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1 PODSTAWA PRACY 

Podstawą realizacji pracy OCENA REALIZACJI PROGRAMÓW DZIAŁA Ń 
WYNIKAJ ĄCYCH Z PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI ORAZ 
PROGRAMU WODNO-ŚRODOWISKOWEGO KRAJU WRAZ 
Z OPRACOWANIEM SPRAWOZDANIA ZGODNIE Z ART. 15 UST. 3 RAMOWEJ 
DYREKTYWY WODNEJ jest umowa zawarta z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej 
w dniu 13 czerwca 2011 roku – nr KZGW-DPZWpgw/FW/1/2011/ej.  

Przyjęte w procesie opracowywania planów gospodarowania wodami programy działań ujęte 
w Programie wodno-środowiskowym kraju posiadają podstawowe znaczenie dla strategii 
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem. Plany zawierają 
ich syntetyczną prezentację. Realizując przedmiotową pracę Wykonawca opierał się zarówno 
na zaktualizowanych wersjach ww. Programów, jak również na wersjach sprzed aktualizacji, 
a które to wersje były podstawą opracowania PWŚK. Z cyklem weryfikacji planu zgodnie 
z Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/WE (RDW) wiąże się również ocena efektów 
i skuteczności ich wprowadzenia. Bardzo ważne jest uwzględnienie postępu naukowo-
technicznego oraz udział w procesie weryfikacji planu społeczności lokalnych, ludzi nauki, 
polityki, ale także reprezentantów przemysłu, rolnictwa i organizacji pozarządowych. 

Według Komisji Europejskiej wszystkie raporty związane z implementacją RDW mają 
służyć: 

• ocenie problemów w zakresie gospodarowania wodami w poszczególnych krajach, 

• ocenie stanu procesu planowania w poszczególnych krajach, 

• analizom porównawczym prowadzonym przez Komisję Europejską, 

• planowaniu przyszłych prac. 
Gwarancja porównywalności i możliwości prowadzenia ocen przekrojowych jest według 
Komisji Europejskiej zapewniona dzięki możliwości wykorzystania specjalnych 
kwestionariuszy raportowych opracowanych w ramach grupy roboczej „Raportowanie”. 

Charakterystyczną cechą systemu raportowania zaproponowanego przez Komisję Europejską 
jest jego dynamiczny charakter. 

Podkreśla się, że kluczowym elementem dla raportowania programów działań jest stan części 
wód. W rezultacie dla tych, które nie osiągnęły dobrego stanu przed edycją pierwszych 
planów gospodarowania wodami (22 grudnia 2009 roku) należy zrealizować program działań, 
który to umożliwi do roku 2015. RDW podkreśla, że w niektórych przypadkach oprócz 
podjęcia działań podstawowych konieczne są działania uzupełniające. 

Proces planowania według RDW jest procesem ciągłym realizowanym w sześcioletnich 
cyklach a pomiędzy poszczególnymi edycjami planów następuje ocena wyników, 
wprowadzanie zmian, w tym zmian wynikających z identyfikacji nowych danych, 
przeprowadzanych kolejnych analiz uzupełniających jak również zmian wynikających m. in. 
z poprawy stanu wód i weryfikacji podziału na jednolite części wód. Planowanie 
wykorzystuje na każdym etapie możliwie pełne dane, dostępne techniki i rozwiązania 
metodyczne, uwzględnia się w nim możliwość wprowadzania zmian wynikających 
z doskonalenia form danych, doskonalenia technik i metodyk oraz narzędzi badawczych. 
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2 CEL I ZAKRES REALIZACJI III ETAPU PRACY  

Celem prac III Etapu jest opracowanie: 

• sprawozdania dotyczącego postępu we wdrażaniu programów działań, zaplanowanych 
zgodnie z art. 11 RDW. Zakres, format oraz wersja językowa sprawozdania muszą być 
zgodne z wymaganiami opracowanymi przez Komisję Europejską. 

• ostatecznej wersji metodyki dla systemu monitoringu, oceny oraz skuteczności 
realizacji programów działań wynikających z planów gospodarowania wodami oraz 
programu wodno-środowiskowego kraju; 

Raport do Komisji Europejskiej wykonano zgodnie z wytycznymi KE w postaci baz Access 
(oddzielnie dla każdego dorzecza). Do raportu, na potrzeby KZGW, dołączony zostanie 
oddzielny dokument, w którym przedstawione zostaną wyjaśnienia i komentarze odnośnie 
wprowadzonych danych.  

W tym dokumencie przedstawiono ostateczną wersję metodyki dla systemu monitoringu, 
oceny oraz skuteczności realizacji programów działań wynikających z planów 
gospodarowania wodami oraz programu wodno-środowiskowego kraju. 

W ramach projektu metodyki w I Etapie założono w zakresie oceny realizacji działań 
pod kątem ich stanu wdrożenia wraz ze sporządzeniem sprawozdania do KE dot. 
postępu we wdrażaniu programów działań następujące kroki : 

• Zestawienie wszystkich działań zawartych w PWŚK z przypisaniem dla każdego 
działania jednostek odpowiedzialnych za jego realizację przy czym planowane jest 
uporządkowanie działań zarówno z uwagi na rodzaj działania/grupy działań, jak 
również klasyfikacji pod kątem możliwości zastosowania odpowiednich rodzajów 
mierników oceny realizacji działań i ich skuteczności. 

• Zestawienie wszystkich działań wymaganych na mocy art. 11 i załącznika VI części B 
Ramowej Dyrektywy Wodnej, z przypisaniem dla każdego działania jednostek 
odpowiedzialnych za ich realizację – zakłada się skonfrontowanie działań 
wymienionych w PWŚK z odpowiednimi działaniami o których mowa w art. 11 
i załącznika VI części B RDW i w konsekwencji ich merytoryczną klasyfikację. 

• Wskazanie dla każdego działania/rodzaju/grupy działań jednostki 
monitorującej/kontrolującej jego wdrażanie – wskazania zostaną opracowane na 
podstawie analizy obowiązujących zapisów krajowych, w przypadku braku takich 
zapisów w odniesieniu do konkretnych działań/rodzaju/grup działań takie wskazania 
zostaną zaproponowane. 

• Opracowanie dla każdego działania/rodzaju/grupy działań, co najmniej jednego 
wskaźnika/miernika umożliwiającego ocenę stopnia realizacji (postępu we wdrażaniu) 
tego działania/rodzaju/grupy działań – na podstawie wykonanej klasyfikacji 
działań/rodzaju/grup zostaną zaproponowane odpowiednie mierniki, założeniem tej 
części pracy jest stosowanie mierników ilościowych na podstawie danych od 
podmiotów kontrolujących odpowiednie działania. 

• Podanie, w odniesieniu do każdego działania/rodzaju/grupy działań, sposobu 
dokumentowania monitoringu/postępu we wdrażaniu i przekazywania informacji 
o jego wynikach – opracowane zostaną procedury w oparciu o obowiązujące przepisy 
dot. monitorowania postępów we wdrażaniu działań/rodzaju/grup działań 
i raportowaniu o jego wynikach, w przypadku braku takich przepisów w odniesieniu 
do konkretnych działań/rodzaju/grup działań takie procedury zostaną zaproponowane. 
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• Opracowanie sposobów kontroli realizacji poszczególnych działań, w tym określenia 
wymogów co do terminów, częstotliwości, minimalnej liczby itp. wykonywania 
kontroli – określone zostaną w oparciu o obowiązujące przepisy dot. kontroli realizacji 
poszczególnych działań, w przypadku braku takich przepisów w odniesieniu do 
konkretnych działań/rodzaju/grup działań takie procedury zostaną zaproponowane. 

• Określenie zależności pomiędzy wymaganiami art. 11 RDW oraz art. 156 ustawy 
Prawo wodne – w pracy nastąpi przypisanie działaniom określonym w art. 11 RDW 
grup działań kontrolnych wymienionych w art. 156 PW wraz z określeniem jednostek 
kontrolujących.  

• Określenie formy, zakresu i powiązań oraz opracowanie wytycznych do prowadzenia 
kontroli wynikającej z art. 156 ustawy Prawo wodne i art. 11 RDW – w zależności od 
przedmiotu kontroli, proponuje się opracowanie przejrzystych procedur i formularzy 
dla jednostek kontrolujących zgodnie z wyżej wymienioną analizą zależności. Na tym 
etapie zostanie przeprowadzona wariantowa analiza możliwych nakładów 
finansowych i wielkości niezbędnych zasobów ludzkich koniecznych do spełnienia 
wymagań w zakresie kontroli wynikającej z art. 156 ustawy Prawo wodne. 

• Opracowanie sprawozdawczości poszczególnych jednostek odpowiedzialnych za 
wykonanie/wdrażanie działania, w tym określenie częstotliwości wykonywania 
sprawozdań i sposobów ich przekazywania, a także opracowanie wzorów formularzy 
sprawozdawczych - sprawozdawczość określona zostanie w oparciu o obowiązujące 
przepisy z uwzględnieniem obowiązujących wzorów formularzy sprawozdawczych 
i procedur dot. częstości ich wykonywania i przekazywania, w przypadku braku takich 
przepisów w odniesieniu do konkretnych działań/rodzaju/grup działań zaproponowane 
zostaną odpowiednie rozwiązania. 

• Opracowanie sprawozdawczości poszczególnych jednostek odpowiedzialnych za 
monitorowanie/kontrolowanie wykonania poszczególnych działań/rodzaju/grupy 
działań, w tym określenie częstotliwości wykonywania sprawozdań i sposobów ich 
przekazywania, a także opracowania wzorów formularzy sprawozdawczych – 
sprawozdawczość określona zostanie w oparciu o obowiązujące przepisy 
z uwzględnieniem obowiązujących wzorów formularzy sprawozdawczych i procedur 
dot. częstości ich wykonywania i przekazywania, w przypadku braku takich przepisów 
w odniesieniu do konkretnych działań/rodzaju/grup działań zaproponowane zostaną 
odpowiednie rozwiązania. 

W zakresie oceny skuteczności działań: 

• Opracowanie sposobu dokonywania oceny oraz skuteczności realizacji programów 
działań wynikających z planów gospodarowania wodami, programu wodno-
środowiskowego kraju oraz art. 11 i załącznika VI części B Ramowej Dyrektywy 
Wodnej – ocena realizacji programów działań (stanu wdrożenia) zostanie wykonana w 
oparciu o zaproponowane wskaźniki, o których mowa wyżej, a ocena skuteczności 
realizacji programów działań na podstawie danych monitoringowych o stanie 
środowiska. Opracowanie sposobu dokonywania oceny wpływu realizacji 
zaplanowanych programów działań na stan wód i ekosystemów od wód zależnych 
a w szczególności na poprawę stanu wszystkich kategorii wód – na podstawie danych 
monitoringowych o stanie wód, w przypadku braku monitoringu zaproponowane 
zostaną odpowiednie rozwiązania.  

• Analizę przyczyn rozbieżności w realizacji planowanych programów działań 
i w osiąganiu zamierzonych celów środowiskowych – analizy dokonane zostaną na 
podstawie danych z monitoringu realizacji działań i skuteczności działań. 
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• Ustalenie kryteriów warunkujących konieczność podjęcia dodatkowych działań dla 
osiągnięcia celów RDW – zakłada się, że kryteria zostaną uzależnione od stopnia 
rozbieżności na podstawie analiz przyczyn rozbieżności i dotyczyć będą działań dla 
osiągnięcia celów RDW w ramach kolejnego cyklu planistycznego.  

 

W Etapie I na bazie zapisów PWŚK sformułowano dla każdego działania optymalne z punktu 
widzenia oceny stopnia realizacji i skuteczności działań wskaźniki. Przyporządkowano 
również jednostki odpowiedzialne za realizację działań, kontrolę realizacji, monitoring, które 
potencjalnie powinny być w posiadaniu danych niezbędnych do obliczenia wskaźników. 
W przypadku niektórych działań, wystąpiły trudności z jednoznacznym przyporządkowaniem 
jednostki odpowiedzialnej lub kontrolującej z powodu niejednoznacznych zapisów w PWŚK 
bądź informacji od jednostek (uzyskanej w trakcie przeprowadzonej przez KZGW konsultacji 
wyników Etapu I prac), że realizacja lub kontrola danego działania nie wchodzi w zakres ich 
obowiązków, najczęściej motywując to brakiem podstawy prawnej. Zakres jednostek 
odpowiedzialnych za realizację działań zapisanych w PWŚK jest bardzo szeroki, począwszy 
od indywidualnych właścicieli budynków nie obsługiwanych przez system kanalizacji 
zbiorczej lub właścicieli gruntu, poprzez wszystkie szczeble jednostek samorządu 
terytorialnego, instytucje państwowe związane z ochroną środowiska lub gospodarką wodną, 
na ministerstwach kończąc.  

W Etapie II przeprowadzono analizę istniejących baz danych i konsultowano się z ich 
dysponentami co do zakresu i formy posiadanych danych. Rozpoznanie wykazało brak baz 
on-line (elektronicznych) uzupełnianych na bieżąco, co pozwoliłoby na uzyskanie informacji 
o stanie realizacji działań na dany dzień. Dane gromadzone i opracowywane są w cyklach 
rocznych a jednostki odpowiedzialne za działania ich nie udostępniają bez weryfikacji lub 
oficjalnego zatwierdzenia, co trwa na ogół cały następny rok. Intencją Wykonawcy było 
uzyskanie jak największej liczby danych z istniejących baz, raportów lub sprawozdań celem 
uniknięcia rodzącej błędy podwójnej sprawozdawczości oraz ograniczenia zakresu prac 
jednostek odpowiedzialnych za przygotowanie danych do przyszłego raportowania PWŚK.  

Niewystarczająca zawartość istniejących baz danych, rozbudowany zakres jednostek 
odpowiedzialnych lub brak sprecyzowanej jednostki odpowiedzialnej spowodował 
konieczność zdobycia informacji drogą ankietyzacji. Za najniższy szczebel jednostki 
ankietyzowanej uznano gminę, która powinna nadzorować działania przypisane właścicielom 
budynków lub gruntów. 

Na bazie doświadczeń Etapu I i II opracowano ostateczną wersję metodyki opartą na realnych 
możliwościach uzyskania danych do oceny postępów w realizacji działań oraz gotowości 
jednostek realizujących lub kontrolujących do współpracy w tym zakresie. Nie ma bowiem 
podstaw prawnych, które zobowiązywałby jednostki do prowadzenia sprawozdawczości 
ściśle na potrzeby PWŚK. W przypadku niektórych działań (np. działanie wynikające 
z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej) nawet jeżeli jednostki są 
prawnie zobowiązane do realizacji działania lub prowadzenia kontroli to tego nie robią. 

Dla większości działań nie ma możliwości uzyskania pełnej zakładanej sprawozdawczości na 
poziomie jednostki realizującej, monitorującej i kontrolującej gdy taki układ prawnie nie 
istnieje. Równocześnie przy takiej ilości jednostek realizujących dążenie do utworzenia dla 
każdego działania takiej struktury spowoduje powstanie trudnego do obsługi bez 
oprogramowań informatycznych rozbudowanego systemu sprawozdawczości.  

W praktyce (przy realizacji Etapu II) choć starano się uzyskać informację od wszystkich 
jednostek, które potencjalnie mogą ją posiadać, to uzyskiwano ją od jednostki realizującej lub 
kontrolującej/monitorującej jeżeli była do tego prawnie zobowiązana. Dla większości działań 
jedyną możliwą drogą uzyskania danych na temat realizacji działań jest ankietyzacja 
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przeprowadzana w przyszłości przez KZGW co powoduje połączenie funkcji monitorującej 
i kontrolnej, przy równoczesnym uproszczeniu form sprawozdawczości do jednego 
formularza.  

W Etapie III przygotowano wzory formularzy (plik Formularze) dla działań dla których nie 
ma funkcjonujących form sprawozdawczości. Przedstawiono je w formacie Word, jako 
zestaw zebranych, zweryfikowanych na bazie prac w poprzednich etapach pytań do danej 
jednostki. W praktyce tak jak to przeprowadzono w Etapie II formularz jak i system 
rozsyłania i gromadzenia danych powinien mieć formę elektroniczną z odpowiednim 
oprogramowaniem.  

3 ZESTAWIENIE DZIAŁA Ń ZAWARTYCH W PW ŚK I WYMAGANYCH 
NA MOCY ART. 11. RDW I ZAŁ ĄCZNIKA VI CZ ĘŚĆ B WRAZ 
Z OKREŚLENIEM ICH WZAJEMNYCH RELACJI I PRZYPISANIEM 
JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJ Ę 

Przeprowadzono analizę przyporządkowania działań do grup/kategorii w następujących 
dokumentach:  

• Tekst Programu wodno-środowiskowego kraju (PWŚK) – rozdział 4 – Struktura 
Programu, 

• Katalog działań - załącznik 6 PWŚK, 

• Baza Access z działaniami dla SCWP - załącznik 2 PWŚK,  

• Katalog działań uzupełniających i zestaw działań dla dorzeczy związanych z wodami 
podziemnymi – załącznik 3 PWŚK, 

• Baza Access WFD Reporting Database v6-ALL.  
W trakcie analizy dokumentów stwierdzono brak spójności pomiędzy nimi i różny, niezgodny 
z zapisami RDW i formą jej raportowania sposób grupowania działań.  

Podział na grupy działań według RDW i struktury raportu przedstawia się następująco: 
Grupa I 

Działania podstawowe ściśle wynikające z zapisów 11 Dyrektyw wymienionych w Części A 
Załącznika VI RDW (w raporcie Basic Measures) raportowane na podstawie zapisów 
i schematów właściwych dla danej Dyrektywy. W raporcie z postępu wdrażania programu 
działań RDW wymagany jest opis słowny. 

Grupa II 

Działania podstawowe wynikające z art. 11 RDW pkt. 3 b-j (w raporcie Other Basic 
Measures) raportowane na podstawie wskaźników częściowo (dla działań powtarzających się 
w skali europejskiej) wypracowanych przez grupę roboczą do spraw raportowania. 

Grupa III 

Działania uzupełniające (w raporcie Supplementary Measures) wynikające z art. 11 pkt. 4 i 5 
(otwarty wykaz działań w części B załącznika VI RDW) przypisane do działania 
podstawowego, raportowane na podstawie wskaźników częściowo (dla działań 
powtarzających się w skali europejskiej) wypracowanych przez grupę roboczą do spraw 
raportowania. 

W skoroszycie Excel katalog bazując na katalogu działań (załącznik 6) wprowadzono 
kolumny z przyporządkowaniem działania wg załącznik 2 PWŚK i bazy Access WFD 
Reporting Database v6-ALL. Wpisano również jednostkę odpowiedzialną za realizację 
działania oraz jednostkę kontrolującą realizację działania. 
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W skoroszycie Excel katalog wód podziemnych zebrano informację na temat działań dla wód 
podziemnych wraz z próbą ustalenia wzajemnych relacji pomiędzy działaniami 
raportowanymi do UE a zapisanymi w PWŚK. 

4 PODSTAWY METODYCZNE DLA KONTROLI REALIZACJI PW ŚK  

Kontrolę gospodarowania wodami wykonują: Prezes KZGW, dyrektorzy regionalnych 
zarządów, Inspekcja Sanitarna (IS), oraz Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ) (Art. 156 PW). 

Prezes KZGW i dyrektorzy poszczególnych RZGW sprawują kontrolę w zakresie: 

• stanu realizacji planów i programów dotyczących gospodarki wodnej, ustalonych na 
podstawie ustawy, 

• korzystania z wód, 

• przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy 
Prawo wodne, 

• utrzymania wód oraz urządzeń wodnych, 

• przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków oraz ograniczeń, 

• przestrzegania warunków obowiązujących w strefach i obszarach ochronnych 
ustanowionych na podstawie ustawy Prawo wodne, 

• przestrzegania warunków obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych oraz na 
obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, 

• stanu zabezpieczenia przed powodzią oraz przebiegu usuwania skutków powodzi 
związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych, 

• ustawiania i utrzymywania stałych urządzeń pomiarowych na brzegach i w wodach, 

• wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót lub czynności, które mogą zagrażać 
tym urządzeniom lub spowodować ich uszkodzenie, 

• usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego w zakresie gospodarki 
wodnej. 

 
Inspektor Sanitarny kontroluje stan jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności oraz 
wody w kąpieliskach, natomiast do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należą: 

• ochrona wód przed zanieczyszczeniem, 

• kontrola jakości wód przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków 
w warunkach naturalnych, 

• kontrola stężeń azotanów w wodach wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu 
ze źródeł rolniczych. 

Analizując zapisy ustawy w zakresie objętym niniejszą pracą stwierdzić należy, że kontrola 
gospodarowania wodami w zakresie dotyczącym programu wodno-środowiskowego kraju 
należy do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W konsekwencji kontrola stanu 
realizacji zapisanych w nim programów działań winna należeć również do Prezesa Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej.   

Natomiast zgodnie z kolejnymi zapisami zamieszczonymi w przywołanej ustawie możliwe 
jest współdziałanie przy wykonywaniu czynności kontrolnych bowiem: 
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Prezes Krajowego Zarządu współdziała w wykonywaniu czynności kontrolnych z innymi 
organami kontroli, organami administracji publicznej, organami obrony cywilnej oraz 
organizacjami społecznymi. 

Współdziałanie to obejmuje w szczególności: 

1) rozpatrywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli, 

2) przekazywanie właściwym organom administracji publicznej informacji o wynikach 
przeprowadzonych kontroli, 

3) wymianę informacji o wynikach kontroli, 

4) współpracę ze Strażą Graniczną w wykonywaniu kontroli w strefie nadgranicznej. 

Analizując PWŚK i zawarte w nim programy działań można dokonać dodatkowo również 
innych klasyfikacji tych działań niż przewiduje RDW (podstawowe , uzupełniające).  

Pierwsza klasyfikacja związana jest z typem działania. W ramach tej klasyfikacji wyróżnić 
można:  

• działania o charakterze prawnym (w tym między innymi opracowanie i przyjęcie 
określonych w PWŚK aktów prawnych), 

• działania o charakterze monitorująco-kontrolnym (w tym między innymi kontrola 
składowisk odpadów), 

• działania o charakterze planistycznym (w tym między innymi opracowanie 
warunków korzystania z wód dla regionów wodnych, opracowanie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających wymagania ochrony 
środowiska), 

• działania o charakterze inwestycyjnym (w tym między innymi KPOŚK), 

• działania o charakterze informacyjno szkoleniowym (w tym między innymi 
informowanie o jakości wody w kąpieliskach). 

Druga klasyfikacja związana jest ze źródłowymi programami  z których pochodzą działania 
zapisane w PWŚK. Oczywiście w ślad za określeniem ich źródła powinna być również 
możliwa identyfikacja odpowiedzialnych za ich opracowanie i realizację. 

W ramach tej klasyfikacji wyróżnić można: 

• działania wynikające z dyrektyw, które zostały objęte „ramami RDW”  –załącznik 
VI część A (w tym dyrektywy, których postanowienia i wynikające z nich rozwiązania 
są wdrażane nie (lub nie tylko) przez Ministra Środowiska i jego agendy),  

• działania wynikające bezpośrednio z zapisów RDW (w tym między innymi dążenie 
do wdrożenia zasady zwrotu kosztów za usługi wodne), 

• działania włączone z innych programów realizowanych przez jednostki 
nadzorowane przez Ministra Środowiska (w tym między innymi Krajowy Program 
Zwiększania Lesistości), 

• działania wynikające z programów NSRO (Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia 2007-2013) skojarzone z celami RDW nadzorowane i realizowane 
przez inne jednostki administracji (w tym między innymi Ministra Rolnictwa 
i Rolnictwa Rozwoju Wsi), 

• działania zaproponowane w ramach PWŚK (w tym między innymi opracowanie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Zaproponowane powyżej dwie klasyfikacje pokazują jak szeroki jest merytoryczny zakres 
PWŚK i jak skomplikowana jest jego wykonawcza struktura organizacyjna wynikająca 
z różnych kompetencji i związków pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za realizację 
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poszczególnych działań. W tym kontekście wydaje się ,że zapis w Prawie Wodnym o kontroli 
(w rozumieniu ustawy) stanu realizacji PWŚK wykonywanej przez Prezesa będzie wymagał 
zmian i pewnego doprecyzowania.  

W rezultacie wspólnie z Zamawiającym zdefiniowano na potrzeby niniejszej pracy kontrolę 
stanu realizacji PWŚK wykonywaną przez Prezesa jako:  

• badanie zgodności stanu faktycznego ze stanem postulowanym w PWŚK,  

• badanie ilościowego i jakościowego stanu zaawansowania prac, 

• współdziałanie w wykonywaniu czynności kontrolnych z innymi organami kontroli, 
organami administracji publicznej, organami obrony cywilnej oraz organizacjami 
społecznymi. 

Szczegółowe rozwiązania dotyczące kontroli zdefiniowano przy każdym działaniu 
zamieszczonym w katalogu PWŚK. 

5 PODSTAWY METODYCZNE OCENY STOPNIA REALIZACJI DZIAŁA Ń  

Podstawę do opracowania metodyki oceny stopnia realizacji działań stanowią wytyczne do 
raportu: Progress on the implementation of the Programmes of Measures. 

Poniżej opisano pokrótce informacje wymagane w raporcie 2012 pomijając informacje 
opcjonalne, których umieszczenie w raporcie nie jest obowiązkowe.  

W wytycznych sformułowano wymagania raportowe w odniesieniu do 4 grup informacji.  

1. Raportowanie działań podstawowych wynikających z art. 11.3(a) (11 Dyrektyw 
z aneksu VI część A).  

W przypadku tych działań nie oczekuje się szczegółowych informacji gdyż dane te są 
przekazywane Komisji Europejskiej (KE) w raportach z poszczególnych dyrektyw. Raport 
(tekst do 2 000 znaków) ma zawierać generalne oszacowanie stopnia ich wdrożenie 
w szczególności w stosunku do ich udziału w osiąganiu celów RDW (ogólne dane ilościowe 
jeżeli są dostępne). 

2. Raportowanie działań podstawowych art. 11.3(b) do 11.3(l) i działań 
uzupełniających. 

Dla wszystkich działań z obu tych grup wzmagana jest informacja nt.: 

• Instytucji odpowiedzialnej za realizacje działania, 

• Źródeł finansowania, z informacją o wykorzystaniu funduszy unijnych, 

• Statusu wdrożenia (przewidywany do 22 grudnia 2012 roku) ocenianego za pomocą 
wskaźnika jakościowego wg opisu j.n., 

• Dla działań nie inwestycyjnych 
o Nie rozpoczęte – nie przewiduje się rozpoczęcia działania do końca 2012 roku, 

o W trakcie – działanie się rozpoczęło i postępuje, 

o Ukończone, 

• Dla działań inwestycyjnych  
o Nie rozpoczęte – nie rozpoczęto procedur administracyjnych i technicznych, 

o W trakcie planowania – procedury administracyjne rozpoczęte, ale nie 
zakończone, 

o W trakcie budowy – budowa rozpoczęta nie zakończona, 

o Ukończone – budowa zakończona, może być w fazie rozruchu. 
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Dla działań nie rozpoczętych i dla działań będących w trakcie realizacji których realizacje jest 
istotnie opóźniona wymagane jest wyjaśnienie przyczyn opóźnień i przeszkód w realizacji. 

3. Szczegółowe raportowanie w kluczowych typów działań  
Dla każdego dorzecza należy zidentyfikować ograniczoną liczbę kluczowych typów działań, 
obejmujących jedno lub więcej działań spośród działań podstawowych art. 11.3(b) do 11.3(l) 
i działań uzupełniających. Stopień ich realizacji (stan wdrożenia), przewidywany do 
22 grudnia 2012 roku, oceniany będzie za pomocą wskaźnika(ów) ilościowego(ych), 
z podziałem na działania nie rozpoczęte, w trakcie realizacji i zakończone (por. status 
wdrożenia powyżej). Wytyczne zalecają raportowanie tych typów działań, które są 
najbardziej istotne dla obszaru dorzecza. Dla działań powtarzających się w skali UE 
zaproponowano listę 16-tu kluczowych działań i odpowiednie wskaźniki ilościowe które 
należy zastosować jeśli dany kluczowy typ działań zostanie uznany za istotny dla dorzecza. 
Dla każdego z kluczowych typów działań zaproponowano kilka wskaźników z których 
przynajmniej jeden musi być raportowany, w podziale na opisane wyżej kategorie dot. statusu 
realizacji. Jest możliwość wprowadzenia własnych kluczowych działań i wskaźników stanu 
ich realizacji (wymagana definicja, jednostka, wartość bazowa, wartość świadcząca 
o postępie) jeśli zdefiniowana na poziomie UE lista kluczowych działań okaże się 
niewystarczająca. 

Przykładowe wskaźniki zaproponowane w wytycznych opisano poniżej: 

Redukcja zanieczyszczeń ze źródeł punktowych: 

• Równoważna liczba mieszkańców objęta działaniem. 

• Liczba projektów przypadająca na jednolitą część wód lub ich grupę (nie stosowane 
dla sub-unit i RBD). 

• Przewidywane całkowite koszty działania w euro. 

Redukcja zanieczyszczeń ze źródeł obszarowych: 

• Powierzchnia (km2) użytków rolnych objętych działaniami zmierzającymi do 
ograniczenia zanieczyszczenia związkami biogennymi. 

• Powierzchnia (km2) użytków rolnych objętych działaniami zmierzającymi do 
ograniczenia zanieczyszczenia pestycydami.  

• Przewidywane całkowite koszty działania w euro. 

• Liczba projektów przypadająca na jednolitą część wód lub ich grupę (nie stosowane 
dla sub-unit i RBD). 

Działania naprawcze dla miejsc zanieczyszczonych w przeszłości (osady, wody 
podziemne, gleba): 

• Powierzchnia (km2) objęta działaniem, 

• Liczba miejsc, objętych działaniem. 

• Przewidywane całkowite koszty działania w euro. 

Hydromorfologia: 

• Liczba projektów służących zwiększeniu ciągłości rzeki przypadająca na jednolitą 
część wód lub ich grupę (nie stosowane dla sub-unit i RBD), 

• Długość rzeki (km), na której polepszono warunki hydromorfologiczne, 

• Powierzchnia RBD (km2), na której polepszono warunki hydromorfologiczne, 

• Liczba projektów służących polepszeniu warunków hydromorfologicznych, 
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• Liczba projektów służących polepszeniu reżimu przepływu (przepływ nienaruszalny) 
w tym pozwolenia przypadająca na jednolitą część wód lub ich grupę (nie stosowane 
dla sub-unit i RBD), 

• Długość rzeki (km), na której polepszono reżim przepływu, 

• Przewidywane całkowite koszty działania w euro. 

Ilość wody (działania techniczne): 

• Powierzchnia objęta projektami zwiększenia efektywności nawadniania, 

• Liczba projektów służących zwiększeniu efektywności nawadniania, 

• Przewidywane całkowite koszty działania w euro. 

Zwrot kosztów za usługi wodne (nie dzielony na kategorie): 

• Liczba ludności objęta zasadą zwrotu kosztów za usługi wodne w stosunku do 
przewidywanej, 

• Powierzchnia (km2) objęta zasadą zwrotu kosztów za usługi wodne dla gospodarstw 
domowych w stosunku do przewidywanej, 

• Liczba jednostek przemysłowych objęta zasadą zwrotu kosztów za usługi wodne 
w stosunku do przewidywanej, 

• Powierzchnia (km2) objęta zasadą zwrotu kosztów za usługi wodne dla rolnictwa 
w stosunku do przewidywanej. 

Inne działania: 

• Liczba gospodarstw rolnych objęta serwisem doradczym w stosunku do 
przewidywanej, 

• Powierzchnia obszarów rolniczych objęta serwisem doradczym w stosunku do 
przewidywanej 

• Liczba ustanowionych obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych 
w stosunku do wyznaczonych do ustanowienia 

• Liczba badań, studiów, projektów rozwojowych, 

• Przewidywane całkowite koszty badań, studiów, projektów rozwojowych w euro, 

• Działania techniczne na rzecz ograniczenia emisji substancji priorytetowych (liczba 
pozwoleń, liczba projektów, koszty), 

• Działania techniczne na rzecz polepszenia oczyszczania ścieków przemysłowych poza 
IPPC (liczba projektów, koszty). 

4. Inne informacje 
Krótkie podsumowanie (max. 5 000 znaków) stanu realizacji programu działań obejmujące 
informacje nt. głównych przeszkód i osiągnięć w jego realizacji. 

Przedstawione streszczenie wytycznych daje wyobrażenie odnośnie zasad raportowania, które 
dla działań z PWŚK raportowanych do KE powinny być zachowane.  

Komisja Europejska przygotowała dla każdego państwa członkowskiego częściowo 
wypełnioną w oparciu o raport 2010 bazę Access dla raportu 2012. Należy się spodziewać, że 
ten tryb będzie kontynuowany przy dalszych raportach. Istotnym jest więc skorygowanie 
błędów powstałych przy opracowaniu raportu 2010, tak aby nie powodowały trudności 
z wypełnianiem kolejnych raportów.  

W przypadku działań raportowanych na potrzeby krajowe zastosowano podobny sposób 
podejścia, może w niektórych przypadkach uproszczony tylko do dwóch kategorii tj. działanie 
nie wykonane, działanie wykonane. W przypadku działań wynikających z Dyrektyw 
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z Aneksu VI część A dla których w raporcie 2012 wymagany jest ogólny opis 
zaproponowano również wskaźniki stopnia realizacji i skuteczności.  

6 PODSTAWY METODYCZNE OCENY SKUTECZNO ŚCI DZIAŁA Ń  

Podstawowy cel RDW to osiągnięcie dobrego stanu/potencjału ekologicznego i dobrego stanu 
chemicznego, mierzonego za pomocą normowanych elementów jakości. Wartości tych 
elementów określane są na podstawie badań monitoringowych wód, a porównanie 
z wartościami normatywnymi pozwala na stwierdzenie czy cel podstawowy został osiągnięty 
i ewentualnie które elementy jakości wpływają na nieosiągnięcie celu. Należy sobie jednak 
zdawać sprawę z tego, że czas reakcji środowiska na dane działania np. dotyczące 
zanieczyszczeń obszarowych może sięgać kilku do kilkudziesięciu lat (czas retencji 
zanieczyszczeń w gruncie). W przypadku niektórych działań np. edukacyjnych trudno jest 
określić, na który element jakości mogą mieć pośredni wpływ oraz po jakim czasie przyniosą 
efekty.  

Dlatego też jako wsparcie dla analizy opartej na badaniach monitoringowych zaproponowano 
dla poszczególnych działań (o ile było to możliwe) wskaźniki skuteczności odzwierciadlające 
zmniejszenie presji na środowisko. 

Działania przyporządkowano do następujących grup ze względu na możliwość 
bezpośredniego (określonego w sposób ilościowy lub w skali jakościowej) przełożenia na 
określony element jakości oraz spodziewany czas reakcji środowiska: 

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

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

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

W niewielu przypadkach możliwe było określenie wskaźnika skuteczności bezpośrednio 
powiązanego z elementem jakości. na przykład w postaci zredukowanego, na skutek budowy 
lub modernizacji oczyszczalni, ładunku związków biogennych, co powinno wywołać reakcję 
środowiska i znaleźć bezpośrednie odzwierciedlenie w badaniach monitoringowych w postaci 
zmniejszenia stężenia związków azotu i fosforu. Przyjęto więc wskaźniki pośrednio 
wskazujące na potencjalną możliwość poprawy stanu środowiska. W przypadku stwierdzenia 
na podstawie badań monitoringowych braku pozytywnych efektów poprawy stanu 
ekologicznego i chemicznego wód opracowane wskaźniki dostarczą uzupełniającej informacji 
czy zaplanowane działania będą skuteczne, ale w dłuższej pespektywie czasowej, czy należy 
podjąć dodatkowe działania. 

Wybrano zlewnie bilansowe RZGW jako podstawowe jednostki przestrzenne do analiz 
skuteczności, co wynika z zakresu danych monitoringowych. W przypadku działań 
dotyczących wód podziemnych jednostką przestrzenną będzie jednolita część wód 
podziemnych. 
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Brak odpowiednich elektronicznych baz danych z wynikami monitoringu komunalnych i 
przemysłowych punktowych źródeł zanieczyszczeń poważnie utrudnia ocenę stopnia 
skuteczności realizacji zadań wynikających z przepisów prawa UE oraz krajowych w zakresie 
ochrony wód przed zanieczyszczeniami. Sytuacja ta zmusza do poszukiwania i wypracowania 
rozwiązań zastępczych umożliwiających wywiązanie się Polski z obowiązku 
sprawozdawczości do Unii Europejskiej.  

W celu oceny skuteczności działań realizowanych w Polsce w latach 2007 – 2011 możliwe 
jest zastępcze wykorzystanie danych z Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie 
jakości jednolitych części wód rzek i jezior.  

Ma to szczególne znaczenie w zakresie oceny skuteczności podejmowanych i realizowanych 
zadań wynikających z Dyrektywy Rady 96/61/WE z 24 września 1996 r. dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania i ograniczenia zanieczyszczeń, jak również Dyrektywy 
2006/11/WE w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego niektórymi substancjami 
niebezpiecznymi odprowadzanymi do środowiska wodnego oraz Dyrektywy 80/68/EWG 
w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem przez niektóre substancje 
niebezpieczne. 

W tej sytuacji jedynym rzetelnym źródłem informacji o stanie środowiska wodnego w Polsce 
są wyniki pomiarów wskaźników jakości wód uzyskiwane w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska przez Inspekcję Ochrony Środowiska.  

Wobec czego w pierwszej kolejności należy przypisać punktom pomiarowo-kontrolnym 
badanym w latach 2007 – 2011 i zlokalizowanym na rzekach i jeziorach, identyfikator danego 
obszaru bilansowego RZGW. Zaznaczyć należy, że liczba punktów pomiarowo-kontrolnych 
badanych w poszczególnych latach od 2007 do 2011 roku zawiera się w przedziale od 1 000 
do 1 500 ppk w zależności od roku. Biorąc to pod uwagę, analizą należy objąć wszystkie 
punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu wód powierzchniowych, badane w latach 2007 – 
2011. 

Osobne warstwy z punktami pomiarowo-kontrolnymi badanymi w poszczególnych latach 
należy nałożyć na warstwę 102 obszarów bilansowych RZGW. Dla każdego punktu leżącego 
na danym obszarze należy przypisać, za pomocą operatorów geograficznych, identyfikator 
danego obszaru bilansowego.  

W dalszej kolejności należy skoncentrować prace na przetworzeniu danych w zakresie zmian 
stężeń odpowiednich wskaźników jakości wód zmierzonych w punktach pomiarowo-
kontrolnych badanych w latach 2007 – 2011. 

W celu określenia zmian jakości wody w obszarach bilansowych wyznaczonych przez 
KZGW należy odnieść się do wymagań środowiskowych określonych w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dna 9 listopada 2011 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych. 

W rozporządzeniu tym zdefiniowane zostały wartości graniczne wskaźników z grupy 
wskaźników biologicznych, fizykochemicznych, substancji syntetycznych i niesyntetycznych, 
a także substancji priorytetowych.  

Średnia liczba pomiarów w/w substancji mierzonych w samych tylko punktach pomiarowo-
kontrolnych rzek w ciągu jednego roku wynosi około 300 000 wyników. Biorąc pod uwagę 
liczbę lat przewidzianą w analizie daje to w sumie konieczność przetworzenia około 
1 500 000 wyników pomiarów.  

W metodyce przyjęto, że dane ze wszystkich punktów pomiarowo-kontrolnych 
zlokalizowanych na danym obszarze bilansowym wykorzystane zostaną jako zbiorcza baza 
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do obliczenia średniego stężenia określonego wskaźnika jakości wód w danym roku 
pomiarowym.  

Dla potrzeb niniejszej metodyki do analizy przyjęto 22 wskaźniki fizyko-chemiczne 
(zał. 1 RMŚ), 23 wskaźniki należące do grupy substancji syntetycznych i niesyntetycznych 
(zał. 6 RMŚ) i 37 wskaźników z grupy substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń 
(zał. 9)  

Obliczone średnie porównane są następnie z wspomnianymi wartościami granicznymi, 
a wyniki, w których średnie stężenie przekracza dopuszczalną wartość w tabeli oznacza się 
cyfrą 1. W tabeli wynikowej dokonuje się podsumowania ilości liczby wskaźników, których 
średnie stężenie z danego roku przekracza wartość graniczną. Następnie procedurę tą 
powtarza się w kolejnych latach analizowanego okresu.  

Po zakończeniu obliczeń wyniki dla każdego obszaru bilansowego zostają zestawione we 
wspólnej tabeli. Tabela ta umożliwia dokonanie porównania w latach zmian w ilości 
wskaźników zanieczyszczeń przekraczających dopuszczalne stężenia na danym obszarze 
bilansowym, a także dokonanie porównania rodzajów substancji zanieczyszczeń 
oddziaływujących na jakość wód. Punktem odniesienia w proponowanej metodyce są wyniki 
z roku 2011.  

Zamiarem proponowanej metodyki jest ocena skuteczności podejmowanych i realizowanych 
działań w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami.  

Przykładowe zestawienie wyników w oparciu o proponowaną metodykę przedstawiono 
w poniższej tabeli w odniesieniu do wybranego obszaru bilansowego RZGW.  

 

Wynik analizy porównawczej wielkości stężeń wskaźników jakości wód z grupy 
substancji fizykochemicznych oraz substancji syntetycznych i niesyntetycznych 
w odniesieniu do wybranego obszaru bilansowego. 

WYSZCZEGÓLNIENIE WYNIK 

ZL_BIL_CD GD01 

ZL_BIL_NAM Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy 

DORZECZE Wisła 

liczba wskaźników  
przekraczających  

dopuszczalną granicę w 2007 roku 
22 zał. 1 
23 zał. 6 

3 

wskaźniki powyżej dopuszczalnej granicy 
zidentyfikowane w roku 2007  

fosforany, odczyn, zasadowość ogólna 

liczba wskaźników  
przekraczających  

dopuszczalną granicę w 2008 roku 
22 zał. 1 
23 zał. 6 

3 

wskaźniki powyżej dopuszczalnej granicy 
zidentyfikowane w roku 2008 

fosforany, odczyn, zasadowość ogólna 

liczba wskaźników  
przekraczających  

dopuszczalną granicę w 2009 roku 
22 zał. 1 
23 zał. 6 

2 
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WYSZCZEGÓLNIENIE WYNIK 

ZL_BIL_CD GD01 

ZL_BIL_NAM Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy 

DORZECZE Wisła 

wskaźniki powyżej dopuszczalnej granicy 
zidentyfikowane w roku 2009 

odczyn, zasadowość ogólna 

liczba wskaźników  
przekraczających  

dopuszczalną granicę w 2010 roku 
22 zał. 1 
23 zał. 6 

1 

wskaźniki powyżej dopuszczalnej granicy 
zidentyfikowane w roku 2010 

zasadowość ogólna 

liczba wskaźników  
przekraczających  

dopuszczalną granicę w 2011 roku 
22 zał. 1 
23 zał. 6 

0 

wskaźniki powyżej dopuszczalnej granicy 
zidentyfikowane w roku 2011 

- 

Opis wyników 

W roku 2011 żaden ze wskaźników jakości wód z grupy 
substancji fizykochemicznych oraz substancji 

syntetycznych i niesyntetycznych nie przekracza 
dopuszczalnych wartości granicznych.  

 

Podejmowane działania znajdują także odbicie w wynikach oceny stanu/potencjału 
ekologicznego jednolitych części wód. Dlatego też do oceny skuteczności podejmowanych 
działań niezbędne jest wykorzystanie wyników oceny stanu jednolitych części wód. Ocena 
taka wykonywana jest przez specjalistów z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska 
w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie 
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 
norm jakości dla substancji priorytetowych. W klasyfikacji tej wykorzystuje się rezultaty 
pomiarów i badań poszczególnych parametrów odpowiednich wskaźników jakości wód takich 
jak wskaźniki z grupy elementów biologicznych i wspierających je, elementów 
fizykochemicznych i hydromorfologicznych oraz wskaźniki chemiczne. Zgodnie z w/w 
rozporządzeniem ocena jakości wszystkich powierzchniowych kategorii jednolitych części 
wód, opiera się o wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego przy uwzględnieniu 
różnych typów wód powierzchniowych, oraz wyników stanu chemicznego. 
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7 OPIS DZIAŁA Ń/ GRUP DZIAŁA Ń OBEJMUJĄCY WSKAŹNIKI STOPNIA 
REALIZACJI ORAZ SKUTECZNO ŚCI ORAZ FORMY KONTROLI 
I SPRAWOZDAWCZO ŚCI (DZIAŁANIA Z ZAŁ ĄCZNIKA 6 PW ŚK) 

7.1 SCHEMAT OPISU 

Każde działanie/grupa działań zostało opisane według następującego schematu: 

• Nazwa działania/grupy działań. 

• Krótki opis obejmujący klasyfikację wg RDW (podano propozycję przedstawioną 
w tabeli katalog, zmiana może nastąpić po uzupełnieniu informacji patrz załącznik 2), 
podstawy prawne, uwagi, komentarze. 

• Istniejące formy sprawozdawczości związane z tym, że działanie wynika z Dyrektyw 
z Aneksu VI część A RDW, programów opracowanych w skali kraju lub 
województwa (np. program zwiększania lesistości) lub należy do zadań własnych 
jednostki administracyjnej (np. gminy) lub instytucji (np. WIOŚ, RZGW). Podano 
częstotliwość wykonywania raportów np. do Komisji Europejskiej, sposób 
gromadzenia danych pomiędzy raportami i wykonywanych sprawozdań pomiędzy 
raportami oraz formę dostępności raportów, baz danych, sprawozdań.  

• Wskaźniki stopnia realizacji działania. 

• Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania. 

• Monitoring obejmujący formę gromadzenia informacji (sposobu dokumentowania) 
dot. monitoringu/postępu we wdrażaniu działania i przekazywania informacji o jego 
wynikach do jednostek odpowiedzialnych za sprawozdawczość z realizacji działań. 

• Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działań obejmująca ocenę czy 
istniejąca sprawozdawczość (zakres i forma) jest wystarczająca do obliczenia 
wskaźników, propozycję wprowadzenia korekt w istniejącej sprawozdawczości, 
propozycję nowej formy sprawozdawczości (np. pytania ankietowe do gminy). 

• Kontrola realizacji działania obejmująca istniejące formy kontroli (jednostka 
kontrolująca, częstotliwość, sprawozdawczość dostępność danych, ocenę czy 
istniejąca forma kontroli jest wystarczająca i czy Prezes KZGW może ograniczyć 
kontrolę do oceny stopnia realizacji działania. 

Uwaga: brakuje opisu dla działania P.OP.7: Działania kontrolne związane z ochroną wód 
przed zanieczyszczeniami”, dla którego nie otrzymano informacji.  

7.2 DZIAŁANIE DK.OP.1: DOST ĘP DO INFORMACJI  

Działanie: Informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia 

Krótki opis  

Zapisy dyrektywy 98/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi i Dyrektywy 90/313/EWG w sprawie swobodnego 
dostępu do informacji o środowisku zostały przetransponowane do polskiego prawa 
i realizowane są w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Celem wymienionych wyżej dyrektyw jest 
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zapewnienie obywatelom swobodnego dostępu do informacji, w szczególności do informacji 
o jakości środowiska.  

Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację działania są: władze samorządowe (wójt, 
burmistrz, prezydent miasta), producent wody oraz organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(które sprawują nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).  

Informacje i dane udostępniane są zgodnie z przepisami – każdorazowo na wniosek 
adresowany do GIS lub organów PIS. Inną formą dostępu do informacji są coroczne raporty 
o jakości wody do spożycia, które publikowane są na stronach Internetowych organów PIS 
(w ramach raportu o stanie sanitarnym województwa) oraz raport zbiorczy publikowany na 
stronie GIS (w ramach raportu „Stan sanitarny kraju”). Raporty te w sposób opisowy podają 
ogólną ocenę jakości wody dla danego obszaru. 

Informacje o jakości wody udostępniane są również przez producenta wody i władze 
samorządowe (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).  

W przypadku stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia informacja przekazywana 
jest przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej władzom samorządowym, które 
mają obowiązek przekazać tę informację mieszkańcom natychmiast, w sposób zwyczajowo 
przyjęty. Informacja przekazywana jest także mediom oraz służbom zarządzania 
kryzysowego. 

Istniejące formy sprawozdawczości 

Co miesiąc państwowe powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne (PSSE) przesyłają do 
wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych (WSSE) dane do bazy danych „WODA-
EXCEL”, a WSSE przesyła je zbiorczo raz na kwartał do GIS. Baza danych „WODA-
EXCEL” zawiera dane o jakości wody m.in. wszystkich producentów wody, stacji 
uzdatniania wody, punktów pobierania wody, kąpielisk, miejsc wyznaczonych do kąpieli, 
basenów kąpielowych itp.  

Raz na rok (a w niektórych przypadkach, co 6 miesięcy) państwowy powiatowy inspektor 
sanitarny sporządza okresową ocenę jakości wody dla każdego producenta wody. Raz na rok 
sporządzane są oceny obszarowe odpowiednio: dla gminy i powiatu przez PSSE, dla 
województwa przez WSSE, dla kraju przez GIS. Raporty z ocen rocznych zamieszczane są na 
stronach WSSE, a raport zbiorczy na stronie GIS.  

Raz na 3 lata sporządzany jest przez GIS raport do UE. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Realizacja działania jest według prawa obligatoryjna dla odpowiedzialnych za nie instytucji, 
stąd przyjęto dla tego działania: 

• zawsze wskaźnik realizacji 1 (1 – jest ustawa, 0 – nie ma ustawy).  
Jakkolwiek powinno się dążyć do czynnego informowania w miejsce jedynie udostępniania 
danych i informacji (zgodnie z zapisami dyrektywy o dostępie do informacji). 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Dla tego działania przyjęto, że brak jest bezpośredniego przełożenia na środowisko, jednak 
większa świadomość społeczna wpływa korzystnie na stan jakości środowiska, 
w szczególności poprzez społeczną presję w zakresie podejmowania działań 
zapobiegawczych i dotyczących poprawy tego stanu. Ponieważ bardzo trudno oceniać 
efektywność działań informacyjnych, zaproponowano wskaźnik odnoszący się do 
efektywności przyjętego sposobu informowania (aktywne informowanie lub tylko 
udostępnianie informacji).  
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Wszystkie gminy (producenci wody) i organy PIS informują niezwłocznie mieszkańców 
o pogorszeniu się jakości wody do picia, jednak nie mają takiego obowiązku w przypadku 
dobrej oceny jakości. Natomiast dane są dostępne zawsze na wniosek zainteresowanego. 
W praktyce wiele gmin udostępnia aktywnie więcej informacji, niż jest zobligowana prawem.  

• Wskaźnik 1. Procent gmin aktywnie informujących mieszkańców o jakości wody 
poprzez zamieszczanie na bieżąco informacji na stronach BIP/stronach urzędów. 

• Wskaźnik 2. Średnia ważona ocen w 3 stopniowej skali, gdzie: 1 - informacja 
dostępna na wniosek, 2 - aktywne informowanie (publikowanie informacji) 
w przypadku pogorszenia jakości, 3 - informowanie po uzyskaniu aktualnych danych 
pomiarowych.  

Monitoring 

1. Ankieta wysyłana corocznie do wszystkich gmin. 

2. Monitoring prowadzony przez GIS, jako jednostkę nadrzędną dla organów PIS.  

Zasady prowadzenia monitoringu poprzez ankietyzację gmin 

Ankieta według załączonego formularza powinna być wysyłana corocznie do wszystkich 
gmin w Polsce. Do ankiety powinno zostać dołączone pismo zawierające prośbę o jej 
wypełnienie, cel dla jakiego posłużą zebrane dane i termin, do którego należy ankietę 
wypełnić.  

Reprezentatywność badania: 

Dla określenia tzw. reprezentatywnej próby badanych, których odpowiedzi na ankietę 
odzwierciedlają rozkład rzeczywisty odpowiedzi w całej populacji gmin (2 478) przejęto 
standardowe założenia dla: poziomu istotności - 0,05 i dla akceptowanego błędu - 5%. Dla 
tych założeń liczba wymaganych odpowiedzi, by można było uznać wynik badania za 
reprezentatywny wynosi 333 (ok. 14% gmin). Sądząc z badania przeprowadzonego w 2012 
roku badania, gdzie uzyskano ok. 30% wynik badania, jest to rezultat łatwy do osiągnięcia.  

Analiza wyników: 

Wskaźnikiem będzie wyliczony procent, jako stosunek liczby gmin informujących aktywnie 
i szczegółowo o jakości wody przeznaczonej spożycia w stosunku do całkowitej liczby gmin.  

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

1. Wyniki ankiety wysyłanej przez KZGW raz w roku do wszystkich gmin w Polsce. 

2. Informacja GIS  

Kontrola realizacji działania 

Organ odpowiedzialny – KZGW. Poprzez rozesłanie ankiet do urzędów gmin oraz na 
podstawie raportu i informacji GIS. 

 

Działanie: Informowanie mieszkańców o jakości wody w kąpielisku 

Krótki opis  

Realizacja tych działań gwarantuje wypełnienie celów dyrektywy dotyczącej zarządzania 
jakością wody w kąpieliskach 2006/7/WE oraz dyrektywy w sprawie swobodnego dostępu do 
informacji o środowisku 90/313/EWG. Celem wymienionych wyżej dyrektyw jest 
zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. 

Zapisy dyrektywy w sprawie zarządzania jakością wody w kąpieliskach 2006/7/WE zostały 
przetransponowane do polskiego prawa i realizowane są zgodnie Ustawą Prawo wodne, 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody 
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w kąpielisku (Dz. U. z 2011 r. Nr 36, poz. 191), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu 
wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478) i Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania 
kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2011 r. Nr 91, poz. 527). 

Za informowanie o jakości wody w kąpielisku odpowiedzialny jest organizator kąpieliska 
(który zobowiązany jest prawem do umieszczania bieżących informacji na tablicy przy 
kąpielisku) oraz organy władzy samorządowej. Organizatorzy kąpieliska oraz władze gminy 
i organy PIS zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania mieszkańców o pogorszeniu 
się jakości wody w kąpielisku, jednak nie mają takiego obowiązku w przypadku dobrej oceny 
jakości. Natomiast dane są dostępne zawsze na tablicy przy kąpielisku i u organizatora oraz 
zawsze na wniosek zainteresowanego w siedzibie organów PIS i w urzędzie gminy.  

Od 1 stycznia 2013 r. Główny Inspektor Sanitarny ma obowiązek aktualizować i prowadzić 
internetowy serwis kąpieliskowy zawierający pełną informację dotyczącą kąpielisk (serwis 
już jest udostępniony http://gis.gov.pl/dep/?dep=4&id=18). W przypadku stwierdzenia 
nieprzydatności wody do kąpieli informacja rozpowszechniana jest wśród społeczeństwa 
m.in. za pośrednictwem tablic na kąpieliskach, urzędu gminy, mediów oraz stron 
internetowych organów PIS.  

Istniejące formy sprawozdawczości  

Organy GIS wykonują oceny jakości wody w kąpieliskach, a Główny Inspektor Sanitarny raz 
na rok sporządza raport o stanie kąpielisk (informacja podana jest na stronie www).  

GIS przedstawia również Komisji Europejskiej, przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego, 
informacje o liczbie kąpielisk wraz z podaniem przyczyny zmian w ich liczbie w porównaniu 
do poprzedniego sezonu kąpielowego wraz z wykazem kąpielisk oraz sporządza po sezonie 
kąpielowym sprawozdanie o jakości wody w kąpieliskach i przekazuje do 31 grudnia Komisji 
Europejskiej. Ostatni raport opracowano w 2011 r. za rok 2011. 

Wskaźnik realizacji działania 

Realizacja działania jest wg prawa obligatoryjna dla odpowiedzialnych za nie instytucji, stąd 
przyjęto dla tego działania: 

• zawsze wskaźnik realizacji 1 (1 – jest ustawa, 0 – nie ma ustawy).  
Jakkolwiek powinno się dążyć do czynnego informowania w miejsce jedynie udostępniania 
danych i informacji, w przypadku, gdy jakość wody w kąpielisku jest odpowiednia (zgodnie 
z zapisami dyrektywy o dostępie do informacji). 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Przyjęto, że brak jest bezpośredniego przełożenia tego działania na środowisko, jednak 
większa świadomość społeczna niewątpliwie wpływa korzystnie na stan jakości środowiska, 
w szczególności poprzez społeczną presję w zakresie podejmowania działań 
zapobiegawczych i dotyczących poprawy tego stanu. Ponieważ bardzo trudno oceniać 
efektywność działań informacyjnych, zaproponowano wskaźnik odnoszący się do 
efektywności sposobu informowania (aktywne informowanie za pomocą BIP lub na stronie 
www urzędu gminy lub organizatora kąpieliska lub tylko publikowanie informacji na 
tablicach przy kąpielisku). 

• Wskaźnik . Procent gmin (na terenie których znajdują się kąpieliska) aktywnie 
informujących mieszkańców o jakości wody poprzez zamieszczanie na bieżąco 
informacji na stronach BIP/stronach urzędów. 
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Monitoring 

1. Ankieta wysyłana corocznie do gmin, na terenie, których znajdują się kąpieliska.  

2. Monitoring prowadzony przez organy PIS w zakresie przestrzegania zapisów prawa 
dotyczących obowiązków administratora kąpieliska.  

3. Monitoring prowadzony przez GIS, jako jednostkę nadrzędną dla organów PIS.  

Zasady prowadzenia monitoringu poprzez ankietyzację gmin 

Ankieta według załączonego formularza powinna być wysyłana corocznie do wszystkich 
gmin, na terenie których wyznaczono kąpieliska. Do ankiety powinno zostać dołączone pismo 
zawierające prośbę o jej wypełnienie, cel dla jakiego posłużą zebrane dane i termin, do 
którego należy ankietę wypełnić.  

Reprezentatywność badania:  

Dla określenia niezbędnej liczby ważnych odpowiedzi na ankietę, które odzwierciedlają 
rozkład rzeczywisty odpowiedzi w całej populacji gmin z kąpieliskami (w 2012 r. było ich 
221) przejęto standardowe założenia dla: poziomu istotności - 0,05 i dla akceptowanego błędu 
- 5%. Dla tych założeń liczba niezbędnych odpowiedzi, by można było uznać wynik badania 
za reprezentatywny wynosi 140 gmin (ok. 63% gmin).  

W przypadku zmiany liczby gmin, które administrują kąpieliskami konieczne jest wyliczenie 
nowej próby używając standardowych wzorów lub kalkulatorów dostępnych w Internecie 
pomagających dobrać wielkość próby np. 

 http://www.pomocstatystyczna.pl/kalkulator_proba.php. 

Analiza wyników: 

Wskaźnikiem będzie wyliczony procent, jako stosunek liczby gmin informujących 
szczegółowo o jakości wody w kąpielisku w stosunku do całkowitej liczby gmin 
posiadających kąpielisko.  

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

1. Ankieta wysyłana przez KZGW raz w roku do wszystkich gmin w Polsce. 

2. Informacja na podstawie raportu GIS. 

Kontrola realizacji działania 

Poprzez rozesłanie ankiet do urzędów gmin oraz na podstawie raportu GIS. 

 

Działanie: Prowadzenie bazy danych o środowisku i udostępnianie informacji przez Inspekcję 
Ochrony Środowiska 

Krótki opis  

Działanie realizowane jest w oparciu ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (Dz. U. 2010 r. Nr 239, poz. 1592), o ustawę z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i o ustawę z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.). 

Działanie jest realizowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Jednym z istotnych zadań 
IOŚ jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych o stanie środowiska. 
Pozyskiwane przez wojewódzkie inspektoraty dane i informacje gromadzone są w wielu 
bazach danych (m.in. JPOAT (baza jakości powietrza), JAWO (baza jakości wód 
powierzchniowych), Monitoring Wód Podziemnych, Baza zrzutów ścieków, Baza 
monitoringu składowisk.  
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Obecne w GIOŚ rozpoczęto proces budowy Krajowego Repozytorium Danych PMŚ 
w zakresie zbierania, przetwarzania, analizy i zobrazowania otrzymywanych danych PMŚ. Od 
stycznia 2013 r., zgodnie z zapisami Ustawy o IOŚ, będzie działał jeden System Informacyjny 
Inspekcji Ochrony Środowiska EKOINFONET, którego integralną częścią będzie Krajowe 
Repozytorium Danych PMŚ. Aktualnie System jest w trakcie realizacji. W trakcie 
opracowywania (i konsultacji) jest także projekt rozporządzenia określającego zasady 
udostępniania danych i informacji z systemu, który będzie miał wpływ na ostateczny kształt 
Systemu.  

Aktualnie dane będące w posiadaniu IOŚ udostępniane są każdemu na wniosek na zasadach 
określonych przepisami. Informacje o stanie środowiska, określone dane z monitoringu 
zamieszczane są także na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów ochrony 
środowiska oraz na stronie GIOŚ.  

Istniejące formy sprawozdawczości  

Sprawozdawczość wewnętrzna w GIOŚ i dla Ministra Środowiska – na podstawie zabranych 
danych opracowywane są roczne raporty o stanie środowiska dla województw i dla Polski. 
Poza operacyjnymi ocenami wewnętrznymi raporty z postępu prac są przygotowywane raz do 
roku.  

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Realizacja działania jest wg prawa obligatoryjna dla odpowiedzialnych za nie jednostek. Bazy 
danych działają i informacje są udostępniane, stąd przyjęto dla tego działania:  

• zawsze wskaźnik realizacji 1.  
Jakkolwiek powinno się dążyć do czynnego informowania w miejsce jedynie udostępniania 
danych i informacji (zgodnie z zapisami dyrektywy o dostępie do informacji). 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Dla tego działania przyjęto, że brak jest bezpośredniego przełożenia na środowisko, 
natomiast niewątpliwie decyzje i działania podejmowane na podstawie danych i informacji 
z tych baz mogą wpływać w różny sposób na jego stan. 

Skuteczność realizacji zadania można mierzyć stopniem dostępu do informacji zawartych 
w bazach i powstających hurtowniach danych systemu.  

• Wskaźnik . Procent baz danych o środowisku, do których jest pełny dostęp poprzez 
Internet dla każdego zainteresowanego w stosunku do wszystkich baz danych 
administrowanych przez GIOŚ (za wyjątkiem danych, do których dostęp jest 
ograniczony na mocy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska). 

Monitoring 

Monitoring w oparciu o informację z GIOŚ oraz przeglądanie Systemu Informacyjnego 
Inspekcji Ochrony Środowiska EKOINFONET (aktualnie w trakcie tworzenia). 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Informacja z GIOŚ w sprawie udostępniania danych o środowisku oraz publicznego dostępu 
do zasobów istniejących baz danych. 

Kontrola realizacji działania 

Na podstawie informacji z GIOŚ. 
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Działania: Publiczne udostępnianie informacji w zakresie planów ochrony środowiska 
i planów gospodarki odpadami 

Krótki opis  

Udostępnianie informacji w zakresie programów ochrony środowiska i planów gospodarki 
odpadami realizowane jest w oparciu Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko. Według tej Ustawy minister właściwy dla ochrony 
środowiska, marszałek, starosta, wójt i burmistrz są zobligowani do udostępniania 
w Biuletynie Informacji Publicznej programów ochrony środowiska oraz (do stycznia 2012 r.) 
planów gospodarowania odpadami. Od stycznia 2012 roku będą opracowywane tylko krajowy 
i wojewódzkie plany gospodarowania odpadami. 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Brak 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Realizacja działania jest wg prawa obligatoryjna dla odpowiedzialnych za nie jednostek: 
Wskaźnik: 

• 1 - informacja jest na BIP, 0 - nie ma informacji na BIP. 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Dla tego działania przyjęto, że brak jest bezpośredniego przełożenia na środowisko. 
Informowanie, niezależnie od formy i stopnia zaawansowania nie wpływa bezpośrednio ani 
na środowisko, ani na osiągnięcie celów środowiskowych jest natomiast instrumentem, który 
zwiększa gwarancję, że działania bezpośrednie będą mogły zostać wdrożone a/lub ich 
skuteczność będzie wysoka. 

W przypadku tego działania nie można proponować oceny skuteczności w oparciu o ocenę 
efektywności sposobu przekazywania informacji z uwagi na to, że jednostki odpowiedzialne 
za jego realizację zobligowane są jedynie do zamieszczenia odpowiednich informacji w BIP 
i w sposób zwyczajowo przyjęty. Stąd nie proponuje się żadnego wskaźnika efektywności.  

Monitoring 

Monitoring w zakresie przestrzegania prawa prowadzony jest przez uprawnione do tego 
instytucje.  

Można wprawdzie prowadzić coroczny monitoring starostw powiatowych i gmin poprzez ich 
ankietyzacje jednak wydaje się to niecelowe.  

Ankietyzacja przeprowadzona w 2012 r. wykazała, że 82% gmin, które odpowiedziały na 
ankietę (co stanowi 38% wszystkich gmin) opublikowało w BIP programy ochrony 
środowiska i 79% – plany gospodarki odpadami. Ministerstwo Środowiska i wszystkie urzędy 
marszałkowskie zamieściły te informacje.  

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Nie dotyczy. 

Kontrola realizacji działania 

Nie dotyczy. 
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Działanie: Przestrzeganie trybu postępowania w sprawach ocen oddziaływania na środowisko 

Krótki opis  

Działanie rozumie się w odniesieniu do informowania społeczeństwa o wykonywanych 
ocenach oddziaływania na środowisko i strategicznych ocenach oddziaływania na 
środowisko. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym informowanie społeczeństwa o OOŚ („podanie 
informacji do publicznej wiadomości”)  jest ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227). Ustawa 
implementuje obowiązki wynikające m.in. z dyrektyw: nr 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 r. 
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, nr 85/337/EWG 
z 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne, nr 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywy nr 79/409/EWG 
z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. 

Zgodnie z ww. ustawą organy administracji muszą prowadzić publicznie dostępne wykazy 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku (w tym o ocenach 
oddziaływania na środowisko). Wykazy prowadzi się w formie elektronicznej i udostępnia 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.  

W szczególności, zgodnie z ww. ustawą: „… Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
prowadzi bazę danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz 
strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, w tym danych o dokumentacji 
sporządzanej w ramach tych postępowań”. (…) System informatyczny będzie służył do 
monitorowania systemu ocen oddziaływania na środowisko w skali całego kraju poprzez 
gromadzenie, przetwarzanie i analizę danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, w tym danych 
o dokumentacji sporządzanej w ramach tych postępowań, gromadzonej przez administrację na 
różnych szczeblach organów administracji publicznej, która jest udostępniana w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

Organy właściwe do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są obowiązane do corocznego 
przedkładania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacji o prowadzonych 
ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach 
oddziaływania na środowisko, niezbędnych do prowadzenia bazy danych, w tym danych 
o dokumentacji sporządzanej w ramach tych ocen, za rok poprzedni”.  

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Realizacja działania jest wg prawa obligatoryjna dla właściwych w tej sprawie instytucji. 
W zakresie OOŚ obowiązuje procedura sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, co 
oznacza, że przedsięwzięcie (strategia, plan, program, inwestycja), które takiej procedurze 
podlega nie może zostać zrealizowane bez jej wykonania. Z drugiej strony istnieje prawny 
obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących OOS. Wskaźnik: 

• brak informacji, 1 – jest informacja.  

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

„Przestrzeganie trybu postępowania w sprawach ocen oddziaływania na środowisko” ma 
bezpośrednie przełożenie na jakość środowiska, ponieważ umożliwia ono wnoszenie przez 
zainteresowane grupy lub pojedyncze osoby uwag i postulatów do planowanego 
przedsięwzięcia. Nie można jednak z cała pewnością stwierdzić, że samo udostępnianie 
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informacji o OOŚ wystarczy do uaktywnienia zainteresowanych społeczności oraz w jakim 
zakresie ta informacja wpłynęła na ostateczny kształt przedsięwzięcia. 

Nie da się określić skuteczności działania. Można jednak dokonywać oceny prowadzonych w 
ramach procedury OOS konsultacji pod kątem ich wpływu na przedmiot konsultacji.  

Monitoring 

Monitoring przestrzegania trybu postępowania jest prowadzony w ramach procedury oraz 
przez organy uprawnione. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Coroczny raport sporządzany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

Kontrola realizacji działania 

Organ odpowiedzialny – Minister Środowiska. 

7.3 GRUPA DZIAŁA Ń O CHARAKTERZE LEGISLACYJNYM 

7.3.1 Działanie DK.OP.2: Legislacja projektu ustawy z dnia 3.04.2008r. o zmianie 
ustawy prawo ochrony środowiska 

Krótki opis  

Projektowane zmiany do ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 3.04.2008 r. dotyczyły 
spraw związanych z poważnymi awariami i wynikały z odpowiedzi Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej udzielonej Komisji Europejskiej z dnia 29.08.2007 r. na zarzuty formalne Komisji 
Wspólnot Europejskich dotyczących uchybienia zobowiązaniom dyrektywy w sprawie 
kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi, 
zwanej dyrektywą Seveso II (naruszenie nr 2007/2174), w szczególności z odpowiedzi 
potwierdzającej konieczność pełnego dostosowania prawa krajowego do unijnego.  

Zmiany w Ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczące wdrożenia ww. dyrektywy Rady 
zostały wprowadzone w 2010 r. Ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska i opublikowane w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1019). 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

• Wskaźnik realizacji działania przyjęto – 1 (projekt zmian został uchwalony). 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Nie dotyczy. 

Monitoring 

Nie dotyczy. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Nie dotyczy. 

Kontrola realizacji działania 

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

Krótki opis  

Działanie wynika z realizacji Dyrektywy Seveso II oraz Polityki Ekologicznej Państwa 
w zakresie jakości środowiska, gdzie zapisano, że w ramach celów realizowanych 
w horyzoncie krótkookresowym założono nowelizację przepisów dotyczących planowania 
przestrzennego w taki sposób aby każdy miejscowy plan dla gminy na terenie której znajdują 
się obiekty niebezpieczne (uwaga: w SEVESO i POŚ nie występuje nazwa "obiekty 
niebezpieczne" tylko "substancja niebezpieczna" i ZZR i ZDR) zawierał ustalenia w zakresie 
nadzwyczajnych zagrożeń. 

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

Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska - w paragrafie 73 określono, że w granicach 
administracyjnych miast oraz w obrębie zwartej zabudowy wsi zabroniona jest budowa 
zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie 
wystąpienia poważnych awarii. Rozbudowa takich zakładów jest dopuszczalna pod 
warunkiem, że doprowadzi ona do ograniczenia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym 
wystąpienia poważnych awarii. Ponadto zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia 
poważnych awarii powinny być lokalizowane w bezpiecznej odległości od siebie, od osiedli 
mieszkaniowych, od obiektów użyteczności publicznej, budynków zamieszkania zbiorowego 
i obszarów określonych w ustawie. 

Z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że wójt, burmistrz, 
prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania 
planu miejscowego występuje o opinie o projekcie planu do właściwego organu Państwowej 
Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w zakresie lokalizacji 
nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, zmian, 
o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 
poważnych awarii i nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej 
i terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym 
ryzyku wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny 
zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii. 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Za wprowadzenie przepisów prawnych odpowiedzialny jest Minister Środowiska.  

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

• 0 – niewydane (wraz z opisem, na jakim etapie są prace).  

• 1 – wydane.  
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Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Brak możliwości ustalenia bezpośredniego przełożenia realizacji działania na element jakości 
wód oraz czasu reakcji środowiska. 

Monitoring 

Informacje o gromadzeniu informacji, sposobie dokumentowania postępu we wdrażaniu 
działania są ogólnodostępne na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego – Rządowy 
Proces Legislacyjny. 

http://bip.rcl.gov.pl/portal/rcl/766/2152/Rzadowy_Proces_Legislacyjny.html 

Forma przekazywania informacji jednostce odpowiedzialnej za sprawozdawczość z realizacji 
działania: raport roczny i/lub na żądanie Prezesa KZGW. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Raport roczny, lub żądanie, wniosek skierowany do Komisji Sejmowej ds. Nowelizacji 
przepisów dot. stanu postępu prac nad nowelizacją. 

Kontrola realizacji działania 

Działanie może być kontrolowane przez Prezesa KZGW w formie informacji udzielanej na 
żądanie.  

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

Krótki opis  

Działanie wynika z realizacji Dyrektywy dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli 2008/1/WE. 

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

Istniejące formy sprawozdawczości  

Brak – z uwagi na brak podstaw prawnych. 

Za wprowadzenie przepisów prawnych odpowiedzialny jest Minister Środowiska.  

Z uwagi na brak przepisu – brak sprawozdawczości 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Brak – z uwagi na brak podstaw prawnych. 

• 0 – niewydane (wraz z opisem, na jakim etapie są prace). 

• 1 – wydane.  

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Brak – z uwagi na brak podstaw prawnych. 

Brak możliwości ustalenia bezpośredniego przełożenia realizacji działania na element jakości 
wód oraz czasu reakcji środowiska i w związku z tym trudności w określeniu skuteczności. 
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Monitoring 

Brak – z uwagi na brak podstaw prawnych. 

Informacje o gromadzeniu informacji, sposobie dokumentowania postępu we wdrażaniu 
działania są ogólnodostępne na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego – Rządowy 
Proces Legislacyjny. 

http://bip.rcl.gov.pl/portal/rcl/766/2152/Rzadowy_Proces_Legislacyjny.html 

Forma przekazywania informacji jednostce odpowiedzialnej za sprawozdawczość z realizacji 
działania: raport roczny i/lub na żądanie Prezesa KZGW. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Brak – z uwagi na brak podstaw prawnych. 

Propozycja sprawozdawczości: 

Raport roczny, lub żądanie, wniosek skierowany do Ministra Środowiska. 

Kontrola realizacji działania 

Działanie może być kontrolowane przez Prezesa KZGW w formie informacji na żądanie.  

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

Krótki opis  

Działanie wynika z realizacji dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa 79/409/EWG, oraz 
dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych 92/43/EWG. Zapis w Ustawie z 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880): rozdz. 4: 

Art. 80. 1. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczno-przyrodnicze 
zakładania zadrzewień, sposoby ich ochrony oraz dobór gatunków i odmian drzew i krzewów 
dla poszczególnych rodzajów gleb, a tak e określi wskaźniki powierzchniowe tych zadrzewień, 
kierując się potrzeba zapewnienia ochrony krajobrazu, różnorodności biologicznej, tworzenia 
korytarzy ekologicznych oraz potrzeba zapewnienia racjonalnej gospodarki rolnej. 

Powyższy zapis został uchylony (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) w obwieszczeniu 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody. W związku z powyższym brak jest podstaw 
prawnych do wydania takiego rozporządzenia; wymagałoby to nowelizacji ustawy. 

Istniejące formy sprawozdawczości  

W związku z brakiem umocowań prawnych wydania rozporządzenia sprawozdawczość nie 
występuje.  

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Jeśli działanie będzie realizowane, wskaźnik stopnia jego realizacji można określić 
następująco: 

• 0 – niewydane (wraz z opisem, na jakim etapie są prace). 

• 1 – wydane.  
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Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Ocena skuteczności rozporządzenia wymaga czasu i monitorowania założonych zadrzewień 
oraz skutków wprowadzonych zasad ich ochrony. Dlatego też na aktualnym etapie wdrażania 
działań obliczanie wskaźnika efektywności jest niemożliwe. 

Monitoring 

Informacje o gromadzeniu informacji, sposobie dokumentowania postępu we wdrażaniu 
działania są ogólnodostępne na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego – Rządowy 
Proces Legislacyjny. 

http://bip.rcl.gov.pl/portal/rcl/766/2152/Rzadowy_Proces_Legislacyjny.html  

Forma przekazywania informacji jednostce odpowiedzialnej za sprawozdawczość z realizacji 
działania: raport roczny i/lub na żądanie Prezesa KZGW. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Sprawozdawczość z realizacji działania „Wydanie rozporządzenia w sprawie warunków 
techniczno-przyrodniczych zakładania zadrzewień, sposobów ich ochrony oraz doboru 
gatunków i odmian drzew i krzewów dla poszczególnych rodzajów gleb” powinna 
obejmować: 

- Opracowanie zakresu rzeczowego rozporządzenia (GDOŚ we współpracy z GIOŚ, DGLP 
i KZGW). 

- Stopień wdrażania działania (jak wyżej w dwustopniowej skali). 

Kontrola realizacji działania 

Jednostką odpowiedzialną za kontrolę powinien być KZGW (w formie informacji udzielanej 
na żądanie). 

7.4 GRUPA DZIAŁA Ń DOTYCZĄCYCH WPROWADZENIA ZASADY 
ZWROTU KOSZTÓW ZA USŁUGI WODNE ART.11.PKT.3. B 
(W KATALOGU DO PW ŚK -DK.OP.6 – 9) 

7.4.1 Działanie DK.OP.6: Analiza polityki opłat za wodę i ścieki  

Krótki opis  

Działanie wynika z realizacji RDW (dotyczy działań z art. 11 pkt. 3.b). 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Wymagany jest raport w cyklu planistycznym (6 letnim), jednostką odpowiedzialną 
i dysponentem raportu (na życzenie) jest KZGW. Nie prowadzi się takich analiz w cyklach 
rocznych. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Z uwagi na charakter działania (o charakterze koncepcyjnym) nie ma kwantyfikowalnego 
miernika. Działanie w obecnym okresie planistycznym można jednak uznać za ukończone.  

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Wobec braku możliwości podniesienia opłat za korzystanie z wód do poziomu bodźcowego 
trudno jest mówić o bezpośrednim wpływie systemu opłat na poprawę jakości wód.  
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Monitoring 

Analiza polityki opłat jest przedsięwzięciem organizowanym ad-hoc i nie cechuje się 
powtarzalnością w cyklach rocznych – nie występuje bowiem taka potrzeba.  

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działań 

Raport z analizy – ukończony. 

Kontrola realizacji działań 

Nie dotyczy. 

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

Krótki opis  

Działanie wynika z realizacji RDW (dotyczy działań z art. 11 pkt. 3.b). 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Sprawozdanie pojawi się o ile zmiany zostaną zrealizowane. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Wskaźniki wprowadzania zmian są trudne w kwantyfikacji. Co prawda można zmiany liczyć 
na sztuki ale wartość informacyjna takiego wskaźnika jest zerowa. Pewnej kwantyfikacji 
podlegają natomiast wskaźniki rezultatu zmian opisane w kolejnym punkcie. 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

• Odsetek wód pobieranych w Polsce objętych systemem opłat za pobór (%). 

• Odsetek wód powierzchniowych pobieranych w Polsce objętych systemem opłat za 
pobór (%). 

• Odsetek wód podziemnych pobieranych w Polsce objętych systemem opłat za pobór 
(%). 

Monitoring 

Wskaźniki skuteczności są możliwe do obliczenia na podstawie danych GUS (Ochrona 
Środowiska). 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działań 

Istniejąca sprawozdawczość (zakres i forma) jest wystarczająca do obliczenia wskaźników w 
skali makro. Dla głębszej dezagregacji danych wymagane jest skojarzenie statystyki GUS/ 
Ministerstwa Rolnictwa o melioracjach z jednostki hydrologicznymi (SCWP). 

Kontrola realizacji działań 

Nie dotyczy. 
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7.4.3 Działanie DK.OP.8: Analiza opłat i koncesji za korzystanie z zasobów wodnych  

Krótki opis  

Działanie wynika z realizacji RDW (dotyczy działań z art. 11 pkt. 3.b). 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Wymagany jest raport w cyklu planistycznym (6 letnim), jednostką odpowiedzialną 
i dysponentem raportu (na życzenie) jest KZGW. Nie prowadzi się takich analiz w cyklach 
rocznych. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Z uwagi na charakter działania (o charakterze koncepcyjnym) nie ma kwantyfikowalnego 
miernika. Działanie w obecnym okresie planistycznym można jednak uznać za ukończone.  

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Wobec braku możliwości podniesienia opłat za korzystanie z wód do poziomu bodźcowego 
trudno jest mówić o bezpośrednim wpływie systemu opłat na poprawę jakości wód.  

Monitoring 

Analiza polityki opłat jest przedsięwzięciem organizowanym ad-hoc i nie cechuje się 
powtarzalnością w cyklach rocznych – nie występuje bowiem taka potrzeba.  

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działań 

Raport z analizy – ukończony. 

Kontrola realizacji działań 

Nie dotyczy. 

7.4.4 Działanie DK.OP.9: Analiza zwolnień z opłat za korzystanie z zasobów wodnych  

Krótki opis  

Działanie wynika z realizacji RDW (dotyczy działań z art. 11 pkt. 3.b). Uściślając chodzi 
o zasadę zwrotu kosztów w zakresie usług wodnych. Kwestią nie artykułowaną w RDW 
aczkolwiek występującą w ramach unijnego acquis communautaire jest kwestia pomocy 
publicznej a dokładniej jej dopuszczalności w przypadku zwolnień z opłat za korzystanie 
z wód. 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Tak dokładna analiza nie jest zapisana w wymogach prawnych, jej konieczność wynika 
pośrednio z zasady zwrotu kosztów. Nie ma zatem konieczności przygotowania tak 
szczegółowego sprawozdania. Przedmiotowy raport został jednak przygotowany w ramach 
„Analizy polityki opłat za wodę”. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Wskaźniki realizacji zadania badawczego są trudne a raczej niemożliwe w kwantyfikacji. 
Pewnej kwantyfikacji podlegają natomiast wskaźniki rezultatu zmian opisane w kolejnym 
punkcie. 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Jak do DK.OP.7. 
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Monitoring 

Analiza polityki opłat, w tym zwolnień jest przedsięwzięciem organizowanym ad-hoc i nie 
cechuje się powtarzalnością w cyklach rocznych – nie występuje bowiem taka potrzeba. Nie 
oznacza to jednak zaniechania dalszych prac studialnych. Wynikają one jednak głównie 
z poszukiwań dodatkowych funduszy poprzez analizę dodatkowego opodatkowania procesów 
korzystania z wód.  

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działań 

Raport ukończony. 

Kontrola realizacji działań 

Nie dotyczy. 

 

Uwaga 
Dla potrzeb raportu 2012 dostosowano wskaźniki stopnia realizacji do zalecanych przez KE 
jako kluczowe. 

Poniżej przedstawiono wskaźniki, wraz z komentarzem. 

1. Liczba ludności objęta zasadą zwrotu kosztów za usługi wodne w stosunku do 
przewidywanej 

Sformułowanie ”Population affected by water pricing policy measures ...” jest wyjątkowo 
nieszczęśliwe. Każdy jest w jakimś stopniu dotknięty przez te działania. Nikt wody nie 
otrzymuje za darmo. Istnieje co prawda zwykłe i powszechne korzystanie z wód ale w takim 
wypadku użytkownik ujmuje/pozyskuje ją na własny koszt (studnia/pompa/prąd itd.). Nawet 
taki użytkownik jest zatem dotknięty mechanizmem ponoszenia kosztów. Dość często 
bardziej niż użytkownik komunalny do którego dopłaca momentami gmina. Użytkownicy 
komunalni (gospodarstwa domowe) nigdy nie otrzymują wody z sieci po cenie 0. Zatem 
wszyscy są „affected”. Należy zwrócić uwagę, że w opisie wskaźnika nie mam mowy o „full 
cost recovery” tylko o „cost recovery” a to jest olbrzymia różnica. Prawidłowym miernikiem 
powinien być odsetek (nie ilość! ta się zmienia wraz z koniunkturą gospodarczą) wody 
dostarczonej w warunkach pełnego zwrotu kosztów na poziomie finansowym. Taki miernik 
dla Polski jest/będzie dostępny do końca 2012 za rok 2010 dla 3 RZGW: Kraków, Szczecin, 
Gdańsk. Bez tzw. małych dorzeczy (Ücker itd.). Rozszerzenie miernika na Polskę (w tym 
Wisła/Odra) nie ma na razie określonego horyzontu czasowego. 

2. Powierzchnia (km2) objęta zasadą zwrotu kosztów za usługi wodne dla gospodarstw 
domowych w stosunku do przewidywanej 

Całkowicie analogicznie jak w przypadku poprzedniego wskaźnika obszar na którym 
funkcjonują mechanizmy jakiegoś (bo nie pełnego) zwrotu kosztów to obszar całego 
dorzecza. Jeżeli dojdzie do uściślenia miernika na obszar o „pełnym zwrocie kosztów” pojawi 
się problem. Olbrzymia większość operatorów nie podaje/nie zna powierzchni w km2 na 
której działa. To nie ma nic wspólnego z powierzchnią gminy, miasta. Operator zna długość 
swojej sieci bo to jest źródło kosztów (utrzymanie) natomiast powierzchnia jest wskaźnikiem 
abstrakcyjnym. Jak zdefiniować powierzchnię? W odległości ilu metrów od rury 
(wodociągowej/kanalizacyjnej) powierzchnia jest obsługiwana? Z uwagi na fakt, że ścieki nie 
chcą płynąć pod górę sama odległość od rury nie zdefiniuje powierzchni. Dochodzą 
„szczelne” zbiorniki i wozy asenizacyjne, ci mieszkańcy mimo, że odlegli od punktu 
zlewnego są obsługiwani i są „affected”. Czy należałoby przyjąć powierzchnię ich 
nieruchomości/działki?. Taki wskaźnik w wersji „full cost recovery” nie jest możliwy do 
uzyskania gdyż jest kompletnie niedodefiniowany. 
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3. Liczba jednostek przemysłowych objęta zasadą zwrotu kosztów za usługi wodne 
w stosunku do przewidywanej 

Pojęcie „number of sities” nie jest pojęciem statystycznym i nie funkcjonuje w terminologii 
Eurostatu. Jego interpretacja w państwach członkowskich będzie zatem dowolna. U nas 
podstawowym rejestrem działalności gospodarczej jest system REGON i z tego źródła 
pochodzą dane. Warto zwrócić uwagę, że system REGON uwzględnia również jedno-
osobową działalność gospodarczą. W praktyce liczenie przedsiębiorstw na sztuki prowadzi do 
dodawania firm jedno-osobowych do firm zatrudniających 10 000 osób. I właśnie dlatego 
w statystyce gospodarczej, w tym przemysłowej - takiego wskaźnika nikt nie używa. 
Ponieważ każda firma w jakiś sposób płaci za wodę (albo z sieci komunalnej – taryfy) albo 
z własnego ujęcia – pełne koszty budowy i eksploatacji tego ujęcia, wszystkie firmy są 
„affected”. Uwaga – nawet pobór zwrotny wody do chłodzenia jest „affected” bo zawsze jest 
jakieś parowanie i zwrot wody jest niższy niż pobór – każda taka firma coś zatem płaci. 

Liczenie przedsiębiorstw na sztuki ma kolejną wadę, ilość podmiotów zarejestrowanych 
w systemie REGON podlega olbrzymim wahaniom koniunkturalnym w Polsce zmiany 
sięgają 40 000 podmiotów rocznie. Nie ma to nic wspólnego z zasadami wdrożenia zwrotu 
kosztów za usługi wodne tylko z kondycją gospodarki. Analiza dynamiki nie prowadzi do 
wniosków o intensywności wdrożenia mechanizmu zwrotu kosztów tylko do zmian 
koniunktury gospodarczej. Pojęcie korzystania z wody przez przemysł w rozumieniu RDW 
nigdy nie było spójne z jakąkolwiek sprawozdawczością statystyczną w tym Eurostatu. Firmy 
korzystają z wody albo przez sieć komunalną albo z własnych ujęć. Dane o aktywności 
gospodarczej (obrót, wartość dodana, PKB) nie różnicują podzbiorowości wg form poboru 
wody. Dlatego odniesienie poboru z własnych ujęć do np. PKB jest błędne, część z tego PKB 
jest wytworzona z wody kwalifikowanej do sektora komunalnego. W Polsce brak jest 
informacji o liczbie podmiotów przemysłowych korzystających z własnych ujęć. 
Poszczególne RZGW mają dostęp do marszałkowskich baz danych o opłatach - ale tam 
rekordem jest poszczególne ujęcie wody a nie zakład. Ponadto baza marszałkowska nie ma 
filtra na użytkownika przemysłowego/rolniczego/usługi. Nie ma zatem możliwości określenia 
nawet liczby podmiotów przemysłowych ujmujących samodzielnie wodę/zrzucających ścieki 
w podziale na dorzecza. To za każdym razem wymaga analizy charakteru działalności 
wszystkich podmiotów figurujących w bazach opłat z 16 województw (kilkadziesiąt tysięcy 
rekordów). Nie ma w Polsce instytucjonalnego mechanizmu gromadzenia i scalania tych baz 
marszałkowskich, za każdym razem pojawia się bariera dostępu do informacji niejawnych. 

4. Powierzchnia (km2) objęta zasadą zwrotu kosztów za usługi wodne dla rolnictwa 
w stosunku do przewidywanej 

Obszar rolniczy z istniejącymi mechanizmami cenowymi. Interpretacja wskaźnika nie jest 
jasna. W formularzu dla Polski podano powierzchnię wykorzystaną rolniczo. W praktyce 
dochodzi jednak hodowla zwierząt w systemach zamkniętych, która takiej powierzchni nie 
wymaga. Wielkoskalowy chów opiera się o wodę komunalną i producenci ponoszą pełne 
koszty. Wszyscy rolnicy ujmujący samodzielnie wodę robią to na swój koszt więc ich 
kwalifikacja jako „affected” jest prawidłowa. Trudności sprawia system melioracji 
grawitacyjnych, gdzie wkład beneficjentów nie jest wysoki. Jednak żadne badania finansowej 
stopy zwrotu nie wykazały wartości zerowej takiej stopy. Badania dla roku 2010 są/będą 
dostępne dla RZGW w Krakowie, Szczecinie, Gdańsku. W praktyce brak jest możliwości 
policzenia tego wskaźnika dla „małych” dorzeczy. Sprawozdanie z utrzymania melioracji 
wykonywane jest na poziomie województw i nie ma jak zdezagregować tych wartości.  
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7.5 DZIAŁANIE DK.PR.1: STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY RO ŚLIN 
DOPUSZCZONYCH DO OBROTU  

Krótki opis  

Działanie wynika z Dyrektywy z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzenia do obrotu 
środków ochrony roślin 91/414/EWG (zmienionej dyrektywami: 2005/25/WE, 2006/75/WE, 
2008/69/WE, 2009/82/WE, 2009/116/WE oraz 2009/117/WE). Dyrektywa ustanawia 
w państwach członkowskich jednolite zasady dopuszczania do obrotu środków ochrony roślin 
oraz dopuszczania przez KE substancji aktywnych do stosowania w środkach ochrony roślin. 
W Polsce zagadnienia dotyczące wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu reguluje 
ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 133, 
poz. 849) implementująca zapisy przedmiotowej dyrektywy. Aktem wykonawczym do ww. 
ustawy jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2005 r. 
w sprawie zakresu badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin i substancji 
aktywnej oraz zasad sporządzania ich oceny (Dz. U. z 2005 r. Nr 100, poz. 839 z późn. zm.), 
które określa zakres dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie 
środka ochrony roślin do obrotu.  

Od dnia 14 czerwca 2011 r. we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej stosuje 
się bezpośrednio Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1107/2009 (WE) z dnia 
21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 
i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, 
str. 1). Powyższe rozporządzenie jest częścią pakietu legislacyjnego tzw. pakietu 
pestycydowego, obejmującego również m.in. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na 
rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71) jak 
również (w szczególności w zakresie sprawozdawczości) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie statystyk 
dotyczących pestycydów (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009 str. 1). 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 
11, poz. 94 z późn. zm.) prowadzony jest rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do 
obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zawierający następujące informacje:  

• datę ważności i numer zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu,  

• nazwę środka ochrony roślin,  

• producenta środka,  

• rodzaj środka,  

• zawartość, nazwę oraz producenta substancji aktywnej wchodzącej w skład danego 
środka,  

• informacje dotyczące klasyfikacji środka ochrony pod względem stwarzania przez 
niego zagrożeń zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych,  

• informacje o dopuszczeniu środka ochrony roślin do stosowania w strefach 
ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych 
i rezerwatów przyrody.  

Rejestr jest ogólnodostępny, publikowany w postaci dokumentu programu Microsoft Excel, 
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(www.bip.minrol.gov.pl), w części strony dot. ochrony roślin. Na stronie internetowej 
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Ministerstwa publikowane są także informacje dotyczące sprzedaży i zapasów środków 
ochrony roślin - dane pochodzą od producentów i importerów. 

Art. 54 ww. ustawy zobowiązuje Ministra właściwego do spraw rolnictwa do przekazywania 
Komisji Europejskiej i państwom członkowskim: 

1) raz w roku wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu; 

2) najpóźniej w ostatnim miesiącu każdego kwartału informacje o środkach ochrony roślin 
dopuszczonych do obrotu na podstawie zezwoleń, o których mowa w art. 46 ust. 1 i 2, lub 
wycofanych z obrotu na podstawie decyzji, o których mowa w art. 51 ust. 1, podając 
w szczególności: 

a) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, 

b) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin, 

c) nazwę i zawartość substancji aktywnej, 

d) zakres stosowania środka ochrony roślin, 

e) przyczyny cofnięcia zezwolenia, 

f) tymczasowe wartości najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości 
pestycydów, jeżeli nie zostały ustalone na podstawie przepisów o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia, oraz wyniki badań, informacje i dane, na podstawie których 
ustalono te wartości; 

3) informacje o działaniach, o których mowa w art. 48 ust. 2. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

• Czy nastąpiła implementacja zapisów Dyrektywy dotyczącej środków ochrony roślin 
do prawa polskiego? [tak/nie] 

• Czy prowadzony jest rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu 
i stosowania? [tak/nie] 

• Wielkość sprzedaży środków ochrony roślin w poszczególnych latach. [kg] 
Źródło danych: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

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

Źródło danych: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

Monitoring 

Prowadzony rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz publikowane na stronie internetowej Ministerstwa dane 
dotyczące sprzedaży i zapasów środków ochrony roślin dostarczają informacji o rodzaju 
i ilości zastosowanych środków ochrony roślin w uprawach ważnych z gospodarczego punktu 
widzenia, co pozwala na wyliczenie średniej wartości zużycia tych preparatów. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Wypełnienie formularzy sprawozdawczych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Państwową Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Kontrola realizacji działania 

Art. 80 ustawy o ochronie roślin określa zakres działania Państwowej Inspekcji Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin. 
Do Inspekcji należy: 
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1) prowadzenie rejestru oraz kontrolowanie podmiotów prowadzących 
konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin; 

2) kontrola jakości środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu; 

3) kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin; 

4) upoważnianie jednostek organizacyjnych do wykonywania badań sprzętu do 
stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad wykonywaniem tych badań 
i stanem technicznym tego sprzętu; 

5) upoważnianie jednostek organizacyjnych do prowadzenia szkoleń i nadzór nad 
przeprowadzaniem tych szkoleń; 

6) nadzór nad jednostkami upoważnionymi do przeprowadzania badań skuteczności 
środków ochrony roślin; 

7) monitorowanie zużycia środków ochrony roślin. 

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa wyniki przeprowadzonych kontroli 
zamieszcza w raportach rocznych z wykonania Zintegrowanego Wieloletniego Planu Kontroli 
dla Polski. Plan i raporty roczne zamieszczone są na stronie internetowej Głównego 
Inspektora Sanitarnego, który zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225) we współpracy 
z Głównym Lekarzem Weterynarii oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów jest organem odpowiedzialnym za opracowanie i realizację wieloletniego 
planu kontroli. Wieloletni Plan Kontroli uwzględnia działania Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji 
Handlowej oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

Nie ma wyznaczonego podmiotu, który kontroluje ministra właściwego do spraw rolnictwa.  

7.6 GRUPA DZIAŁA Ń DOTYCZĄCYCH SZKÓD I AWARII ORAZ 
PROGRAMÓW ZAPOBIEGANIA POWA ŻNYM AWARIOM 
I ZARZ ĄDZANIA RYZYKIEM 

7.6.1 Działanie DK.PR.2: Szkody i awarie  

Działanie: Prowadzenie działań naprawczych i kompensacyjnych w przypadku powstania 
szkody w środowisku  

Krótki opis 

Działanie wynika z realizacji: 

• Dyrektywy Seveso II w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii 
związanych z substancjami niebezpiecznymi 2003/105/WE.  

• Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, 
poz. 493) - ustawa określa organy odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie 
zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom. 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz 
warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 103, poz. 664) – 
rozporządzenie określa rodzaje działań naprawczych prowadzonych w przypadku 
szkody w środowisku w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach 
przyrodniczych lub w wodach. Określa również rodzaje działań naprawczych 
prowadzonych w przypadku szkody w środowisku w powierzchni ziemi. 
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Aktualnie rejestr działań naprawczych i kompensacyjnych aktualnie prowadzony jest przez 
GIOŚ zgodnie z wytycznymi określonymi w przepisach prawnych. W oparciu o ww. rejestr tj. 
„Raport z rejestru szkód za rok 2010 i 2011” (Raporty za rok 2010 i 2011 dotyczące 
zawartości rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku) 
określono wskaźnik stopnia realizacji działania i wskaźnik skuteczności.  

Istniejące formy sprawozdawczości  

Obowiązek prowadzenia elektronicznego rejestru działań naprawczych i kompensacyjnych 
w przypadku powstania szkody w środowisku spoczywa na Głównym Inspektorze Ochrony 
Środowiska (GIOŚ) , który ma obowiązek przekazywania raz w roku informacji Ministrowi 
właściwemu do spraw środowiska – Ministrowi Środowiska. 

Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach odpowiedzialności za zapobieganie 
szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku jest Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska – RDOŚ - (art. 7 ustawy Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493). Jeżeli bezpośrednie 
zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku wystąpiły na obszarze dwóch lub 
więcej województw, właściwy jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który pierwszy 
powziął informację o ich wystąpieniu. Organem wyższego stopnia w stosunku do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
(art. 7a Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493).  

Organ Ochrony Środowiska przekazuje kopię zgłoszenia o szkodzie w środowisku do 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – GIOŚ (art. 25 ustawy Dz. U. z 2007 r. Nr 75, 
poz. 493), przekazuje również zgłoszenie o zakończonych działaniach naprawczych do GIOŚ.  

W przypadku nie zażegnania bezpośredniego zagrożenia szkodą lub wystąpienia szkody 
podmiot (lub podmioty) korzystający ze środowiska ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia 
tego faktu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska (RDOŚ) (lub, jeżeli chodzi 
o GMO (ang. Genetically Modified Organism) – Ministrowi Środowiska) i wojewódzkiemu 
inspektorowi ochrony środowiska (WIOŚ). 

W przypadku stwierdzenia, że zgłoszone przez organ ochrony środowiska bezpośrednie 
zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku mogą mieć skutki na terytorium 
innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Główny 
Inspektor Ochrony Środowiska niezwłocznie zawiadamia właściwy organ państwa, na 
którego terytorium skutki te mogą wystąpić.  

Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku nie zostało zażegnane, mimo 
przeprowadzenia działań zapobiegawczych, lub wystąpiła szkoda w środowisku, podmiot 
korzystający ze środowiska jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt organowi ochrony 
środowiska i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska a ponadto podmiot 
korzystający ze środowiska, na każde żądanie organu ochrony środowiska, jest obowiązany 
niezwłocznie udzielić informacji o bezpośrednim zagrożeniu szkodą w środowisku lub 
szkodzie w środowisku, także jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że takie zagrożenie lub 
taka szkoda wystąpiły. 

Udostępnianie danych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2008 r. 
w sprawie rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku): 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ) prowadzi rejestr bezpośrednich 
zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 75, poz. 493), które wystąpiły na terenie kraju. 

Rejestr, Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi w formie elektronicznej. 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska przygotowuje i przekazuje ministrowi właściwemu 
do spraw środowiska, w terminie do końca lutego każdego roku, zbiorczą informacj ę na 
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temat zawartości rejestru, bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód 
w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493), które wystąpiły na terenie 
kraju, (w terminie do końca lutego każdego roku) za rok poprzedni. 

GIOŚ przekazuje rejestr z prowadzonych działań naprawczych i kompensacyjnych 
przekazywany jest w formie elektronicznej Ministrowi Środowiska 1 raz w roku. 

Dane udostępnia się na wniosek pisemny lub elektroniczny, w którym oprócz danych tj. imię 
i nazwisko albo nazwa podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych 
w rejestrze, jego adres zamieszkania albo adres siedziby; określenie zakresu danych i sposobu 
ich udostępniania.  

Dane udostępnia się w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie do 14 dni od daty 
wpłynięcia wniosku. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Wskaźnik stopnia realizacji działania DK.PR.2: 

• stosunek zakończonych działań naprawczych i kompensacyjnych do sumy wszystkich 
szkód w środowisku, które wystąpiły w danym okresie. 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Stopień skuteczności działań naprawczych i kompensacyjnych oceniono w oparciu 
o statystykę zakończonych działań, które zgodnie ze statusem zawartym w rejestrze GIOŚ 
odpowiadają przywróceniu stanu środowiska do stanu sprzed awarii.  

Wskaźnik skuteczności to: 

• stosunek zakończonych działań naprawczych i kompensacyjnych w przypadku 
powstania szkody w środowisku równy przywróceniu stanu środowiska do stanu 
środowiska sprzed wystąpienia szkody do sumy wszystkich szkód, które wystąpiły 
w danym okresie (zgodnie ze zmianami metodycznymi zaproponowanymi w II 
etapie).  

W przypadku szkód związanych z punktowym zanieczyszczeniem wód działanie można 
zaliczyć do grupy działań z szybką reakcją środowiska. W przypadku zanieczyszczeń 
rozproszonych, obszarowych należy uwzględnić wolną reakcje środowiska.  

Dla działań zakończonych - stopień przywrócenia środowiska, elementów przyrodniczych lub 
ich funkcji do stanu początkowego oraz usunięcie zagrożenia dla zdrowia ludzi, w stosunku 
do stanu przed szkodą, a przypadku szkody w powierzchni ziemi - stanu zgodnego ze 
standardami jakości gleby i ziemi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
– Prawo ochrony środowiska, w oparciu o dostępne informacje (prowadzony monitoring 
środowiska). 

Monitoring (zgodny z Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493) 

Zgłoszenie szkody. 

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku podmiot 
korzystający ze środowiska jest obowiązany niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze. 

Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku nie zostało zażegnane, mimo 
przeprowadzenia działań zapobiegawczych, lub wystąpiła szkoda w środowisku, podmiot 
korzystający ze środowiska jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt organowi ochrony 
środowiska i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (WIOŚ). 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Rejestr GIOŚ przekazywany Ministrowi Środowiska raz w roku – tak jak obecnie. 
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Opracowywana obecnie nowelizacja ustawy (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493) zakłada, że 
rejestr będzie prowadzony przez RDOŚ i GDOŚ. 

Kontrola realizacji działania 

Instytucje odpowiedzialne za kontrolę prowadzenia działań naprawczych i kompensacyjnych 
to RDOŚ, GDOŚ i WIOŚ. 

WIOŚ zgłasza nieprawidłowości do RDOŚ. RDOŚ na podstawie analizy porealizacyjnej 
przekazywanej przez podmiot korzystający ze środowiska, który zgłosił szkodę sprawdza jej 
zgodność z warunkami przeprowadzenia działań naprawczych określonych w decyzji dot. 
przeprowadzenia działań naprawczych.  

 

Działanie: Prowadzenie rejestru szkód w środowisku (Rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą 
w środowisku i szkód w środowisku)  

Krótki opis 

Rejestr szkód w środowisku (Rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód 
w środowisku) prowadzony jest przez GIOŚ. 

Działanie wynika z realizacji: 

• Dyrektywy Seveso II w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii 
związanych z substancjami niebezpiecznymi 96/82/WE (znowelizowana dyrektywą 
2003/105/WE).  

• Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rejestru bezpośrednich zagrożeń 
szkodą w środowisku i szkód w środowisku (Dz. U. z 2008 r. Nr 39, poz. 233). 

• Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, 
poz. 493). 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 
poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska. 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Główny Inspektor Ochrony Środowiska przygotowuje i przekazuje ministrowi właściwemu 
do spraw środowiska, w terminie do końca lutego każdego roku, zbiorczą informację na temat 
zawartości rejestru, bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku 
w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493), które wystąpiły na terenie kraju, (w terminie do 
końca lutego każdego roku) za rok poprzedni. GIOŚ prowadzi rejestr zdarzeń o znamionach 
poważnych awarii – dostępny na stronie internetowej GIOŚ i co rok opracowuje Raporty 
o występowaniu poważnych awarii lub zdarzeń o znamionach poważnych awarii – dostępne 
na stronie internetowej GIOŚ (za okres ok. 10 lat).  

Informacje o zaistniałych awariach zgłaszane są na bieżąco po ich wystąpieniu do Komisji 
Europejskiej.  

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Proponowany wskaźnik stopnia realizacji działania: 

• 0 –rejestr nie jest prowadzony. 

• 1 – rejestr jest prowadzony. 
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Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Brak możliwości ustalenia bezpośredniego przełożenia realizacji działania - wpływu 
prowadzonego rejestru na środowisko.  

Monitoring  

Zgodnie z art. 25. w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 44, poz. 287) organy administracji rządowej oraz samorządowej, prowadzące 
rejestry, wykazy, pomiary, analizy i obserwacje stanu środowiska, są obowiązane do 
nieodpłatnego udostępniania danych o stanie środowiska uzyskanych w trakcie ich 
działalności dla potrzeb państwowego monitoringu środowiska. 

Informacje o środowisku i jego ochronie na obszarze województwa objęte państwowym 
monitoringiem środowiska są gromadzone przez wojewódzkich inspektorów ochrony 
środowiska (WIOŚ) i przekazywane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska (GIOŚ). 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Sprawozdawczość - tak jak obecnie. 

Kontrola realizacji działania 

W zakresie prowadzenia działania jednostką kontrolną może być Ministerstwo Środowiska, 
Prezes Rady Ministrów. 

7.6.2 Działanie DK.PR.3: Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom 
i zarządzanie ryzykiem 

W celu oceny działań DK.PR.3. konieczne jest rozdzielenie działań zgodnie z katalogiem 
PWŚK na działania które mają być realizowane przez ZZR i ZDR, z uwagi na szerszy zakres 
działań dla ZDR. Niezbędna również jest prowadzenie przestrzennej bazy danych dot. 
lokalizacji zakładów (baza danych GIS), co umożliwi przeprowadzenie dokładnej oceny 
w skali jednostek raportowych do KE. 

Działanie: Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom przez zakłady 
o zwiększonym ryzyku (dotyczy ok. 200 obiektów na terytorium kraju)1 

oraz 

Działanie: Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom przez zakłady o dużym 
ryzyku (dotyczy ok. 1000 obiektów na terytorium kraju)2  

W PWŚK działanie dot. opracowywania programów zapobiegania poważnym awariom (PZA) 
traktuje się jako jedno i dotyczy zarówno ZZR jak i ZDR: Opracowanie programu 
zapobiegania poważnym awariom przez zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku. 

Krótki opis  

Działanie wynika z realizacji: 

• Dyrektywy Seveso II w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii 
związanych z substancjami niebezpiecznymi 96/82/WE (znowelizowana dyrektywą 
2003/105/WE).  

• Prawa Ochrony Środowiska (POŚ) z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.). 

                                                 
1 Zgodnie z nazwą w PWŚK w katalogu działań 
2 Zgodnie z nazwą w PWŚK w katalogu działań 
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Zgodnie z literą prawa i Metodyką przedstawioną w I etapie realizacji niniejszej pracy, za 
opracowanie wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych odpowiedzialne są zakłady 
ZDR, natomiast za opracowanie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych 
odpowiedzialne są Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej. 

Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku (ZZR) i zakład o dużym ryzyku (ZDR) sporządza 
program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym (PZA), zwany dalej „programem 
zapobiegania awariom”, w którym przedstawia system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę 
ludzi i środowiska, stanowiący element ogólnego systemu zarządzania zakładem (art. 251. 
ustawy Prawo Ochrony Środowiska). Prowadzący zakład ZZR i ZDR przedkłada program 
zapobiegania awariom, właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej (powiatowy 
komendant PSP dla ZZR lub wojewódzki komendant PSP dla ZDR) oraz wojewódzkiemu 
inspektorowi ochrony środowiska co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego 
zakładu lub jego części albo w terminie 3 miesięcy od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do 
zakładu o zwiększonym ryzyku lub do zakładu o dużym ryzyku. Uruchomienie zakładu 
o zwiększonym ryzyku może nastąpić po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez właściwy 
organ Państwowej Straży Pożarnej programu zapobiegania awariom, jeśli w tym terminie 
organ ten nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (art. 251 Ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska). Zgodnie z art. 258. 1. POŚ, prowadzący zakład ZZR i ZDR przed dokonaniem 
zmian w ruchu zakładu mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią 
przemysłową, jest obowiązany do przeprowadzenia analizy programu zapobiegania awariom 
i wprowadzenia, w razie potrzeby, zmian w tym programie. Prowadzący zakład zobowiązany 
jest do przedłożenia zmian w programie właściwemu komendantowi Państwowej Straży 
Pożarnej oraz do przekazania ich równocześnie do wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi 
ochrony środowiska. 

Zgodnie z art. art. 269 POŚ, Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, w ramach 
czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych co najmniej raz w roku w zakładzie 
stwarzającym zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowych, ustala spełnienie wymogów 
bezpieczeństwa. 

Odpowiedzialność za zatwierdzanie raportu o bezpieczeństwie: wojewódzka komenda PSP. 
WIOŚ opiniuje raport o bezpieczeństwie. 

Aktualizacja: w razie zmian mogących mieć wpływ na zagrożenie awarią, PSP kontroluje 
rzetelność programu zapobiegania awariom raz w roku. 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Nowe zakłady ZZR i ZDR przedkładają do zatwierdzenia program zapobiegania awariom 
(PZA) komendzie powiatowej lub wojewódzkiej oraz WIOŚ co najmniej 30 dni przed dniem 
uruchomienia nowego zakładu lub jego części albo w terminie 3 miesięcy od dnia zaliczenia 
istniejącego zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub do zakładu o dużym ryzyku. 
Zmiany są zgłaszane przez zakłady ww. jednostkom. Komendant powiatowy PSP prowadzi 
co najmniej raz w roku kontrolę rzetelności wykonania PZA. 

GIOŚ posiada bazę danych (Access) nt. zakładów posiadających lub nie posiadających PZA 
jak również informację o aktualizacji PZA danego zakładu dostępną na żądanie – wniosek do 
GIOŚ lub w formie Raportu z bazy danych.  

Dane uzupełniane są na bieżąco np. po aktualizacji przez zakład informacji w PZA lub po 
kontroli co rok ZDR i co 2 lata ZZR. 
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Wskaźniki stopnia realizacji działania  

Wskaźnik stopnia realizacji to: 

• stosunek liczby zakładów ZDR i ZZR, które opracowały PZA do liczby wszystkich 
ZDR i ZZR.  

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Brak możliwości ustalenia bezpośredniego przełożenia realizacji działania na element jakości 
wód, oraz czasu reakcji środowiska i w związku z tym trudności w określeniu skuteczności. 

Monitoring  

Zgodnie z art. 269 POŚ komendant powiatowy PSP spełnia zadania z zakresu „kontroli 
operacyjnej”: w ramach czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych 
w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowych (a więc 
w zakładach obu kategorii: ZZR i ZDR) ustala spełnienie wymogów bezpieczeństwa w tym 
m. in. zgodności danych zawartych w dokumentach wymaganych przez ustawę (w tym PZA), 
które przedkładane są właściwym organom PSP, pod katem rzetelności i odzwierciedlenia 
stanu bezpieczeństwa w zakładzie. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Jak obecnie – WIOŚ przekazuje informacje do GIOŚ. 

Kontrola realizacji działania 

Art. 29 ustawy o IOŚ: W zakresie przeciwdziałania poważnym awariom do Inspekcji 
Ochrony Środowiska należy kontrola podmiotów, których działalność może stanowić 
przyczynę powstania poważnej awarii. Natomiast Art. 31 ww. ustawy określa, że Organy 
Inspekcji Ochrony Środowiska dokonują kontroli co najmniej raz w roku w zakładach 
o dużym ryzyku wystąpienia awarii, a co najmniej raz na 2 lata – w zakładach o zwiększonym 
ryzyku wystąpienia awarii. 

 

Działanie: Opracowanie wewnętrznego i zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego przez 
odpowiedzialne służby 

Krótki opis  

Działanie wynika z realizacji: 

• Dyrektywy Seveso II 96/82/WE (znowelizowana dyrektywą 2003/105/WE), 

• Prawa Ochrony Środowiska, 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-
ratownicze (zmieniające Rozporządzenie z 17. 07.2003 w sprawie wymagań jakim 
powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze), 

• innych ustaw: Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 września 2005 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać 
raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku oraz Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie 
decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  

Zgodnie z POŚ wymagania dot. wewnętrznych i zewnętrznych planów operacyjno-
ratowniczych określa minister gospodarki w porozumieniu z ministrem środowiska, 
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ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz ministrem obrony narodowej – art. 260 
POŚ. 

Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do przedłożenia wewnętrznego planu 
operacyjno-ratowniczego (WPO-R) komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży 
Pożarnej co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub jego części 
albo w terminie roku od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do zakładu o dużym ryzyku. 

W celu umożliwienia opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (ZPO–R) 
prowadzący zakład kategorii ZDR jest obowiązany do opracowania i dostarczenia 
komendantowi wojewódzkiemu PSP informacji niezbędnych do sporządzenia tego planu, 
z uwzględnieniem transgranicznych skutków awarii (art. 261 ust. 1 pkt. 2).  

Operator zobowiązany jest do okresowych przeglądów, sprawdzania oraz – w razie 
konieczności – weryfikacji wewnętrznych planów awaryjnych, w okresach nie dłuższych niż 
3 lata. Informacje zawarte w wewnętrznym i zewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym 
o występujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczych i o działaniach, które 
będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, przedstawia się społeczeństwu 
i właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej, wojewodzie, wojewódzkiemu 
inspektorowi ochrony środowiska, regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, staroście, 
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta (art. 261 ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska). 

Operator może być zobligowany do przygotowania i przekazania społeczeństwu informacji 
dotyczących środków bezpieczeństwa zgodnie art. 13 i załącznikiem V do Dyrektywy Seveso 
II (tabela 5). Artykuł ten nie ustala jednoznacznie, kto (tzn. operator czy też kompetentna 
władza) powinien przygotować i dostarczyć społeczeństwu te informacje wraz z wykazem 
niebezpiecznych substancji, stanowiącym fragment lub załącznik do raportu bezpieczeństwa. 
Sprawy te powinny być zatem regulowane w prawodawstwie krajowym. Informacja powinna 
być przeglądana co 3 lata i w razie konieczności powtarzana i aktualizowana – nie rzadziej 
niż raz na 5 lat.  

Przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska nakładają na komendanta wojewódzkiego PSP 
obowiązek opracowania zewnętrznego (obejmującego obszar poza terenem zakładu) planu 
operacyjno-ratowniczego (ZPO–R), tj. planu działań ratowniczych, ograniczających skutki 
awarii i spełniających inne określone wymaganiami cele (art. 265 ust. 1). Komendant 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany do przeprowadzania analizy 
i przećwiczenia realizacji zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego co najmniej raz na 
3 lata, w celu jego aktualizacji i dokonania w nim ewentualnych zmian. W szczególności 
należy brać pod uwagę zmiany wprowadzone w instalacji, w sposobie funkcjonowania 
jednostek ochrony przeciwpożarowej, stan wiedzy dotyczącej zapobiegania, zwalczania 
i usuwania skutków awarii przemysłowej, a także postęp naukowo-techniczny (art. 265. pkt. 9 
Ustawy Prawo Ochrony Środowiska).  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, w ramach czynności kontrolno-
rozpoznawczych przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę w zakładzie stwarzającym 
zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowych, ustala spełnienie wymogów bezpieczeństwa 
(art. 269 ustawy Prawo Ochrony Środowiska).  

Istniejące formy sprawozdawczości  

Wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze opracowywane są przez zakłady o dużym ryzyku 
(ZDR). Informacje zawarte w wewnętrznych i zewnętrznych planach operacyjno-
ratowniczych przedstawia się społeczeństwu, i właściwym organom Państwowej Straży 
Pożarnej, wojewodzie, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, regionalnemu 
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dyrektorowi ochrony środowiska, staroście, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta 
(art. 261 ustawy Prawo Ochrony Środowiska). 

Prowadzący zakład o dużym ryzyku (ZDR) jest obowiązany do przeprowadzania analizy 
i przećwiczenia realizacji wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego co najmniej raz na 
3 lata, w celu jego aktualizacji i dokonania w nim uzasadnionych zmian. Prowadzący zakład 
o dużym ryzyku jest obowiązany do przedłożenia wewnętrznego planu operacyjno-
ratowniczego komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej co najmniej na 
30 dni przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub jego części albo w terminie roku od 
dnia zaliczenia istniejącego zakładu do zakładu o dużym ryzyku. 

Operator może być zobligowany do przygotowania i przekazania społeczeństwu informacji 
dotyczących środków bezpieczeństwa – informacja ta powinna być przeglądana co 3 lata 
i w razie konieczności powtarzana i aktualizowana – nie rzadziej niż raz na 5 lat.  

Ustawa POŚ określa termin sporządzenia ZPO–R w odniesieniu do nowego zakładu – przed 
jego uruchomieniem, co oznacza, że prowadzący taki zakład powinien przedłożyć wymaganą 
informację z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż sporządzenie ZPO–R przez komendanta 
wojewódzkiego jest jednym z warunków uruchomienia ZDR. Jeśli natomiast chodzi o już 
eksploatowane ZDR, termin dostarczenia przez prowadzącego wymaganej informacji oraz 
termin opracowania przez komendanta wojewódzkiego PSP zewnętrznego planu operacyjno-
ratowniczego nie zostały, niestety, ustalone. 

GIOŚ posiada bazę danych (Access) o opracowanych zewnętrznych i wewnętrznych planach 
operacyjno-ratowniczych w całej Polsce – dane są dostępne na żądanie w formie raportu lub 
bazy. GIOŚ nie posiada planów operacyjno-ratowniczych wewnętrznych, jedynie wybrane 
informacje (czy opracowano WPO-R i ZPO-R., czy nie opracowano, czy dokonano 
aktualizacji, czy dokonano analizy zgodnie z POŚ). 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Stopień realizacji działania dla ZDR - zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej obliczono z uwzględnieniem decyzji KWPSP o odstąpieniu opracowania 
zewnętrznych planów operacyjno – ratowniczych, tj. uznano, że konkretny zakład nie jest 
zobligowany do jego wykonania. 

Wskaźnik stopnia realizacji działania określono jako: 

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

Zgodnie z literą prawa i Metodyką przedstawioną w I etapie realizacji niniejszej pracy, za 
opracowanie wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych odpowiedzialne są zakłady 
ZDR, natomiast za opracowanie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych 
odpowiedzialne są Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej. 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Brak możliwości ustalenia bezpośredniego przełożenia realizacji działania na element jakości 
wód, oraz czasu reakcji środowiska i w związku z tym trudności w określeniu skuteczności. 

Monitoring  

Zgodnie z art. 269 POŚ komendant powiatowy PSP spełnia zadania z zakresu „kontroli 
operacyjnej”. W ramach czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych 
w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowych (ZDR) ustala 
spełnienie wymogów bezpieczeństwa w tym m. in. zgodności danych zawartych 
w dokumentach wymaganych przez ustawę , w tym w wewnętrznym planie operacyjno-
ratowniczym (WPO-R), informacji niezbędnych do opracowania zewnętrznego planu 
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operacyjno-ratowniczego, które przedkładane są właściwym organom PSP, pod katem 
rzetelności i odzwierciedlenia stanu bezpieczeństwa w zakładzie. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Jak obecnie – dostępne w GIOŚ. 

Kontrola realizacji działania 

Art. 29 ustawy o IOŚ: W zakresie przeciwdziałania poważnym awariom do Inspekcji 
Ochrony Środowiska należy kontrola podmiotów, których działalność może stanowić 
przyczynę powstania poważnej awarii. Natomiast art. 31 ww. ustawy określa, że Organy 
Inspekcji Ochrony Środowiska dokonują kontroli co najmniej raz w roku w zakładach 
o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR). 

 

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

Krótki opis  

Działanie wynika z zapisów w Planie wodno-środowiskowym kraju. Aktualnie przy 
wykonywaniu Studiów i Kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gmin uzgadniana 
jest lokalizacja zakładów mogących spowodować zagrożenie awarią, co wynika z Ustawy o 
zagospodarowaniu przestrzennym. Jednak z uwagi na brak przepisów w tym zakresie, plany 
operacyjno-ratownicze nie są obecnie opracowywane przez gminy.  

Natomiast zgodnie z Dyrektywą Seveso II 96/82/WE (znowelizowana dyrektywą 
2003/105/WE) i POŚ, wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze opracowywane są przez 
zakłady ZDR a zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze opracowywane są przez 
odpowiednie PSP (jak opisano w działaniu powyżej).  

Zgodnie z odpowiedzią na ankietę skierowaną do Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych nt.: „Czy opracowano i wdrożono przepisy prawne realizujące cele 
Polityki ekologicznej Państwa dot. sporządzania planów operacyjno-ratowniczych dla 
wszystkich gmin w których znajdują się obiekty niebezpieczne?” uzyskano odpowiedź 
negatywną z MSW (brak odpowiedzi z MŚ).  

Istniejące formy sprawozdawczości  

Z uwagi na brak prawa – brak sprawozdawczości. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

W przypadku wdrożenia działania - wskaźnik stopnia realizacji działania można określić jako: 

• stosunek liczby gmin, które opracowały plany operacyjno-ratownicze uwzględniające 
informacje o zagrożeniach awariami obiektów niebezpiecznych do liczby gmin 
w których zlokalizowany jest ZDR.  

Wskaźnik ten można określić poprzez ankietyzację gmin w których znajdują się ZDR. 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Brak możliwości ustalenia bezpośredniego przełożenia realizacji działania na element jakości 
wód, oraz czasu reakcji środowiska i w związku z tym trudności w określeniu skuteczności. 

Monitoring  

Proponowana ankietyzacja gmin, w których znajdują się ZDR i ZZR. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Zagregowana informacja z gmin. Raport roczny. Dodatkowo ankietyzacja MS na potrzeby 
raportowania PGW do KE (w oparciu o ankietę przygotowaną w Etapie II). 
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Kontrola realizacji działania 

Obecnie brak. Proponuje się MSW (przy założeniu, że MSW wdroży przepisy prawne dot. 
wymogu realizacji niniejszego zadania). 

 

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

Krótki opis  

Działanie wynika z realizacji postanowień dyrektywy Seveso II 2003/105/WE oraz celów 
Polityki ekologicznej Państwa realizowanych w horyzoncie długookresowym do 2010 r. 
w ramach których założono, że będą sporządzane wojewódzkie plany zarządzania ryzykiem 
dla wszystkich województw oraz plany powiatowe dla tych powiatów, na terenie których 
znajduje się więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych (z liczby ok. 1 200 obiektów 
niebezpiecznych na terytorium kraju). 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Z uwagi na brak prawa – brak sprawozdawczości. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

W przypadku wdrożenia prawa proponuje się wskaźnik stopnia realizacji działania dla 
województw jako: 

• stosunek liczby opracowanych planów zarządzania ryzykiem dla województw do 
liczby wszystkich województw. 

Wskaźnik stopnia realizacji działania dla powiatów proponuje się jako: 

• stosunek liczby opracowanych planów powiatowych dla tych powiatów, na terenie 
których znajduje się więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych do liczby powiatów na 
terenie których znajduje się więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych. 

Wskaźnik stopnia realizacji można określić poprzez ankietyzację urzędów wojewódzkich 
w których znajdują się obiekty niebezpieczne i starostw powiatowych w których znajduje się 
powyżej 5 obiektów niebezpiecznych.  

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Brak możliwości ustalenia bezpośredniego przełożenia realizacji działania na element jakości 
wód, oraz czasu reakcji środowiska i w związku z tym trudności w określeniu skuteczności. 

Monitoring  

Proponowana ankietyzacja urzędów wojewódzkich w których znajdują się ZDR i starostw 
w których znajduje się powyżej 5 ZDR.  

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Zagregowana informacja z gmin. Raport roczny.  

Kontrola realizacji działania 

Obecnie brak. Proponuje się MSW (przy założeniu, że MSW wdroży przepisy prawne dot. 
wymogu realizacji niniejszego zadania). 

Dodatkowo ankietyzacja MSW na potrzeby raportowania PGW do KE (w oparciu o ankietę 
przygotowaną w Etapie II). 
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Działanie: Zorganizowanie na szczeblu centralnym systemu analizy doświadczeń z przebiegu 
zaistniałych awarii i przebiegu akcji ratowniczych; sporządzać okresowo (nie rzadziej niż co 
3 lata) raporty w tym zakresie  

Krótki opis  

Działanie wynika z realizacji postanowień dyrektywy Seveso II 2003/105/WE oraz celów 
Polityki ekologicznej Państwa realizowanych w horyzoncie długookresowym do 2010 r. 
w ramach których założono, że będzie zorganizowany na szczeblu centralnym system analizy 
doświadczeń z przebiegu zaistniałych awarii i przebiegu akcji ratowniczych i będą 
sporządzane okresowo (nie rzadziej niż co 3 lata) raporty w tym zakresie.  

Wg informacji uzyskanych w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony 
Ludności (KCKRiOL) analizy z przebiegu zaistniałych awarii dokonywane są na poziomie 
powiatowych PSP dla ZZR i wojewódzkich PSP dla ZDR.  

Wskaźnik stopnia realizacji działania określono w oparciu o dane uzyskane poprzez 
ankietowanie skierowane do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Brak sprawozdawczości.  

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Proponuje się wskaźnik stopnia realizacji działania: 

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

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

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Brak możliwości ustalenia bezpośredniego przełożenia realizacji działania – wpływu 
organizacji WWW. Systemu analizy doświadczeń na środowisko.  

Monitoring  

Proponuje się odpowiednie komendy PSP – powiatowe i wojewódzkie. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Ankietyzacja KG PSP na potrzeby raportowania PGW do KE (w oparciu o ankietę 
przygotowaną w Etapie II). 

Kontrola realizacji działania 

Propozycja: Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. 

 

Działanie: Prowadzenie krajowego rejestru obiektów niebezpiecznych  

Krótki opis  

Działanie wynika z realizacji postanowień: 

• dyrektywy Seveso II 2003/105/WE, 

• ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska. 
W ramach krótkookresowych celów Polityki Ekologicznej Państwa założono ustalenie 
organów odpowiedzialnych i doradczych, zajmujących się między innymi sprawami 
notyfikowania i rejestrowania obiektów niebezpiecznych, oraz zorganizowanie krajowego 
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rejestru obiektów niebezpiecznych. Zgodnie z Ustawą o Państwowej Inspekcji Ochrony 
Środowiska do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie przeciwdziałania poważnym 
awariom należy prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną 
wystąpienia poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii - 
ZZR i o dużym ryzyku - ZDR wystąpienia awarii w rozumieniu przepisów o ochronie 
środowiska. 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Obecnie rejestr prowadzony jest przez GIOŚ w formie 2 elektronicznych baz danych: 

• SPIRS: baza zakładów o dużym ryzyku (ZDR) i zakładów o zwiększonym ryzyku 
(ZZR) – jest ona aktualizowana co kwartał. Wykaz przekazywany jest Komisji 
Europejskiej co 2 lata. 

• Rejestr Potencjalnych Sprawców Poważnych Awarii (ZDR, ZZR i inne zakłady) – 
aktualizacja co kwartał. 

Baza udostępniana jest na żądanie – wniosek do GIOŚ. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Proponuje się wskaźnik stopnia realizacji działania: 

• 0 – rejestr nie jest prowadzony, 

• 1 – rejestr jest prowadzony. 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Brak możliwości ustalenia bezpośredniego przełożenia realizacji działania na środowisko.  

Monitoring  

Zgodnie z art. 250 POŚ ZZR i ZDR zobowiązane są do zgłoszenia zakładu właściwemu 
organowi Państwowej Straży Pożarnej i do wiadomości WIOŚ.  

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Jak obecnie – rejestr prowadzony przez GIOŚ. 

Kontrola realizacji działania 

Jak obecnie – GIOŚ. 

 

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

Krótki opis  

Opracowanie takiego programu jest elementem realizacji Polityki ekologicznej państwa, 
zatytułowanym „Opracowanie programu informowania społeczeństwa o nadzwyczajnych 
zagrożeniach środowiska i edukacji w tym zakresie, obejmującego działania na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i centralnym. Informację, o realizacji programu informowania 
społeczeństwa o nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska i edukacji w tym zakresie na 
wszystkich szczeblach administracyjnych uzyskano na podstawie odpowiedzi na ankietę 
skierowaną do Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW). Na 
ankietę odpowiedziało jedynie MSW. 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 
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Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Proponuje się wskaźnik stopnia realizacji działania: 

• 0 – program nie jest opracowany, 

• 1 – program jest opracowany. 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Brak wskaźnika skuteczności z uwagi na brak bezpośredniego wpływu wynikającego z ww. 
działania na środowisko. 

Monitoring 

Brak monitoringu. Opublikowanie programu. 

Propozycja: KZGW. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

KZGW oraz ankietyzacja MSW i MŚ na potrzeby raportowania PGW do KE (w oparciu 
o ankietę przygotowaną w Etapie II). 

Kontrola realizacji działania 

KZGW i Ministerstwo Środowiska lub Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 

Sprawozdawczość jednostek odpowiedzialnych za kontrolowanie wykonania działania KZGW. 

7.7 DZIAŁANIE DK.PR.4: SKUTECZNE WPROWADZENIE PROGRAMU 
RACJONALIZACJI ZU ŻYCIA WODY W ZAKŁADACH 
PRZEMYSŁOWYCH  

Krótki opis  

Działanie wynika z realizacji Dyrektywy IPPC (z art. 11 pkt. 3.c) w zakresie stosowania 
najlepszych dostępnych technik racjonalizacji zużycia wody. Pozwolenia wydawane 
i zmieniane są przez organy właściwe do wydawania pozwoleń zgodnie z Prawem wodnym. 

Podstawą realizacji działania jest dyrektywa dotycząca zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli 96/61/WE, najlepsze dostępne techniki BAT, 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji 
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 
albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055) oraz ustawa z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, głównie art. 201-219. 

Cytowane rozporządzenie określa rodzaje instalacji mogące powodować znaczne 
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.  

Działanie związane ze skutecznym wprowadzeniem programu racjonalizacji zużycia wody 
w zakładach przemysłowych (DK.PR.4) jest realizowane na poziomie krajowym. 
Ministerstwo Środowiska poprzez stronę internetową informuje o działaniach wpływających 
na racjonalizację zużycia wody w zakładach.  

Rodzaje działalności do których stosuje się przepisy dyrektywy obejmują: 

• przemysł energetyczny, 

• produkcję i obróbkę metali, 

• przemysł mineralny, 

• przemysł chemiczny, 

• gospodarkę odpadami, 
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• pozostałe. 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Jednostką odpowiedzialną za wdrażanie Dyrektywy jest minister środowiska współdziałając 
z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz jednostkami udzielającymi pozwoleń 
zintegrowanych (starosta lub marszałek województwa).  

Minister Środowiska gromadzi informacje o najlepszych dostępnych technikach oraz 
rozpowszechnia je głównie do organów właściwych do wydawania pozwoleń oraz 
zainteresowanych podmiotów korzystających ze środowiska. Minister Środowiska może 
określić, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania wynikające z najlepszych 
dostępnych technik, jakie muszą spełniać instalacje, a w zakresie skutecznego wprowadzania 
racjonalizacji zużycia wody – wymagania dotyczące np. wodochłonności. 

W na stronie http://ippc.mos.gov.pl/ippc/ zamieszczono informacje o prowadzonej 
działalności w zakresie informacji o najlepszych dostępnych technikach. Informacje te są 
rozpowszechniane również na stronach WIOŚ. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

W zakresie dotyczącym poborów wody i instalacji z nimi związanymi proponuje się 
następujące wskaźniki stopnia realizacji:  

• Liczba zespołów międzynarodowych wymieniających informacje na temat technik 
BAT, w których uczestniczą Polacy. 

• Liczba zorganizowanych szkoleń w zakresie technik BAT. 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

• Liczba opracowań rozpowszechniających możliwe najlepsze dostępne techniki – 
BAT. 

• Liczba osób uczestniczących w spotkaniach zespołów międzynarodowych 
wymieniających informacje na temat technik BAT. 

• Liczba osób przeszkolonych w zakresie stosowania technik BAT.  

Monitoring 

Organ właściwy do wydania pozwolenia co najmniej raz na 5 lat dokonuje przeglądu 
instalacji zgodnie z wydanym pozwoleniem. Jeśli pozwolenie nie spełnia wymogów 
najlepszych dostępnych technik wydawane jest stosowne zalecenie. Wnioski o zmianę 
pozwolenia zintegrowanego gromadzone są przez Ministra Środowiska i tworzone są 
stosowne rejestry. Po każdej zmianie takiego pozwolenia organ właściwy do wydania 
pozwolenia dokonuje kontroli.  

Prowadzący instalację, obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych 
w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 166/2006, Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania Transferu 
Zanieczyszczeń w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym roku 
sprawozdawczym, przekazuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
sprawozdanie zawierające dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych 
określonych w rozporządzeniu (art. 236b Prawo ochrony środowiska). Wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska przekazuje do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dane 
niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru, o którym mowa w art. 236a ustawy Prawo 
ochrony środowiska, w terminie do dnia 30 września roku następującego po danym roku 
sprawozdawczym.  

Minister Środowiska określa, w drodze rozporządzenia, wzór formularza sprawozdania. 
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Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Istniejące zapisy prawne dotyczące sprawozdawczości (zakres i forma) są wystarczająca do 
obliczenia wskaźników. 

Kontrola realizacji działania 

W zakresie stosowania najlepszych dostępnych technik nie stosuje się kontroli, a jedynie raz 
na 5 lat dokonuje się przeglądu pozwolenia zintegrowanego. Pozwolenia takie wydawane są 
na okres nie dłuższy niż 10 lat. MŚ wydaje szczegółowe zapisy dotyczących sposobów 
przeprowadzania takich przeglądów. Przeglądy wykonywane są przez organ wydający 
pozwolenie zintegrowane.  

7.8 GRUPA DZIAŁA Ń DOTYCZĄCYCH ZAPOBIEGANIA 
ZANIECZYSZCZENIOM I KONTROLI ZAKŁADÓW IPPC ORAZ 
ZAPOBIEGANIA ZANIECZYSZCZENIOM POWODOWANYM PRZEZ 
NIEKTÓRE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE 

7.8.1 Działanie DK.PR.5: Zapobieganie zanieczyszczeniom i kontrola zakładów IPPC 

Krótki opis 

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

Działanie to podyktowane zostało potrzebą realizacji dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (dyrektywa uchyla dotychczas 
obowiązującą dyrektywę 96/61/WE), jak również dyrektywy dotyczącej zarządzania jakością 
wody w kąpieliskach 2006/7/WE oraz dyrektywy odnoszącej się do jakości wody 
przeznaczonej do picia przez ludzi 80/778/EWG, zmienionej dyrektywą 98/83/WE. 

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego, z uwzględnieniem podziału na branże 
wynika z konieczności realizacji założeń Dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego 
zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń, zwaną popularnie Dyrektywą IPPC 
(ang. Integrated Pollution Prevention and Control) zmienionej Dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji 
przemysłowych - IED, (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). 

Dyrektywy te stanowią jedne z najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej 
w dziedzinie ochrony środowiska. Angielskie słowo control jest w wielu polskich 
publikacjach mylnie sprowadzane wyłącznie do kwestii nadzoru (inspekcji), podczas gdy 
oznacza ono znacznie więcej - pełne rozpoznanie szeroko pojętych oddziaływań na 
środowisko i panowanie nad procesami produkcyjnymi w celu systematycznej redukcji emisji 
zanieczyszczeń - przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć technologicznych. Ograniczenia 
emisyjne - z reguły niższe niż już obowiązujące standardy - wprowadzane są poprzez tzw. 
zintegrowane pozwolenia, stanowiące rodzaj szczegółowej licencji na prowadzenie 
działalności.  

Rodzaje działalności do których stosuje się przepisy dyrektywy obejmują: 

• przemysł energetyczny, 

• produkcję i obróbkę metali, 

• przemysł mineralny, 
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• przemysł chemiczny, 

• gospodarka odpadami, 

• pozostałe. 
 

Działanie: Kontrola przestrzegania warunków w zakresie dopuszczalnych wartości emisji 
substancji zanieczyszczających środowisko  

Działanie podyktowane koniecznością realizacji dyrektywy dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli 2008/1/WE,, jak również dyrektywy 
dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach 2006/7/WE i dyrektywy odnoszącej się 
do jakości wody przeznaczonej do picia przez ludzi 80/778/EWG, zmieniona dyrektywą 
98/83/WE. 

Kontrola zakładów podlegających dyrektywie IPPC należy do zadań Inspekcji Ochrony 
Środowiska. Jak wynika z dostępnych danych wszystkie WIOŚ prowadzą w tym zakresie 
działania kontrolne. Statystyczne zestawienie ilości skontrolowanych zakładów 
z uwzględnieniem poszczególnych województw przedstawiono poniżej. 

 

Dyrektywa 2008/1/WE, dotycząca zintegrowanego zapobiegania  

zanieczyszczeniom i ich kontroli - dane za rok 2011 

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dolnośląskie 203 91 9 31 4 2 46
2 Kujawsko-Pomorskie 178 105 17 31 10 3 61
3 Lubelskie 129 59 21 9 0 0 30
4 Lubuskie 89 21 2 0 3 0 5
5 Łódzkie 193 72 14 27 3 3 47
6 Małopolskie 220 92 26 8 9 3 46
7 Mazowieckie 291 149 49 39 9 0 97
8 Opolskie 105 87 6 14 2 0 22
9 Podkarpackie 140 72 18 13 1 0 32
10 Podlaskie 63 31 4 5 1 1 11
11 Pomorskie 120 54 5 17 1 2 25
12 Śląskie 426 152 28 22 5 4 59
13 Świętokrzyskie 90 31 5 5 1 0 11
14 Warmińsko-Mazurskie 83 44 7 21 4 0 32
15 Wielkopolskie 384 177 40 48 13 1 102
16 Zachodniopomorskie 178 78 31 11 3 0 45

2892 1315 282 301 69 19 671SUMA

Lp. WOJEWÓDZTWO

Liczba kontroli w których 
stwierdzono naruszenie*

Liczba zakładów w 
ewidencji WIOŚ 
podlegających 

dyrektywie 
2008/1/WE

Liczba zakładów 
skontrolowanych

Razem

 
* zaliczone do kategorii wg podziału naruszeń: 

 kategoria 1)  
brak realizacji lub naruszenie obowiązków, niezwiązanych z bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko, wynikających z 
mocy prawa i decyzji administracyjnych (np. brak ewidencji, brak przekazywania wyników pomiarów, brak wykonywania 
pomiarów); 

 kategoria 2)  naruszenie warunków pozwoleń, zezwoleń lub zgłoszeń określających warunki korzystania ze środowiska; 

 kategoria 3)  brak uregulowań formalno-prawnych korzystania ze środowiska, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zapobiegania, 
usuwania lub ograniczania skutków poważnych awarii przemysłowych; 

 kategoria 4) zanieczyszczenie środowiska spowodowane zaniedbaniami w eksploatacji instalacji chroniących środowisko lub innymi 
działaniami użytkownika instalacji. 
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pouczenie
mandat 
karny

zarządzenia 
pokontrolne

wystąpienia 
do innych 
organów

kara 
pieniężna

wstrzymanie 
ruchu 

instalacji
9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Dolnośląskie 14 4 28 25 1 2 74
2 Kujawsko-Pomorskie 23 12 27 24 9 0 95
3 Lubelskie 17 8 27 7 4 0 63
4 Lubuskie 4 2 5 2 0 0 13
5 Łódzkie 33 18 37 12 8 4 112
6 Małopolskie 22 7 36 22 3 1 91
7 Mazowieckie 61 16 79 37 3 2 198
8 Opolskie 12 9 20 16 0 0 57
9 Podkarpackie 4 15 18 28 1 1 67
10 Podlaskie 4 3 11 3 7 1 29
11 Pomorskie 15 5 18 6 0 1 45
12 Śląskie 40 11 59 14 2 11 137
13 Świętokrzyskie 8 3 8 7 0 0 26
14 Warmińsko-Mazurskie 17 4 29 23 0 3 76
15 Wielkopolskie 67 25 75 60 1 2 230
16 Zachodniopomorskie 33 11 29 22 1 1 97

374 153 506 308 40 29 1410

Lp.

SUMA

Zastosowane sankcje

WOJEWÓDZTWO Razem

 
Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dane przesłane z Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa w odpowiedzi na 
pismo z dnia 25 września 2012 roku, znak: ZGWiSW-33/2012. 

 

Istniejące formy sprawozdawczości 

Informacje o liczbie instalacji, ustalonych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony 
środowiska, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale 
na branże, publikowane są na stronach internetowych poszczególnych inspektoratów 
w postaci tabel w formacie PDF. 

Tabele te zawierają wykaz instalacji z uwzględnieniem rodzajów działalności określonych 
w Dyrektywie IPPC oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska. z dnia 26 lipca 2002 roku 
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 

Wyniki z uwzględnieniem najnowszych danych publikowanych na stronach WIOŚ 
przedstawiają się następująco (stan na 31 grudnia 2011 r.): 

• liczba instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego – 3 250 
instalacji, 

• liczba instalacji, które uzyskały pozwolenie zintegrowane – 3 209 instalacji, 

• liczba przeprowadzonych przez WIOŚ kontroli planowych i pozaplanowych instalacji 
wymagających pozwolenia zintegrowanego – 2 773 kontroli (dane dotyczą lat 2010-
2011), 

• liczba zakładów podlegających dyrektywie IPPC w 2011 r. – 2 892 zakłady, 

• liczba skontrolowanych zakładów IPPC w 2011 r. – 1 315 zakładów. 
Zwrócić należy jednak uwagę, że w działaniach dotyczących zapobieganiu 
zanieczyszczeniom i kontroli zakładów występują znaczące utrudnienia. 
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Utrudnienia te powodowane są głównie niewłaściwymi regulacjami prawnymi oraz brakiem 
systemowych rozwiązań pozwalających na skuteczną kontrolę realizacji ustalonych 
programów i zadań. 

Nadal brak jest bazy danych o źródłach emisji i emitowanych zanieczyszczeniach do wód ze 
wskazaniem miejsca zrzutu do jednolitej części wód, które to dane są podstawą budowy 
programów (art. 11 RDW) i planów gospodarowania wodami (art. 13 RDW). 

Wskaźniki stopnia realizacji działania oraz wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

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

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

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

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

• Brak możliwości oceny skuteczności działania. 

Wśród dostępnych i przeanalizowanych danych w zakresie realizacji przez Polskę 
postanowień dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania i ograniczenia 
zanieczyszczeń brak jest informacji w zakresie uzyskanych efektów ekologicznych. 
Szczególnie istotnym jest brak pełnej ewidencji wielkości zanieczyszczeń emitowanych przez 
zakłady objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego.  

Zgodnie z art. 286a. ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska prowadzi wojewódzką bazę informacji o korzystaniu ze środowiska, gromadzącą 
informacje o ilości, stanie, składzie i rodzajach ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi 
oraz informacje o wysokości należnych opłat.  

Po przeanalizowaniu w/w bazy pod kątem możliwości wykorzystania danych i informacji 
w niej zawartych stwierdza się, że nie spełnia ona w pełni wymagań do określenia wartości 
wskaźnika skuteczności działania. 
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska w sprawie 
wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz 
o wysokości należnych opłat (RMŚ Dz.U.2009, Nr 97, poz. 816), nie uwzględniają 
wszystkich parametrów zanieczyszczeń emitowanych przez zakłady objęte obowiązkiem 
posiadania pozwolenia zintegrowanego. Dotyczy to m.in. grupy wskaźników 
charakteryzujących: stan fizyczny, zakwaszenie, warunki biogenne, specyficzne 
zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, substancje priorytetowe i wskaźniki innych 
substancji zanieczyszczających. 

Brak jest również szczegółowych informacji takich jak współrzędne geograficzne, czy też 
nazwy i kilometra rzeki, co uniemożliwia precyzyjną lokalizację zrzutu. Ponadto w bazie tej 
zastosowano takie rozwiązania, które nie pozwalają na elektroniczne przetwarzanie 
informacji i danych w niej zawartych co uniemożliwia pełne jej wykorzystanie i określenie 
wartości wskaźnika skuteczności prowadzonych działań. 
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Działanie: Kontrola przestrzegania warunków w zakresie dopuszczalnych wartości emisji 
substancji zanieczyszczających środowisko. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

• Liczba skontrolowanych zakładów IPPC w stosunku do liczby zakładów 
podlegających dyrektywie IPPC w 2011 r. [%]. 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

• Liczba zakładów IPPC, w których stwierdzono naruszenia w stosunku do liczby 
skontrolowanych zakładów IPPC w 2011 r.[%]. 

Monitoring 

W publikowanych raportach i opracowaniach przedstawione są jedynie ogólne informacje 
w odniesieniu do kraju lub ewentualnie do poszczególnych województw.  

W zestawieniach publikowanych na stronach wojewódzkich inspektoratów ochrony 
środowiska podmioty i instalacje objęte dyrektywą IPPC identyfikowane są poprzez podanie 
ich nazwy i adresu, a także kodu prowadzonej działalności. 

Brak jest natomiast szczegółowych danych takich jak współrzędne geograficzne, kod 
jednolitej części wód, dorzecze czy też region wodny, a także informacji o rodzaju i obszarze 
uwalniania zanieczyszczeń. Brak jest również jednoznacznych informacji na temat efektów 
ekologicznych osiągniętych poprzez realizację założeń dyrektywy IPPC. 

W ujęciu ilościowym w odniesieniu do liczby podmiotów i instalacji da się zauważyć, że 
Polska jako jeden z krajów członkowskich na bieżąco realizuje założenia Dyrektywy IPPC. 

Jednakże praktyczne wykorzystanie dostępnych danych jest znacznie utrudnione, a wręcz 
niemożliwe w odniesieniu do jednostek bilansowych wymaganych sprawozdawczością do 
UE. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Wskaźnik stopnia realizacji działania na poziomie 98% (liczba instalacji, które uzyskały 
pozwolenie zintegrowane w stosunku do liczby instalacji objętych obowiązkiem uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego) pozwala stwierdzić, że Polska aktywnie uczestniczy w realizacji 
dyrektywy IPPC.  
Trudności powoduje ocena skuteczności realizacji działania. W trybie pilnym wymagane jest 
podjęcie prac dla potrzeb opracowania krajowej bazy danych dla potrzeb ewidencji instalacji 
objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 

Przy ewidencjonowaniu wspomnianych instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na dane 
takie jak: 

• współrzędne geograficzne zakładu, 

• lokalizacja względem jednolitej części wód, 

• obszar emisji zanieczyszczeń (gleba, powietrze, woda), 

• w przypadku emisji do wód, konieczność identyfikacji odbiornika. 
Uwzględnienie tych w/w danych pozwoli na sprawną i szybką identyfikację wymaganych 
danych w odniesieniu do jednostek bilansowych w formie i zakresie wymaganym przez 
Ramową Dyrektywę Wodną. 

W czasie prac nad budową proponowanej bazy danych dla potrzeb sprawozdawczości, należy 
uwzględnić informacje w zakresie: 

• stężenia emitowanych substancji zanieczyszczeń, 

• efektywności energetycznej zakładów, 
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• efektywności redukcji zanieczyszczeń przez zakłady, 

• efektywności produkcyjnych zakładów. 
Taki zakres informacji pozwoli odpowiedzieć na pytanie dotyczące oceny skuteczności 
realizacji działania, a tym samym uzyskania niezbędnej informacji w zakresie osiągniętego 
efektu ekologicznego. 

Kontrola realizacji działania 

W Polsce obowiązek kontroli instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego spoczywa na wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska.  

Najbardziej aktualne informacje w tym zakresie publikowane są na stronie internetowej 
Ministerstwa Środowiska oraz na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w postaci niżej wymienionych raportów 
i opracowań: 

• Informacja o realizacji obowiązku posiadania pozwoleń zintegrowanych przez 
prowadzących instalacje według stanu na 31 marca 2009 roku. 

• Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2009 roku. 

• Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2010 roku. 

• Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2011 roku. 

• Wykazy instalacji objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego 
dostępne na stronach WIOŚ. 

W pierwszym z opisanych powyżej dokumentów zatwierdzonym przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska wynika, że według stanu na dzień 31 marca 2009 r. na 3 097 instalacji 
wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego (dalej nazywanymi instalacjami IPPC) 
wymóg ten spełnia 2 965 instalacji, co stanowi 95,7% wszystkich instalacji IPPC. Pozostałe 
132 instalacje (4,3%) nie spełniły wymogu posiadania pozwolenia zintegrowanego. 

W grupie 3 097 instalacji IPPC ogółem znajdują się 2 685 instalacje „istniejące”, dla których 
ustalone były późniejsze terminy uzyskania pozwolenia zintegrowanego [Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych terminów do 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1736)], niemniej jednak 
termin ostateczny uzyskania pozwolenia zintegrowanego upłynął w dniu 30 października 
2007 r. W tej grupie pozwolenia zintegrowane wydane zostały dotychczas dla 2 577 instalacji, 
co oznacza, iż 96,0% instalacji „istniejących” spełnia wymóg posiadania pozwolenia 
zintegrowanego. Bez pozwolenia zintegrowanego pozostaje nadal 108 (4,0%) instalacji 
„istniejących”. 

Pozostałe instalacje, dla których pozwolenie na budowę wydano po dniu 30 września 2001 
roku, w związku z czym nie objęło ich rozporządzenie ustalające późniejsze terminy 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zaliczono do grupy instalacji „nowych”, dla których 
przed przystąpieniem do ich użytkowania prowadzący je powinni uzyskać pozwolenie 
zintegrowane. Według stanu na dzień 31 marca 2009 r. zidentyfikowano 412 instalacji 
„nowych” wymagających pozwolenia zintegrowanego, z których 388 – 94,2% je uzyskało. 
Pozostałe 24 instalacje „nowe” (5,8%) nie posiadają pozwolenia zintegrowanego. 

W podsumowaniu raportu z 2009 roku stwierdzono, że na 3 097 instalacji wymagających 
pozwolenia zintegrowanego, pozostało 49 instalacji bez pozwolenia (1,6 %), w odniesieniu do 
których toczą się nadal postępowania Inspekcji Ochrony Środowiska oraz organów 
wydających pozwolenia. 

Główny Inspektor ochrony Środowiska dokonał aktualizacji wykazów instalacji IPPC. co 
opisane zostało w drugim z wymienionych na wstępie opracowań. Według stanu na dzień 
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31 grudnia 2009 r. zidentyfikowano 3 102 działające instalacje wymagające pozwolenia 
zintegrowanego, spośród których 3 065 pozwolenie posiadało, dla pozostałych 36 instalacji 
toczą się postępowania w sądach administracyjnych lub przed organami właściwymi do 
wydania wymaganego pozwolenia, 1 instalacja uzyskała pozwolenie w styczniu 2010 r. 

Ogólna liczba instalacji IPPC w Polsce jest większa (ok. 3 200) – obejmuje również instalacje 
obecnie niepracujące i oczekujące na uzyskanie pozwolenia zintegrowanego oraz instalacje 
nowe, których formalne użytkowanie jeszcze się nie rozpoczęło. 

Do 31 grudnia 2010 r. zidentyfikowano 3 167 instalacji eksploatowanych wymagających 
pozwolenia zintegrowanego. Spośród nich pozwolenie zintegrowane posiadało 3 145 
prowadzących instalacje. W stosunku do pozostałych 22 (0,69%) instalacji toczą się 
postępowania przed organami właściwymi do wydania pozwolenia i wojewódzkimi 
inspektorami ochrony środowiska oraz w sądach administracyjnych. 

Ostatnia aktualizacja wykazów instalacji IPPC zawarta została w „Informacji o realizacji 
zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2011 roku”. Według stanu na dzień 31 grudnia 
2011 r. zidentyfikowano 3 250 działające instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego, 
spośród których 3 209 pozwolenie posiadało, dla pozostałych 41 (1,3%) instalacji toczą się 
postępowania przed organami właściwymi do wydania wymaganego pozwolenia 
i wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska oraz w sądach administracyjnych. 
W przypadku tych instalacji naruszenie wymogów ochrony środowiska kwalifikuje się do 
kategorii 3 (zagrożenie dla środowiska). 

Wykonane opisy działalności kontrolnej oparte są o obecny stan prawny. 

7.8.2 Działanie DK.PR.6: Zapobieganie zanieczyszczeniom powodowanym przez 
niektóre substancje niebezpieczne 

Krótki opis 

Działanie: Eliminacja zanieczyszczenia wód przez priorytetowe substancje niebezpieczne 
(wykaz I), poprzez: przeprowadzenie spisu zrzutów zawierających te substancje, ustalenie 
norm emisji tych substancji w zrzutach do wód bądź urządzeń kanalizacyjnych, wydawanie 
zezwoleń na odprowadzanie ścieków zawierających te substancje, opracowanie programów 
specjalnych ograniczania emisji priorytetowych substancji niebezpiecznych  

Działanie to pozwoli na realizację celów określonych w dyrektywie 2006/11/WE w sprawie 
zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do 
środowiska wodnego Wspólnoty, zmieniająca Dyrektywę 76/464/EWG oraz "dyrektywy 
córki" do dyrektywy 76/464/EWG: 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG, 
86/280/EWG, 88/347/EWG, 90/415/EWG. 

Wyznaczając substancje priorytetowe, Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2000 roku ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna) koncentruje się na poszczególnych 
substancjach zanieczyszczających lub grupach substancji zanieczyszczających, które stanowią 
znaczne zagrożenie dla środowiska wodnego lub za pośrednictwem tego środowiska. 
Substancje są określane w wyniku szczegółowych ocen ryzyka, które wiążą się z analizą 
naukowych dowodów na niebezpieczne właściwości substancji, skażenia wód europejskich 
przez te substancje oraz analizą innych czynników, takich jak wykorzystywane ilości. 

Wśród 33 chemikaliów zaklasyfikowanych jako substancje priorytetowe 13 oznaczono jako 
priorytetowe substancje niebezpieczne ze względu na ich bioakumulację, toksyczność 
i trwałość. 
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Celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest stopniowa redukcja emisji, zrzutów i strat substancji 
priorytetowych do wód. Priorytetowe substancje niebezpieczne mają zostać całkowicie 
wycofane w ciągu 20 lat. 

W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniającej 
i w następstwie uchylającej dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 
84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, określono dwa rodzaje środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych: średnioroczne stężenie i maksymalne dopuszczalne stężenie. Pierwsza grupa 
chroni przed problemami związanymi z długoterminowym trwałym zanieczyszczeniem, 
a druga przed krótkoterminowym ostrym zanieczyszczeniem.  

Dyrektywa 2006/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie 
zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do 
środowiska wodnego Wspólnoty tworzy niezbędne warunki dla: eliminacji zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych substancjami niebezpiecznymi z listy I określonej w załączniku do 
dyrektywy, zmniejszenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych substancjami z listy II 
załącznika do dyrektywy. 

W Polsce wymogi dyrektywy 2006/11/WE realizowane są głównie poprzez: ustanowiony 
ustawą Prawo Wodne całkowity zakaz wprowadzania ze ściekami do wód lub do ziemi 
substancji niebezpiecznych z wykazu I przedmiotowej dyrektywy tj. DDT, PCB, PCT, 
aldryny, dieldryny, izodryny, HCH, istniejący system wydawania pozwoleń wodnoprawnych 
na zrzut ścieków, w których ustalone są limity emisyjne dla poszczególnych zakładów, 
wymagania dotyczące monitorowania zrzutu ścieków i jakości wody poniżej zrzutu, jak 
również wymagania dotyczące konieczności realizacji przedsięwzięć ograniczających zrzut 
zanieczyszczeń ze ściekami, wprowadzony ustawą Prawo wodne wymóg uzyskiwania 
pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego z listy I i II do urządzeń kanalizacyjnych, zapisy ustawy Prawo wodne 
o wydawaniu pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód lub do urządzeń 
kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego z listy I i II na okres nie dłuższy niż 4 lata. 

Z dniem wejścia w życie dyrektywy 2006/11/WE w sprawie zanieczyszczenia 
spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska 
wodnego Wspólnoty została uchylona i zastąpiona wielokrotnie zmieniana dyrektywa 
76/464/EWG o tym samym tytule. 

Dostosowanie prawa polskiego do zapisów dyrektywy zostało dokonane głównie poprzez 
ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm. – tekst 
jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 145 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, 
z których najważniejsze to: rozporządzenie 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. z 2006 r. 
Nr 137, poz. 984), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 169), rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być 
odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1867), 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 
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wodnoprawnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1987 i 1988), rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1538), rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki 
wodnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1528). 

 

Działanie: Ograniczenie zanieczyszczenia wód substancjami niebezpiecznymi (wykaz II), 
poprzez: przeprowadzenie spisu zrzutów zawierających te substancje, ustalenie norm emisji 
tych substancji w zrzutach do wód bądź urządzeń kanalizacyjnych, wydawanie zezwoleń na 
odprowadzanie ścieków zawierających te substancje, opracowanie programów mających na 
celu zmniejszenie zanieczyszczenia wody. 

Zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych substancjami z listy II załącznika do 
dyrektywy 2006/11/WE w Polsce realizowane jest głównie poprzez : 

• istniejący system wydawania pozwoleń wodnoprawnych na zrzut ścieków, w których 
ustalone są limity emisyjne dla poszczególnych zakładów, wymagania dotyczące 
monitorowania zrzutu ścieków i jakości wody poniżej zrzutu, jak również wymagania 
dotyczące konieczności realizacji przedsięwzięć ograniczających zrzut zanieczyszczeń 
ze ściekami, 

• wprowadzony ustawą Prawo wodne wymóg uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych 
na wprowadzenie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z listy 
I i II do urządzeń kanalizacyjnych,  

• zapisy ustawy Prawo wodne o wydawaniu pozwolenia wodnoprawnego na 
wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych 
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z listy I i II 
na okres nie dłuższy niż 4 lata. 

Normy emisyjne i warunki jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków zawierających 
substancje niebezpieczne dla środowiska wodnego określają szczegółowo następujące 
rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo wodne: 

• rozporządzenie 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. z 2006 r. Nr 137, 
poz. 984), 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 169),  

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach 
przemysłowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1867), 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1988),  

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
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wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 
229, poz. 1538). 

 

Działanie: Prowadzenie przez WIOŚ działań kontrolnych w zakresie wdrażania dyrektywy 
2006/11/WE w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego niektórymi substancjami 
niebezpiecznymi odprowadzanymi do środowiska wodnego oraz dyrektywy 80/68/EWG 
w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem przez niektóre substancje 
niebezpieczne  

Realizacja zadania podyktowana potrzeba realizacji założeń dyrektywy 2006/11/WE 
w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne 
odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty, zmieniająca Dyrektywę 76/464/EWG 
oraz dyrektywy 80/68/EWG w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem 
przez niektóre substancje niebezpieczne. 

Kontrola zakładów podlegających dyrektywie 2006/11/WE oraz dyrektywie 80/68/EWG 
należy do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska. Jak wynika z dostępnych danych wszystkie 
WIOŚ prowadzą w tym zakresie działania kontrolne. Statystyczne zestawienia ilości 
skontrolowanych zakładów z uwzględnieniem poszczególnych województw przedstawiono 
poniżej. 

 
Dyrektywa 2006/11/EW w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje 

niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty - Dane za rok 2011 

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Dolnośląskie 31 17 0 3 6 2 11
2 Kujawsko-Pomorskie 136 81 4 3 27 4 38
3 Lubelskie 18 10 1 2 0 0 3
4 Lubuskie 17 8 1 0 5 0 6
5 Łódzkie 18 5 3 1 0 0 4
6 Małopolskie 217 45 10 2 1 1 14
7 Mazowieckie 864 187 27 21 57 2 107
8 Opolskie 169 60 2 4 3 0 9
9 Podkarpackie 53 8 1 3 0 0 4
10 Podlaskie 74 17 5 0 4 0 9

11 Pomorskie 58 21 4 3 4 1 12
12 Śląskie 276 246 84 42 98 222 446
13 Świętokrzyskie 34 8 2 1 1 1 5
14 Warmińsko-Mazurskie 18 7 0 0 4 0 4
15 Wielkopolskie 54 9 1 2 2 0 5
16 Zachodniopomorskie 219 22 2 1 1 0 4

2256 751 147 88 213 233 681

Liczba kontroli w których 
stwierdzono naruszenie*

WOJEWÓDZTWO

Liczba zakładów w 
ewidencji WIOŚ 
podlegających 

dyrektywie 
2006/11/WE

Liczba zakładów 
skontrolowanych

Lp.

SUMA

Razem

 
* zaliczone do kategorii wg podziału naruszeń: 

 kategoria 1)  
brak realizacji lub naruszenie obowiązków, niezwiązanych z bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko, wynikających z 
mocy prawa i decyzji administracyjnych (np. brak ewidencji, brak przekazywania wyników pomiarów, brak wykonywania 
pomiarów); 

 kategoria 2)  naruszenie warunków pozwoleń, zezwoleń lub zgłoszeń określających warunki korzystania ze środowiska; 
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 kategoria 3)  brak uregulowań formalno-prawnych korzystania ze środowiska, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zapobiegania, 
usuwania lub ograniczania skutków poważnych awarii przemysłowych; 

 kategoria 4) zanieczyszczenie środowiska spowodowane zaniedbaniami w eksploatacji instalacji chroniących środowisko lub innymi 
działaniami użytkownika instalacji. 

 

pouczenie
mandat 
karny

zarządzenia 
pokontrolne

wystąpienia 
do innych 
organów

kara 
pieniężna

wstrzymanie 
ruchu 

instalacji

9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Dolnośląskie 6 1 6 2 0 0 15
2 Kujawsko-Pomorskie 23 9 27 3 0 0 62
3 Lubelskie 1 2 1 1 1 0 6
4 Lubuskie 8 1 6 0 0 0 15
5 Łódzkie 3 3 4 0 0 0 10
6 Małopolskie 6 4 8 4 1 0 23
7 Mazowieckie 60 10 84 19 2 3 178
8 Opolskie 4 4 8 5 0 0 21
9 Podkarpackie 2 1 1 3 0 0 7
10 Podlaskie 0 1 9 2 0 1 13
11 Pomorskie 4 1 6 1 3 0 15

12 Śląskie 112 41 167 14 3 1 338
13 Świętokrzyskie 4 2 5 1 0 0 12
14 Warmińsko-Mazurskie 1 0 4 5 0 0 10
15 Wielkopolskie 0 1 1 2 1 0 5
16 Zachodniopomorskie 3 3 3 3 2 0 14

237 84 340 65 13 5 744

WOJEWÓDZTWO

SUMA

Lp.

Zastosowane sankcje

Razem

 
Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dane przesłane z Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa w odpowiedzi na 
pismo z dnia 25 września 2012 roku, znak: ZGWiSW-33/2012. 
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Dyrektywa 80/68/EWG w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem przez niektóre 
substancje niebezpieczne - Dane za rok 2011 

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dolnośląskie 31 17 0 3 6 2 11
2 Kujawsko-Pomorskie 11 11 0 0 9 0 9
3 Lubelskie 7 1 0 0 0 0 0
4 Lubuskie 0 0 0 0 0 0 0
5 Łódzkie 0 0 0 0 0 0 0
6 Małopolskie 249 7 0 2 0 0 2
7 Mazowieckie 579 92 11 6 21 5 43
8 Opolskie 0 0 0 0 0 0 0
9 Podkarpackie 6 0 0 0 0 0 0
10 Podlaskie 421 53 11 3 3 0 17
11 Pomorskie 19 0 0 0 0 0 0
12 Śląskie 100 27 3 7 3 2 15
13 Świętokrzyskie 15 6 0 0 2 0 2
14 Warmińsko-Mazurskie 0 0 0 0 0 0 0
15 Wielkopolskie 19 1 0 0 0 0 0
16 Zachodniopomorskie 325 13 1 3 2 2 8

1782 228 26 24 46 11 107SUMA

WOJEWÓDZTWOLp. Razem

Liczba zakładów w 
ewidencji WIOŚ 
podlegających 

dyrektywie 
80/68/EWG

Liczba zakładów 
skontrolowanych

Liczba kontroli w których 
stwierdzono naruszenie*

 
* zaliczone do kategorii wg podziału naruszeń: 

 kategoria 1)  
brak realizacji lub naruszenie obowiązków, niezwiązanych z bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko, wynikających z 
mocy prawa i decyzji administracyjnych (np. brak ewidencji, brak przekazywania wyników pomiarów, brak wykonywania 
pomiarów); 

 kategoria 2)  naruszenie warunków pozwoleń, zezwoleń lub zgłoszeń określających warunki korzystania ze środowiska; 

 kategoria 3)  brak uregulowań formalno-prawnych korzystania ze środowiska, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zapobiegania, 
usuwania lub ograniczania skutków poważnych awarii przemysłowych; 

 kategoria 4) zanieczyszczenie środowiska spowodowane zaniedbaniami w eksploatacji instalacji chroniących środowisko lub innymi 
działaniami użytkownika instalacji. 
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pouczenie
mandat 
karny

zarządzenia 
pokontrolne

wystąpienia 
do innych 
organów

kara 
pieniężna

wstrzymanie 
ruchu 

instalacji
9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Dolnośląskie 6 1 6 2 0 0 15
2 Kujawsko-Pomorskie 1 1 4 0 0 0 6
3 Lubelskie 0 0 0 0 0 0 0
4 Lubuskie 0 0 0 0 0 0 0
5 Łódzkie 0 0 0 0 0 0 0
6 Małopolskie 2 0 2 0 0 0 4
7 Mazowieckie 15 9 32 22 0 1 79
8 Opolskie 0 0 0 0 0 0 0
9 Podkarpackie 0 0 0 0 0 0 0
10 Podlaskie 7 3 16 4 0 0 30
11 Pomorskie 0 0 0 0 0 0 0
12 Śląskie 5 0 3 12 0 0 20
13 Świętokrzyskie 2 0 1 0 0 0 3
14 Warmińsko-Mazurskie 0 0 0 0 0 0 0
15 Wielkopolskie 3 0 0 0 0 0 3
16 Zachodniopomorskie 1 2 6 0 0 9

41 15 66 46 0 1 169

WOJEWÓDZTWO

SUMA

Lp.

Zastosowane sankcje

Razem

 
Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dane przesłane z Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa w odpowiedzi na 
pismo z dnia 25 września 2012 roku, znak: ZGWiSW-33/2012. 

 

Istniejące formy sprawozdawczości 

Krajowa ewidencja kontroli emisji punktowych 

Obowiązek ewidencjonowania informacji o zrzutach zawierających substancje szczególnie 
szkodliwe spoczywa na Inspekcji Ochrony Środowiska. 

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska udostępniono link do 
podstrony opracowanej przez Inspekcję Ochrony Środowiska (IOŚ) w celu informowania 
społeczeństwa o działalności kontrolnej IOŚ w zakresie przestrzegania wymagań ochrony 
środowiska. 

Wg informacji zawartych na wspomnianej stronie źródłem danych o zanieczyszczeniach 
z instalacji jest baza Ekoinfonet, natomiast danych o kontrolach IOŚ – baza ISWK. 

Wg informacji GIOŚ na wspomnianej podstronie powinny znajdować się również dane 
o uwolnieniach i transferze zanieczyszczeń podmiotów, które są zobowiązane prowadzić 
sprawozdawczość PRTR. 

Całość opatrzona została informacjami na temat Ekoinfonetu oraz bazy ISWK.  

• „Ekoinfonet – Jest to baza zawierająca dane o zakresie korzystania ze środowiska 
przez podmioty. W bazie znajdują się również sprawozdania, które podmioty 
zobowiązane są przekazywać do Marszałka Województwa właściwego ze względu na 
miejsce korzystania ze środowiska”. 

• ISWK – Informatyczny System Wspomagania Kontroli - Jest to system komputerowy 
opracowany w ramach Projektu PL0100 pn. „Wzrost efektywności działalności 
Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich”. System ma na 
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celu usprawnienie pracy Inspektorów Ochrony Środowiska. Dzięki ISWK dane 
z kontroli IOŚ zapisywane są w formie cyfrowej. 

Na podstronie prezentowane są również dane o uwolnieniach i transferze zanieczyszczeń 
podmiotów, które są zobowiązane prowadzić sprawozdawczość PRTR. 
Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń jest elementem Europejskiego 
Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) 
Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1). 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń oraz przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie zawierające informacje 
o uwolnieniach i transferach wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia 
166/2006. 

Na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska można znaleźć informacje na temat 
3 051 zakładów objętych sprawozdawczością w ramach PRTR. Statystyczne zestawienie 
ilości zakładów z uwzględnieniem poszczególnych województw przedstawiono poniżej. 

 

Województwo 
Liczba zakładów objętych sprawozdawczością 

do PRTR 

woj. dolnośląskie 265 

woj. kujawsko-pomorskie 186 

woj. lubelskie 129 

woj. lubuskie 79 

woj. łódzkie 180 

woj. małopolskie 191 

woj. mazowieckie 293 

woj. opolskie 131 

woj. podkarpackie 231 

woj. podlaskie 67 

woj. pomorskie 139 

woj. śląskie 356 

woj. świętokrzyskie 99 

woj. warmińsko-mazurskie 97 

woj. wielkopolskie 424 

woj. zachodniopomorskie 184 

Razem 3 051 

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, http://www.gios.gov.pl/kep_index.php 

 

Do skorzystania z serwisu zachęca również specjalnie opracowany formularz który 
w założeniu twórców strony ma umożliwi ć pozyskanie informacji z wspomnianych baz 
danych zainteresowanemu użytkownikowi serwisu.  

Widok formularza służącego do komunikowania się z baza danych ewidencji zrzutów 
punktowych przedstawiono poniżej. 
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Jednakże dane prezentowane na stronie ograniczają się jedynie do ewidencji podmiotów 
i instalacji podlegających kontroli IOŚ. 

Poniżej zaprezentowano zakres danych dostępnych dla przykładowo wskazanego zakładu. 

 
Brak jest szczegółowych danych umożliwiających precyzyjną przestrzenną lokalizację 
względem dorzecza, regionu wodnego czy tez jednolitej części wód. Tym samym można 
stwierdzić, że praktyczne wykorzystanie dostępnych danych jest znacznie utrudnione, a wręcz 
niemożliwe w odniesieniu do jednostek bilansowych wymaganych sprawozdawczością do 
UE. 

 

Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń E-PRTR 

Rejestr obsługiwany jest przez specjalnie skonstruowany formularz umożliwiający 
potencjalnemu użytkownikowi wyciągnięcie żądanych informacji z internetowej bazy danych. 

Widok formularza służącego do komunikowania się z bazą danych E-PRTR przedstawiono 
poniżej. 
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Korzystając z udostępnionego formularza można pozyskać szczegółowe informacje dla 
każdego z podmiotów objętych sprawozdawczością E-PRTR. 

Zakres informacji oprócz danych lokalizacyjnych zawiera także informacje w zakresie ilości 
ładunków zanieczyszczeń emitowanych przez dany zakład do wód, powietrza gleby oraz 
ścieków. 

Liczba zakładów, które wykazały uwolnienia zanieczyszczeń do wody powyżej progów 
określonych w rozporządzeniu (WE) Nr 166/2006 w latach 2009-2010 przedstawia się 
następująco: 

– rok 2009 – 81 zakładów, w tym: 73 oczyszczalnie komunalne i 8 zakładów 
przemysłowych; 

– rok 2010 – 78 zakładów, w tym: 70 oczyszczalni komunalnych i 8 zakładów 
przemysłowych. 

Substancje zanieczyszczające priorytetowe w 2009 r. uwolniło do wody łącznie 
58 oczyszczalni, w tym 52 komunalne i 6 przemysłowych a w 2010 r. 56 oczyszczalni w tym 
50 komunalnych i 6 przemysłowych. 

Substancje niebezpieczne zanieczyszczające w 2009 r. uwolniło do wody łącznie 
78 oczyszczalni, w tym 71 komunalnych i 7 przemysłowych, a w 2010 r. 77 oczyszczalni w 
tym 69 komunalnych i 8 przemysłowych. 

Brak jest szczegółowych danych dotyczących opracowania programów specjalnych 
ograniczania emisji priorytetowych substancji niebezpiecznych. 

 

Państwowy Monitoring Środowiska 

Podstawowym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest zapewnienie dobrego stanu 
chemicznego wszystkich rodzajów wód powierzchniowych i podziemnych do 2015 r. 
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Dla wód powierzchniowych dobry stan chemiczny jest określony za pomocą dopuszczalnej 
wielkości stężenia poszczególnych substancji zanieczyszczających zwanych priorytetowymi 
(Załącznik X RDW) i innymi substancjami zanieczyszczającymi (Załącznik IX RDW). 

Badania i oceny jakości wód powierzchniowych prowadzone są w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska, w tym również w zakresie występowania i oceny stężeń 
wskaźników z grupy substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających. 

Pomiary jakości w punktach pomiarowo-kontrolnych na jednolitych częściach wód rzek 
wykonywane są przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.  

Ocena jednolitych części wód pod względem stanu chemicznego oraz ilości wykonanych 
pomiarów substancji priorytetowych wykonana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie sposobu klasyfikacji oceny stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545). 

W celu oceny skuteczności działań dotyczących zapobiegania zanieczyszczeniom 
powodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne możliwe jest zastępcze 
wykorzystanie danych z Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie jakości 
jednolitych części wód rzek. 

Ma to szczególne znaczenie w zakresie oceny skuteczności podejmowanych i realizowanych 
zadań wynikających z Dyrektywy Rady 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
i ograniczenia zanieczyszczeń, jak również Dyrektywy 2006/11/WE w sprawie 
zanieczyszczenia spowodowanego niektórymi substancjami niebezpiecznymi 
odprowadzanymi do środowiska wodnego oraz Dyrektywy 80/68/EWG w sprawie ochrony 
wód gruntowych przed zanieczyszczeniem przez niektóre substancje niebezpieczne. 

Publikowane przez organy Ochrony Środowiska dane oraz materiały sprawozdawcze tylko 
w niewielkim stopniu pozwalają na pozyskanie odpowiednich informacji. 

W tej sytuacji należy w maksymalnym stopniu wykorzystać wyniki pomiarów wskaźników 
jakości wód realizowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 

Na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska z 2011 r. w zakresie jakości 
wód rzek z punktów monitoringu diagnostycznego i operacyjnego, w których wykonano 
pomiary substancji priorytetowych i innych substancji niebezpiecznych (substancje 
szczególnie szkodliwe wg załącznika 6 i inne substancje zanieczyszczające wg załącznika 
9 RMŚ z 09.11.2011 r. Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545 w sprawie sposobu klasyfikacji) 
stwierdzono, że: 

• liczba pomiarów substancji priorytetowych powyżej dopuszczalnej granicy 
w jednolitych częściach wód rzek wyniosła 127, 

• ogólna liczba pomiarów substancji priorytetowych w jednolitych częściach wód rzek 
wyniosła 4 787, 

• liczba punktów pomiarowo-kontrolnych, w których stwierdzono zły stan chemiczny 
wyniosła 98, 

• ogólna liczba punktów pomiarowo-kontrolnych, w których wykonano pomiary 
substancji priorytetowych wynosiła 557, 

• liczba pomiarów substancji niebezpiecznych powyżej dopuszczalnej granicy 
w jednolitych częściach wód rzek wyniosła 1 777, 

• ogólna liczba pomiarów substancji niebezpiecznych w jednolitych częściach wód rzek 
wyniosła 12 360, 

• liczba punktów pomiarowo-kontrolnych, w których stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnych norm substancji niebezpiecznych wyniosła 607, 
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• ogólna liczba punktów pomiarowo-kontrolnych, w których wykonano pomiary 
substancji niebezpiecznych wynosiła 910. 

 

Działanie: Eliminacja zanieczyszczenia wód przez priorytetowe substancje niebezpieczne 
(wykaz I), poprzez: przeprowadzenie spisu zrzutów zawierających te substancje, ustalenie 
norm emisji tych substancji w zrzutach do wód bądź urządzeń kanalizacyjnych, wydawanie 
zezwoleń na odprowadzanie ścieków zawierających te substancje, opracowanie programów 
specjalnych ograniczania emisji priorytetowych substancji niebezpiecznych. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

• Przeprowadzenie spisu zrzutów zawierających priorytetowe substancje niebezpieczne. 

• Ustalenie norm emisji priorytetowych substancji niebezpiecznych w zrzutach.  

• Wydawanie zezwoleń na odprowadzanie ścieków zawierających priorytetowe 
substancje niebezpieczne. 

• Opracowanie programów specjalnych ograniczania emisji priorytetowych substancji 
niebezpiecznych. 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

• Liczba substancji priorytetowych (dane za 2011 r.) powyżej dopuszczalnej granicy 
w stosunku do ogólnej liczby badanych substancji priorytetowych [%]. 

• Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych (dane za 2011 r.), w których stwierdzono zły 
stan chemiczny w stosunku do liczby punktów pomiarowo-kontrolnych, w których 
badano substancje priorytetowe [%]. 

 

Działanie: Ograniczenie zanieczyszczenia wód substancjami niebezpiecznymi (wykaz II), 
poprzez: przeprowadzenie spisu zrzutów zawierających te substancje, ustalenie norm emisji 
tych substancji w zrzutach do wód bądź urządzeń kanalizacyjnych, wydawanie zezwoleń na 
odprowadzanie ścieków zawierających te substancje, opracowanie programów mających na 
celu zmniejszenie zanieczyszczenia wody. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

• Przeprowadzenie spisu zrzutów zawierających substancje niebezpieczne. 

• Ustalenie norm emisji substancji niebezpiecznych w zrzutach. 

• Wydawanie zezwoleń na odprowadzanie ścieków zawierających substancje 
niebezpieczne. 

• Opracowanie programów specjalnych ograniczania emisji substancji niebezpiecznych. 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

• Liczba substancji niebezpiecznych (dane za 2011 r.) powyżej dopuszczalnej granicy 
w stosunku do ogólnej liczby badanych substancji niebezpiecznych [%]. 

• Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych (dane za 2011 r.), w których stwierdzono 
przekroczenia w stosunku do liczby punktów pomiarowo-kontrolnych, w których 
badano substancje niebezpieczne [%]. 

 

 

 



 77 

Działanie: Prowadzenie przez WIOŚ działań kontrolnych w zakresie wdrażania dyrektywy 
2006/11/WE w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego niektórymi substancjami 
niebezpiecznymi odprowadzanymi do środowiska wodnego oraz dyrektywy 80/68/EWG 
w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem przez niektóre substancje 
niebezpieczne. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

• Liczba skontrolowanych zakładów podlegających Dyrektywie 2006/11/WE w 2011 r. 
w stosunku do liczby zakładów podlegających przedmiotowej dyrektywie [%]. 

• Liczba skontrolowanych zakładów podlegających 80/68/EWG w 2011 r. w stosunku 
do liczby zakładów podlegających przedmiotowej dyrektywie [%]. 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

• Liczba kontroli, w których stwierdzono naruszenia wymagań Dyrektywy 2006/11/WE 
w stosunku do liczby zakładów podlegających kontroli przedmiotowej dyrektywie 
w 2011 r. [%]. 

• Liczba kontroli, w których stwierdzono naruszenia wymagań 80/68/EWG w stosunku 
do liczby zakładów podlegających kontroli przedmiotowej dyrektywie w 2011 r. [%]. 

Monitoring 

Brak wymaganych regulacji w zakresie monitoringu powoduje, że obecne prowadzenie 
kontroli napotyka na ogromne trudności, a w wielu wypadkach jest niemożliwe. 

Przykładowo pomiar i analiza ścieków wykonana w terenie przez WIOŚ nie może być 
podstawą naliczania kar, nawet w przypadku stwierdzenia przekraczania dopuszczalnych 
wskaźników zanieczyszczeń ujętych w pozwoleniu wodnoprawnym. 

Utrzymanie systemu normowania warunków odprowadzania ścieków do środowiska 
i związanego z tym sposobu egzekucji, jaki obowiązywał w latach 90-tych XX wieku, po 
wejściu Polski do UE było niemożliwe. Przyjęty z prawa unijnego system normowania 
warunków odprowadzania ścieków zakłada ocenę ich składu na podstawie badań 
dokonywanych w oparciu o próby średniodobowe, proporcjonalne do przepływu, 
z uwzględnieniem prawdopodobieństwa uzyskania oczekiwanej wartości 90% w okresie 
objętym oceną. Takie podejście jest zgodne z technikami służącymi projektowaniu systemów 
usuwania zanieczyszczeń ze ścieków. Wynik badania próbki ścieków będącej zlewką z trzech 
próbek pobranych w okresie około 1 godziny nie daje żadnej podstawy do stwierdzenia, że 
naruszone zostały warunki odprowadzania ścieków. 

Wywód ten pomija jednak inne, niezwykle restrykcyjne regulacje prawne, czego dowodem są 
różnice w działaniach państw po skażeniu wód Odry i wód Renu w 1986 r. 
Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Brak jest szczegółowych danych umożliwiających precyzyjną przestrzenną lokalizację 
zakładów i instalacji emitujących substancje niebezpieczne z wykazu I i II względem 
dorzecza, regionu wodnego czy tez jednolitej części wód. Tym samym można stwierdzić, że 
praktyczne wykorzystanie dostępnych danych jest znacznie utrudnione, a wręcz niemożliwe 
w odniesieniu do jednostek bilansowych wymaganych sprawozdawczością do UE. 
Dodatkowo należy wziąć pod uwagę brak możliwości pozyskania zbiorczej bazy zawierającej 
ewidencję zakładów emitujących zanieczyszczenia. 

Dostępne bazy danych umożliwiają jedynie podgląd danych dla pojedynczego objętego 
ewidencją zakładu.  

Realizacja zadań związanych z eliminacją substancji priorytetowych ujętych w wykazie 
I i ograniczeniem substancji niebezpiecznych wg wykazu II wymaga podjęcia pilnych działań 
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zmierzających do budowy krajowej bazy danych dla potrzeb ewidencji punktowych zrzutów 
zanieczyszczeń emitujących zanieczyszczenia do wód. 

Wspomniana baza powinna uwzględniać z jednej strony szczegółowe dane w zakresie 
lokalizacji zrzutu względem odbiornika, jak również dane w zakresie ilości i wielkości 
emitowanych zanieczyszczeń. 

Kontrola realizacji działania 

Informacje w zakresie działań kontrolnych prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty 
ochrony środowiska dostępne są w postaci różnego rodzaju raportów i opracowań. Do 
najbardziej aktualnych należą: 

• Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2008 roku. 

• Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2009 roku. 

• Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2010 roku. 

• Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2011 roku. 

• Raporty o stanie środowiska w poszczególnych województwach w latach 2008 – 
2009. 

 
Rok 2008 
W oparciu o analizę danych zawartych w pierwszym z w/w dokumentów zatwierdzonych 
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wynika, że liczba podmiotów w ewidencji 
WIOŚ podlegających Dyrektywie 2006/11/WE w 2008 roku wyniosła 1 689. Z ilości tej 
kontroli poddano 770 podmiotów. Naruszenie przepisów wspomnianej dyrektywy 
stwierdzono w przypadku 351 kontroli. W związku ze stwierdzeniem naruszeń zastosowano 
następujące sankcje: 

• 184 pouczenia, 

• 84 mandaty karne, 

• 340 zarządzeń pokontrolnych, 

• 80 wystąpień do innych organów,; 

• 17 kar pieniężnych,; 

• 4 wstrzymania ruchu instalacji. 
Liczba podmiotów w ewidencji WIOŚ podlegających Dyrektywie 80/68/EWG w 2008 roku 
wyniosła 1 351. Z ilości tej kontroli poddano 340 podmiotów. Naruszenie przepisów 
wspomnianej dyrektywy stwierdzono w przypadku 139 kontroli. W związku ze 
stwierdzeniem naruszeń zastosowano następujące sankcje: 

• 55 pouczeń, 

• 27 mandatów karnych, 

• 123 zarządzenia pokontrolne, 

• 45 wystąpień do innych organów, 

• 2 wstrzymania ruchu instalacji. 

 
Rok 2009 
W „Informacji o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2009 roku” nie ma 
jednoznacznych odwołań do działań kontrolnych z przestrzegania wymagań dyrektywy 
2006/11/WE i 80/68/EWG. 
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Z dokumentu wynika, że Inspekcja Ochrony Środowiska w 2009 roku prowadziła ewidencje 
zakładów podlegających kontroli oraz rejestry wymagane przepisami prawa: 

• rejestr instalacji do regeneracji olejów odpadowych, 

• rejestr przedsiębiorstw i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

• baza danych o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

• Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, 

• rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku, 

• rejestr przedsiębiorców wprowadzających baterie i akumulatory. 
Ewidencja zakładów podlegających kontroli jest na bieżąco aktualizowana, m.in. w oparciu 
o wykonane kontrole oraz o uzyskiwane informacje o likwidacji zakładów lub zmianach 
wynikających z przekształceń własnościowych. Ewidencja jest także uzupełniana w wyniku 
nakładania przez ustawodawcę na organy Inspekcji obowiązku kontrolnego nadzoru nad 
nowymi kategoriami zakładów. w porównaniu z 2008 r. 

W 2009 roku liczba zewidencjonowanych zakładów wzrosła o 3 222 (tj. o 5%) do 65 576. 

Podkreślić należy również, że w 2009 r. wdrażając projekt Pl0100, Inspekcja wprowadziła 
nowy podział kontroli na: 

• kontrole z wyjazdem w teren, 

• kontrole w oparciu o dokumenty. 

Kontrole w oparciu o dokumenty uwzględniono w sprawozdawczości po raz pierwszy. Liczba 
takich kontroli wzrosła w ostatnim roku głównie w związku ze zmianami w prawie, 
zobowiązującymi zakłady do wykonywania badań automonitoringu emisji i przekazywania 
ich wyników do wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Ponadto do kontroli takich 
należą m.in. weryfikacja raportów PRTR, weryfikacja rocznych raportów emisji CO2, 
weryfikacja wykazów zawierających danych o rodzaju, kategorii i ilości substancji 
niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii – 
o ile nie zachodzą przesłanki wskazujące na potrzebę przeprowadzenia kontroli w terenie. 

Organy Inspekcji w 2009 r. przeprowadziły łącznie 30 054 kontrole, prawie dwukrotnie 
więcej w porównaniu do roku 2008. 

Biorąc pod uwagę powierzchnię województw, liczba przeprowadzonych w nich kontroli była 
zróżnicowana. Nie dziwi zatem fakt, że najwięcej kontroli – 4 824 przeprowadzono w woj. 
mazowieckim, natomiast najmniej w – 470 w woj. opolskim. 

Kontrolą z wyjazdem w teren objęto 23 % zakładów ujętych w ewidencji. 

Podział kontroli wykonanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska w 2009 roku wyglądał 
w następujący sposób: 

• 12 874 kontrole w oparciu o dokumenty. 

• 17 180 kontroli w terenie, w tym 2 341 (8%) interwencyjnych podejmowanych na 
wniosek parlamentarzystów, obywateli lub konkurujących ze sobą zakładów. 

Zaznaczyć należy, że kontrole w oparciu o dokumenty stanowią uzupełnienie dla kontroli 
z wyjazdem w teren i są nowym, istotnym elementem kontroli zakładów. 

W roku 2009 o ok. 14 % zmalała liczba kontroli interwencyjnych w porównaniu z rokiem 
2008. W 2009 r. inspektorzy w trakcie 6 558 kontroli (22% ogólnej liczby kontroli) udzielili 
instruktażu o obowiązkach wynikających z przepisów prawa. 

Pomiary kontrolne i badania wykonane zostały podczas 2 266 kontroli. w ostatnich latach 
systematycznie zmniejszała się liczba kontroli z pomiarami (w 2006 r. wykonano 3 054 
kontroli z pomiarami, w 2007 r. – 2 702, w 2008 r. – 2 405). 
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W wyniku działań kontrolnych prowadzonych w 2009 roku stwierdzono naruszenia 
przepisów ochrony środowiska w 11 192 przypadkach. Poziom ten zbliżony jest do 2008 
roku. 

Z inicjatywy Głównego Inspektora ochrony Środowiska wprowadzono podział 
nieprawidłowości na 4 kategorie naruszeń: 

• Kategoria 1 – brak realizacji lub naruszenie obowiązków, niezwiązanych 
z bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko, wynikających z mocy prawa i decyzji 
administracyjnych (np. brak ewidencji, brak przekazywania wyników pomiarów, brak 
wykonywania pomiarów). W kategorii tej odnotowano 40% naruszeń. 

• Kategoria 2 – naruszenie warunków pozwoleń, zezwoleń lub zgłoszeń określających 
warunki korzystania ze środowiska. W kategorii tej odnotowano 23% naruszeń. 

• Kategoria 3 – brak uregulowań formalno-prawnych korzystania ze środowiska, 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zapobiegania, usuwania lub ograniczania 
skutków poważnych awarii przemysłowych. W kategorii tej odnotowano 32% 
naruszeń. 

• Kategoria 4 – zanieczyszczenie środowiska spowodowane zaniedbaniami 
w eksploatacji instalacji chroniących środowisko lub innymi działaniami użytkownika 
instalacji. kontrolę klasyfikuje się ze względu na stwierdzone naruszenie o najwyższej 
kategorii. W kategorii tej odnotowano 5% naruszeń. 

W 2009 r. Inspekcja Ochrony Środowiska po raz drugi oceniła stopień spełnienia wymagań 
w 32 dyrektywach i rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady. Analiza danych 
z kontroli wskazuje, że zakres naruszeń zawierał się w przedziale od 8% do 79% ogólnej 
liczby kontroli w danym obszarze. W roku 2008 naruszenia wahały się od 5% do 74%. 
W roku 2009 najwięcej naruszeń stwierdzono w zakresie: 

• składowania odpadów (dyrektywa 99/31/WE) - 79%, 

• odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (dyrektywa 2004/35/WE) - 72%, 

• zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (dyrektywa 
2008/1/WE) - 68%, 

• odpadów (dyrektywa ramowa 2006/12/WE) - 66%. 

Wyniki kontroli wskazują na nadal niezadowalający stan przestrzegania prawa zwłaszcza 
w zakresie składowania odpadów. 

Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi aktualizowaną na bieżąco ewidencję zakładów 
podlegających kontroli. W porównaniu z 2009 r. liczba zakładów w ewidencji wzrosła 
o 3 770 (tj. o 6%) do 69 346. 
Rejestr instalacji przewidzianych przepisami prawa został poszerzony w stosunku do roku 
2009 o rejestr zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej 
awarii. 

 

Rok 2010 
Liczba kontroli w 2010 r. była na podobnym poziomie jak w roku 2009. Organy Inspekcji 
w 2010 r. przeprowadziły łącznie 29 422 kontrole. Z uwagi na wielkość poszczególnych 
województw, liczba przeprowadzonych w nich kontroli była zróżnicowana: najwięcej – 3 853 
przeprowadzono w woj. mazowieckim, najmniej – 718 w woj. opolskim. Kontrolą 
z wyjazdem w teren objęto 24% zakładów ujętych w ewidencji. 
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Inspekcja Ochrony Środowiska w 2010 r. wykonała 12 467 kontroli w oparciu o dokumenty 
i 16 955 kontroli w terenie, w tym 2 708 (9%) interwencyjnych. 

W roku 2010 o ok. 16% zwiększyła się liczba kontroli interwencyjnych w porównaniu 
z rokiem 2009. 

Pomiary kontrolne i badania wykonane zostały podczas 1 830 kontroli. W ostatnich latach 
w wyniku zmian w przepisach prawa systematycznie zmniejsza się liczba kontroli 
z pomiarami (w 2006 r. wykonano 3 054 kontrole z pomiarami, w 2007 r. – 2 702, w 2008 r. – 
2 405, w 2009 r.- 2 266). 

W 2010 r. Inspekcja Ochrony Środowiska po raz trzeci oceniła stopień spełnienia wymagań 
określonych w 34 dyrektywach i rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady 
implementowanych do polskiego prawa. 

Najwięcej naruszeń odnotowano w kategorii 1 (niewielkie oddziaływanie) – 49%, 
w pozostałych kategoriach: 

• w kategorii 2 (naruszenie warunków pozwoleń) – 25%, 

• w kategorii 3 (zagrożenie dla środowiska) – 23%, 

• w kategorii 4 (zanieczyszczenie środowiska) – 3%. 
Najmniej naruszeń stwierdzono w obszarze Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń (PRTR) (7%). 

W podsumowaniu wyników kontroli prowadzonych w zakładach w 2010 roku zwrócono 
uwagę na konieczność dalszej poprawy stanu przestrzegania prawa zwłaszcza w zakresie 
odpadów i zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. 

 

Rok 2011 
Z informacji uzyskanych z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że liczba 
zakładów w ewidencji WIOŚ podlegających Dyrektywie 2006/11/WE w 2011 roku wyniosła 
2 256. Z ilości tej kontroli poddano 751 zakładów. Naruszenie przepisów wspomnianej 
dyrektywy stwierdzono w przypadku 681 kontroli. W związku ze stwierdzeniem naruszeń 
zastosowano następujące sankcje: 

• 237 pouczeń, 

• 84 mandaty karne, 

• 340 zarządzeń pokontrolnych, 

• 65 wystąpień do innych organów, 

• 13 kar pieniężnych, 

• 5 wstrzymań ruchu instalacji. 
Natomiast liczba zakładów podlegających Dyrektywie 80/68/EWG w 2011 roku wyniosła 
1 782. Z ilości tej kontroli poddano 228 zakładów. Naruszenie przepisów wspomnianej 
dyrektywy stwierdzono w przypadku 107 kontroli. W związku ze stwierdzeniem naruszeń 
zastosowano następujące sankcje: 

• 41 pouczeń, 

• 15 mandatów karnych, 

• 66 zarządzeń pokontrolnych, 

• 46 wystąpień do innych organów, 

• 1 wstrzymanie ruchu instalacji. 
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Na podstawie „Informacji o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2011 roku” 
ustalono, że w 2011 r. przekazano do Komisji Europejskiej dane w zakresie Krajowego 
Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń za rok 2009 r. Wśród przekazanych danych 
znalazły się sprawozdania 1 298 zakładów z uwolnieniami powyżej progów  (określone 
w załączniku II i art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania 
i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE), 
w tym: 

• uwolnienia do powietrza:  540 zakładów, 

• uwolnienia do wody: 166 zakładów, 

• uwolnienia do gleby: 1 zakład, 

• transfer zanieczyszczeń zawartych w ściekach: 89 zakładów, 

• transfer odpadów niebezpiecznych w granicach kraju: 757 zakładów, 

• transfer odpadów niebezpiecznych poza granice kraju: 16 zakładów, 

• transfer odpadów innych niż niebezpieczne: 691 zakładów. 

Dane w powyższym zakresie za rok 2010 zostały przekazane do Komisji Europejskiej  w dniu 
21 marca 2012 r.  
Dane za rok 2011 zostaną przekazane do Komisji Europejskiej w terminie  ustawowym, tj. do 
dnia 31 marca 2013 r. 

Ponadto w roku 2011 przekazano do Komisji Europejskiej po raz pierwszy „Raport dotyczący 
wdrażania rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE  w latach 2007-
2009”, który zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 166/2006 sporządzany jest co 3 lata. 

7.9 GRUPA DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ŚCIEKOW Ą 
(W TYM OSADAMI ŚCIEKOWYMI) KOMUNALN Ą I W ZAKŁADACH 
PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO 

7.9.1 Działania: P.GK.1: Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych", P.GK.2: Realizacja "Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 
RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej, P.PU.1: Realizacja 
"Programu wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie 
mniejszej niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w urządzenia 
zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód" 

Krótki opis 

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów 
dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) zgodnie z określonymi w negocjacjach 
i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi. W rozmowach 
przedakcesyjnych wynegocjowane zostały dostosowawcze okresy przejściowe na 
wprowadzenie przepisów ww. dyrektywy do końca 2015 r.  

Działania z zakresu wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG zostały wpisane jako 
podstawowe w Ramowej Dyrektywie Wodnej na mocy art. 11, pkt a. 
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W celu realizacji zobowiązań traktatowych utworzono Krajowy program oczyszczania 
ścieków komunalnych (KPOŚK).  

W ustawie z dn. 18 lipca 2001 z późn. zm. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. nr 0, poz. 145 
z późn. zm.) w art. 43 pkt. 1 zapisano, że „aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców 
powyżej 2 000 powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków 
komunalnych, zakończone oczyszczalniami ścieków, zgodnie z ustaleniami krajowego 
programu oczyszczania ścieków komunalnych”. W dalszych punktach art. 43 określono 
ogólne zasady wyznaczania aglomeracji oraz form sprawozdawczości programu i jednostki 
odpowiedzialne.  

Dla potrzeb wypełnienia pozostałych wymagań dyrektywy 91/271/EWG opracowano: 

• Program wyposażenia w oczyszczalnie ścieków aglomeracji < 2 000 RLM, 
posiadających w dniu przystąpienia Polski systemy kanalizacji sanitarnej. 

• Program wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości 4 000 
RLM, odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające 
wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód. 

Szczegółowe informacje na temat wymienionych programów znajdują się na stronie 
internetowej http://kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-
komunalnych.html 

Działania P.GK.1, P.GK.2, P.PU.1 wynikają z realizacji dyrektywy 91/271/EWG 
i w sprawozdaniu (Raport 2012) do Komisji Europejskiej z postępów w wdrażaniu 
zaplanowanych programów działań raportowane są łącznie w formie ogólnego opisu (do 
2 000 znaków).  

Całościowy szczegółowy raport z realizacji dyrektywy 91/271/EWG sporządzany jest co trzy 
lata. Ostatni powstał w 2011 roku. W celu zachowania spójności pomiędzy raportami do 
oceny stopnia realizacji i skuteczności powinny być w przyszłości wykorzystywane dane 
przedstawione w raporcie z realizacji dyrektywy 91/271/EWG. Jest to o tyle ważne, że zakres 
rzeczowy działań P.GK.1 i P.GK.2 ulega ciągłym modyfikacjom i praca na rozbieżnych 
materiałach może spowodować uwagi ze strony Komisji Europejskiej. Do obecnej pracy 
raport z 2011 roku z realizacji dyrektywy 91/271/EWG nie został udostępniony ze względu na 
brak weryfikacji ze strony Komisji Europejskiej. 

Działanie „P.PU.1 Realizacja "Programu wyposażenia zakładów przemysłu rolno-
spożywczego….”, zgodnie z informacjami przekazanymi przez GIOŚ na podstawie 
prowadzonego monitoringu, zostało praktycznie zrealizowane. W piśmie Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 17 maja 2012 r. znak: DIiO-071-101/2012 przekazano 
informację, że na dzień 29 lutego 2012 r. 4 zakłady w 4 województwach nie spełniają 
wymagań art. 13 ww. Dyrektywy. Dwa z nich ZPM Gaik , OSM Piątnica prowadzą działania 
inwestycyjne, które w perspektywie do końca 2012 roku mogą wpłynąć na osiągnięcie 
wymaganych standardów w zakresie oczyszczania ścieków. 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Sprawozdawczość z działania P.GK.1 prowadzona jest w formie corocznych sprawozdań 
marszałków. Dane oraz schematy formularzy dostępne są na stronie internetowej KZGW.  

Co trzy lata sporządzany jest raport z realizacji dyrektywy 91/271/EWG obejmujący między 
innymi: 

• podstawowe dane o każdej aglomeracji - generowany ładunek w RLM i jego procent 
zmian w stosunku do poprzedniego raportu, oczyszczalnie obsługujące, system 
kanalizacyjny, punkty zrzutu z identyfikacją części wód i sub- unit, 
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• dane o każdej oczyszczalni – RLM rzeczywiste i projektowane, technologia 
oczyszczania z uwzględnieniem zmian i planów, 

• dane o indywidualnych systemach odprowadzania ścieków w aglomeracjach – procent 
ładunku w RLM transportowany do oczyszczalni, procent oczyszczanych na miejscu 
z podziałem na stopnie oczyszczania (wstępne, biologiczne, z usuwaniem biogenów). 

Szczegółowy schemat raportu dostępny jest na stronie Circa EEA WISE Water Directives 
reporting UWWTD data request 2011. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Końcowym rezultatem działań z tego zakresu ma być osiągnięcie efektu ekologicznego 
zdefiniowanego wg. interpretacji Komisji Europejskiej następująco: 

Aglomeracja spełnia wymagania dyrektywy Rady 91/271/EWG gdy: 

• cały ładunek ścieków z aglomeracji jest zbierany przez system kanalizacyjny 
i doprowadzany do oczyszczenia, 

• oczyszczalnia obsługująca aglomerację powinna być przystosowana do usuwania 
100% ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji, 

• kryterium przyłączenia jest w pełni spełnione jeżeli wszystkie ścieki komunalne 
powstające w aglomeracji są doprowadzane do zbiorczego systemu kanalizacji 
i do oczyszczalni ścieków, 

• każdy zbiorczy system kanalizacyjny powinien funkcjonować prawidłowo oraz 
być podłączony do oczyszczalni ścieków, 

• ścieki oczyszczone odprowadzane z każdej oczyszczalni są zgodne 
z wymaganiami Prawa wodnego i rozporządzeniem Ministra Środowiska 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego, 

• możliwość zastosowania innych systemów oczyszczania ścieków zapewniających 
ten sam poziom ochrony środowiska.  

Przy opracowywaniu, w 2003 r., KPOŚK założono, że w celu wypełnienia postanowień 
dyrektywy 91/271/EWG, w terminie do końca 2015 r., należy: 

a) osiągnąć poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi  

w aglomeracjach odpowiednio: 

• aglomeracje ≥ 150 000 RLM - > 98% RLM, 

• aglomeracje ≥ 100 000 RLM  - > 95% RLM, 

• aglomeracje ≥ 15 000 < 100 000 RLM - > 90% RLM, 

• aglomeracje ≥ 2 000 < 15 000 RLM  - > 80% RLM.  
b) pozostała ludność aglomeracji nieobsługiwana przez zbiorcze systemy kanalizacyjne 
korzystać będzie z indywidualnych systemów zapewniających ten sam poziom ochrony 
środowiska,  

c) ścieki ze szczelnych zbiorników bezodpływowych dostarczane będą taborem 
asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków komunalnych.  

Przyjęto następujące wskaźniki stopnia realizacji działania, których wartości przy obecnym 
zasobie danych są możliwe do obliczenia dla regionów wodnych i dorzeczy:  

• liczba aglomeracji, które osiągnęły efekt ekologiczny w stosunku do planowanych 
[%], 
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• RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej w stosunku do obliczonego wymaganego 
RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej [%], 

• długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w stosunku do planowanej [%], 

• długość sieci kanalizacyjnej zmodernizowanej w stosunku do planowanej [%], 

• liczba zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 
4 000 RLM spełniających standardy do ogólnej liczby zakładów w programie [%]. 

Należy nadmienić, że w Raporcie 2012, tak szczegółowe dane w postaci wskaźników nie są 
wymagane.  

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Zasób danych dotyczących działań pozwala obecnie na obliczenie w układzie regionów 
wodnych i dorzeczy następujących wskaźników skuteczności: 

• Wielkość zredukowanego ładunku BZT5 w kgO2/d, 

• Wielkość zredukowanego ładunku azotu w kgN/d, 

• Wielkość zredukowanego ładunku fosforu w kgP/d, 

• Procent redukcji ładunku BZT5 w stosunku do powstającego w aglomeracji, 

• Procent redukcji ładunku azotu w stosunku do powstającego w aglomeracji, 

• Procent redukcji ładunku fosforu w stosunku do powstającego w aglomeracji. 

Monitoring 

Działania monitorowane są przez KZGW i organy Inspekcji Ochrony Środowiska. KZGW 
gromadzi i przedstawia na stronie internetowej sprawozdania Marszałków oraz opracowuje 
kolejne aktualizacje programów. Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska w ramach 
realizowanych zadań przeprowadzają cykle kontrolne mające na celu ocenę wykonania tych 
programów. W 2011 roku organy Inspekcji przeprowadziły ocenę wykonania zadań 
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych przez aglomeracje ≥15 000 RLM 
i niektóre aglomeracje < 15 000 RLM, które powinny osiągnąć oczekiwany efekt ekologiczny 
do dnia 31 grudnia 2010 r., oraz niektóre aglomeracje < 15 000 RLM odprowadzające ścieki 
do rzek Przymorza i wód Bałtyku, według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Nie jest zasadne 
ustalanie zakresu przyszłych ocen, gdyż organy Inspekcji realizują zakres zadań wynikający 
z ich kompetencji. Kontroli i oceny dokonują na podstawie stanu faktycznego zastanego 
podczas kontroli w terenie, a oceny realizacji programów dokonują ściśle w odniesieniu do 
wymagań zawartych w programach, za których przygotowanie odpowiadają inne organy. 
W 2010 r. organy Inspekcji dokonały również w ramach cyklu kontrolnego oceny spełniania 
przez zakłady przemysłu rolno-spożywczego wymogów art. 13 Dyrektywy Rady 
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. Zakłady, które 
na dzień kontroli nie spełniały wymagań ww. Dyrektywy są monitorowane przez służby 
Inspekcji”. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Proponuje się bazowanie na już wypracowanych formach i formularzach sprawozdawczości 
prowadzonych przez KZGW.  

W formularzach sprawozdań należy wprowadzić współrzędne punktów zrzutu, co pozwoli na 
obliczenie wskaźników stopnia realizacji i skuteczności dla dowolnej jednostki przestrzennej. 

W przypadku działania - Realizacja "Programu wyposażenia zakładów przemysłu rolno-
spożywczego….”, które praktycznie jest zrealizowane proponuje się wystąpienie do GIOŚ 
z zapytaniem o wyniki ewentualnych kontroli.  
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Kontrola realizacji działania 

Kontrolę nad realizacją działań sprawuje obecnie Prezes KZGW i jego służby. 

7.9.2 Działanie P.GK.3: Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu 
gospodarki ściekowej 

Krótki opis  

Działania z tego zakresu to: 

• Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 
wywozu ścieków. 

• Budowa (rozbudowa) kanalizacji sanitarnej w terenie nieaglomeracyjnym. 

• Budowa (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w terenie nieaglomeracyjnym. 

• Modernizacja kanalizacji sanitarnej (uszczelnienie). 

• Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 1 lub kilku gospodarstw 
domowych. 

• Opracowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

• Budowa systemu zbierania ścieków i budowa oczyszczalni ścieków. 

• Opracowanie "Wojewódzkich programów oczyszczania ścieków" koordynowanych 
przez urzędy wojewódzkie dla pozostałych aglomeracji < 2 000 RLM. 

• Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 
ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 
ściekowych z  przydomowych oczyszczalni. 

• Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych. 
Działanie P.GK.3 wynika z realizacji następujących aktów prawnych:  

a) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. 
z dnia 20 listopada 1996 r.), 

b) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), 

c) Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690), 

d) Program wyposażenia aglomeracji poniżej 2 000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy 
kanalizacji zbiorczej (pkt. 2).  

Istniejące formy sprawozdawczości  

Jednostkami odpowiedzialnymi za realizacje poszczególnych działań w grupie P.GK.3 są: 
właściciele gospodarstw, gminy, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie. Część danych 
zawarta jest w statystykach GUS jednak często są to dane niepełne. Dla wielu działań nie 
prowadzi się odpowiednich rejestrów oraz sprawozdawczości co znacznie utrudnia ocenę 
stopnia realizacji tych działań.  

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Nazwa zadania – Proponowany wskaźnik 

• Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego 
wywozu ścieków - Liczba wybudowanych szczelnych – wybieralnych zbiorników 
w stosunku do liczby budynków nie podłączonych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. 
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• Budowa (rozbudowa) kanalizacji sanitarnej w terenie nieaglomeracyjnym, 
Modernizacja kanalizacji sanitarnej (uszczelnienie) - Długość 
wybudowanej/zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej w terenie nieaglomeracyjnym 
w stosunku do planowanej. 

• Budowa (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w terenie nieaglomeracyjnym - Wartość 
parametru RLM oczyszczalni ścieków wybudowanych w stosunku do planowanych; 
Przepustowość oczyszczalni ścieków wybudowanych w stosunku do planowanych.  

• Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 1 lub kilku gospodarstw domowych 
- Liczba wybudowanych oczyszczalni przydomowych w stosunku do planowanej. 

• Opracowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Liczba 
opracowanych programów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w stosunku 
do liczby SCWP objętych działaniem. 

• Budowa systemu zbierania ścieków i budowa oczyszczalni ścieków  - Długość 
wybudowanej kanalizacji sanitarnej w terenie nieaglomeracyjnym w stosunku do 
planowanej; Wartość parametru RLM oczyszczalni ścieków wybudowanych 
w stosunku do planowanych; Przepustowość oczyszczalni ścieków wybudowanych 
w stosunku do planowanych.  

• Opracowanie "Wojewódzkich programów oczyszczania ścieków"  koordynowanych 
przez urzędy wojewódzkie dla pozostałych aglomeracji < 2 000 RLM  - Liczba 
opracowanych "Wojewódzkich programów oczyszczania ścieków" koordynowanych 
przez urzędy wojewódzkie dla pozostałych aglomeracji < 2 000 RLM w stosunku do 
liczby województw. Z informacji uzyskanych w ramach prac prowadzonych w etapie 
II wynika, że brak stosownych uregulowań prawnych (zobowiązujących urzędy 
wojewódzkie lub marszałkowskie) co do sporządzania i koordynowania praz 
związanych z ww. programem.  

• Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 
ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów 
ściekowych z przydomowych oczyszczalni  - Liczba gmin prowadzących ewidencję 
zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w stosunku do 
liczby gmin, które odpowiedziały na ankietę (%). 

• Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych - Liczba gmin, 
które przeprowadziły kontrolę w stosunku do liczby gmin, które odpowiedziały na 
ankietę (%). 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Wartość wskaźnika skuteczności działania jest ściśle związana ze stopniem jego realizacji 
i prowadzi do poprawy jakości wód podziemnych i powierzchniowych w zakresie 
zanieczyszczeń organicznych i biogennych. Wyższa procentowa wartość wskaźnika stopnia 
realizacji działania świadczy o poprawie jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 
Przyjęto, że wartość wskaźnika skuteczności działania jest równa wskaźnikowi stopnia jego 
realizacji.  

Opracowanie ,,Wojewódzkich programów oczyszczania ścieków” koordynowanych przez 
UW dla pozostałych aglomeracji < 2 000 RLM nie ma bezpośredniego oddziaływania na 
środowisko bez ich wdrożenia i kontroli realizacji. 

Monitoring 

W zakresie działań realizowanych przez właścicieli posesji działalność monitorującą oraz 
kontrolną pełni gmina. Z kolei w zakresie działań realizowanych przez gminę funkcję 
monitorującą pełni wojewoda oraz RIO (Regionalna Izba Obrachunkowa). 
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Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Proponuje się aby ocenę stopnia realizacji działań prowadzić w oparciu o ankietyzację gmin 
wskazanych w PWŚK za realizację poszczególnych działań (plik Formularze).  

Kontrola realizacji działania 

W przypadku działań za realizację których odpowiada gmina funkcję kontrolną pełni NIK, 
która sprawdza w kontrolowanych przez siebie podmiotach przede wszystkim wykonanie 
budżetu państwa oraz realizację ustaw i innych aktów prawnych w zakresie działalności 
finansowej, gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej tych jednostek. 

Organem nadzoru nad działalnością gminy jest wojewoda oraz RIO.  

Ustawa o samorządzie gminnym nie określa, jakie działania podejmowane przez gminę mogą 
być przedmiotem kontroli. Pojawia się jedynie stwierdzenie, że rada gminy kontroluje 
wykonanie budżetu gminy przez wójta. Dodatkowo rada może i powinna kontrolować sposób 
wykonywania zadań zleconych, realizację gminnych inwestycji, obrót mieniem komunalnym 
czy sposób opracowywania projektów uchwał rady oraz ich późniejszego wykonywania. 
Przedmiotem kontroli gminnych jednostek organizacyjnych będzie natomiast sposób 
realizacji wykonywanych przez nie zadań - kontroluje gminne jednostki organizacyjne oraz 
jednostki pomocnicze gminy – poprzez powołanie komisji rewizyjnej.  

7.9.3 Działanie: P.GK.4: Zagospodarowanie osadów ściekowych  

Krótki opis  

Działanie P.GK.4 wynika z realizacji: 

• dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40), dyrektywy Rady 
86/278/EWG z 12 czerwca 1986 r. o ochronie środowiska, a w szczególności gleby 
w przypadkach kiedy osady ściekowe są zużywane w rolnictwie (Dz. Urz. WE L 181 
z 04.07.1986, str. 6, z późn. zm.), dyrektywy Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 
2006 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006, str. 9), 

• ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 
z późn. zm.). 

• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), 

• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 924).  

Istniejące formy sprawozdawczości  

Informacje na temat zagospodarowania osadów ściekowych gromadzone są w Urzędach 
Marszałkowskich w bazach WSO – Wojewódzki System Odpadowy. To wojewódzka baza 
danych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielonych 
zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami. Dane zawarte w WSO są 
uzyskane na podstawie zbiorczych zestawień danych, informacji uzyskanych od starostów.  
Dodatkowo informacja na temat osadów ściekowych zawarta jest w statystykach GUS (BDL). 
Informacje zgromadzone w Banku Danych Lokalnych pochodzą m. in. ze sprawozdania OS-5 
- Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich.  

Również Ministerstwo Środowiska w "Sprawozdaniu z realizacji krajowego planu gospodarki 
odpadami 2012", sporządzanym na podstawie raportów marszałków z realizacji  
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wojewódzkich planów gospodarki odpadami opublikuje informacje na temat osadów 
ściekowych.  

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

• Zagospodarowanie osadów ściekowych - Ilość (tony suchej masy) wyprodukowanych 
osadów ściekowych, która została zagospodarowana, w stosunku do całkowitej ilości 
(tony suchej masy) osadów wyprodukowanych. 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

• Zagospodarowanie osadów ściekowych na cele rolnicze (tony suchej masy) 
w stosunku do całej masy osadów ściekowych zagospodarowanych (tony suchej 
masy). 

Monitoring 

Informacje na temat gospodarki odpadami (w tym osadami ściekowymi) zawarte są 
w Wojewódzkich Planach Gospodarki Odpadami. Gromadzenie informacji na temat 
zagospodarowania osadów ściekowych oraz planowanym zagospodarowaniu jest 
działalnością polegającą na monitorowaniu procesu zagospodarowania osadów ściekowych. 

Dodatkowo Ministerstwo Środowiska opracowuje sprawozdanie z realizacji krajowego planu 
gospodarowania odpadami, które sporządzane jest na podstawie raportów marszałków 
z realizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Proponuje się, aby ocenę stopnia realizacji działania przeprowadzić w oparciu o BDL oraz 
ankietyzację (plik Formularze).  

Kontrola realizacji działania 

Brak możliwości jednoznacznego wskazania jednostki odpowiedzialnej za kontrolę realizacji 
działania. Zagospodarowanie osadów ściekowych jest w gestii zakładu, który produkuje 
osady ściekowe ewentualnie w sprawę tą może włączyć się gmina, na terenie której 
zlokalizowany jest zakład. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 924) określa warunki jakie muszą spełniać osady 
ściekowe przeznaczone do wykorzystana m.in. na cele rolnicze (zawartość metali ciężkich, 
odczyn). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach również określa zasady stosowania osadów 
ściekowych oraz określa obowiązki wytwórcy osadów ściekowych. Zgodnie z ustawą, 
wytwórca komunalnych osadów ściekowych, jest obowiązany sporządzić na zbiorcze 
zestawienie danych zawierające następujące informacje: 

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby wytwórcy komunalnych 
osadów ściekowych; 

2) ilość komunalnego osadu ściekowego wytworzonego oraz dostarczonego do stosowania; 

3) skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych; 

4) rodzaj przeprowadzonej obróbki; 

5) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby stosujących komunalne 
osady ściekowe, wytworzone przez wskazanego w pkt 1 wytwórcę tych osadów; 

6) miejsca stosowania tych osadów. 

Zbiorcze zestawienia danych posiadacz odpadów, w tym wytwórca komunalnych osadów 
ściekowych, jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu 
na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub 
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unieszkodliwiania odpadów, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy 
(Ustawa o odpadach). 

Z kolei raport wojewódzki, w zakresie stosowania komunalnych osadów ściekowych może 
zawierać następujące dane osobowe stosujących te osady: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów (Ustawa o odpadach). 

Odpowiedzialność za prawidłowe zastosowanie komunalnych osadów ściekowych 
w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do 
obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz, do uprawy roślin 
przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia 
i do produkcji pasz spoczywa na wytwórcy tych osadów (Ustawa o odpadach). 

Ustawa precyzuje też sankcje jakie grożą za niewłaściwe wykorzystane osadów ściekowych. 
Zgodnie z ustawą, kto stosuje nieustabilizowane lub nieprzygotowane odpowiednio do celu 
i sposobu ich stosowania komunalne osady ściekowe lub wbrew obowiązkowi nie 
przeprowadza badań komunalnych osadów ściekowych lub gruntów, na których mają być 
stosowane, podlega karze aresztu albo grzywny. 

Wytwórca osadów, prowadzący działalność, która powoduje powstawanie osadów 
ściekowych podlega kontroli WIOŚ pod kątem oceny czy jakość komunalnych osadów 
ściekowych przeznaczonych do stosowania na gruntach spełnia wymagania obowiązujących 
przepisów. W zakresie poprawności stosowania przez rolników (odbiorców) osadów 
ściekowych na ich polach kontrole prowadzą organy administracji samorządowej. Zgłoszenie 
interwencji dotyczącej niewłaściwego stosowania osadów ściekowych przez rolników na ich 
polach powinno nastąpić zgodnie z obowiązującym prawem. Zagadnienia związane z ochroną 
środowiska, w tym stosowaniem osadów ściekowych przez rolników na ich gruntach należą 
do zadań własnych gminy. Z tego względu mieszkańcy w pierwszej kolejności powinni 
zwrócić się do gminnej komórki organizacyjnej, zajmującej się sprawami ochrony 
środowiska. Wójt może upoważnić pracowników urzędu gminy do przeprowadzenia kontroli. 
Gdy przeprowadzona kontrola wykaże naruszenie prawa lub wzbudzi podejrzenia 
kontrolujących wójt występuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie 
odpowiednich działań, przekazując dokumentację sprawy. 

7.10 GRUPA DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z ROLNICTWEM 

7.10.1 Działanie P.RL.1: Redukcja zanieczyszczenia wód spowodowanego przez azotany 
pochodzenia rolniczego 

Działanie: Realizacja programów działań w obszarach wrażliwych w celu zmniejszenia 
zanieczyszczenia wód, tzw. OSN w zlewni. 

Krótki opis  

Działanie wynika z Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG), 
która wskazuje jako konieczne do realizacji, w celu ochrony wód przed zanieczyszczeniami 
pochodzenia rolniczego, programy opracowane dla obszarów wyznaczonych jako szczególnie 
narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. Dyrektywa została 
wdrożona do prawodawstwa polskiego poprzez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 145 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 
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rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie 
związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2093). 

W PWŚK zostały wskazane do realizacji zadania pochodzące ze wspomnianych programów 
działań tam gdzie zostały one ustalone, natomiast na pozostałych obszarach w ramach 
określenia działań uzupełniających, pozwalających na osiągnięcie przez wody założonych 
celów, zostały wskazane działania polegające na ograniczeniu odpływu związków azotu do 
wód z powierzchni użytkowanych rolniczo, głównie poprzez: prowadzenie monitoringu wód, 
wspieranie rolnictwa ekologicznego i rolnictwa zrównoważonego oraz prowadzenie 
właściwej techniki gospodarowania w zakresie uprawy roślin i hodowli zwierząt, 
ograniczającej straty związków azotowych do wód, np. przechowywanie nawozów 
naturalnych w odpowiednich warunkach. 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Odpowiedzialni za realizację działania (wg PWŚK): 

• Urzędy gmin – identyfikacja i prowadzenie rejestru gospodarstw stanowiących istotne 
źródło emisji związków azotu, edukacja i doradztwo, działalność informacyjna, 
monitoring rolnictwa, działania wspomagające. 

• Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej – opracowanie programu działań mających 
na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, działalność informacyjna 
(biuletyny informacyjne, spotkania informacyjne o ustanowieniu OSN), stały nadzór 
nad realizacją programu działań na obszarze szczególnie narażonym sprawozdania 
i raporty, dane statystyczne, weryfikacja obszarów OSN i ustalenie nowych. 

• Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolne - monitoring skuteczności programu działań 
mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, monitoring wód, 
edukacja i doradztwo, poprawa praktyki rolniczej, identyfikacja i aktualizacja 
istotnych źródeł emisji związków azotu, monitoring rolnictwa, działania 
wspomagające. 

• Ośrodki Doradztwa Rolniczego – monitoring stanu rolnictwa, edukacja i doradztwo, 
identyfikacja gospodarstw, prowadzenie rejestru i działalność informacyjna, 
ankietyzacja i analiza ankiet, poprawa praktyki rolniczej, działania wspomagające. 

• Rolnicy i podmioty prowadzące gospodarstwa rolne - poprawa praktyki rolniczej, 
dostosowanie gospodarstw, inwestycje w zakresie budowy urządzeń do 
przechowywania nawozów naturalnych. 

• Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska - kontrola rolniczych źródeł 
zanieczyszczenia, kontrole w gospodarstwach, monitoring skuteczności programu, 
monitoring  wód, identyfikacja i aktualizacja istotnych źródeł emisji związków azotu, 
edukacja i doradztwo, działalność informacyjna (spotkania informacyjne 
o ustanowieniu OSN), działania wspomagające.  

• Państwowa Inspekcja Sanitarna - identyfikacja i aktualizacja istotnych źródeł emisji 
związków azotu, monitoring skuteczności programu, edukacja i doradztwo. 

• Starostowie - identyfikacja i aktualizacja istotnych źródeł emisji związków azotu, 
edukacja i doradztwo. 

• Marszałkowie - identyfikacja i aktualizacja istotnych źródeł emisji związków azotu, 
edukacja i doradztwo, działania wspomagające. 

• Wojewodowie - identyfikacja i aktualizacja istotnych źródeł emisji związków azotu, 
edukacja i doradztwo, działania wspomagające. 
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Sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań, wyniki kontroli i monitoringu jednostki 
wskazane w programach działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 
rolniczych przekazują Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do końca 
lutego za każdy ubiegły rok kalendarzowy Programu oraz w ciągu 1 miesiąca po zakończeniu 
jego obowiązywania. Obowiązki te zapisano w poszczególnych rozporządzeniach dyrektorów 
RZGW w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu 
azotu ze źródeł rolniczych. 

W roku 2012 poddano weryfikacji wody powierzchniowe i podziemne wrażliwe na 
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszary szczególnie narażone, 
z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. W wyniku 
powyższej weryfikacji dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej przygotowali 
rozporządzenia w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu 
ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł 
rolniczych do tych wód należy ograniczyć. Obecnie sukcesywnie ukazują się programy 
działań dla wyznaczonych obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze 
źródeł rolniczych należy ograniczyć (OSN). Program działań jest jednakowo brzmiący dla 
każdego z wyznaczonych OSN-ów. W myśl nowego programu działań odpowiedzialnym za 
realizację programu są: 

• prowadzący działalność rolniczą na OSN – działania w zakresie przestrzegania 
okresów nawożenia, spełnienia warunków przechowywania nawozów naturalnych 
oraz postępowania z odciekami, właściwego nazwożenia pól na terenie o dużym 
nachyleniu, ograniczenia nawożenia na glebach podmokłych, zalanych, zamarzniętych 
lub pokrytych śniegiem, właściwego nawożenia w pobliżu cieków, dawek i sposobów 
nawożenia, 

• Ośrodki Doradztwa Rolniczego – edukacja prowadzących działalność rolniczą na 
OSN w zakresie dobrej praktyki rolniczej oraz prowadzenie dla nich specjalistycznego 
doradztwa, 

• Centrum Doradztwa Rolniczego/Ośrodki Doradztwa Rolniczego - monitorowanie oraz 
dokumentowanie realizacji programu i jego efektów, 

• Wójt gminy/burmistrz/prezydent miasta - edukacja prowadzących działalność rolniczą 
na OSN w zakresie dobrej praktyki rolniczej oraz prowadzenie dla nich 
specjalistycznego doradztwa, 

• Dyrektor RZGW - edukacja prowadzących działalność rolniczą na OSN w zakresie 
dobrej praktyki rolniczej oraz prowadzenie dla nich specjalistycznego doradztwa, 

• Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska – kontrola rolniczych źródeł 
zanieczyszczeń i realizacji przez prowadzących działalność rolniczą na OSN 
obowiązków określonych w programie, 

• Główny Inspektor Ochrony Środowiska/Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony 
Środowiska - monitorowanie oraz dokumentowanie realizacji programu i jego efektów 

• Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza/Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze - 
monitorowanie oraz dokumentowanie realizacji programu i jego efektów, 

• Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - monitorowanie oraz dokumentowanie realizacji 
programu i jego efektów. 

Zgodnie z § 50-52 oraz załącznikiem nr 7 do programu działań obowiązek prowadzenia 
sprawozdawczości został nałożony na Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska/Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska, Centrum Doradztwa 
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Rolniczego/Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą/Okręgowe 
Stacje Chemiczno-Rolnicze oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.  

Wg Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG) 
Państwa Członkowskie w odniesieniu do czteroletniego okresu następującego po notyfikacji 
niniejszej dyrektywy oraz w odniesieniu do każdego kolejnego czteroletniego okresu 
przedkładają Komisji sprawozdanie. W polskich przepisach zadanie raportowania 
z wdrażania dyrektywy azotanowej nie zostało bezpośrednio powierzone żadnemu organowi.  

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Wskaźniki stopnia realizacji zadania oparto na wskaźnikach zawartych w dokumencie 
„Dyrektywa Azotanowa (91/676/EWG). Stan i tendencje zmian w środowisku wodnym 
i praktykach rolniczych. Wytyczne w zakresie sporządzania sprawozdań przez państwa 
członkowskie”, 2008 r. 

• Liczba rolników zwizytowanych w ciągu każdego roku przez instytucje nadzorujące. 

• % zwizytowanych w ciągu każdego roku rolników stosujący Zasady Dobrej Praktyki 
Rolniczej [%]. 

Źródło danych: Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, . 

Uwaga: 

Wskaźniki: Liczba zarejestrowanych rolników (w stosunku do powierzchni użytków rolnych) 
[liczba rolników/100 ha] oraz Liczba rolników hodujących zwierzęta gospodarskie (w 
stosunku do powierzchni użytków rolnych) [liczba rolników/100 ha] były możliwe do 
obliczenia w latach 2008-2012. W nowych programach działań mających na celu 
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych 
obowiązujących w latach 2012-2016 nie został zapisany obowiązek prowadzenia rejestru 
gospodarstw stanowiących istotne źródło emisji związków azotu. 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

• Zmiana powierzchni obszarów szczególnie narażonych (OSN) na zanieczyszczenia 
wód spowodowanych przez azotany pochodzenia rolniczego.  

Oczekiwaną (pozytywną) zmianą będzie zmniejszenie się powierzchni OSN. 

Źródło danych: RZGW 

Monitoring 

Informacje dotyczące monitoringu/postępu we wdrażaniu działania gromadzą Regionalne 
Zarządy Gospodarki Wodnej (na podstawie zapisów w poszczególnych rozporządzeniach 
dyrektorów RZGW w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu 
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych). 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Wypełnienie formularzy sprawozdawczych przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony 
Środowiska.  

Kontrola realizacji działania 

Kontrolę rolniczych źródeł zanieczyszczeń oraz wypełnienia obowiązków przez 
prowadzących działalność rolniczą w obszarach szczególnie narażonych pełnią wojewódzkie 
inspektoraty ochrony środowiska. 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska przedkłada co roku władzom państwowym 
sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska za rok miniony. Sprawozdanie 
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publikowane jest także na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
(http://www.gios.gov.pl/artykuly/551/Raporty-publikacje-opracowania). 

7.10.2 Działanie P.RL.2: Właściwe stosowanie i przechowywanie nawozów naturalnych 

Działanie: Przechowywanie gnojówki i gnojowicy w odpowiednich warunkach 

oraz 

Działanie: Przechowywanie nawozów naturalnych (w tym obornika) w odpowiednich 
warunkach 

Krótki opis  

Grupa działań P.RL.2 w PWŚK została zakwalifikowana jako działania uzupełniające do 
Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG). 

Podstawą realizacji działań jest ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.). Art. 25 ust. 1 ww. ustawy (będący podstawa 
realizacji działania: przechowywanie gnojówki i gnojowicy w odpowiednich warunkach) 
zobowiązuje do przechowywania gnojówki i gnojowicy wyłącznie w szczelnych zbiornikach 
o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu. 
Zbiorniki te powinny być zbiornikami zamkniętymi, w rozumieniu przepisów wydanych na 
podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) dotyczących warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.  

Art. 25 ust. 2 ustawy o nawozach i nawożeniu (będący podstawą realizacji działania 
przechowywanie nawozów naturalnych (w tym obornika) w odpowiednich warunkach) 
zobowiązuje podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk 
lub chów i hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 
stanowisk dla macior do przechowywania nawozów naturalnych innych niż gnojówka 
i gnojowica na nieprzepuszczalnych płytach zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie 
przedostawały się do gruntu. Art. 25 ust. 1 wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., 
natomiast art. 25 ust. 2 wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Po tych terminach 
wszystkie podmioty powinny spełniać wymagania dotyczące przechowywania gnojówki 
i gnojowicy oraz nawozów naturalnych (w tym obornika). 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Odpowiedzialnym za realizację działań jest właściciel (podmiot, który prowadzi chów lub 
hodowlę zwierząt). Ustawa o nawozach i nawożeniu nie przewiduje obowiązku 
przygotowywania sprawozdań przez właścicieli (podmioty, które prowadzą chów lub 
hodowlę zwierząt). 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Wskaźniki stopnia realizacji oparto na wynikach przeprowadzonych kontroli przez 
Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, które zgodnie z art. 32 ww. ustawy 
zobowiązane są do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów dotyczących 
warunków stosowania i przechowywania nawozów. 

Wskaźnik stopnia realizacji dla działania Przechowywanie gnojówki i gnojowicy 
w odpowiednich warunkach: 

• Liczba skontrolowanych podmiotów, które spełniają wymagania art. 25 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 
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z późn. zm.) w stosunku do liczby skontrolowanych podmiotów względem stosowania 
art. 25 ust. 1 ww. ustawy [%]. 

Wskaźnik stopnia realizacji dla działania Przechowywanie nawozów naturalnych (w tym 
obornika) w odpowiednich warunkach: 

• Liczba skontrolowanych podmiotów, które spełniają wymagania art. 25 ust. 2 ustawy 
z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 
z późn. zm.) w stosunku do liczby skontrolowanych podmiotów względem stosowania 
art. 25 ust. 2 ww. ustawy [%] 

Źródło danych: WIOŚ 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Ze względu na fakt przyporządkowania działania P.RL.2 w tekście PWŚK i raporcie do UE 
jako działania uzupełniającego do Dyrektywy azotanowej przyjęto wskaźnik skuteczności taki 
jak dla działania P.RL.1.  

Wskaźnik oceny skuteczności:  

• Zmiana powierzchni Obszarów Szczególnie Narażonych (OSN) na zanieczyszczenia 
wód spowodowanych przez azotany pochodzenia rolniczego.  

Oczekiwaną (pozytywną) zmianą będzie zmniejszenie się powierzchni OSN. 

Źródło danych: RZGW 

Monitoring 

Monitoring oparty na wynikach przeprowadzonych kontroli. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Art. 25 ust. 1 (będący podstawą realizacji działania Przechowywanie gnojówki i gnojowicy 
w odpowiednich warunkach), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. natomiast art. 
25 ust. 2 (będący podstawą realizacji działania Przechowywanie nawozów naturalnych 
(w tym obornika) w odpowiednich warunkach) wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Po 
tych terminach wszystkie podmioty powinny spełniać wymagania dotyczące przechowywania 
gnojówki i gnojowicy oraz nawozów naturalnych (w tym obornika). W zawiązku 
z powyższym proponuje się poprzestać na wynikach kontroli przestrzegania przepisów 
dotyczących warunków stosowania i przechowywania nawozów i skierowaniu do 
Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska formularzy sprawozdawczych. 

Kontrola realizacji działań 

Art. 32 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu powierza Inspekcji Ochrony 
Środowiska kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących warunków stosowania 
i przechowywania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków 
wspomagających uprawę roślin w sposób określony w przepisach o Inspekcji Ochrony 
Środowiska. Główny Inspektor Ochrony Środowiska przedkłada co roku władzom 
państwowym sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska za rok miniony. 
Sprawozdanie publikowane jest także na stronie internetowej Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska (http://www.gios.gov.pl/artykuly/551/Raporty-publikacje-opracowania).  
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7.10.3 Działanie P.RL.3: Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń 

Działanie: Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe). 

Krótki opis  

Podstawą realizacji działania jest art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.), który 
zobowiązuje właściciela gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych 
na cele rolne do przeciwdziałania degradacji gleb, w tym szczególnie erozji i ruchom 
masowym ziemi.  

Istniejące formy sprawozdawczości  

Odpowiedzialnym za realizację działania jest właściciel gruntu. Ustawa z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie przewiduje obowiązku przygotowywania 
sprawozdań przez właścicieli gruntów. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Zapisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (w tym art. 15) 
weszły w życie 30 dni od daty ogłoszenia ustawy (zgodnie z art. 37 ustawy) czyli z dniem 
24 marca 1995 r. Po tym terminie wszyscy właściciele gruntów powinni spełniać wymagania 
zawarte w ustawie. W związku z powyższym wskaźnik stopnia realizacji oparto na wynikach 
kontroli przestrzegania zapisów ustawy.  

Wskaźnik stopnia realizacji działania: 

• Powierzchnia skontrolowanych gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów 
zrekultywowanych na cele rolne, których właściciele stosują się do wymagań art. 15 
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 121 poz. 1266) do powierzchni gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów 
zrekultywowanych na cele rolne skontrolowanych pod względem stosowania art. 15 
ww. ustawy. [%] 

Źródło danych: starostwa powiatowe.  

Art. 26 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wskazuje podmioty odpowiedzialne za 
kontrolę stosowania przepisów ustawy. Są to: minister właściwy do spraw rozwoju wsi, 
minister właściwy do spraw środowiska, marszałkowie województw, starostowie, wójt, 
burmistrz oraz prezydent miasta. Podczas II etapu niniejszej pracy rozesłano pytania 
ankietowe dot. przeprowadzonych kontroli do wszystkich ww. podmiotów odpowiedzialnych. 
W przypadku znacznej części odpowiedzi udzielanych przez urzędy gmin oraz urzędy 
marszałkowskie informowano, że nie przeprowadzano kontroli stosowania art. 15 ustawy 
jednocześnie wskazując jako właściwy organ w sprawach ochrony gleb przed erozją 
i ruchami masowymi starostę. Wyniki przeprowadzonej ankietyzacji potwierdziły, że 
największą liczbę kontroli stosowania art. 15 ww. ustawy przeprowadzili starostowie. 
W związku z powyższym na potrzeby oszacowania stopnia realizacji działania proponuje się 
pozyskać informacje wyłącznie od starostów. 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Ze względu na fakt przyporządkowania działania P.RL.3 w tekście PWŚK i raporcie do UE 
jako działania uzupełniającego do Dyrektywy azotanowej przyjęto wskaźnik skuteczności taki 
jak dla działania P.RL.1.  

Wskaźnik oceny skuteczności: 

• Zmiana powierzchni Obszarów Szczególnie Narażonych (OSN) na zanieczyszczenia 
wód spowodowanych przez azotany pochodzenia rolniczego.  
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Oczekiwaną (pozytywną) zmianą będzie zmniejszenie się powierzchni OSN. 

Źródło danych: RZGW 

Monitoring 

Monitoring oparty na wynikach przeprowadzonych kontroli. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizacje działania jest właściciel gruntu. Art. 15, będący 
podstawą realizacji działania, wszedł w życie 30 dni od daty ogłoszenia ustawy (zgodnie 
z art. 37 ustawy) czyli z dniem 24 marca 1995 r. Po tym terminie wszyscy właściciele 
gruntów powinni spełniać wymagania zawarte w ustawie. W zawiązku z powyższym 
proponuje się poprzestać na wynikach kontroli przestrzegania przepisów i wypełnienie 
formularza sprawozdawczego przez starostów. 

Kontrola realizacji działania 

Art. 26. ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych kontrolę 
stosowania przepisów ustawy powierza ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi, 
ministrowi właściwemu do spraw środowiska, marszałkom województw, starostom, wójtom, 
burmistrzom oraz prezydentom miast. Ustawa nie nakłada obowiązku ww. podmiotom 
prowadzenia sprawozdawczości z wykonanych kontroli. Istniejąca forma kontroli jest 
wystarczająca. 

7.10.4 Działanie P.RL.4: Wspieranie rolnictwa ekologicznego 

Działanie: Wspieranie rolnictwa ekologicznego 

Krótki opis  

Podstawą realizacji działania wskazaną w PWŚK są Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Wg PWŚK działanie 
będzie realizowane poprzez dopłaty do rolnictwa ekologicznego.  

Istniejące formy sprawozdawczości  

Wg PWŚK jednostką odpowiedzialną za wdrażanie działania jest administracja, Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634 z późn. zm.) zobowiązuje Prezesa Agencji do 
składania Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi, 
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych rocznych sprawozdań z działalności 
Agencji do dnia 15 maja każdego roku. Raport publikowany jest także na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Agencji (http://www.arimr.gov.pl/dla-
beneficjenta/biblioteka/sprawozdania.html). 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

W związku z trudnością w jednoznacznej identyfikacji zakresu rzeczowego proponuje się 
oprzeć wskaźnik stopnia realizacji na dopłatach do pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne 
Programu rolnośrodowiskowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-
2013. 

Wskaźnik stopnia realizacji działania: 

• Powierzchnia użytków rolnych objęta dopłatami do pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne 
Programu rolnośrodowiskowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013/powierzchnia użytków rolnych. 
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Źródło danych: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie powierzchni 
objętej dopłatami do pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne Programu rolnośrodowiskowego, BDL 
w zakresie powierzchni użytków rolnych. 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Brak możliwości ustalenia bezpośredniego przełożenia na element jakości oraz czasu reakcji.  

Monitoring 

Funkcje monitorujące powinny pełnić jednostki sprawujące nadzór nad jednostką 
odpowiedzialną za realizację działania - minister właściwy do spraw rozwoju wsi 
(a w zakresie gospodarki finansowej – minister właściwy do spraw finansów publicznych). 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Formularz sprawozdawczy skierowany do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. 

Kontrola realizacji działań 

Art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa powierza nadzór nad Agencją ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi, 
a w zakresie gospodarki finansowej – ministrowi właściwemu do spraw finansów 
publicznych.  

Nadzór sprawowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 28 października 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad 
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wykonywania zadań 
związanych z wdrażaniem pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2009 r. Nr 192, poz. 1487) oraz Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarki finansowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 63, poz. 
521). Rozporządzenia nie przewidują publikowania sprawozdań z przeprowadzonych 
kontroli.  

Wystąpienia pokontrolne, protokoły z kontroli zamieszczane są na bieżąco na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w dziale„Kontrole” 
(http://bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1420&LangId=0). Ministerstwo 
Finansów raz w roku publikuje na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Ministerstwa Finansów w dziale „Kontrole”  

(http://www.mf.gov.pl/index.php?const=6&dzial=5403&wysw=14&sub=sub3). 

Istniejąca forma kontroli jest wystarczająca i można ograniczyć kontrolę do oceny stopnia 
realizacji działania.  

7.10.5 Działanie P.RL.5: Wspieranie rolnictwa zrównoważonego 

Działanie: Wspieranie rolnictwa zrównoważonego 

Krótki opis  

Podstawą realizacji działania wskazaną w PWŚK są Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie oraz Kodeks Dobrych 
Praktyk Rolniczych.  
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Istniejące formy sprawozdawczości  

Wg PWŚK odpowiedzialnym za realizację działania jest administracja. Podczas II etapu 
niniejszej pracy nie udało się zidentyfikować, która jednostka administracji jest 
odpowiedzialna za realizację działania. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

• Liczba przeprowadzonych szkoleń obejmujących zagadnienia rolnictwa 
zrównoważonego do liczby zaplanowanych szkoleń obejmujących zagadnienia 
rolnictwa zrównoważonego. 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Brak możliwości ustalenia bezpośredniego przełożenia na element jakości oraz czasu reakcji. 
Można jednak założyć, że podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości rolników wpłynie 
korzystnie na stan środowiska.  

Monitoring 

Funkcje monitorujące powinny pełnić jednostki sprawujące nadzór nad jednostką 
odpowiedzialną za realizację działania. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Wypełnienie formularza sprawozdawczego przez jednostkę odpowiedzialną. 

Kontrola realizacji działania 

W związku z niezidentyfikowaniem jednostki odpowiedzialnej za realizację działania brak 
jest możliwości zidentyfikowania jednostki kontrolującej. 

7.10.6 Działanie P.OP.5: Promocja „Programu rolnośrodowiskowego” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Działanie: Szkolenia obejmujące szczegółowe zagadnienia dotyczące programu 
rolnośrodowiskowego 

Krótki opis  

Podstawą realizacji działania wskazaną w PWŚK są Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie.  

Istniejące formy sprawozdawczości  

Wg PWŚK jednostką odpowiedzialną za realizację działania jest administracja. Podczas II 
etapu niniejszej pracy zidentyfikowano, że szkolenia dotyczące Programu 
rolnośrodowiskowego prowadzone są przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego w ramach 
działalności statutowej. 

Art. 12 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.) zobowiązuje dyrektora jednostki doradztwa 
rolniczego do przedłożenia do zatwierdzenia organowi, któremu podlega (wojewódzkie 
ośrodki doradztwa rolniczego podlegają właściwym sejmikom województw): 

1) rocznego programu działalności jednostki doradztwa rolniczego w terminie do dnia 
30 listopada roku poprzedzającego rok, na który ten program został sporządzony; 

2) sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności jednostki doradztwa rolniczego 
w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, który sprawozdanie obejmuje. 

Część ośrodków programy działalności oraz sprawozdania z realizacji programów publikuje 
w Biuletynach Informacji Publicznej. 
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Wskaźniki stopnia realizacji działania 

• Liczba przeprowadzonych szkoleń i warsztatów przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego 
w ramach działalności statutowej obejmujących szczegółowe zagadnienia dotyczące 
Programu rolno środowiskowego do liczby zaplanowanych szkoleń i warsztatów [%]. 

Źródło danych: Ośrodki Doradztwa Rolniczego 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Brak możliwości ustalenia bezpośredniego przełożenia na element jakości oraz czasu reakcji. 
Można jednak założyć, że podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości rolników 
i w konsekwencji korzystanie przez nich z dopłat w ramach programu rolnośrodowiskowego 
wpłynie korzystnie na stan środowiska.  

Monitoring 

Funkcje monitorujące powinny pełnić jednostki sprawujące nadzór nad jednostką 
odpowiedzialną za realizację działania (wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego podlegają 
właściwym sejmikom województw). 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Obecna forma sprawozdawczości Ośrodków Doradztwa Rolniczego nie pozwala na uzyskanie 
informacji niezbędnych do obliczenia wskaźnika stopnia realizacji działania w związku 
z czym proponuje się by ośrodki wypełniły formularze sprawozdawcze. 

Kontrola realizacji działania 

Wg art. 14 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego organ, któremu podlega jednostka 
doradztwa rolniczego, kontroluje i ocenia działalność tej jednostki oraz pracę jej dyrektora 
i Rady.  

Istniejąca forma kontroli jest wystarczająca i można ograniczyć się do oceny stopnia realizacji 
działania. 

7.11 GRUPA DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z LE ŚNICTWEM 

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

Krótki opis  

Krajowy program zwiększania lesistości został opracowany w 1993 roku i został 
zaakceptowany do realizacji przez Radę Ministrów w dniu 23 marca 1995 roku. Nie jest to 
jednak program rządowy gdyż nie zapewniono środków na jego realizację. Aktualizację 
programu przeprowadzono w 2003 roku. Opracowanie wojewódzkich programów wynika 
z zapisów Krajowego programu zwiększania lesistości. 

Istniejące formy sprawozdawczości 

Sprawozdania dotyczące stanu lasu i realizacji „Krajowego Programu Zwiększania 
Lesistości” za dany rok są dostępne na stronie internetowej Lasów Państwowych 
(http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/raporty_i_prognozy). 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

• Liczba programów zwiększania lesistości [szt.]. 
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Wskaźniki oceny skuteczności działania 

Brak możliwości ustalenia bezpośredniego przełożenia na element jakości oraz czasu reakcji. 

Monitoring 

Jednostką monitorującą jest Departament Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Zakres i forma istniejącej sprawozdawczości jest wystarczająca do obliczenia wskaźników 
stopnia realizacji. 

Kontrola realizacji działania 

Jednostką kontrolującą jest Departament Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska. 
Dotychczasowa kontrola prowadzona przez jednostkę jest wystarczająca.  

7.11.2 Działanie P.RL.7: Ochrona bioróżnorodności w lasach (zachowanie, odtwarzanie 
i zwiększanie) zgodnie z programami ochrony przyrody dla poszczególnych Nadleśnictw 

Krótki opis 

Projekt granicy rolno-leśnej opracowywany jest zgodnie z wytycznymi, sporządzonymi przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współdziałaniu z Ministerstwem Środowiska 
z dnia 31.07.2003 r. Opracowana granica rolno-leśna stanowi załącznik do „Planu 
urządzeniowo-rolnego” gminy. Podstawę merytoryczną do jej opracowania stanowią 
obowiązujące plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę zalesień jest ustawa o lasach. 
Ponadto to bardzo ważne są wskazania Krajowego Programu Zwiększania Lesistości jako 
dokumentu określającego wielkość zalesień, ich rozmieszczenie oraz sposób realizacji. 
Wyboru gruntów przeznaczonych pod przyszłe zalesienia dokonuje się na podstawie planów 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego. 

Istniejące formy sprawozdawczości 

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego można pobrać gotowe formularze 
sprawozdawcze (http://form.stat.gov.pl/formularze/2012/index.htm). Formularz sprawozdań 
o lasach Skarbu Państwa (L-01) ma wpłynąć do 5 lutego każdego roku. Sprawozdanie 
o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa) 
(formularz L-03) wpływa do dnia 20 lutego. Formularz PP-1 Planowanie przestrzenne 
w gminie dostarczany jest do 30 kwietnia. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

• Liczba opracowanych granic rolno-leśnych [szt.]. 

• Powierzchnia [ha] wykonanych zalesień. 

Wskaźniki oceny skuteczności działania 

Brak możliwości ustalenia bezpośredniego przełożenia na element jakości oraz czas reakcji. 

Monitoring 

Jednostką monitorującą jest Departament Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Obecna forma sprawozdawczości jest wystarczająca. 
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Kontrola realizacji działania 

Jednostką kontrolującą jest Departament Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska. 
Dotychczasowa kontrola prowadzona przez jednostkę jest wystarczająca. 

7.12 DZIAŁANIE P.ZP.1: OPRACOWANIE MIEJSCOWYCH PLANÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UWZGL ĘDNIAJĄCYCH 
WYMAGANIA I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA 

Krótki opis 

Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. i prawem ochrony środowiska 
z 2001 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien uwzględniać:  

• strefy ochrony ujęć wód,  

• obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,  

• strefy zagrożeń powodzią z określeniem sposobu ich użytkowania 
i zagospodarowania,  

• korytarze ekologiczne stanowiące doliny rzek i cieków wraz z ich obudową 
biologiczną,  

• obszary o szczególnych walorach przyrodniczych - lasy, zalesienia, zadrzewienia,  

• obszary ograniczonego użytkowania, w tym nie spełniające wymagań w zakresie 
jakości środowiska dla istniejących obiektów uciążliwych i niebezpiecznych,  

• rozwój systemów gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami wraz 
z wyznaczeniem rezerwy terenów pod urządzenia i obiekty niezbędne do realizacji dla 
prawidłowego funkcjonowania systemów,  

• wyznaczenie rezerw terenów dla potrzeb lokalizacji obiektów i urządzeń 
infrastruktury środowiska. 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Ministerstwo Infrastruktury w ramach "Programu badań statystycznych statystyki publicznej" 
realizuje badanie "Planowanie przestrzenne w gminach". Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na 
posiedzeniu Komisji Programowo-Metodologicznej GUS, przedmiotowe badanie, na zlecenie 
Ministra Infrastruktury, wykonywane jest przez GUS jako badanie stałe, prowadzone raz do 
roku. 

Po raz pierwszy badanie zostało przeprowadzone w 2005 r. (zebrane dane dotyczyły stanu na 
dzień 31 grudnia 2004 roku). Na podstawie danych statystycznych z badań 
przeprowadzonych w kolejnych latach, opracowywane są raporty o stanie i uwarunkowaniach 
prac planistycznych w gminach. Pełne dane statystyczne dostępne są na życzenie 
w Departamencie Gospodarki Przestrzennej - tel. 22 661 82 94. 

Raport z przebiegu badania statystycznego w oparciu o dane z gmin (formularz statystyczny 
PP-1) przeprowadzonego raz w roku do 30 kwietnia br. z danymi za rok ubiegły według stanu 
na 31 grudnia roku ubiegłego. 

W formularzu PP-1 Dział 2. to: Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, sporządzone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.).  
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Przez obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego należy rozumieć plan 
uchwalony:  

1) zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 
i obowiązujący, zgodnie z art. 28 tej ustawy, nieuchylony przez radę gminy lub sąd 
administracyjny, lub  

2) zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, obowiązujący zgodnie z art. 29 ust. 1 tej ustawy, nieuchylony przez radę 
gminy lub sąd administracyjny; we wszystkich rubrykach (poza 2 i 4) podane są wartości, 
odnoszące się do obydwu ww. ustaw:  

- w rubryce 1 – liczbę obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, w tym w rubryce 2 – na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

- w rubrykach 3 i 4 – powierzchnię gminy objętą planami wymienionymi odpowiednio 
w rubrykach 1 i 2,  

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Do określenia wskaźnika można skorzystać z danych zawartych w formularzu PPL-1 
Planowanie przestrzenne za dany rok, przekazywanych przez gminy do GUS do końca 
kwietnia każdego roku. Dane statystyczne przekazywane są do Ministerstwa Budownictwa, 
Transportu i Gospodarki Morskiej (dawne Ministerstwo Infrastruktury) z końcem lipca. 
W założeniu Wykonawca miał wykorzystać w III etapie pracy dane statystyczne za rok 2011, 
które miały być opublikowane na stronie Ministerstwa http://www.transport.gov.pl/2-
48edcaaad83e1-1789468-p_1.htm. Wykonawca zwrócił się w formie mailowej na wskazany 
na stronie adres do kontaktu o udostępnienie danych za rok 2011. Niemniej odpowiedzi nie 
uzyskano. 

W celu pełnego dopasowania danych potrzebnych do określenia wskaźników wg poniższych 
formularzy - formularz PP-1 powinien zostać uzupełniony o informacje nt. powierzchni gmin 
zaplanowanej do końca okresu sprawozdawczego PGW do KE do objęcia miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego - na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r., 
oraz powierzchni gmin. 

Wskaźnik stopnia realizacji określa się jako: 

• stosunek liczby gmin z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego - na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. uwzględniającej 
wymagania i zasady ochrony środowiska (w oparciu o odpowiedzi z ankiet) 
w stosunku do liczby wszystkich gmin w Polsce.  

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Brak wskaźnika oceny skuteczności działania z uwagi na brak możliwości ustalenia 
bezpośredniego przełożenia realizacji działania na środowisko.  

Zastępczym wskaźnikiem mógłby być stosunek powierzchni opracowywanych MPZP wg 
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. do całkowitej powierzchni Polski.  

Monitoring  

Gmina wypełnia formularz elektroniczny (możliwość wypełnienia i kontroli w trybie on-line 
poprzez Portal Sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl) w terminie do dnia 30 kwietnia roku 
następnego, którego dotyczy sprawozdanie. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Zgodnie z aktualnie prowadzoną sprawozdawczością do GUS – dane dla Ministerstwa 
Infrastruktury.  
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Uwaga: w celu pełnego dopasowania danych potrzebnych do określenia wskaźników wg 
poniższych formularzy - formularz PP-1 powinien zostać uzupełniony o informacje nt. 
powierzchni gmin zaplanowanej do końca okresu sprawozdawczego PGW do KE do objęcia 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - na podstawie ustawy z dnia 
27 marca 2003 r., oraz powierzchni gmin. 

Kontrola realizacji działania 

Pełne dane statystyczne dostępne są na życzenie w Departamencie Gospodarki Przestrzennej 
w Ministerstwie Infrastruktury. 

7.13 GRUPA DZIAŁA Ń Z ZAKRESU KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW 
WODNYCH ORAZ OCHRONA EKOSYSTEMÓW OD WÓD 
ZALE ŻNYCH” (W TYM MORFOLOGIA I ZACHOWANIE CI ĄGŁOŚCI 
BIOLOGICZNEJ) 

Dla ww. zakresu programy działań odnoszą się do trzech Dyrektyw: Ramowej Dyrektywy 
Wodnej, Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej.  

Pozyskiwanie informacji z zakresu: 

• stopnia wdrażania działania, 

• źródeł finansowania, 

• kosztów, 

• merytorycznego zakresu wdrażanych działań, 

• monitorowanych skutków (efektów) wdrożonych działań. 
Odbywać się będzie drogą ankietowania jednostek odpowiedzialnych za konkretne działanie. 

Wskaźniki oceniające stopień wdrożenia oraz skuteczności działań 

Dla każdego z działań zaproponowano konkretne wskaźniki stopnia wdrażania programu 
działań. Wskaźniki te z założenia stanowią ocenę procedury wdrażania, a więc na jakim 
etapie procedury jest konkretne działanie. Bardzo istotne dla oceny działań jest kwantyfikacja 
ich efektywności a więc zaproponowanie i wyliczenia wskaźnika stopnia skuteczności. 
Skuteczność powinna być oceniana po skutkach ekologicznych (poprawa stanu 
ekologicznego, zwiększenie bioróżnorodności, odnowa struktur morfologicznych etc.) a nie 
według wykonanych zadań (inwestycji). Na przykład wybudowanie 100% założonych 
przepławek jeszcze nie oznacza ich przełożenia na efektywność przyrodniczą a więc pełne 
odtworzenie drożności cieku, odzyskanie funkcji korytarza ekologicznego, odtworzenie dla 
danego cieku właściwego mu stanu ichtiofauny lub makrobezkręgowców. 

Dlatego też ocena skuteczności wymaga czasu i monitorowania skutków wdrożonych 
programów działań. Szczególnie trudne choć bardzo istotne jest uwzględnienie synergii 
różnorodnych działań. Reasumując na aktualnym  etapie wdrażania programu działań 
obliczanie wskaźnika skuteczności wydaje się niemożliwe. Dla ich skwantyfikowania 
niezbędna jest ocena ekologicznego stanu sprzed wdrożenia działania oraz kilkuletni 
monitoring przyrodniczy po jego wdrożeniu. 
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7.13.1 Działanie P.OW.1: Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: zespołów 
przyrodniczo -krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk 
dokumentacyjnych 

Krótki opis 

Działanie uzupełniające w stosunku do realizacji Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej. W tym 
działaniu brak jest dokładniejszej lokalizacji i uszczegółowienia (np. czy chodzi o zespół, 
użytek czy pomnik). Lokalizacja jest tylko do scalonej części wód. Należy też podkreślić, że 
stanowisko dokumentacyjne z reguły jest obiektem geologicznym (np. wychodnia skalna) nie 
mającym nic wspólnego z gospodarką wodną.  

W działaniu tym zakres rzeczowy obejmuje (dla wszystkich 187 rekordów) tylko „ha” 
(prawdopodobnie chodzi o jednostkę powierzchni) a więc praktycznie zakres rzeczowy nie 
jest określony. 

Działania powinny być analizowane i raportowane nie na poziomie scalonych, czy też gmin 
ale na poziomie chronionych obiektów – zespół przyrodniczo – krajobrazowy, pomnik 
przyrody, użytek ekologiczny etc. 
„Bieżąca ochrona” musi działać zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Ustawy o Ochronie 
Przyrody (art. 45.1). Plan bieżącej ochrony (min. zakazy, nakazy i ograniczenia sposobu 
użytkowania) powinien powstać równolegle z ustanowieniem obiektu chronionego. 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Podmiotem odpowiedzialnym za sprawozdawczość jest właściwy organ administracyjny 
sprawujący nadzór nad obszarem lub obiektem chronionym: wojewoda, gmina we współpracy 
z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.  Sprawozdawczość powinna być zgodna 
z ustanowionymi zasadami użytkowania konkretnego obiektu chronionego opracowanymi 
przez RDOŚ we współpracy z GIOŚ i DGLP. 

Wskaźnik stopnia realizacji działania 

• Procent gmin w których jest realizowana bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: 
zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników 
przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, zależnych od zasobów wodnych w stosunku 
do liczby gmin objętych działaniem. 

W trzystopniowej skali: 

0 – nie rozpoczęte, 

1 – plan w trakcie opracowywania, 

2 – plan ochrony wdrożony i na bieżąco realizowany. 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Ocena skuteczności wdrożenia planu ochrony  wymaga czasu i kilkuletniego monitoringu 
wartości przyrodniczych danego obszaru. Dlatego też na aktualnym etapie wdrażania działań 
obliczanie wskaźnika efektywności jest niemożliwe.  

Monitoring 

Monitoring wdrażania bieżącej ochrony (np. zakazy, nakazy i ograniczenia sposobu 
użytkowania) zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników 
przyrody, stanowisk dokumentacyjnych powinien być prowadzony przez Regionalne 
Dyrekcje Ochrony Środowiska. Właściwy organ administracyjny sprawujący nadzór nad 
obszarem lub obiektem chronionym (gmina) powinien na bieżąco dokumentować 
i informować RDOŚ o postępie prac we wdrażaniu działania. Odpowiednia dokumentacja 
powinna być archiwizowana zarówno w organie administracyjnym sprawującym nadzór nad 
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chronionym obiektem jak i we właściwym RDOŚ. Forma przekazu informacji: elektroniczna 
i papierowa. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Sprawozdawczość z realizacji programu działań „Bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: 
zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody, 
stanowisk dokumentacyjnych” powinna obejmować dwa etapy: wdrożeniowy oraz 
eksploatacyjny. 

Etap wdrożeniowy: 

1. Zakres rzeczowy opracowanego planu zadań ochronnych. 

2. Stopień wdrażania planu (jak wyżej w trzystopniowej skali). 

3. Założenia (rzeczowe i czasowe) monitoringu bieżącej ochrony ww. obiektów powinny być 
opracowane równolegle z ich ustanowieniem. 

Etap eksploatacyjny – sprawozdawczość coroczna: 

1. Wdrożenie monitoringu. 

2. Analiza wyników monitoringu środowiskowego pod kątem skuteczności działania. 

Kontrola realizacji działania 

Jednostką odpowiedzialną za kontrolę wdrażania oraz ocenę wyników monitoringu 
środowiskowego (skuteczności działania) jest GDOŚ we współpracy z GIOŚ oraz DGLP. 
Zasady i harmonogram kontroli powinny być opracowane przez ww. jednostki we współpracy 
z KZGW. 

7.13.2 Działanie P.OW.2: Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy 
w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych) 

Działanie: Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

Krótki opis 

Działanie podstawowe wynikające z Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej. Ta grupa działań 
obejmująca 726 rekordów (kilka rekordów często odnosi się do tego samego obszaru Natura 
co wynika z podziału na scalone części wód) powinna być oceniana i raportowana nie na 
poziomie gmin lub scalonych części wód lecz dla całych konkretnych obszarów Natura 2000. 
W katalogu konkretnych działań zakres rzeczowy często obejmuje jedynie nazwę obszaru 
Natura 2000 a nie zakres zadań. 

Jak wynika z zapisów Ustawy o Ochronie Przyrody (art. 29.2).zarządzający obszarem 
Natura 2000 ma obowiązek opracowania planu zadań ochronnych w terminie 6 lat od 
zatwierdzenia obszaru (czyli od decyzji KE w przypadku obszarów siedliskowych lub od 
wydania rozporządzenia w przypadku obszarów ptasich). W przypadku, gdy obszar Natura 
2000 został zatwierdzony po 2006 r. plan zadań ochronnych, zgodnie z ustawą o ochronie 
przyrody (art. 29.2) może być opracowany po roku 2012 r.  

W katalogu działań dotyczących obszarów Natura 2000 występuje „Opracowanie Planu 
Zadań Ochronnych” natomiast brak działania „Opracowanie Planu Ochrony”. Jest to bardzo 
istotne ponieważ w uzasadnionych sytuacjach odpowiedzialny za obszar Natura 2000 może 
opracować wyłącznie „Plan Ochrony” zamiast „Plan Zadań Ochronnych”. Najczęściej Plan 
Ochrony jest opracowywany dla tych obszarów Natura 2000, które całkowicie lub częściowo 
pokrywają się z obszarem Parków Narodowych, Krajobrazowych i Rezerwatów. Plan 
Ochrony i Plan Zadań Ochronnych znacząco różnią się swoim zakresem oraz stopniem 
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szczegółowości. Zgodnie z uzyskanymi informacjami Parki Narodowe pokrywające się 
z obszarami Natura 2000 nie otrzymały wytycznych dotyczących programów działań. 
wynikających z PWŚK. Natomiast opracowywane i realizowane Programy Ochrony Parku 
w znaczącej części obejmują ochronę ekosystemów wodnych.  

Istniejące formy sprawozdawczości  

Działanie P.OW.2 jest realizowane przez GDOŚ w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 
pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski". 

Realizacja projektu rozpoczęła się w IV kwartale 2009 r., a zakończy się w III kwartale 
2013 r. (wg www.gdos.gov.pl). 

Przedmiotem sprawozdań jest opracowanie i realizacja Planów Ochrony oraz Planów Zadań 
Ochronnych obszarów Natura 2000. Podmiotem odpowiedzialnym za sprawozdawczość są 
Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska sprawujące nadzór nad obszarami Natura 2000. 
Sprawozdanie opracowane przez RDOŚ przekazywane jest do Głównej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska a następnie raportowane do Komisji Europejskiej. Sprawozdania z realizacji 
planów zadań ochronnych powinny być opracowane do końca 2013 roku. Sprawozdawczość 
powinna być zgodna z procedurą raportowania efektów wdrożonego planu zadań ochronnych 
obszarów Natura 2000 oraz zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 
2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186) oraz zgodna z Ustawą o Ochronie Środowiska.  

Wskaźnik stopnia realizacji działania 

• Procent liczby obszarów Natura 2000, w których opracowano plany zadań ochronnych 
w stosunku do liczby obszarów Natura 2000. 

W trzystopniowej skali: 

0 – nie rozpoczęte, 

1 – plan w trakcie opracowywania, 

2 – plan ochrony wdrożony i na bieżąco realizowany. 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Ocena skuteczności wdrożenia planu ochrony - „Ochrona, zachowanie i przywracanie 
biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (działania 
wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk 
przyrodniczych”) wymaga czasu i monitoringu wartości przyrodniczych danego obszaru 
Natura 2000. Skalą porównawczą (punktem odniesienia) powinna być ocena stanu ochrony 
obszaru Natura 2000, wykonana przed opracowaniem planu zadań ochronnych – zgodnie 
z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 17 lutego 2010 r. w sprawie 
sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Ocena 
skuteczności powinna być oceniana po efektach przyrodniczych (poprawa stanu 
ekologicznego, zwiększenie bioróżnorodności, odnowa struktur morfologicznych, ochrona 
i odnowa siedlisk etc.), a nie według procentu zatwierdzonych planów. Plany w praktyce 
mogą dla przyrody przynosić efekty zarówno znaczące jak i mogą okazać się mało skuteczne. 
Dlatego też na aktualnym etapie wdrażania działań obliczenie wskaźnika skuteczności jest 
niemożliwe. 

Monitoring 

Monitoring opracowywania i wdrażania planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000  
prowadzony jest przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska (jako organu ustawowo 
odpowiedzialnego). RDOŚ (lub w przypadku Parków Narodowych Dyrektor Parku) w formie 
przetargu wybiera wykonawcę opracowania planu zadań ochronnych (najczęściej jest to 
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Instytut Ochrony Przyrody lub Główny Inspektorat Ochrony Środowiska). Wykonawca 
powinien na bieżąco dokumentować i sprawozdawać postęp prac do RDOŚ (z wyjątkiem 
Parków Narodowych, które podlegają bezpośrednio Ministrowi Środowiska). Z kolei RDOŚ 
przekazuje sprawozdania do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Odpowiednia 
dokumentacja powinna być archiwizowana zarówno przez wykonawcę jak i RDOŚ. Forma 
przekazu informacji: elektroniczna i papierowa. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Sprawozdawczość z realizacji programu działań „Opracowanie planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000” powinna obejmować dwa etapy: wdrożeniowy oraz eksploatacyjny. 

Etap wdrożeniowy: 

1. Zakres rzeczowy opracowanego planu zadań ochronnych. 

2. Stopień wdrażania planu (jak wyżej w trzystopniowej skali). 

3. Monitoring środowiskowy skuteczności działania. Założenia (rzeczowe i czasowe) 
monitoringu powinny być opracowane (na zlecenie RDOŚ) przez zespół ekspercki np. 
specjaliści Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Instytutu Ochrony Przyrody lub 
Instytutu Badawczego Leśnictwa jako integralna część Planu Ochrony.  
Etap eksploatacyjny – sprawozdawczość coroczna: 

1. Realizacja monitoringu. 

2. Analiza wyników monitoringu środowiskowego pod kątem skuteczności działania. 

Kontrola realizacji działania 

Jednostką odpowiedzialną za kontrolę wdrażania oraz ocenę wyników monitoringu 
środowiskowego (skuteczności działania) jest GDOŚ we współpracy z GIOŚ oraz DGLP. 
Zasady i harmonogram kontroli powinny być opracowane przez ww. jednostki we współpracy 
z KZGW. 

7.13.3 Działania: P.OW.3: Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie 
obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (cieki naturalne), P.OW.4 
Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących 
przeszkodę dla migracji ryb (silnie zmienione)  

Działanie P.OW.3 obejmuje: 

Budowa, modernizacja przepławki na odcinkach cieków istotnych dla ekosystemów. 

Budowa, modernizacja przepławki na odcinkach cieków istotnych dla ekosystemów – 
przywrócenie drożności odcinków rzek. 

Działanie P.OW.4 obejmuje: 

Budowa, modernizacja przepławki na odcinkach cieków istotnych dla ekosystemów. 

Budowa, modernizacja przepławki na odcinkach cieków istotnych dla ekosystemów – 
przywrócenie drożności odcinków rzek. 

Krótki opis 

Działanie to w Programie wodno-środowiskowym kraju w 356 przypadkach jest 
kwalifikowane jako podstawowe a w 132 jako uzupełniające. Proponuje się uznać wszystkie 
488 działań jako podstawowe.  

Uzasadnienie: Podział na działania „podstawowe” oraz „uzupełniające” wynika z art. 11 pkt. 
2, 3, 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz art. 113b ustawy Prawo Wodne. Celem budowy 
przepławek jest udrożnienie cieku, a więc przywrócenie mu funkcji korytarza ekologicznego, 
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a to wynika wprost z realizacji art. 11 punkt 3i Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zgodnie 
z zapisem tego artykułu dotyczy to również silnie zmienionych części wód.  
Działania uzupełniające są stosowane w przypadku gdy działania podstawowe (związane 
z dyrektywami) mogą się okazać nie wystarczające (art. 11 punkt 4 RDW: „Działania 
uzupełniające są to działania opracowane i wdrażane w uzupełnieniu do działań 
podstawowych, dla osiągnięcia celów ustalonych na podstawie art. 4”). 

Są też podstawy aby rozważać, że działanie to jako podstawowe wynika też z Artykułu 12 
Dyrektywy Siedliskowej punkt 1 b, d. oraz (w mniejszym stopniu) z Artykułu 1 punkt i. 

Podział cieków przeznaczonych do udrożnienia na „priorytetowe” i „niepriorytetowe” 
[sformułowany w opracowaniu „Ocena potrzeb…” KZGW, Poznań 2010] zdaniem autorów 
nie jest tożsamy z kwalifikacją działań podstawowych lub uzupełniających. Cieki 
priorytetowe to cieki, które powinny być udrażniane w pierwszej kolejności i nie ma to 
przełożenia na podział działań: podstawowe i uzupełniające. 

Uwagi: 

1. Drożność cieków nie może być oceniana dla konkretnych jednostek administracyjnych 
(np. gmina) lub scalonych części wód. Wybudowanie przepławek w danej scalonej nie 
udrożni cieku gdy w sąsiednich scalonych (szczególnie tych poniżej) drożność nie będzie 
zachowana. Przywracanie drożności powinno być oceniane dla całych cieków (po 
rzekach). Tak więc patrzymy na cały ciek – oceniamy ile przepławek wg programu 
działań było koniecznych lub ile budowli poprzecznych do likwidacji aby ciek odzyskał 
drożność. W zależności od stopnia realizacji tych działań przyjmujemy wskaźnik stopnia 
wdrożenia.  

2. Raportowanie powinno odnosić się do całego cieku a nie do scalonych, jednolitych części 
wód lub gmin. 

3. W wielu przypadkach (w 383 przypadkach) zakres rzeczowy obejmuje jedynie 
stwierdzenie „udrożnienie cieku” co może oznaczać zarówno budowę przepławek jak 
i likwidację przegród. 

4. W niektórych przypadkach przepławki mają źle przypisany „zakres rzeczowy” – np. 
odnowa struktur linii brzegowej – co rzecz jasna nie jest funkcją przepławki. 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Na aktualnym etapie prac nie stwierdzono systematycznej sprawozdawczości z zakresu 
budowy przepławek i związanego z nimi udrażniania rzek i potoków. Należy przypuszczać, 
że wiąże się to z brakiem realizacji (wdrażania) kompleksowych programów udrażniania rzek 
oraz systematycznego monitorowania ich skuteczności. Istniejące w literaturze wyniki 
obserwacji i monitoringu dla nielicznych wdrożonych przykładów mają bardziej charakter 
badawczo – naukowy niż systematycznych sprawozdań z realizacji programu działań.  

Natomiast szereg istotnych informacji o potrzebach udrażniania rzek Polski zawiera 
wykonana w 2010 roku na zlecenie KZGW praca pt. „Ocena potrzeb i priorytetów 
udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu 
i potencjału części wód w Polsce”. Poza przyrodniczymi aspektami i konsekwencjami 
ciągłości morfologicznej rzek w pracy przedstawiono m.in. zestawienie gatunków ichtiofauny 
szczególnie wrażliwych na utratę ciągłości rzek (z podziałem na dorzecza), wykaz rzek, dla 
których zachowanie ciągłości jest istotne oraz zbiorcze zestawienie ilościowe budowli 
poprzecznych na ciekach. 
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Wskaźnik stopnia realizacji działania 

• Procent długości cieków udrożnionych w stosunku do długości cieków objętych 
działaniem. 

W czterostopniowej skali: 

0 – nie rozpoczęte, 

1 – w trakcie fazy planowania, 

2 – w trakcie fazy budowlanej, 

3 - inwestycja ukończona. 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Skuteczność powinna być oceniana po skutkach ekologicznych, a nie według wykonanych 
zadań (inwestycji). Wybudowanie 100% założonych przepławek jeszcze nie oznacza ich 
przełożenia na efektywność przyrodniczą (pełne odtworzenie drożności, stan ichtiofauny, 
makrobezkręgowców etc.).  

W programie działań obejmujących „Przywrócenie drożności odcinków rzek” stopień 
skuteczności powinien uwzględniać zarówno abiotyczne jak i biotyczne elementy koryt 
rzecznych. Do najważniejszych z nich należą: 

• Stopień przywrócenia naturalnego reżimu hydrologicznego, zaburzonego wskutek 
budowy dużych zbiorników zaporowych lub znaczących poborów wody. 

• Stopień przywrócenia naturalnej zmienności najważniejszych parametrów 
abiotycznych (struktury korytowe, relief dna, transport rumowiska) stanowiących 
warunki siedliskowe dla roślin, ichtiofauny, makrobezkręgowców i innych 
organizmów będących istotnymi elementami ekosystemów rzecznych. 

• Stopień odzyskania naturalnej dynamiki zmian w ekosystemach strefy wodnej, 
wodno-lądowej i zalewowej. 

• Stopień odzyskania możliwości naturalnej migracji (w górę i w dół cieku) ichtiofauny 
(zarówno dwu jak i jednośrodowiskowej) oraz migracji bezkręgowców. 

Ocena skuteczności wymaga czasu i monitoringu stopnia funkcjonalności przepławek oraz 
monitoringu środowiskowego, badającego stopień odnowy życia biologicznego w cieku 
(dzięki udrożnieniu rzeki). Szczególnie trudne jest uwzględnienie synergii różnorodnych 
działań. Tak więc na aktualnym etapie wdrażania programu działań obliczanie wskaźnika 
skuteczności jest niemożliwe. 

Monitoring 

Monitoring wdrażania budowy przepławki i przywracania drożności odcinków rzek powinien 
być prowadzony przez administratora cieku (np. RZGW, WZMiUW, DGLP). Właściwe 
organy administracyjne sprawujące nadzór nad ciekiem powinny na bieżąco dokumentować 
i informować RDOŚ oraz KZGW o postępie prac we wdrażaniu działania. Odpowiednia 
dokumentacja powinna być archiwizowana zarówno w organie administracyjnym, 
sprawującym nadzór na chronionym obiektem, jak i w KZGW i we właściwym RDOŚ. Forma 
przekazu informacji: elektroniczna i papierowa. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Podmiotem odpowiedzialnym za sprawozdawczość jest administrator cieku  i właściciel 
obiektu. Sprawozdawczość z realizacji programu działań „Budowa przepławki, przywrócenie 
drożności odcinków rzek” powinna obejmować dwa etapy: wdrożeniowy oraz eksploatacyjny. 

Etap wdrożeniowy: 

1. Zakres rzeczowy konkretnego działania. 



 111 

2. Stopień wdrażania (jak wyżej w czterostopniowej skali). 

3. Monitoring środowiskowy skuteczności działania. Założenia (rzeczowe i czasowe) 
monitoringu powinny być opracowane (na zlecenie administratora cieku) przez zespół 
ekspercki.  Monitoring powinien obejmować takie elementy jak: 

• Stopień funkcjonalności przepławek. 

• Stopień przywrócenia naturalnego reżimu hydrologicznego, zaburzonego wskutek 
budowy dużych zbiorników zaporowych lub znaczących poborów wody. 

• Stopień przywrócenia naturalnej zmienności najważniejszych parametrów 
abiotycznych (struktury korytowe, relief dna, transport rumowiska) stanowiących 
warunki siedliskowe dla roślin, ichtiofauny, makrobezkręgowców i innych 
organizmów będących istotnymi elementami ekosystemów rzecznych. 

• Stopień odzyskania naturalnej dynamiki zmian w ekosystemach strefy wodnej, 
wodno-lądowej i zalewowej. 

• Stopień odzyskania możliwości naturalnej migracji (w górę i w dół cieku) ichtiofauny 
(zarówno dwu jak i jednośrodowiskowej) oraz migracji bezkręgowców. 

Etap eksploatacyjny – sprawozdawczość coroczna: 

1. Realizacja monitoringu. 

2. Analiza wyników monitoringu środowiskowego pod kątem skuteczności działania. 

Kontrola realizacji działania 

Dotychczasowy zakres kontroli KZGW, RDOŚ i GIOŚ nie obejmuje ww. działania. Na etapie 
wdrożeniowym jednostką sprawującą kontrolę powinien być KZGW. Natomiast na etapie 
eksploatacyjnym jednostką posiadającą zarówno merytoryczną wiedzę jak i techniczne środki 
do przeprowadzania systematycznych kontroli skuteczności działania oraz ocen monitoringu 
środowiskowego jest GIOŚ i jego wojewódzkie przedstawicielstwa WIOŚ, a w zakresie 
elementów hydrologicznych i morfologicznych (monitoring hydromorfologiczny) - służba 
hydrologiczno-meteorologiczna. Zasady i harmonogram kontroli powinny być opracowane 
przez we współpracy z KZGW.  

7.14 GRUPA DZIAŁA Ń DOTYCZĄCA OPRACOWANIA WARUNKÓW 
KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU/ZLEWNI 

7.14.1 Działanie P.OP.1: Opracowanie warunków korzystania z wód regionu  

Działania: Opracowanie warunków korzystania z wód regionu; Opracowanie "Programu 
redukcji fosforu" dla części wód; Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód, 
zwłaszcza na terenach o znacznym rozdysponowaniu wód podziemnych  

Krótki opis  

Opracowanie "Programu redukcji fosforu" dla części wód  dotyczy 10 SCWP - wg PWŚK – 
są to części wód zlokalizowane w różnych częściach kraju. Tworzenie programów redukcji 
fosforu służy zapobieganiu zanieczyszczeniom ze źródeł rolniczych. Programy redukcji 
fosforu mają na celu uzupełnienie Warunków korzystania z wód regionu wodnego, gdyż 
Warunki (zgodnie z art. 115 Ustawy Prawo wodne) powinny określać „ograniczenia 
w korzystaniu z wód na obszarze regionu”, a w tym (punkt c) „ograniczać wprowadzanie 
substancji szczególnie szkodliwych”, a do takich należy fosfor sprzyjający eutrofizacji. 
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Istniejące formy sprawozdawczości  

Informacje dostępne w RZGW. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

• Liczba opracowanych dokumentów "Warunki korzystania z wód regionu". 

• Liczba opracowanych dokumentów "Program redukcji fosforu", procent obszaru 
działania RZGW dla których opracowano program redukcji fosforu dla części wód.  

• Liczba zweryfikowanych pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód, liczba 
zweryfikowanych pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód w stosunku do wydanych 
[%]. 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

• Ograniczenie wielkości emisji fosforu w stosunku do poziomu wyjściowego. 

• Zmniejszenie ilości pobieranej wody w stosunku do poziomu wyjściowego. 

Monitoring 

Informacje na temat prowadzonych działań zamieszczane są w Internecie na stronach RZGW. 
Warunki korzystania z wód regionu powinny zostać opracowane dla wszystkich regionów 
wodnych. Informacja dotycząca weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód będzie 
dostępna dopiero po zakończeniu prac nad opracowaniem warunków korzystania z wód 
regionu. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Formularz sprawozdawczy dla działań zapisanych w grupie P.OP.1 znajduje się w pliku 
Formularze. 

Kontrola realizacji działania 

Proponuje się aby kontrolę realizacji działania przeprowadzać poprzez wysyłanie drogą 
elektroniczną ankiety do RZGW.  

7.14.2 Działanie P.OP.2: Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni 

Krótki opis  

Powyższe działania należą do działań prawnych do jakich zobowiązane są RZGW. 
Przygotowane tam „Warunki...” powinny być zatwierdzone przez Prezesa KZGW.  

Istniejące formy sprawozdawczości  

Informacje dostępne w RZGW. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

• Liczba opracowanych dokumentów "Warunki korzystania z wód zlewni". 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

• Zmniejszenie ilości pobieranej wody w stosunku do poziomu wyjściowego. 

Monitoring 

Na stronach internetowych RZGW znajdują się informacje o podejmowanych działaniach 
w tym zakresie. Warunki korzystania z wód zlewni powinny zostać sporządzone dla 
obszarów, dla których, w wyniku ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza konieczne jest określenie szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych w celu 
osiągnięcia dobrego stanu wód.  
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Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Formularz sprawozdawczy dla działań zapisanych w grupie P.OP.2 znajduje się w pliku 
Formularze. 

Kontrola realizacji działania 

Proponuje się aby kontrolę realizacji działania przeprowadzać poprzez wysyłanie drogą 
elektroniczną ankiety do RZGW.  

7.15 DZIAŁANIE P.OP.4: PROPAGOWANIE IDEI ZRÓWNOWA ŻONEGO 
ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI 
O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH, AKCJACH, KAMPANIACH NA  
RZECZ AKTYWNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA  

Działanie: Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i upowszechnianie  informacji  
o podejmowanych działaniach, akcjach, kampaniach na rzecz aktywnej ochrony środowiska 

Krótki opis  

Działanie jest realizowane przez Ministerstwo Środowiska, którego jednym z priorytetów jest 
edukacja ekologiczna. MŚ realizuje to działanie na podstawie Narodowej Strategii Ochrony 
Środowiska, II Polityki Ekologicznej Państwa i Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej 
„Przez edukację do zrównoważonego rozwoju”. 

Działalność edukacyjna i promująca ideę zrównoważonego rozwoju prowadzona jest w różnej 
formie i w różny sposób. Prowadzone są kampanie o charakterze ogólnopolskim (kampanie 
dotyczące zmian klimatu, odpadów, oszczędzania wody i energii, zrównoważonej 
konsumpcji, bioróżnorodności), organizowane konkursy, wystawy, konferencje. 
Przygotowywane są i promowane materiały edukacyjne, dofinansowywane działania 
edukacyjne w ramach ogłaszanych konkursów na realizację zadań publicznych. Ministerstwo 
prowadzi współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami (m.in. z parkami narodowymi) 
oraz obejmuje patronatem różne wydarzenia o charakterze ekologicznym. 

Część z działań ma charakter cykliczny np. obchody Dnia Ziemi i Światowego Dnia Ochrony 
Środowiska, Konkurs Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”, udział 
w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO, Kampania Europejski 
Tydzień Zrównoważonego Transportu. 

Promocję podejmowanych działań i ich upowszechnianie Ministerstwo prowadzi w oparciu 
o własną stronę Internetową (http://www.mos.gov.pl/kategoria/4231_edukacja_ekologiczna) 
oraz za pomocą portali społecznościowych – na Youtube, gdzie udostępnia filmy promocyjne 
i edukacyjne stworzone na potrzeby kampanii ekologicznych oraz na Facebook, gdzie 
w sposób nieformalny i bezpośredni mówi o sprawach ekologii i informuje o swoich 
działaniach. Obecność Ministerstwa w sieci (poza oficjalną stroną www) ma ułatwić 
nawiązanie kontaktu ze społecznością internetową i umożliwi ć dwustronny przepływ 
informacji (http://www.facebook.com/pages/Warszawa-Poland/Ministerstwo-
Srodowiska/280696342731; http://www.youtube.com/MinSrodowiska). 

Promocję swoich działań MŚ realizuje również przez obejmowaniem swoim patronatem 
imprez organizowanych przez różne instytucje i organizacje. 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Brak. 
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Wskaźniki stopnia realizacji działania 

• Wskaźnik 1. Przeprowadzenie kampanii promujących zrównoważony rozwój 
z podziałem na obszary dorzecza (ocena 0 - brak kampanii, 1 – zrealizowana 
kampania). 

• Wskaźnik 2. Zamieszczanie informacji o podejmowanych działaniach, akcjach, 
kampaniach na rzecz aktywnej ochrony środowiska (ocena 0 - brak informacji, 1 – 
informacja upowszechniona). 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Działanie nie ma bezpośredniego przełożenia na stan środowiska, ale podnoszenie 
świadomości ekologicznej społeczeństwa jest warunkiem podstawowym.  

Brak możliwości oceny skuteczności działania, w szczególności skuteczności informowania 
o podejmowanych działaniach. 

Monitoring 

Przegląd zawartości stron Internetowych MŚ. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Informacja o przeprowadzonych działaniach przygotowana przez MŚ. 

Kontrola realizacji działania 

Na podstawie informacji Ministra Środowiska. 

7.16 DZIAŁANIE P.OP.6: DOST ĘP DO INFORMACJI  

Działanie: Opracowanie oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia. 

Krótki opis  

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawowany jest przez 
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez monitoringowe badania próbek wody oraz 
egzekwowanie od producentów wody właściwej jej jakości. Wskaźniki jakości wody 
odpowiadają wymaganiom dyrektywy 98/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (gdzie określony został m.in. sposób oceny przydatności 
wody przeznaczonej do spożycia).  
Jednostkami odpowiedzialnymi za jakość wody produkowanej i podawanej do sieci 
wodociągowej są producenci wody, czyli przedsiębiorstwa wodociągowe i władze 
samorządowe, które prowadzą wewnętrzną kontrolę jakości wody, zgodnie 
z harmonogramem badań próbek wody zatwierdzonym przez Inspektora Sanitarnego.  

W przypadku przekroczeń mikrobiologicznych wodociąg jest natychmiast zamykany, 
a producenta zobowiązany jest do skutecznego powiadomienia konsumentów 
o nieprzydatności wody oraz zagwarantowania zastępczego źródła wody. 

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) gromadzą dane o jakości wody w Systemie 
Monitoringu Jakości Wody Przeznaczonej do Spożycia.  

Wszystkie wodociągi są pod nadzorem organów PIS. Woda z ujęć indywidualnych nie jest 
kontrolowana, co oznacza, że może nie spełniać wymagań określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

 

 



 115 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Co miesiąc państwowe powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne przesyłają do stacji 
wojewódzkiej (WSSE) dane do bazy danych „WODA-EXCEL”, a WSSE przesyła je zbiorczo 
raz na kwartał do GIS. Baza danych „WODA-EXCEL” zawiera dane o jakości wody m.in. 
wszystkich producentów wody, stacji uzdatniania wody, punktów pobierania wody, kąpielisk, 
miejsc wyznaczonych do kąpieli, basenów kąpielowych itp.  

Raz na rok (a w niektórych przypadkach co 6 miesięcy) państwowy powiatowy inspektor 
sanitarny sporządza okresową ocenę jakości wody dla każdego producenta wody. Raz na rok 
sporządzane są oceny obszarowe odpowiednio: dla gminy i powiatu przez PSSE, dla 
województwa przez WSSE, dla kraju przez GIS. Raporty z ocen rocznych zamieszczane są na 
stronach WSSE oraz raport zbiorczy na stronie GIS.  

Raz na 3 lata sporządzany jest przez GIS raport do UE (za ostatnie 3 lata) dla wodociągów 
pow. 1000 m3/dobę (lub obsługujących 5 000 mieszkańców).  

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Wskaźnikiem stopnia realizacji zadania są raporty dotyczące jakości wody przeznaczonej do 
spożycia. Przyjęto:  

• zawsze wskaźnik realizacji działania 1,  
ponieważ raporty są opracowywane.  

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia stanowi podstawę do innego działania – 
informowania o tej jakości społeczeństwa. Sama, jako taka nie ma bezpośredniego 
oddziaływania na środowisko.  

Nie ma możliwości obliczenia wskaźnika skuteczności działania. 

Monitoring 

Monitoring prowadzi jednostka nadrzędna (m.in. w oparciu o dane  przesyłane do bazy 
danych „WODA-EXCEL” oraz roczne raporty opracowywane przez organy PIS).  

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Raporty organów PIS, raporty GIS. 

Kontrola realizacji działania 

Nie dotyczy. 

 

Działanie: Objęcie nadzorem sanitarnym wody w kąpielisku i wykonywanie oceny jakości 
wody. 

Krótki opis  

Zapisy dyrektywy w sprawie zarządzania jakością wody w kąpieliskach 2006/7/WE zostały 
przetransponowane do polskiego prawa i realizowane są zgodnie Ustawą Prawo wodne z dnia 
18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. z 2001 r. Nr 
36, poz. 191), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie 
prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 
2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc 
wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2011 r. Nr 91, poz. 527). 
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Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację działania są organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, które gromadzą, weryfikują, analizują i oceniają dane uzyskane w wyniku kontroli 
jakości wody w kąpielisku oraz władze samorządowe (wójt, burmistrz, prezydent miasta) 
i organizator kąpieliska. 

Wszystkie kąpieliska w Polsce od 2011 roku (pełna implementacja Dyrektywy 2006/7/WE) 
posiadają profil kąpieliska i harmonogram poboru próbek wody. Objęte są nadzorem 
sanitarnym, w ramach którego monitorowana i określana jest jakość wody (częstotliwość 
poboru próbek do oceny oraz parametry jakości zgodne z Dyrektywą) oraz identyfikowane są 
źródła ewentualnego zanieczyszczenia. W razie pogorszenia jakości wody kąpieliska są 
okresowo zamykane, a społeczeństwo niezwłocznie informowane o zakazie kąpieli i jego 
przyczynie.  

Dane i informacje o kąpieliskach gromadzone są w Systemie Monitoringu Jakości Wody 
w Kąpieliskach. Na stronie GIS i na stronach organów PIS zamieszczany jest bieżący serwis 
kąpieliskowy http://gis.gov.pl/dep/?dep=4&id=18.  

Istniejące formy sprawozdawczości  

Co miesiąc państwowe powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne przesyłają do WSSE 
dane o jakości wody w kąpieliskach do bazy danych „WODA-EXCEL”, a WSSE przesyła je 
zbiorczo raz na kwartał do GIS. Główny Inspektor Sanitarny raz na rok sporządza krajowy 
raport o stanie kąpielisk, który publikowany jest w wydawnictwie „Stan sanitarny kraju” 
(dokument dostępny na stronie www Głównego Inspektora Sanitarnego).  

Co roku GIS przedstawia Komisji Europejskiej, przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego, 
informacje o liczbie kąpielisk wraz z podaniem przyczyny zmian w ich liczbie w porównaniu 
do poprzedniego sezonu kąpielowego wraz z wykazem kąpielisk oraz sporządza po sezonie 
kąpielowym sprawozdanie o jakości wody w kąpieliskach i przekazuje do Europejskiej 
Agencji Środowiska, które stanowi wkład do raportu o stanie kąpielisk w krajach UE. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Wskaźnikiem stopnia realizacji zadania są raporty dotyczące jakości wody przeznaczonej do 
kąpieli. Przyjęto: 

• zawsze wskaźnik realizacji działania 1, 
ponieważ raporty są opracowywane.  

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Ocena jakości wody przeznaczonej do kąpieli stanowi podstawę do innego działania – 
informowania o tej jakości społeczeństwa. Sama, jako taka nie ma bezpośredniego 
oddziaływania na środowisko.  

Nie ma możliwości obliczenia wskaźnika skuteczności działania. 

Monitoring 

Monitoring prowadzi jednostka nadrzędna (m.in. w oparciu o dane  przesyłane do bazy 
danych „WODA-EXCEL” oraz roczne raporty opracowywane przez organy PIS).  

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Raporty organów PIS, raporty GIS. 

Kontrola realizacji działania 

Nie dotyczy. 
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7.17 DZIAŁANIE P.OP.3: WZMOCNIENIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO  
STANOWISK ZWI ĄZANYCH Z OCHRON Ą ŚRODOWISKA W CELU 
ZAPEWNIENIA REALIZACJI NOWYCH PRZEPISÓW KRAJOWYCH I  
UNIJNYCH (M.IN. KOMPUTERYZACJA), ZAKUP MATERIAŁÓW 
SZKOLENIOWYCH I POMOCNICZYCH, SZKOLENIA 
MERYTORYCZNE PRACOWNIKÓW REALIZUJ ĄCYCH ZADANIA 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

Działanie nie zostało dobrze zidentyfikowane. Ustalono (m.in. w trakcie rozmów z POIiŚ, 
NFOŚiGW, RZGW), że wsparcie techniczne jest udzielane jednostkom wdrażającym nowe 
przepisy, jednak sposób prowadzenia dotychczasowej sprawozdawczości uniemożliwia 
zebranie wiarygodnych informacji. W szczególności pomoc techniczna jest często jedynie 
elementem  jakiegoś większego programu lub projektu. 

7.18 DZIAŁANIE P.OP.8: WYZNACZENIE OBSZARU OCHRONNEGO 
ZBIORNIKA WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH  

Krótki opis  

Działanie P.OP.8 wynika z realizacji: Ustawy Prawo wodne (Dz. U.05.239.2019 z późn. zm.). 

Działanie P.OP.8. (Wyznaczenie obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych) dotyczy 
tylko zbiornika Świnna Poręba (5 SCWP). 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Wyznaczanie obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (Świnna Poręba) jest dopiero 
w trakcie opracowania. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

• Czy wyznaczono obszar ochronny zbiornika wód śródlądowych? (1-tak/0- nie). 

Wskaźniki oceny skuteczności działania realizacji działania 

Poprawa jakości wód w obszarze ochronnym zbiornika wód śródlądowych. 

Monitoring 

Prowadzony monitoring ma na celu zweryfikowanie przestrzegania art. 59 ustawy z dnia 18 
lipca 2001 Prawo wodne. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania  

Formularz sprawozdawczy dla działania ,,Wyznaczenie obszaru ochronnego zbiornika wód 
śródlądowych”, które w PWŚK oznaczono jako działanie P.OP.8 znajduje się w pliku 
Formularze. 

Kontrola realizacji działania 

W kompetencjach Prezesa KZGW. Zgodnie z art. 4 pkt. 1 Dyrektor RZGW podlega 
Prezesowi KZGW, oraz zgodnie z art. 4 pkt. 3 ustawy Prawo wodne Prezes Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu 
postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i dyrektorów regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej, w sprawach określonych ustawą. 
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8 OPIS DZIAŁA Ń/ GRUP DZIAŁA Ń OBEJMUJĄCY WSKAŹNIKI STOPNIA 
REALIZACJI ORAZ SKUTECZNO ŚCI ORAZ FORMY KONTROLI 
I SPRAWOZDAWCZO ŚCI (DZIAŁANIA DLA WÓD PODZIEMNYCH 
Z ZAŁ ĄCZNIKA 3 PW ŚK) 

8.1 DZIAŁANIE P.OP.1: WERYFIKACJA POZWOLE Ń 
WODNOPRAWNYCH NA POBÓR WÓD, ZWŁASZCZA NA TERENACH 
O ZNACZNYM ROZDYSPONOWANIU WÓD PODZIEMNYCH 

Krótki opis  

Działania wynikają z wymogów RDW i Ustawy prawo wodne, których podstawą jest 
wdrożenia zasady zrównoważonego rozwoju w zarządzania zasobami wód podziemnych 
ustalanymi w jednostkach bilansowych jako zasoby dyspozycyjne - dostępne do 
zagospodarowania w warunkach zapewniających zaopatrzenie ludności w wodę odpowiedniej 
ilości i jakości oraz w sposób nie dopuszczający do wystąpienia możliwego do uniknięcia 
pogorszenia stanu ekosystemów wodnych i lądowych bezpośrednio zależnych od wód 
podziemnych (art. 1 pkt 1, art. 2. pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst 
jednolity z dnia 10.01.2012 r.). RDW jako środek dla osiągnięcia tego celu wymienia m.in. 
(art. 11) obowiązek uprzedniego uzyskania zezwolenia na wód, kontrolę poboru 
i prowadzenie rejestrów poboru wody, które są systematycznie poddawane przeglądowi 
i w miarę potrzeby uaktualniane.  

Prawo wodne w art. 136 stanowi, że pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć 
bez odszkodowania, m. in. gdy zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki 
wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu, urządzenia wodne wykonane zostały 
niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie 
utrzymywane, gdy zakład nie realizuje przedsięwzięć ograniczających negatywne 
oddziaływanie na środowisko, ustalonych w pozwoleniu, gdy zakład nie rozpoczął w terminie 
korzystania z uprawnień lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat, 
albo jeżeli jest to konieczne dla osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie wynikającym 
z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu 
wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni i uzasadnione wynikami monitoringu wód. 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Wykaz pozwoleń wodnoprawnych prowadzony jest w ramach katastru wodnego przez 
właściwe terytorialnie Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej.  

Przegląd ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzanie ścieków do 
wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, obejmujący ocenę stanu realizacji tych 
pozwoleń, organ właściwy dla wydawania pozwoleń (marszałek lub starosta) dokonuje co 
najmniej raz na 4 lata; w przypadku zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności, organ ten 
z urzędu może cofnąć lub ograniczyć pozwolenie wodnoprawne bez odszkodowania (Prawo 
wodne, art. 136 ust. 2). 

Wynik przeglądu dokonanego przez organ właściwy dla wydawania pozwoleń powinien być 
opracowany w formie sprawozdania na stosownym formularzu.  

Państwowa służba hydrogeologiczna sporządza corocznie bilans wodno-gospodarczy regionu 
wodnego, obszaru bilansowego wód podziemnych w celu określenia wskaźnika stopnia 
rozdysponowania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych oraz 
wskazania jednostek zagrożonych deficytem lub wykazujących deficyt dostępnych do 
zagospodarowania zasobów wód podziemnych. Bilans ten jest przekazywany do Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w II kwartale roku następującego po roku sprawozdawczym. 
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Wskaźniki stopnia realizacji działania 

W zakresie dotyczącym weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód na terenach 
o znacznym rozdysponowaniu wód podziemnych (zagrożonych deficytem lub wykazujących 
deficyt dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych) proponuje się 
następujące wskaźniki stopnia realizacji działania:  

• Liczba pozwoleń zweryfikowanych (poddanych analizie stopnia wykorzystania 
poboru przyznanego pozwoleniem wodnoprawnym). 

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

• Liczba użytkowników ujęć wód podziemnych, którzy zostali zobowiązani decyzją 
administracyjną do ograniczenia poboru wody z tytułu konieczności redukcji deficytu 
zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania – po przeprowadzeniu 
przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody. 

Wskaźniki powinny być wyznaczone oddzielnie dla obszarów jednolitych części wód 
podziemnych zagrożonych złym stanem ilościowym oraz dla obszarów jednostek wodno-
gospodarczych (regiony wodne, obszary bilansowe, rejony wodno-gospodarcze wód 
podziemnych). 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

W aktualnej sytuacji w zakresie dostępności do informacji, możliwym do ustalenia 
wskaźnikiem skuteczności jest procent zakładów, które opracowały plan ograniczenia poboru 
wody (określony w odniesieniu do ogólnej liczby zakładów zweryfikowanych pod względem 
możliwości racjonalizacji wykorzystania wody). 

• Procent pozwoleń zweryfikowanych w ogólnej liczbie pozwoleń wodnoprawnych. 

• Procent zakładów, które opracowały plan ograniczenia poboru wody w liczbie 
zakładów zweryfikowanych. 

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

Po opracowaniu odpowiednich formularzy, rozsyłanych w następnym cyklu 
sprawozdawczym do organów właściwych dla prowadzenia rejestru pozwoleń 
wodnoprawnych oraz dla wydawania i przeglądu pozwoleń wodnoprawnych, ocena 
skuteczności działania powinna być określana następującymi wskaźnikami, wyznaczonymi 
oddzielnie dla obszarów jednolitych części wód podziemnych zagrożonych złym stanem 
ilościowym oraz dla obszarów jednostek wodno-gospodarczych zagrożonych deficytem lub 
wykazującego deficyt dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych (regiony 
wodne, obszary bilansowe, rejony wodno-gospodarcze wód podziemnych):  

• Sumaryczna wielkość redukcji poboru (w m3/r) z ujęć wód podziemnych, jako efekt 
ograniczenia poboru wody z tytułu redukcji deficytu zasobów wód podziemnych 
dostępnych do zagospodarowania, uzyskany po przeprowadzeniu przeglądu pozwoleń 
wodnoprawnych na pobór wody i wydaniu odpowiedniego zalecenia/decyzji przez 
RZGW w trybie realizacji ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego 
i zlewni. 

• Procent redukcji poboru (%) z ujęć wód podziemnych (w stosunku do poboru przed 
redukcją).  

• Sumaryczna wielkość redukcji poboru (w m3/r) z ujęć wód podziemnych 
eksploatowanych na potrzeby związane z produkcją przemysłową i rolną, jako efekt 
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ograniczenia poboru wody z tytułu racjonalizacji gospodarki wodnej zakładu 
dokonanego w okresie sprawozdawczym (przez użytkowników nie objętych 
zaleceniem/decyzją administracyjną zobowiązującą do ograniczenia poboru).  

• Procent redukcji poboru (%) z ujęć wód podziemnych (w stosunku do poboru przed 
redukcją).  

Monitoring  

Monitoring wdrażania działania prowadzi organ właściwy kompetencyjnie dla wydania 
pozwolenia a po jego zmianie dokonuje kontroli. Rejestr wydanych pozwoleń wchodzi 
w skład katastru wodnego, prowadzonego przez właściwy terytorialnie regionalny zarząd 
gospodarki wodnej. Użytkownik instalacji i urządzeń hydrotechnicznych przedstawia 
w okresie ustalonym w pozwoleniu wodnoprawnym (nie rzadziej niż raz na rok) dane 
ilościowe dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w celu naliczenia opłaty środowiskowej. 
Właściwy terytorialnie RZGW monitoruje stopień realizacji obwiązujących ustaleń 
warunków korzystania z wód, dotyczących w szczególności zlewni zagrożonych deficytem 
bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych (jednolitych części wód wykazujących zły 
stan ilościowy i zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu ilościowego).  

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działań  

Ze względu na cel działań wynikający z ustaleń RDW transponowanych do Ustawy prawo 
wodne oraz na tryb raportowania do UE, adresatem sprawozdania powinien być właściwy 
terytorialnie RZGW, który – po opracowaniu przekazanego materiału na formularzu 
raportowania – przekaże wypełniony formularz do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.  

Niezbędne jest rozporządzenie wydane przez Ministra Środowiska, obejmujące wzory 
formularzy sprawozdań niezbędnych dla sporządzania raportów z realizacji programu działań 
i określenia wskaźników ocena ich stopnia realizacji i skuteczności.  

W odniesieniu do wód podziemnych, wzór formularza sprawozdania powinien zawierać 
podstawę podjęcia działań, sposób inwentaryzacji podjętych działań oraz dane do oceny 
stopnia ich realizacji i osiągniętych efektów, w szczególności : 

• nazwę i zasięg obszaru zagrożonego deficytem lub wykazującego deficyt dostępnych 
do zagospodarowania zasobów wód podziemnych (zagrożonego złym stanem 
ilościowym wód podziemnych), 

• wykaz pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody z ujęć wód podziemnych 
wymagających weryfikacji, 

• wykaz zweryfikowanych pozwoleń wodnoprawnych w trybie decyzji administracyjnej 
oraz z inicjatywy użytkowników ujęć wód podziemnych, 

• ustalenie wielkości redukcji poboru wód podziemnych uzyskanej w wyniku 
przeprowadzonej weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych. 

Ze względu na cel działań i tryb raportowania do UE, adresatem sprawozdania powinien być 
właściwy terytorialnie RZGW.  

Kontrola realizacji działania  

Organ właściwy dla wydania pozwolenia wodnoprawnego dokonuje kontroli jego realizacji w 
ramach okresowego przeglądu w cyklu 4-letnim. 

Kontrola stopnia zgodności rzeczywistego poboru wody z ustaleniami zawartymi 
w pozwoleniu wodnoprawnym oraz realizacji analizowanego działania z punktu widzenia 
celu, jaki ma ono spełnić zgodnie z wymaganiami RDW leży w kompetencjach właściwego 
terytorialnie dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej (Zgodnie z art. 156. ust. 1 pkt  
4 ustawy Prawo wodne). 
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8.2 DZIAŁANIE PD.PR.4: SKUTECZNE WPROWADZENIE PROGRAMU 
RACJONALIZACJI ZU ŻYCIA WODY W ZAKŁADACH 
PRZEMYSŁOWYCH 

Działanie: Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych w ramach 
pozwoleń zintegrowanych. 

Krótki opis  

Działanie wynika z realizacji Dyrektywy IPPC (z art. 11 pkt. 3.c) w zakresie stosowania 
najlepszych dostępnych technik poboru i zużycia wody. Pozwolenia wodnoprawne na pobór 
i użytkowanie określonych ilości wód podziemnych określonymi urządzeniami 
hydrotechnicznymi wydawane i zmieniane są w trybie wydanie decyzji przez organ właściwy 
do wydawania pozwoleń zgodnie z Prawem wodnym i stanowią część składową pozwolenia 
zintegrowanego.  

Podstawą realizacji działania jest dyrektywa dotycząca zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli 96/61/WE, najlepsze dostępne techniki BAT.  

Podmioty oraz posiadane przez podmiot rodzaje instalacji obowiązujące do uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 
2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2002 r. Nr 
122, poz. 1055), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska głównie art. 
201-219. 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Jednostką odpowiedzialną za wdrażanie Dyrektywy jest Minister Środowiska współdziałając 
z Ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz jednostkami udzielającymi pozwoleń 
zintegrowanych (starosta lub wojewoda). Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest 
odpowiedzialny za gromadzenie informacji i przygotowanie raportów do UE w cyklu 
trzyletnim (ostatni raport dotyczył obejmował okres 2008-2010). Minister Środowiska może 
określić, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania wynikające z najlepszych 
dostępnych technik, jakie muszą spełniać instalacje, a w zakresie skutecznego wprowadzania 
racjonalizacji zużycia wody – wymagania dotyczące np. wodochłonności procesów 
produkcyjnych. 

Zgodnie z Art. 212. 1. Prawo ochrony środowiska, Minister Środowiska prowadzi rejestr 
wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz wydanych pozwoleń zintegrowanych  
(http://ippc.mos.gov.pl/ippc/?id=53).  

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

W zakresie dotyczącym poborów wody i instalacji z nimi związanymi proponuje się 
następujący wskaźnik stopnia realizacji:  

• Liczba pozwoleń wodnoprawnych dostosowanych do wymogów właściwych dla 
pozwoleń zintegrowanych (dostosowanych do najlepszych dostępnych technik). 

Wskaźnik powinien być wyznaczony oddzielnie dla obszarów jednolitych części wód 
podziemnych oraz dla obszarów jednostek wodno-gospodarczych (regiony wodne, obszary 
bilansowe, rejony wodno-gospodarcze wód podziemnych). 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

• Procent pozwoleń wodnoprawnych dostosowanych do wymogów właściwych dla 
pozwoleń zintegrowanych (dostosowanych do najlepszych dostępnych technik 
zgodnie z zaleceniami). 
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Wskaźnik powinien być wyznaczony oddzielnie dla obszarów jednolitych części wód 
podziemnych oraz dla obszarów jednostek wodno-gospodarczych (regiony wodne, obszary 
bilansowe, rejony wodno-gospodarcze wód podziemnych). 

Monitoring  

Organ wydający pozwolenie nie rzadziej niż raz na 5 lat dokonuje analizy wydanego 
pozwolenia zintegrowanego oceniając stopień spełnia wymogów najlepszych dostępnych 
technik i wydaje odpowiednie zalecenie, zależnie od wyniku oceny. Wnioski o zmianę 
pozwolenia zintegrowanego gromadzone są w rejestrach prowadzonych przez Ministra 
Środowiska, tworzonych na podstawie sprawozdań Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska. Po każdej zmianie takiego pozwolenia organ właściwy do wydania pozwolenia 
dokonuje kontroli.  

Użytkownik instalacji wodnych, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym 
roku sprawozdawczym, przekazuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
sprawozdanie zawierające dane o prowadzonej gospodarce wodno-ściekowej. Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
dane niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru, w terminie do dnia 30 września roku 
następującego po danym roku sprawozdawczym. 

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działań  

Minister Środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza sprawozdania. 
Istniejące zapisy prawne dotyczące sprawozdawczości (zakres i forma) są wystarczająca do 
obliczenia wskaźników. 

Kontrola realizacji działania  

Jednostka kontrolująca - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – w terminie do 
30 września po roku sprawozdawczym przekazuje raz w roku sprawozdanie do Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska. 

 

Działanie: Obowiązek wykorzystania wód o dobrej jakości, pochodzących z odwodnienia 
kopalni (KWB Konin,  KGHM S. A,  KWB Adamów,  KWB Turów,  KWB Bełchatów) do 
celów socjalno - bytowych  

Krótki opis  

Działanie wynika z realizacji Plan Gospodarowania Wodami w Dorzeczu Odry wskazanego 
w PWŚK. Jest ono z grupy działań dodatkowych (uzupełniających). 

Podstawą realizacji działania jest wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w zarządzania 
zasobami realizowanej poprzez ochronę zasobów wodnych przed nadmierną eksploatacją, 
zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności (art. 1 pkt. 1, art. 2. pkt. 1 
Ustawy Prawo wodne Dz. U.05.239.2019 z późn. zm.). 

Jednostką odpowiedzialną za wdrażanie jest kopalnia jako użytkownik urządzeń wodnych. 
Brak sformalizowanego trybu sprawozdawania z realizacji działania (odpowiednich 
formularzy i procedury obiegu dokumentów), w którym użytkownik przekazywałby do 
RZGW i PSH dane niezbędne do wyznaczenia wskaźników oceny stopnia realizacji 
i skuteczności działania i sporządzenia raportu w skali regionów wodnych i kraju. 

Struktura ilościowa rozrządu oraz wymagania jakościowe dla wydobytych i uzdatnionych 
wód odwodnieniowych oraz charakterystyka stosowanych w tym celu instalacji 
hydrotechnicznych powinna być określona w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym kopalni. 
Powinny być one zgodne z ustaleniami zawartymi w decyzji o środowiskowych warunkach 
realizacji przedsięwzięcia.  
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Ze względu na znaczne ilości wydobywanych wód odwodnieniowych, ograniczoną ilość 
lokalnych socjalno-bytowych potrzeb wodnych, zróżnicowane wymagania związane 
z zapobieganiem szkód w środowisku (ekosystemach lądowych i wodnych) oraz 
uwzględniając przebieg cyklu technologicznego otwierania, odwadniania i zamykania oraz 
rekultywacji wodnej odkrywek kopalń objętych działaniem PWŚK – działanie to wymaga 
korekty i uzupełnienia o wykorzystanie wód kopalnianych do celów ekologicznych. 

Istniejące formy sprawozdawczości  

W aktualnym systemie prawnym obiegu dokumentów brak unormowań dla trybu 
wykonywania sprawozdań i raportów z realizacji działania, sposób gromadzenia danych 
pomiędzy raportami i wykonywanych sprawozdań pomiędzy raportami.  Dane niezbędne do 
wykonania sprawozdań i raportów są  dostępne w bazach danych prowadzonych przez 
wydzielone służby w kopalniach.  

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

W zakresie dotyczącym poborów wody i eksploatacji instalacji z nimi związanymi proponuje 
się następujące wskaźnik stopnia realizacji działania:  

• Objętość wód podziemnych z systemu odwodnieniowego kopalni przekazywanych na 
cele socjalno-bytowe (lub ekologiczne). 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

W zakresie dotyczącym poborów wody i eksploatacji instalacji z nimi związanymi proponuje 
się następujące wskaźnik oceny stopnia skuteczności działania: 

• Procent objętości wód podziemnych z systemu odwodnieniowego kopalni 
przekazywanych na cele socjalno-bytowe lub ekologiczne (w odniesieniu do objętości 
wód podziemnych z systemu odwodnieniowego). 

Monitoring 

Kopalnie prowadzą rejestry rozrządu ilości i przeznaczenia (wykorzystania) wód 
kopalnianych wraz z wynikami analiz fizykochemicznych w miejscach zrzutu do 
odbiorników. Wykazy ilościowe są zestawiane w okresach miesięcznych. Informacje są 
przekazywane do właściwych terytorialnie urzędów marszałkowskich i RDOŚ.  

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działań  

Przewidziane prawem kontrole gospodarki wodnej kopalni, dokonywane przez organy 
właściwe ze względu na przedmiot kontroli (w tym – okresowe przeglądy wydanych 
pozwoleń wodnoprawnych – urząd marszałkowski, doraźna kontrola zgodności prowadzonej 
gospodarki  wodno-ściekowej z wydanym pozwoleniem – WIOŚ) – nie są optymalne pod 
względem trybu obiegu dokumentów dla sporządzania raportów z realizacji PWŚK opartych 
o proponowane wskaźniki oceny stopnia realizacji i skuteczności działań.  

Niezbędne jest rozporządzenie wydane przez Ministra Środowiska, obejmujące wzory 
formularzy sprawozdań niezbędnych dla sporządzania raportów z realizacji programu działań  
i określenia wskaźników oceny ich stopnia realizacji i skuteczności.  

W odniesieniu do wód podziemnych formularz sprawozdania wymaga rozdzielenia wód 
odwodnieniowych na wody spełniające warunki ekonomicznie uzasadnionego uzdatniania do 
poziomu wymogów dla wód do spożycia (cele socjalno – bytowe ludności) oraz wskazania 
odbiorcy tych wód w takiej odległości od kopalni, która ekonomicznie uzasadnia 
dokonywanie przerzutu wody na cele socjalno – bytowe ludności.  
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Kontrola realizacji działania  

Doraźna kontrola realizacja ustaleń zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym leży 
w kompetencjach właściwego terytorialnie WIOŚ. WIOŚ dostarcza sprawozdania raz w roku 
do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Kontrola realizacji analizowanego działania z punktu widzenia celu, jaki ma ono spełnić 
zgodnie z wymaganiami RDW, wymaga udzielenia kompetencji kontrolnych dla właściwego 
terytorialnie RZGW.  

8.3 DZIAŁANIE PD.PR.4: RACJONALNE GOSPODAROWANIE WOD Ą 
PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA 

Kod działania nadany przez Wykonawcę.  
Działanie: Poszukiwanie i dokumentowanie alternatywnych źródeł wody do spożycia. 

Działanie: Poszukiwanie i dokumentowanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę do 
spożycia na lądzie, w odległości do 100 km od Świnoujścia. 

Działanie: Poszukiwanie i dokumentowanie alternatywnych źródeł wody do spożycia na 
lądzie, w odległości do 100 km od brzegu morza. 

Krótki opis  

Działania wynikają z realizacji PWŚK oraz Planu Gospodarowania Wodami w Dorzeczu 
Odry. Podstawą realizacji działania jest wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju 
w zarządzania zasobami, realizowanej poprzez ochronę zasobów wodnych przed  nadmierną 
eksploatacją, zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności oraz w sposób nie 
dopuszczający do wystąpienia możliwego do uniknięcia pogorszenia stanu chemicznego od 
wód podziemnych (art. 1 pkt. 1, art. 2. pkt. 1 Ustawy Prawo wodne (Dz. U.05.239.2019 
z późn. zm.). Działania te zaliczają się do grupy działań dodatkowych (uzupełniających). 

Poszukiwanie alternatywnego źródła wody do spożycia jest działaniem prowadzonym 
w sytuacji gdy istniejące ujęcia wód podziemnych nie są w stanie zaspokoić potrzeb gminy 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę pod względem ilościowym lub jakościowym 
(ilość zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych istniejących ujęć wodociągowych nie 
pokrywa tych potrzeb lub zanieczyszczenie wód podziemnych dyskwalifikuje ujęcie jako 
źródło zbiorowego zaopatrzenia w wodę). W gminach nadmorskich występuje ograniczenie 
dla ilości zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych wynikające z zagrożenia 
zanieczyszczeniem ingresją słonych wód morskich do poziomów wodonośnych.   

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747), zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
jest zadaniem własnym gminy, realizowanym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne na podstawie zezwolenia udzielonego przez wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) w drodze decyzji. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane 
zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez 
gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym 
w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji.  

Istniejące formy sprawozdawczości  

Jednostką odpowiedzialną za wdrażanie działania jest gmina. Działanie jest realizowane przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, któremu wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
udzielił zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy. Wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej 
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przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodności wykonywanej 
działalności z udzielonym zezwoleniem. Stopień realizacji zadania wchodzi w skład 
sprawozdania składanego przez wójta radzie gminy z wykonania jej uchwał.  

Dokumenty powstające w trybie określonym Ustawą prawo geologiczne i górnicze (projekt 
prac geologicznych i dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne 
ujęcia) są zatwierdzane/przyjmowane przez wskazany w nich organ administracji 
geologicznej (starosta, marszałek) i gromadzone u użytkownika, w organie 
zatwierdzającym/przyjmującym oraz w Centralnym Archiwum Geologicznym 
w Państwowym Instytucie Geologicznym, jednakże bez odpowiedniego identyfikatora 
wskazującego na charakter ujęcia w rozumieniu rodzaju działania. 

Dokumenty powstające w trybie Ustawy prawo wodne (operat wodnoprawny i decyzja 
o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego) są przyjmowane/ wydawane przez 
starostę/marszałka oraz gromadzone u użytkownika.  

Dane o ilości zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych oraz o wysokości dopuszczalnego 
poboru wody w udzielonym pozwoleniu wodnoprawnym są gromadzone w bazach danych  
użytkownika, organu zatwierdzającego, GUS-u, RZGW (kataster wodny) oraz państwowej 
służby hydrogeologicznej - jednakże bez odpowiedniego identyfikatora wskazującego na 
charakter ujęcia w rozumieniu rodzaju działania. 

Obecnie brak odrębnego trybu sprawozdawczego obejmującego to zadanie i zawierającego 
niezbędne wskaźniki do oceny stopnia realizacji i skuteczności, kierowanego do organu 
odpowiedzialnego za sporządzanie raportu z wykonania PWŚK. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

W zakresie stopnia realizacji zadania jego wskaźnikiem jest zakończenie kolejnych etapów, 
związanych z projektowaniem prac, dokumentowaniem zasobów i budową ujęć:  

• Liczba opracowanych i zatwierdzonych projektów prac geologicznych dla 
udokumentowania zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych jako 
alternatywnych źródeł wody do spożycia. 

• Zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych udokumentowanych jako 
alternatywnych źródeł wody do spożycia (ilość udokumentowanych zasobów, 
m3/godz.). 

• Liczba ujęć wód podziemnych, dla których udokumentowano zasoby eksploatacyjne 
jako alternatywne źródło wody do spożycia. 

W przypadku gmin nadmorskich, wskaźniki te odnoszą się do ujęć alternatywnych 
zlokalizowanych w odległości do 100 km od brzegu morza.  

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

Wskaźnikiem skuteczności realizacja zadania jest: 

• Procent zaspokojenia potrzeb gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę do 
spożycia z uwzględnieniem zasobów ujęcia alternatywnego. 

Monitoring 

Organem właściwym do monitorowania przebiegu realizacji zadania jest wójt gminy.  

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania 

Sprawozdanie z realizacji zadań własnych gminy obejmuje opis stanu zaawansowania prac 
związanych z zapewnieniem dostępu ludności gminy do wody w systemie zbiorowego 
zaopatrzenia.  



 126 

Aktualnie brak odrębnego trybu sprawozdawczego, który by dostarczał dane odpowiednie do 
sporządzenia raportu z realizacji działania, obejmującego obszar działalności poszczególnych 
RZGW jako organów administracji wodnej.  

Konieczne jest określenie, w trybie rozporządzenia, wzoru formularza dla sporządzenia 
sprawozdania z realizacji działania, obejmującego dane niezbędne do określenia wskaźników 
stopnia realizacji i oceny skuteczności działania.  

Kontrola realizacji działania 

Sposób sprawowania kontroli przebiegu prac związanych z realizacją zadania wynika 
z obowiązujących przepisów, w tym Prawa  geologicznego i górniczego oraz Prawa wodnego, 
co omówiono wyżej. Starosta / marszałek zatwierdza projekt prac geologicznych i przyjmuje 
dokumentację zasobów eksploatacyjnych, marszałek / starosta opiniuje dokumentację w 
aspekcie analizy stanu rezerw zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych obszaru 
bilansowego i rejonu wodno-gospodarczego oraz zgodności z warunkami korzystania z wód 
regionu wodnego i zlewni. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest uprawniony do kontroli 
działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie 
zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem. 

Optymalnym stanem prawnym byłoby objęcie dyrektora RZGW obowiązkiem opiniowania 
dokumentacji zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych jako podmiotu 
zarządzającego gospodarka wodną w układzie zlewniowych obszarów bilansowych 
wydzielonych w regionie wodnym i kontrolującego realizację ustanowionych przez siebie 
warunków korzystania z wód, w których pobór ogranicza się do wysokości zasobów 
dyspozycyjnych. 

8.4 DZIAŁANIE PD.PR.3: ZDAWANIE ROCZNYCH RAPORTÓW 
ODNOŚNIE POMIARÓW ILO ŚCI I JAKO ŚCI WÓD POBIERANYCH, 
ZRZUCANYCH, WTŁACZANYCH I ODWADNIANYCH, WRAZ 
Z ZASIĘGIEM LEJA DEPRESJI, NA TERENACH GÓRNICZYCH JAKO 
WARUNEK W POZWOLENIACH WODNOPRAWNYCH 
WYDAWANYCH NA U ŻYTKOWANIE WÓD 

Działanie: Przekazywanie przez Kopalnie "Wierzbica" danych z obserwacji 
hydrogeologicznych do RZGW. 

Działanie: Przekazywanie raz w roku przez górnictwo danych o stanie rekultywacji byłego 
wyrobiska, prowadzenie monitoringu  i przekazywanie danych dotyczących wahaniach 
zwierciadła wód poziomów użytkowych do PSH oraz RZGW w Krakowie.  

Działanie: Przekazywanie raz w roku przez kopalnie danych z odwodnienia do PSH oraz 
RZGW w Krakowie.  

Działanie: Przekazywanie raz w roku przez kopalnie danych z odwodnienia do PSH oraz 
RZGW w Gliwicach. 

Działanie: Przekazywanie raz w roku przez KWB Konin danych z odwodnienia kopalni przez 
służby hydrogeologiczne do RZGW Poznań i PSH. 

Działanie: Przekazywanie raz w roku przez KGHM danych z odwodnienia kopalń przez 
służby hydrogeologiczne kopalń do RZGW Wrocław i PSH. 

Działanie: Przekazywanie raz w roku przez KWB Turów danych z odwodnienia przez służby 
hydrogeologiczne do RZGW Wrocław i PSH. 

Działanie: Przekazywanie raz w roku przez KWB Bełchatów danych z odwodnienia kopalni 
przez służby hydrogeologiczne do RZGW Poznań i PSH. 
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Działanie: Przekazywanie raz w roku przez kopalnie KWB Adamów danych z odwodnienia 
do PSH oraz RZGW Poznań. 

Krótki opis  

Działania wymienione w PD.PR.3 wynikają realizacji: 

• Art. 37, 38, 46 ust. 4, 128, 136, 140, 155, 156 Ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. 
Nr 0, poz. 145 z późn. zm.),  

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 w sprawie kryteriów 
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896), 

• Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie 
standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę 
hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową służbę hydrogeologiczną (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 225, poz. 1501).  

Działania te zaliczają się do grupy działań dodatkowych (uzupełniających). 

Działania te dotyczą przekazywania informacji o wielkości poboru i stanie zwierciadła wód 
podziemnych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia oceny stanu ilościowego wód 
podziemnych zgodnie z RDW, do prowadzenia Katastru wodnego we właściwym 
terytorialnie RZGW, prowadzenia przez państwową służbę hydrogeologiczną bazy danych 
„Pobór wód podziemnych” oraz bazy danych „GIS Mapy hydrogeologicznej Polski” 
(w zakresie utworzenia i okresowej aktualizacji warstw informacyjnych „hydrodynamika wód 
podziemnych - obiekty i przedsięwzięcia mogące pogorszyć lub pogarszające stan ilościowy 
wód podziemnych”, stanowiącego wypełnienie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
23 lipca 2008 r. o procedurach standardowych PSH). 

Wymienione w programach działań zakłady są zobowiązane do bieżącego prowadzenia 
pomiarów ilości wód wydobywanych przez system odwodnieniowy czynnych wyrobisk 
górniczych oraz do pomiarów systematycznych (lub okresowych) stanu zwierciadła wody 
w otworach hydrogeologicznych sieci monitoringu lokalnego obejmującego poziomy 
wodonośne w zasięgu oddziaływania odwodnienia.  

Zakłady lub następcy prawni zakładów górniczych, które zlikwidowały wyrobiska górnicze, 
są zobowiązani do oraz pomiarów systematycznych – okresowych stanu zwierciadła wody 
w otworach hydrogeologicznych sieci monitoringu lokalnego obejmującego poziomy 
wodonośne w rejonie zlikwidowanych wyrobisk podziemnych i rekultywowanych wyrobisk 
odkrywkowych.   

Inwentaryzacja poboru wód podziemnych jest niezbędna dla prowadzenia kontroli bilansu 
wodno-gospodarczego wód podziemnych przez PSH na potrzeby RZGW i okresowej oceny 
stanu ilościowego wód podziemnych. 

Istniejące formy sprawozdawczości  

Raport z monitoringu odwodnienia (pobór wód podziemnych i ich zrzut do odbiornika) i jego 
oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe (wykazy zmian położenia zwierciadła 
wody w piezometrach i ew. mapy położenia i obniżenia zwierciadła piezometrycznego wód 
podziemnych)  jest opracowywany corocznie przez kopalnię prowadzącą odwodnienie. Jego 
odbiorca jest wskazany w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez wójta 
(w szczególności właściwa RDOŚ).  

Sprawozdawczość poboru wód podziemnych jest prowadzona przez Główny Urząd 
Statystyczny, jednakże dane źródłowe są materiałem wewnętrznym GUS ze względu na 
ochronę informacji, zaś  publikowane są materiały zagregowane według podziału 
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administracyjnego i zlewniowego, rodzajów użytkowania, z ograniczoną informacją 
o użytkownikach.  

Identyfikacja wielkości poboru według użytkowników ujęć jest prowadzona przez Urzędy 
marszałkowskie w sposób pośredni - jako podstawa naliczania opłaty z tytułu szczególnego 
korzystania z wód w zakresie poboru wód podziemnych. Materiał ten jest przekazywany do 
właściwego terytorialnie RZGW.  

Państwowa służba hydrogeologiczna, której obowiązki pełni Państwowy Instytut Geologiczny 
- PIB, prowadzi od 2007 roku Bazę Danych GIS „Pobór Wód Podziemnych”. Pobór jest 
inwentaryzowany z coroczną aktualizacją na podstawie przetworzonych i zweryfikowanych 
danych pozyskiwanych z GUS, RZGW, urzędów marszałkowskich i innych źródeł, w tym 
CZOK i dużych użytkowników takich jak kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego. PSH 
ponadto dokonuje w cyklu 6-cioletnim aktualizacja warstw informacyjnych „hydrodynamika 
głównego użytkowego poziomu wodonośnego ” i „pierwszego poziomu wodonośnego” 
stanowiących warstwy informacyjne baza danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski. Baza 
jest prowadzona w Państwowym Instytucie Geologicznym, pełniącym obowiązki PSH.  

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Planuje się wprowadzić następującą skalę stopnia realizacji działania: 

• Coroczny raport z prowadzonego monitoringu odwodnienia został opracowany przez 
kopalnię i przekazany organowi wskazanemu w wydanej decyzji (pozwolenie 
wodnoprawne, środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia). 

• Nie opracowano corocznego raportu z prowadzonego monitoringu odwodnienia. 

Wskaźniki oceny skuteczności działania realizacji działania 

Planuje się wprowadzić następującą ocenę formalnej skuteczności realizacji działania: 

• Coroczny raport z prowadzonego monitoringu odwodnienia został opracowany przez 
kopalnię i przekazany organowi wskazanemu w programie działań (właściwe 
terytorialnie RZGW i PSH). 

• Coroczny raport z prowadzonego monitoringu odwodnienia został opracowany przez 
kopalnię i przekazany organowi wskazanemu w programie działań (właściwe 
terytorialnie RZGW i PSH) lecz nie przekazany organowi wskazanemu w programie 
działań (właściwe terytorialnie RZGW i PSH).  

Monitoring 

Brak aktualnie monitoringu przebiegu wdrażania działania, który byłby podstawą do oceny 
stopnia i skuteczności realizacji działania.  

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania  

Zgodnie z charakterem działania i wskazanych w nim odbiorców – sprawozdanie ze stopnia  
realizacji i ocena skuteczności działania powinno być sporządzane przez dyrektora 
właściwego terytorialnie RZGW. Raport z realizacji działania sporządzony na podstawie 
corocznych sprawozdań przekazywanych przez kopalnie powinien obejmować ocenę stopnia 
i formalnej skuteczności wykonania działania, dotyczących analizy przekazanych raportów 
z prowadzonego monitoringu odwodnienia i sposobu wdrożenia zaleceń. 

Wzór formularza powinien być określony w rozporządzeniu wydanym przez ministra 
środowiska.  

Kontrola realizacji działania 

Organy wydające pozwolenie wodnoprawne na pobór wód w celu odwodnienia kopalni 
i zrzut wód kopalnianych oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
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przedsięwzięcia w zakresie odwadniania kopalni i zrzutu wód kopalnianych oraz monitoringu 
ich wpływu na wody podziemne i powierzchniowe są zobowiązane do okresowej kontroli 
realizacji ustaleń wydanych pozwoleń.  

Bieżą – doraźna kontrola zgodności ustaleń w odnośnych  decyzjach jest  prowadzona 
właściwy terytorialnie WIOŚ. Kontrola stopnia spełnienia wymogów określonych w decyzji 
udzielającej pozwolenie wodnoprawne jest obowiązkiem Wojewódzkiego Inspektora 
Środowiska (Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska z późn. zm.) 
z tytułu ogólnych kierunków działań, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska. Kontrola jest prowadzona również w ramach ogólnego nadzoru dyrektora 
RZGW nad gospodarowaniem wodami (Ustawa prawo wodne art. 92), w zakresie ochrony 
zasobów wodnych i ich racjonalnego wykorzystania.  

8.5 DZIAŁANIE PD.OP.1: OKRE ŚLENIE DODATKOWYCH PUNKTÓW 
MONITORINGU JAKO ŚCI ORAZ ILO ŚCI WÓD PODZIEMNYCH 
(NOWE BĄDŹ ADAPTACJA ISTNIEJ ĄCYCH, NP. PRZEMYSŁOWYCH) 

Działanie: Kontrolowanie stref ochronnych ujęć wody. 

Działanie: Prowadzenie monitoringu lokalnego wokół ujęć wód. 

Krótki opis  

Działania te wynikają z realizacji art. 52 - 58  Ustawy Prawo wodne (Dz. U.05.239.2019 
z późn. zm.). W odniesieniu do wód podziemnych działania dotyczą formalnej kontroli stref 
ochronnych ujęć wód podziemnych w zakresie oceny zgodności zagospodarowania 
przestrzennego terenu z obowiązującymi w strefie zakazami, nakazami i ograniczeniami w 
zakresie użytkowania gruntów i prowadzonej działalności. Cel działań wskazuje, że dotyczy 
ono terenu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych, ustanawianego dla ochrony przed 
zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym.  

W szczególnych przypadkach (głównie duże ujęcia wodociągów komunalnych) istnieje 
lokalny monitoring jakości wód podziemnych prowadzony w otworach hydrogeologicznych 
położonych na kierunku zagrażającym pogorszeniem stanu chemicznego (np. ze strony 
aktywnego lub potencjalnego ogniska zanieczyszczenia wód podziemnych). Monitoring ten 
jest prowadzony przez użytkownika ujęcia.  

Istniejące piezometry powinny być utrzymywane przez użytkownika ujęcia – tak jak 
i pozostałe otwory ujęcia wody – dla prowadzenia pomiarów zwierciadła i opróbowania 
fizykochemicznego przez użytkownika / właściciela ujęcia. Monitoring zmian położenia 
zwierciadła wód podziemnych w rejonie ujęcia może być prowadzony z tytułu wymagań 
nałożonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i pozwoleniem 
wodnoprawnym na pobór wód, ze względu na ochronę ekosystemów chronionych oraz 
warunków eksploatacji sąsiednich ujęć. 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, ustanowienie stref ochronnych ujęcia wód 
podziemnych w celu zachowania jakości i ilości wód zgodnej z celem poboru wody jest 
realizowane na koszt użytkownika ujęcia. Nakazy, zakazy i ograniczenia obowiązujące 
w strefie ochronnej odnoszą się do przedsięwzięć prawnie dopuszczanych w obszarach nie 
objętych szczególną ochroną. Kontrolowanie strefy ochronnej ujęcia w zakresie 
ustanowionych zakazów, nakazów i ograniczeń, które były przedmiotem ugody 
z właścicielami nieruchomości w trybie odszkodowania (renty, usługi itp.), jest działaniem 
realizowanym z inicjatywy i na koszt użytkownika ujęcia. 
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W przypadkach istotnych dla dokonania oceny stanu wód podziemnych zgodnie z wymogami 
RDW - działania te powinny być prowadzone pod nadzorem i kontrolą GIOŚ i operatora 
państwowego monitoringu wód podziemnych – PSH. 

W JCWPd o słabym stanie chemicznym – w całości lub w subczęści – monitoring stanu 
chemicznego jest prowadzony w ramach sieci monitoringu krajowego, którego wyniki są 
podstawą oceny stanu JCWPd. 

Monitoring stanu zagospodarowania terenu i prowadzonej działalności w strefie ochronnej 
ujęcia nie jest objęty szczególnymi regulacjami prawnymi ustalonymi dla tej strefy.  

Wynika on z ogólnego nadzoru prowadzonego przez dyrektora RZGW (Ustawa prawo wodne 
art. 92 ust. 3.1), dotyczącego identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych na 
stan wód podziemnych, wykonywania kontroli gospodarowania wodami, opiniowania 
projektów gminnych, powiatowych i wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie 
ochrony zasobów wodnych.  

Nadzór i działania kontrolne wojewódzkiego inspektora środowiska w strefach ochronnych 
ujęć wynikają z tytułu ogólnych kierunków działań, zaleceń i wytycznych Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska, z udziału w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub 
instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, z wykonywania pomiarów wielkości emisji oraz 
poziomu substancji lub energii występujących w środowisku oraz na wniosek starosty lub 
wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), w którym ustalony został przedmiot działań lub 
wskazany stan niezgodny z prawem, którego zakres należy do właściwości wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska (Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska z późn. zm.).   

Wprowadzenie do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy prawo wodne 
i niektórych innych ustaw (art. 21) zapisu o wygaśnięciu z dniem 31.12.2012 r. ważności stref 
ochronnych ustanowionych przed 1.01.2002 r. ma na celu anulowanie stref ochronnych ujęć 
ustanowionych w sposób niedostosowany do aktualnych potrzeb w tym zakresie - na 
podstawie obliczeń ich zasięgu przeprowadzonych dla zasobów eksploatacyjnych ujęcia 
rozumianych jako maksymalna produktywność studni a nie dla poboru uzasadnionego 
potrzebami użytkownika.  

Istniejące formy sprawozdawczości  

Kwestie kontroli w zakresie przestrzegania warunków obowiązujących w strefach i obszarach 
ochronnych ustanowionych na podstawie ustawy Prawo wodne reguluje jej art. 156 ust. 1 pkt. 
7 i ust. 2., oraz przepisy dotyczące m.in. Inspekcji Ochrony Środowiska. RZGW co roku 
przedkłada KZGW sprawozdania z przeprowadzonych kontroli gospodarowania wodami, 
w tym w zakresie kontroli stref ochronnych ujęć wody. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Planuje się wprowadzić następującą skalę oceny stopnia realizacji działania w zakresie 
kontroli stref ochronnych ujęć i monitoringu lokalnego w rejonie ujęć (obejmującego m.in. 
rozbudowę sieci piezometrów): 

• nie rozpoczęto, 

• w trakcie - zinwentaryzowano tereny ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych wraz 
z oceną potrzeby ich kontrolowania, 

• zakończono - opracowano procedury kontrolowania wybranych terenów ochrony 
pośredniej ujęć wód podziemnych i formularzy sprawozdawania wyników 
przeprowadzonych czynności, 
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• wdrożono do realizacji – przeprowadzono zgodnie z procedurą kontrolę terenów 
ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych wraz ze sporządzeniem sprawozdawania 
z wyników przeprowadzonych czynności. 

Wskaźniki oceny skuteczności działania realizacji działania 

Dla dokonania formalnej oceny skuteczności działania planuje się wprowadzić następujący 
wskaźnik:  

• procent terenów ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych objętych procedura 
kontrolną, liczony w stosunku do wszystkich terenów ochronnych objętych 
przeglądem i zakwalifikowanych do kontrolowania.  

Monitoring 

Wskazana działaniem kontrola ma na celu kontrolę przestrzegania szczególnych nakazów, 
zakazów i ograniczeń, ustanowionych dla terenu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych 
ponad powszechnie obowiązujące ustalenia prawne w zakresie ochrony wód i gruntów. 
Aktualnie nie jest prowadzony monitoring stanu realizacji tego działania a tym samym brak 
centralnej i regionalnej rejestracji prowadzonych kontroli.  

Podobnie brak centralnego i regionalnego (obszary dorzeczy, regiony wodne – obszary 
działalności RZGW) rejestru ujęć wód podziemnych z czynnym monitoringiem strefy 
ochronnej/strefy zasilania.  

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania  

Aktualnie brak unormowań dla sposobu i zakresu raportowania w zakresie omawianego 
działania.  

Formularz dla sprawozdania z realizacji monitoringu w zakresie przestrzegania nakazów, 
zakazów i ograniczeń ustanowionych dla terenu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych 
– wraz z określeniem organu wykonującego sprawozdanie – wprowadzi do stosowania  
odpowiednie rozporządzenie ministra środowiska. Formularz powinien obejmować dane 
niezbędne do określenia wskaźników stopnia realizacji i oceny skuteczności działania. 

Kontrola realizacji działania 

Aktualnie brak unormowań dla trybu kontrolowania omawianego działania. 
Tryb kontroli i organ kontrolujący realizacje działania powinien być określony przez ministra 
środowiska i powinien uwzględniać obowiązujący stan prawny w zakresie ustanawiania 
terenów ochronnych ujęć, w którym teren jest ustanawiany na wniosek właściciela ujęcia 
przez właściwego terytorialne dyrektora RZGW.  
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8.6 DZIAŁANIE PD.OW.2: MONITOROWANIE EKOSYSTEMÓW 
ZALE ŻNYCH OD WÓD 

Działanie: Monitoring wahań zwierciadła wód gruntowych zasilających obszary podmokłe. 

Działanie: Monitoring celowy wahań zwierciadła wód podziemnych zasilających obszary 
podmokłe. 

Działanie: Monitorowanie wód podziemnych w rejonie występowania ekosystemów od wód 
zależnych. 

Działanie: Monitorowanie wpływu kopalni odkrywkowej wapienia "Wierzbica" na 
ekosystemy wodne (przesuszanie torfowisk i obszarów podmokłych). 

Krótki opis  

Działania są zawarte w grupie działań podstawowych zawartych w PWŚK wynikających 
z realizacji ustaleń Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 
z 2004 r. Nr 92, poz. 880), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 
roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:02:31992L0043:PL:pdf). 

Działania w zakresie wód podziemnych wynikają z wdrożenia zasady zrównoważonego 
rozwoju w zarządzania zasobami realizowanej poprzez ochronę zasobów wodnych przed  
nadmierną eksploatacją, zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności oraz w 
sposób nie dopuszczający do wystąpienia możliwego do uniknięcia pogorszenia stanu 
ekosystemów wodnych i lądowych bezpośrednio zależnych od wód podziemnych  
(Dyrektywa 2000/60/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Ustawa z dnia 18 
lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 145 z późn. zm.)). 

W szczególności - w odniesieniu do ekosystemów torfowiskowych i wodnych w rejonie 
Obszaru Natura 2000 „Pakosław” PLH140015 - jest to zadanie wymienione w grupie działań 
uzupełniających dla wód podziemnych - w Planie Gospodarowania Wodami dla Obszaru 
Dorzecza Wisły – do realizacji przez kopalnię wapieni Lafarge „Wierzbica”. 

Monitoring wód podziemnych w cennych przyrodniczo i chronionych ekosystemach od wód 
podziemnych zależnych prowadzony jest w oparciu o zarządzenie właściwego terytorialnie 
RDOŚ w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla określonego obiektu przyrodniczego 
(w oparciu o plan zadań ochronnych opracowany dla tego obiektu) albo w oparciu 
o postanowienia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na wody podziemne i stan ekosystemów od nich 
zależnych.  

Istniejące formy sprawozdawczości  

Za opracowanie i wdrożenie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 
odpowiedzialny jest regionalny dyrektor ochrony środowiska lub podmiot wymieniony 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na 
wody podziemne i stan ekosystemów od nich zależnych.  

Zależnie od rodzaju dokumentu stanowiącego o obowiązku prowadzenia monitoringu wód 
podziemnych, monitoring ten jest realizowany przez organ sprawujący nadzór nad obszarem 
chronionym (Zarząd Parku Krajobrazowego, Parku Narodowego, RDOŚ) lub przez 
użytkownika urządzeń hydrotechnicznych zmieniającego położenie zwierciadła wód 
podziemnych. 
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Wyniki monitoringu są zawarte w sprawozdaniu sporządzanym z częstotliwością określaną 
w programie monitoringu. Sprawozdanie jest przechowywane u wykonawcy monitoringu 
i przekazywane do właściwej terytorialnie RDOŚ.  

Ocena stanu rozpoznania warunków hydrogeologicznych ekosystemów lądowych zależnych 
od wód podziemnych prowadzona jest w ramach zadań państwowej służby hydrogeologicznej 
od 2009 roku  (Analiza warstw informacyjnych bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej 
Polski dla oceny stanu wód podziemnych na obszarach ekosystemów o chronionych 
stosunkach wodnych w sieci Natura 2000. Zadanie 14. Państwowy Instytut Geologiczny – 
PIB). Praca jest kontynuowana. Wnioski z poszczególnych etapów rocznych obejmują 
wskazania do niezbędnego rozpoznania uzupełniającego w zakresie rozpoznania dynamiki 
wód pierwszego poziomu wodonośnego, w tym w zakresie stacjonarnego monitoringu 
zwierciadła wód gruntowych.   

Inwentaryzacja ekosystemów zależnych od wód podziemnych została przeprowadzona 
w ramach prac: „Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami 
podziemnymi i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce (z wyłączeniem regionu 
wodnego Warty). Części I-III. TECHMEX S.A., IMUZ, Warszawa, 2009 (praca zbiorowa, 
niepublikowana, wykonana na zamówienie Prezesa KZGW) oraz „Charakterystyka regionu 
wodnego Warty – Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami 
podziemnymi i powierzchniowymi, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe-Usługowe 
GEPOL Spółka z o.o., Poznań (praca zbiorowa, niepublikowana, wykonana na zamówienie 
RZGW Poznań). W pracy podana jest m.in. charakterystyka pożądanych stosunków wodnych.   

Wyniki pracy stanowią podstawę dla opracowania planów zadań ochronnych. 

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Dla określenia stopnia realizacji działania proponuje się wskaźniki ustalane w skali obszarów 
działalności RDOŚ, obszarów dorzeczy i kraju oraz w rejonie określonego obiektu: 

• Powierzchnia chronionych obszarów podmokłych / liczba obiektów sklasyfikowanych 
jako podmokłe obszary chronione - wymagających monitoringu wód gruntowych. 

• Powierzchnia chronionych ekosystemów sklasyfikowanych jako obszary chronione 
zależne od wód podziemnych - wymagających monitoringu wód gruntowy. 

• Projekt monitoringu wód podziemnych przesuszonych torfowisk i obszarów 
podmokłych w rejonie kopalni "Wierzbica" (dotyczy RDOŚ w Warszawie). 

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

• Procent powierzchni chronionych obszarów podmokłych (ogólnej liczby obiektów 
sklasyfikowanych jako podmokłe obszary chronione) wymagających monitoringu wód 
gruntowych - objętych takim monitoringiem. 

• Procent powierzchni chronionych ekosystemów sklasyfikowanych jako zależne od 
wód podziemnych objętych monitoringiem wód gruntowych w ogólnej powierzchni 
takich ekosystemów wymagających monitoringu wód gruntowych. 

• Wdrożenie monitoringu wód podziemnych przesuszonych torfowisk i obszarów 
podmokłych w rejonie kopalni "Wierzbica" (dotyczy RDOŚ w Warszawie). 

Monitoring 

Aktualnie brak zbiorczego raportu zawierającego informację o realizacji działania – 
monitoringów wód podziemnych w chronionych ekosystemach mokradłowych, 
sporządzanego w układzie obszarów dorzeczy i regionów wodnych oraz w obszarów 
działalności RDOŚ. 
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Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania   

Sprawozdanie z realizacji działania powinno być prowadzone przez właściwych terytorialnie  
regionalnych dyrektorów ochrony środowiska.  

Ze względu na rolę wyników w dokonywaniu oceny stanu ilościowego wód podziemnych 
w aspekcie stopnia osiągnięcia celów środowiskowych poprzez identyfikacje kierunków 
i zakresu zmian położenia zwierciadła wód gruntowych, wyniki obserwacji monitoringowych  
w rejonie ekosystemów zależnych od wód podziemnych powinny być gromadzone 
i analizowane przez PSH.  

Kontrola realizacji działania 

Aktualnie nie jest prowadzona kompleksowa kontrola realizacji działania w trybie 
wykonywania zadań powierzonych w tym zakresie wybranej jednostce administracji i służby 
państwowej.  

Regionalne dyrekcje ochrony środowiska kontrolują opracowanie zamówionych planów 
zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 i kontrolują ich wdrożenie odpowiednim 
zarządzeniem dyrektora RDOŚ. Brak raportu z ich realizacji w formie rocznego sprawozdania 
zawierającego dane do obliczenia wskaźników stanu realizacji i oceny skuteczności działania.  

8.7 DZIAŁANIA: PD.OP.2: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI 
USTALAJĄCEJ WARUNKI HYDROGEOLOGICZNEJ DLA 
USTANOWIENIA OBSZARU OCHRONNEGO GŁÓWNYCH 
ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH, PD.OP.3: USTANOWIENIE 
OBSZARU OCHRONNEGO GZWP 

Krótki opis  

Działanie wynika z realizacji art. 51, art. 59, art. 60 i art. 115 pkt. 2 ust. 2 Ustawy Prawo 
wodne (Dz. U.05.239.2019 z późn. zm.).  

Podstawą opracowania projektu prac geologicznych i dokumentacji określającej warunki 
hydrogeologiczne  w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych głównych zbiorników 
wód podziemnych (GZWP) jest Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i inżyniersko 
geologicznej (Dz. U z 2011 r. Nr 291, poz. 1714).  

Programy działań uzupełniających obejmują opracowanie dokumentacji i ustanowienie  
obszarów ochronnych dla 20 GZWP.  

Opracowanie dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w związku 
z ustanawianiem obszarów ochronnych GZWP jest realizowane od 2009 r. pod nadzorem 
merytorycznym Państwowego Instytutu Geologiczny jako generalnego wykonawcy oraz 
przez konsorcjum firm branży geologicznej jako podwykonawców. Zamawiającym jest 
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Zakończenie prac podzielonych na trzy etapy 
nastąpi w 2015 r. W I etapie prac  realizowanych w latach 2009-2011 zostały opracowane 
i przyjęte przez Zamawiającego 44 dokumentacje, w II etapie prac w latach 2011-2013 
zostaną opracowane - 33 dokumentacje a w III etapie, w latach 2013-2015 - 43 dokumentacje 
określającej warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych 
GZWP (łącznie 120 dokumentacji). 

Odbiorcą dokumentacji wraz z propozycją zasięgu obszarów ochronnych GZWP i wskazań 
hydrogeologicznych do zakazów, nakazów i ograniczeń dla zagospodarowania terenu jest 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.  
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Ustanawianie obszarów ochronnych odbywa się na koszt Skarbu Państwowa w trybie prawa 
miejscowego stanowionego przez właściwego terytorialnie dyrektora RZGW.   

W odniesieniu do wód podziemnych, działania zawarte w tym zakresie w PWŚK oraz 
w Planach gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy, obejmują wykonanie niżej 
wymienionych zadań w odniesieniu do następujących GZWP: 

Dorzecze Wisły: nr 111, 112, 138, 140, 141, 347, 348, 401 A), 402, 405, 406, 413, 420, 425, 
447, 448, 

Dorzecze Odry: nr 314, 315, 332, 401 A).  

(A) - zbiornik leżący w obszarze obydwu dorzeczy) 

Harmonogram i zakres prac nad sporządzaniem dokumentacji hydrogeologicznych, określony 
umową z KZGW, umożliwia rozpoczęcie trybu ustanawiania obszarów ochronnych dla 
5 GZWP w oparciu o zakończone dokumentacje zakończone i przyjęte przez KZGW 
w 2011 r., dla kolejnych 7 GZWP – w 2013 roku i dalszych 5 GZWP – w 2015 r.  

Istniejące formy sprawozdawczości  

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB jako generalny wykonawca sporządza etapowy  raport 
ze stanu realizacji prac, obejmująca syntetyczny opis uzyskanych wyników w zakresie 
udokumentowania warunków hydrogeologicznych dla  ustanowienia obszarów ochronnych 
głównych zbiorników wód podziemnych. Raport jest składany Prezesowi KZGW.  

Wykonane dokumentacje hydrogeologiczne są przekazywane do KZGW, właściwych 
terytorialnie RZGW oraz do Centralnego Archiwum Geologicznego PIG.  

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Ocena stopnia realizacji – w zależności od rodzaju działania – proponuje się następujące 
wskaźniki stopnia realizacji działania:  

• w przypadku działania obejmującego opracowanie projektu prac geologicznych 
(programu prac) dla określenia warunków hydrogeologicznych w związku 
z ustanawianiem obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych – 
liczba wykonanych i zatwierdzonych projektów (programów) prac,   

• w przypadku działania obejmującego opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej 
określającej warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów 
ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych – liczba wykonanych 
i przyjętych przez zamawiającego dokumentacji hydrogeologicznych,  

• w przypadku ustanowienia obszaru ochronnego – liczba GZWP, dla których 
przystąpiono do procedury ustanawiania obszaru ochronnego (działanie w 
kompetencji dyrektora RZGW) oraz liczba GZWP, dla których ustanowiono obszary 
ochronne.  

Wskaźniki oceny skuteczności realizacji działania 

• w przypadku działania obejmującego opracowanie projektu prac geologicznych 
(programu prac) dla określenia warunków hydrogeologicznych w związku 
z ustanawianiem obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych – 
procent GZWP, dla których wykonano i zatwierdzono projekty (programów) prac 
w stosunku do liczby GZWP wyznaczonych do określenia warunków 
hydrogeologicznych, 

• w przypadku działania obejmującego opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej 
określającej warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów 
ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych – procent GZWP, dla których  
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wykonano i przyjęto dokumentacje hydrogeologiczne w stosunku do liczby GZWP 
wyznaczonych do określenia warunków hydrogeologicznych,  

• w przypadku ustanowienia obszaru ochronnego – procent GZWP dla których 
ustanowiono obszary ochronne w stosunku do liczby GZWP, dla których przystąpiono 
do procedury ustanawiania obszaru ochronnego.  

Monitoring 

Monitoring postępu realizacji działania jest prowadzony przez KZGW jako zamawiającego 
wykonanie dokumentacji dla określenia warunków hydrogeologicznych w związku 
z ustanawianiem obszarów ochronnych GZWP. KZGW i minister właściwy ds. gospodarki 
wodnej nadzorują również ustanawianie obszarów ochronnych GZWP przez dyrektorów 
RZGW.  

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działania  

Istniejący tryb sprawozdawczości jest wystarczający dla sporządzenie sprawozdania 
z realizacji prac nad dokumentowaniem hydrogeologicznym obszarów ochronnych GZWP.  

Kontrola realizacji działania 

Kontrola realizacji działań jest sprawowana przez Prezesa KZGW jako zamawiającego 
wykonanie programów prac i dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne 
w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych GZWP i pełniącego nadzór nad 
dyrektorami RZGW , ustanawiającymi obszary ochronne GZWP.  

8.8 DZIAŁANIA: P.GK.4: REALIZACJA ZADA Ń SYSTEMOWYCH 
GOSPODARKI ODPADAMI ZAWARTYCH W PLANACH 
GOSPODARKI ODPADAMI, PD.PR.1: ODIZOLOWANIE OGNISK 
ZANIECZYSZCZE Ń (NP. HAŁD POKOPALNIANYCH, MOGILNIKÓW), 
PD.PR.2: MONITORING DLA POTENCJALNYCH OGNISK 
ZANIECZYSZCZE Ń (ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH, FERM 
CHOWU I HODOWLI ZWIERZ ĄT) ORAZ TERENÓW ZAMKNI ĘTYCH, 
ZDEGRADOWANYCH I POGÓRNICZYCH  

Działanie P.GK.4: Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach 
gospodarki odpadami obejmuje: 

Działanie: Zamknięcie niezabezpieczonego składowiska odpadów komunalnych. 

Działanie: Kontrola funkcjonujących i zamykanych składowisk odpadów. 

Działanie: Budowa (rozbudowa) składowiska odpadów komunalnych. 

Działanie: Gromadzenie i oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów. 

Działanie: Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk). 

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

Działanie: Uzupełnienie monitoringu dla eksploatowanych, wyłączonych z eksploatacji, 
rekultywowanych i zamkniętych składowiskach odpadów oraz innych instalacji 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

Działanie: Monitoring lokalny wód podziemnych w rejonie składowisk odpadów 
komunalnych i przemysłowych. 
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Działanie: Monitoring lokalny wód podziemnych dla obiektów gospodarki odpadami 

Działanie: Monitorowanie wód podziemnych w rejonie składowisk odpadów komunalnych 
i przemysłowych. 

Krótki opis  

Działania związane rozbudową, izolacją, zamykaniem, likwidacją składowisk odpadów 
i monitoringiem wód podziemnych w ich rejonie wynikają z konieczności ich ochrony przed 
zanieczyszczeniem i pogorszeniem stanu chemicznego dla zapewnienia odpowiedniej jakości 
wody dla ludności oraz niedopuszczenia do wystąpienia możliwego do uniknięcia 
pogorszenia stanu ekosystemów wodnych i lądowych bezpośrednio zależnych od wód 
podziemnych. Działania te wynikają z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391.), która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 
r.), Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 987).  

Realizowane zadania są konsekwencją ustaleń w zakresie ochrony środowiska, w tym wód 
podziemnych, wprowadzonych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Ustawie z dnia 4 marca 2011 r. 
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2011 r. Nr 99, poz. 569) oraz 
w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 
145 z późn. zm.).  

Uszczegółowienie dotyczące warunków jakie powinny być spełnione w działaniach 
związanych ze składowaniem odpadów i ich monitoringiem jest regulowane 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, 
eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk 
odpadów (Dz. U. z 2009 r. Nr 39, poz. 320, wydane na podstawie art. 50 ust. 2, obowiązujące 
od 28 marca 2009 r.) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków 
prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1588, wydane 
na podstawie art. 60 – obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.).  

Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarki 
odpadami mieści się w grupie działań podstawowych - powszechnie obowiązujących z mocy 
prawa.  

Istniejące formy sprawozdawczości  

Zgodnie z art. 14 ust. 12b i 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), Minister Środowiska przygotowuje i przedkłada Radzie 
Ministrów sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami, obejmujące 
okres dwóch lat kalendarzowych. Sprawozdanie za lata 2009 – 2010, według stanu na dzień 
31 grudnia 2010 roku zostało złożone w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. Następne 
sprawozdanie za lata 2011-2012 będzie sporządzone do 31 grudnia 2013 r. 

„Sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami 2010 za okres od dnia 
1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.” (Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 
grudzień 2011 r.) jest dostępne pod adresem (tekst sprawozdania bez załączników 
tabelarycznych): 

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2011_11/935528872b22be4e27c786bc41a3c5fc.pdf. 

Sprawozdanie opracowano w oparciu o wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego, 
informacje uzyskane z resortów, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
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Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz urzędów 
marszałkowskich.  

Sprawozdania z realizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami są sporządzane w tym 
samym cyklu czasowym. Teksty sprawozdań są dostępne w Internecie, np. „Sprawozdanie 
z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od 
1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.:  

www.mazovia.pl/downloadStat/gfx/mazovia/.../1/sprawozdanie.pdf. 

Teksty sprawozdań zawierają wybrane informacje, z których jedynie częściowo można ustalić 
stan zaawansowania prac nad w/w grupą działań związanych z gospodarką odpadami 
w zakresie zadań związanych z ochroną wód podziemnych. Zadania ujęte w programach 
działania mają charakter szczegółowy, wymagający odpowiedniego ukierunkowania 
sprawozdań aby zostały w nich uwzględnione. Dotyczy to zwłaszcza zadań związanych 
z izolowaniem składowisk (od wpływu na stan chemiczny wód podziemnych) oraz 
rozbudowy (uzupełniania) monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych w rejonie 
składowisk. Zamieszczana w sprawozdaniach wojewódzkich statystyka podaje liczbę 
składowisk spełniających wymagania określone prawem i składowiska monitorowane, bez 
bliższej analizy w tym zakresie.  

Wskaźniki stopnia realizacji działania 

Zgodnie z zakresem poszczególnych działań wynikającym z jego tytułu, w ankietyzacji 
sformułowano następujące wskaźniki stopnia realizacji działania:  

• Liczba zamkniętych składowisk odpadów komunalnych Dyrektywy Rady 
1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów. 

• Liczba zbudowanych (rozbudowanych) składowisk odpadów komunalnych. 

• Liczba zlikwidowanych dzikich składowisk. 

• Liczba składowisk ze zorganizowanym systemem gromadzenia i oczyszczania 
odcieków. 

• Liczba ognisk zanieczyszczeń zdiagnozowanych jako nieizolowane. 

• Liczba składowisk objętych monitoringiem lokalnym wód podziemnych. 

Wskaźniki oceny skuteczności działania 

Ocena skuteczności realizacji działań jest określona przez następujące wskaźniki : 

• Procent zamkniętych niezabezpieczonych składowisk odpadów komunalnych  
niespełniających wymagań Dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. 
w sprawie składowania odpadów (w stosunku do liczby planowanych). 

• Procent zbudowanych (rozbudowanych) składowisk odpadów komunalnych 
(w stosunku do liczby planowanych). 

• Procent zlikwidowanych dzikich składowisk (w stosunku do liczby 
zinwentaryzowanych). 

• Procent składowisk ze zorganizowanym systemem gromadzenia i oczyszczania 
odcieków (w stosunku do liczby wymagających gromadzenia i oczyszczania 
odcieków). 

• Procent potencjalnych ognisk zanieczyszczeń objętych monitoringiem lokalnym. 

• Procent składowisk objętych monitoringiem lokalnym wód podziemnych. 
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Monitoring  

Aktualnie brak jest centralnego systemu bieżącego monitoringu postępu realizacji działań 
prowadzonych w zakresie realizacji wojewódzkich i krajowego programu gospodarki 
odpadami,  który dostarczałby miarodajnej informacji o stanie realizacji programów i dla 
oceny skuteczności  działań. Oceny te są częściowo możliwe do ustalenia na podstawie 
sprawozdań wojewódzkich i krajowych sporządzanych w cyklu dwuletnim.  

Proponowana forma sprawozdawczości realizacji działań  

Zgodnie z aktualnie obowiązującym porządkiem prawnym, sprawozdanie realizacji 
wojewódzkich programów gospodarki odpadami wykonuje właściwy terytorialnie marszałek 
województwa. Sprawozdania z realizacji programów wojewódzkich a następnie krajowego 
programu gospodarki odpadami są sporządzane w cyklu dwuletnim.  

Sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami opracowywane jest 
w oparciu o wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego, informacje uzyskane z resortów, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz urzędów marszałkowskich. W dokumencie 
dokonano analizy stanu gospodarki odpadami, w tym zmian prawnych, jak również oceniono 
osiąganie celów określonych w KPGO 2010. 

Kontrola realizacji działania  

Realizacja działania jako przedsięwzięcia wykonywanego za środki WFOŚiGW jest 
kontrolowana przez finansującego oraz przez zamawiającego, którym jest odpowiedzialny za 
wykonanie marszałek województwa. Doraźna, okresowa kontrola wybranych obiektów 
i przedsięwzięć jest prowadzona przez WIOŚ. 

9 WNIOSKI 

Wnioski dotyczące systemu raportowania: 

• Niezbędne jest osiągnięcie porozumienia dla ustalenia zakresu danych i informacji 
w celu uniknięcia powielania raportów w pewnych zakresach, podobnie konieczne jest 
ustalenie przestrzennej i czasowej agregacji, która pozwoli na prowadzenie ocen stanu 
środowiska (SOE). Wskazane jest ustalenie najniższego wspólnego odniesienia 
(na przykład –poziomu dezagregacji danych i informacji, częstotliwości raportowania 
itd.). 

• Raportowanie według sub-jednostek pozwala na kreowanie porównywalnych 
wskaźników zgodności. Konieczna jest jednak dalsza  dyskusja dotycząca poziomu 
(szczebla) danych które powinny być raportowane (zagregowane 
lub zdezagregowane). 

• Raportowanie dotyczące programów działań wymaga dalszych rozważań, 
w szczególności poziom dokładności, który winien odnosić się do  raportowania 
oraz jak postępować w przypadkach, w których presja jest geograficznie odległa 
od części wód w której wystąpiło oddziaływanie tej presji. 

• Raportowanie winno ograniczyć się wprost do działań wynikających z PGWOD 
(PWŚK), wszelkie dodatkowe wymagania nie związane wprost z procedurą 
planowania nie mogą powodować dublowania prac i ich dodatkowego nakładu – 
raportowanie winno więc towarzyszyć procesowi planowania a nie pretendować 
do roli niezależnego równoległego procesu. 
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• Stopniowa informatyzacja procesu raportowania poprzez dostęp  do systemu WISE 
oraz dostęp do tych informacji dla ogółu społeczeństwa, wymuszają konieczność 
porządkowania danych i warstw informatycznych w tym danych 
międzyinstytucjonalnych już na poziomie PWŚK. 

• Raportowanie nie jest wynikiem jedynie RDW - konieczna jest koordynacja 
i uporządkowanie na szczeblu krajowym procesu raportowania z innych instytucji 
w celu uniknięcia dublowania przekazywanej informacji i zapewnienia zgodności 
i spójności pomiędzy poszczególnymi raportami. 

• Obecna sytuacja dotycząca raportowania w zakresie ochrony środowiska (mnogość 
raportów i adresatów raportów oraz dokumentów towarzyszących) prowadzi 
do wniosku, że konieczne stanie się usystematyzowanie tego procesu i opracowanie 
konkretnych propozycji rozwiązań opartych na podporządkowaniu raportów 
(harmonogramów ich opracowania) z dyrektyw objętych RDW raportowi z wdrożenia 
planów (i programów działań). 

 

Wnioski dla aktualizacji PWŚK (programów działań) pod kątem ułatwienia systemu 
raportowania: 

• Program wodno-środowiskowy kraju winien uwzględniać podział na obszary dorzeczy 
w Polsce w sposób, który umożliwi przenoszenie wyników w formie podsumowania 
do planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy - co stanowić będzie również 
ułatwienie w procesie raportowania. 

• Podział na działania powinien być czytelny i zgodny z RDW  
A. Działania podstawowe (DPA)  wymienione w Aneksie VI Część A. 

B. Pozostałe działania podstawowe (DPB) 

- DPB1 - działania związane ze zwrotem kosztów usług wodnych (Artykuł 9); 

- DPB2 - działania w celu promocji efektywnego i zrównoważonego zużycia wody; 

- DPB3 - działania dla ochrony wód ujmowanej  w celu zaopatrzenia ludności w wodę 
do picia (Artykuł 7)  włączając te, które obniżają wymagany poziom oczyszczania dla 
zaopatrzenia w wodę do picia (uwaga te działania podstawowe mogą nie odnosić się 
do całego obszaru); 

- DPB4 - kontrolowanie  poborów wody powierzchniowej i podziemnej oraz retencja 
wód powierzchniowych  wraz z rejestrem lub rejestrami poborów oraz wymagania 
dotyczące autoryzacji poborów i retencjonowania; 

- DPB5 - kontrolowanie , włączając wymagania dotyczące autoryzacji sztucznego 
zasilania lub zwiększania zasobów wód podziemnych; 

- DPB6 - wymagania dotyczące zapobiegania lub kontroli zrzutu zanieczyszczeń ze 
źródeł rozproszonych odpowiedzialnych za wywołanie zanieczyszczenia; 

- DPB7 - działania podjęte dla kontrolowania innych znaczących niekorzystnych 
oddziaływań na stan wód, w szczególności oddziaływania hydromorfologiczne; 

- DPB8 - zakaz bezpośredniego wprowadzania zanieczyszczeń do wód podziemnych; 

- DPB9 - działania podjęte dla eliminacji zanieczyszczeń wód powierzchniowych przez 
substancje priorytetowe i dla redukcji zanieczyszczeń pochodzących od innych 
substancji, które mogą pozwolić na osiągnięcie celów środowiskowych zapisanych 
w Artykule 4; 
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- DPB10 - wszystkie działania wymagane dla zabezpieczenia znaczących ucieczek 
zanieczyszczeń z instalacji technicznych i/lub dla zabezpieczenia redukcji 
zanieczyszczeń incydentalnych. 

Działania uzupełniające (DU) w tym: 

- DU1 - instrumenty prawne;  

- DU2- instrumenty administracyjne; 

- DU3- instrumenty ekonomiczne i fiskalne; 

- DU4  -wynegocjowane porozumienia dotyczące środowiska; 

- DU5 - działania na rzecz ograniczenia emisji; 

- DU6 -kodeksy dobrej praktyki; 

- DU7 -działania w zakresie rekonstrukcji i rekultywacji terenów podmokłych; 

- DU8 - działania na rzecz kontroli poboru wody 

- DU9 - działania w zakresie zarządzania popytem na wodę , między innymi 
promowanie odpowiednio dostosowanej produkcji rolnej, takiej jak uprawa roślin 
o zmniejszonym zapotrzebowaniu na wodę na terenach narażonych na susze 

- DU10 - działania służące efektywnemu korzystaniu z wody i ponownemu jej 
wykorzystaniu,  między innymi promowanie technologii polegających na efektywnym 
wykorzystaniu wody w przemyśle i wodooszczędnych technik nawodnień 

- DU11 - projekty budowlane służące celom RDW; 

- DU12 - zakłady odsalania wód; 

- DU13 - projekty odnowy środowiska; 

- DU14 - sztuczne zasilanie warstwy wodonośnej; 

- DU15 - projekty edukacyjne; 

- DU 17 - projekty badawcze, rozwojowe i demonstracyjne; 

- DU 18 - inne właściwe działania. 

 

Do działań DU zaliczyć można: 

- opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych dla GZWP w  obszarze województwa, 
wraz z korektą granic i opracowaniem zasad ochrony, 

- opracowywanie dokumentacji hydrogeologicznych dla zlewni i jednostek zasobowych 
i określenie w nich zasobów dyspozycyjnych i wskazań co do zasobów 
eksploatacyjnych, 

- kontrolę rozdziału zasobów i weryfikację pozwoleń wodno – prawnych na pobór wód, 

- ochronę struktury ekologicznej poprzez umiejętne pielęgnowanie systemu obszarów 
szczególnie chronionych w tym w szczególności: 

• tworzenie użytków ekologicznych, 

• tworzenie obszarów chronionego krajobrazu, 

• sterowanie i limitowanie części ruchu turystycznego, 

- opracowanie polityki zróżnicowania opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych , 

- eksploatację systemu kontroli strat w sieciach wodociągowych,  

- kontynuację montowania wodomierzy w gospodarstwach indywidualnych, 

- sukcesywną wymianę i renowację wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej, 

- wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania przesyłem wody wodociągowej, 
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- stymulowanie, w ramach projektów inwestycyjnych, wprowadzania zamkniętych 
obiegów wody, 

- wspieranie zakładów podejmujących i realizujących plany racjonalnego 
gospodarowania wodą, 

- współpracę w zakresie edukacji, programy edukacyjne prowadzone wspólnie ze 
szkołami, -politykę informacyjną, 

- -prace badawczo-rozwojowe zapewniające rozwój metodyk oraz technik badawczych 
związanych z RDW, 

- -stymulowanie procesów związanych z tworzeniem porozumień na rzecz ochrony 
środowiska wodnego, 

- -ochronę gleb, 

- -ochronę wód mineralnych, 

- -zalesianie, 

- -ograniczenie zanieczyszczeń spowodowanych gospodarką odpadami, 

- -utylizację osadów ściekowych. 

 

• Działania DPB winny być zwymiarowane poprzez podanie tam gdzie jest to możliwe 
i uzasadnione następujących informacji: 

- powierzchni objętej poszczególnymi programami DPB oraz procentu powierzchni 
obszaru dorzecza objętego poszczególnymi programami DPB, 

- liczby ludności objętej poszczególnymi programami DPB oraz procentu liczby 
ludności zamieszkującej obszar dorzecza objętej poszczególnymi programami DPB, 

- liczby i kodów scalonych części wód powierzchniowych (SCWP)  i jednolitych części 
wód podziemnych (JCWPd) objętych w całości lub w części programami DPB, 

- kosztu wdrożenia poszczególnych programów DPB w obszarze dorzecza, 

- opisu poszczególnych programów DPB wraz z podaniem tam gdzie jest to możliwe 
podstawowych parametrów technicznych,  

- harmonogramu czasowego wdrożenia poszczególnych programów DPB , 

- jednostki odpowiedzialnej za poszczególnych programów DPB. 

• Działania DU winny być zwymiarowane poprzez podanie tam gdzie jest to możliwe 
i uzasadnione następujących informacji: 

- powierzchni objętej poszczególnymi programami DU oraz procentu powierzchni 
obszaru dorzecza objętego poszczególnymi programami DU, 

- liczby ludności objętej poszczególnymi programami DU oraz procentu liczby ludności 
zamieszkującej obszar dorzecza objętej poszczególnymi programami DU, 

- liczby i kodów scalonych części wód powierzchniowych (SCWP) i jednolitych części 
wód podziemnych (JCWPd) objętych w całości lub w części programami DU, 

- kosztu wdrożenia poszczególnych programów DU  w obszarze dorzecza, 

- opisu poszczególnych programów DU wraz z podaniem tam gdzie jest to możliwe 
podstawowych parametrów technicznych,  

- harmonogramu czasowego wdrożenia poszczególnych programów DU , 

- jednostki odpowiedzialnej za poszczególnych programów DU. 

• O zobowiązaniu do realizacji działań każda jednostka odpowiedzialna powinna zostać 
powiadomiona indywidualnie. 
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• W PWŚK winny zostać zamieszczone wzory formularzy raportowych tak, aby jednostki 
odpowiedzialne posiadały informację na temat wymaganych danych niezbędnych 
do raportowania. 
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10 WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

- Program wodno –środowiskowy kraju (tekst, załączniki); 

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły; 

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry; 

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru; 

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju; 

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby; 

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft; 

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej; 

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker; 

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły; 

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna; 

- geobaza pgw – mapy wektorowe; 

- Identyfikacja programów działań wraz z analizą efektywności kosztowej oraz 
wskazaniem i uzasadnieniem konieczności zastosowania derogacji w regionach 
wodnych; 

- Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach 
dorzeczy w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego części 
wód w Polsce, KZGW; Poznań 2010 

- WFD Reporting Database v6 – ALL; 

- WFD reporting on the Progress on the implementation of the Programmes of Measures 
- A user manual; 

- A user guide to the WFD reporting schema IMP_POM; 

- CIRCA 21.06.2011 2012 draft reporting sheet_final_agreed WD; 

- Dokumenty związane z raportem z Dyrektywy 91/271/EWG za rok 2011 dostępne na 
stronie: http://eea.eionet.europa.eu/Public/irc/eionet-
circle/wwdr/library?l=/treatment_directive/uwwtd_request_2011&vm=detailed&sb=Ti
tle; 

- Dyrektywa 2000/60/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 
(Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW)); 

- Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków 
komunalnych; 

- Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 19991 r. dotycząca ochrony wód 
przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego; 

- Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. 
dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 
76/160/EWG; 

- Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 

- Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony 
środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów 
ściekowych w rolnictwie; 
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- Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; 

- Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa; 

- Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do 
obrotu środków ochrony roślin; 

- Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli 
niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi 
(Seveso); 

- Dyrektywa 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. 
dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli; 

- Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu 
wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko; 

- Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 19991 r. Zmieniająca dyrektywę 
85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko; 

- Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. 
w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca 
Dyrektywę 90/313/EWG; 

- Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2002 r. 
w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania 
i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu; 

- Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 
w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich 
stanu; 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 0, 
poz. 145 z późn. zm.); 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. 
zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia 
nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478); 

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów 
działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 
103, poz. 664); 

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493); 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie rejestru 
bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 39, poz. 233); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 58); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 września 2005 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport 
o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. z 2005 r. Nr 197, poz. 1632);  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których 
znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym 
ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 36, poz. 208); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 
1055). 

 


