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I. WSTĘP 
 

Niniejszy dokument przedstawia wnioski z analizy projektu „Przeglądu istotnych problemów 

gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy” (dalej: PIPGW), datowanego na 2019 r. i będącego 

przedmiotem półrocznych konsultacji społecznych w okresie od dnia 18 grudnia 2019 r. do dnia  

18 czerwca 2020 r. 

Zakres analizy obejmuje weryfikację sposobu uwzględnienia w PIPGW problemów 

sygnalizowanych w opracowaniach studialnych dotyczących zarządzania gospodarką wodną  

i ochroną wód.  

 

 
II. USTALENIA PIPGW 
 

W PIPGW zidentyfikowano i sklasyfikowano problemy gospodarki wodnej generujące problemy 

w utrzymaniu lub osiągnięciu celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych 

(dalej: JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (dalej: JCWPd). Wskazano zagadnienia  

o charakterze ogólnokrajowym, a następnie przedstawiono obraz tych zagadnień w odniesieniu  

do 9 dorzeczy. Zagadnienia opisano w następującym układzie odzwierciedlającym zidentyfikowane 

problemy: 

1. Ochrona jakościowa wód powierzchniowych i podziemnych. 

1.1. Wpływ emisji z obszarów rolnych na stan wód. 

1.2. Wpływ emisji z chowu i hodowli ryb na stan wód. 

1.3. Wpływ emisji komunalnych na stan wód, w tym ochrona przed ściekami z gospodarstw 

domowych i terenów rekreacyjnych oraz ze składowisk odpadów. 

1.4. Wpływ emisji przemysłowych na stan wód. 

1.5. Wpływ depozycji atmosferycznej na stan wód. 

2. Zmiany morfologiczne wód powierzchniowych. 

2.1. Wpływ zmian hydromorfologicznych na stan wód. 

2.2. Wpływ niewystarczającego potencjału naturalnej retencji oraz renaturyzacji rzek 

skutkujący koniecznością realizacji technicznych metod ochrony przed powodzią na stan 

wód. 

2.3. Wpływ ograniczonej drożności rzek (pod kątem możliwości migracji ryb 

dwuśrodowiskowych) na stan wód. 

3. Ochrona stanu ilościowego wód powierzchniowych i podziemnych. 

3.1. Wpływ zmian klimatu na stan wód oraz ochrona przed suszą. 

3.2. Wpływ nadmiernego poboru wód powierzchniowych i podziemnych na ich stan. 

3.3. Brak wdrożenia efektywnej regulacji w zakresie przepływów środowiskowych na stan wód. 

4. Aspekty prawno-organizacyjne i społeczne. 

4.1. Zapewnienie efektywności nowego systemu instytucjonalnego na rzecz realizacji celów 

środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej1 (dalej: RDW). 

                                                 
1
  Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 



 

3 

 

4.2. Ograniczenie presji zabudowy na tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi 

(zachowanie i odtworzenie obszarów naturalnej retencji). 

4.3. Zapewnienie efektywnych mechanizmów pozyskania praw do nieruchomości na cele 

renaturyzacji rzek oraz odtwarzania naturalnej retencji na cele przeciwpowodziowe. 

4.4. Wdrożenie efektywnej regulacji prawnej w zakresie metody szacowania przepływów 

środowiskowych. 

4.5. Efektywna egzekucja nowych regulacji w zakresie wdrożenia zasady zwrotu kosztów usług 

wodnych. 

5. Aspekty ekonomiczne i finansowe. 

5.1. Efektywność wykorzystania zasobów wodnych, szczególnie w zakresie użycia wody na cele 

przemysłu i cele komunalne. 

5.2. Problem źródeł finansowania. 

 
Autorzy PIPGW wykonali szeroko zakrojoną pracę analityczną, obejmującą wiele kluczowych 

zagadnień i aspektów z zakresu problematyki ochrony wód i gospodarowania wodami.  

Nie ma podstaw do uznania, że analiza ta jest zbyt szeroka lub że jakieś zjawisko niepotrzebnie 

traktuje jako problem. Uznania wymaga fakt uwzględnienia informacji na temat wielu presji, 

odwołania się do wielu źródeł. Wykonana praca z pewnością będzie mogła być pogłębiona  

na etapie wykonywania analizy presji oraz opracowywania aktualizacji planów gospodarowania 

wodami. Można natomiast stwierdzić, że warto poszerzyć wykonaną diagnozę o dodatkowe 

elementy, które przedstawiono w następnym rozdziale.  

 
 

III. ZAGADNIENIA NIEOBJĘTE USTALENIAMI PIPGW 
 

III.1. Ochrona jakościowa wód powierzchniowych i podziemnych 

 

1. Istotność problemów (nie tylko w odniesieniu do ochrony jakościowej, ale i dla pozostałych 

komponentów PIPGW) oszacowano w oparciu o subiektywną i niesparametryzowaną ocenę 

(tzn. kryteriów oceny nie przedstawiono w PIPGW). Kategoryzacji tej nie powiązano  

ze „sprawczością” (wyrażającą się np. w możliwości zastosowania podejścia według 

powszechnie stosowanej metodyki SMART), w wyniku której byłaby możliwość nadania 

odpowiedniego priorytetu tym zagadnieniom, na który można mieć wpływ. Absolutnie  

nie można tego uznać za uchybienie, nie da się też sformułować na tej podstawie zarzutu  

o nieprawidłowo wykonanej pracy. Warto jednak zasygnalizować, że inne podejście  

do priorytetyzacji mogłoby doprowadzić do zupełnie innych wyników. Z pewnością byłoby 

cennym podjęcie (w ramach PIPGW) próby wyjaśnienia, dlaczego część presji uznano  

za „istotne”, „bardzo istotne”, itp., bowiem bez tego pozostaną wątpliwości co do niektórych 

ważnych zagadnień, np.: 

1) nie wyjaśniono, dlaczego presję pn. „Pobór wód oraz odwodnienia obszarów górniczych” 

uznano jednak za „istotną” (w dorzeczu Odry i Wisły) a nie „bardzo istotną” – podczas gdy 

problematyka ta powoduje znaczne niekorzystne przeobrażenia środowiska, bardzo istotne 

ze względu na wysoki poziom trudności w rozwiązaniu problemu (i ze względu na skutki 
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wyrażające się w pogorszeniu stanu wielu komponentów środowiska) – któremu należy 

nadać najwyższy priorytet; nawet jeśli to zagrożenie dotyczy tylko jednego regionu 

wodnego, to wydaje się że jest to wystarczająca przesłanka do takiej oceny; 

2) nie wiadomo, dlaczego rolnictwo uznano za problem „istotny” a nie „bardzo istotny” - 

podczas gdy wiele dotychczas wykonanych analiz presji (oraz wiele projektów badawczych 

krajowych i międzynarodowych) jasno wskazało, że to rolnictwo jest głównym źródłem 

emisji biogenów oraz niektórych problemów związanych z suszą i niedoborem wody.  

W rezultacie odpowiedzialnością za emisje zanieczyszczeń do wód obarczono w PIPGW 

głównie depozycję atmosferyczną (ją bowiem uznano za problem „bardzo istotny”). Takie 

podejście w konsekwencji może prowadzić do tego, że działaniom z zakresu ograniczania emisji  

z rolnictwa, przemysłu i sektora komunalnego nada się nieadekwatnie niższy priorytet. 

Być może rozwiązaniem tego problemu będzie to, że po wykonaniu analizy presji zostanie 

podana do publicznej wiadomości ostateczna wersja PIPGW, odnosząca się do obliczeń (analizy 

te dałyby solidną podstawę do określenia istotności problemów). 

 

2. PIPGW nie odwołuje się do ustaleń zawartych w sprawozdaniu specjalnym nr 03/2016 

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pn. „Przeciwdziałanie eutrofizacji w Morzu 

Bałtyckim – wymagane są dalsze, bardziej skuteczne działania”. Wskazano w nim szereg 

istotnych problemów, np.: 

1) Polska nie przyjęła planu redukcji substancji biogennych (do którego zobowiązały się strony 

HELCOM) i w rezultacie nie ustaliła celów w zakresie redukcji substancji biogennych  

na poziomie krajowym; 

2) Polska nie uwzględniła w aktach prawnych zaleceń Komisji Helsińskiej HELCOM 28E/7  

z 2007 r. dotyczących ograniczenia zawartości fosforu całkowitego w detergentach  

przeznaczonych do prania oraz zbadania możliwości zastąpienia polifosforanów  

w detergentach przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń; 

3) Polska nie uwzględniła w aktach prawnych zaleceń Komisji Helsińskiej HELCOM 17/6  

z 1996 r. mówiących o ograniczeniu dotyczącym fosforu z obornika na gruntach rolnych  

na poziomie 25 kg/ha/rok; 

4) analizy w skali zlewni i dorzeczy wykazują inny poziom emisji biogenów niż analizy  

przekazywane do HELCOM; istnieje potrzeba opracowania jednolitej metodyki szacowania 

zanieczyszczeń biogennych ze źródeł rozproszonych, które będzie adekwatna dla celów 

analiz regionalnych i ogólnokrajowych, z uwzględnieniem potrzeb cyklu planistycznego 

PGW i potrzeb sprawozdawczości dla Komisji Helsińskiej; 

5) istnieje uzasadnienie ustanowienia bardziej rygorystycznej normy dotyczące substancji  

biogennych w ściekach oczyszczonych (tj. bardziej niż te określone w dyrektywie dotyczącej 

oczyszczania ścieków komunalnych) dla obszarów, z których mają miejsce spływy do wód 

nie mogących osiągnąć warunków biogennych zgodnych z RDW ani dobrego stanu  

zgodnego z dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej. 

 

3. W PIPGW odnotowano problem wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów 

chłodzących, jednak nie powiązano go z presją. Jest to zagadnienie istotne, bowiem źródłem 
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emisji wód chłodniczych i z obiegów chłodzących są przede wszystkim elektrownie oparte  

o wykorzystanie węgla kamiennego i fakt tego typu presji powinien być wyraźnie odnotowany  

w polityce sektorowej. Skoro przy emisji biogenów jasno wskazano dominujące źródło presji,  

to analogiczne podejście mogłoby zostać zastosowane również tutaj. W ślad za powyższym  

w analizach presji poprzedzających aktualizację planu gospodarowania wodami warto 

wyraźnie określić wpływ elektrowni na środowisko wodne. 

 

4. W PIPGW odnotowano, że „w obszarach eksploatacji złóż kopalin (kopalni podziemnych  

i powierzchniowych) w wyniku odwodnień zaburzeniu uległy stosunki wodne, powstały leje 

depresji negatywnie wpływające na stan wód podziemnych i powierzchniowych często  

w promieniu wielu kilometrów”. Wskazano też na ograniczenie odnawialności zasobów wód 

podziemnych oraz zaburzenia warunków obiegu wody oraz zasygnalizowano aspekt ascenzji  

i ingresji wód słonych, powodujących zmianę jakości wód w użytkowych poziomach 

wodonośnych. W odniesieniu do dorzecza Odry i Wisły zasygnalizowano problematykę 

intensywnego poboru odwodnieniowego. Podobnie jak w poprzednim punkcie, tak i tu  

nie wskazano powiązania tego zagadnienia z presją, tzn. nie wskazano że głównym źródłem 

problemów z odwodnieniem i zaburzeniem obiegu wody jest górnictwo węgla kamiennego  

i brunatnego. W ślad za powyższym w analizach presji poprzedzających aktualizację planu 

gospodarowania wodami warto wyraźnie określić wpływ odwodnień na środowisko wodne. 

 

5. Aspekty wskazane w ww. punktach 3 i 4 warte są powiązania w taki sposób, by łącznie 

zobrazować rzeczywisty wpływ energetyki węglowej na środowisko wodne. Tego typu analiza 

będzie wspierać strategiczne analizy w zakresie polityki energetycznej i ekologicznej. 

 

6. Istotnym problemem jest z pewnością brak danych o stanie wszystkich JCWP. Badaniami 

Państwowego Monitoringu Środowiska objęto wiele JCWP – ale nie wszystkie, a tam gdzie ten 

monitoring był wykonany – w wielu przypadkach nie dokonano kompleksowej oceny 

elementów biologicznych (czasem badano tylko jeden z komponentów stanu elementów 

biologicznych), nie badano elementów hydromorfologicznych oraz nie oceniono stanu 

chemicznego JCWP. Brak kompletnych danych o stanie wód oznacza m.in. brak możliwości 

miarodajnego oszacowania wielkości i znaczenia skutków obecnych i przewidywanych presji,  

a w konsekwencji - brak możliwości ustalenia adekwatnych działań minimalizujących  

i naprawczych, a także brak możliwości oszacowania strat i korzyści związanych z realizacją 

przedsięwzięć (ważne w kontekście art. 4 ust. 7 lit. c RDW). 

 

7. Powyższe zagadnienie jest pośrednio związane z brakiem wystarczającej wiedzy na temat 

warunków naturalnych JCWP. Ich znajomość jest niezbędna dla ewentualnego ustanowienia 

derogacji w trybie art. 4 ust. 4 RDW i art. 4 ust. 5 RDW. Ewentualne ustanowienie mniej 

rygorystycznego celu środowiskowego może dotyczyć tylko tych wskaźników, które podlegają 

oddziaływaniom wynikającym z konkretnej działalności człowieka/konkretnego 

zanieczyszczenia będących powodem ustanowienia derogacji. Braki danych o presjach (o czym 

będzie mowa w kolejnych dwóch punktach) oraz braki danych o stanie wód znacznie 
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utrudniają możliwość podejmowania takich działań, które zapewnią faktyczną zgodność  

z wymaganiami przepisów o ochronie wód. 

 

8. W licznych pracach eksperckich sygnalizowany jest problem braku wystarczającej wiedzy  

na temat wszystkich znaczących presji determinujących stan wód. W „Bazie presji”, do której 

odwołuje się PIPGW, wskazane są miejsca zrzutu ścieków posiadające pozwolenia 

wodnoprawne i pozwolenia zintegrowane, sporadycznie pojawiają się informacje o decyzjach  

o środowiskowych uwarunkowaniach. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie istniejące 

przedsięwzięcia wymagają ww. pozwoleń oraz nie dla wszystkich były wydane decyzje  

o środowiskowych uwarunkowaniach (choćby z tego powodu, że są to obiekty istniejące dłużej 

niż ten rodzaj decyzji administracyjnych). W Bazie nie ma zatem wystarczających danych  

o źródłach oddziaływań związanych z chowem i hodowlą zwierząt, bowiem nie są tu 

zidentyfikowane wszystkie obiekty przemysłowe z tej branży oraz nie ma danych na temat 

miejsc rolniczego wykorzystania odchodów zwierząt. Nie jest to zarzut wobec Bazy (bo ona 

była wykonywana w ramach ściśle określonych uwarunkowań formalno-prawnych), lecz raczej 

stwierdzenie faktu. Oznacza to ryzyko, że wykonywana analiza presji (o ile będzie opierać się 

na ww. bazie) będzie obarczona błędem uniemożliwiającym adekwatne określenie 

oddziaływań związanych z emisją zanieczyszczeń biogennych do środowiska. Warto dokonać 

oszacowania tego błędu w celu określenia skali wpływu tego uwarunkowania na wyniki analizy. 

 

9. W PIPGW nie odniesiono się do zagadnienia problematycznych składowisk przemysłowych 

odpadów niebezpiecznych (takich jak np. składowisko w Jaworznie, Bydgoszczy, Krakowie, 

Tarnowskich Górach, Tarnobrzegu, Zgierzu i in.) oraz historycznych zanieczyszczeń powierzchni 

ziemi (np. tereny dawnych baz po wojskach radzieckich, np. lotnisko w miejscowości Krzywa). 

Obiekty te są z pewnością istotnym problemem dla środowiska wodnego, część z nich ma 

status „Hot-Spotów” Komisji Helsińskiej, w przeszłości były wpisane na tzw. „Listę 80” 

podmiotów najbardziej uciążliwych dla środowiska w skali kraju (i nie zostały z niej skreślone  

w momencie zamknięcia listy). Powyższe zagadnienie potęgowane jest brakiem danych  

o faktycznej skali historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i zagrożeń jakie wywołują,  

co zasygnalizowała Najwyższa Izba Kontroli w raporcie pn. „Działania organów administracji 

publicznej w zakresie usuwania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi” z 2019 r. 

Ponadto, wskazane w „Bazie presji” dane o tzw. „dzikich wysypiskach” są w znacznym 

stopniu niedoszacowane; w metodyce opracowania „Bazy presji” wprost wskazano,  

że „źródłem pozyskania danych o dzikich wysypiskach była ankietyzacja gmin” – tymczasem 

gminy nie mają obowiązku ewidencjonowania takich wysypisk, a nawet jeśli mają jakąś wiedzę 

na ten temat – to w większości przypadków obejmuje ona wyłącznie tereny gminne. 

Oznacza to ryzyko, że wykonywana analiza presji (o ile będzie się opierać  

na ww. bazie presji) będzie obarczona błędem uniemożliwiającym adekwatne określenie 

oddziaływań związanych z emisją zanieczyszczeń do środowiska. Warto dokonać oszacowania 

tego błędu w celu określenia skali wpływu tego uwarunkowania na wyniki analizy. 

 

10. Obowiązujący „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
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azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” 

nie uwzględnia zróżnicowania wymagań w zależności od czynników środowiskowych mających 

znaczenie dla migracji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych (np. właściwości gleb, 

położenie pierwszego poziomu wodonośnego i jego wrażliwość na zanieczyszczenie  

z powierzchni terenu) – przez co nie ma gwarancji, że jego ustalenia są adekwatne  

do każdego typu środowiska (uwagę na to zagadnienie wskazał również Europejski Trybunał 

Obrachunkowy w przywołanym wcześniej raporcie). Ponadto, wątpliwa jest skuteczność tego 

„Programu…” w sytuacjach, gdy organ administracji publicznej zwykłym komunikatem może 

zezwolić na podejmowanie czynności sprzecznych z „Programem…”, czego przykładem jest 

sytuacja z listopada 2019 r. gdy Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło2 możliwość stosowania 

nawozów na gruntach rolnych do 30.11.2019 r. (podczas gdy „Program…” zezwalał  

na to działanie tylko do października). 

 

11. Od wielu lat sygnalizowana jest konieczność podejmowania wielu działań, które są zapisane  

w  „Zbiorze zaleceń dobrej praktyki rolniczej mającego na celu ochronę wód przed 

zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Zalecenia te są jednak 

przeznaczone do dobrowolnego stosowania. W rezultacie tego straty ponosi zarówno 

środowisko, jak i Skarb Państwa (przykładowo: niestosowanie pasów zieleni śródpolnej 

pogłębia skutki suszy rolniczej, co przekłada się na wysokość odszkodowań dla rolników). 

Dobrowolność realizacji ustaleń wynikających z ww. „Zbioru…” sprawia, że nie są efektywnie 

wdrażane rozwiązania minimalizujące skutki suszy i ograniczające emisję biogenów do wód. 

 

12. W PIPGW zasygnalizowano zagadnienie związane w występowaniem dotychczas 

nienormowanych zanieczyszczeń, takich jak np. farmaceutyki czy inne mikrozanieczyszczenia. 

W świetle doniesień naukowych zasadne jest uznanie, że mikrozanieczyszczenia  

są narastającym problemem, który powinien być należycie uwzględniony (zgodnie z zasadą 

prewencji i przezorności) w polityce ochrony wód. Jest o nich mowa w Komunikacie Komisji 

Europejskiej z 11 marca 2019 r. o „Strategicznym podejściu Unii Europejskiej do substancji 

farmaceutycznych w środowisku” (COM(2019)128 final). To, że skala problemu nie jest jeszcze 

znana – nie znaczy że problem nie jest istotny. Warto zasygnalizować w PIPGW konieczność 

realizacji dalszych prac badawczych w tym zakresie. 

 

13. PIPGW omawia szeroko aspekt ochrony jakości wód podziemnych, ale wydaje się że nie odnosi 

się wystarczająco do istotnego problemu, jakim jest brak należytego poziomu ochrony 

głównych zbiorników wód podziemnych. Opracowane w poprzednich latach dokumentacje 

hydrogeologiczne dla głównych zbiorników wód podziemnych często wskazywały  

na konieczność utworzenia obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Sporadycznie 

konieczność taką wskazywano równie dla jezior. Wykonano szereg prac analitycznych 

omawiających koszty i korzyści ustanowienia tych form ochrony wód. Jak dotąd  

nie ustanowiono jednak takich obszarów, w wyniku czego marnuje się potencjał wykonanych 

                                                 
2
  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jesienne-terminy-stosowania-nawozow (dostęp: 04.06.2020 r.) 
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analiz oraz utrwala zagrożenie dla strategicznych zasobów wód podziemnych.  

 

14. Podobnie istotnym problemem jest niski poziom ochrony ujęć wód powierzchniowych  

i podziemnych. Według stanu prawnego obowiązującego do końca 2017 r., ustanowienie strefy 

ochronnej ujęcia wody było fakultatywne i zależało przede wszystkim od woli podmiotu 

odpowiedzialnego za to ujęcie (który składał wniosek o ustanowienie strefy ochronnej).  

W 2018 r. wszedł w życie przepis art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2017 r. – Prawo wodne, 

który mówi iż „strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia 

się dla każdego ujęcia wody” (z wyłączeniem ujęć wody służących do zwykłego korzystania  

z wód); zgodnie z art. 133 ust. 1 ww. ustawy, taką strefę „ustanawia się z urzędu” – jednak  

nie określono terminu ich ustanowienia i w rezultacie znaczna ilość ujęć nie posiada takiej 

strefy. Oprócz tego, dla niektórych ujęć można ustanowić (w formie rozporządzenia wojewody) 

strefę obejmującą zarówno teren ochrony bezpośredniej, jak i teren ochrony pośredniej; 

ustanowienie takiej strefy ustanawia się na wniosek właściciela ujęcia wody lub z urzędu,  

na podstawie analizy ryzyka przedłożonej wojewodzie (analizę taką należy przedłożyć do końca 

2023 r., zgodnie z art. 551 ust. 2 ww. ustawy). W prawie nie określono jednak przesłanek 

wskazujących na to, kiedy jest niezbędne ustanowienie takiej strefy „z urzędu” oraz jak 

postępować, gdy istnieją wątpliwości co do tego, czy dokumentacja hydrologiczna lub 

hydrogeologiczna (o ile w ogóle jest dostępna dla danego ujęcia) jest aktualna. 

 

15. Warto uwzględnić w PIPGW wzrastający problem związany ze stosowaniem pomp ciepła.  

Ich utworzenie nie wymaga projektu, nadzoru geologicznego i - przede wszystkim - izolowania 

przewiercanych poziomów wodonośnych w profilu pionowym. Stąd zanieczyszczone lokalnie 

wody przypowierzchniowe (występujące właśnie na terenach zamieszkałych, gdzie zazwyczaj 

lokalizowane są pompy ciepła) mogą zasilać wgłębne warstwy wodonośne. Może też 

dochodzić do przebić hydraulicznych, ascenzji i mieszania się wód podziemnych o różnym 

składzie chemicznym.  

 

 

III.2. Zmiany morfologiczne wód powierzchniowych 

 

1. Istotnym problemem jest brak wystarczających danych o stanie wyjściowym, bowiem ma to 

przełożenie na sposób strategicznego zarządzania rozwiązaniem problemem. Podobnie jak 

przy zagadnieniach dotyczących ochrony jakości wód, tak i pod względem presji 

hydromorfologicznych należy stwierdzić brak wystarczających danych o istniejących barierach 

dla łączności morfologicznej. Wspomniana wcześniej „Baza presji” nie jest kompleksowym 

źródłem informacji o budowlach piętrzących – brakuje w niej informacji nie tylko  

o skuteczności przepławek (co akurat zasygnalizowano w PIPGW), ale również  

nie uwzględniono w niej informacji o niektórych istniejących w terenie obiektach  

i nie uwzględniono wystarczających i prawidłowych informacji o parametrach (np. wysokość 

piętrzenia) i lokalizacji obiektów.  

Ponadto, dla wielu JCWP nie dokonano dotychczas oceny stanu elementów 



 

9 

 

hydromorfologicznych w sposób zapewniający zgodność z aktualną metodyką GIOŚ i z normą 

EN 14614:2004. Opracowano dane poglądowe, oparte na pracach kameralnych, które dają 

pewien pogląd na stan elementów hydromorfologicznych – ale nie są one w stanie wykazać 

wszystkich presji hydromorfologicznych mających znaczenie dla ciągłości cieku w kontekście 

elementów biotycznych i abiotycznych. 

 

2. Brak wiedzy na temat stanu elementów hydromorfologicznych uprawnia stwierdzenie,  

że istnieją wątpliwości co do poprawności zawarcia w dotychczas obowiązujących PGW 

derogacji związanych z odroczeniem terminu osiągnięcia celów środowiskowych lub  

ze złagodzeniem tych celów dla JCWP. Problem ten podniesiono m.in. w dwóch opracowaniach 

przekrojowych: 

1) „Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska 2019. Sprawozdanie na temat państwa 

Polska” [Komisja Europejska, SWD(2019) 128 final]: „Wyłączenia w zakresie realizacji celów 

środowiskowych (…) nie są poparte wystarczającymi dowodami. Przykładowo  

nie przedstawiono stosownych informacji, aby można było stwierdzić, czy zwolnienia  

dotyczące nieproporcjonalnych kosztów i warunków naturalnych są uzasadnione”; 

2) sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonania ramowej 

dyrektywy wodnej (2000/60/WE) i dyrektywy powodziowej (2007/60/WE) „Drugie plany 

gospodarowania wodami w dorzeczu Pierwsze plany zarządzania ryzykiem powodziowym” 

[Komisja Europejska, COM(2019) 95 final] oraz związany z nim dokument „European  

Overview - River Basin Management Plans” [SWD(2019) 30 final] i dokument roboczy Służb 

Komisji: „Drugie plany gospodarowania wodami w dorzeczu – państwo członkowskie:  

Polska” [Komisja Europejska, SWD(2019) 53 final]: w odniesieniu do zastosowania art. 4.4  

i 4.5 RDW napisano tu m.in. o braku odpowiedniego uzasadnienia dla ustanawianych  

odstępstw (w PGW nie podano wystarczająco szczegółowych informacji). 

 

3. Wątpliwości wzbudza również sposób ustanowienia odstępstw w trybie art. 4 ust. 7 RDW  

dla przedsięwzięć zmieniających charakterystykę fizyczną wód – i to także jest aspekt warty 

zasygnalizowania w PIPGW. W przywołanym wcześniej „Dokumencie Roboczym Służb Komisji” 

towarzyszącym dokumentowi pn. „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiej i Rady  

w sprawie wykonania ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE) i dyrektywy powodziowej 

(2007/60/WE)” z 2019 r. wskazano, że Polska zgłosiła znaczną liczbę projektów spełniających 

wszystkie wymogi określone w art. 4 ust. 7 RDW, jednak to, czy spełnione zostało to zalecenie, 

wymaga dalszej oceny”. 

Warto odnotować, że nie jest powszechnie i publicznie dostępny żaden dokument 

stanowiący dowód na to, że organy odpowiedzialne za opracowanie i przyjęcie PGW 

weryfikowały słuszność argumentacji (odnoszącej się do przesłanek art. 4 ust. 7 RDW) 

przemawiającej za wpisaniem do PGW przedsięwzięć mogących spowodować pogorszenie  

stanu wód lub nieosiągnięcie celów środowiskowych. Zestawiając treść dokumentów 

przedkładanych Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej na etapie opracowywania PGW  

z treścią załączników samego PGW (w których przedstawiono uzasadnienie przesłanek art. 4 

ust. 7 RDW dla przedsięwzięć) – widać że w wielu przypadkach powiela treści przedkładane 
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przez inwestorów. Jeżeli byłoby prawdą, że nie została przeprowadzona weryfikacja zgłoszeń 

inwestorów, to uprawnione byłoby przyjęcie, że ustalenia PGW w tym komponencie 

pozbawione są waloru rzetelności, wiarygodności i zgodności ze stanem faktycznym. 

 

 

III.3. Aspekty prawno-organizacyjne i społeczne 

 

1. Jak już wcześniej zasygnalizowano, problemem gospodarki wodnej jest brak wystarczających 

danych o presjach wywieranych na stan i ilość wód. Problem ten występuje na niemal 

wszystkich poziomach. Warto go poruszyć także w odniesieniu do aspektów tak prozaicznych, 

jak liczba zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych. 

Weryfikacja raportowanych przez gminy do GUS danych o gospodarce ściekowej wykazuje 

brak informacji o gospodarce ściekowej części budynków mieszkalnych. Polega to na tym,  

że suma ilości budynków mieszkalnych podłączonych do systemów kanalizacji sanitarnej oraz 

budynków wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki do gromadzenia 

nieczystości ciekłych jest mniejsza - niekiedy znacznie - niż ilość budynków mieszkalnych.  

W skrajnych przypadkach niektórych gmin poza systemem znajduje się ponad 70 % budynków 

mieszkalnych. Może to świadczyć zarówno o tym, że część budynków nie posiada żadnej 

infrastruktury do zagospodarowania ścieków bytowych i odprowadza je bezpośrednio  

do środowiska, równie dobrze może to być wyrazem braku informacji o ww. aspektach lub 

błędnego sporządzania sprawozdań do GUS. Jednak nawet jeśli ww. wartość jest zawyżona,  

to wciąż pozostaje bardzo duży udział budynków mieszkalnych, co do których nie ma wiedzy  

o sposobie zagospodarowania ścieków. 

Powyższe spostrzeżenia w pełni potwierdzają wyniki zaprezentowane w raportach 

Najwyższej Izby Kontroli dot. kontroli gospodarki ściekowej gmin na obszarach nie objętych 

systemem kanalizacji zbiorczej. Raport z kontroli NIK pn. „Przestrzeganie zasady 

zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w gminach turystycznych”3 

(2019 r.) wskazał m.in. na problemy związane z nadzorem nad zbiornikami do gromadzenia 

nieczystości ciekłych oraz przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Jednym z kluczowych 

wniosków raportu jest „Niedostateczne inwestowanie w rozbudowę i modernizację 

istniejących sieci oraz brak skutecznego nadzoru nad sposobem odprowadzania ścieków do 

zbiorników bezodpływowych utrudnia prawidłowe gospodarowanie zasobami wodnymi”. 

Wnioski te pokrywają się z ustaleniami raportu NIK pn. „Działania organów gmin na rzecz 

zwiększenia liczby użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej”4  (2016 r.). W obydwu tych 

raportach wskazano również, że niektóre kontrolowane gminy nie posiadają (w tym – nie 

raportują do GUS) rzetelnych danych o sposobie postępowania na terenie nieruchomości  

ze ściekami bytowymi, w tym - o realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązku ich 

przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Wiele kontrolowanych gmin  

nie prowadziło (lub prowadziło nierzetelnie) obowiązkowych ewidencji przydomowych 

                                                 
3
 https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/076/ [data dostępu: 07.10.2019 r.] 

4
 https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/053/ [data dostępu: 07.10.2019 r.] 

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/076/
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oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych, a także nie nadzorowało prawidłowości  

i terminowości opróżniania przydomowych szamb. 

 

2. Istotnym problemem jest niewystarczający poziom przygotowania organów administracji 

publicznej do przeprowadzania kontroli np. pod kątem przestrzegania „Programu działań 

mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” lub pod kątem gospodarki wodno-

ściekowej. Organy zazwyczaj dysponują wysokim poziomem wiedzy na temat przepisów, 

natomiast nie zawsze jest zachowany podobny poziom wiedzy technicznej na temat praktyki 

stosowania (lub niestosowania) tych przepisów, nie zawsze organy te posiadają również 

odpowiedni sprzęt do przeprowadzania kontroli. Brak należytego wsparcia merytorycznego, 

finansowego i technicznego organów administracji odpowiedzialnych za ww. kontrole stanowi 

istotny problem gospodarki wodnej. Również Najwyższa Izba Kontroli wskazywała na ten 

aspekt: w raporcie z kontroli pn. „Zapobieganie zanieczyszczeniu wód związkami azotu  

ze źródeł rolniczych”5 (2018 r.) stwierdzono m.in., że „NIK ocenia negatywnie realizację przez 

wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska obowiązku kontroli rolniczych źródeł 

zanieczyszczenia”.  

 

3. Sygnalizowanym od wielu lat problemem jest brak bilansowania ilościowego i jakościowego 

przy określaniu dopuszczalności poboru wody oraz odprowadzania ścieków. Najlepiej  

ta sytuacja wygląda w odniesieniu do poboru wód podziemnych (gdzie analizy są wykonywane 

w oparciu o dokumentacje hydrogeologiczne opracowane przez uprawnionych 

hydrogeologów), natomiast w pozostałych aspektach zagadnienie to przedstawia się 

zdecydowanie niekorzystnie. Nie ma obecnie stosownych uregulowań prawnych oraz 

wdrożonych narzędzi informatycznych dla oceny i prognozy stanu ilościowego i jakościowego 

zasobów wodnych. Nawet jeśli autor operatu wodnoprawnego, raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko czy wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wykona 

analizę z zakresu modelowania ilościowego i jakościowego wód, to organ administracji 

publicznej rzadko dysponuje narzędziami do weryfikacji tej analizy (np. do weryfikacji 

parametrów modelu i poprawności obliczeń).  

Brak wdrożenia narzędzi z zakresu modelowania będzie pozostawiał gospodarkę wodną 

wciąż w ogonie państw wdrażających innowacyjne systemy zarządzania ochroną środowiska. 

Dotychczas ww. problem był częściowo uregulowany w rozporządzeniach dyrektorów 

regionalnych zarządów gospodarki wodnej w sprawie warunków korzystania z wód regionu 

wodnego lub zlewni. W tych aktach prawnych określono np. obligatoryjny sposób 

wykonywania obliczeń hydrologicznych. Podstawę do przyjęcia tych rozporządzeń dawał  

art. 115 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – 

Prawo Wodne, nie zawarto już podstawy prawnej do ww. rozporządzeń, natomiast wskazano 

(w art. 565 ust. 3), że dotychczasowe warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz 

warunki korzystania z wód zlewni zachowują moc nie dłużej niż do dnia 22 grudnia 2021 r.  

                                                 
5
 https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/17/051/ [data dostępu: 07.10.2019 r.] 
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4. Problemem utrudniającym wdrażanie strategicznych wyzwań gospodarki wodnej i ochrony 

wód jest brak powszechnej dostępności do danych hydrograficznych, hydrogeologicznych  

i hydrologicznych, które mogłyby być częściej wykorzystywane przy procedurach 

administracyjnych i planistycznych. Przykładowo:  

1) na stronie internetowej dane.gov.pl udostępniona jest Mapa Podziału Hydrograficznego 

Polski – ale tylko w skali 1:50 000; 

2) mapy hydrologiczne wykonane w ramach projektu enviDMS nie obejmują całego kraju; 

3) mapy pierwszych poziomów wodonośnych (komponent Mapy Hydrogeologicznej Polski)  

nie obejmują całego kraju. 

 

5. Problemem zarządzania gospodarką wodną jest także kwestia wykonalności ustaleń planów 

gospodarowania wodami i planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz sprawozdawczości 

z wykonania tych dokumentów:  

 Niektóre dokumenty opracowane wskutek ustaleń PZRP (np. „Program działań 

zwiększających retencję na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze  

ZP Wkry” lub powstający „Master Plan dla zlewni rzeki Bóbr”) nie mają jasno określonego 

charakteru prawnego, który umożliwiłby ich przełożenie na inne dokumenty planistyczne.  

O ile istnieje bezpośrednie przełożenie w zakresie uwzględniania w aktach planowania 

przestrzennego obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, to już nie ma prawnego 

obowiązku uwzględnienia w jakichkolwiek dokumentach ustaleń wynikających  

z opracowań analitycznych które powstały w oparciu o ustalenia PZRP. 

 Artykuł 328 ust. 2 ustawy Prawo wodne wskazuje obowiązki prawne organów administracji 

publicznej w zakresie monitorowania działań zawartych w PGW i PZRP. Sprawozdania  

z realizacji PGW i PZRP powinny być sporządzane w oparciu o rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu 

informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami  

na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony 

wód morskich. Treść tego aktu prawnego pozostawia znaczne pole dowolności  

co do szczegółowości podawania danych – co sprawia że system sprawozdawczości nie 

jest w stanie dostarczyć odpowiednich danych. Ponadto, zauważalny jest brak wskazania  

w ustawie konsekwencji z tytułu nieprzekazania sprawozdania (lub przekazania 

sprawozdania sporządzonego w sposób nieprawidłowy). W oparciu o zapisy rozporządzenia 

nie da się również wprost wyprowadzić obowiązku formułowaniu informacji o sposobie 

uwzględnienia ustaleń PGW i PZRP w opracowywanych i przyjmowanych dokumentach 

strategiczno - planistycznych oraz w ramach postępowań administracyjnych.  

 

6. Od wielu lat podnosi się problematykę relacji pomiędzy aktami planowania przestrzennego  

a zagadnieniami dot. suszy, powodzi i ochrony wód. Stale istnieje problem związany z brakiem 

wykonywania miarodajnych analiz, które wiązałyby działania inwestycyjne z zagadnieniami  

dot. przeciwdziałania powodziom oraz skutkom suszy i powodzi. Narzędziem, które mogłoby 

być odpowiednim pomostem pomiędzy tymi dziedzinami jest opracowanie ekofizjograficzne. 

Niestety, jakość tych opracowań pozostaje zbyt często na niskim poziomie. Poniekąd wynika  
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to z tego, że rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 

opracowań ekofizjograficznych nie uwzględnia współczesnych uwarunkowań ochrony wód  

(np. nie obliguje do uwzględniania danych z PGW i PZRP), a przepisy o strategicznych ocenach 

oddziaływania na środowisko nie obligują do uwzględniania wyników aktualnych opracowań 

ekofizjograficznych. W tym kontekście należy też wskazać na ciągły brak rozporządzenia,  

o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy 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 („Minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia 

może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać 

prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego (…)”). 

 

 

III.4. Aspekty ekonomiczne i finansowe 

 

Zasadnym wydaje się poruszenie w PIPGW zagadnienia zwolnień z opłat za usługi wodne. 

Zgodnie z art. 279 ustawy Prawo wodne, zwolnione z opłat za usługi wodne jest wprowadzanie  

do wód lub do ziemi m.in.: 

 wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni, jeżeli ich 

temperatura nie przekracza +26°C albo różnica między temperaturą wód pobranych  

i wprowadzanych do wód lub do ziemi pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub 

elektrociepłowni jest mniejsza niż 11°C;  

 ścieków będących wodami zasolonymi, jeżeli wartość sumy chlorków i siarczanów (Cl+SO4)  

w tych wodach nie przekracza 500 mg/l. 

Powyższa regulacja oznacza, że większe obciążenie finansowe z tytułu odprowadzenia 

zanieczyszczeń do środowiska może ponosić niewielka oczyszczalnia ścieków, a mniejsze koszty 

będą nałożone na odprowadzanie o wiele większych ilości wód z obiegów chłodzących, które mogą 

generować nieporównywalnie większe skutki w środowisku (nie tylko wskutek oddziaływań 

termicznych).  

 

 
IV. WNIOSKI 
 

Wykonany projekt „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów 

dorzeczy” jest podsumowaniem szeroko zakrojonej analizy oddziaływań na środowisko wodne oraz 

identyfikacji uwarunkowań prawnych, finansowych i ekonomicznych. Dokument ten nie odwołuje 

się do wyników aktualnych analiz presji mających wpływ na stan JCWP i JCWPd, które mogłyby 

uzasadnić klasyfikację istotności problemów gospodarki wodnej i ochrony wód. Na obecnym etapie 

można jednak poszerzyć ustalenia PIPGW o dodatkowe elementy, które w przyszłości będą mogły 

znaleźć przełożenie na dalsze prace analityczne – nie tylko w ramach procesu planistycznego PGW. 


