiono natomiast ilości uwag i wniosków zgłoszonych do 
„Harmonogramu ...” przez podmioty mające swoją siedzibę na obszarze 
poszczególnych dorzeczy. 
 
Tabela 7.2.3. 
Zestawienie ilości zgłoszeń jednostkowych odnoszących się do „Harmonogramu ....” 
dokonanych do wszystkich RZGW, z uwzględnieniem lokalizacji podmiotu 
zgłaszającego na obszarze działania określonego dorzecza 

Grupa docelowa Nr grupy 

Ilość uwag i wniosków do "Harmonogramu, 
zgłoszonych do wszystkich RZGW  

ogółem 
w tym przez podmioty mające 
siedzibę na obszarze dorzecza 

Wisły Odry 
Osoby fizyczne 1 12 - 12 
Organizacje ekologiczne 2 7 1 6 
Administracja publiczna, w tym 3 9 - 9 
     administracja rządowa 31 4 - 4 
     administracja samorządowa 32 - 34 5 - 5 
Użytkownicy - sektor 
przemysłowy 4 2 - 2 

Użytkownicy - sektor 
pozaprzemysłowy 5 3 3 - 

Inni (w tym instytuty) 6 3 - 3 
Razem  36 5 32 
 
Jak widać, na ogólną ilość 36 uwag i wniosków odnoszących się do „Harmonogramu” 
5 (prawie 14 %) zgłosiły podmioty mające swoją siedzibę na obszarze dorzecza 
Wisły a 32 (nieco ponad 86 %) zgłosiły podmioty mające swoją siedzibę na obszarze 
dorzecza Odry (w tym przypadku należy zauważyć znaczący udział osób fizycznych). 
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Analiza merytoryczne uwag i wniosków do „Harmonogramu ...”, zarówno 
szczegółowych jak i ogólnych została przedstawiona w rozdziale 7.3. 
 
 

7.2.2. Analiza statystyczna uwag i propozycji odnoszących się do 
„Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej” 

Jak zaznaczono w rozdziale 6.2.8 podczas konsultacji społecznych na szczeblu 
regionalnym, do RZGW wpłynęło 529 pism, formularzy lub przesyłek e-mailowych, 
które były odpowiedzią na zaproszenie do analizy „Harmonogramu ...” i „Przeglądu 
istotnych problemów...”. Z powyższych dokumentów oddzielono najpierw pisma 
(zgłoszenia ogólne), które nie zawierały żadnych uwag a następnie wydzielono 
zgłoszenia jednostkowe (wnioski, uwagi, informacje i problemy) odnoszące się do 
„Przeglądu istotnych problemów ...” i zastawiono je w arkusze wg RZGW, które były 
adresatami zgłoszeń ogólnych.  
 
Poszczególne arkusze ze zgłoszeniami jednostkowymi stanowią załącznik Nr 7, 
(tylko w wersji elektronicznej z uwagi na rozmiar arkuszy), z wydzieleniem arkuszy 
dotyczących poszczególnych RZGW: 

• załącznik Nr 7.1 – zawiera zbiór zgłoszeń jednostkowych (wniosków, 
uwag i informacji oraz problemów) skierowanych do RZGW w Krakowie, 

• załącznik Nr 7.2 – zawiera zbiór zgłoszeń jednostkowych (wniosków, 
uwag i informacji oraz problemów) skierowanych do RZGW w Warszawie, 

• załącznik Nr 7.3 – zawiera zbiór zgłoszeń jednostkowych (wniosków, 
uwag i informacji oraz problemów) skierowanych do RZGW w Gdańsku, 

• załącznik Nr 7.4 – zawiera zbiór zgłoszeń jednostkowych (wniosków, 
uwag i informacji oraz problemów) skierowanych do RZGW w Gliwicach, 

• załącznik Nr 7.5 – zawiera zbiór zgłoszeń jednostkowych (wniosków, 
uwag i informacji oraz problemów) skierowanych do RZGW we Wrocławiu, 

• załącznik Nr 7.6 – zawiera zbiór zgłoszeń jednostkowych (wniosków, 
uwag i informacji oraz problemów) skierowanych do RZGW w Poznaniu, 

• załącznik Nr 7.7 – zawiera zbiór zgłoszeń jednostkowych (wniosków, 
uwag i informacji oraz problemów) skierowanych do RZGW w Szczecinie. 
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Analiza ilościowo-statystyczna każdego z wymienionych wyżej arkuszy pozwoliła 
na wydzielenie: 

• pism, które nie zawierają żadnych uwag do dokumentów poddawanych 
konsultacjom, 

• zgłoszeń jednostkowych (wniosków, uwag, informacji i problemów),  
w podziale na: 
o grupy docelowe, do których należał podmiot dokonujący zgłoszenia 

jednostkowego, 
o RZGW, na obszaru którego ma swoją siedzibę podmiot dokonujący 

zgłoszenia jednostkowego, 
o dorzecze, na obszarze którego zamieszkuje lub ma siedzibę podmiot 

dokonujący zgłoszenia jednostkowego. 
 
 

7.2.2.1. Analiza statystyczna uwag i propozycji odnoszących się do 
„Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej” zgłoszonych 
do RZGW w Krakowie 

Z pism skierowanych do RZGW w Krakowie udało się wydzielić 188 zgłoszeń 
jednostkowych (wniosków, uwag, informacji i problemów), które dotyczyły „Przeglądu 
istotnych problemów gospodarki wodnej”, w tym: 

• wniosków (propozycji zmian w projekcie dokumentu) – 36, 
• uwag – 60, 
• informacji – 19, 
• problemów wymagających rozwiązania – 83. 

 
Analizę ilościowo-statystyczną zgłoszeń jednostkowych skierowanych do RZGW  
w Krakowie, przez przedstawicieli poszczególnych grup docelowych mieszkających 
lub mających siedzibę na obszarze działania poszczególnych RZGW przedstawiono 
w tabeli 7.2.4  
 
 
 
 
 



Raport podsumowujący konsultacje społeczne projektów „Harmonogramu i programu prac związanych                  
z aktualizacją planów gospodarowania wodami” oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej”. 

 

Ekoekspert Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 70/34, 00-175 Warszawa                                                              
tel./fax 22 636057-76, 22 636-22-72, email: ekoekspert@ekoekspert.pl  

  

 

148 

  

Tabela 7.2.4. 
Zestawienie ilości zgłoszeń jednostkowych dotyczących „Przeglądu istotnych 
problemów ...” skierowanych do RZGW w Krakowie, z uwzględnieniem lokalizacji 
podmiotu zgłaszającego na obszarze działania określonego RZGW 

Grupa docelowa Nr grupy 

Ilość uwag do "Przeglądu istotnych problemów 
gospodarki wodnej, zgłoszonych do RZGW  

w Krakowie 

ogółem 
w tym przez podmioty mające siedzibę na 

obszarze działania RZGW: 
KRA WWA GDA POZ WRO 

Osoby fizyczne 1 14 3 11 - - - 
Organizacje ekologiczne 2 31 29 - - - 2 
Administracja publiczna, 
w tym 3 91 84 - - - 7 

      administracja rządowa 31 19 12 -  -  -  7 
      administracja    

samorządowa 32 - 34 72 72 -  -  -  -  

Użytkownicy - sektor 
przemysłowy 4 12 7 - - 5 - 

Użytkownicy - sektor 
pozaprzemysłowy 5 18 18 - - - - 

Inni (w tym instytuty) 6 22 1 13 8 - - 
Razem  188 142 24 8 5 9 
 
Jak wynika z tabeli 7.2.4 najwięcej zgłoszeń jednostkowych dokonali przedstawiciele 
administracji publicznej (91, z czego 84 jednostki z obszaru działania RZGW  
w Krakowie). W tej grupie docelowej dominowały uwagi zgłaszane przez jednostki 
organizacyjne administracji samorządowej. Użytkownicy środowiska zgłosili łącznie 
30 uwag zaś organizacje ekologiczne – 31. Znacznie mniej uwag zgłosiły osoby 
fizyczne (14). Podmioty „Inne” (grupa docelowa Nr 6 zgłosiły łącznie 22 uwagi (13 
uwag zgłosił Instytut EkoEnergetyki Wodnej z Warszawy a 8 –Towarzystwo Rozwoju 
Małych Elektrowni Wodnych, z siedzibą w Grudziądzu).   
 
Na ogólną ilość 188 uwag, 142 (75 %) zgłosiły podmioty z terenu działania RZGW  
w Krakowie, 24 – z terenu działania RZGW w Warszawie, 8 - z terenu działania 
RZGW w Gdańsku, 5 – z terenu działania RZGW w Poznaniu i 9 – RZGW we 
Wrocławiu.  
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Analizę ilościowo-statystyczną zgłoszeń jednostkowych skierowanych do RZGW  
w Krakowie, przez przedstawicieli poszczególnych grup docelowych mieszkających 
lub mających siedzibę na obszarze poszczególnych dorzeczy przedstawiono w tabeli 
7.2.5.  
 
Tabela 7.2.5. 
Zestawienie ilości zgłoszeń jednostkowych (wniosków, uwag, informacji i problemów) 
dotyczących „Przeglądu istotnych problemów ...” skierowanych do RZGW  
w Krakowie, z uwzględnieniem lokalizacji podmiotu zgłaszającego na obszarze 
działania określonego dorzecza 

Grupa docelowa Nr grupy 

Ilość uwag do "Przeglądu istotnych problemów 
gospodarki wodnej, zgłoszonych do RZGW  

w Krakowie 

ogółem 
w tym przez podmioty mające 
siedzibę na obszarze dorzecza 

Wisły Odry 
Osoby fizyczne 1 14 14 - 
Organizacje ekologiczne 2 31 29 2 
Administracja publiczna, w tym 3 91 84 7 
     administracja rządowa 31 19 12 7 
     administracja samorządowa 32 - 34 72 72 - 
Użytkownicy - sektor 
przemysłowy 4 12 7 5 

Użytkownicy - sektor 
pozaprzemysłowy 5 18 18 - 

Inni (w tym instytuty) 6 22 22 - 
Razem  188 174 14 
 
Jak wynika z tabeli 7.2.5 na ogólną ilość 188 uwag, informacji, wniosków  
i problemów zgłoszonych do RZGW w Krakowie 174 (93 %) pochodziło od 
podmiotów zlokalizowanych na obszarze dorzecza Wisły a 14 – dorzecza Odry. 
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7.2.2.2. Analiza statystyczna uwag i propozycji odnoszących się do 
„Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej” zgłoszonych 
do RZGW w Warszawie 

Ze zgłoszeń ogólnych skierowanych do RZGW w Warszawie udało się wydzielić 145 
zgłoszeń jednostkowych (wniosków, uwag, informacji i problemów), które dotyczyły 
„Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej”, w tym: 

• wniosków (propozycji zmian w projekcie dokumentu) – 64, 
• uwag – 20, 
• informacji – 15, 
• problemów wymagających rozwiązania – 46. 

 
Analizę ilościowo-statystyczną zgłoszeń jednostkowych skierowanych do RZGW  
w Warszawie, przez przedstawicieli poszczególnych grup docelowych mieszkających 
lub mających siedzibę na obszarze działania poszczególnych RZGW przedstawiono 
w tabeli 7.2.6. 
 
Tabela 7.2.6. 
Zestawienie ilości zgłoszeń jednostkowych (wniosków, uwag, informacji i problemów) 
dotyczących „Przeglądu istotnych problemów ...” skierowanych do RZGW  
w Warszawie, z uwzględnieniem lokalizacji podmiotu zgłaszającego na obszarze 
działania określonego RZGW 

Grupa docelowa Nr grupy 

Ilość uwag do "Przeglądu istotnych problemów 
gospodarki wodnej, zgłoszonych do RZGW  

w Warszawie 

ogółem 

w tym przez podmioty mające 
siedzibę na obszarze działania 

RZGW: 
Warszawa Gdańsk Poznań 

Osoby fizyczne 1 22 22 - - 
Organizacje ekologiczne 2 

 - - - 
Administracja publiczna, w tym 3 61 60 - 1 
     administracja rządowa 31 21 20 - 1 
     administracja samorządowa 32 - 34 40 40 - - 
Użytkownicy - sektor 
przemysłowy 4 14 1 - 13 

Użytkownicy - sektor 
pozaprzemysłowy 5 10 10 - - 

Inni (w tym instytuty) 6 38 29 9 - 
Razem  145 122 9 14 
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Jak wynika z tabeli 7.2.6. najwięcej uwag zgłosili przedstawiciele administracji 
publicznej (61, z czego 1 przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 
Lubuskiego). Inne jednostki (grupa 6) zgłosiły 38 uwag (w tym 9 Towarzystwo 
Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych z siedzibą w Grudziądzu), które zgłaszało 
praktycznie te same uwagi do kilku RZGW). Znacznie mniej uwag zgłosiły osoby 
fizyczne zgłosiły (22), użytkownicy z sektora przemysłowego (14, w tym 9 przez firmę 
Małe Elektrownie Wodne z siedzibą w Kiekrzu, czyli z terenu działania RZGW  
w Poznaniu) oraz użytkownicy z sektora pozaprzemysłowego (10). Uwag i propozycji 
nie zgłosili przedstawiciele grupy 2, czyli organizacji ekologicznych. 
 
Na ogólną ilość 145 uwag, 122 zgłosiły podmioty z terenu działania RZGW  
w Warszawie, 9 – z terenu działania RZGW w Gdańsku oraz 14 z terenu działania 
RZGW w Poznaniu.  
  
Analizę ilościowo-statystyczną uwag zgłoszonych do RZGW w Warszawie, przez 
przedstawicieli poszczególnych grup docelowych mieszkających lub mających 
siedzibę na obszarze poszczególnych dorzeczy przedstawiono w tabeli 7.2.7 
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Tabela 7.2.7. 
Zestawienie ilości zgłoszeń jednostkowych (wniosków, uwag, informacji i problemów) 
dotyczących „Przeglądu istotnych problemów ...” skierowanych do RZGW  
w Warszawie, z uwzględnieniem lokalizacji podmiotu zgłaszającego na obszarze 
działania określonego dorzecza 

Grupa docelowa Nr grupy 

Ilość uwag do "Przeglądu istotnych problemów 
gospodarki wodnej, zgłoszonych do RZGW  

w Warszawie 

ogółem 
w tym przez podmioty mające 
siedzibę na obszarze dorzecza 
Wisły Odry Pregoły 

Osoby fizyczne 1 22 22 - - 
Organizacje ekologiczne 2 - - - - 
Administracja publiczna, w tym 3 61 57 1 3 
     administracja rządowa 31 21 20 1  
     administracja samorządowa 32 - 34 40 37 - 3 
Użytkownicy - sektor 
przemysłowy 4 14 1 13 - 

Użytkownicy - sektor 
pozaprzemysłowy 5 10 10 - - 

Inni (w tym instytuty) 6 38 38 - - 
Razem  145 128 14 3 
 
Jak wynika z tabeli 7.2.7 na ogólną ilość 145 uwag, informacji, wniosków  
i problemów zgłoszonych do RZGW w Warszawie 128 pochodziło od podmiotów 
zlokalizowanych na obszarze dorzecza Wisły, 14 – dorzecza Odry (w tym 9 od firmy 
Małe Elektrownie Wodne, która przekazywała pisma tej samej treści do kilku RZGW) 
i 3 z dorzecza Pregoły. Przeważającą ilość uwag przedłożyli przedstawiciele 
administracji publicznej (61, w tym z obszaru dorzecza Wisły – 59) oraz inne 
podmioty (38, wszystkie uwagi pochodziły od podmiotów zlokalizowanych  
w dorzeczu Wisły). 
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7.2.2.3. Analiza statystyczna uwag i propozycji odnoszących się do 
„Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej” zgłoszonych 
do RZGW w Gdańsku 

Ze zgłoszeń ogólnych skierowanych do RZGW w Gdańsku oraz z wypowiedzi 
uczestników spotkań regionalnych organizowanych przez to RZGW udało się 
wydzielić 282 zgłoszeń jednostkowych, które dotyczyły „Przeglądu istotnych 
problemów gospodarki wodnej”, w tym: 

• wniosków (propozycji zmian w projekcie dokumentu) – 37, 
• uwag – 94, 
• informacji – 27, 
• problemów wymagających rozwiązania – 157. 

 
Analizę ilościowo-statystyczną zgłoszeń jednostkowych skierowanych do RZGW  
w Gdańsku, przez przedstawicieli poszczególnych grup docelowych mieszkających 
lub mających siedzibę na obszarze działania poszczególnych RZGW przedstawiono 
w tabeli 7.2.8 
 
Tabela 7.2.8. 
Zestawienie ilości zgłoszeń jednostkowych (wniosków, uwag, informacji i problemów) 
dotyczących „Przeglądu istotnych problemów ...” skierowanych do RZGW  
w Gdańsku, z uwzględnieniem lokalizacji podmiotu zgłaszającego na obszarze 
działania określonego RZGW 

Grupa docelowa Nr grupy 

Ilość uwag do "Przeglądu istotnych problemów 
gospodarki wodnej, zgłoszonych do RZGW  

w Gdańsku 

ogółem 

w tym przez podmioty mające 
siedzibę na obszarze działania 

RZGW: 
GDA WWA POZ WRO 

Osoby fizyczne 1 2 2 - - - 
Organizacje ekologiczne 2 2 - - - 2 
Administracja publiczna, w tym 3 184 179 4 1 - 
     administracja rządowa 31 64 64 - - - 
     administracja samorządowa 32 - 34 120 115 4 1 - 
Użytkownicy - sektor przemysłowy 4 28 12 11 5 - 
Użytkownicy - sektor 
pozaprzemysłowy 5 40 40 - - - 

Inni (w tym instytuty) 6 59 44 15 - - 
Razem  315 277 30 6 2 
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Jak wynika z tabeli 7.2.8. najwięcej uwag zgłosili przedstawiciele administracji 
publicznej (184, z czego 179 przez jednostki administracji samorządowej spoza 
obszaru działania RZGW w Gdański). Dość dużo uwag zgłosili użytkownicy 
środowiska (68, w tym podmioty reprezentujące sektor przemysłowy 28 a sektor 
pozaprzemysłowy, w szczególności rybackie – 40). Inne jednostki (grupa 6) zgłosiły 
59 uwag, w tym 19 uwag zgłosiły jednostki Polskiego Związku Wędkarskiego.  
Znacznie mniej uwag zgłosiły osoby fizyczne (2) oraz organizacje ekologiczne (2). 
 
Na ogólną ilość 315 uwag, 277 (88 %) zgłosiły podmioty z terenu działania RZGW  
w Gdańsku, 30 – z terenu działania RZGW w Warszawie (w tym jednostki 
organizacyjne z Olsztyna, a więc z dorzecza Pregoły) oraz 6 z terenu działania 
RZGW w Poznaniu (w tym przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Janikowie, 
miejscowości leżącej w powiecie inowrocławski, blisko obszaru działania RZGW  
w Gdańsku) oraz 2 z obszaru działania RZGW we Wrocławiu (Klub Przyrodników ze 
Świebodzina, miejscowości leżącej z kolej na granicy obszarów działania RZGW we 
Wrocławiu i w Szczecinie, który wysyłał swoje uwagi do większości RZGW). 
  
Analizę ilościowo-statystyczną zgłoszeń jednostkowych skierowanych do RZGW  
w Gdańsku, przez przedstawicieli poszczególnych grup docelowych mieszkających 
lub mających siedzibę na obszarze poszczególnych dorzeczy przedstawiono w tabeli 
7.2.9. 
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Tabela 7.2.9. 
Zestawienie ilości zgłoszeń jednostkowych (wniosków, uwag, informacji i problemów) 
dotyczących „Przeglądu istotnych problemów ...” skierowanych do RZGW  
w Gdańsku, z uwzględnieniem lokalizacji podmiotu zgłaszającego na obszarze 
działania określonego dorzecza 

Grupa docelowa Nr grupy 

Ilość uwag do "Przeglądu istotnych problemów 
gospodarki wodnej, zgłoszonych do RZGW  

w Gdańsku 

ogółem 
w tym przez podmioty mające 
siedzibę na obszarze dorzecza 
Wisły Odry Pregoły 

Osoby fizyczne 1 2 2 - - 
Organizacje ekologiczne 2 2 - 2 - 
Administracja publiczna, w tym 3 184 179 1 4 
     administracja rządowa 31 64 64 - - 
     administracja samorządowa 32 - 34 120 115 1 4 
Użytkownicy - sektor 
przemysłowy 4 28 23 5 - 

Użytkownicy - sektor 
pozaprzemysłowy 5 40 40 - - 

Inni (w tym instytuty) 6 59 57 - 2 
Razem  315 301 8 6 
 
Jak wynika z tabeli 7.2.9 na ogólną ilość 315 uwag, informacji, wniosków  
i problemów zgłoszonych do RZGW w Gdańsku 301 pochodziło od podmiotów 
zlokalizowanych na obszarze dorzecza Wisły, 6 – dorzecza Pregoły i 8 z dorzecza 
Odry. Przeważającą ilość uwag przedłożyli przedstawiciele administracji publicznej 
(184, w tym z obszaru dorzecza Wisły – 179) oraz przedstawiciele użytkowników 
wód (68, wszyscy mający siedzibę na obszarze dorzecza Wisły). 
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7.2.2.4. Analiza statystyczna uwag i propozycji odnoszących się do 
„Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej” zgłoszonych 
do RZGW w Gliwicach 

Ze zgłoszeń ogólnych skierowanych do RZGW w Gliwicach udało się wydzielić 349 
zgłoszeń jednostkowych (wniosków, uwag, informacji i problemów), które dotyczyły 
„Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej”, w tym: 

• wniosków (propozycji zmian w projekcie dokumentu) – 33, 
• uwag – 22, 
• informacji – 6, 
• problemów wymagających rozwiązania – 288. 

 
Analizę ilościowo-statystyczną zgłoszeń jednostkowych skierowanych do RZGW  
w Gliwicach, przez przedstawicieli poszczególnych grup docelowych mieszkających 
lub mających siedzibę na obszarze działania poszczególnych RZGW przedstawiono 
w tabeli 7.2.10. 
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Tabela 7.2.10. 
Zestawienie ilości zgłoszeń jednostkowych (wniosków, uwag, informacji i problemów) 
dotyczących „Przeglądu istotnych problemów ...” skierowanych do RZGW  
w Gliwicach, z uwzględnieniem lokalizacji podmiotu zgłaszającego na obszarze 
działania określonego RZGW 

Grupa docelowa Nr 
grupy 

Ilość uwag do "Przeglądu istotnych problemów 
gospodarki wodnej, zgłoszonych do RZGW  

w Gliwicach 

ogółem 
w tym przez podmioty mające siedzibę na 

obszarze działania RZGW: 
GLI WRO POZ KRA WWA GDA 

Osoby fizyczne 1 7 6 - 1 - - - 
Organizacje ekologiczne 2 12 3 2 - 7 - - 
Administracja publiczna, 
w tym 3 70 55 15 - - - - 

      administracja rządowa 31 38 29 9 - - - - 
      administracja    

samorządowa 32 - 34 32 26 6 - - - - 

Użytkownicy - sektor 
przemysłowy 4 17 - - 6 - 11 - 

Użytkownicy - sektor 
pozaprzemysłowy 5 2 2 - - - - - 

Inni (w tym instytuty) 6 241 218 - - - 13 10 
Razem  349 284 17 7 7 24 10 
 
Jak wynika z tabeli 7.2.10 najwięcej uwag zgłosili przedstawiciele instytucji (w tym 
stowarzyszeń, rad komisji) z 6 grupy docelowej („Inni”). Należy zaznaczyć jednakże, 
iż duża ilość uwag i propozycji w tej grupie wynika z wnikliwej analizy „Przeglądu 
istotnych problemów ...” przez Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej 
Wisły, Górnej Odry oraz Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy 
wymienionych Radach. Wymienione organy doradcze Dyrektora RZGW zgłosiły 
łącznie 213 uwag, wniosków i propozycji, przy czym pod względem treści można 
wydzielić 56 (przeważającą ilość trzeba pomnożyć przez „4”, bowiem nie różnią się 
treścią).  
 
Administracja publiczna zgłosiła 71 uwag, wniosków i propozycji, przy czym 
przeważająca ilość (55) pochodziła od podmiotów mających siedzibę na obszarze 
działania RZGW w Gliwicach. 
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Organizacje ekologiczne zgłosiły łącznie 12 uwag i propozycji zaś użytkownicy 
środowiska tylko 19. 
 
Na ogólną ilość 349 uwag, 284 zgłosiły podmioty z terenu działania RZGW  
w Gliwicach, po 7 - z terenu działania RZGW w Poznaniu i Krakowie, 10 – RZGW  
w Gdańsku oraz 24 z terenu działania RZGW w Warszawie i 17 z terenu działania 
RZGW we Wrocławiu.  
  
Analizę ilościowo-statystyczną zgłoszeń jednostkowych skierowanych do RZGW  
w Gliwicach, przez przedstawicieli poszczególnych grup docelowych mieszkających 
lub mających siedzibę na obszarze poszczególnych dorzeczy przedstawiono w tabeli 
7.2.11. 
 
Tabela 7.2.11. 
Zestawienie ilości zgłoszeń jednostkowych (wniosków, uwag, informacji i problemów) 
dotyczących „Przeglądu istotnych problemów ...” skierowanych do RZGW  
w Gliwicach, z uwzględnieniem lokalizacji podmiotu zgłaszającego na obszarze 
działania określonego dorzecza 

Grupa docelowa Nr grupy 

Ilość uwag do "Przeglądu istotnych problemów 
gospodarki wodnej, zgłoszonych do RZGW  

w Gliwicach 

ogółem 
w tym przez podmioty mające 
siedzibę na obszarze dorzecza 

Odry Wisły 
Osoby fizyczne 1 7 7 0 
Organizacje ekologiczne 2 12 5 7 
Administracja publiczna, w tym 3 70 66 4 
     administracja rządowa 31 38 38 0 
     administracja samorządowa 32 - 34 32 28 4 
Użytkownicy - sektor 
przemysłowy 4 17 6 11 

Użytkownicy - sektor 
pozaprzemysłowy 5 2 0 2 

Inni (w tym instytuty) 6 241 109 132 
Razem  349 193 156 
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Jak wynika z tabeli 7.2.11 na ogólną ilość 349 uwag, informacji, wniosków  
i problemów zgłoszonych do RZGW w Gliwicach 193 pochodziło od podmiotów 
zlokalizowanych na obszarze dorzecza Odry (w tym 169 z Regionu Wodnego Górnej 
Odry) a 156 – dorzecza Wisły (w tym 115 z Regionu Wodnego Małej Wisły), przy 
czym konieczne jest skomentowanie tych liczb. 
 
Otóż, przeważającą ilość uwag przedłożyli przedstawiciele 6 grupy docelowej („Inni”) 
– 241, z czego 213 Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych znajdujących się 
na obszarze działania RZGW w Gliwicach (Małej Wisły i Górnej Odry) oraz 
wspomagających te Rady Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa. Rada 
Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły (leżącego w dorzeczu Wisły) 
oraz wspomagająca ją Komisja ds. Udziału Społeczeństwa zgłosiły łącznie 109 
zgłoszeń jednostkowych. W zestawieniu zamieszczono liczbę zgłoszeń 
jednostkowych przez podmioty mające swoją siedzibę w konkretnym miejscu, co nie 
oznacza, że zgłoszone przez te podmioty uwagi i wnioski dotyczą tylko tego miejsca. 
 
 

7.2.2.5. Analiza statystyczna uwag i propozycji odnoszących się do 
„Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej” zgłoszonych 
do RZGW we Wrocławiu 

Ze zgłoszeń ogólnych skierowanych do RZGW we Wrocławiu udało się wydzielić 337 
zgłoszeń jednostkowych, które dotyczyły „Przeglądu istotnych problemów gospodarki 
wodnej”, w tym: 

• wniosków (propozycji zmian w projekcie dokumentu) – 33, 
• uwag – 39, 
• informacji – 37, 
• problemów wymagających rozwiązania – 228. 

 
Analizę ilościowo-statystyczną zgłoszeń jednostkowych do RZGW we Wrocławiu, 
przez przedstawicieli poszczególnych grup docelowych mieszkających lub mających 
siedzibę na obszarze działania poszczególnych RZGW przedstawiono w tabeli 
7.2.12. 
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Tabela 7.2.12. 
Zestawienie ilości zgłoszeń jednostkowych odnoszących do „Przeglądu istotnych 
problemów ...” do RZGW we Wrocławiu, z uwzględnieniem lokalizacji podmiotu 
zgłaszającego na obszarze działania określonego RZGW 

Grupa docelowa Nr grupy 

Ilość zgłoszeń jednostkowych do "Przeglądu 
istotnych problemów gospodarki wodnej, 
skierowanych do RZGW we Wrocławiu 

ogółem 
w tym przez podmioty mające siedzibę na 

obszarze działania RZGW: 
WRO POZ GLI WWA GDA 

Osoby fizyczne 1 143 99 33 - 11 - 
Organizacje ekologiczne 2 6 6  - - - 
Administracja publiczna, 
w tym 3 160 112 30 18 - - 

      administracja rządowa 31 31 29 2 - - - 
      administracja    

samorządowa 32 - 34 129 83 28 18 - - 

Użytkownicy - sektor 
przemysłowy 4 6 1 5 - - - 

Użytkownicy - sektor 
pozaprzemysłowy 5 1 1 - - - - 

Inni (w tym instytuty) 6 21 - - - 13 8 
Razem  337 219 68 18 24 8 
 
Jak wynika z tabeli 7.2.12 najwięcej uwag zgłosili przedstawiciele administracji 
publicznej – 160 (w tym 112 z terenu działania RZGW we Wrocławiu). Stanowi to 
ponad 47 % ogólnej ilości uwag i propozycji. Uwagi i propozycje zgłoszone przez 
organy administracji z terenu działania RZGW w Poznaniu dotyczą terenów, 
leżących w granicach administracyjnych im podległych, ale przynależnych do 
obszaru działania RZGW we Wrocławiu. Widać wyraźnie, że znacznie więcej uwag  
i propozycji zgłosiły organy administracji samorządowej (129 na 160 czyli prawie  
80 % ogólnej ilości uwag zgłoszonych przez administrację publiczną).  
 
RZGW we Wrocławiu uzyskał znaczne ilości uwag od osób fizycznych. Jest to efekt 
dużej aktywności RZGW podczas różnego rodzaju imprez regionalnych. Na ogólną 
ilość 337 uwag i propozycji, 143 (w tym 99 z terenu działania RZGW we Wrocławiu), 
czyli nieco ponad 42 % zgłosiły właśnie osoby fizyczne. 
 
Pozostałe podmioty zgłosiły łącznie 34 uwag (ok. 10 % ogólnej liczby uwag), w tym: 
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• organizacje ekologiczne – 6, 
• użytkownicy środowiska reprezentujący sektor przemysłowy – 6, 
• użytkownicy środowiska reprezentujący sektor pozaprzemysłowy – 1, 
• inne podmioty (w tym instytuty i stowarzyszenia) – 21. 

 
Na ogólną ilość 337 uwag, 219 (prawie 65 %) zgłosiły podmioty z terenu działania 
RZGW we Wrocławiu, 8 – z terenu działania RZGW w Gdańsku (wszystkie przez 
Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych z Grudziądza), 18 z terenu 
działania RZGW w Gliwicach (administracja samorządowa), 68 z terenu działania 
RZGW w Poznaniu i 24 z terenu działania RZGW w Warszawie (pochodziły 
prawdopodobnie od jednej osoby, która występowała w dwóch „rolach” 
(reprezentanta Instytutu EkoEnergetyki Wodnej z Warszawy oraz samej siebie), 
bowiem treść uwag jest prawie taka sama.  
  
Analizę ilościowo-statystyczną uwag zgłoszonych do RZGW we Wrocławiu, przez 
przedstawicieli poszczególnych grup docelowych mieszkających lub mających 
siedzibę na obszarze poszczególnych dorzeczy przedstawiono w tabeli 7.2.13. 
 
Tabela 7.2.13. 
Zestawienie ilości zgłoszeń jednostkowych dotyczących „Przeglądu istotnych 
problemów ...” skierowanych do RZGW we Wrocławiu, z uwzględnieniem lokalizacji 
podmiotu zgłaszającego na obszarze działania określonego dorzecza 

Grupa docelowa Nr grupy 

Ilość uwag do "Przeglądu istotnych problemów 
gospodarki wodnej, zgłoszonych do RZGW  

we Wrocławiu 

ogółem 
w tym przez podmioty mające 
siedzibę na obszarze dorzecza 

Odry Wisły 
Osoby fizyczne 1 143 132 11 
Organizacje ekologiczne 2 6 6 - 
Administracja publiczna, w tym 3 160 160 - 
     administracja rządowa 31 31 31 - 
     administracja samorządowa 32 - 34 117 129 - 
Użytkownicy - sektor przemysłowy 4 6 6 - 
Użytkownicy - sektor 
pozaprzemysłowy 5 1 1 - 

Inni (w tym instytuty) 6 21 - 21 
Razem 

 337 305 32 
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Jak wynika z tabeli 7.2.13 na ogólną ilość 337 uwag, informacji, wniosków  
i problemów zgłoszonych do RZGW we Wrocławiu 305 (ponad 90 %) pochodziło od 
podmiotów zlokalizowanych na obszarze dorzecza Odry, 32 zaś – dorzecza Wisły.  
 
 

7.2.2.6. Analiza statystyczna uwag i propozycji odnoszących się do 
„Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej” zgłoszonych 
do RZGW w Poznaniu 

Z pism skierowanych do RZGW w Poznaniu udało się wydzielić 256 wnioski, uwagi, 
informacje i problemy, które dotyczyły „Przeglądu istotnych problemów gospodarki 
wodnej”, w tym: 

• wniosków (propozycji zmian w projekcie dokumentu) – 54, 
• uwag – 62, 
• informacji – 16, 
• problemów wymagających rozwiązania – 124. 

 
Analizę ilościowo-statystyczną uwag zgłoszonych do RZGW w Poznaniu, przez 
przedstawicieli poszczególnych grup docelowych mieszkających lub mających 
siedzibę na obszarze działania poszczególnych RZGW przedstawiono w tabeli 
7.2.14. 
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Tabela 7.2.14. 
Zestawienie ilości zgłoszeń jednostkowych dotyczących „Przeglądu istotnych 
problemów ...” skierowanych do RZGW w Poznaniu, z uwzględnieniem lokalizacji 
podmiotu zgłaszającego na obszarze działania określonego RZGW 

Grupa docelowa Nr grupy 

Ilość uwag do "Przeglądu istotnych problemów 
gospodarki wodnej, zgłoszonych do RZGW  

w Poznaniu 

ogółem 
w tym przez podmioty mające siedzibę na 

obszarze działania RZGW: 
POZ GLI WRO WWA GDA 

Osoby fizyczne 1 31 19   12  
Organizacje ekologiczne 2 12 10  2   
Administracja publiczna, 
w tym 3 96 81 14 1   

      administracja rządowa 31 23 8 14 1   
      administracja    

samorządowa 32 - 34 73 73     

Użytkownicy - sektor 
przemysłowy 4 38 38     

Użytkownicy - sektor 
pozaprzemysłowy 5 18 18     

Inni (w tym instytuty) 6 61 40   13 8 
Razem  256 206 14 3 25 8 
 
Jak wynika z tabeli 7.2.14 najwięcej uwag zgłosili przedstawiciele administracji 
publicznej (96, z czego 81 jednostki z obszaru działania RZGW w Poznaniu), przy 
czym przeważającą część uwag i propozycji zgłosiły organy administracji 
samorządowej (ok. 75 %). Użytkownicy środowiska zgłosili łącznie 56 uwag  
i propozycji zaś „Inne jednostki” (grupa 6) zgłosiły 61 uwag. Osoby fizyczne zgłosiły 
łącznie 31 uwagi zaś organizacje ekologiczne – 12 uwag (Polski Klub Ekologicznych 
– Oddział Wielkopolski i Klub Przyrodników ze Świebodzina, który swoje uwagi  
i wnioski wysyłał do większości RZGW).  
 
Na ogólną ilość 256 uwag, 206 (80 %) zgłosiły podmioty z terenu działania RZGW  
w Poznaniu, 25 – z terenu działania RZGW w Warszawie (pochodziły 
prawdopodobnie od tej samej osoby występującej „w dwóch rolach”), 8 z terenu 
działania RZGW w Gdańsku (wszystkie zgłosiło Towarzystwo Rozwoju Małych 
Elektrowni Wodnych z siedzibą w Grudziądzu), 14 z terenu działania RZGW  
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w Gliwicach (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) i 3 z obszaru działania 
RZGW we Wrocławiu (w jedna od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 
Oddział we Wrocławiu). 
  
Analizę ilościowo-statystyczną uwag zgłoszonych do RZGW w Poznaniu, przez 
przedstawicieli poszczególnych grup docelowych mieszkających lub mających 
siedzibę na obszarze poszczególnych dorzeczy przedstawiono w tabeli 7.2.15. 
 
Tabela 7.2.15. 
Zestawienie ilości zgłoszeń jednostkowych dotyczących „Przeglądu istotnych 
problemów ...” skierowanych do RZGW w Poznaniu, z uwzględnieniem lokalizacji 
podmiotu zgłaszającego na obszarze działania określonego dorzecza 

Grupa docelowa Nr grupy 

Ilość uwag do "Przeglądu istotnych problemów 
gospodarki wodnej, zgłoszonych do RZGW  

w Poznaniu 

ogółem 
w tym przez podmioty mające 
siedzibę na obszarze dorzecza 

Odry Wisły 
Osoby fizyczne 1 31 19 12 
Organizacje ekologiczne 2 12 12 - 
Administracja publiczna, w tym 3 96 96 0 
     administracja rządowa 31 9 9 - 
     administracja samorządowa 32 - 34 87 87 - 
Użytkownicy - sektor 
przemysłowy 4 38 38 - 

Użytkownicy - sektor 
pozaprzemysłowy 5 18 18 - 

Inni (w tym instytuty) 6 61 40 21 
Razem  256 223 33 
 
Jak wynika z tabeli 7.2.15 na ogólną ilość 256 uwag, informacji, wniosków  
i problemów zgłoszonych do RZGW w Poznaniu 223 (87 %) pochodziło od 
podmiotów zlokalizowanych na obszarze dorzecza Odry, 33 zaś – dorzecza Wisły 
(były to praktycznie takie same uwagi, przesłane przez 3 podmioty: Pana Damsa  
i Instytut EkoEnergetyki Wodnej z Warszawy oraz Towarzystwo Rozwoju Małych 
Elektrowni Wodnych z siedzibą w Grudziądzu). Stosunkowo duża ilość uwag 
zgłoszonych przez przedstawicieli grupy docelowej Nr 6 (Inni), wynika z dużej 
aktywności Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Komisji ds. 
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Udziału Społeczeństwa przy tej Radzie a także aktywności Uniwersytetu  
im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 
 
 

7.2.2.7. Analiza statystyczna uwag i propozycji odnoszących się do 
„Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej” zgłoszonych 
do RZGW w Szczecinie 

Z pism skierowanych do RZGW w Szczecinie udało się wydzielić 144 wnioski, uwagi, 
informacje i problemy, które dotyczyły „Przeglądu istotnych problemów gospodarki 
wodnej”, w tym: 

• wniosków (propozycji zmian w projekcie dokumentu) – 33, 
• uwag – 44, 
• informacji – 25, 
• problemów wymagających rozwiązania – 42. 

 
Analizę ilościowo-statystyczną uwag zgłoszonych do RZGW w Szczecinie, przez 
przedstawicieli poszczególnych grup docelowych mieszkających lub mających 
siedzibę na obszarze działania poszczególnych RZGW przedstawiono w tabeli 
7.2.16. 
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Tabela 7.2.16. 
Zestawienie ilości zgłoszeń jednostkowych dotyczących „Przeglądu istotnych 
problemów ...” skierowanych do RZGW w Szczecinie, z uwzględnieniem lokalizacji 
podmiotu zgłaszającego na obszarze działania określonego RZGW 

Grupa docelowa Nr grupy 

Ilość uwag do "Przeglądu istotnych problemów 
gospodarki wodnej, zgłoszonych do RZGW  

w Szczecinie 

ogółem 
w tym przez podmioty mające siedzibę na 

obszarze działania RZGW: 
SZCZ POZ WWA WRO GDA 

Osoby fizyczne 1 37 26 - 11 - - 
Organizacje ekologiczne 2 22 20 - - 2 - 
Administracja publiczna, 
w tym 3 28 20 1 - 7 - 

      administracja rządowa 31 11 4  - 7 - 
      administracja    

samorządowa 32 - 34 17 16 1 - - - 

Użytkownicy - sektor 
przemysłowy 4 17 4 13 - - - 

Użytkownicy - sektor 
pozaprzemysłowy 5 12 12 - - - - 

Inni (w tym instytuty) 6 28 7 - 13 - 8 
Razem  144 89 14 24 9 8 
 
Jak wynika z tabeli 7.2.16 najwięcej uwag zgłosiły osoby fizyczne (36), użytkownicy 
środowiska (łącznie 29) oraz przedstawiciele administracji publicznej (28) i „Inne 
podmioty” (28). Tylko nieco mniej uwag zgłosiły organizacje ekologiczne (22). 
 
Na ogólną ilość 144 uwag, 89 (62 %) zgłosiły podmioty z terenu działania RZGW  
w Szczecinie, 24 – z terenu działania RZGW w Warszawie (prawdopodobnie 
wszystkie zgłoszone przez tę samą osobę, która występowała „w dwóch rolach”),  
14 - z terenu działania RZGW w Poznaniu (przeważającą ilość przekazała firma 
„Małe Elektrownie Wodne” z Kiekrza). Podmioty z obszaru działania RZGW we 
Wrocławiu przekazały 9 uwag (w tym 7 przekazał Dyrektor Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej we Wrocławiu) zaś podmioty z obszaru działania RZGW w Gdańsku 
przekazały 8 uwag (wszystkie przekazało Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni 
Wodnych z siedzibą w Grudziądzu). 
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Analizę ilościowo-statystyczną uwag zgłoszonych do RZGW w Szczecinie, przez 
przedstawicieli poszczególnych grup docelowych mieszkających lub mających 
siedzibę na obszarze poszczególnych dorzeczy przedstawiono w tabeli 7.2.17. 
 
Tabela 7.2.17. 
Zestawienie ilości zgłoszeń jednostkowych dotyczących „Przeglądu istotnych 
problemów ...” skierowanych do RZGW w Szczecinie, z uwzględnieniem lokalizacji 
podmiotu zgłaszającego na obszarze działania określonego dorzecza 

Grupa docelowa Nr grupy 

Ilość uwag do "Przeglądu istotnych problemów 
gospodarki wodnej, zgłoszonych do RZGW  

w Szczecinie 

ogółem 
w tym przez podmioty mające 
siedzibę na obszarze dorzecza 

Odry Wisły 
Osoby fizyczne 1 37 26 11 
Organizacje ekologiczne 2 22 22 - 
Administracja publiczna, w tym 3 28 28 - 
     administracja rządowa 31 10 11 - 
     administracja samorządowa 32 - 34 17 17 - 
Użytkownicy - sektor 
przemysłowy 4 17 17 - 

Użytkownicy - sektor 
pozaprzemysłowy 5 12 12 - 

Inni (w tym instytuty) 6 28 7 21 
Razem  144 112 32 
 
Jak wynika z tabeli 7.2.17 na ogólną ilość 144 uwag, informacji, wniosków  
i problemów zgłoszonych do RZGW w Szczecinie 112 (78 %) pochodziło od 
podmiotów zlokalizowanych na obszarze dorzecza Odry, zaś 32 – dorzecza Wisły 
(były to praktycznie takie same uwagi, przesłane przez Pana B. Damsa z Warszawy 
oraz Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych z siedzibą w Grudziądzu).  
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7.2.2.8. Podsumowanie analizy ilościowo-statystycznej zgłoszeń 
jednostkowych odnoszących się do „Przeglądu istotnych 
problemów gospodarki wodnej” dokonanych podczas konsultacji 
prowadzonych na szczeblu regionalnym 

Z analizy treści zgłoszeń ogólnych dokonanych przez różne podmioty uczestniczące 
w konsultacjach „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej” do 
poszczególnych RZGW wynika, że można z nich wydzielić 1735 różnego rodzaju 
zgłoszeń jednostkowych. Jak zaznaczono wcześniej podział zgłoszeń jednostkowych 
na informacje, uwagi, problemy i wnioski może nie być w pełni precyzyjny, ale 
odpowiada treści pism skierowanych do RZGW.  
 
W tabeli 7.2.18 zestawiono zgłoszenia jednostkowe do poszczególnych RZGW  
z podziałem na ich kategorie.  
 
Tabela 7.2.18. 
Zestawienie zgłoszeń jednostkowych wydzielonych z korespondencji przekazanej do 
poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej 

Rodzaj 
zgłoszenia 

jednostkowego 

Ilość poszczególnych rodzajów zgłoszeń jednostkowych 
dokonanych  do RZGW Ogółem 

KRA WWA GDA GLI WRO POZ SZCZ 
Informacja 19 15 27 6 37 16 25 145 
Problem 83 46 157 288 229 124 42 969 
Uwaga 50 20 94 22 39 62 44 331 
Wniosek 36 64 37 33 33 54 33 290 
Suma w RZGW 188 145 315 349 338 256 144 1735 
 
Jak widać, najwięcej zgłoszeń jednostkowych wydzielono z materiałów uzyskanych 
podczas konsultacji prowadzonych przez RZGW w Gliwicach (349), ale należy tu 
podkreślić prawie jednakową treść zgłoszeń jednostkowych pochodzących od Rad 
Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły oraz Górnej Odry  
i wspomagających te Rady Stałych Komisji. 
 
Bardzo różnie rozkładała się aktywność poszczególnych grup docelowych  
w kierowaniu do określonych RZGW zgłoszeń ogólnych, a w konsekwencji i zgłoszeń 
jednostkowych, odnoszących się do „Przeglądu istotnych problemów gospodarki 
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wodnej”. Obrazuje to tabela 7.2.19, w której zestawiono ilości zgłoszeń 
jednostkowych do poszczególnych RZGW wg grup docelowych. 
 
Tabela 7.2.19. 
Zestawienie zgłoszeń jednostkowych wydzielonych z korespondencji przekazanej 
przez określone grupy docelowe do poszczególnych regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej. 

Grupa docelowa 
Ilość zgłoszeń jednostkowych przez poszczególne grupy 

docelowe do RZGW Ogółem 

KRA WWA GDA GLI WRO POZ SZCZ 
Osoby fizyczne 14 22 2 7 143 31 37 256 
Organizacje 
ekologiczne 

31 0 2 12 6 12 22 85 

Administracja 
publiczna, w tym: 

91 61 184 70 161 96 28 691 

    administracja 
rządowa 

19 21 64 38 32 23 11 208 

    administracja 
samorządowa 

72 40 120 32 129 73 17 383 

Użytkownicy - sektor 
przemysłowy 

12 14 28 17 6 38 17 132 

Użytkownicy - sektor 
pozaprzemysłowy 

18 10 40 2 1 18 12 101 

Inni (w tym instytuty) 22 38 59 241 21 61 28 470 
Razem 188 145 315 349 338 256 144 1735 
 
Jak widać z tabeli 7.2.19 w większości RZGW dominowały zgłoszenia jednostkowe  
z organów administracji publicznej (691 na ogólną ilość 1735), przy czym w tej grupie 
docelowej ponad 70 % zgłoszeń jednostkowych pochodzi od jednostek 
organizacyjnych (organów i instytucji) samorządu terytorialnego. W RZGW  
w Gliwicach najwięcej zgłoszeń jednostkowych pochodzi od podmiotów „Inni” (grupa 
docelowa Nr 6), ale należy zaznaczyć, że cztery podmioty (Rady Gospodarki Wodnej 
Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry oraz związane z nimi Stałe Komisje ds. 
Udziału Społeczeństwa) zgłosiły praktycznie te same uwagi, wnioski oraz 
przedstawiły informacje i problemy.  
 
Użytkownicy środowiska zgłosili łącznie 233 uwagi, wnioski, informacje i problemy 
(132 – sektor przemysłowy i 101 sektor pozaprzemysłowy). W tym przypadku 
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zgłoszenia jednostkowe były dobrze udokumentowane i odnosiły się do spraw, które 
żywotnie interesują ten sektor. Część zgłoszeń jednostkowych ma niewątpliwie 
związek z „walką” użytkowników środowiska o zabezpieczenie ich własnych 
interesów, w szczególności w odniesieniu do wykorzystania potencjału 
hydroenergetycznego. 
 
Organizacje ekologiczne dokonały łącznie 85 zgłoszeń jednostkowych, przy czym 
brak było formalnych zgłoszeń pochodzących z tej grupy docelowej do RZGW  
w Warszawie i RZGW w Gdańsku. 
 
Osoby fizyczne dokonały łącznie 256 zgłoszeń jednostkowych, w tym 143 do RZGW 
we Wrocławiu. RZGW we Wrocławiu w tym względzie wyróżnia się na tle innych 
RZGW. Jego kampania informacyjna w odniesieniu do osób fizycznych była bardzo 
efektywna. 
 
Najbardziej „zrównoważoną” strukturę mają zgłoszenia jednostkowe skierowane do 
RZGW w Szczecinie. Na ogólną ilość 144 wydzielonych zgłoszeń jednostkowych 
najwięcej, bo 26 % pochodzi od osób fizycznych zaś najmniej – 15 % od organizacji 
ekologicznych. To „zrównoważenie” widoczne jest także w poszczególnych 
kategoriach zgłoszeń jednostkowych.  
 
W tabeli 7.2.20 zestawiono ilości zgłoszeń jednostkowych wydzielonych ze 
wszystkich zgłoszeń ogólnych (pism, informacji e-mailowych, formularzy itd.) 
skierowanych do wszystkich RZGW, z podziałem na dorzecza, na obszarze których 
mają swoje siedziby podmioty zgłaszające te uwagi. Dane wejściowe do tej tabeli 
znajdują się w Załączniku Nr 7.8. 
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Tabela 7.2.20. 
Zestawienie ilości zgłoszeń jednostkowych wydzielonych ze zgłoszeń ogólnych 
dokonanych przez określone grupy docelowe do poszczególnych regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej z podziałem na dorzecza, na obszarze których mają 
swoje siedziby podmioty zgłaszające te uwagi. 

Grupa docelowa Nr grupy 

Ilość zgłoszeń jednostkowych do "Przeglądu 
istotnych problemów gospodarki wodnej, 

skierowanych do RZGW 

ogółem 
w tym przez podmioty mające 
siedzibę na obszarze dorzecza 
Wisły Odry Pregoły 

Osoby fizyczne 1 256 72 184 0 
Organizacje ekologiczne 2 85 36 49 0 
Administracja publiczna, w tym 3 691 324 360 7 
     administracja rządowa 31 194 96 98 0 
     administracja samorządowa 32 - 34 497 228 262 7 
Użytkownicy - sektor 
przemysłowy 4 132 42 90 0 

Użytkownicy - sektor 
pozaprzemysłowy 5 101 70 31 0 

Inni (w tym instytuty) 6 470 312 156 2 
Razem  1735 856 870 9 
 
Z tabeli 7.2.20 wynika, że przeważającą ilość zgłoszeń jednostkowych dokonały 
podmioty mające swoją siedzibę na obszarze dorzecza Wisły (856, to jest 49,36 %), 
Odry (870, to jest .50,11 %). Tylko 9 zgłoszeń jednostkowych pochodziło od 
podmiotów mających swoją siedzibę na obszarze dorzecza Pregoły. Żadnych 
zgłoszeń ogólnych a zatem i jednostkowych, nie było z obszarów dorzeczy rzek: 

• Ucker, 
• Jarft, 
• Świeżej, 
• Niemna, 
• Dniestru, 
• Dunaju, 
• Łaby. 
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7.3. Analiza merytoryczna zgłoszeń jednostkowych dokonanych 
podczas konsultacji społecznych 

Analizę merytoryczną zgłoszeń jednostkowych dotyczących „Harmonogramu ...” 
przeprowadzono indywidualnie dla każdego wyspecyfikowanego zgłoszenia 
jednostkowego a jej wyniki przedstawiono w rozdziale 7.3.1. 
 
Analizę merytoryczną zgłoszeń jednostkowych dotyczących „Przeglądu istotnych 
problemów gospodarki wodnej” przeprowadzono wg metodologii przedstawionej  
w załączniku Nr 4. Wyniki tej analizy przedstawiono w rozdziale 7.3.2. 
 
 

7.3.1. Analiza merytoryczna zgłoszeń jednostkowych odnoszących 
się do „Harmonogramu ...” 

Przy analizie uwag merytorycznych zgłoszonych do „Harmonogramu ...” 
uwzględniano wcześniejsze etapy prac nad tym dokumentem.  
 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, przystępując do II cyklu planowania 
gospodarowania wodami, opracował projekt „Harmonogramu ...” i dokonał uzgodnień 
wewnątrzresortowych treści tego dokumentu (z jednostkami organizacyjnymi 
wchodzącymi w skład resortu ochrony środowiska). Uzgodnienia te można nazwać  
I-szą turą konsultacji „Harmonogramu ...”. Dokonane uzgodnienia, mimo 
ograniczonego kręgu podmiotów w nich uczestniczących, mają jednak duże 
znaczenie praktyczne, bowiem wpływają na plany prac instytucji uczestniczących  
w I-szej turze konsultacji.   
 
W ramach szerokich konsultacji społecznych „Harmonogramu...”, prowadzonych  
w 6-miesięcznym okresie (od 1 września 2011 roku do 29 lutego 2012 roku), które 
można nazwać II-gą turą konsultacji, uzyskano zgłoszenia ogólne (których część 
zawierała także zgłoszenia jednostkowe) także od innych podmiotów niż jednostki 
organizacyjne resortu ochrony środowiska (z których cześć posiada szczególny 
„interes prawny” w uzgadnianiu treści „Harmonogramu ...”, bowiem jest bezpośrednio 
zaangażowana w realizację poszczególnych zadań ujętych w „Harmonogramie ...). 
Zestawienie zgłoszeń szczegółowych odnoszących się do projektu „Harmonogramu 
...” znajduje się w załączniku Nr 8. 
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Proces uzgadniania i konsultowania treści „Harmonogramu ...”, który z jednej strony 
musi uwzględniać wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej, z drugiej zaś – przepisy 
krajowe, sprawia poważny problem z wykorzystaniem uwag uzyskanych w II-ej turze 
konsultacji tego dokumentu. Przy ocenie możliwości wykorzystania niektórych 
wniosków z II tury konsultacji należy bowiem brać pod uwagę dokonane już 
uzgodnienia, które wpływają na plany prac instytucji współdziałających z Krajowym 
Zarządem Gospodarki Wodnej w sprawach mających związek z planowaniem 
gospodarowania wodami, np. z organami Inspekcji Ochrony Środowiska (np.  
w sprawach oceny stanu wód), z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  
i regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska (np. w sprawach obszarów 
chronionych, w tym obszarów NATURA 2000).  
 
Niezależnie od formalnych (i w pewnym sensie merytorycznych) problemów  
z wykorzystaniem zgłoszeń jednostkowych dokonanych w ramach konsultacji 
„Harmonogramu....” w tabeli 7.3.1 zestawiono uwagi szczegółowe odnoszące się do 
poszczególnych pozycji „Harmonogramu”. Komentarz do dokonanych zgłoszeń 
jednostkowych znajduje się poniżej tabeli. 
 
 
 
 



Tabela 7.3.1.  
Zestawienie zgłoszeń jednostkowych odnoszących się do  poszczególnych pozycji w projekcie „Harmonogramu ...”, dokonanych podczas 
konsultacji prowadzonych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej. 

Nr 
zadania Nazwa zadania 

Termin (wg 
„Harmonogramu” Konkluzja wniosku lub 

treść uwagi 

Propozycja sposobu 
wykorzystania 

zgłoszonego wniosku rozpoczęcia zakończenia 
2 Opracowanie projektu przeglądu istotnych problemów 

gospodarki wodnej 
IV. 2010 II. 2011 Dodać do nazwy 

zadania „w tym żegluga 
śródlądowa” 

Odrzucić 

4 Krajowe Forum Wodne I.2012  Przenieść na II kwartał 
2012 roku 

Odrzucić 

7 Przegląd i aktualizacja charakterystyk obszarów dorzeczy I.2010 IV.2013 Zakończyć w II kwartale 
2013 roku 

Odrzucić 

8 Przegląd i aktualizacja znaczących oddziaływań 
antropogenicznych oraz analiza ich wpływu na wody 
powierzchniowe i podziemne 

III.2010 IV.2013 Zakończyć w II kwartale 
2013 roku 

Odrzucić 

III.2010 IV.2013 Treść uwagi znajduje 
się pod tabelą 
(uwaga IMGW) 

Uwaga ogólna – 
zasługuje na 

uwzględnienie 
9 Analizy ekonomiczne korzystania z wód III.2010 IV.2013 Zakończyć w II kwartale 

2013 roku 
Odrzucić 

10 Opracowanie rejestru wykazów obszarów chronionych III.2010 IV.2012 Przedłużyć do  
II kwartału 2013 roku 

Odrzucić 

Przedłużyć  
do IV kwartału 2013 

roku 
11 Ocena stanu wód powierzchniowych i podziemnych III.2010 II.2013 Przedłużyć do IV 

kwartału 2014 roku 
Odrzucić 

Przedłużyć do końca 
2013 roku 

Odrzucić 
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12 Ocena ryzyka nieosiągnięcia przez jednolite części wód 
celów środowiskowych oraz wskazanie i uzasadnienie 
konieczności zastosowania odstępstw od ich osiągnięcia 

III.2012 III.2014 Zakończyć do końca 
2013 roku 

Odrzucić. 

13 Opracowanie projektu aktualizacji programu wodno-
środowiskowego kraju 

I.2014 III.2014 Przenieść na III kwartał 
2012 roku 

Odrzucić 

14 Opracowanie projektów aktualizacji planów gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy 

I.2014 III.2014 Przenieść na III kwartał 
2012 roku 

Odrzucić 

15 Przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych projektów 
aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy 

IV.2014 I.2015 Przenieść na I kwartał 
2012 roku 

Odrzucić 

20 Opracowanie i zatwierdzenie ostatecznej wersji aktualizacji 
planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy 

II.2015 IV.2015  Uwaga ogólna. 
Odrzucić. 

21 Opublikowanie aktualizacji planów gospodarowania wodami 
na obszarach dorzeczy 

 do 21. 12. 
2015 

Uwaga tekstowa 
(wątpliwość) 

Uwaga ogólna. 
Odrzucić. 

 
Treść uwagi ogólnej IMGW do pkt 8. 
Przegląd i aktualizacja znaczących oddziaływań antropogenicznych oraz analiza wpływu na wody powierzchniowe i podziemne (p. 8) – ocena 
stanu wód powinna być znaczącym elementem oceny oddziaływań i ich wpływu na wody. 
 



 
 
Na 36 wyspecyfikowanych zgłoszeń jednostkowych odnoszących się do projektu 
„Harmonogramu ...” (w tym w kilku przypadkach różne podmioty zgłaszały uwagi  
i wnioski do tych samych zapisów w projekcie „Harmonogramu”), proponuje się: 

• odrzucić 35 zgłoszeń jednostkowych, 
• przyjąć 1 zgłoszenie jednostkowe (uwagę ogólną  do punktu 8). 

 
Wniosek dotyczący wydłużenia czasu wykonywania zadania 10 („Opracowanie 
rejestru wykazów obszarów chronionych”) z IV kwartału 2012 roku na  
I kwartał 2013 roku był szczegółowo analizowany podczas spotkania w Krajowym 
Zarządzie Gospodarki Wodnej. Propozycja zespołu wykonującego pracę, aby ten 
wniosek przyjąć z uwagi na zmianę przepisów ustawy Prawo wodne (istniejące strefy 
ochronne ujęć wody wygasają z dniem 31 grudnia 2012 roku) nie została 
zaakceptowana przez Zamawiającego. Przepis ten nie wpłynie bowiem na możliwość 
opracowania rejestru wykazów obszarów chronionych.  
 
Wniosek dotyczący skrócenia czasu wykonywania zadania 12 („Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia przez jednolite części wód celów środowiskowych oraz wskazanie  
i uzasadnienie konieczności zastosowania odstępstw od ich osiągnięcia”) z III 
kwartału 2014 roku na II kwartał 2014 roku (o 3 miesiące) także był szczegółowo 
analizowany podczas spotkania w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej. 
Propozycja zespołu wykonawczego pracę, aby ten wniosek przyjąć, bowiem 
uzasadnione wydaje się posiadanie „Oceny ...” przynajmniej na 3 miesiące przed 
zakończeniem prac nad projektami dokumentów kluczowych: projektu aktualizacji 
programu wodno-środowiskowego kraju i projektu aktualizacji planów 
gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy, nie została zaakceptowana przez 
Zamawiającego. Zadanie to bowiem składa się jakby z dwóch części. Część 
pierwsza – „ocena ryzyka nieosiągnięcia przez jednolite części wód celów 
środowiskowych” rzeczywiście powinna być zrealizowana w takim terminie, aby jej 
wyniki można było wykorzystać przy pracach nad projektami dokumentów 
kluczowych. Część druga – „wskazanie i uzasadnienie konieczności zastosowania 
odstępstw od ich (celów środowiskowych ustalonych dla jednolitych części wód) 
osiągnięcia” może i powinna być realizowana równolegle z pracami nad projektami 
dokumentów kluczowych.  
 
Część wniosków mających mniej konkretny charakter także zasługuje na 
wykorzystanie, ale już podczas realizacji poszczególnych zadań objętych 
„Harmonogramem”.  
 
Należy zauważyć, że zgłoszeń jednostkowych które uczestnicy procesu konsultacji 
kwalifikowali jako odnoszące się do projektu „Harmonogramu ...”, w rzeczywistości 
miało charakter uwag odnoszących się do „Przeglądu istotnych problemów 
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gospodarki wodnej”. Przykładami takich uwag są m. in. uwagi dotyczące terenu 
SCzWP 0806 Cieku Wodnego Ołobok (np. „Na obszarze W0806 Ołobok występuje 
ciągłe obniżanie się poziomu wód gruntowych i podziemnych oraz obserwuje się 
stepowienie opisanego terenu- widać to po wieloletnich obserwacjach fauny i flory 
oraz zbiorników i cieków wodnych”). Takie uwagi, mimo ich zakwalifikowania przez 
uczestników procesu konsultacji jako uwagi odnoszące się do projektu 
„Harmonogramu ...” były „przeniesione” do katalogu uwag odnoszących się do 
„Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej”. 
 
Część uwag o charakterze ogólnym wynika z troski o należytą jakość dokumentu 
oraz jego realizowalności. Można tu przytoczyć następujące stwierdzenia: 

• „Opracowania tego rodzaju powinny realizować zespoły interdyscyplinarne, 
uwzględniające realne warunki zagospodarowania i potrzeby wodne  
w dorzeczach w XXI wieku”, 

• „Opracowanie projektu „Harmonogramu i programu prac związanych  
z aktualizacją planów gospodarowania wodami” powinno być zabezpieczone 
na kilka lat realizacji. Uzasadnienie: aby realizować projekt powinno się 
zabezpieczyć środki finansowe” (m. in. Sołtys Sołectwa Orzeżyn), 

• „Brak punktu dotyczącego podsumowania i oceny realizacji aktualnego planu 
gospodarowania wodami. Sugeruje się, by w ramach przedmiotowego 
harmonogramu przewidzieć możliwość przekazania ww. informacji 
zainteresowanym poprzez ogólnodostępne informatory” (Wielkopolski Park 
Narodowy) 

 
Analizując zgłoszenia jednostkowe odnoszące się do projektu „Harmonogramu ...” 
dokonane podczas konsultacji prowadzonych przez regionalne zarządy gospodarki 
wodnej oraz uwzględniając wyniki I-ej tury konsultacji projektu tego dokumentu 
prowadzonej przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej można sformułować 
następujące uwagi: 

1) I-sza tura konsultacji projektu „Harmonogramu ...” przyniosła konkretne 
uwagi instytucji, które mają interes prawny w planowaniu gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy, czego wynikiem był dokument poddanych 
konsultacjom w II-ej turze, prowadzonych przez RZGW, 

2) II-ga tura konsultacji projektu „Harmonogramu ...” odbywała się w okresie, 
gdy początkowe zadania objęte „Harmonogramem ...” (co prawda tylko 
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kilka) zostały już zrealizowane lub były w fazie realizacji. Świadomość 
tego nie sprzyja angażowaniu się podmiotów uczestniczących  
w konsultacjach w głębszą analizę takiego dokumentu, 

3) ilość zgłoszeń jednostkowych dokonanych podczas konsultacji 
prowadzonych przez RZGW jest bardzo mała w stosunku do ogólnej ilości 
„rozprowadzonych” formularzy i uzyskanych „zwrotów”, 

4) możliwość wykorzystania uwag i wniosków w doskonaleniu projektu 
„Harmonogramu ...” jest bardzo ograniczona, bowiem ustalenia dokonane  
w I-ej turze konsultacji mogłyby zostać naruszone, co wpłynęłoby na plany 
pracy takich instytucji jak jednostki organizacyjne Inspekcji Ochrony 
Środowiska oraz Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i regionalne 
dyrekcje ochrony środowiska (są to instytucje korzystające ze środków 
budżetowych, co wymaga wcześniejszego uzgadniania zadań i terminów 
ich wykonania z uwagi na konieczność ujęcia wydatków w budżecie 
Państwa), 

5) wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej muszą być jednakże spełnione – 
projekt „Harmonogramu i programu prac....” MUSI zostać poddany 
konsultacjom społecznym trwającym przez 6 miesięcy. W tej sytuacji 
wydaje się, że zasadniczym celem konsultacji społecznych projektu 
„Harmonogramu i programu prac...” powinno być zwiększenie 
świadomości społeczeństwa oraz użytkowników wód o możliwości 
aktywnego wpływania na treść dokumentów kluczowych  
w gospodarowaniu wodami to jest planów gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy oraz programu wodno-środowiskowego kraju poprzez 
zgłaszanie, w odpowiednim terminie, różnego rodzaju „spraw” w trakcie 
realizacji zadań objętych „Harmonogramem ...”  

 
 

7.3.2. Analiza merytoryczna zgłoszeń jednostkowych odnoszących 
się do „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej” 

Analiza merytoryczna zgłoszeń jednostkowych (informacji, uwag, wniosków  
i problemów) odnoszących się funkcjonowania systemu gospodarki wodnej, czyli 
wyrażających stosunek podmiotów uczestniczących w konsultacjach do „istotnych 
problemów gospodarki wodnej” (rozumianych zarówno jako „skutki” pewnych działań 
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jak i ich „przyczyny”) wymaga wcześniejszego ustosunkowania się co najmniej do 
dwóch aspektów: 

1) czym jest w istocie „gospodarka wodna” ? 
2) jak należy rozumieć pojęcie „istotny problem” ? 

 
Mimo że gospodarka wodna jest jednym z działów administracji rządowej, nie 
została zdefiniowana w polskim prawie. Znacznie częściej w obiegu prawnym jest 
stosowane pojęcie „gospodarowanie wodami” (np. jest ono konsekwentnie 
wykorzystywane w ustawie Prawo wodne). 
 
Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz. U.  
Nr 141, poz. 943 ze zm.) w art. 11 stanowi, że „dział gospodarka wodna obejmuje 
sprawy: 

1) kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów 
wodnych, 

2) utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących 
własność Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną 
z tymi wodami, obejmującą budowle oraz urządzenia wodne, 

3) budowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wodnych, 
4) ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz 

utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią 
oraz koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie 
przeciwpowodziowej państwa, 

5) funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej  
i państwowej służby hydrogeologicznej, z wyłączeniem zagadnień 
monitoringu jakości wód podziemnych, 

6) współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie 
zadań należących do działu”. 

 
Można byłoby zatem przyjąć, że prowadzenie powyższych spraw „generuje” lub 
może „generować” problemy, z których część może być uznana za „istotne”. Zbiór 
„problemów gospodarki wodnej”, sporządzony wg wymienionych wyżej „spraw” byłby 
zapewne bardziej czytelny dla decydentów i łatwiejszy do zhierarchizowania pod 
względem ważności. Byłby zatem bardziej przydatny w zarzadzaniu wodami. 
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Problemem jest jednak to, że specjaliści nie mają uzgodnionego stanowiska, 
czym w zasadzie jest obecnie w Polsce „gospodarka wodna”.  
 
W podsumowaniu badań jakościowych opinii społecznej na temat projektów 
„Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania 
wodami” oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów 
dorzeczy wraz z analizą wyników badania” (raport KB PRETENDENT z maja 2012 
roku), które były prowadzone w 35 grupach 5-6 osobowych, obejmujących 
przedstawicieli różnych grup docelowych: administracji publicznej, użytkowników wód 
(reprezentujących zarówno sektory przemysłowe jak i pozaprzemysłowe, w tym 
rolnictwo, rybactwo i rybołówstwo), organizacji pozarządowych (NGO) oraz 
instytutów naukowo-badawczych i uczelni oraz stowarzyszeń naukowych, znajdują 
się definicje pojęcia „gospodarka wodna” przedstawione przez przedstawicieli 
wymienionych grup docelowych. Są one BARDZO ZRÓŻNICOWANE, co świadczy  
o różnym rozumieniu tego samego pojęcia nawet przez przedstawicieli tej samej 
grupy docelowej. Poniżej, w tabeli 7.3.2, przedstawiono niektóre „definicje” pojęcia 
„gospodarka wodna” przedstawione przez przedstawicieli różnych grup docelowych, 
ale pochodzących z obszaru działania tego samego RZGW – RZGW w Warszawie. 
 
Tabela 7.3.2. 
Niektóre „definicje” pojęcia „gospodarka wodna” przedstawiane przez uczestników 
spotkań grup problemowych w ramach badań jakościowych prowadzonych przez KB 
PRETENDENT 

Grupa docelowa Treść „definicji” pojęcia „gospodarka wodna” 

Administracja 
publiczna 

Gospodarka wodna jest to takie gospodarowanie wodami, które 
zapewni nam bezpieczeństwo i pozwoli uniknąć katastrof wodnych, 
jednocześnie zapewniając nam stały, niewyczerpany dostęp do 
zasobów wodnych. Na dzień dzisiejszy nie prowadzimy polityki 
gospodarki wodnej, nie prowadzimy racjonalnej polityki gospodarki 
wodnej w naszym kraju. 

Użytkownicy wód – 
sektory 
przemysłowe 

Rozpoznawanie zasobów, określanie ilości, jakości, planowanie, 
gospodarowanie wodą, czyli planowanie przerzutów, wykorzystanie 
wód dla różnych rodzajów potrzeb gospodarki komunalnej, dla 
przemysłu, dla energetyki, zabudowa cieków czy zbiorników wodnych 
w skali makro. Zarządzanie wodą obejmuje wiele aspektów. 
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Użytkownicy wód – 
sektory 
pozaprzemysłowe 

Wykorzystanie zasobów wodnych przez społeczeństwo przy 
zachowaniu pewnych kryteriów stabilności tej gospodarki wodnej,  
w ogóle stosunków wodnych w Polsce. 

Inne podmioty 
(instytuty, uczelnie, 
stowarzyszenia) 

Gospodarkę można by zdefiniować, że to jest pewnego rodzaju sztuka 
i umiejętność radzenia sobie z konfrontacją potrzeb człowieka, czasem 
łapczywych, z naturą, która jest trudno przewidywalna, czyli  
z zasobami, które są też trudno przewidywalne i zjawiskami, które są 
trudno przewidywalne 

 
Przy tak niejednakowym rozumieniu pojęcia „gospodarka wodna” trudno o ustalenie 
hierarchii problemów, które powinny być rozwiązywane w następnym okresie 
planistycznym. Niezależnie od problemów „systemowych” (o których będzie jeszcze 
mowa w dalszej części rozdziału), ze zgłoszeń jednostkowych zawartych  
w materiałach uzyskanych podczas konsultacji prowadzonych przez RZGW wynika 
spora ilość ciekawych spostrzeżeń. 
 
Ze zgłoszeń ogólnych (pism, formularzy, w tym także przekazanych drogą 
elektroniczną), skierowanych do poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki 
wodnej przez uczestników konsultacji wydzielono 1735 zgłoszeń jednostkowych 
(które zostały podzielone na 4 kategorie: na informacje, problemy, uwagi i wnioski). 
Na podstawie metodyki oceny wniosków i propozycji (ogólnie – zgłoszeń 
jednostkowych) uzgodnionej z Przedstawicielami Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej (załącznik Nr 4), dokonano analizy zgłoszeń jednostkowych, w wyniku której: 

• przyjęto (P) bez zmian i poprawek – 374 zgłoszenia jednostkowe, 
• zmieniono (Z) (z reguły tylko sposób przedstawiania problemu, pozostawiając 

sens merytoryczny bez zmian - 960 zgłoszeń jednostkowych, 
• częściowo odrzucono (C) – 207 zgłoszeń jednostkowych, 
• odrzucono (O) – 194 zgłoszenia jednostkowe. 

 
Na podstawie analizy zgłoszeń jednostkowych zmodyfikowano „Katalog istotnych 
problemów gospodarki wodnej”, wprowadzając nowe problemy, dodatkowe 
„przyczyny bezpośrednie” oraz dodając nową kolumnę „Aspekty/zjawiska”, która 
obejmuje działania albo zaniechania związane albo z problemem albo z przyczyną. 
Projekt zmodyfikowanego „Katalogu ...” stanowi załącznik Nr 9. 
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W zestawieniu zbiorczym zgłoszeń jednostkowych, które jest sumą zgłoszeń 
jednostkowych  dokonanych do wszystkich RZGW (stanowi ono Załącznik Nr 10 – 
tylko w wersji elektronicznej), każdemu zgłoszeniu jednostkowemu podlegającemu 
skatalogowaniu przypisano kod „problemu”, „przyczyny bezpośredniej” lub „aspektu” 
z Załącznika Nr 9, najlepiej oddający sens merytoryczny zgłoszenia jednostkowego. 
W przypadku, gdy zgłoszenie jednostkowe składało się z dwóch trudnych do 
oddzielenia zagadnień, nadawano mu kod podwójny. 
 
W załączniku Nr 10 wprowadzono także dodatkową formułę, która pozwala 
wyszukiwać zgłoszenia jednostkowe z określonym cięgiem liter, co ułatwia 
niestandardowe „przeszukiwanie” zestawienia. 
 
W oparciu o zestawienie zbiorcze (Załącznik Nr 10) oraz projekt zmodyfikowanego 
„Katalogu istotnych problemów” (Załącznik Nr 9), sporządzono zestawienia zbiorcze 
ilości poszczególnych zgłoszeń jednostkowych (Załącznik Nr 11) w podziale na 
„problemy” (oznaczone jedną cyfrą), „przyczyny bezpośrednie” (oznaczone ciągiem 
dwóch cyfr) i „aspekty” (oznaczone ciągiem trzech cyfr): 

• wg grup docelowych, do których należeli uczestnicy procesu konsultacji, 
dokonujący określonego zgłoszenia jednostkowego (załącznik Nr 11.1), 

• wg RZGW, z którego obszaru pochodził podmiot, będący autorem 
określonego zgłoszenia jednostkowego (załącznik Nr 11.2), 

• wg dorzeczy, w którego obszaru pochodził podmiot, będący autorem 
określonego zgłoszenia jednostkowego (załącznik Nr 11.3), 

• wg województw, z którego obszaru pochodził podmiot, będący autorem 
określonego zgłoszenia jednostkowego (załącznik Nr 11.4), 

• zestawienie zbiorcze ilości zgłoszeń jednostkowych odnoszących się do 
poszczególnych  „problemów” oraz „przyczyn bezpośrednich”, które są lub 
mogą być „odpowiedzialne” za poszczególne „problemy” (załącznik Nr 11.5). 

 
Zestawienia zbiorcze przedstawiono w tabelach 7.3.4 – 7.3.6. 
 
 
 
 
 



Tabela 7.3.4.  
Zestawienie syntetyczne ilości zgłoszeń jednostkowych dotyczących poszczególnych problemów gospodarki wodnej, poczynionych przez 
przedstawicieli grup docelowych 

Problem 
Liczba zgłoszeń jednostkowych dotyczących projektu "Istotnych 

problemów gospodarki wodnej" 

ogółem 
w tym dokonanych przez przedstawicieli grupy docelowej: 

Nr Nazwa Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 
A Zagadnienia prawno-organizacyjne i ekonomiczne 235 17 18 128 4 21 47 
1 Niespójność i niejednoznaczność przepisów prawnych oraz luki 

prawne w przepisach 73 8 12 28 2 7 16 

2 Nieprzestrzeganie lub niepełne przestrzeganie istniejących 
przepisów prawnych odnoszących się m. in. do gospodarowania 
wodami 

41 3 4 22 1 1 10 

3 Brak właściwej relacji między przepisami o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym i gospodarowaniem wodami 30 2 0 21 1 3 3 

4 Nie w pełni lub niewystarczająco precyzyjnie uregulowane sprawy 
formalno-prawne, w tym własnościowe cieków wodnych i jezior  15 0 1 11 0 2 1 

5 Nieadekwatny, względem aktualnych potrzeb, system finansowania 
gospodarki wodnej 76 4 1 46 0 8 17 

B Zagadnienia ilościowe 269 31 21 120 12 12 73 
6 Obniżenie zwierciadła wód podziemnych lub wzrost poziomu wód 

podziemnych 169 16 9 72 8 9 55 

7 
Zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych 100 15 12 48 4 3 18 

C Zagadnienia jakościowe 441 86 6 190 13 24 122 
8 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych 277 58 6 130 7 13 63 
9 Zasolenie wód powierzchniowych 31 2 0 6 0 0 23 
10 Zanieczyszczenia wód podziemnych 106 14 0 50 2 11 29 
11 Zasolenie wód podziemnych 27 12 0 4 4 0 7 



Raport podsumowujący konsultacje społeczne projektów „Harmonogramu i programu prac związanych                  z aktualizacją planów gospodarowania wodami” oraz „Przeglądu istotnych 
problemów gospodarki wodnej”. 

 

Ekoekspert Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 70/34, 00-175 Warszawa                                                              tel./fax 22 636057-76, 22 636-22-72, email: 
ekoekspert@ekoekspert.pl  

  

 

184 

  

D Zagadnienia morfologiczne 105 13 20 52 5 4 11 
12 Zmiana naturalnych warunków morfologicznych 105 13 20 52 5 4 11 
E Ochrona przed powodzią i suszą 132 29 3 78 4 5 13 
13 Niewystarczająco efektywna ochrona przed powodzią i suszą 132 29 3 78 4 5 13 
F Inne problemy 143 15 2 22 32 4 68 
14 Brak należytego wykorzystania potencjału hydroenergetycznego 90 5 1 3 23 0 58 
15 Brak należytej dbałości o infrastrukturę hydrotechniczną 15 6 0 0 9 0 0 
16 Brak wystarczających (planowych i skoordynowanych) działań na 

rzecz rozwoju transportu śródlądowego i rewitalizacji portów 36 4 0 18 0 4 10 

17 Rozprzestrzenianie się w środowisku wodnym gatunków obcych, 
inwazyjnych 2  - 1 1  -  -  - 

  Razem (podlegające skatalogowaniu) 1349 197 70 594 72 72 344 
  Uwzględnione w tekście PIP GW, z adnotacją w zestawieniu 

zbiorczym) 143 17 7 34 32 3 50 

  Uwagi lub informacje ogólne (przyjęte i odrzucone), bez adnotacji  
w zestawieniu zbiorczym)  319 50 11 110 31 29 88 

     w tym uwagi przyjęte 133 28 5 53 7 11 29 
     w tym uwagi odrzucone 186 22 6 57 24 18 59 
  Łącznie (podlegające i nie podlegające skatalogowaniu) 1811 264 88 738 135 104 482 
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Tabela 7.3.5.  
Zestawienie syntetyczne ilości zgłoszeń jednostkowych dotyczących poszczególnych problemów gospodarki wodnej, poczynionych przez 
uczestników konsultacji mających swoją siedzibę na obszarze określonego RZGW. 

Problem 

Liczba zgłoszeń jednostkowych dotyczących projektu "Istotnych problemów 
gospodarki wodnej" 

ogółem 
w tym dokonanych przez uczestników konsultacji mających swoją 

siedzibę na obszarze działania RZGW: 
Nr Nazwa KRA WWA GDA GLI WRO POZ SZCZ 
A Zagadnienia prawno-organizacyjne i ekonomiczne 235 19 17 43 60 30 57 9 
1 Niespójność i niejednoznaczność przepisów prawnych 

oraz luki prawne w przepisach 73 3 7 11 14 7 25 6 

2 Nieprzestrzeganie lub niepełne przestrzeganie 
istniejących przepisów prawnych odnoszących się m. in. 
do gospodarowania wodami 

41 7 1 4 14 5 8 2 

3 Brak właściwej relacji między przepisami o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym i gospodarowaniem 
wodami 

30 4 3 7 6 1 8 1 

4 Nie w pełni lub niewystarczająco precyzyjnie uregulowane 
sprawy formalno-prawne, w tym własnościowe cieków 
wodnych i jezior  

15 2 1 5 0 5 2 0 

5 Nieadekwatny, względem aktualnych potrzeb, system 
finansowania gospodarki wodnej 76 3 5 16 26 12 14 0 

B Zagadnienia ilościowe 269 47 39 24 66 33 43 17 
6 Obniżenie zwierciadła wód podziemnych lub wzrost 

poziomu wód podziemnych 169 24 21 15 41 21 37 10 
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7 Zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód 
powierzchniowych 100 23 18 9 25 12 6 7 

C Zagadnienia jakościowe 465 19 82 61 102 80 93 28 
8 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych 277 13 34 43 53 48 60 26 
9 Zasolenie wód powierzchniowych 31 0 10 3 17 0 1 0 
10 Zanieczyszczenia wód podziemnych 130 6 18 13 31 28 32 2 
11 Zasolenie wód podziemnych 27 0 20 2 1 4 0 0 
D Zagadnienia morfologiczne 105 20 4 17 12 16 22 14 
12 Zmiana naturalnych warunków morfologicznych 105 20 4 17 12 16 22 14 
E Ochrona przed powodzią i suszą 132 8 10 28 20 30 29 7 
13 Niewystarczająco efektywna ochrona przed powodzią i 

suszą 132 8 10 28 20 30 29 7 

F Inne problemy 143 1 42 40 12 16 29 3 
14 Brak należytego wykorzystania potencjału 

hydroenergetycznego 90 1 35 34 0 0 20 0 

15 Brak należytej dbałości o infrastrukturę hydrotechniczną 15 0 7 0 0 0 7 1 
16 Brak wystarczających (planowych i skoordynowanych) 

działań na rzecz rozwoju transportu śródlądowego i 
rewitalizacji portów 

36 0 0 5 12 16 2 1 

17 Rozprzestrzenianie się w środowisku wodnym gatunków 
obcych, inwazyjnych 2 - - 1 - - - 1 
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  Razem (podlegające skatalogowaniu) 1349 114 194 213 272 205 273 78 
  Uwzględnione w tekście PIP GW, z adnotacją w 

zestawieniu zbiorczym) 143 6 46 19 15 23 28 6 

  Uwagi lub informacje ogólne (przyjęte i odrzucone), bez 
adnotacji  
w zestawieniu zbiorczym)  

319 36 43 103 40 47 43 7 

     w tym uwagi przyjęte 133 14 10 45 16 28 16 4 
     w tym uwagi odrzucone 186 22 33 58 24 19 27 3 
  Łącznie (podlegające i nie podlegające 

skatalogowaniu) 1811 156 283 335 327 275 344 91 
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Tabela 7.3.6.  
Zestawienie syntetyczne ilości zgłoszeń jednostkowych dotyczących poszczególnych problemów gospodarki wodnej, poczynionych przez 
uczestników konsultacji mających swoją siedzibę na obszarze określonego dorzecza. 

Problem/przyczyna/aspekt (zagadnienie) 

Liczba zgłoszeń jednostkowych dotyczących projektu "Istotnych 
problemów gospodarki wodnej" 

ogółem 
w tym dokonanych przez uczestników 

konsultacji mających swoją siedzibę na 
obszarze dorzecza: 

Nr Nazwa   Wisły Odry Pregoły 
A Zagadnienia prawno-organizacyjne i ekonomiczne 235 95 138 2 
1 Niespójność i niejednoznaczność przepisów prawnych oraz luki prawne w 

przepisach 73 24 47 2 

2 Nieprzestrzeganie lub niepełne przestrzeganie istniejących przepisów prawnych 
odnoszących się m. in. do gospodarowania wodami 41 17 24 0 

3 Brak właściwej relacji między przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym i gospodarowaniem wodami 30 14 16 0 

4 Nie w pełni lub niewystarczająco precyzyjnie uregulowane sprawy formalno-
prawne, w tym własnościowe cieków wodnych i jezior  15 8 7 0 

5 Nieadekwatny, względem aktualnych potrzeb, system finansowania gospodarki 
wodnej 76 32 44 0 

B Zagadnienia ilościowe 269 133 134 2 
6 

Obniżenie zwierciadła wód podziemnych lub wzrost poziomu wód podziemnych 169 77 91 1 
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7 
Zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych 100 56 43 1 

C Zagadnienia jakościowe 465 200 265 0 
8 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych 277 108 169 0 
9 Zasolenie wód powierzchniowych 31 21 10 0 
10 Zanieczyszczenia wód podziemnych 130 49 81 0 
11 Zasolenie wód podziemnych 27 22 5 0 
D Zagadnienia morfologiczne 105 46 59 0 
12 Zmiana naturalnych warunków morfologicznych 105 46 59 0 
E Ochrona przed powodzią i suszą 132 52 80 0 
13 Niewystarczająco efektywna ochrona przed powodzią i suszą 132 52 80 0 
F Inne problemy 143 87 56 0 
14 Brak należytego wykorzystania potencjału hydroenergetycznego 90 70 20 0 
15 Brak należytej dbałości o infrastrukturę hydrotechniczną 15 7 8 0 
16 Brak wystarczających (planowych i skoordynowanych) działań na rzecz rozwoju 

transportu śródlądowego i rewitalizacji portów 36 9 27 0 

17 Rozprzestrzenianie się w środowisku wodnym gatunków obcych, inwazyjnych 2 1 1 - 
  Razem (podlegające skatalogowaniu) 1349 613 732 4 
  Uwzględnione w tekście PIP GW, z adnotacją w zestawieniu zbiorczym) 143 73 69 1 
  Uwagi lub informacje ogólne (przyjęte i odrzucone), bez adnotacji  

w zestawieniu zbiorczym)  319 198 117 4 

     w tym uwagi przyjęte 133 77 54 2 
     w tym uwagi odrzucone 186 121 63 2 
  Łącznie (podlegające i nie podlegające skatalogowaniu) 1811 884 918 9 
 



 
 
Uwaga: 
Różnica między ilością zgłoszeń jednostkowych [1735] i ilością wyspecyfikowanych 
zgłoszeń jednostkowych skatalogowanych i nieskatalogowanych („problemów”, 
„przyczyn” i aspektów” [1811]) wynika z tego, że w przypadku  zgłoszeń 
jednostkowych podlegających skatalogowaniu, zaklasyfikowanych do dwóch kodów, 
zgłoszenie takie było sumowane do każdego kodu oddzielnie. 
 
Z danych przedstawionych w powyższych tabelach wynika, że: 

• spośród podmiotów, które przekazały swoje zgłoszenia ogólne do 
poszczególnych RZGW, przedstawiciele poszczególnych grup docelowych 
wniosły: 

o administracja (grupa 3) – 738 zgłoszeń jednostkowych podlegających 
skatalogowaniu i nie podlegających skatalogowaniu, 

o inne podmioty (grupa 6) – 482 zgłoszeń jednostkowych podlegających 
skatalogowaniu i nie podlegających skatalogowaniu, 

o osoby fizyczne (grupa 1) – 264 zgłoszeń jednostkowych podlegających 
skatalogowaniu i nie podlegających skatalogowaniu, 

o użytkownicy – sektor przemysłowy (grupa 4) – 135 zgłoszeń 
jednostkowych podlegających skatalogowaniu i nie podlegających 
skatalogowaniu, 

o użytkownicy – sektor pozaprzemysłowy (grupa 5) – 104 zgłoszeń 
jednostkowych podlegających skatalogowaniu i nie podlegających 
skatalogowaniu, 

o organizacje ekologiczne (grupa 2) – 88 zgłoszeń jednostkowych 
podlegających skatalogowaniu i nie podlegających skatalogowaniu, 

• aktywność podmiotów mających swoje siedziby na obszarze działania 
poszczególnych RZGW była następująca: 

o z obszaru działania RZGW w Poznaniu złożono 344 zgłoszeń 
jednostkowych podlegających skatalogowaniu i nie podlegających 
skatalogowaniu, 

o z obszaru działania RZGW w Gdańsku złożono 335 zgłoszeń 
jednostkowych podlegających skatalogowaniu i nie podlegających 
skatalogowaniu, 

o z obszaru działania RZGW w Gliwicach złożono 327 zgłoszeń 
jednostkowych podlegających skatalogowaniu i nie podlegających 
skatalogowaniu, 

o z obszaru działania RZGW w Warszawie złożono 283 zgłoszeń 
jednostkowych podlegających skatalogowaniu i nie podlegających 
skatalogowaniu, 
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o z obszaru działania RZGW we Wrocławiu złożono 275 zgłoszeń 
jednostkowych podlegających skatalogowaniu i nie podlegających 
skatalogowaniu, 

o z obszaru działania RZGW w Krakowie złożono 156 zgłoszeń 
jednostkowych podlegających skatalogowaniu i nie podlegających 
skatalogowaniu, 

o z obszaru działania RZGW w Szczecinie złożono 91 zgłoszeń 
jednostkowych podlegających skatalogowaniu i nie podlegających 
skatalogowaniu, 

• aktywność podmiotów mających swoje siedziby na obszarze poszczególnych 
dorzeczy była następująca”: 

o z obszaru dorzecza Odry złożono 918 zgłoszeń jednostkowych 
podlegających skatalogowaniu i nie podlegających skatalogowaniu, 

o z obszaru dorzecza Wisły złożono 884 zgłoszeń jednostkowych 
podlegających skatalogowaniu i nie podlegających skatalogowaniu, 

o z obszaru dorzecza Pregoły złożono 9 zgłoszeń jednostkowych 
podlegających skatalogowaniu i nie podlegających skatalogowaniu. 

 
W tabeli 7.3.7 przedstawiono zestawienie zbiorcze zgłoszeń jednostkowych 
odnoszących się do poszczególnych „problemów” oraz „przyczyn bezpośrednich”.  
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Tabela 7.3.7.  
Zestawienie zbiorcze ilości zgłoszeń jednostkowych podlegających skatalogowaniu 
odnoszących się do poszczególnych  „problemów” oraz „przyczyn bezpośrednich”, 
które są lub mogą być „odpowiedzialne” za poszczególne „problemy” (dotyczy tylko 
zgłoszeń jednostkowych, którym udało się przypisać określony kod wg projektu 
zmodyfikowanego „Katalogu istotnych problemów”). 

Problem/przyczyna/aspekt (zagadnienie) 
Struktura ilościowa zgłoszeń 

jednostkowych podlegających  
skatalogowaniu: 

Nr Nazwa Ilość Ogółem Udział 
[%] 

A Zagadnienia prawno-organizacyjne  
i ekonomiczne 235 1349 17,42 

1. Niespójność i niejednoznaczność przepisów 
prawnych oraz luki prawne w przepisach (ogółem) 73 1349 5,41 

1.1 Brak ustalonych celów, których osiąganiu służyć 
ma określony przepis (z reguły dotyczy to zapisów 
w ustawach i w programach) - łącznie 

1 1349 0,07 

1.2 Proces legislacyjny ukierunkowany na spełnienie 
oczekiwań "wszystkich zainteresowanych" 
(poszukiwanie kompromisów przede wszystkim  
w sferze organizacyjnej) 

2 1349 0,15 

1.3 Braki w przepisach, które utrudniają skuteczną 
ochronę wód 56 1349 4,15 

2 Nieprzestrzeganie lub niepełne przestrzeganie 
istniejących przepisów prawnych odnoszących się 
m. in. do gospodarowania wodami (ogółem) 

41 1349 3,04 

2.1 Brak  możliwości objęcia kontrolą wszystkich 
użytkowników wód 15 1349 1,11 

2.2 Brak lub niewystarczająca świadomość 
użytkowników wód (w tym przedsiębiorców i osób 
fizycznych) o skutkach ekologicznych, społecznych 
i ekonomicznych braku dbałości o stan wód 
powierzchniowych i podziemnych 

23 1349 1,70 

3 Brak właściwej relacji między przepisami  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
i gospodarowaniem wodami 

30 1349 2,22 

3.1 Ukierunkowanie zagospodarowania 
przestrzennego na cele lokalne lub regionalne, bez 
należytego uwzględniania celów nadrzędnych  
(w tym wynikających z potrzeb ochrony zasobów 
wodnych) 

22 1349 1,63 
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4 Nie w pełni lub niewystarczająco precyzyjnie 
uregulowane sprawy formalno-prawne, w tym 
własnościowe cieków wodnych i jezior  

15 1349 1,11 

4.1 Zmiany organizacyjno-kompetencyjne dokonywane 
w przeszłości  0 1349 0,00 

4.2 Niesumienne lub niekonsekwentne wprowadzanie 
zmian w dokumentacji geodezyjnej lub innej, która 
stanowi m. in. podstawę ustalania prawa własności 
i/lub obowiązków 

8 1349 0,59 

5 Nieadekwatny, względem aktualnych potrzeb, 
system finansowania gospodarki wodnej 76 1349 5,63 

5.1 Brak wystarczających środków finansowych na 
realizację zadań, które są przypisane jednostkom 
organizacyjnym (instytucjom, organizacjom i innym 
podmiotom) w zakresie gospodarowania wodami 

31 1349 2,30 

5.2 Brak wypracowanego modelu finansowania 
gospodarki wodnej, który przy wdrożeniu zasad 
"zanieczyszczający płaci" i "użytkownik płaci" 
umożliwiłby zaspokajanie uzasadnionych potrzeb  
w tej dziedzinie. 

29 1349 2,15 

B Zagadnienia ilościowe 269 1349 19,94 
6 Obniżenie zwierciadła wód podziemnych lub wzrost 

poziomu wód podziemnych 169 1349 12,53 

6.1 Nadmierny pobór wód podziemnych 8 1349 0,59 
6.2 Eksploatacja górnicza – występowanie lejów 

depresji na znacznych obszarach lub ich 
zmniejszanie 

11 1349 0,82 

6.3 Eksploatacja kruszywa z koryt i dolin rzecznych 17 1349 1,26 
6.4 Zmniejszenie naturalnej retencji zlewni 63 1349 4,67 
6.5 Niewłaściwie zaprojektowane i/lub wykonane, i/lub 

eksploatowane systemy melioracyjne 55 1349 4,08 

6.6 Składowanie odpadów, powodujące zmiany 
warunków hydrogeologicznych 0 1349 0,00 

7 Zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód 
powierzchniowych 100 1349 7,41 

7.1 Nadmierny pobór wód powierzchniowych 7 1349 0,52 
7.2 Nadmierny pobór wód podziemnych 2 1349 0,15 
7.3 Eksploatacja górnicza powodująca występowanie 

lejów depresji 1 1349 0,07 

7.4 Budowa zapór i stopni wodnych 3 1349 0,22 
7.5 Szczytowa praca elektrowni wodnych 5 1349 0,37 
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7.6 Zmniejszenie naturalnej retencji zlewni 20 1349 1,48 
7.7 Brak dbałości o wody publiczne 24 1349 1,78 
7.8 Eksploatacja kruszywa z koryt i dolin rzecznych 16 1349 1,19 
7.9 Niewłaściwa gospodarka na stawach rybnych 3 1349 0,22 

C Zagadnienia jakościowe 465 1349 34,47 
8 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych 277 1349 20,53 
8.1 Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych 64 1349 4,74 
8.2 Zasilanie wewnętrzne w związki biogenne  

z osadów dennych (w przypadku jezior 
hipertroficznych oraz zbiorników wodnych) 

7 1349 0,52 

8.3 Zanieczyszczone ścieki pochodzące z 
gospodarstw domowych i terenów rekreacyjnych 50 1349 3,71 

8.4 Zbyt duży ładunek zanieczyszczeń 
odprowadzanych do odbiorników z oczyszczalni 
ścieków komunalnych i przemysłowych 

24 1349 1,78 

8.5 Zanieczyszczenia z chowu i hodowli ryb oraz 
wędkowania 35 1349 2,59 

8.6 Zanieczyszczenia związane ze spływem wód 
opadowych i roztopowych z terenów 
uszczelnionych (w tym spływy z dróg krajowych  
i autostrad) 

33 1349 2,45 

8.7 Odcieki ze składowisk odpadów 3 1349 0,22 
8.8 Zanieczyszczenia odpadami zbiorników wodnych 

oraz koryt rzek i potoków 34 1349 2,52 

8.9 Odprowadzanie wód chłodniczych 0 1349 0,00 
8.10 Budowa zapór i stopni wodnych 1 1349 0,07 
9 Zasolenie wód powierzchniowych 31 1349 2,30 
9.1 Odprowadzanie zasolonych wód kopalnianych 9 1349 0,67 
10 Zanieczyszczenia wód podziemnych 130 1349 9,64 
10.1 Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych 37 1349 2,74 
10.2 Zanieczyszczone ścieki pochodzące z 

gospodarstw domowych i terenów rekreacyjnych 11 1349 0,82 

10.3 Zanieczyszczenia związane z komunikacją  
i transportem (w tym spływy z dróg krajowych  
i autostrad) 

7 1349 0,52 

10.4 Nieprawidłowe utrzymanie istniejących studni  
i terenów wokół nich oraz brak obowiązku likwidacji 
nieczynnych studni 

15 1349 1,11 

10.5 Odcieki z niezabezpieczonych składowisk 
odpadów 15 1349 1,11 
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10.6 Zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego 
w otoczeniu mogilników 0 1349 0,00 

10.7 Niewłaściwe zagospodarowanie osadów 
ściekowych 10 1349 0,74 

10.8 Niewłaściwe zagospodarowanie stref ochronnych 
ujęć i obszarów ochronnych zbiorników wód 
podziemnych.  

9 1349 0,67 

10.9 Zanieczyszczenia mające swoje źródła na terenie 
zlikwidowanych obiektów, w tym zakładów 
przemysłowych  

2 1349 0,15 

11 Zasolenie wód podziemnych 27 1349 2,00 
11.1 Nadmierny pobór wód 1 1349 0,07 

D Zagadnienia morfologiczne 105 1349 7,78 
12 Zmiana naturalnych warunków morfologicznych 105 1349 7,78 
12.1 Regulacja rzek i potoków, budowa wałów 39 1349 2,89 
12.2 Eksploatacja kruszywa z koryt i dolin rzecznych 17 1349 1,26 
12.3 Mała i duża retencja 22 1349 1,63 
12.4 Budowa i eksploatacja urządzeń piętrzących wodę 

(w tym także wyposażonych w turbiny wodne) 18 1349 1,33 

12.5 Presja inwestorów do zabudowy obrzeży cieków 
wodnych 5 1349 0,37 

12.6 Brak jasnych regulacji dotyczących zasad 
utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych dla 
silnie zmienionych jednolitych części wód 
powierzchniowych szczególnie w obszarach Natura 
2000 

0 1349 0,00 

E Ochrona przed powodzią i suszą 132 1349 9,79 
13 Niewystarczająco efektywna ochrona przed 

powodzią i suszą 132 1349 9,79 

13.1 Potrzeba kompleksowych rozwiązań legislacyjnych 
(wiążących gospodarkę wodną, ochronę przyrody  
oraz planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne), które ograniczą ryzyko powodzi  
i zmniejszą jej następstwa, także w związku ze 
skutkami zmian klimatu 

4 1349 0,30 

13.2 Braki w infrastrukturze przeciwpowodziowej 14 1349 1,04 
13.3 Brak lub niewystarczające możliwości utrzymania 

we właściwym stanie infrastruktury 
przeciwpowodziowej 

33 1349 2,45 

13.4 Nie w pełni efektywne wykorzystywanie możliwości 
zapobiegania powodziom 26 1349 1,93 
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13.5 Trudność w uzyskaniu rozsądnego kompromisu 
pomiędzy wymogami ochrony przyrody i 
wymogami ochrony przed powodzią 

13 1349 0,96 

13.6 Degradacja urządzeń melioracji 19 1349 1,41 
F Inne problemy 143 1349 10,60 

14 Brak należytego wykorzystania potencjału 
hydroenergetycznego 90 1349 6,67 

14.1 Konflikty systemowe między realizacją programów 
wykorzystania potencjału hydroenergetycznego 
(OZE) i ochrony przyrody (np.. Natura 2000) 

7 1349 0,52 

14.2 Brak zachęt dla przedsiębiorców inwestujących w 
obiekty hydroenergetyczne 32 1349 2,37 

15 Brak należytej dbałości o infrastrukturę 
hydrotechniczną 15 1349 1,11 

15.1 Brak spójnej koncepcji zagospodarowania 
istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej 14 1349 1,04 

15.2 Zaniedbania w utrzymaniu istniejącej infrastruktury 
hydrotechnicznej 1 1349 0,07 

16 Brak wystarczających (planowych i 
skoordynowanych) działań na rzecz rozwoju 
transportu śródlądowego i rewitalizacji portów 

36 1349 2,67 

16.1 Trudność w osiągnięciu kompromisu pomiędzy 
interesami żeglugi (utrzymaniem żeglowności rzek) 
i zachowaniem właściwych warunków 
hydromorfologicznych 

4 1349 0,30 

17 Rozprzestrzenianie się w środowisku wodnym 
gatunków obcych, inwazyjnych 2 1349 0,15 

  Razem 1349 1349 100,00 
 
Z danych przedstawionych w powyższych tabelach wynika, że w grupach zagadnień, 
obejmujących „problemy gospodarki wodnej” nie objęte projektem „Przeglądu 
istotnych problemów ...”,  znalazło się 37,75 % wszystkich zgłoszeń jednostkowych 
podlegających skatalogowaniu, w tym: 

• zagadnienia prawno-organizacyjne i ekonomiczne stanowiły 17,42 %, 
• zagadnienia ochrony przed powodzią  i suszą 9,79 %, 
• inne – 10,60 %, w tym: 

o brak wykorzystania potencjału hydroenergetycznego i brak należytej 
dbałości o infrastrukturę hydroenergetyczną –  7,78  %, 
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o brak działań na rzecz rozwoju transportu śródlądowego i rewitalizacji 
portów – 2,67 % 

 
Jest dość charakterystyczne, że podmioty zgłaszające uwagi do projektu „Przeglądu 
istotnych problemów ...” , w swoich uwagach koncentrowali się bardziej na 
przyczynach określonego stanu „systemu gospodarki wodnej” niż na skutkach. 
Świadczy to o tym, że podmioty starały się nie tylko „widzieć” np. określony stan 
jakości wód, ale przede wszystkim „ustalić” działania lub zaniechania, które do 
takiego stanu doprowadziły i/lub nie pozwalają na osiągnięcie postępu w dziedzinie 
poprawy tego stanu. 
 
Dane przedstawione w tabeli 7.3.7 pokazują, że w zakresie zgłoszeń jednostkowych 
podlegających skatalogowaniu wg kodów przyjętych w projekcie zmodyfikowanego 
„Katalogu istotnych problemów gospodarki wodnej”, poszczególne grupy zagadnień 
miały następujące udziały procentowe: 

• zagadnienia prawno-organizacyjne - 17,42 %, w tym najważniejszymi  
(w sensie statystycznym) problemami były: 

o niespójność i niejednoznaczność przepisów prawnych oraz luki prawne 
w przepisach – 5,41 % zgłoszeń jednostkowych podlegających 
skatalogowaniu, 

o nieadekwatny, względem aktualnych potrzeb, system finansowania 
gospodarki wodnej – 5,63 % zgłoszeń jednostkowych podlegających 
skatalogowaniu, 

• zagadnienia ilościowe - 19,94 %, w tym: 
o Obniżenie zwierciadła wód podziemnych lub wzrost poziomu wód 

podziemnych stanowiło 12,53 % zgłoszeń jednostkowych 
podlegających skatalogowaniu 

o Zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych 
stanowiła 7,41 % zgłoszeń jednostkowych podlegających 
skatalogowaniu, 

• zagadnienia jakościowe – 34,47 %, w tym najważniejszymi (w sensie 
statystycznym) problemami były: 

o Zanieczyszczenie wód powierzchniowych – 20,53 % zgłoszeń 
jednostkowych podlegających skatalogowaniu, 
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o Zanieczyszczenie wód podziemnych – 9,64 % zgłoszeń jednostkowych 
podlegających skatalogowaniu, 

• zagadnienia morfologiczne (wyrażone jednym problemem – „Zmiana 
naturalnych warunków morfologicznych”) stanowiły 7,78 % zgłoszeń 
jednostkowych podlegających skatalogowaniu, 

• ochrona przed powodzią i suszą („zawarta” w  jednym problemie – 
„Niewystarczająco efektywna ochrona przed powodzią i suszą”) stanowiła 
9,79 % zgłoszeń jednostkowych podlegających skatalogowaniu, 

• zagadnienia obejmujące inne problemy stanowiły 10,60 % zgłoszeń 
jednostkowych podlegających skatalogowaniu, w tym: 

o brak należytego wykorzystania potencjału hydroenergetycznego  
– 6,67 %, 

o brak należytej dbałości o infrastrukturę hydrotechniczną – 1,11 %, 
o brak wystarczających (planowych i skoordynowanych) działań na rzecz 

rozwoju transportu śródlądowego i rewitalizacji portów – 2,67 %, 
o rozprzestrzenianie się w środowisku wodnym gatunków obcych, 

inwazyjnych – 0,15 %. 
 
Najważniejszymi przyczynami, wpływającymi na powstawanie i/lub utrzymywanie się 
problemów w gospodarce wodnej (które utrudniają i/lub uniemożliwiają osiągnięcie 
dobrego stanu wód), wymienianymi przez podmioty uczestniczące w konsultacjach, 
były: 

• zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych (pkt 8.1 i 10.1) – 7,48 %, 
• zmniejszenie naturalnej retencji zlewni (pkt 6.4 i 7.6) – 6,15 %, 
• zanieczyszczone ścieki pochodzące z gospodarstw domowych i terenów 

rekreacyjnych (pkt 8.3 i 10.2) – 4,53 %, 
• braki w przepisach, które utrudniają skuteczną ochronę wód (pkt 1.3)– 4,15 %, 
• niewłaściwie zaprojektowane i/lub wykonane, i/lub eksploatowane systemy 

melioracyjne (pkt 6.5) – 4,08 %, 
• eksploatacja kruszywa z koryt i dolin rzecznych (pkt 6.3, 7.8 i 12.2) – 3,71 %, 
• zanieczyszczenia związane ze spływem wód opadowych i roztopowych  

z terenów uszczelnionych (w tym spływy z dróg krajowych i autostrad) (pkt 8.6 
i 10.2) – 2,97 %, 
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• zanieczyszczenia z chowu i hodowli ryb oraz wędkowania oraz niewłaściwa 
gospodarka na stawach rybnych (pkt 7.9 i 8.5) – 2,81 %, 

• brak lub niewystarczająca świadomość użytkowników wód (w tym 
przedsiębiorców i osób fizycznych) o skutkach ekologicznych, społecznych  
i ekonomicznych braku dbałości o stan wód powierzchniowych i podziemnych 
oraz niedostatki w edukacji ekologicznej (pkt 2.2, 8.8.2  i 10.4.1) – 2,81 %,  

• zanieczyszczenia odpadami zbiorników wodnych oraz koryt rzek i potoków 
(pkt 8.8) – 2,52 %, 

• brak lub niewystarczające możliwości utrzymania we właściwym stanie 
infrastruktury przeciwpowodziowej (pkt 12.3) – 2,45 %, 

• brak wystarczających środków finansowych na realizację zadań, które są 
przypisane jednostkom organizacyjnym (instytucjom, organizacjom i innym 
podmiotom) w zakresie gospodarowania wodami (pkt 5.1) – 2,30 %, 

• ukierunkowanie zagospodarowania przestrzennego na cele lokalne lub 
regionalne, bez należytego uwzględniania celów nadrzędnych (w tym 
wynikających z potrzeb ochrony zasobów wodnych) (pkt 3.1) – 1,63 %. 

 
Wypełnione formularze, z określeniem istotności poszczególnych problemów 
gospodarki wodnej złożyło 271 uczestników konsultacji. Najwięcej wypełnionych 
formularzy złożyli uczestnicy z obszaru działania RZGW we Wrocławiu (114), 
Poznania (64) oraz Krakowa (50). Jako problem najbardziej istotny uczestnicy 
konsultacji uznali zanieczyszczenie wód powierzchniowych, przy czym 
reprezentatywność zebranych ocen istotności nie jest wystarczająca. Szczegółowa 
analiza oceny istotności problemów gospodarki wodnej, sporządzona na podstawie 
wypełnionych formularzy została przedstawiona w załączniku Nr 12. 
 
Postawić należy jednak pytanie – jakie powinno być zatem kryterium kwalifikowania 
określonego zgłoszenia jednostkowego do grupy „istotnych problemów” ? 
 
Podczas V Krajowego Form Wodnego (28 luty 2012 roku) w jednym z referatów 
„istotny problem gospodarki wodnej” zdefiniowano jako „przede wszystkim aspekty 
„ekologiczne” czyli najważniejsze problemy, będące skutkami działań człowieka  
w przyrodzie, które utrudniają osiągnięcie „dobrego stanu wód”, tzn. stanu 
najbardziej zbliżonego do naturalnego – głównego celu RDW”.   
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W świetle wyników konsultacji (zarówno prowadzonych przez KB Pretendent jak  
i organizowanych przez RZGW) takie zdefiniowanie „istotnego problemu” wydaje się 
być zawężone. Podmioty uczestniczące w konsultacjach większą wagę przykładały 
do „przyczyn” niż do „problemów” rozumianych jako skutki. 
 
Nie byłoby chyba błędem, gdyby założyć, że każde zgłoszenie jednostkowe 
dokonane przez dowolny podmiot uczestniczący w konsultacjach jest pewnego 
rodzaju „problemem” i to na dodatek „istotnym” dla konkretnego podmiotu. Takie 
założenie jest słuszne, jeśli „gospodarkę wodną” potraktuje się jako SYSTEM, 
czyli „pewną całość złożoną z powiązanych ze sobą i oddziałujących na siebie części 
o różnych funkcjach i sposobach pracy, mającą określony cel lub wiele celów 
działania”.  
 
W tym miejscu postawić należy dwa pytania: 

1) jakie jest miejsce systemu gospodarki wodnej w prakseologicznym ciągu 
systemów ? 

2) jaka jest (a raczej powinna być) struktura systemu, aby mógł on efektywnie 
realizować zadania, pozwalające na osiąganie właściwych (ustalanych lub 
ustalonych) celów (lub celu) ? 

 
Schemat powiązania systemu gospodarki wodnej z innymi systemami  
w prakseologicznym ciągu systemów przedstawiono na rys. 7.3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 7.3.1. Schemat powiązania systemu gospodarki wodnej z innymi systemami  
w prakseologicznym ciągu systemów. 
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Identyfikacja i definiowanie „istotnych problemów gospodarki wodnej” zależeć będzie 
od potrzeb „systemu operacyjnego”, czyli systemu, na rzecz którego działa 
(funkcjonuje) system gospodarki wodnej. To system operacyjny ustalał będzie cele  
i w pewnym sensie zadania dla systemu gospodarki wodnej.  
 
Możliwość wykonania przez system gospodarki wodnej zadań na rzecz systemu 
operacyjnego zależeć będzie z kolei od należytego „wspomagania” systemu 
gospodarki wodnej przez „system zabezpieczający”.  
 
Uwaga: 
Ze zgłoszeń jednostkowych uzyskanych podczas konsultacji wynika, że nie jest 
ustalone miejsce systemu gospodarki wodnej w prakseologicznym ciągu systemów. 
Jeśli natomiast jest ono jasne, to wiedza ta nie dotarła do podmiotów, które 
przedstawiały swoje „problemy”. To oczywiście w sposób systemowy utrudnia 
efektywną pracę systemu gospodarki wodnej i przyczynia się do dość niskiej oceny 
tego systemu przez podmioty uczestniczące w konsultacjach. 
 
Odpowiedź na pytanie drugie jest jeszcze trudniejsza. Gdyby przyjąć, że system 
gospodarki wodnej jest tożsamy z działem administracji rządowej „Gospodarka 
wodna”, to byłoby to znaczące uproszczenie, a nawet zafałszowanie sytuacji.  
W ramach systemu gospodarki wodnej realizowane są bowiem zadania (nazwijmy to  
zgodnie ze słownictwem ustawy – Prawo wodne - „gospodarowaniem wodami”) nie 
tylko przez jednostki sfery budżetowej (i to finansowane z budżetu Państwa) ale 
także inne podmioty. Czyli struktura systemu, rozumiana jako „ogół związków (relacji) 
między częściami systemu, uwarunkowanych przez ich przynależność do systemu” 
jest bardzo złożona i na dodatek ulegająca ciągłym zmianom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: 
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Ze zgłoszeń jednostkowych uzyskanych podczas konsultacji wynika, że znacząca 
część podmiotów uczestniczących w konsultacjach nie zna struktury systemu 
gospodarki wodnej (co wyrażało się częstym formułowaniem oczekiwań co do 
konieczności rozwiązania jakiegoś problemu przez instytucje należące do 
administracji rządowej). Jeśli faktycznie struktura systemu gospodarki wodnej nie jest 
wystarczająco określona, to taka sytuacja będzie w sposób systemowy utrudniała 
efektywną pracę systemu gospodarki wodnej i generowała konflikty na płaszczyźnie 
kompetencyjnej (szczególnie w sytuacjach kryzysowych, takich jak powódź czy coraz 
częściej występujące okresy suszy). 
 
 
Wydaje się, że osiągnięcie w Polsce głównego celu Ramowej Dyrektywy Wodnej, to 
jest „dobrego stanu wód”, tzn. stanu najbardziej zbliżonego do naturalnego, jest 
możliwe poprzez usuwanie skutków wcześniejszej (i na dodatek nie zawsze 
racjonalnej i często odbywającej z naruszeniem zasad ochrony środowiska) 
działalności człowieka oraz eliminowanie i/lub ograniczanie przyczyn zagrożenia 
dla wód powierzchniowych i podziemnych.  Poprawa stanu gospodarowania wodami 
będzie zatem następowała w wyniku adekwatnych reakcji kompetentnych podmiotów 
(zgodnie z ich zadaniami wynikającymi ze struktury systemu), czyli REAKCJI. 
 
Gdyby przyjąć, że każde zgłoszenie jednostkowe jest w jakiejś mierze „istotne” dla 
podmiotu, który dokonuje takiego „zgłoszenia”, to w sprawnie działającym systemie, 
posiadającym jasno określoną strukturę oraz ustalony zakres kompetencji  
i odpowiedzialności dla każdego elementu owej struktury, identyfikowanie  
i rozwiązywanie problemów mogłoby się odbywać wg schematu przedstawionego na 
rys. 7.3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Np. poprawa stanu systemów melioracyjnych 
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Rys. 7.3.2. Sposób identyfikacji i rozwiązywania problemów w systemie gospodarki 
wodnej (ujęcie modelowe). 

Identyfikując problemy gospodarki wodnej na przełomie 2011 i 2012 roku, musimy 
pamiętać, że mają one stanowić podstawę do działań wszystkich zainteresowanych 
(zarówno w sensie formalno-prawnym jak i faktycznym) podmiotów po roku 2016. 
Jest pewne, że część „istotnych problemów” zmieni poziom istotności na większy lub 
mniejszy. Część „istotnych problemów” być może przestanie być problemami, 
bowiem zostaną usunięte zarówno skutki jak wyeliminowane przyczyny zaistnienia 
owych skutków. Mogą jednakże pojawić się nieznane dotąd „istotne problemy”, ale 
ich identyfikacja będzie możliwa i konieczna nie tylko na etapie prac nad aktualizacją 
planów gospodarowania wodami i programu wodno-środowiskowego ale także 
podczas prac nad aktualizacją strategii rozwoju regionalnego poszczególnych 
województw, programów ochrony środowiska (dla gmin, powiatów i województw) 
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Cykl planowania  
w gospodarce wodnej przedstawiono na rys. 7.3.3 i powinien on zapewnić 
angażowanie się właściwych podmiotów w osiąganie celów ustalonych dla systemu 
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gospodarki wodnej, nie tylko przez Ramową Dyrektywę Wodną ale i przez inne 
dokumenty o charakterze programowo-strategicznym. 

 
 
Rys. 7.3.3. Cykl planowania w gospodarce wodnej w Polsce. 
 
 

8. Podsumowanie i wnioski 
System planowania gospodarowania wodami w Polsce jest oparty zarówno na 
zasadach wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej jak uwzględnia 
uwarunkowania prawno-organizacyjne, które obowiązują w naszym kraju. Zgodnie  
z Ramową Dyrektywą Wodną, projekty niektórych dokumentów (w tym 
„Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania 
wodami” oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej” muszą zostać 
poddane konsultacjom społecznym, trwającym znacznie dłużej niż np. tego 
wymagają przepisy o ocenach oddziaływania na środowisko, bo 6 miesięcy  
(w przypadku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
możliwość zgłaszania uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa zapewnia 
się przez okres 21 dni). 
 

V KFW - 2012 
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Tak długi okres konsultacji społecznych wymienionych dokumentów ma na celu 
dotarcie do wszystkich zainteresowanych z informacjami o tych dokumentach oraz 
zapewnienie im dostatecznego czasu na ich analizę i sformułowanie (ewentualne) 
uwag, wniosków i propozycji i/lub przedstawienie własnych problemów. Tak więc 
proces konsultacji ma na celu nie tylko uzyskanie informacji od zainteresowanych 
podmiotów ale także pogłębienie wiedzy o systemie gospodarki wodnej  
o  problemach, które należy rozwiązać. 
 
W odniesieniu do projektu „Harmonogramu ...”, na 36 wyspecyfikowanych zgłoszeń 
jednostkowych (uwag i wniosków, przy czym w kilku przypadkach różne podmioty 
zgłaszały uwagi i wnioski do tych samych zapisów w projekcie „Harmonogramu”, 
proponuje się: 

• odrzucić 35 uwag i wniosków, 
• przyjąć 1 uwagę o charakterze ogólnym. 

 
Z materiałów uzyskanych z RZGW wydzielono 1811 zgłoszeń jednostkowych 
odnoszących się do projektu „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej”,  
z czego: 

• skatalogowano (uwzględniono w zmienionym „Katalogu ..)” – 1349 , 
• wykorzystano (w różny sposób) w tekście „Przeglądu ...” – 143, 
• przyjęto (jako informacje i uwagi ogólne, nie zmieniające tekstu projektu 

„Przeglądu ...”) – 133, 
• odrzucono – 186 zgłoszeń jednostkowych. 

 
Analizując informacje, uwagi, wnioski i problemy przekazane do RZGW podczas 
konsultacji „Harmonogramu ...” i „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej” 
można wysnuć następujące wnioski: 

1) w sterze merytorycznej: 
a) konieczne jest uzupełnienie „Katalogu istotnych problemów gospodarki 

wodnej o: 
a. zagadnienia prawno-organizacyjne i ekonomiczne, wraz  

z wykazaniem „przyczyn bezpośrednich”,  
b. zagadnienia związane z ochroną przed powodzią i suszą, wraz  

z wykazaniem „przyczyn bezpośrednich”,  
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c. zagadnienia związane z żeglugą śródlądową, wraz  
z wykazaniem „przyczyn bezpośrednich”,  

b) należy uwzględnić postulaty podmiotów uczestniczących w konsultacjach 
w sprawie właściwego uregulowania kwestii konfliktowych na styku: 

a. gospodarka wodna – ochrona przyrody, w szczególności obszary 
NATURA 2000, 

b. gospodarka wodna – żegluga śródlądowa, 
2) w sferze edukacyjno-informacyjnej: 

a) należy podkreślić bardzo pozytywny efekt prowadzonych konsultacji (część 
respondentów negatywnie oceniła zmianę sposobu ankietyzacji, której 
efektem było ograniczenie „udziału przeciętnego Kowalskiego” na rzecz 
spotkań grup fokusowych), 

b) należy podkreślić znaczące zwiększenie zaangażowania organów 
administracji samorządowej w proces konsultacji. Może mieć to kapitalne 
znaczenie dla włączania zagadnień gospodarki wodnej do planowania na 
szczeblu gminy i powiatu, 

c) nie można utracić kontaktu ze społeczeństwem po formalnym zakończeniu 
konsultacji (część respondentów zwracała uwagę na potrzebę 
kontunuowania działań edukacyjno-informacyjnych dla osiągnięcia efektu 
CIĄGŁOŚCI), 

3) W sferze organizacyjnej: 
a) należy rozważyć możliwość zmiany sposobu konsultacji „Harmonogramu  

i programu prac ...”. Sposób zastosowany w tym cyklu planistycznym 
praktycznie uniemożliwia wykorzystanie uwag i propozycji zgłoszonych 
podczas II-ej tury konsultacji”, bowiem wcześniej dokonano uzgodnień  
(w ramach I-ej tury konsultacji” tego dokumentu) z organami  
i instytucjami, które mają interes prawny w realizacji zadań objętych 
„Harmonogramem ...”, 

b) należy przeanalizować celowość zwracania się do uczestników procesu 
konsultacji z prośbą o określenie znaczenia danego problemu (w ustalonej 
skali punktowej). Takie podejście ukierunkowuje sposób myślenia 
uczestnika konsultacji, ograniczając „inicjatywę” w identyfikowaniu 
problemów, które są dla niego szczególnie istotne.  
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Uwaga: 
Wydaje się, że należy zwrócić dodatkową uwagę na aspekt zmian klimatu  
i przygotowania systemu gospodarki wodnej na właściwe reagowanie na zmiany  
w środowisku, które mogą być konsekwencją tych zmian. Problem ten nie został 
wyeksponowany w sposób statystycznie wyróżniający się, ale nie powinien być 
zaniedbywany. Pierwszym obowiązkiem przełożonego jest PRZEZORNOŚĆ  
i dlatego Krajowy Zarząd gospodarki Wodnej, jako kluczowy element podsystemu 
kierowania systemem gospodarki wodnej powinien temu aspektowi nadać właściwą 
rangę.   
 
Wydaje się ponadto, że konieczne jest podjęcie próby zdefiniowania gospodarki 
wodnej, najlepiej jako pewnego systemu, oraz w miarę precyzyjne określenie 
struktury tego systemu oraz zakresu kompetencji i odpowiedzialności 
poszczególnych jego elementów. Propozycje definicji gospodarki wodnej można 
znaleźć zarówno w raportach z badań przeprowadzonych przez KB Pretendent, jak  
i w publikacjach (m. in. w ciekawej publikacji Pana Iwanickiego). 
 



 

 
 
 
 

Uwzględniający wyniki konsultacji społecznych 
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Karla Sobocińska „Zdrowy deszcz” 

Zdjęcie nagrodzone w konkursie fotograficznym "Woda w kadrze", 
zorganizowanym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
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SPIS TREŚCI 

Nr 
rozdziału 

Tytuł rozdziału Strona 

1. Podstawa zrównoważonego gospodarowania wodami 3 
2. Co jest naszym kluczowym celem? 3 
3. Planowanie w gospodarowaniu wodami w Polsce 3 

 
Rysunki 
Rysunek 1.  
Obszar Polski z zaznaczonymi obszarami dorzeczy. 
 
Rysunek 2.  
Cykl planowania w gospodarce wodnej w Polsce. 
 
 
Tabele 
Tabela 1. 
Harmonogram i program prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy 
przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych (uwzględniający wyniki konsultacji 
społecznych). 
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1. Podstawa zrównoważonego gospodarowania wodami 
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2000 roku zwana Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) jest najważniejszym aktem 
prawnym, obejmującym zagadnienia gospodarowania wodami, który obowiązuje 
obecnie na obszarze Unii Europejskiej. Zostały w nim sformułowane spójne regulacje 
prawne, będące podstawą zrównoważonego gospodarowania wodami. Dyrektywa ta, 
która weszła w życie z dniem 22 grudnia 2000 roku ustanawia ramy dla ochrony  
i poprawy stanu wód. 
 
Ramowa Dyrektywa Wodna jest wynikiem wieloletnich prac krajów członkowskich 
Unii Europejskiej zmierzających do skutecznej ochrony zasobów wodnych poprzez 
wprowadzenie wspólnej polityki wodnej, opartej na przejrzystych, efektywnych  
i spójnych ramach legislacyjnych. RDW zobowiązuje państwa członkowskie do 
racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i ekosystemów od nich 
zależnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, posługując się odpowiednim, 
powtarzalnym cyklem planistycznym. 
 
 

2. Co jest naszym kluczowym celem? 
Ochrona wód stanowi jeden z priorytetów polityki europejskiej. Konsekwentne 
realizowanie postanowień RDW powinno pozwolić na osiągnięcie do roku 2015  
(a w uzasadnionych przypadkach w terminie późniejszym) dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych. Ze względu na różnorodność negatywnych 
oddziaływań, wynikających z działalności człowieka, w realizację zadań służących 
wdrażaniu RDW powinny zostać zaangażowane wszystkie sektory gospodarki, w tym 
przemysł, transport, rolnictwo oraz gospodarka komunalna. 
 
Transpozycja zapisów RDW do prawodawstwa polskiego nastąpiła przede wszystkim 
poprzez ustawę z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2012 roku, poz. 145) wraz z jej aktami wykonawczymi. 
 
 

3. Planowanie w gospodarowaniu wodami w Polsce 
System planowania gospodarowania wodami w Polsce,  realizowany w podziale na 
obszary dorzeczy, polega na gromadzeniu i analizowaniu danych dotyczących 
dorzecza oraz wyborze i ocenie działań, które należy podjąć, aby utrzymać lub/i 
osiągnąć wyznaczone cele.  
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Na mocy ustawy Prawo wodne oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 
czerwca 2006 roku w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów 
wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878 z późn. zm.) na obszarze Polski wyznaczono 10 
obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, 
Świeżej i Ucker.  Na rys. 1 przedstawiono obszar Polski z zaznaczonymi obszarami 
dorzeczy. 
 

 
Rys. 1. Obszar Polski z zaznaczonymi obszarami dorzeczy. 
 
Dla potrzeb osiągnięcia dobrego stanu wód dla każdego dorzecza opracowuje się 
plany gospodarowania wodami, które są podstawowymi dokumentami 
porządkującymi zagadnienia gospodarki wodnej w kwestiach ochrony zasobów 
wodnych, monitorowania i jednolitej ich oceny. Ponadto te dokumenty planistyczne 
stanowią podstawę podejmowania decyzji mających wpływ zarówno na stan 
zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania wodami w przyszłości, jak i na 
warunki rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju oraz poszczególnych 
regionów. 
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W ramach prac planistycznych, dokonano podziału wód powierzchniowych  
i podziemnych na jednostki hydrograficzne (jednolite części wód), dla których 
przeprowadza się kilkuetapowy proces planowania obejmujący: ocenę ich obecnego 
stanu, określenie przyczyn, które się na niego złożyły, przeanalizowanie tendencji 
zmian tego stanu oraz dokonanie oceny ryzyka niespełnienia celów środowiskowych 
a także ocenę efektów działań zmierzających do poprawy ich stanu.  
 
Dla procesu planowania kluczowe znaczenie ma dokładne scharakteryzowanie 
obszarów dorzeczy. Uwzględniając aspekty fizyczne, biologiczne i budowę podłoża 
ustalono m. in. typy wód powierzchniowych oraz sporządzono wstępną 
charakterystykę wód podziemnych.  
 
W zakres charakterystyki obszaru dorzecza wchodzi również przegląd wpływu 
działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych zwany analizą 
presji i oddziaływań, który przedstawia obecne presje na stan zasobów wodnych  
i wskazuje przyczyny ewentualnego zagrożenia nieosiągnięcia celów. 
 
Kolejnym ważnym krokiem jest określenie celu (celów środowiskowych) dla 
jednolitych części wód, w oparciu o parametry opisujące dobry stan, co z kolei 
umożliwia analizę rozbieżności pomiędzy stanem obecnym a zakładanym celem 
środowiskowym. Na podstawie zidentyfikowanego zakresu i charakteru rozbieżności 
oraz analizy technicznych możliwości, ekonomicznej zasadności i społecznej 
akceptowalności realizacji działań zmierzających do osiągnięcia założonych celów 
środowiskowych określa się ryzyko ich nieosiągnięcia. W oparciu o ten element 
określa się potrzebę zastosowania odstępstw od podstawowych wymogów 
osiągnięcia celów środowiskowych np. zastosowania dłuższych terminów osiągania 
celów lub przyjęcia ich na mniej rygorystycznym poziomie. 
 
Jednym z elementów niezbędnych do określenia działań umożliwiających osiągnięcie 
ustalonych celów środowiskowych jest identyfikacja istotnych problemów gospodarki 
wodnej, rozumianych jako główne przeszkody mogące w sposób istotny ograniczyć 
osiągnięcie dobrego stanu wód i ekosystemów od nich zależnych. 
 
Pierwszy cykl planowania gospodarowania wodami zakończył się opracowaniem 
„Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy” oraz „Programu wodno-
środowiskowego kraju”, w którym wskazano działania zmierzające do poprawy lub 
utrzymania dobrego stanu wód na poszczególnych obszarach dorzeczy w Polsce. 
Przez działania te należy rozumieć zarówno konkretne techniczne projekty służące 
poprawie stanu wód, działania o charakterze administracyjnym, ekonomicznym, 
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prawnym, informacyjnym, edukacyjnym, jak również kodeksy dobrych praktyk  
i porozumienia o współpracy na rzecz poprawy stanu wód. Podsumowanie 
„Programu wodno-środowiskowego kraju” stanowi element planów gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy.  
 
Cykl planowania gospodarowania wodami przedstawiono na rys. 2 powinien 
zapewnić angażowanie się właściwych podmiotów w osiąganie celów ustalonych dla 
systemu gospodarki wodnej, nie tylko przez Ramową Dyrektywę Wodną ale i przez 
inne dokumenty o charakterze programowo-strategicznym. 
 

 
 
Rys. 2. Cykl planowania gospodarowania wodami w Polsce (wg prezentacji  
A. Dembowskiej, przedstawionej na Krajowym Forum Wodnym w lutym 2012 roku) 
 
Plany gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy poddane będą przeglądowi  
i zostaną uaktualnione najpóźniej w ciągu 15 lat od dnia wejścia w życie RDW, tj. do 
22 grudnia 2015 roku, a następnie co 6 lat. 
 
W terminie od 1 września 2011 roku do 29 lutego 2012 roku konsultacjom został 
poddany projekt „Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które 
należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych”. Na podstawie projektu oraz 
uwag i propozycji zgłoszonych podczas konsultacji została opracowana końcowa 
wersja „Harmonogramu  i programu prac ...”, którą przedstawiono w tabeli 1. 

V KFW - 2012 



Tabela 1. 
Harmonogram i program prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem 
działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych (uwzględniający wyniki konsultacji społecznych) 

Lp. Zadanie 
Instytucja/e 

odpowiedzialna/e  
za realizację 

Rok 2010,  
kwartał 

Rok 2011,  
kwartał 

Rok 2012, 
kwartał 

Rok 2013, 
kwartał 

Rok 2014, 
kwartał 

Rok 2015, 
kwartał 

Rok 
2016, 

kwartał 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 

1. 

Opracowanie projektu harmonogramu 
i programu prac związanych ze 
sporządzaniem aktualizacji planów 
gospodarowania wodami 

KZGW                                                   

2. 
Opracowanie projektu przeglądu 
istotnych problemów gospodarki 
wodnej 

RZGW, KZGW                                                   

3. 

Przeprowadzenie procesu konsultacji 
społecznych projektu harmonogramu i 
programu prac związanych ze 
sporządzaniem aktualizacji planów 
gospodarowania wodami oraz projektu 
przeglądu istotnych problemów 
gospodarki wodnej 

RZGW, KZGW                                                   

4. Krajowe Forum Wodne KZGW,RZGW                                                   

5. 

Analiza uwag i opracowanie 
sprawozdania z konsultacji 
społecznych projektu harmonogramu i 
programu prac związanych ze 
sporządzaniem aktualizacji planów 
gospodarowania wodami oraz projektu 
przeglądu istotnych problemów 
gospodarki wodnej 

RZGW, KZGW                                                   

6. 

Opracowanie i zatwierdzenie 
ostatecznej wersji harmonogramu i 
programu prac związanych ze 
sporządzaniem aktualizacji planów 
gospodarowania wodami oraz 
przeglądu istotnych problemów 
gospodarki wodnej uwzględniającej 
wyniki procesu konsultacji 
społecznych 

KZGW                                                   

7. Przegląd i aktualizacja charakterystyk 
obszarów dorzeczy 

KZGW,RZGW, 
GIOŚ,PIG 
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8. 

Przegląd i aktualizacja znaczących 
oddziaływań antropogenicznych oraz 
analiza ich wpływu na wody 
powierzchniowe i podziemne 

KZGW                                                   

9. 
Analizy ekonomiczne korzystania  
z wód KZGW,RZGW                                                   

10. Opracowanie rejestru wykazów 
obszarów chronionych 

KZGW,RZGW                                                   

11. 
Ocena stanu wód powierzchniowych  
i podziemnych GIOŚ                                                   

12. 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia przez 
jednolite części wód celów 
środowiskowych oraz wskazanie  
i uzasadnienie konieczności 
zastosowania odstępstw od ich 
osiągnięcia 

KZGW,RZGW                                                   

13. 
Opracowanie projektu aktualizacji 
programu wodno-środowiskowego 
kraju 

KZGW                                                   

14. 
Opracowanie projektów aktualizacji 
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1. WSTĘP 
1.1. ISTOTNE PROBLEMY GOSPODARKI WODNEJ (IP) 
Mieszkańcy różnych regionów Polski a także podmioty gospodarcze borykają się  
z rozmaitymi problemami związanymi z jakością i ilością wody. Poszukują także  
(z własnej inicjatywny lub na podstawie nałożonych na nich w drodze decyzji 
administracyjnych obowiązków) sposobów, które pozwolą na poprawę sytuacji w tym 
zakresie.  Woda jest bowiem tym elementem środowiska, który człowiekowi jest 
niezbędny i w wielu przypadkach warunkuje rozwój społeczno-gospodarczy. 
Dowodem są m. in. starożytne cywilizacje, które rozkwitały i upadały właśnie za 
przyczyną wody.  
 
Część problemów, z uwagi m. in. na ich skalę, poziom złożoności lub tendencję, 
uznawanych jest za problemy istotne, przy czym nie należy tego rozumieć tak, że 
jakiś problem, z którym boryka się społeczność lokalna, nie zasługuje na 
potraktowanie go jako „istotny”.   
 
Termin „istotne problemy gospodarki wodnej” (w skrócie: IP) nie został nigdzie 
zdefiniowany. Używany jest jednakże na określenie najważniejszych problemów, 
będących zarówno negatywnymi skutkami działania człowieka w przyrodzie, które 
utrudniają osiągnięcie „dobrego stanu wód”, czyli stanu najbardziej zbliżonego do 
naturalnego jak i przyczynami, które warunkują istnienie owych skutków. Istotnym 
problemem gospodarki wodnej może być także znalezienie rozwiązań (prawnych, 
organizacyjnych, finansowych i/lub techniczno-technologicznych),  które wyeliminują 
(a jeśli to niemożliwe, ograniczą) negatywne skutki bądź też pozwolą wyeliminować 
lub ograniczyć przyczyny. Nie każde rozwiązanie można bowiem w konkretnych 
warunkach zastosować i nie na każde rozwiązanie, choćby było najlepsze  
z możliwych, będzie stać tych, którzy będą chcieli je wdrożyć. 
 
Obowiązek osiągnięcia dobrego stanu wód wynika z Ramowej Dyrektywy Wodnej, 
która została wprowadzona do polskiego prawa ustawą Prawo wodne. Aby cel ten 
mógł być osiągnięty, konieczne jest wyeliminowanie lub ograniczenie wspomnianych 
skutków i/lub przyczyn. W codziennym życiu jesteśmy w stanie wskazać wiele  
z lokalnie występujących IP, takich jak odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków 
czy zaśmiecanie koryt rzek i potoków. Trafna identyfikacja tych problemów pozwala 
na zastosowanie odpowiednich programów działań naprawczych. Z reguły istotne 
problemy gospodarki wodnej rozpatrywane są przede wszystkim w kontekście  
aspektów ekologicznych, wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej. Podejście 
takie nie zostało uznane za słuszne przez uczestników konsultacji projektu 
„Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej”, którzy zwracali uwagę także na 
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inne aspekty związane z gospodarką wodną, takie jak ochrona przeciwpowodziowa, 
hydroenergetyka czy też żegluga śródlądowa.  
 
Analizując problemy gospodarki wodnej nie należy zapominać, że woda to nie tylko 
„dziedziczone dobro, które musi być chronione i bronione”, nie tylko miejsce 
bytowania żywych organizmów, ale także surowiec, ważny dla wielu sektorów 
gospodarki. Nie można także zapominać, że wody i obszary od wód zależne, w tym 
także obszary nadmorskie, są niejednokrotnie atrakcyjnym miejscem na prowadzenie 
działalności gospodarczej, która w wielu przypadkach wpisuje się  
w strategie rozwojowe na poziomie lokalnym i regionalnym. Ramowa Dyrektywa 
Wodna, ustalając osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do roku 2015 
(dopuszczając jednakże wyjątki) jako cel nadrzędny wspólnotowej polityki wodnej, 
zaleca także aktywną współpracę wszystkich zainteresowanych stron  
i równoważenie wymogów ochrony środowiska z uzasadnionymi interesami ludzi. 
 
Na koniec „Wstępu” należy zauważyć, że woda może być także żywiołem, który 
może powodować zniszczenia. Powodzie, które nawiedzają okresowo 
niejednokrotnie znaczne obszary, są dla ludzi tam mieszkających prawdziwą 
tragedią. W przypadku terenów górskich lub podgórskich (ale nie tylko) wezbrane 
wody (nie mieszczące się w korytach rzek) niszczą dorobek wielu lat pracy  
a niejednokrotnie są przyczyną śmierci ludzi. Zapewnienie skutecznej ochrony 
przeciwpowodziowej, szczególnie w okresie nasilających się skutków zmian klimatu, 
przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z określonego sposobu 
zagospodarowanie terenu, jest szczególnym wyzwaniem i nie powinno być pomijane 
przy identyfikacji istotnych problemów gospodarki wodnej. 
  
 
1.2.   CO TO JEST „PRZEGLĄD ISTOTNYCH PROBLEMÓW 

GOSPODARKI WODNEJ”? 
„Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej” jest dokumentem 
przedstawiającym listę najważniejszych problemów związanych  
z gospodarowaniem wodami na obszarach dorzeczy, które będą przedmiotem 
dalszych analiz na kolejnych etapach planowania gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy.  
 
Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, proces planowania odbywa się w cyklach 
sześcioletnich. W chwili obecnej, w ramach II cyklu planistycznego, Polska prowadzi 
prace nad aktualizacją planów gospodarowania wodami. Według Ramowej 
Dyrektywy Wodnej są one podstawowymi dokumentami planistycznymi. Proces ich 
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tworzenia poprzedzony jest aktualizacją przeglądu istotnych problemów gospodarki 
wodnej.  
 
„Przegląd ...”, w jego obecnej postaci został opracowany przy wykorzystaniu projektu 
tego dokumentu, poddanego konsultacjom społecznym trwającym od 1 września 
2011 roku do 29 lutego 2012 roku (przez okres 6 miesięcy) oraz informacji, uwag  
i  wniosków zgłoszonych podczas konsultacji społecznych a także zgłoszonych  
w toku konsultacji „problemów” innych niż wymienione w konsultowanym 
dokumencie. Podczas prac nad końcową wersją „Przeglądu ...” wykorzystano także 
problemy dotyczące gospodarki wodnej, wynikające z takich dokumentów jak:  

• Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - „Polska 2030 – Trzecia Fala 
Nowoczesności - wyzwania rozwojowe”, wersja z kwietnia 2012 roku, 

• Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030, 
przyjęta przez Radę Ministrów w marcu 2012 roku, 

• projekt „Polityki Wodnej Państwa do roku 2030, z uwzględnieniem etapu 
2016”, wersja z 2011 roku, 

• Program wodno-środowiskowy kraju (przyjęty w 2010 roku, aktualnie 
realizowany),  

• Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wersja z 2011 
roku, po trzeciej aktualizacji. 

 
Przy pracach nad niniejszą wersją „Przeglądu ...” kluczowe znaczenie przykładano 
do wyników konsultacji społecznych. Planowanie w gospodarowaniu wodami 
nierozerwalnie łączy się bowiem z informowaniem i konsultowaniem ze 
społeczeństwem opracowywanych dokumentów, dzięki czemu każdy 
zainteresowany ma możliwość uczestniczenia w procesie podejmowania 
decyzji. 
 
Na terenie Polski znajdują się obszary dorzeczy rzek: 

• Wisły (powierzchnia dorzecza na terytorium Polski – 169.100 km2), 
• Odry (powierzchnia dorzecza na terytorium Polski – 106.056 km2), 
• Pregoły (powierzchnia dorzecza na terytorium Polski – 7.522 km2), 
• Ucker, 
• Jarft, 
• Świeżej, 
• Niemna, 
• Dniestru, 
• Dunaju, 
• Łaby 
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przy czym ponad 90 % powierzchni Polski znajduje się na obszarze dorzeczy Wisły, 
Odry i Pregoły. Taka struktura przestrzenna obszarów dorzeczy wpłynęła 
niewątpliwie na aktywność uczestników konsultacji (uwagi, wnioski i propozycje 
wpłynęły tylko od podmiotów mających swoje siedziby na obszarach dorzeczy Wisły, 
Odry i Pregoły). 
 
Na rys. 1 przedstawiono obszary dorzeczy na terytorium Polski. 
 

 
Rys. 1. Obszary dorzeczy na terytorium Polski. 
 
Proces konsultacji społecznych prowadzony był zarówno na szczeblu krajowym 
(realizowała go Korporacja Badawcza PRETENDENT na zlecenie i pod nadzorem 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej) jak i na szczeblu regionalnym (prowadziły 
go regionalne zarządy gospodarki wodnej, przy koordynującej roli Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej). Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i regionalne 
zarządy gospodarki wodnej zapewniły powszechny dostęp do dokumentów 
poddawanych konsultacjom (strony www, komunikaty prasowe, informacje na 
różnego rodzaju spotkaniach, w tym konferencjach naukowo-technicznych  
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i naradach) a ponadto „rozprowadzono” wśród zainteresowanych podmiotów (osób, 
instytucji, przedsiębiorców i innych) ok. 7000 formularzy (w wersji „papierowej”), które 
zawierały zestawienie istotnych problemów gospodarki wodnej.  
 
Ważną częścią procesu konsultacji były spotkania o charakterze edukacyjnym,  
w których uczestniczyła przede wszystkim młodzież i dzieci.  
 
W ramach konsultacji uzyskano wiele interesujących, czasami sprzecznych ze sobą, 
informacji, uwag i wniosków od wszystkich zainteresowanych grup społecznych 
(ujętych w 6 tzw. grup docelowych: osoby fizyczne, organizacje ekologiczne, 
administracja publiczna, użytkownicy wód reprezentujący sektor przemysłowy, 
użytkownicy wód reprezentujący sektory pozaprzemysłowe, w tym rolnictwo, 
rybactwo i rybołówstwo oraz inne podmioty, w tym uczelnie, instytuty naukowo-
badawcze, stowarzyszenia i inne). Uzyskano także ocenę istotności poszczególnych 
problemów, które zostały zamieszczone jako „materiał wyjściowy” w dokumencie 
poddawanym konsultacjom. Należy zaznaczyć, że „materiał wyjściowy” nie 
przedstawiał problemów w sposób zhierarchizowany, pozostawiając ocenę istotności 
problemu podmiotom uczestniczącym w konsultacjach.  
 
Znaczenie „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej” dla dalszych etapów 
planowania gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy jest dość duże. Trafna 
identyfikacja problemów pozwala na zastosowanie odpowiednich programów działań, 
których wdrożenie będzie miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia bądź utrzymania 
co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wód zależnych. Nie można 
jednak nie zauważać zmieniających się wraz z upływem czasu uwarunkowań  
w funkcjonowaniu systemu gospodarki wodnej. „Przegląd istotnych problemów ...” 
powstaje na ok. 2 lata przed zakończeniem prac nad aktualizacją „Planów 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy” i „Programu wodno-
środowiskowego”. Prace nad tymi, kluczowymi dla systemu gospodarki wodnej, 
dokumentami, muszą uwzględniać najnowsze doniesienia o problemach  
i możliwościach ich rozwiązywania. Dodatkowym argumentem za takim podejściem 
do planowania jest sytuacja ekonomiczna w wielu państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, która będzie lub może wpływać także na perspektywy rozwojowe 
Polski. 
 
Na podstawie analizy informacji, uwag i wniosków oraz hierarchizacji problemów 
dokonanych przez podmioty uczestniczące w konsultacjach a także po 
uwzględnieniu problemów mających związek z systemem gospodarki wodnej, 
zawartych w wymienionych wyżej dokumentach programowo-strategicznych 
wszystkie problemy gospodarki wodnej podzielono na 6 grup, w których 
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wyspecyfikowano łącznie 16 problemów gospodarki wodnej, uznanych za istotne,  
w tym: 

• w grupie A – „Zagadnienia prawno-organizacyjne i ekonomiczne” 
(obejmującej ogółem 17,42 % uwag skatalogowanych), wyspecyfikowano 
problemy (tu w ujęciu zhierarchizowanym): 
 Nieadekwatny, względem aktualnych potrzeb, system finansowania 

gospodarki wodnej (łącznie 5,63 % uwag podlegających 
skatalogowaniu), 

 Niespójność i niejednoznaczność przepisów prawnych oraz luki 
prawne w przepisach (łącznie 5,41 % uwag podlegających 
skatalogowaniu), 

 Nieprzestrzeganie lub niepełne przestrzeganie istniejących 
przepisów prawnych odnoszących się m. in. do gospodarowania 
wodami (łącznie 3,04 % uwag podlegających skatalogowaniu), 

 Brak właściwej relacji między przepisami o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym i gospodarowaniem wodami 
(łącznie 2,22 % uwag podlegających skatalogowaniu), 

 Nie w pełni lub niewystarczająco precyzyjnie uregulowane sprawy 
formalno-prawne, w tym własnościowe cieków wodnych i jezior 
(łącznie 1,11 % uwag podlegających skatalogowaniu), 

• w grupie B – „Zagadnienia ilościowe”, (obejmującej ogółem 19,94 % 
uwag skatalogowanych), wyspecyfikowano problemy (tu w ujęciu 
zhierarchizowanym): 
 Obniżenie zwierciadła wód podziemnych (łącznie 12,53 % uwag 

podlegających skatalogowaniu), 
 Zmiana naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych 

(łącznie 7,41 % uwag podlegających skatalogowaniu), 
• w grupie C – „Zagadnienia jakościowe” (obejmującej ogółem 34,47 % 

uwag skatalogowanych), wyspecyfikowano problemy (tu w ujęciu 
zhierarchizowanym): 
 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (łącznie 20,53 % uwag 

podlegających skatalogowaniu), 
 Zanieczyszczenia wód podziemnych (łącznie 9,64 % uwag 

podlegających skatalogowaniu), 
 Zasolenie wód powierzchniowych (łącznie 2,30 % uwag 

podlegających skatalogowaniu), 
 Zasolenie wód podziemnych (łacznie 2,00 % uwag podlegających 

skatalogowaniu) 
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• w grupie D – „Zagadnienia morfologiczne”, (obejmującej ogółem 7,78 % 
uwag podlegających skatalogowaniu), wyspecyfikowano tylko jeden 
problem: 
 Zmiana naturalnych warunków morfologicznych (łącznie 7,78 % 

uwag podlegających skatalogowaniu), 
• w grupie E – „Zagadnienia związane z ochroną przed powodzią  

i suszą”, (obejmującej ogółem 9,79 % uwag podlegających 
skatalogowaniu), wyspecyfikowano tylko jeden problem: 
 Niewystarczająco efektywna ochrona przed powodzią i suszą 

(łącznie 9,79 % uwag podlegających skatalogowaniu), 
• w grupie F – „Inne problemy”, (obejmującej ogółem 10,60 % uwag 

skatalogowanych), wyspecyfikowano problemy (tu w ujęciu 
zhierarchizowanym): 
 Brak należytego wykorzystania potencjału hydroenergetycznego, 

łącznie z brak należytej dbałości o infrastrukturę hydrotechniczną 
(łącznie 7,78 % uwag podlegających skatalogowaniu), 

 Brak wystarczających (planowych i skoordynowanych) działań na 
rzecz rozwoju transportu śródlądowego i rewitalizacji portów (łącznie 
2,67 % uwag podlegających skatalogowaniu), 

 Rozprzestrzenianie się w środowisku wodnym gatunków obcych, 
inwazyjnych (łącznie 0,15 % uwag podlegających skatalogowaniu). 

 
Wyspecyfikowano także 48 przyczyn, to jest działań, zaniechań i/lub uwarunkowań, 
które mają bezpośredni i/lub pośredni wpływ na występowanie określonych 
problemów w systemie gospodarki wodnej. 
 
Na podstawie wyników konsultacji społecznych a także analizy innych materiałów, 
które dotyczą problematyki gospodarowania wodami, wydzielono także „aspekty” 
(zjawiska), czyli działania lub zaniechania związane z problemem lub z przyczyną  
i dla każdego z „aspektów” podjęto próbę określenia: 

• zasięgu presji związanej z aspektem (krajowy, regionalny, lokalny), 
• skali zjawiska (powszechne, nikłe lub dotyczące określonego sektora), 
• tendencji (trendu) aspektu (rosnąca, malejąca, stała). 

 
Katalog istotnych problemów gospodarki wodnej, uwzględniający wyniki konsultacji 
społecznych stanowi załącznik Nr 1. 
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2. CHARAKTERYSTYKA PROBLEMÓW GOSPODARKI WODNEJ  
2.1.  ZAGADNIENIA PRAWNO-ORGANIZACYJNE I EKONOMICZNE 
Zadania stojące przez systemem gospodarki wodnej są znacznie szersze niżby to 
wynikało z zakresu ustalonego dla działu administracji rządowej „Gospodarka 
wodna”, który obejmuje sprawy: 

1) kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów 
wodnych, 

2) utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność 
Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, 
obejmującą budowle oraz urządzenia wodne, 

3) budowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wodnych, 
4) ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz 

utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz 
koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie 
przeciwpowodziowej państwa, 

5) funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej  
i państwowej służby hydrogeologicznej, z wyłączeniem zagadnień 
monitoringu jakości wód podziemnych, 

6) współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań 
należących do działu. 

 
Poza wymienionymi sprawami należy bowiem uwzględniać cały kompleks spraw 
leżących w zakresie działania administracji samorządowej (w tym m. in. zaopatrzenie 
ludności w wodę i  oczyszczanie ścieków komunalnych oraz utrzymanie czystości  
i porządku w gminach, które także ma wpływ ochronę zasobów wodnych). Nie 
można zapominać o obowiązkach właścicieli i użytkowników wód, które wynikają nie 
tylko z uwarunkowań formalno-prawnych dotyczących działu „Gospodarka wodna”  
 
Gospodarka wodna, jako złożony system obejmujący wiele jednostek 
organizacyjnych i kilka poziomów zarządzania, realizujący różnorodne zadania 
związane bezpośrednio lub pośrednio z gospodarowaniem wodami, powinna zostać 
w miarę konkretnie zdefiniowana. System powinien mieć ustaloną strukturę oraz 
zasady współdziałania z systemami od niego zależnymi i systemami, od których 
sam zależy. Jest to jeden z tych problemów, które można nazwać systemowymi,  
a którego rozwiązanie warunkuje efektywne rozwiązywanie innych problemów. 
 
Należy przyjąć także, iż będą występowały systemowe konflikty na styku: 

• gospodarka wodna – ochrony przyrody (chociażby w sprawach 
związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem śródlądowych dróg 
wodnych czy też ochrony przed powodzią), 
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• gospodarka wodna - żegluga śródlądowa (chociażby w sprawach 
dotyczących zagadnień morfologicznych), 

• gospodarka wodna – hydroenergetyka – ochrona przyrody (chociażby 
w sprawach dotyczących zagadnień morfologicznych i obszarów Natura 
2000). 

 
Konflikty systemowe nie mogą jednakże oznaczać braku możliwości znajdowania 
rozwiązań kompromisowych, zgodnych z duchem i literą prawa oraz nadrzędnym 
interesem publicznym. 
 
Uczestnicy procesu konsultacji zwracali uwagę na: 

• nieadekwatny, względem aktualnych potrzeb, system finansowania 
gospodarki wodnej, który w wielu przypadkach uniemożliwia finansowanie 
realizacji zadań, które zostały przypisane poszczególnych jednostkom 
organizacyjnym, 

• niespójność i niejednoznaczność przepisów prawnych oraz luki prawne  
w przepisach, 

• nieprzestrzeganie lub niepełne przestrzeganie istniejących przepisów 
prawnych odnoszących się m. in. do gospodarowania wodami, co wynika 
zarówno ze słabej znajomości przepisów jak i nie w pełni skutecznego 
systemu kontroli, szczególnie małych podmiotów i osób fizycznych, 

• brak właściwej relacji między przepisami o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym i gospodarowaniem wodami, 

• nie w pełni lub niewystarczająco precyzyjnie uregulowane sprawy 
formalno-prawne, w tym własnościowe cieków wodnych i jezior. 

 
 
2.2.  ZAGADNIENIA ILOŚCIOWE 
Polska jest krajem o dość ubogich zasobach wód i z tego względu sposób 
gospodarowania wodami, zarówno powierzchniowymi jak i podziemnymi musi być 
bardzo racjonalny.  
 
Za szczególnie istotne problemy gospodarki wodnej wśród zagadnień ilościowych 
uważa się: 

• obniżenie zwierciadła wód podziemnych w wyniku działalności 
antropogenicznej, 

• zmianę naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych. 
 

Wody podziemne odgrywają ważną rolę w procesie zaopatrzenia ludności w wodę 
pitną oraz wykorzystywane są do wielu celów gospodarczych. Sprzyja temu ich 
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dobra jakość (wymagająca na ogół jedynie prostego uzdatnienia) oraz dostępność. 
Jednak działalność gospodarcza człowieka często zaburza naturalną równowagę 
środowiska wodnego, czego jednym ze skutków jest obniżanie się zwierciadła wód 
podziemnych, powodujące kurczenie się dostępnych zasobów tych wód oraz 
pogarszanie się ich jakości. Efekt jest zatem odczuwalny zarówno przez 
użytkowników wód (m.in. niedostatek wody w studniach, susza obniżająca produkcję 
z pól uprawnych), jak i przez środowisko naturalne (degradacja ekosystemów 
zależnych od wód podziemnych). 
 
Za najważniejsze przyczyny obniżania zwierciadła wód podziemnych,  w świetle 
analiz różnego rodzaju materiałów i wyników konsultacji społecznych można uznać: 

• zmniejszenie naturalnej retencji zlewni, 
• niewłaściwie zaprojektowane i/lub wykonane i/lub eksploatowane systemy 

melioracyjne, 
• eksploatację kruszywa z koryt i dolin rzecznych, 

a w dalszej kolejności: 
• nadmierny pobór wód podziemnych, 
• działalność górniczą, powodującą występowanie lejów depresji na 

znacznych obszarach, 
 
Zmiana naturalnego reżimu wód powierzchniowych, która wiąże się  
z zakłócaniem naturalnego krążenia wody jest przede wszystkim wynikiem 
niewłaściwej albo nieracjonalnej działalności człowieka, chociaż badania 
potwierdzają także udział zjawisk naturalnych w końcowych efektach tych zmian. 
 
Skutkami zmian naturalnego reżimu wód powierzchniowych mogą być:  

• zmniejszenie przepływu i zanikanie małych cieków i zbiorników wodnych,  
• zaburzenia naturalnego transportu rumowiska,  
• zmiany poziomów wód gruntowych,  
• wzmożona erozja koryta,  
• zmiana naturalnych ekosystemów od wód zależnych, 

a w konsekwencji podwyższone ryzyko konfliktów wśród rożnych użytkowników wód. 
 
Zmiany reżimu spowodowane są wieloma czynnikami wynikającymi z działalności 
człowieka, w szczególności, gdy mamy do czynienia z kumulacją poborów wód  
w krótkim okresie lub na niewielkich obszarach z innym ich użytkowaniem (np. 
poborem kruszywa, pracą elektrowni), gromadzeniem wody poprzez jej piętrzenie 
oraz nierównomierne, lecz znaczące pobory i zrzuty wód. 
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Za najważniejsze przyczyny zmiany naturalnego reżimu hydrologicznego wód 
powierzchniowych, w świetle analiz różnego rodzaju materiałów i wyników 
konsultacji społecznych można uznać: 

• zmniejszenie naturalnej retencji zlewni, powodujące przyśpieszony odpływ 
powierzchniowy, 

• eksploatację kruszywa z koryt i dolin rzecznych, 
• brak dbałości o wody publiczne, 
• nadmierny pobór wód powierzchniowych, 
• budowę zapór i stopni wodnych, 
• szczytową pracę elektrowni wodnych 

a w dalszej kolejności: 
• nadmierny pobór wód podziemnych, 
• działalność górniczą, powodującą występowanie lejów depresji, 
• niewłaściwą gospodarkę na stawach rybnych. 

 
Brak wyeksponowania przez respondentów nadmiernych poborów wód 
powierzchniowych i podziemnych jako problemów najistotniejszych wynika zapewne 
z faktu, że rosnąca cena wody oraz coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące 
wykorzystywania wody w działalności gospodarczej (m. in. konieczność spełniania 
wymagań wynikających z najlepszych dostępnych technik) przyczyniły się i nadal 
przyczyniają do ograniczania poborów wody bezpośrednio ze środowiska, 
szczególnie przez przemysł.  Nie oznacza to jednak, że nadmierny pobór wód 
powierzchniowych i podziemnych przestał być problemem. W nadchodzących latach  
nadal należy dokładać starań, aby racjonalizować systemy gospodarowania wodą,  
w szczególności wdrażać technologie oszczędzające wodę. 
 
 
2.3.  ZAGADNIENIA JAKOŚCIOWE 
Jest to grupa problemów, która wg oceny podmiotów uczestniczących  
w konsultacjach (ale także wg dokumentów programowo-strategicznych i wielu 
publikacji)  uznawana jest za najbardziej istotną dla systemu gospodarki wodnej  
w Polsce.  
 
Za szczególnie istotne problemy gospodarki wodnej wśród zagadnień jakościowych 
uważa się: 

• zanieczyszczenie wód powierzchniowych, 
• zasolenie wód powierzchniowych, 
• zanieczyszczenia wód podziemnych, 
• zasolenie wód podziemnych. 
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Zanieczyszczenie wód powierzchniowych wpływa na wszystkie aspekty 
korzystania z tych wód. Ograniczone lub niemożliwe jest wówczas wykorzystanie ich 
do celów rekreacyjnych (np. organizacja kąpielisk), rosną koszty uzdatnienia wody 
przeznaczanej do spożycia, zmieniają się również naturalne warunki życia 
organizmów. 
 
Za najważniejsze przyczyny zanieczyszczenia wód powierzchniowych, w świetle 
analiz różnego rodzaju materiałów i wyników konsultacji społecznych można uznać: 

• zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych, 
• zanieczyszczone ścieki pochodzące z gospodarstw domowych i terenów 

rekreacyjnych, 
• zbyt duży ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników  

z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych, 
• zanieczyszczenia z chowu i hodowli ryb oraz wędkowania, 
• zanieczyszczenia odpadami zbiorników wodnych oraz koryt rzek  

i potoków, 
• zanieczyszczenia związane ze spływem wód opadowych i roztopowych  

z terenów uszczelnionych (w tym spływy z dróg krajowych i autostrad) 
a w dalszej kolejności: 

• zasilanie wewnętrzne w związki biogenne z osadów dennych  
(w przypadku jezior hipertroficznych oraz zbiorników wodnych), 

• odcieki ze składowisk odpadów, 
• budowa zapór i stopni wodnych, 
• odprowadzanie wód chłodniczych. 

 
Zasolenie wód powierzchniowych wynika z działalności górniczej, która wiąże się 
z koniecznością odwadniania zakładów górniczych. Wody pochodzące  
z odwodnienia kopalni mają rożny stopień zasolenia, zależny głownie od budowy 
geologicznej złoża i głębokości poziomu, z którego eksploatowana jest kopalina. 
 
Zasolenie wód powierzchniowych wiązane jest z tylko jedną przyczyną, to jest 
odprowadzaniem wód kopalnianych do wód powierzchniowych. 
 
Zagrożenie jakości wód podziemnych zależy od głębokości ich występowania, 
stopnia izolacji od powierzchni terenu przez utwory słabo przepuszczalne, sposobu 
użytkowania terenu i lokalizacji ognisk zanieczyszczeń. Koncentracja punktowych  
i obszarowych źródeł zanieczyszczeń może stwarzać zagrożenie dla jakości wód 
podziemnych wykorzystywanych do celów zaopatrzenia ludności w wodę do 
spożycia. Szczególnie niebezpieczne jest to na obszarach występowania użytkowych 
poziomów wodonośnych, pozbawionych izolacji przed przesiąkaniem 
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zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Zanieczyszczone wody podziemne nie nadają 
się do wykorzystania przez człowieka, stwarzają ryzyko zatruć pokarmowych u ludzi  
i zwierząt, woda w studniach ma nieprzyjemny zapach i smak, zaś koszty jej 
uzdatniania wzrastają. 
 
Za najważniejsze przyczyny zanieczyszczenia wód podziemnych, w świetle 
analiz różnego rodzaju materiałów i wyników konsultacji społecznych można uznać: 

• zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych, 
• nieprawidłowe utrzymanie istniejących studni i terenów wokół nich oraz 

brak obowiązku likwidacji nieczynnych studni, 
• odcieki z niezabezpieczonych składowisk odpadów (w tym z mogilników), 
• zanieczyszczone ścieki pochodzące z gospodarstw domowych i terenów 

rekreacyjnych, 
• niewłaściwe zagospodarowanie osadów ściekowych, 
• niewłaściwe zagospodarowanie stref ochronnych ujęć i obszarów 

ochronnych zbiorników wód podziemnych, 
• zanieczyszczenia związane ze spływem wód opadowych i roztopowych 

z terenów uszczelnionych (w tym spływy z dróg krajowych i autostrad), 
• zanieczyszczenia mające swoje źródła na terenie zlikwidowanych 

obiektów, w tym zakładów przemysłowych. 
 
Zasolenie wód podziemnych wywołane jest najczęściej przez nadmierny pobór 
wód podziemnych przekraczający wielkość zasobów wód podziemnych możliwych 
do zagospodarowania. Nadmierny pobór wód podziemnych może doprowadzić do 
zasilenia wód podziemnych wodami zasolonymi występującymi w głębszych 
warstwach wodonośnych (ascenzja), a w obszarach nadmorskich również słonymi 
wodami morskimi (ingresja). 
 
 
2.4.  ZAGADNIENIA MORFOLOGICZNE 
Zagadnienia morfologiczne wyrażone są jednym problemem, to jest zmianą 
naturalnych warunków morfologicznych. 
 
Przekształcenia morfologiczne wód są w wielu przypadkach nieuniknione (są 
wynikiem działalności i potrzeb człowieka), jednak zasadność ich występowania 
powinna opierać się na wdrażaniu w życie dominującej w prawie wspólnotowym 
zasady jaką jest zrównoważony rozwój. Umożliwia ona zapewnienie rozwoju 
społeczno-gospodarczego poprzez zaspokojenie uzasadnionych potrzeb w zakresie 
korzystania z wód przy obowiązkowym poszanowaniu środowiska naturalnego. 
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Za najważniejsze przyczyny zmian naturalnych warunków morfologicznych,  
w świetle analiz różnego rodzaju materiałów i wyników konsultacji społecznych 
można uznać: 

• regulację rzek i potoków, budowę wałów, 
• eksploatację kruszywa z koryt i dolin rzecznych, 
• małą i dużą retencję, 
• budowę i eksploatację urządzeń piętrzących wodę (w tym także 

wyposażonych w turbiny wodne), 
• presję inwestorów do zabudowy obrzeży cieków wodnych. 

 
 
2.5. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZED POWODZIĄ I SUSZĄ 
Zagadnienia ochrony przed powodzią test to grupa problemów, która w sposób 
istotny była zauważana podczas konsultacji społecznych. Doświadczenia ostatnich 
kilku powodzi, które spowodowały duże straty na dość znacznych obszarach, 
sprawiły, że uczestnicy konsultacji podkreślali znaczenie tej problematyki.  
 
Problematyka suszy także była podnoszona jako dość istotna, przy czym zwracano 
uwagę nie tylko na konieczność podejmowania działań zaradczych ale także na 
konieczność uwzględniania tej problematyki w badaniach związanych ze zmianami 
klimatu. 
 
Za szczególnie istotne problemy związane z ochroną przed powodzią i suszą 
uczestnicy konsultacji uznali: 

• brak lub niewystarczające możliwości utrzymania we właściwym stanie 
infrastruktury przeciwpowodziowej, 

• nie w pełni efektywne wykorzystywanie możliwości zapobiegania 
powodziom, 

• degradację urządzeń melioracji (zarówno w kontekście powodzi jak  
i suszy, 

• braki w infrastrukturze przeciwpowodziowej, 
• trudność w uzyskaniu rozsądnego kompromisu pomiędzy wymogami 

ochrony przyrody i wymogami ochrony przed powodzią, 
• potrzebę kompleksowych rozwiązań legislacyjnych (wiążących 

gospodarkę wodną, ochronę przyrody  oraz planowanie  
i zagospodarowanie przestrzenne), które ograniczą ryzyko powodzi  
i zmniejszą jej następstwa, także w związku ze skutkami zmian klimatu. 
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2.6.   INNE PROBLEMY 
Mając na względzie zarówno zakres zadań objętych działem administracji rządowej 
„Gospodarka wodna” jak i uwarunkowania obecnego etapu rozwoju Polski, 
zasadnym jest uznanie za istotne problemy gospodarki wodnej spraw dotyczących: 

• braku należytego wykorzystania potencjału hydroenergetycznego (łącznie 
z brakiem dbałości o istniejącą infrastrukturę hydroenergetyczną), 

• braku wystarczających (planowych i skoordynowanych) działań na rzecz 
rozwoju transportu śródlądowego i rewitalizacji portów, 

• rozprzestrzenianie się w środowisku wodnym gatunków obcych, 
inwazyjnych. 

 
W trakcie konsultacji społecznych szczególnie dużo uwagi poświęcono problemom 
rozwoju hydroenergetyki, jako jednego z segmentów energetyki opartej o źródła 
odnawialne. Zwracano przy tym uwagę na duże, ale słabo wykorzystane możliwości 
rozwoju hydroenergetyki. 
 
Za najważniejsze przyczyny braku należytego wykorzystania potencjału 
hydroenergetycznego, w świetle analiz różnego rodzaju materiałów i wyników 
konsultacji społecznych można uznać: 

• konflikty systemowe między realizacją programów wykorzystania 
potencjału hydroenergetycznego (OZE) i ochrony przyrody (np. Natura 
2000), 

• brak zachęt dla przedsiębiorców inwestujących w obiekty 
hydroenergetyczne, 

• brak spójnej koncepcji zagospodarowania istniejącej infrastruktury 
hydrotechnicznej, prowadzącej do zaniedbań w jej utrzymaniu. 

 
W odniesieniu do problemu związanego z rozwojem żeglugi śródlądowej, poza 
podkreślaniem potencjalnej roli tego sektora w rozwoju regionalnym (żegluga 
turystyczna), zwracano także uwagę na trudność w osiągnięciu kompromisu 
pomiędzy interesami żeglugi (utrzymaniem żeglowności rzek) i zachowaniem 
właściwych warunków hydromorfologicznych. 
 
 
3. CHARAKTERYSTYKA NAJWAŻNIEJSZYCH  PRZYCZYN 

WYSTĘPOWANIA PROBLEMÓW W GOSPODARCE WODNEJ 
Lista przyczyn występowania określonych problemów gospodarki wodnej, 
przedstawiona w załączniku Nr 1, ustalona w wyniki konsultacji społecznych, mimo 
że jest długa i złożona, może być zapewne uznana za niekompletną.  
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Jeżeli taka opinia zostanie przez kogoś sformułowana, to nie powinno to wywoływać 
zdziwienia. Zmieniają się bowiem uwarunkowania rozwoju społeczno-
gospodarczego, zmieniają się standardy życia i oczekiwania ludzi. Zmienia się także 
nasza wiedza o procesach zachodzących w środowisku i o możliwościach wpływania 
na te procesy, o ile konieczność wpływania zaistnieje. 
 
Już niejednokrotnie zdarzało się, że wyeliminowanie jakiejś przyczyny, w dość 
nieodległym czasie rodziło przyczynę następną, inną, czasami trudniejszą do 
wyeliminowania. Tak było np. z DDT, który pomógł w prawie całkowitym 
wyeliminowaniu przyczyny zachorowań na febrę na kontynencie afrykańskim 
(poprzez zwalczenie muchy tse-tse). Okazało się jednak, że DDT jest bardzo trwałym 
związkiem chemicznym, który wchodząc w łańcuchy pokarmowe, jest przyczyną 
wielu poważnych problemów ekologicznych (w ostatecznym efekcie został całkowicie 
wycofany ze stosowania, mimo że uczony, który wykrył jego owadobójcze 
właściwości otrzymał za to Nagrodę Nobla). 
 
W środowisku zdominowanym przez człowieka trudno znaleźć proste układy: 
„przyczyna – skutek”, czy też „problem – przyczyna problemu”, chociaż takich relacji 
poszukiwać należy, bo ich poznanie pomaga w rozwiązywaniu problemów, właśnie 
poprzez eliminowanie przyczyn. 
 
Na ogół jest tak, że jakiś skutek jest efektem działania więcej niż jednej przyczyny  
a ta sama przyczyna bierze udział w „generowaniu” kilku skutków. Tak jest np.  
z systemami melioracyjnymi, które mogą przynosić wymierne korzyści gospodarcze 
(skutek pozytywny), ale także mogą być odpowiedzialne za obniżenie zwierciadła 
wód podziemnych, zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych,  
a w dalszej perspektywie (jeśli nie będą należycie utrzymywane i w razie potrzeby 
modernizowane) – prowadzić do przesuszenia gruntów i obniżenia plonów (skutki 
negatywne).  
 
W dalszej części rozdziału przedstawiono krótką charakterystykę najważniejszych 
przyczyn generujących i/lub utrzymujących wyspecyfikowane w rozdziale 2 problemy 
gospodarki wodnej.  
 
Zrezygnowano z oddzielnego charakteryzowania przyczyn mających wpływ na 
problemy wchodzące w zakres zagadnień prawno-organizacyjnych i ekonomicznych. 
Przyczyny te są bowiem powiązane z innymi przyczynami i „przenikają” w zasadzie 
całość problematyki objętej systemem gospodarki wodnej. 
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Nie charakteryzowano oddzielnie także przyczyn niewystarczająco efektywnej 
ochrony przed powodzią i suszą oraz przyczyn braku należytego wykorzystania 
potencjału hydroenergetycznego. One także są powiązane z innymi przyczynami (np. 
z generującymi problem zmiany naturalnych warunków morfologicznych czy też 
zmiany naturalnego reżimu wód powierzchniowych. Powiązania te, jeśli występują,  
sygnalizowano na wstępie opisów każdej z przyczyn. 
 
Uwzględniając wyniki konsultacji społecznych organizowanych przez regionalne 
zarządy gospodarki wodnej można postawić tezę, że najważniejszymi przyczynami, 
wpływającymi na powstawanie i/lub utrzymywanie się problemów w gospodarce 
wodnej (które utrudniają i/lub uniemożliwiają osiągnięcie dobrego stanu wód), 
wymienianymi przez podmioty uczestniczące w konsultacjach, były (przy 
poszczególnych przyczynach podano jej procentowy udział w ogólnej ilości uwag 
przekazanych podczas konsultacji organizowanych przez RZGW): 

• zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych – 7,48 %, 
• zmniejszenie naturalnej retencji zlewni – 6,15 %, 
• zanieczyszczone ścieki pochodzące z gospodarstw domowych i terenów 

rekreacyjnych – 4,53 %, 
• braki w przepisach, które utrudniają skuteczną ochronę wód – 4,15 %, 
• niewłaściwie zaprojektowane i/lub wykonane, i/lub eksploatowane systemy 

melioracyjne – 4,08 %, 
• eksploatacja kruszywa z koryt i dolin rzecznych – 3,71 % (przyczynę tę 

wskazano jako najważniejszą podczas badań jakościowych prowadzonych 
przez KB Pretendent na grupie 770 respondentów), 

• zanieczyszczenia związane ze spływem wód opadowych i roztopowych  
z terenów uszczelnionych (w tym spływy z dróg krajowych i autostrad) – 
2,97 %, 

• zanieczyszczenia z chowu i hodowli ryb oraz wędkowania, oraz 
niewłaściwa gospodarka na stawach rybnych – 2,81 %, 

• brak lub niewystarczająca świadomość użytkowników wód (w tym 
przedsiębiorców i osób fizycznych) o skutkach ekologicznych, 
społecznych  
i ekonomicznych braku dbałości o stan wód powierzchniowych  
i podziemnych oraz niedostatki w edukacji ekologicznej – 2,81 %,  

• zanieczyszczenia odpadami zbiorników wodnych oraz koryt rzek i potoków 
– 2,52 % (przyczynę tę wskazano jako najważniejszą podczas badań 
jakościowych prowadzonych przez KB Pretendent na grupie 4400 
respondentów), 

• brak lub niewystarczające możliwości utrzymania we właściwym stanie 
infrastruktury przeciwpowodziowej – 2,45 %, 
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• brak wystarczających środków finansowych na realizację zadań, które są 
przypisane jednostkom organizacyjnym (instytucjom, organizacjom i innym 
podmiotom) w zakresie gospodarowania wodami – 2,30 %, 

• ukierunkowanie zagospodarowania przestrzennego na cele lokalne lub 
regionalne, bez należytego uwzględniania celów nadrzędnych (w tym 
wynikających z potrzeb ochrony zasobów wodnych) – 1,63 %. 

 
Poniżej przedstawiono syntetyczną charakterystykę powyższych, a także innych 
przyczyn warunkujących powstawanie i/lub utrzymywanie się problemów gospodarki 
wodnej. 
 
 
 
3.1.   ZANIECZYSZCZENIA POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH  
Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych uznawane są uznawane za 
ważne przyczyny zanieczyszczenia zarówno wód powierzchniowych jak i wód 
podziemnych. 
 
Rolnictwo, obok sektora komunalnego i przemysłowego, może być przyczyną 
zanieczyszczenia związkami biogennymi wód powierzchniowych i podziemnych.  
W przypadku rolnictwa szczególne znaczenie mają związki azotu, pochodzące 
przede wszystkim z nawozów naturalnych i mineralnych. Czynnikami sprzyjającymi 
przedostawaniu się biogenów do wód są m.in.: nieodpowiednia uprawa gleby 
(powodująca zwiększony spływ związków mineralnych z pól), nieprawidłowe 
stosowanie nawozów (np. stosowanie ich w niewłaściwym okresie), a także brak stref 
buforowych wzdłuż brzegów cieków i zbiorników wodnych, które zatrzymywałyby 
spływ zanieczyszczeń do wód. Oddziaływanie zanieczyszczeń pochodzących ze 
źródeł rolniczych na stan wód powierzchniowych i podziemnych jest również 
bezpośrednio związane ze stopniem koncentracji produkcji zwierzęcej, zwłaszcza 
dużych ferm hodowlanych oraz poziomem intensywności użytkowania użytków 
rolnych. Do wód przedostają się zanieczyszczenia pochodzące z wybiegów dla 
zwierząt, niedostatecznie zabezpieczonych miejsc przechowywania obornika, 
nieszczelnych zbiorników na gnojówkę i gnojowicę (zanieczyszczenia punktowe),  
a także powstałe wskutek wypasu zbyt dużej liczby zwierząt gospodarskich na zbyt 
małej powierzchni (zanieczyszczenia obszarowe). 
 
Przyczyną zanieczyszczeń rolniczych jest nieprawidłowe gospodarowanie na 
użytkach rolnych, w szczególności nieracjonalne dawkowanie nawozów oraz 
nieodpowiednie terminy ich stosowania. Aby azot zawarty w nawozach był 
odpowiednio wykorzystany przez rośliny, nawozy muszą być stosowane na 
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odpowiednim etapie wegetacji, stosownie do rodzaju gleby i potrzeb roślin. Ważne 
jest również stosowanie płodozmianu, międzyplonów, zadarnienie gleby w miarę 
możliwości – w ciągu okresu wegetacyjnego i poza nim. W przeciwnym razie łatwo 
rozpuszczalne związki azotu, wraz z przesączającą się wodą, przenikają do wód 
gruntowych. 
 
Przyczyna ma swoje źródło w takich aspektach, jak: 

• niestosowanie dobrych praktyk rolniczych (np. niewłaściwe stosowanie  
i przechowywanie nawozów, nieprawidłowe użytkowanie gruntu), 

• niewystarczająca edukacja rolników, 
• brak świadomości rolników na temat szkodliwości i skutków niewłaściwego 

stosowania środków ochrony roślin, 
• brak silosów do przechowywania pasz objętościowych, 
• brak lub niewystarczająca ilość zbiorników na gnojowicę i płyt 

obornikowych, 
• brak stawów biologicznych przejmujących wody zawierające duże ilości 

związków biogennych z systemów melioracyjnych, 
• rolnicze wykorzystywanie osadów ściekowych i ścieków, przy 

nieprzestrzeganiu wymogów prawnych (np. terminów i dawek), 
• zakładanie plantacji intensywnej uprawy roślin energetycznych,  
• brak narzędzi do oceny i prognozy stanu jakościowego zasobów wodnych. 

 
Zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (w szczególności substancje biogenne) 
mogą przedostawać się do wód podczas powodzi (z terenów zalewanych i/lub 
podtapianych). 
 
 
3.2. ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI ZLEWNI  
Zmniejszenie naturalnej retencji zlewni jest uznawana za istotną przyczynę obniżenia 
zwierciadła wód podziemnych oraz zmiany naturalnego reżimu hydrologicznego wód 
powierzchniowych. Ma także wpływ na wzrost zagrożenia powodziowego.  
 
Retencja naturalna to zdolność do gromadzenia zasobów wodnych  
i przetrzymywania ich przez dłuższy czas w środowisku. Jest ona jednym z procesów 
obiegu wody w zlewni i zależy od wielu czynników, tj. typu i intensywności zasilania, 
rodzaju podłoża, gleb, ukształtowania oraz sposobu użytkowania terenu. 
 
Intensywna urbanizacja, która powoduje nadmierne uszczelnianie znacznych 
terenów, może w sposób istotny zmniejszyć obszar zasilania wód podziemnych. 
Ograniczenie powierzchni, z której wody opadowe przesiąkają do wód podziemnych 
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przyczynia się również do zwiększenia spływu wód po powierzchni terenu. Ponadto 
do zmniejszenia zasilania wód podziemnych, a tym samym do ograniczenia 
odbudowy zasobów wód podziemnych, przyczyniają się nieprawidłowe rozwiązania 
istniejących systemów melioracyjnych, tych które pełnią rolę odwadniającą  
i w sposób istotny zmniejszają retencję, a tym samym zwiększają odpływ wód ze 
zlewni. 
 
Postępująca urbanizacja wymuszająca ścisłą zabudowę terenów miejskich  
i nadmierne uszczelnianie dużych powierzchni, zmiana użytkowania gruntów  
w dolinach rzecznych (np. przeznaczanie gruntów leśnych i rolnych pod zabudowę), 
w sposób istotny zmniejszają powierzchnię retencji w zlewni. Tym samym, powoduje 
to zwiększenie ilości i szybkości wód odpływających ze zlewni, najczęściej w sposób 
niekontrolowany. Wpływ na utratę naturalnej retencji ma także regulacja cieków, 
obwałowywanie rzek i dolin rzecznych w obszarach, które potencjalnie mogłyby 
służyć jako tereny zalewowe. 
 
Oprócz uszczelniania terenu zlewni, istotnym problemem jest jednokierunkowa 
melioracja wodna, nakierowana na intensywne odwadnianie terenów, podczas gdy 
powinna być ona adekwatna do założonego rodzaju i poziomu gospodarki rolniczej. 
Powoduje to obniżenie poziomu wód gruntowych, odwodnienie obszarów 
bagiennych, degradację gleb i ubożenie mokradłowych siedlisk przyrodniczych. 
Prawidłowo funkcjonujący system melioracyjny powinien działać wielokierunkowo 
poprzez regulowanie poziomu wody tzn. jego obniżanie, podtrzymanie lub 
podwyższanie w zależności od aktualnych, uzasadnionych potrzeb użytkowników. 
 
 
3.3. ZANIECZYSZCZONE  ŚCIEKI POCHODZĄCE Z GOSPODARSTW 

DOMOWYCH I TERENÓW REKREACYJNYCH  
Zanieczyszczone ścieki pochodzące w gospodarstw domowych i terenów 
rekreacyjnych są uznawane za istotną przyczynę zanieczyszczenia zarówno wód 
powierzchniowych jak i wód podziemnych. 
 
Na obszarach pozbawionych kanalizacji ścieki powinny być gromadzone  
w szambach i wywożone do oczyszczalni ścieków lub oczyszczane w przydomowych 
oczyszczalniach. Zdarza się jednak, że są one odprowadzone bezpośrednio do wód 
lub ziemi bez jakiegokolwiek oczyszczenia. W wielu przypadkach ścieki gromadzone 
są w nieszczelnych szambach, skąd przedostają się do wód. Część przydomowych 
oczyszczalni jest nieprawidłowo eksploatowana, zaś w praktyce nie ma możliwości 
sprawdzenia, czy taka instalacja oczyszcza ścieki w wystarczający sposób. Istotnym 
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problemem jest również brak infrastruktury sanitarnej na plażach przy kąpieliskach  
i w miejscach wykorzystywanych do kąpieli. 
 
Odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków z gospodarstw domowych i terenów 
rekreacyjnych, wiąże się z zagrożeniem zanieczyszczenia przypowierzchniowych 
wód podziemnych drobnoustrojami oraz związkami azotu i fosforu. 
 
Pogarszają one jakość wody ujmowanej do spożycia oraz stanowią zagrożenie dla 
zdrowia ludzi i zwierząt. Problem ten w szczególności dotyczy obszarów słabo 
zurbanizowanych wykazujących dysproporcje pomiędzy stopniem ich 
zwodociągowania i skanalizowania oraz nieskanalizowanych obszarów o zabudowie 
rozproszonej.  
 
Aktualnie jako najważniejsze przyczyny pośrednie tego problemu należy wskazać: 

• niedostateczna kontrola realizacji obowiązku wywozu nieczystości, 
• brak świadomości ludzi na temat negatywnego wpływu ścieków bytowych 

na środowisko, 
• brak możliwości ponoszenia przez mieszkańców kolejnych wydatków 

obciążających budżety domowe (zubożenie społeczeństwa), 
• brak wdrażania systemowych rozwiązań problemów gospodarki ściekowej 

dla obszarów słabo zurbanizowanych, 
• brak wystarczających środków finansowych na rozwiązanie problemów 

gospodarki ściekowej przez gminy, 
• brak środków finansowych na rozwiązanie problemów gospodarki 

ściekowej przez indywidualne gospodarstwa domowe, spowodowany 
brakiem inicjatyw tworzenia właściwych programów ze strony władz 
samorządowych. 

 
 
3.4. NIEWŁAŚCIWIE ZAPROJEKTOWANE I/LUB WYKONANE, I/LUB 

EKSPLOATOWANE SYSTEMY MELIORACYJNE 
Niewłaściwie zaprojektowane i/lub wykonane, i/lub eksploatowane systemy 
melioracyjne mają istotny wpływ na zmiany poziomu wód podziemnych oraz mogą 
wpływać na wzrost eutrofizacji wód powierzchniowych (w przypadkach wymywania  
z gleby do systemów melioracyjnych nawozów). W przeważającej większości 
przypadków niewłaściwie wykonane i eksploatowane systemy melioracyjne 
prowadzą do znacznego obniżenia zwierciadła tych wód, co skutkuje degradacją 
cennych siedlisk hydrogenicznych, w szczególności łąk i torfowisk, a to z kolei 
przekłada się na ubożenie gatunkowe. Jest to powszechnie znane zagrożenie  
o wyjątkowo silnym nasileniu w Polsce, gdzie wiele urządzeń służących melioracjom 
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zostało zaprojektowanych na działanie jednokierunkowe – odwadniające. 
Niewłaściwie zaprojektowane i/lub wykonane, i/lub eksploatowane systemy 
melioracyjne mogą mieć także wpływ na wzrost zagrożenia powodziowego. 
 
Brak rozwiązań technicznych prowadzących do zatrzymywania wody z systemów 
melioracyjnych w zlewni i redukujących jej odpływ a tym samym zwiększających 
retencję wód podziemnych. 
 
Przyczyna ma swoje źródło w takich aspektach, jak: 

• niewłaściwe projektowanie i wykonawstwo systemów melioracyjnych, 
• niesystematyczna i/lub niewłaściwa konserwacja  urządzeń melioracji 

podstawowej i szczegółowej, 
• brak rozwiązań technicznych prowadzących do zatrzymywania wody  

z systemów melioracyjnych w zlewni i redukujących jej odpływ a tym 
samym zwiększających retencję wód podziemnych 

 
Zwracając uwagę na występujące zagrożenia dla wód podziemnych i w pewnym 
sensie powierzchniowych ze strony niewłaściwie zaprojektowanych i/lub 
wykonanych, i/lub eksploatowanych systemów melioracyjnych nie należy zapominać 
o wielu pozytywnych efektach (zarówno gospodarczych jak i środowiskowych), które 
były efektem funkcjonowania tych systemów. 
 
 
3.5. EKSPLOATACJA KRUSZYWA Z KORYT I DOLIN RZECZNYCH 
Eksploatacja kruszywa z koryt i dolin rzecznych jest uznawana za istotną przyczynę 
obniżanie zwierciadła wód podziemnych, zmiany naturalnego reżimu 
hydrologicznego wód powierzchniowych oraz zmiany naturalnych warunków 
morfologicznych. Jest to równocześnie jeden ze sposób zwiększania zdolności 
przepływu wód wezbraniowych, co z kolei przyczynia się do ograniczenia zagrożeń 
powodziowych.  
 
Rzeka wraz z doliną, którą płynie, tworzy w warunkach naturalnych ekosystem. 
Nadmierna, źle zaplanowana lub pozostająca poza kontrolą eksploatacja kruszywa  
z koryt rzek i dolin rzecznych prowadzi do szeregu zmian morfologicznych, 
hydrologicznych i ekologicznych nieodwracalnych dla ekosystemu wodnego.  
 
Rozwój budownictwa nasilił zapotrzebowanie na pobór kruszywa (m.in. kamienia, 
żwiru, piasku) z koryt i dolin rzecznych. Eksploatacja kruszywa związana jest również 
z naturalnym zjawiskiem transportu rumowiska rzecznego i wynikającą z tego 
koniecznością usuwania jego nadmiaru, nanoszonego i gromadzącego się  
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w znacznych ilościach np. w zbiornikach zaporowych. Wydobywanie kruszywa  
w dolinach rzecznych oraz bezpośrednio z koryt cieków powoduje występowanie 
znaczących zmian morfologicznych, czego następstwem są m.in. zmiany rzeźby 
terenu (np. wyrobiska poeksploatacyjne) i zmiany stosunków wodnych powodujące 
obniżenie zwierciadła wód podziemnych. Ponadto pobór kruszywa z cieków może 
zwiększać erozję wgłębną, co z kolei prowadzi do niszczenia urządzeń i budowli 
hydrotechnicznych, a w konsekwencji do powstawania zagrożeń powodziowych. 
Niewłaściwie prowadzone wydobycie może przyczyniać się do degradacji obszarów 
cennych przyrodniczo. 
 
Biorąc pod uwagę, że rzeki stanowią przeważnie bazę drenażu wód podziemnych, to 
obniżenie dna koryta rzeki na skutek wydobywania kruszywa może spowodować 
obniżenie zwierciadła wód gruntowych, szczególnie na terenach górskich. 
 
Najważniejsze skutki eksploatacji kruszywa, to: 

• zmiany położenia koryta, jako efekt niewłaściwie prowadzonej eksploatacji 
basenowej, z pozostawieniem zbyt wąskich filarów ochronnych od strony 
cieku, ulegających rozmyciu pod wpływem wysokich stanów wód, 

• intensywne powodzie poniżej miejsca eksploatacji osadów jako efekt 
zmniejszenia retencji wód wezbraniowych  w dolinie, 

• zanieczyszczenie wód gruntowych i obniżenie ich poziomu, w wyniku 
czego może nastąpić przesuszenie wilgotnych wcześniej obszarów  
w dolinie, a także niedobór wody w studniach usytuowanych w zasięgu 

• obniżonego zwierciadła wód gruntowych, 
• naruszenie stabilności konstrukcji mostów i budowli regulacyjnych  

w korycie cieku poniżej miejsca eksploatacji osadów, 
• zniszczenie morfologicznej i biologicznej różnorodności dna cieku. 

 
Niepokojącym zjawiskiem jest też pozyskiwanie kruszyw pod pozorem wykonania 
stawów hodowlanych, na które procedura administracyjna jest mniej skomplikowana. 
Użytkownicy mający w zamiarze pozyskiwanie kruszyw naturalnych powinni uzyskać 
pozwolenie wodnoprawne lub koncesję. 
 
 
3.6. ZANIECZYSZCZENIA ZWIĄZANE ZE SPŁYWEM WÓD 

OPADOWYCH  I ROZTOPOWYCH Z TERENÓW USZCZELNIONYCH 
(W TYM SPŁYWY Z DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD) 

Zanieczyszczenia związane ze spływem wód opadowych i roztopowych z terenów 
uszczelnionych (w tym spływy z dróg krajowych i autostrad) są uznawane za istotną 
przyczynę zanieczyszczenia zarówno wód powierzchniowych jak i wód podziemnych. 
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Zwiększona ilość wód opadowych i roztopowych, spływająca z terenów 
uszczelnionych może powodować wzrost zagrożenia powodziowego. 
 
Rozwój miast oraz budowa dróg i autostrad przyczyniają się do zmian w użytkowaniu 
gruntów. Porośnięte roślinnością gleby są zastępowane nieprzepuszczalnymi 
nawierzchniami, powodując zwiększenie odpływu i zmniejszenie infiltracji, 
jednocześnie pomijając naturalną zdolność magazynowania wody pod powierzchnią 
terenu. 
 
Odpływ wód opadowych, szczególnie przy dużym natężeniu deszczu, przyczynia się 
do powstawania zjawisk powodziowych, a intensywne przepływy powodują erozje  
w korytach odbiorników wód deszczowych. Z powodu braku możliwości 
oczyszczenia całego przepływu prowadzonego przewodami kanalizacji 
część ścieków deszczowych dostaje się do odbiorników bez redukcji ładunków 
zanieczyszczeń.  
 
W przypadku występowania kanalizacji ogólnospławnej z wodami opadowymi 
odpływają także rozcieńczone ścieki bytowo-gospodarcze. W ten sposób do wód 
powierzchniowych dostają się znaczne ilości zawiesin i zanieczyszczeń, takich jak: 
związki biogenne, metale ciężkie, węglowodory oraz bakterie. 
 
Odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio do kanalizacji dodatkowo ogranicza 
możliwość ich wykorzystania przez roślinność miejską i zmniejsza wilgotność 
powietrza, co ma w konsekwencji negatywny wpływ na samopoczucie mieszkańców, 
głównie w okresie występowania wysokich temperatur. 
 
Przyczyna ma swoje źródło w takich aspektach, jak: 

• brak właściwych rozwiązań w zakresie odbioru wód opadowych z terenów 
zurbanizowanych, 

• niewłaściwe zaprojektowane i/lub wykonane i/lub eksploatowane systemy 
odprowadzania wód opadowych z tras komunikacyjnych. 

 
 
3.7. ZANIECZYSZCZENIA Z CHOWU I HODOWLI RYB ORAZ 

WĘDKOWANIA, ORAZ NIEWŁAŚCIWA GOSPODARKA NA 
STAWACH RYBNYCH 

Zanieczyszczenia z chowu i hodowli ryb oraz z wędkowania a także niewłaściwa 
gospodarka na stawach rybnych są uznawane za istotną przyczynę zmian 
naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych oraz zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych. 
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Lokalizacja gospodarstw stawowych uzależniona jest przede wszystkim od 
warunków hydrologicznych i klimatycznych, ale również od uwarunkowań 
historycznych. W Polsce rozróżnia się dwa rodzaje hodowli prowadzonej na 
obiektach stawowych – stawy karpiowe i stawy pstrągowe. 
 
Według najczęściej spotykanej definicji stawy to płytkie zbiorniki wody stojącej lub 
przepływającej. Pod pojęciem zapotrzebowania stawów na wodę rozumie się nie 
tylko nasycenie wodą dna stawowego czy też napełnienie wodą całego stawu, ale  
w zależności od rodzaju prowadzonej hodowli – uzupełnianie ubytków wody, 
spowodowanych parowaniem i przesiąkaniem (stawy karpiowe) lub zapewnienie 
stałego przepływu wody niezbędnego dla stawów pstrągowych. Stąd też stawowa 
gospodarka rybacka wywiera istotny wpływ na ilościowy aspekt gospodarki wodnej 
zlewni. Pobór wody do celów zalewowych w okresie wiosennym, jej odpływ jesienią 
czy stały pobór i odpływ, zaburzają naturalny reżim hydrologiczny cieków. 
 
Dodatkowo lokalizowanie znacznej ilości stawów hodowlanych w zlewniach,  
w których zapotrzebowanie na wodę jest duże, może uniemożliwić spełnienie 
oczekiwań rożnych użytkowników wód z uwagi na grożący w takim wypadku deficyt 
wód powierzchniowych. 
 
Istotny wpływ stawów na jakość zasobów wodnych wynika przede wszystkim ze 
znacznych ilości biogenów w wodach odpływających ze stawów, przy 
nieprzestrzeganiu norm zanieczyszczeń na odpływie  (związki te pochodzą z dużej 
ilości pasz stosowanych w procesie produkcyjnym). 
 
Szkodliwość tego rodzaju produkcji wynika również z grupowej lokalizacji 
gospodarstw stawowych, zajmujących często wiele hektarów powierzchni w dolinach 
cieków. Problem dotyczy zwłaszcza stawów charakteryzujących się ciągłym 
przepływem wód (wykorzystywanych do hodowli ryb pstrągowych) i tym samym 
ciągłym uwalnianiem związków biogennych do wód powierzchniowych. Z kolei stawy 
karpiowe opróżniane są po odłowach w okresie jesiennym, co przy tego typu hodowli 
powinno odbywać się z takim natężeniem przepływu, aby nie powodować naruszenia 
osadów dennych ze stawu lub uszkodzenia dna odbiornika. 
 
Pewnym aspektem związanych z rybołówstwem (a właściwie – wędkarstwem) jest 
wyrzucanie, szczególnie do jezior i zbiorników wodnych tzw. zanęty, która powoduje 
wzrost eutrofizacji wód. 
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Zwracając uwagę nie tę przyczynę występowania problemów w gospodarce wodnej, 
należy równocześnie pamiętać o pozytywnych dla środowiska naturalnego aspektach 
budowy i funkcjonowania obiektów stawowych. Tereny hodowli stawowej typu 
karpiowego, tworzą obszary o unikalnym mikroklimacie, stanowiąc doskonałą bazę 
dla rozwoju siedlisk dzikiego ptactwa, a także ostoi wielu gatunków roślin i zwierząt. 
Prawidłowo eksploatowane stawy mogą pełnić również funkcję bufora 
zatrzymującego znaczne ładunki zanieczyszczeń z wód dopływających (które 
kumulowane są w osadach dennych). 
 
 
3.8. ZBYT DUŻY ŁADUNEK ZANIECZYSZCZEŃ ODPROWADZANYCH 

DO ODBIORNIKÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
Zbyt duży ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników z oczyszczalni 
ścieków jest istotną przyczyną zanieczyszczenia wód powierzchniowych. 
 
Wymagania, jakie powinny spełniać ścieki odprowadzane z oczyszczalni, określone 
są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 
137, poz. 984 ze zm.). Dopuszczalne ww. rozporządzeniem zawartości 
zanieczyszczeń uzależnione są w szczególności od liczby RLM1 obsługiwanych 
przez oczyszczalnie, a więc tym samym od ilości odprowadzanych ścieków, nie 
zależą natomiast od wielkości przepływu wody w cieku, do którego trafiają.  
W rzeczywistości jednak wpływ odprowadzanych ścieków na jakość wody zależy nie 
tylko od ilości i stężenia zanieczyszczeń, ale także od wielkości przepływu w cieku, 
będącego ich odbiornikiem. 
 
Zdarza się, że oczyszczalnia nie może spełnić określonych w prawie wymogów, zaś 
gmina nie jest w stanie zapewnić środków na jej modernizację lub rozbudowę. 
Ponadto w przypadku niektórych cieków odprowadzanie zanieczyszczeń  
w dopuszczalnym stężeniu może i tak negatywnie wpływać na wody - w takim 
przypadku stężenie zanieczyszczeń powinno zostać ograniczone. Odpowiedź na 
pytanie gdzie i jak bardzo należy zaostrzyć wymagania dotyczące stężeń 
zanieczyszczeń powinien dać bilans wodno-gospodarczy2.  
1 RLM – liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach 
odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego 
ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw przydomowych, odprowadzanych od 
jednego mieszkańca w ciągu doby. 
2 Bilans wodno-gospodarczy – specjalistyczne opracowanie analityczno-rachunkowe 
wykonywane dla obszaru zlewni rzecznej. Obejmuje ilościowe i jakościowe porównanie 
zasobów wód w zlewni z potrzebami użytkowników, z uwzględnieniem możliwości 
kształtowania tych zasobów przez obiekty hydrotechniczne, powiązań z wodami 
podziemnymi oraz wymagań ochrony środowiska przyrodniczego. 
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Wprowadzenie przepisów regulujących sposób odprowadzania zanieczyszczeń do 
wód oraz wykonanie bilansów wodno-gospodarczych nie da jednak pełnej gwarancji 
odpowiedniej czystości naszych rzek. Niska świadomość dotycząca negatywnego 
wpływu zanieczyszczeń odprowadzanych do rzek oraz unikanie przez zakłady 
przemysłowe konieczności ponoszenia kolejnych wydatków obciążających ich 
budżety, może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym. 
 
 
3.9. ODPROWADZANIE WÓD CHŁODNICZYCH 
Wody chłodnicze tworzą się przy chłodzeniu instalacji w zakładach przemysłowych. 
Wprawdzie nie zawierają one zanieczyszczeń, jednak ich temperatura (max. 35oC), 
podgrzewa wodę w odbiorniku, do którego trafiają. Zaburzenia równowagi termicznej 
mogą mieć negatywny wpływ na organizmy (zarówno roślinne jak i zwierzęce) żyjące 
w takich wodach. Istnieje wówczas duże ryzyko wyginięcia gatunków typowych dla 
danego cieku lub zbiornika wodnego oraz ekspansję gatunków naturalnie tam 
niewystępujących. Poza bezpośrednim wpływem temperatury na organizmy wodne 
(takim jak np. zmniejszenie odporności na substancje toksyczne), niezwykle istotny 
jest również wpływ pośredni, objawiający się zmniejszeniem zawartości tlenu  
w wodzie. 
 
Ilość odprowadzanych wód chłodniczych zależy między innymi od wielkości produkcji 
danego zakładu oraz stosowanej technologii, w tym od tego czy chłodzenie odbywa 
się w obiegu zamkniętym (wykorzystywana jest kilkakrotnie ta sama woda) czy 
otwartym. 
 
Podwyższenie temperatury wody zwiększa prawdopodobieństwo zakwitów sinic  
i glonów, co może utrudniać jej pobór w szczególności na cele spożywcze oraz 
skutkuje zakazem kąpieli. 
 
 
3.10. ODPROWADZANIE ZASOLONYCH WÓD KOPALNIANYCH 
Odprowadzanie zasolonych wód kopalnianych jest istotną przyczyną zasolenia wód 
powierzchniowych. 
 
Działalność górnicza wiąże się z koniecznością odwadniania zakładów górniczych. 
Wody pochodzące z odwodnienia kopalni mają rożny stopień zasolenia, zależny 
głownie od budowy geologicznej złoża i głębokości poziomu, z którego 
eksploatowana jest kopalina. 



31 

 

 
Zrzucanie wód kopalnianych do wód powierzchniowych sprawia, iż stają się one 
niezdatne do celów konsumpcyjnych i gospodarczych, a ponadto prowadzi do 
degradacji fauny i flory. 
 
Możliwość oczyszczania wód kopalnianych przed odprowadzeniem ich do wód 
powierzchniowych jest ograniczona, co wynika z ogromnych ich ilości oraz braku 
efektywnych ekonomicznie metod ich oczyszczania, jednakże podmioty prowadzące 
eksploatację górniczą podejmują działania na rzecz zmniejszenia szkodliwego 
oddziaływania na środowisko odprowadzanych wód kopalnianych.  
 
Należy jednakże zaznaczyć, że część wód pochodzących z odwadniania kopalń, to 
wody niezasolone (słodkie) a ich zrzut poprawia stan ilościowy i jakościowy wód 
rzecznych. 
 
 
3.11. ZANIECZYSZCZENIA ODPADAMI ZBIORNIKÓW WODNYCH ORAZ 

KORYT RZEK I POTOKÓW  
Zanieczyszczenia odpadami zbiorników wodnych oraz koryt rzek i potoków są 
uznawane za istotną przyczynę zanieczyszczenia wód powierzchniowych. 
 
Miejsca nielegalnego składowania odpadów (tzw. dzikie wysypiska odpadów) są 
problemem dotyczącym nie tylko krajobrazu lądowego. Odpady zalegają także na 
przeszkodach rzecznych, w nurcie rzek, na brzegach potoków i zbiorników wodnych. 
Szczególnie po wakacjach przybywa w polskich wodach odpadów, to jest butelek  
i puszek po napojach, worków foliowych i innych zużytych opakowań,  
a nawet zużytego sprzętu AGD (lodówki) czy odpadów wielkogabarytowych. 
Zalegają one latami w środowisku, uwalniając przy tym substancje szkodliwe. 
Wyrzucone akumulatory samochodowe zawierają ołów, kadm, rtęć oraz inne metale 
ciężkie, z kolei opony – rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 
(tzw. WWA), stare lodówki – freony, opakowania po detergentach – pozostałości po 
tych środkach. Zalegające odpady oddziałują negatywnie nie tylko na estetykę oraz 
stan fizyko-chemiczny wód, ale także na kondycję gatunków wodnych i od wód 
zależnych. Odpady takie stwarzają zagrożenie dla zwierząt, ponieważ mogą je 
połykać, a to może prowadzić do ich śmierci. 
 
Innym niekorzystnym zjawiskiem jest wykorzystywanie odpadów (np. 
zanieczyszczonego gruzu) jako materiału do „umocnienia brzegu”. Większa część 
odpadów dryfuje i przenoszona jest na dalekie odległości. Często gromadzą się one 
na dnie sztucznych zbiorników wodnych, jezior i cieków lub na ich rożnych 
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przeszkodach poprzecznych, naturalnych bądź sztucznych (jazach, filarach mostów, 
konarach drzew, żeremiach). W tych miejscach dochodzi do powstawania zatorów, 
szczególnie niebezpiecznych podczas wezbrań, prowadzących do powstania 
lokalnego zagrożenia wylaniem wód. To, ile odpadów niesie ze sobą rzeka 
doskonale widać na brzegach po wiosennych roztopach czy wezbraniach 
powodziowych. 

 
Trzeba pamiętać, że porzucanie odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych 
jest wykroczeniem podlegającym karze grzywny, jednak ze względu na trudności  
w uchwyceniu sprawcy „na gorącym uczynku”, egzekwowanie prawa oraz 
pociągnięcie do odpowiedzialności właściciela odpadów nie jest łatwe.  
W konsekwencji odpowiedzialnością za usunięcie odpadów obarczani są właściciele 
wód oraz terenów do nich przyległych (np. regionalne zarządy gospodarki wodnej, 
zarządy melioracji i urządzeń wodnych, gminy), co powoduje konflikty interesów oraz 
podwyższenie kosztów utrzymania cieków i sztucznych zbiorników wodnych. 
 
 
3.12. ODCIEKI Z NIEZABEZPIECZONYCH SKŁADOWISK ODPADÓW  
Odcieki z niezabezpieczonych składowisk odpadów są uznawane za istotną 
przyczynę zanieczyszczenia wód podziemnych, a w niektórych przypadkach  - także 
wód powierzchniowych. 
 
Wszystkie składowiska odpadów muszą spełniać odpowiednie wymagania mające 
na celu zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska 
składowania odpadów. Szczególnie istotne jest zapobieganie przedostawaniu się 
odcieków ze składowisk do wód powierzchniowych i podziemnych. Obecnie, 
podstawową przyczyną zanieczyszczenia wód są często niespełniające wymagań 
technicznych (niezabezpieczone, nieszczelne) składowiska odpadów oraz miejsca 
nielegalnego składowania odpadów (niezorganizowane, tzw. dzikie wysypiska 
odpadów). Znaczący wpływ na stan zasobów wodnych mają odpady ulegające 
biodegradacji, czyli takie, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy 
udziale mikroorganizmów, jeżeli są deponowane na składowiskach odpadów 
niespełniających wymagań, a których rozkład powoduje powstawanie znacznych 
ilości odcieków stanowiących źródło zanieczyszczenia wód. 
 
W przypadku niewłaściwego uszczelnienia lub eksploatacji składowisk odpadów, 
odcieki ze składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, jeżeli przedostaną 
się do wód podziemnych, niosą potencjalne zagrożenie toksykologiczne  
i rakotwórcze, a w przypadku składowisk odpadów komunalnych również 
epidemiologiczne. 
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Wraz z odciekami ze składowisk wprowadzane są do wód m.in. metale ciężkie (ołów, 
kadm, chrom czy rtęć), związki organiczne (fenole, wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne) a także, w przypadku składowisk odpadów komunalnych, 
mikroorganizmy chorobotwórcze. 
 
W przypadku dotychczas eksploatowanych składowisk odpadów komunalnych 
zagrożenie przenikaniem do wód substancji o działaniu toksycznym spowodowane 
jest przede wszystkim ich niedostosowaniem do wymagań technicznych oraz 
deponowaniem na tych składowiskach odpadów komunalnych bez ich 
wcześniejszego przetworzenia, łącznie z odpadami niebezpiecznymi. 
 
Oprócz wyeliminowania problemu funkcjonowania składowisk odpadów komunalnych 
niespełniających wymagań oraz nadmiernej ilości odcieków ze składowisk 
przeznaczonych do dalszej eksploatacji, należy również  zwrócić uwagę na fakt, iż 
część składowisk odpadów komunalnych nie ma prawidłowo rozmieszczonej sieci 
monitoringu jakości wód podziemnych, co uniemożliwia prawidłową ocenę wpływu 
składowiska na środowisko. 
 
 
3.13. NIEPRAWIDŁOWE UTRZYMANIE ISTNIEJĄCYCH STUDNI  

I TERENÓW WOKÓŁ NICH ORAZ BRAK OBOWIĄZKU LIKWIDACJI 
NIECZYNNYCH STUDNI 

Nieprawidłowe utrzymanie istniejących studni i terenów wokół nich oraz brak 
likwidacji nieczynnych studni stanowi istotne zagrożenie dla jakości użytkowych 
poziomów wodonośnych. 
 
Bezpośrednia migracja zanieczyszczeń rolniczych i komunalnych z powierzchni 
terenu może spowodować wystąpienie w wodach pitnych organizmów 
chorobotwórczych stwarzających zagrożenie epidemiologiczne, azotanów  
i azotynów, amoniaku, związków fosforu i innych zanieczyszczeń fizyko-chemicznych 
wykazujących działanie toksyczne i rakotwórcze. 
 
Poważnym zagrożeniem dla wód podziemnych jest brak obowiązku opracowania 
projektu prac geologicznych na usunięcie studni o głębokości do 30 m wykonanych 
na potrzeby zwykłego korzystania z wód. Obecnie jedynie na mocy decyzji 
stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego można nakazać likwidację 
urządzeń wodnych, które zostały wykonane lub użytkowane na podstawie tego 
pozwolenia. Brak konieczności likwidacji oraz niewłaściwe wykorzystanie otworów 
studziennych po zaprzestaniu poboru wody może stanowić potencjalne źródło 
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skażenia wód podziemnych na skutek przenikania ścieków bytowych, gnojówki  
i gnojowicy, pestycydów oraz innych substancji szkodliwych. 
 
 
3.14.  NIEWŁAŚCIWE ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH 
Niewłaściwe zagospodarowanie osadów ściekowych jest uznawane za istotną 
przyczynę zanieczyszczenia wód podziemnych. 
 
Osady ściekowe są produktem ubocznym procesu oczyszczania ścieków. Ich ilość  
w głównej mierze uzależniona jest od przyjętej i realizowanej technologii 
oczyszczania, sposobu i stopnia oczyszczania ścieków oraz stopnia rozkładu 
substancji organicznych w procesie tzw. stabilizacji. 
 
Skład osadów, zależny od rodzaju oczyszczanych ścieków oraz zastosowanych 
procesów ich oczyszczania, decyduje o sposobie ich zagospodarowania. Osady 
ściekowe mogą być składowane jako odpady, spalane lub wykorzystywane rolniczo.  
Czynnikiem ograniczającym ich rolnicze wykorzystanie może być jednak wysoka 
zawartość metali ciężkich (tj. arsenu, chromu, cynku, kadmu, miedzi, niklu, ołowiu) 
oraz obecność substancji niebezpiecznych. 
 
Zagospodarowanie osadów ściekowych w sposób niekontrolowany może pogorszyć 
jakość ujmowanej wody podziemnej i co za tym idzie, spowodować wzrost kosztów 
jej uzdatniania. 
 
 
3.15.  NADMIERNY POBÓR WÓD POWIERZCHNIOWYCH  

I PODZIEMNYCH 
Koncentracja poboru przez użytkowników przemysłowych i komunalnych może 
doprowadzić do stanu, w którym zapotrzebowanie na wodę przewyższa dostępne 
zasoby. Brak bilansów wodno-gospodarczych, niedostateczne rozpoznanie zasobów 
dyspozycyjnych wód podziemnych, brak dostosowania zagospodarowania 
przestrzennego do dostępności wody oraz narzędzi do oceny i prognozy stanu 
ilościowego zasobów wodnych w kontekście zmian klimatu, powodują poważne 
problemy przy rozdysponowaniu zasobów wodnych. 
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Z powyższą kwestią wiąże się konieczność dostosowania systemu finansowania 
gospodarki wodnej tak, aby możliwe było wdrożenie zasady zwrotu kosztów 
zasobowych3 i środowiskowych4 poprzez wprowadzenie opłat za pobór wody na 
potrzeby rolnictwa oraz zapewnienie zwrotu kosztów za straty materialne  
w środowisku naturalnym wywołane korzystaniem z wód. 
 
 
3.16. ZASOLENIE WÓD PODZIEMNYCH NA SKUTEK NADMIERNEGO 

POBORU WÓD 
Zasolenie wód podziemnych wywołane jest najczęściej przez nadmierny pobór wód 
podziemnych przekraczający wielkość zasobów wód podziemnych możliwych do 
zagospodarowania. Nadmierny pobór wód podziemnych może doprowadzić do 
zasilenia wód podziemnych wodami zasolonymi występującymi w głębszych 
warstwach wodonośnych (ascenzja), a w obszarach nadmorskich również słonymi 
wodami morskimi (ingresja). 
 
Istotnym zagrożeniem dla jakości ujmowanych wód podziemnych jest zwiększona 
zawartość chlorków, stanowiąca niekiedy przyczynę wyłączania ujęć z eksploatacji. 
Zasolenie wód podziemnych ogranicza lub uniemożliwia ich wykorzystanie przez 
człowieka oraz wymusza poszukiwanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę, 
co wiąże się najczęściej z wysokimi kosztami. 
 
Przyczyna ma swoje źródło w takich aspektach, jak: 

• brak dostosowania zagospodarowania przestrzennego do dostępności 
zasobów wodnych; 

• brak alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę – w aspekcie ilościowym 
i jakościowym; 

• koncentracja poboru wód. 
 
Problem zasolenia wód podziemnych jest bardzo istotny na obszarach deficytowych, 
gdzie zasoby wód podziemnych są niewystarczające dla zabezpieczenia 
zapotrzebowania, a brak jest alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę pitną. 
 
 
3 Koszty zasobowe – wartość utraconych korzyści, które mogłyby być osiągnięte, gdyby 
zasoby wodne i ich zdolność do samoodtwarzania nie były zmniejszane przez podmioty 
aktualnie je użytkujące (art. 9 ust. 1 pkt 5bb ustawy Prawo wodne). 
4 Koszty środowiskowe – wartość materialna strat w środowisku powodowanych 
korzystaniem z wód (art. 9 ust. 1 pkt 5ba ustawy Prawo wodne. 
 



36 

 

Zasolenie może być ograniczane poprzez zmniejszenie poboru. Wówczas często 
potrzebne są przesyły wody z odległych nieraz ujęć położonych w obszarach, gdzie 
występują duże rezerwy wód podziemnych, możliwe do wykorzystania. 
 
Zasolenie wód podziemnych jest szczególnie istotne w pasie nadmorskim, gdzie 
zapotrzebowanie na wodę jest największe w sezonie letnim, podczas którego przy 
maksymalnym obciążeniu ujęć zlokalizowanych na tym obszarze, może brakować 
wody o dobrej jakości. Ponadto koncentracja poboru jest istotnym zagrożeniem dla 
jakości wód podziemnych. 
 
 
3.17. DZIAŁALNOŚĆ GÓRNICZA I WYSTĘPOWANIE LEJÓW DEPRESJI 
Działalność górnicza, powodująca występowanie lejów depresji jest uznawana za 
istotną przyczynę obniżanie zwierciadła wód podziemnych oraz zmiany naturalnego 
reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych. 
 
Leje depresji5 obejmują obszary, na których w wyniku prowadzenia prac 
odwodnieniowych, związanych z eksploatacją surowców, doszło do obniżenia 
zwierciadła wód podziemnych.  
 
Z koniecznością odwadniania wyrobisk górniczych wiąże się również konieczność 
odpompowywania ogromnych ilości wód podziemnych do wód powierzchniowych, co 
znacząco wpływa na zaburzenie naturalnego reżimu wód rzecznych. 
 
Przemysł wydobywczy, prowadzony zarówno metodą podziemną jak i odkrywkową, 
przyczynia się do występowania szeregu niekorzystnych zmian w środowisku 
naturalnym, m.in. do obniżania zwierciadła wód podziemnych, zaburzenia 
naturalnego reżimu hydrologicznego (w wyniku zniekształcenia powierzchni zlewni), 
czy zwiększenia przepływów w rzekach (wskutek konieczności odpompowywania 
wyrobisk górniczych). Przyczyna ta ma związek z takimi aspektami, jak: 

• pompowanie wody na potrzeby eksploatacji górniczej – odwodnienie 
wyrobisk; 

• osiadanie terenu w wyniku eksploatacji górniczej (przyczynia się do 
powstawania zalewisk, a budynki, które pierwotnie posadowione były 
powyżej poziomu wód, mogą ulec podtopieniu - w tych przypadkach 
niezbędne staje się sztuczne obniżenie zwierciadła wód podziemnych, co 
może wpływać na pogłębianie się zjawiska powstawania lejów depresji); 

• zabudowa mieszkaniowa wprowadzona na obszarze leja depresji 
wymuszająca pompowanie również po zaprzestaniu eksploatacji w celu 
niedopuszczenia do „powrotu” zwierciadła wód podziemnych do 
naturalnego poziomu i tym samym podtopienia terenów zabudowanych; 

5 Leje depresji obejmują obszary, na których doszło do obniżenia zwierciadła wód 
podziemnych w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. 
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• niewystarczające wdrożenie zasady zwrotu kosztów zasobowych  

i środowiskowych. 
 
Z uwagi na funkcjonujące połączenia miedzy kopalniami istnieje konieczność 
utrzymania odwadniania nieczynnych wyrobisk, w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
innych kopalni i niedopuszczenia do zalania eksploatowanych wyrobisk górniczych. 
Większość funkcjonujących zakładów górniczych w Polsce wykorzystuje ujętą  
w procesie odwadniania wodę bądź do celów przemysłowych, bądź też 
spożywczych. W 2010 r. wykorzystano 12,5 % takich wód, dzięki czemu nie 
pobierano ich z innych ujęć wód o charakterze spożywczym. 
 
Dodatkowym aspektem działalności górniczej związanej w pewnym sensie  
z gospodarką wodną jest konieczność wypełniania wyrobisk, do czego 
wykorzystywany jest piasek, także pozyskiwany z koryt i dolin rzecznych. 
 
Skutkiem obniżenia zwierciadła wód podziemnych w wyniku eksploatacji górniczej,  
w zależności od budowy geologicznej, może być także niedostatek wody  
w studniach, przesuszanie terenu (i co za tym idzie niższa produkcja z pól 
uprawnych), degradacja ekosystemów bezpośrednio zależnych od wód 
podziemnych, obniżenie poziomu oraz okresowe wysychanie wód płynących  
i stojących. 
 
 
3.18. NIEWŁAŚCIWA ZABUDOWA I REGULACJA CIEKÓW 
Niewłaściwa zabudowa i regulacja cieków jest uznawana za istotną przyczynę 
zmiany naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych oraz zmiany 
naturalnych warunków morfologicznych. Ma ścisły związek z problemami: 
niewystarczająco efektywnej ochrony przed powodzią, brakiem należytego 
wykorzystania potencjału hydroenergetycznego oraz rozwoju żeglugi śródlądowej. 
 
Intensywny rozwój obszarów zurbanizowanych wzdłuż cieków wymaga 
dostosowania warunków wodnych i zapewnienia ochrony powodziowej. Dla ochrony 
przeciwpowodziowej konstruuje się głownie obwałowania i zbiorniki retencyjne 
(suche bądź mokre). Na potrzeby rolnictwa budowane są systemy melioracyjne, na 
potrzeby sektorów przemysłowego i komunalnego ujmowana jest woda oraz 
odprowadzane są ścieki, na cele żeglugi buduje się lub utrzymuje szlaki wodne. 
 
Nie bez znaczenia dla reżimu wodnego pozostaje energetyczne i rekreacyjne 
użytkowanie wód. Doprowadziło to do rożnych sposobów zabudowy i regulacji 
cieków, zarówno w ich profilu podłużnym, jak i poprzecznym. Do najczęstszych 
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działań wykonywanych w dolinach rzek zalicza się budowanie wałów, umocnień, 
stopni, progów, murów oporowych, pogłębianie koryt czy kanalizowanie cieku.  
W konsekwencji prowadzi to do zmian nie tylko w samej strukturze koryta, lecz także 
i w sposobie zasilania i przepływu wód w zlewni. W wyniku kanalizowania, 
prostowania i skracania biegu rzeki, dochodzi do obniżenia zwierciadła wód 
gruntowych, erozji i pogłębiania dna rzeki oraz zmniejszenia możliwości retencyjnych 
zlewni. W następstwie obniżenia dna cieku przepływy wezbraniowe koncentrują się  
w pogłębionych i zabudowanych korytach, ograniczając przedostawanie się wysokiej 
wody na obszary zalewowe. Nie zmniejsza to jednak zagrożenia powodziowego, lecz 
jedynie odsuwa je w dół biegu rzeki, natomiast w górnych odcinkach zwiększa 
gwałtowność fali powodziowej. 
 
Przyczyna powyższa wiąże się z takimi aspektami, jak: 

• brak dbałości o wody publiczne, 
• zaburzenia w ekosystemach  od wód zależnych (doliny rzeczne również 

korytarzami ekologicznymi) 
• zanik tarlisk. 

 
 
3.19. REGULACJA CIEKÓW NATURALNYCH, BUDOWA WAŁÓW 
Niewłaściwa regulacja cieków naturalnych i budowa wałów jest uznawana za istotną 
przyczynę zmiany naturalnych warunków morfologicznych oraz zmiany naturalnego 
reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych. Ma ścisły związek z problemami: 
niewystarczająco efektywnej ochrony przed powodzią, brakiem należytego 
wykorzystania potencjału hydroenergetycznego oraz rozwoju żeglugi śródlądowej. 
 
Niemożliwe jest zaprzestanie działalności człowieka, polegającej na gospodarczym 
wykorzystaniu cieków. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, działalność ta 
powinna umożliwić zaopatrzenie ludności w wodę pitną oraz zaspokoić uzasadnione 
potrzeby wodne innych użytkowników, takich jak przemysł, rolnictwo, energetyka 
wodna i rekreacja. 
 
W celu zaspokojenia powyższych potrzeb, na ciekach wykonywana jest niezbędna 
infrastruktura umożliwiająca określone ich wykorzystanie. Przykładowo dla 
ograniczenia erozji dna koryt cieków buduje się korekcję stopniową lub progową,  
a w górnych odcinkach rzek i potoków górskich budowane są często zapory 
przeciwrumowiskowe. 
 
Poza budowlami regulacyjnymi, zmniejszającymi spadek jednostkowy cieków, 
stosowane są też budowle piętrzące wodę dla celów wodociągowych (ujęcia wody 
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komunalne i przemysłowe), hydroenergetycznych (elektrownie wodne), retencyjnych, 
przeciwpowodziowych i rekreacyjnych (zbiorniki wodne), do nawodnień rolniczych, 
hodowli ryb (ujęcia dla stawów rybnych).  
 
Potrzeby człowiek oraz „potrzeby” przyrody, określone m. in. poprzez wymagania 
ochrony środowiska wodnego tworzą w wielu przypadkach sytuacje konfliktowe. 
Powinny być one rozwiązywane na płaszczyźnie uniwersalnych zasad ochrony 
środowiska, z których wymienić należy przynajmniej dwie: zasadę zrównoważonego 
rozwoju oraz zasadę przezorności i prewencji. Problem potencjalnego konfliktu musi 
być uwzględniany przy analizie uwarunkowań wynikających ze stanu i celów 
gospodarowania wodami w planach, programach i strategiach z dziedzin: przemysłu, 
energetyki, transportu, rolnictwa, rybactwa, gospodarki komunalnej i turystyki. 
Podobnie niewystarczający jest zakres integracji dokumentów związanych  
z planowaniem w gospodarowaniu wodami z dokumentami dotyczącymi planowania  
i zagospodarowania przestrzennego, leśnictwa i rolnictwa. Nie należy oczekiwać, że 
każdy aspekt związany z koniecznym zagospodarowaniem cieku będzie 
przedmiotem konkretnych wytycznych, ale nie należy uznawać, że brak wytycznych 
oznacza możliwość działań nieracjonalnych, w kontekście uniwersalnych zasad 
ochrony środowiska. Istotnym jest także położenie nacisku na zintegrowane 
zarządzanie wodami w skali zlewni, a nie w granicach administracyjnych. 
 
Budowa obwałowań i regulacja rzek ogranicza możliwości retencyjne dolin cieków, 
utrudnia osiągnięcie dobrego stanu/ potencjału ekologicznego wód, a jednocześnie 
nie zawsze zapewnia pełne bezpieczeństwo powodziowe. Regulacja cieków  
i budowa wałów powoduje zwiększenie maksymalnych przepływów i stanów wód, 
tworząc zagrożenie dla terenów ochranianych i położonych poniżej odcinków 
obwałowanych. Często, pomimo złych doświadczeń z ubiegłych lat, w których 
wystąpiły powodzie, odbudowuje się i modernizuje obwałowania w tym samym 
miejscu, nawet, gdy istnieje możliwość większego rozstawu wałów, co skutkowałoby 
zwiększeniem retencji dolinowej i tym samym efektywnym obniżeniem fali 
powodziowej. Dużo skuteczniejszym sposobem ochrony przed zalewaniem wodami 
powodziowymi terenów zabudowanych jest wprowadzenie zakazu nowej zabudowy  
i odbudowy na terenach zagrożonych powodzią, uporządkowanie planów 
zagospodarowania przestrzennego, uwzględniających zasięg zagrożenia powodzią 
oraz opracowanie planów wyprowadzania zabudowy poza tereny zalewowe z miejsc 
największego ryzyka. Wyrażenie zgody na budowę wałów, w szczególności 
ochraniających pola uprawne, łąki, pastwiska itp. oraz tereny z pojedynczymi 
zabudowaniami powinno być poprzedzone szczegółową analizą zasadności  
i kosztów środowiskowych. 
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Dobre praktyki w gospodarce wodnej obejmują rozwiązania pozwalające na 
osiągnięcie wyznaczonego celu w sposób minimalizujący negatywne skutki 
oddziaływania na środowisko. Problem może polegać jednak na niechęci inwestorów 
do stosowania dobrych praktyk, gdyż wiąże się to z większymi kosztami 
(zastosowanie materiałów naturalnych, ekologicznych, przeprowadzenie 
dodatkowych analiz i ocen uwzględniających wymagania środowiska). 
 
 
3.20. MAŁA I DUŻA RETENCJA 
Mała i duża retencja jest uznawana za istotną przyczynę zmiany naturalnych 
warunków morfologicznych. Ma ścisły związek z problemami: niewystarczająco 
efektywnej ochrony przed powodzią oraz brakiem należytego wykorzystania 
potencjału hydroenergetycznego.. 
 
Wpływ na osiąganie celów środowiskowych wymaganych przez Ramowej Dyrektywy 
Wodnej (RDW) mają działania związane z kształtowaniem retencji wodnej 
rozumianej jako magazynowanie zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych. 
Dążenie do osiągania bądź utrzymania odpowiedniej ilości zasobów wodnych  
w sposób naturalny (np. poprzez ochronę mokradeł, torfowisk, oczek wodnych czy 
starorzeczy), nie stoi w sprzeczności z celami RDW. Jednak zwiększanie 
retencyjności zlewni przeprowadzane przy pomocy technicznych rozwiązań, wymaga 
już wykonania analizy rzeczywistych potrzeb wraz z podaniem uzasadnienia dla 
przyjętego rozwiązania. 
 
Skutkiem niewłaściwych rozwiązań małej i dużej retencji może być: 

• zaburzenie warunków hydromorfologicznych (tj. reżim wód, ciągłość rzeki, 
struktura dna, szerokość i głębokość koryta); 

• zaburzenie warunków biologicznych poprzez zmianę składu gatunkowego 
fauny i flory (zagrożenie osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego wód); 

• zaburzenie równowagi w ekosystemach zależnych od wód (tj. szuwary, 
turzycowiska, łąki, lasy łęgowe, olsy). 

 
Inwestycje techniczne prowadzone w ramach tzw. małej i dużej retencji, 
przekształcają koryto cieku oraz wywołują zmiany hydromorfologiczne i biologiczne.  
 
Małą i dużą retencję różni metoda prowadząca do zapewnienia magazynowania 
wody w zlewni: w przypadku małej retencji – poprzez dużą ilość obiektów 
technicznych rozmieszczonych w miarę potrzeb wodnych, natomiast w przypadku 
dużej retencji – poprzez np. jeden sztuczny zbiornik wodny o dużej pojemności lub 
podpiętrzone jezioro, których umiejscowienie pozwala na zmianę warunków wodnych 
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zlewni. Biorąc pod uwagę przekształcenia warunków hydromorfologicznych, 
retencjonowanie wody w sztucznym zbiorniku wodnym lub podpiętrzonym jeziorze 
wpływa na zmianę naturalnego reżimu hydrologicznego. 
 
Funkcjonujące urządzenia małej i dużej retencji mogą mieć także negatywny wpływ 
na parametry biologiczne cieku, określane m.in. przez skład gatunkowy, liczebność 
organizmów wodnych w tym w szczególności ryb. Przy istniejących obiektach ważne 
jest więc, zapewnienie możliwości swobodnej migracji ryb poprzez budowę 
odpowiednich instalacji, urządzeń tj. rampy, bystrza, obejścia czy przepławki. 
 
Przy inwestycjach z zakresu małej i dużej retencji istotne jest także utrzymanie 
ekosystemów zależnych od wód (np. szuwary, turzycowiska, łąki, pastwiska, lasy, 
zarośla), które mogą być zagrożone wahaniami poziomu wód. 
 
Obecnie kształtowanie retencji zlewni opiera się przede wszystkim na realizacji 
wojewódzkich programów małej retencji. Wskazane w tych dokumentach inwestycje 
mają z złożenia spełniać szereg pozytywnych funkcji np. przeciwpowodziowych, 
gospodarczych (nawodnienia rolnicze), przyrodniczych, czy rekreacyjnych. Pomimo 
wymienionych zalet proces inwestycyjny powinien obejmować kompleksową analizę 
zasadności inwestycji przy uwzględnieniu celów środowiskowych RDW, 
wymienionych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. 
 
Brak przeprowadzenia przedmiotowej analizy może skutkować konfliktami 
społecznymi, których efektem będzie znaczące opóźnienie lub wstrzymanie realizacji 
inwestycji, co w kontekście nierównomiernego przestrzennego i czasowego rozkładu 
zasobów wodnych w Polsce (szczególnie podczas gorących i suchych lat) 
negatywnie wpłynie na racjonalne niwelowanie niedoboru zasobów wód 
powierzchniowych. Działania z zakresu małej i dużej retencji pozwolą ograniczyć 
wrażliwość środowiska na pojawiające się stosunkowo często okresy suche, 
wynikające zarówno z przyczyn naturalnych (uwarunkowania klimatyczne), jak też  
z negatywnych skutków działalności człowieka (tj. nadmierne wylesienie, 
odwodnienie bagien i obszarów podmokłych). 
 
 
3.21. BUDOWA I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ PIĘTRZĄCYCH WODĘ  

(W TYM TAKŻE WYPOSAŻONYCH W TURBINY WODNE) 
Budowa zapór i stopni wodnych  a także urządzeń piętrzących wodę, w tym także 
wyposażonych w turbiny wodne, jest uznawana za istotną przyczynę zmiany 
naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych oraz zmiany naturalnych 
warunków morfologicznych. Ma ścisły związek z problemami: niewystarczająco 
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efektywnej ochrony przed powodzią oraz brakiem należytego wykorzystania 
potencjału hydroenergetycznego. 
 
Aspektem związanym ze zmianą morfologii koryt cieków oraz związanej z nią zmiany 
reżimu hydrologicznego, jest zaburzenie ich ciągłości biologicznej, co wpływa 
niekorzystnie na możliwość migracji organizmów wzdłuż rzeki.  Spowodowane jest to 
istniejącą zabudową hydrotechniczną – stopniami, jazami, zaporami, zbiornikami 
retencyjnymi. 
 
Budowa zapór i stopni wodnych należy do przedsięwzięć niezwykle silnie 
oddziałujących na środowisko przyrodnicze w dolinach rzek i innych cieków 
wodnych. Bardzo często więc będą one znacząco negatywnie oddziaływać na 
obszary Natura 2000 z punktu widzenia celów ich ochrony. W odróżnieniu od 
regulacji, wpływającej przede wszystkim na organizmy wodne w korycie cieku, 
budowa takich obiektów zmienia warunki środowiska zarówno w korycie, jak i w całej 
dolinie, i to nie tylko na obszarze zbiornika, lecz również na dalekich odcinkach rzeki 
poniżej zapory. Do najważniejszych zagrożeń przyrodniczych związanych już   
z  istnieniem zapór i stopni wodnych należą: 

• wyrównanie odpływu (zmniejszenie amplitudy wahań przepływów i poziomów 
wody poniżej zbiornika, bardzo negatywnie oddziałujące na ekosystemy 
wodne i od wody zależne występujące w dolinach rzek, przystosowane do 
naprzemiennego występowania wezbrań i niżówek) – szczególnie 
destrukcyjne jest to dla zależnych od okresowych zalewów siedlisk ptaków 
oraz lasów łęgowych (91E0, 91F0) i łąk selernicowych (6440); 

• zahamowanie procesów samooczyszczania cieku (turbulentny przepływ  
i niewielka głębokość wody w rzece zwiększają zawartość tlenu 
rozpuszczonego w wodzie i powodują intensywne procesy samooczyszczania; 
w stojącej głębokiej wodzie zbiornika procesy te są zahamowane). 

 
Zabudowa cieków wpływa także na zmianę warunków morfologicznych, takich jak 
ciągłość rzeki, struktura dna oraz szerokość i głębokość koryta. Zmieniają się zatem 
warunki siedliskowe, uniemożliwiając tym samym prawidłowe funkcjonowanie 
ekosystemów i możliwość migracji organizmów wodnych, zwłaszcza ryb. Jest to 
bardzo ważne dla zachowania różnorodności biologicznej oraz efektywności działań 
zarybieniowych. Degradacja miejsc możliwych do odbycia tarła oraz zabudowa 
szlaków migracji ryb, naraża ichtiofaunę na znaczny spadek jej liczebności, a nawet 
wyginięcie. 
 
Budowa zapór i stopni wodnych wiąże się ściśle z problematyką rozwoju 
hydroenergetyki i można przypuszczać, że będą podejmowane  inicjatywy w  tym 
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zakresie. Alternatywą dla stopni wodnych są małe elektrownie wodne o charakterze 
przepływowym, które nie oddziałują negatywnie na  wahania przepływu wody.  
 
Generalnie można przyjąć także zasadę, że przy istniejących piętrzeniach, dla 
których istnieją warunki techniczne i nie występuje konflikt z prawem 
środowiskowym, należy nie  powinno być przeciwwskazań do budowy małych 
elektrowni wodnych.  
 
Uzasadnione wydaje się także, aby dla nowych budowli piętrzących przewidzieć 
obiekty lub urządzenia umożliwiające transport rumowiska rzecznego co przyczyni 
się do zmniejszenia przerwania ciągłości cieku zaś na ciekach z silnie zmienionym 
reżimem hydrologicznym dopuszczalne jest budowanie progów celem 
powstrzymania procesu erozji. 
 
 
3.22. SZCZYTOWA PRACA ELEKTROWNI WODNYCH 
Szczytowa praca elektrowni wodnych jest uznawana za istotną przyczynę zmiany 
naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych. 
 
Duże, nienaturalne wahania dobowe przepływu wody w cieku spowodowane są 
często ekstremalnie nierównomierną pracą elektrowni wodnych szczytowych nie 
wyposażonych w zbiorniki wyrównawcze.  W tzw. szczycie, czyli w godzinach 
największego zapotrzebowania, wynikającego głównie z pracy zakładów 
przemysłowych, energia jest z reguły znacznie droższa niż w pozostałym okresie 
doby. Ponadto potrzeba włączania elektrowni szczytowej wynika z konieczności 
„wsparcia technicznego” sieci elektroenergetycznej. Skutkiem tego możliwe jest 
dążenie właścicieli elektrowni wodnych do gromadzenia jak największej ilości wody  
w zbiornikach powyżej elektrowni szczytowej w godzinach nocnych, tak aby zrzucić 
ja przez turbiny elektrowni szczytowej w okresie gdy podanie energii jest najbardziej 
korzystne. Znaczące wahania przepływu wody poniżej elektrowni mogą wpłynąć 
negatywnie na naturalne warunki bytowania organizmów wodnych, ale mogą 
wpływać pozytywnie na ekosystemy wodne przystosowane do naprzemiennego 
występowania wezbrań i niżówek. 
 
 
4. PODSUMOWANIE 
Przedstawiony „Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej” uwzględnia 
zarówno potrzebę kontynuacji dokumentu opracowanego dla potrzeb planowania  
w I okresie planistycznym w gospodarce wodnej w Polsce jak i uwagi oraz wnioski 
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uzyskane podczas konsultacji społecznych, jakim został poddany projekt tego 
dokumentu, przygotowany dla potrzeb planowania w II okresie planistycznym.  
 
Taka konstrukcja „Przeglądu ...” wynika z faktu, iż gospodarowania wodą nie można 
„zamykać” w jakieś ramy czasowe. Jest to proces ciągły, w którym co prawda 
problemy są etapowo rozwiązywane a przyczyny ich występowania (lub 
utrzymywania się) są eliminowane i/lub ograniczane, ale nie można wykluczyć 
pojawiania się zarówno nowych problemów jak i nowych, nieznanych wcześniej 
przyczyn. 
 
Oczekiwanie, że usunięcie problemów gospodarki wodnej w Polsce i/lub 
wyeliminowanie ich przyczyn jest możliwe poprzez szybkie. „chirurgiczne cięcia” 
byłoby znaczącym uproszczeniem sytuacji w jakiej znajduje się polski system 
gospodarki wodnej.  
 
Szczególnym, chociaż nie jedynym wyzwaniem, są nowe problemy i nowe przyczyny 
ich występowania. Część z nich można wydzielić np. z analizy potencjalnych skutków 
zmian klimatu. Te wymagają dalszych badań, które pozwolą na wskazanie działań, 
które będą adekwatne do skali wyzwań wynikających z tego globalnego problemu. 
 
Są jednak problemy dobrze już poznane, ale ciągle pozostające problemami, bowiem 
wynikają z pozornie rozbieżnych oczekiwań i/lub interesów. Np. Unia Europejska 
przyjęła pakiet „3 x 20”, którego częścią jest zobowiązanie państw członkowskich do  
zwiększenie (do roku 2020) udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł 
energii w produkcji prądu do 20%. Odnawialne źródła energii to także 
hydroenergetyka, która w Polsce jest słabo rozwinięta.  
 
Wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego w Polsce wiązać się będzie ze 
zmianami morfologii cieków wodnych. Konflikt na styku dwóch celów: „osiągnięcia 
dobrego stanu wód” (RDW) oraz „uzyskanie 20 % energii ze źródeł 
odnawialnych” (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/ z dnia 23 
kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych  oraz przyjęty w dniu 7 grudnia 2010 r. przez Radę Ministrów „Krajowy 
plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”) może i musi być rozwiązany 
z uwzględnieniem uwarunkowań istotnych dla wszystkich zainteresowanych stron,  
w tym także z „zabezpieczeniem” interesów przyrody (tu szczególnie ważny jest 
kontekst obszarów Natura 2000). Dyktat którejkolwiek ze stron będzie szkodliwy dla 
zrównoważonego rozwoju Polski. 
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Podobnie należy rozwiązywać problemy związane z ochroną przed powodzią  
(i zapewne suszą) oraz wykorzystaniem żeglugi śródlądowej jako czynnika 
dynamizującego rozwój regionalny.  
 
Każda z zainteresowanych stron MUSI wykazać się zdolnością do kompromisu 
natomiast władza publiczna MUSI mieć odwagę formułowania programów, które 
pozwolą na zrównoważony rozwój na wszystkich poziomach organizacji Państwa 
(krajowym regionalnym i lokalnym). Należy pamiętać jednakże, że programy nie 
realizują się same. Konieczne jest, aby wraz z programem wchodziły w życie 
„instrumenty realizacyjne” obejmujące także realistyczne plany finansowe. 
Doświadczenie pokazuje bowiem, że program bez instrumentarium realizacyjnego 
jest najczęściej zbiorem życzeń bez pokrycia. 
 
W tym duchu powinien być realizowany „Krajowy plan działań w zakresie energii ze 
źródeł odnawialnych”. Jeśli jakiś ciek charakteryzuje się wysokim potencjałem 
hydroenergetycznym, którego wykorzystanie nie będzie powodowało naruszenia 
wymogów ochrony przyrody, to być może konieczne okaże się potraktowanie 
określonego fragmentu cieku jako wód silnie zmienionych, a może nawet jako wód 
sztucznych. Ramowa Dyrektywa Wodna nie wyklucza takiego rozwiązania i tę 
elastyczność należy optymalnie wykorzystywać. 
 
Trudne problemy przyjdzie zapewne rozwiązywać przy projektowaniu efektywnych 
systemów ochrony przed powodzią. Nie zawsze obwałowanie rzeki przynosi 
pozytywny efekt. Znacznie bardziej efektywne może okazać się wydzielenie terenów, 
na które rozlewać się będą wezbrane wody. Takie rozwiązanie powodować może 
konflikt z budownictwem mieszkaniowym. Jeśli jednak propozycje zastosowania 
innych niż obwałowania rzek rozwiązań w ochronie przed powodzią będą dobrze 
udokumentowane, to szanse na ich wdrożenie będą wysokie. Doświadczenia 
ostatnich powodzi aż nadto dobitnie dowodzą, że nie warto liczyć na pełne 
bezpieczeństwo powodziowe na terenach zalewowych, nawet przy pełnych 
obwałowaniach cieku. 
 
Odważnych decyzji wymagają także sprawy związane z systemami melioracyjnymi. 
Konieczne wydaje się dokonanie inwentaryzacji potrzeb w tym zakresie. Nie 
wszystkie systemy zbudowane w przeszłości mają obecnie takie samo znaczenie jak 
kiedyś. Część z nich zapewne nie spełnia roli, jaką spełniać miały. Jeśli są konieczne 
– należy zapewnić im właściwe utrzymanie. Co do pozostałych – potrzebne są 
wyważone decyzje oparte na analizach uwarunkowań lokalnych. 
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Z analizy uwag i wniosków przedstawianych przez podmioty uczestniczące  
w konsultacjach wynika, że część aspektów związanych zarówno z problemami 
gospodarki wodnej jak i przyczynami występowania tych problemów ma charakter 
nie inwestycyjny. Można tu zaliczyć sprawy jednoznacznego nazewnictwa cieków  
i jezior, sprawy braku ustalonych linii brzegowych rzek i jezior czy też sprawy 
własnościowe.  
 
Na zakończenie o sprawie niezwykle ważnej – o „świadomości wodnej” 
społeczeństwa. Z analizy uwag i wniosków zebranych podczas konsultacji wynika, że 
nie jest ona wysoka. Woda jest traktowana jak „coś”, co było, jest i zawsze będzie. 
Konieczna jest zatem edukacja zarówno wśród najszerszych warstw społeczeństwa 
jak upowszechnianie wiedzy bardziej konkretnej, bowiem sygnalizowany jest brak lub 
niewystarczająca świadomość użytkowników wód (w tym przedsiębiorców i osób 
fizycznych) o skutkach ekologicznych, społecznych i ekonomicznych braku dbałości 
o stan wód powierzchniowych i podziemnych. Konieczne wydaje się opracowywanie  
i wdrażanie w poszczególnych sektorach gospodarki „dobrych praktyk”. Edukacja 
ekologiczna i będąca jej efektem wysoka „świadomość wodna” będą istotnym 
czynnikiem wspomagającym realizacją kolejnych planów gospodarowania wodami. 
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S 

Załącznik Nr 1 
Katalog istotnych problemów gospodarki wodnej (sporządzony na podstawie wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych w terminie 
od 1 września 2011 roku do 29 lutego 2012 roku). 

Istotny problem gospodarki 
wodnej Przyczyna bezpośrednia  

Aspekt (zjawisko) Zasięg presji 
związanej z 
aspektem 

Skala 
zjawiska 
(aspektu) 

Tendencja 
(trend) 

aspektu 
Działanie lub zaniechanie powiązane albo z problemem 

albo z przyczyną 
1 2 3 4 5 6 

A. Zagadnienia prawno-organizacyjne i ekonomiczne 

Niespójność  
i niejednoznaczność 

przepisów prawnych oraz 
luki prawne w przepisach 

Brak ustalonych celów, których 
osiąganiu służyć ma określony 

przepis (z reguły dotyczy to zapisów 
w ustawach i w programach) 

Niewystarczająca analiza doświadczeń ze stosowania 
dotychczasowych rozwiązań prawno-organizacyjnych 

(ustaleń, co było dobre, a co się nie sprawdziło,  
i dlaczego) 

K P M 

Brak analiz i symulacji skutków wprowadzenia 
określonych rozwiązań prawnych K P S 

Nieuzasadnione uleganie lobbingowi różnych grup 
interesów K, R, L P R 

Proces legislacyjny ukierunkowany 
na spełnienie oczekiwań 

"wszystkich zainteresowanych" 
(poszukiwanie kompromisów przede 
wszystkim w sferze organizacyjnej) 

Dążenie istniejących struktur organizacyjnych do 
zachowania przynajmniej "dotychczasowego stanu 

posiadania" 
K P S 

Brak analiz i symulacji skutków wprowadzenia zmian 
organizacyjnych (lub braku wprowadzenia takich zmian) K P S 



48 

 

Braki w przepisach, które utrudniają 
skuteczną ochronę wód 

Brak w obowiązujących z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej i ochrony wód przepisach prawa polskiego 

zapisów, które wskazywałyby jednoznacznie na wymóg 
przeprowadzenia analizy wpływu odprowadzanych  

z oczyszczalni ścieków na ich odbiornik także w aspekcie 
ilościowym (dotyczy przede wszystkim ocen 

oddziaływania na środowisko oraz zakresu analiz we 
wnioskach o pozwolenia wodnoprawne) 

K P S 

Niewystarczająco precyzyjne przepisy odnoszące się do 
gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi K P S 

Niewystarczająco precyzyjne przepisy dotyczące wód 
chłodniczych K P S 

Niewystarczająco precyzyjne i/lub wadliwe przepisy 
dotyczące ochrony jezior K P S 

Niespójny podział uprawnień kompetencyjnych w 
zakresie gospodarki rybackiej (Umowy na użytkowanie 

obwodów rybackich zawiera i kontroluje dyrektor RZGW, 
natomiast gospodarkę rybacką (użytkowników rybackich)  

kontroluje zarząd województwa) 

K P SP 

Nie w pełni skuteczny system kontroli podmiotów i osób 
fizycznych naruszających przepisy (w tym dokonujących 

poboru wody i odprowadzających ścieki) 
K SW, SR M 
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Niewystarczające regulacje prawne dotyczące 
zabezpieczenia wód przed spływem zanieczyszczeń 

rozproszonych (np. pochodzenia rolnego) oraz 
przechowywania odchodów zwierzęcych (szczególnie 

poza obszarami OSN),  

K SW M 

Brak odpowiednich regulacji umożliwiających 
powstrzymanie urbanizacji obrzeży rzek i zbiorników 

wodnych  i wspieranie powstawania obszarów 
buforowych. 

K P M 

Brak pełnej kompatybilności dokumentów tworzących 
podstawy prawne gospodarki wodnej (np. planów 

gospodarowania wodami i  rozporządzeń w zakresie 
stosowanych nazw cieków) 

K N M 

Brak jasnych regulacji dotyczących zasad utrzymania 
wód i urządzeń melioracji wodnych dla silnie zmienionych 

jednolitych części wód powierzchniowych szczególnie  
w obszarach Natura 2000 

R P S 

Nieprzestrzeganie lub 
niepełne przestrzeganie 
istniejących przepisów 
prawnych odnoszących 

się m. in. do 
gospodarowania wodami 

Brak  możliwości objęcia kontrolą 
wszystkich użytkowników wód 

Zmiana struktury systemu społeczno-gospodarczego, 
której konsekwencją jest powstanie dużej liczby 

podmiotów, z których zdecydowana większość jest 
użytkownikiem wód 

K P R 

Brak lub niewystarczająca 
świadomość użytkowników wód  Niedostatki edukacji ekologicznej K P M 
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(w tym przedsiębiorców i osób 
fizycznych) o skutkach 

ekologicznych, społecznych  
i ekonomicznych braku dbałości  
o stan wód powierzchniowych  

i podziemnych 

Luka pokoleniowa w kształceniu fachowców dla 
gospodarki wodnej K P S 

Brak właściwej relacji 
między przepisami  

o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym  
i gospodarowaniem 

wodami 

Ukierunkowanie zagospodarowania 
przestrzennego na cele lokalne lub 

regionalne, bez należytego 
uwzględniania celów nadrzędnych 

(w tym wynikających z potrzeb 
ochrony zasobów wodnych) 

Brak dostosowania zagospodarowania przestrzennego 
do ochrony zasobów wodnych (przede wszystkim na 

poziomie lokalnym) 
L, R P M 

Niewystarczające uwzględnianie w planowaniu 
przestrzennym potrzeb ochrony zasobów wodnych na 

terenach sąsiadujących z jednostką, której plan dotyczy 
L N M 

Niewystarczające uwzględnianie 
wymogów wynikających z planów 

zagospodarowania przestrzennego 
(dotyczących gospodarki wodnej)  

w praktyce gospodarczej 

  L P S 

Nie w pełni lub 
niewystarczająco 

precyzyjnie uregulowane 
sprawy formalno-prawne, 

w tym własnościowe 
cieków wodnych i jezior  

Zmiany organizacyjno-
kompetencyjne dokonywane  

w przeszłości  

Niesumienne lub niekonsekwentne wprowadzanie zmian 
w dokumentacji geodezyjnej lub innej, która stanowi 

podstawę ustalania prawa własności 
R, L N M 

Niesumienne lub niekonsekwentne 
wprowadzanie zmian w 

dokumentacji geodezyjnej lub innej, 
która stanowi m. in. podstawę 

ustalania prawa własności i/lub 
obowiązków 

Brak ustalonej linii brzegowej na rzekach i jeziorach R N M 

Brak ustaleń, czy dane jezioro jest zaliczane do wód 
stojących czy płynących L N M 

Nieadekwatny, względem 
aktualnych potrzeb, 

system finansowania 

Brak wystarczających środków 
finansowych na realizację zadań, 
które są przypisane jednostkom 

Brak możliwości utrzymania w należytym stanie obiektów 
i urządzeń tworzących infrastrukturę gospodarki wodnej K P S 
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gospodarki wodnej organizacyjnym (instytucjom, 
organizacjom i innym podmiotom)  

w zakresie gospodarowania wodami 

Należy przeanalizować rolę i zadania Spółek Wodnych 
oraz określić zasady finansowania zadań przez nie 

wykonywanych 
K P S 

Należy zweryfikować zasady gospodarowania wodami,  
w tym utrzymywania urządzeń wodnych na gruntach 

wydzierżawionych przez Skarb Państwa 
K SW S 

Brak wypracowanego modelu 
finansowania gospodarki wodnej, 

który przy wdrożeniu zasad 
"zanieczyszczający płaci"  

i "użytkownik płaci" umożliwiłby 
zaspokajanie uzasadnionych 

potrzeb w tej dziedzinie. 

System opłat i kar  oraz ich egzekucji związany  
z korzystaniem z zasobów wodnych powinien być zgodne 

z zasadą „zanieczyszczający płaci”.  Opłaty i kary 
powinny być adekwatne do faktycznego korzystania  

z zasobów wodnych oraz uwzględniać stopień 
szkodliwości dla środowiska wodnego, jakie mogą być 

skutkiem korzystania z wód 

K P S 

Brak zróżnicowania opłat za pobór wód podziemnych  
w oparciu o ich waloryzację na podstawie takich kryteriów 

jak: jakość i trwałości jakości wód i odnawialność 
zasobów.  

K P S 

Brak racjonalnych i uzasadnionych zachęt 
ekonomicznych zarówno dla inwestorów jak i rolników 

podejmujących działania dla ograniczenia emisji azotu do 
wód 

R SW M 

B. Zagadnienia ilościowe 

Obniżenie zwierciadła wód 
podziemnych  Nadmierny pobór wód podziemnych 

Marnotrawstwo zasobów wód podziemnych, szczególnie 
przez przemysł, który często dla celów technologicznych 

wykorzystuje zasoby wód o bardzo dobrej jakości, nie 
zanieczyszczone antropogenicznie ze zbiorników  

o bardzo słabej odnawialności 

R N (P) M 
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Brak procedur, które by wiązały wyniki monitorowania 
stanu zasobów wód podziemnych z postępowaniem 

administracyjnym dotyczącym ustalania zasobów oraz 
ich rozdysponowywania. 

K P M 

Nieprzestrzeganie zasady, że wody podziemne powinny 
być wykorzystywane przede wszystkim jako źródło wody 

do picia 
K N S 

Działalność górnicza – 
występowanie lejów depresji na 

znacznych obszarach lub ich 
zmniejszanie 

Przy rozpatrywaniu oddziaływania odwodnień 
związanych z eksploatacją górniczą należy brać pod 

uwagę nie tylko problem obniżania zwierciadła wody ale 
również wpływu odwodnień na naruszenie składników 

bilansowych naturalnych ekosystemów. 

R SG S 

Prace poszukiwawcze (np. w zakresie poszukiwań gazu 
łupkowego) w niewystarczającym stopniu uwzględniają 

problematykę ochrony wód podziemnych 
L SG R 

Wypełnianie wyrobisk po kopalniach odkrywkowych wodą L N S 

Eksploatacja kruszywa z koryt i dolin 
rzecznych 

Nieprzestrzeganie uwarunkowań środowiskowych przez 
prowadzących działalność na podstawie pozwoleń R N S 

Nielegalne wydobywanie kruszywa z koryt i dolin 
rzecznych  L N (?)  S  

Zmniejszenie naturalnej retencji 
zlewni 

"Uszczelnianie" powierzchni ziemi L P R 

Brak lub niewystarczająca ilość zbiorników małej retencji 
(w tym także przejmujących wody z systemów 

melioracyjnych), które mogą pełnić ważną funkcję źródła 
wody dla rolnictwa oraz jako ekosystemy do 

oczyszczania wód z biogenów 

L P S 

Zmiana struktury wykorzystania gruntów rolnych K  P   S 
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Niewłaściwie zaprojektowane i/lub 
wykonane, i/lub eksploatowane 

systemy melioracyjne 

Niesystematyczna i/lub niewłaściwa konserwacja  
urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej L S S 

Brak rozwiązań technicznych prowadzących do 
zatrzymywania wody z systemów melioracyjnych w 

zlewni i redukujących jej odpływ a tym samym 
zwiększających retencję wód podziemnych. 

L S S 

Zmiana naturalnego 
reżimu hydrologicznego 
wód powierzchniowych 

Nadmierny pobór wód 
powierzchniowych 

Niezaspokajanie potrzeb wodnych 
ludności/przemysłu/rolnictwa - podmioty radzą sobie 

same często w sposób nieracjonalny 
R SW, SR R 

Nadmierny pobór wód podziemnych 
Niezaspokajanie potrzeb wodnych 

ludności/przemysłu/rolnictwa - podmioty radzą sobie 
same często w sposób nieracjonalny 

R SW, SR R 

Działalność górnicza powodująca 
występowanie lejów depresji 

Potrzeby związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
eksploatacyjnego kopalń R SG S 

Budowa i eksploatacja urządzeń 
piętrzących wodę (w tym także 

wyposażonych w turbiny wodne) 

Dążenie do wytwarzania energii z OZE (dla wypełnienia 
zobowiązań UE) L S S 

Wadliwe rozwiązania techniczne przy MEW (np. brak lub 
źle działające przepławki) L SE M 

Szczytowa praca elektrowni 
wodnych 

Dążenie do wytwarzania energii z OZE (dla wypełnienia 
zobowiązań UE) L S S 

Możliwość negatywnego oddziaływania na naturalny 
reżim hydrologiczny L SE S 

Zmniejszenie naturalnej retencji 
zlewni 

Zwiększająca się zabudowa R P R 
Wycinanie lasów L N M 

Prostowanie cieków i obwałowanie (prowadzące do 
zmniejszenia naturalnej retencji) L N M 

Zmiana struktury wykorzystania gruntów rolnych L SW M 
Niewłaściwa zabudowa i regulacja Brak dbałości o drogi publiczne R S R 
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cieków 
Zaburzenia w ekosystemach  od wód zależnych (doliny 

rzeczne również korytarzami ekologicznymi) L/R P M 

Zanik tarlisk L P S 
Eksploatacja kruszywa z koryt i dolin 

rzecznych   R S S 

Niewłaściwa gospodarka na 
stawach rybnych 

Rybactwo intensywne R SR S 
Zbyt wysokie pobory wody na potrzeby gospodarki 

stawowej L SR S 

C. Zagadnienia jakościowe 

Zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych 

Zanieczyszczenia pochodzące ze 
źródeł rolniczych 

Niestosowanie Dobrych Praktyk Rolniczych K SW R 
Brak zbiorników (silosów) do przechowywania pasz 

objętościowych L SW M 

Brak lub niewystarczająca ilość zbiorników na gnojowicę i 
płyt na obornik L SW M 

Brak stawów biologicznych, przejmujących wody 
(zawierające duże ilości związków biogennych)  
z systemów melioracyjnych (patrz: także 6.4.2) 

L SW S 

Zanieczyszczenia pochodzące z terenów rolniczych 
zalewanych i podtapianych podczas powodzi L SW S 

Rolnicze wykorzystanie ścieków i osadów ściekowych 
(przy nieprzestrzeganiu wymagań prawnych) L SW M 

Zakładanie plantacji intensywnej uprawy roślin 
energetycznych (w tym także bez wykonania 

odpowiednich analiz środowiskowych) 
L SW R 

Zasilanie wewnętrzne w związki 
biogenne z osadów dennych  

(w przypadku jezior hipertroficznych 
oraz zbiorników wodnych) 

  L/R P S 
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Zanieczyszczone ścieki pochodzące 
z gospodarstw domowych i terenów 

rekreacyjnych 

Brak lub niewystarczająco rozwinięta sieć kanalizacyjna  L SK M 

Niewłaściwie zaprojektowane, wykonane i/lub 
eksploatowane przydomowe oczyszczalnie ścieków 

(mogą powodować zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych) 

L SW M 

Nie w pełni skuteczny system kontroli małych podmiotów 
dokonujących poboru wody i odprowadzających ścieki L SK M 

Zbyt duży ładunek zanieczyszczeń 
odprowadzanych do odbiorników z 

oczyszczalni ścieków komunalnych i 
przemysłowych 

Zagrożenie eutrofizacją zbiorników zaporowych K SK M 

Zanieczyszczenia z chowu i hodowli 
ryb oraz wędkowania 

Nieprzestrzeganie norm zanieczyszczeń na odpływie R SR S 

Zaburzenia naturalnego składu ichtiofauny i równowagi 
ilościowej w składzie zooplanktonu i fitoplanktonu 

(wpływa na pogorszenie jakości wód) 
L SR R 

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych tzw. wabiącą 
karmą dla ryb L N S 

Zanieczyszczenia związane ze 
spływem wód opadowych  
i roztopowych z terenów 

uszczelnionych (w tym spływy  
z dróg krajowych i autostrad) 

Brak właściwych rozwiązań w zakresie odbioru wód 
opadowych z terenów zurbanizowanych L P R 

Niewłaściwie zaprojektowane i/lub wykonane i/lub 
eksploatowane systemy odprowadzania wód opadowych 

z tras komunikacyjnych 
L N M 

Odcieki ze składowisk odpadów   L SK M 

Zanieczyszczenia odpadami 
zbiorników wodnych oraz koryt rzek 

i potoków 

Nie w pełni skuteczny system kontroli małych podmiotów 
dokonujących poboru wody i odprowadzających ścieki L P M 

Niedostatki edukacji ekologicznej K P M 
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Odprowadzanie wód chłodniczych 

Niewystarczająco precyzyjne przepisy dotyczące wód 
chłodniczych L SE   S 

Nieprzestrzeganie warunków odprowadzania wód 
chłodniczych L N M 

Budowa zapór i stopni wodnych Osadzanie się zanieczyszczeń i ich kumulowanie się  
w osadach dennych R S S 

Zasolenie wód 
powierzchniowych 

Odprowadzanie zasolonych wód 
kopalnianych   R SG S 

Zanieczyszczenia wód 
podziemnych 

Zanieczyszczenia pochodzące ze 
źródeł rolniczych 

Niestosowanie Dobrych Praktyk Rolniczych K SW R 

Brak lub niewystarczająca ilość zbiorników na gnojowicę i 
płyt na obornik L SW M 

Rolnicze wykorzystanie ścieków i osadów ściekowych 
(przy nieprzestrzeganiu wymagań prawnych) L N S 

Zanieczyszczone ścieki pochodzące 
z gospodarstw domowych i terenów 

rekreacyjnych 

Brak zbiorczych systemów kanalizacyjnych (przy 
programowaniu budowy tych systemów powinny być 
uwzględniane priorytety wynikające z ochrony wód 

podziemnych) 

K SK M 

Niedostatki edukacji ekologicznej K P M 

Niewłaściwie zaprojektowane, wykonane i/lub 
eksploatowane przydomowe oczyszczalnie ścieków 

(mogą powodować zanieczyszczenie wód podziemnych 
związkami azotu) 

L SW M 

Zanieczyszczenia związane z 
komunikacją i transportem (w tym 

spływy z dróg krajowych i autostrad) 
  L P R 

Nieprawidłowe utrzymanie 
istniejących studni i terenów wokół 
nich oraz brak obowiązku likwidacji 

nieczynnych studni 

Niedostatki edukacji ekologicznej L SK, SK M 

Nie w pełni skuteczny system kontroli małych podmiotów 
dokonujących poboru wody i odprowadzających ścieki K P M 
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Odcieki z niezabezpieczonych 
składowisk odpadów   L SK M 

Zanieczyszczenia środowiska 
gruntowo-wodnego w otoczeniu 

mogilników 
  L SW M 

Niewłaściwe zagospodarowanie 
osadów ściekowych   L SK M 

Niewłaściwe zagospodarowanie 
stref ochronnych ujęć i obszarów 

ochronnych zbiorników wód 
podziemnych.  

Nielegalna zwałka odpadów w sąsiedztwie ujęć wody L SK M 

Niewłaściwe zagospodarowanie stref ochronnych L SK M 

Zanieczyszczenia mające swoje 
źródła na terenie zlikwidowanych 

obiektów, w tym zakładów 
przemysłowych  

Brak inwentaryzacji "ognisk zanieczyszczeń" na terenie 
likwidowanych zakładów L SP M 

Brak działań rekultywacyjnych na terenie likwidowanych 
zakładów (o ile taki obowiązek występował)  L SP M 

Zasolenie wód 
podziemnych Nadmierny pobór wód   R SW, SR R 

D. Zagadnienia morfologiczne 

Zmiana naturalnych 
warunków 

morfologicznych 

Regulacja rzek i potoków, budowa 
wałów 

Niewłaściwie zaprojektowane, i/lub wykonane i/lub 
eksploatowane (konserwowane) obiekty i urządzenia L S S 

Trudność w osiągnięciu kompromisu pomiędzy 
interesami użytkowników wód (w tym z utrzymaniem 

żeglowności rzek) i zachowaniem właściwych warunków 
hydromorfologicznych 

R P S 

Eksploatacja kruszywa z koryt i dolin 
rzecznych 

Nieprzestrzeganie uwarunkowań środowiskowych przez 
prowadzących działalność na podstawie pozwoleń L S S 

Nielegalne wydobywanie kruszywa z koryt i dolin 
rzecznych L N M 
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Brak należytego zagospodarowania wyrobisk 
pokopalnianych (po kruszywach) w dolinach rzek L N M 

Mała i duża retencja 

Zbiorniki powiązane z siecią kanałów melioracyjnych R S S 

Utrata ciągłości rzek i potoków oraz wysychanie małych 
zbiorników wodnych L P R 

Niewłaściwie zaprojektowane, i/lub wykonane i/lub 
eksploatowane (konserwowane) obiekty i urządzenia L SE M 

Budowa i eksploatacja urządzeń 
piętrzących wodę (w tym także 

wyposażonych w turbiny wodne) 

Nieprzestrzeganie warunków eksploatacji urządzeń 
piętrzących wodę L S S 

Projektowanie urządzeń piętrzących wodę bez 
należytego uwzględniania (w maksymalnym możliwym 
stopniu) potrzeby zachowania naturalnych warunków 

morfologicznych 

L N M 

Niewłaściwie zaprojektowane, i/lub wykonane i/lub 
eksploatowane (konserwowane) obiekty i urządzenia L SE M 

Presja inwestorów do zabudowy 
obrzeży cieków wodnych   L P R 

E. Ochrona przed powodzią i suszą 

Niewystarczająco 
efektywna ochrona przed 

powodzią i suszą 

Potrzeba kompleksowych rozwiązań 
legislacyjnych (wiążących 

gospodarkę wodną, ochronę 
przyrody  oraz planowanie  

i zagospodarowanie przestrzenne), 
które ograniczą ryzyko powodzi i 
zmniejszą jej następstwa, także w 
związku ze skutkami zmian klimatu 

  K P M 
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Braki w infrastrukturze 
przeciwpowodziowej 

Niewystarczające lub niewłaściwe obwałowanie rzek, w 
miejscach zagrożenia powodziowego (jeżeli obwałowania 

są optymalnym sposobem ochrony przed powodzią) 
L, R P M 

Brak lub niewłaściwie zaprojektowane i/lub wykonane, 
i/lub eksploatowane inne niż wały elementy infrastruktury 

ppow. 
L N S 

Brak skutecznych rozwiązań przeciwpowodziowych na 
terenach zagrożonych cofką L SW S 

Brak lub niewystarczające 
możliwości utrzymania we 

właściwym stanie infrastruktury 
przeciwpowodziowej 

Brak lub niewystarczająca konserwacja cieków (dla 
powiększenia pojemności koryta) R N S 

Niesystematyczne lub niewłaściwe prowadzenie prac 
konserwacyjnych w międzywalu R P M 

Niedostatki oraz niewłaściwa konserwacja istniejących 
zbiorników retencyjnych L N M 

Niewystarczająca ilość zbiorników retencyjnych K   S 

Nie w pelni efektywne 
wykorzystywanie możliwości 

zapobiegania powodziom 

Wadliwe rozwiązania infrastruktury powodziowej L, R N M 

Wadliwe rozwiązania komunikacyjne (wiadukty, nasypy 
drogowe i inne) utrudniające swobodny spływ wód L N M 

Zmniejszenie retencji cieków oraz zwiększenie spływu 
powierzchniowego L/R P R 

Zabudowa terenów zalewowych L SK M 

Trudność w uzyskaniu rozsądnego 
kompromisu pomiędzy wymogami 

ochrony przyrody i wymogami 
ochrony przed powodzią 

Nadmierny rozwój populacji bobra (a także nornic, 
kretów) L, R P S 

Degradacja urządzeń melioracji Zanik niewielkich cieków L SW R 
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Osuszanie terenów rolniczych L SW R 
F. Inne problemy 

Brak należytego 
wykorzystania potencjału 

hydroenergetycznego 

Konflikty systemowe między 
realizacją programów wykorzystania 

potencjału hydroenergetycznego 
(OZE) i ochrony przyrody (np.. 

Natura 2000) 

Protesty przeciwko budowie obiektów 
hydroenergetycznych L SE S 

Brak zachęt dla przedsiębiorców 
inwestujących w obiekty 

hydroenergetyczne 
  K SE S 

Brak należytej dbałości  
o infrastrukturę 

hydrotechniczną 

Brak spójnej koncepcji 
zagospodarowania istniejącej 
infrastruktury hydrotechnicznej 

  K SE S 

Zaniedbania w utrzymaniu 
istniejącej infrastruktury 

hydrotechnicznej 
  L SE R 

Brak wystarczających 
(planowych i 

skoordynowanych) działań 
na rzecz rozwoju 

transportu śródlądowego  
i rewitalizacji portów 

Trudność w osiągnięciu kompromisu 
pomiędzy interesami żeglugi 

(utrzymaniem żeglowności rzek)  
i zachowaniem właściwych 

warunków hydromorfologicznych 

  R SŻ S 

Rozprzestrzenianie się  
w środowisku wodnym 

gatunków obcych, 
inwazyjnych 

    R P R 
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Objaśnienia do kolumn 

4 5 6 
K - krajowy P - powszechna R - rosnący 
R - regionalny N - nikła (występuje sporadycznie) M - malejący 
L - lokalny S - dotyczy określonego sektora gospodarki S - stały 
  SW - dotyczy rolnictwa i terenów wiejskich   
  SG - dotyczy terenów eksploatacji górniczej   
  SK - dotyczy sektora gospodarki komunalnej   
  SR - dotyczy rybactwa i rybołówstwa   
  SL - dotyczy leśnictwa    
  SE - sektor energetyczny   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Raport z etapu I_do KZGW_wersja końcowa
	RZGW w Poznaniu zorganizował dla potrzeb związanych z konsultacjami punkty informacyjne w:
	Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa także zostały włączone w proces konsultacji „Harmonogramu ...” i „Przeglądu istotnych problemów ...”. W okresie trwania konsultacji społecznych zwołano 3 posiedz...
	Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa przy RGW RWW w trakcie konsultacji spotkała się także 3 razy:
	w dniu 9 września 2011 roku (wspólnie z Radą Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty),
	w dniu 18 stycznia 2012 roku (podczas posiedzenia Komisji zaprezentowano „Harmonogram ..” i „Przegląd istotnych problemów ...”, przedstawiono charakterystykę regionu wodnego oraz zakres kompetencyjny i terytorialny RZGW w Poznaniu a także wybrano prze...
	w dniu 13 lutego 2012 roku (po dyskusji przyjęto Opinię nr 1/2012  w sprawie zaopiniowania „projektu Harmonogramu…” oraz Opinię nr 2/2012 w sprawie zaopiniowania  projektu „Przeglądu…”. Opinie te zostały następnie zaprezentowane na posiedzeniu Rady Go...
	Podczas targów POLEKO w listopadzie 2011 roku RZGW w Poznaniu, podobnie jak inne RZGW wspomagał Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej na stanowisku informacyjno-konsultacyjnym zorganizowanym w celu upowszechnienia wiedzy  o trwających konsultacjach „Harmon...

	Harmonogram_wersja dla KZGW_wersja końcowa
	PIP_wersja końcowa_dla KZGW_wersja końcowa

