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Charakterystyka obszarów dorzeczy w Polsce
Na obszarze dorzecza Jarftu ca∏kowita d∏ugoÊç
jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych
rzek wynosi 106,39 km, sà to wody naturalne.

Na obszarze dorzecza Ücker jednolite cz´Êci
wód powierzchniowych nie wyst´pujà.

W trosce o wod´...

Na obszarze dorzecza Âwie˝ej ca∏kowita d∏ugoÊç
jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych
rzek wynosi 64,71 km, sà to wody naturalne.

dorzecze Âwie˝ej
dorzecze Prego∏y
dorzecze Jarft

dorzecze Niemna

Na obszarze dorzecza Prego∏y
ca∏kowita d∏ugoÊç jednolitych cz´Êci
wód powierzchniowych rzek wynosi
2937,69 km, z czego d∏ugoÊç
naturalnych to 2805,28 km
(ok. 95,5%). D∏ugoÊç sztucznych
cz´Êci wód powierzchniowych 16,42 km (ok. 2%), natomiast silnie
zmienionych – 97,83 km (ok. 3,5%).

dorzecze Ücker

Na obszarze dorzecza Niemna
ca∏kowita d∏ugoÊç jednolitych cz´Êci
wód powierzchniowych rzek wynosi
829,83 km, z czego d∏ugoÊç
naturalnych to 813,42 km (ok. 98%).
D∏ugoÊç sztucznych cz´Êci wód
powierzchniowych –
16,42 km (ok. 2%).

Na obszarze dorzecza Wis∏y
ca∏kowita d∏ugoÊç jednolitych cz´Êci
wód powierzchniowych rzek
wynosi 65387,09 km, z czego d∏ugoÊç naturalnych to 39442,54 km
(ok. 60,5%). D∏ugoÊç sztucznych
cz´Êci wód powierzchniowych –
822,76 km (ok. 1%),
natomiast silnie zmienionych –
25121,78 km (ok. 38,5%).

Na obszarze d o r z e c z a
O d r y ca∏kowita d∏ugoÊç
jednolitych cz´Êci wód
powierzchniowych rzek
wynosi 41519,10 km,
z czego d∏ugoÊç naturalnych
to 21597,02 km (ok. 52%).
D∏ugoÊç sztucznych cz´Êci
wód powierzchniowych
– 941,98 km (ok. 2,3%)
natomiast silnie zmienionych
– 18980,10 km (ok. 45,7%).

PodejÊcie Wspólnot Europejskich do jakoÊci wody w rzekach,
jeziorach oraz gospodarki wodnej nabra∏o nowego wymiaru
w 2000 roku wraz z ustanowieniem Ramowej Dyrektywy Wodnej
(RDW). Jej g∏ównym celem jest ochrona wód dla przysz∏ych pokoleƒ. Celem operacyjnym jest osiàgni´cie do roku 2015 lub utrzymanie dobrego stanu wód, czyli stanu jak najmniej zak∏óconego dzia∏alnoÊcià cz∏owieka. Dyrektywa zobowiàzuje do prowadzenia takiej
polityki wodnej, która zapewni ludziom dost´p do czystej wody pitnej
po rozsàdnej cenie, która umo˝liwi rozwój gospodarczy i spo∏eczny przy
równoczesnym poszanowaniu potrzeb Êrodowiska naturalnego. Polityka taka ma zostaç zrealizowana poprzez opracowanie i wdro˝enie planów gospodarowania wodami i zawartych w nich dzia∏aƒ zapewniajàcych utrzymanie lub popraw´
stanu wód.

W trosce o zrównowa˝ony rozwój
- plany gospodarowania wodami
Plany gospodarowania wodami zgodnie z wymogami RDW oraz ustawy Prawo wodne, która transponuje do prawodawstwa krajowego zapisy RDW, sà podstawowym narz´dziem polityki wodnej. Plany te majà zapewniç szeroko rozumiany
rozwój, zarówno spo∏eczny, gospodarczy, jak i Êrodowiskowy. Opracowuje je Prezes Krajowego Zarzàdu Gospodarki
Wodnej w uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki wodnej (obecnie jest to Minister Ârodowiska).
Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza jest podsumowaniem wszelkich informacji i dzia∏aƒ, jakie zosta∏y
zebrane i wypracowane w ca∏ym procesie planistycznym. Zawiera mi´dzy innymi nast´pujàce elementy:

•

•
•
•
•

•

Na obszarze d o r z e c z a
D n i e s t r u ca∏kowita d∏ugoÊç
jednolitych cz´Êci wód
powierzchniowych rzek
wynosi 128,84 km, z czego
d∏ugoÊç naturalnych to
34,96 km (ok. 27%),
(ok. 27%), natomiast silnie
zmienionych – 93,88 km (ok.73%).

Na obszarze dorz e cz a ¸ a b y
ca∏kowita d∏ugoÊç jednolitych cz´Êci
wód powierzchniowych rzek wynosi
158,55 km, sà to wody naturalne.

dorzecze ¸aby

Planowanie jest procesem realizowanym na obszarach dorzeczy, obejmujàcym wszystkie rodzaje wód: powierzchniowe,
podziemne, przejÊciowe i przybrze˝ne. W Polsce wydzielono 10 obszarów dorzeczy, które znajdà Paƒstwo na mapie. Dla
tych obszarów w roku 2008 po raz pierwszy opracowano projekty planów gospodarowania wodami.

Dlaczego plany sà wa˝ne?

dorzecze Dunaju
Na obszarze dorzecza Dunaju ca∏kowita d∏ugoÊç jednolitych
cz´Êci wód powierzchniowych rzek wynosi 210,45 km,
z czego d∏ugoÊç naturalnych to 140,11 km (ok. 66,5%),
natomiast silnie zmienionych - 70,34 km (ok. 33,5%).

„Dobry stan” dla wód powierzchniowych oznacza dobry stan ekologiczny i chemiczny,
dla wód podziemnych oznacza dobry stan iloÊciowy i chemiczny.
„Sztuczne cz´Êci wód” to wody powierzchniowe, które zosta∏y utworzone w miejscu,
gdzie wczeÊniej nie istnia∏y, a powsta∏y w wyniku dzia∏alnoÊci cz∏owieka (np. kana∏ wybudowany do celów ˝eglugowych).

•
•

Charakterystyk´ obszaru dorzecza wraz z: wykazem jednolitych cz´Êci wód (czyli obszarów wyznaczonych na potrzeby prowadzenia dzia∏aƒ planistycznych), wykazem obszarów chronionych, celami Êrodowiskowymi ustanowionymi
dla jednolitych cz´Êci wód i obszarów chronionych.
Podsumowanie oceny wp∏ywu dzia∏alnoÊci cz∏owieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych.
Podsumowanie wykonanej analizy ekonomicznej zwiàzanej z korzystaniem z wód.
Map´ sieci monitoringu i opis programów monitoringowych opracowanych na potrzeby badania i oceny stanu wód.
Podsumowanie dzia∏aƒ, jakie nale˝y w przysz∏oÊci podjàç dla poprawy stanu wód, a które zosta∏y szczegó∏owo opisane w Programie wodno-Êrodowiskowym kraju, podsumowanie sposobów osiàgania celów Êrodowiskowych oraz
podsumowanie innych szczegó∏owych programów i planów istotnych dla ró˝nych sektorów gospodarki dla obszarów dorzecza.
Podsumowanie dzia∏aƒ podj´tych w celu informowania spo∏eczeƒstwa i konsultacji spo∏ecznych, wraz ze wskazaniem zg∏oszonych uwag i zmian wprowadzonych do planu na ich podstawie.
Wykaz w∏adz, instytucji w∏aÊciwych w sprawach gospodarowania wodami.
Sposoby i procedury pozyskiwania informacji êród∏owych na potrzeby sporzàdzania planu oraz spodziewane rezultaty Êrodowiskowe, jakie b´dzie mo˝na osiàgnàç po wprowadzeniu w ˝ycie za∏o˝eƒ planu gospodarowania
wodami.

„Silnie zmienione cz´Êci wód” to wody powierzchniowe, które uleg∏y przekszta∏ceniu
na skutek dzia∏alnoÊci cz∏owieka (poprzez regulacje, przesuni´cia, zabudow´ technicznà, itp.).
„Jednolita cz´Êci wód powierzchniowych” oznacza oddzielny i znaczàcy element
wód powierzchniowych (jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wody,
rzeka, strumieƒ, kana∏, itp.).

dorzecze Dniestru

„Jednolita cz´Êç wód podziemnych”
oznacza okreÊlonà obj´toÊç wód podziemnych wyst´pujàcà w obr´bie warstwy wodonoÊnej lub zespo∏u
warstw wodonoÊnych.

Zasada zrównowa˝onego rozwoju jest obecnie nadrz´dnym kierunkiem dzia∏aƒ polityki paƒstwa. Termin „zrównowa˝ony rozwój” oznacza stworzenie takich warunków
wzrostu gospodarczego, których utrzymanie w przysz∏oÊci nie spowoduje wyeksploatowania bogactw naturalnych oraz nie b´dzie niekorzystne dla ˝adnej
grupy spo∏ecznej. Plany gospodarowania wodami b´dà wp∏ywa∏y na sytuacj´ spo∏eczno-gospodarczà ca∏ego kraju oraz stanà si´ narz´dziem wspó∏czesnej polityki wodnej, majàcym zapewniç zaspokojenie potrzeb cz∏owieka i gospodarki w wod´. Takie podejÊcie do zarzàdzania wodami oznacza
koniecznoÊç pewnych ograniczeƒ w dotychczasowym korzystaniu z wód
oraz zmian´ w podejÊciu do korzystania ze Êrodowiska wodnego. Wdro˝enie dzia∏aƒ zmierzajàcych do osiàgni´cia dobrego stanu wód, przewidzianych w planach gospodarowania wodami, wiàzaç si´ b´dzie równie˝
z kosztami realizacji tych dzia∏aƒ, które poniosà wszyscy u˝ytkownicy. RównoczeÊnie poprawa stanu wód, jaka nastàpi dzi´ki wdro˝eniu planów gospodarowania wodami, stworzy nowe mo˝liwoÊci szeroko poj´tego rozwoju.
Wdro˝enie planów gospodarowania wodami b´dzie zatem mia∏o wp∏yw na
wszystkich mieszkaƒców.
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Czysta woda i naturalne Êrodowisko
– programy dzia∏aƒ
Jednym z wa˝niejszych elementów planów gospodarowania wodami sà programy dzia∏aƒ.
Ich wdro˝enie ma zapewniç popraw´ jakoÊci wszystkich wód oraz popraw´ stanu ca∏ego Êrodowiska wodnego. Dzia∏ania zaproponowane w planie gospodarowania wodami uj´to w grupy dzia∏aƒ z zakresu: gospodarki komunalnej, rolnictwa i leÊnictwa, przemys∏u, zagospodarowania przestrzennego oraz kszta∏towania stosunków wodnych i ochrony Êrodowiska wodnego. Osobno wyodr´bniono dzia∏ania organizacyjno-prawne i edukacyjne. Poni˝ej podsumowano dzia∏ania
zaproponowane w ka˝dej z tych kategorii.

V. KSZTA¸TOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH
ORAZ OCHRONA EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALE˚NYCH (WTYM MORFOLOGIA
I ZACHOWANIE CIÑG¸OÂCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW)
W kategorii tej zaplanowano dzia∏ania majàce na celu ochron´ ekosystemów zale˝nych od wód. WÊród dzia∏aƒ tych znajdujà si´:

•
•
•

bie˝àca ochrona walorów przyrodniczych: zespo∏ów przyrodniczo-krajobrazowych, u˝ytków ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych,
ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,
zapewnienie ciàg∏oÊci rzek i potoków poprzez udro˝nienie obiektów stanowiàcych przeszkod´ dla migracji ryb (budowa, modernizacja przep∏awek, realizacj´ programów renaturyzacyjnych).

I. GOSPODARKA KOMUNALNA
W kategorii tej uj´to dzia∏ania majàce na celu rozwiàzanie problemów zwiàzanych z zaopatrzeniem w wod´, odprowadzaniem i oczyszczaniem Êcieków komunalnych oraz sk∏adowaniem odpadów. WÊród dzia∏aƒ znajdujà si´ mi´dzy innymi:
• budowa i modernizacja oczyszczalni Êcieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
• budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników oraz przydomowych oczyszczalni Êcieków, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni Êcieków w terenie nieaglomeracyjnym, kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystoÊci p∏ynnych
i osadów Êciekowych z przydomowych oczyszczalni,

Kategoria ta obejmuje dzia∏ania prawne, jak równie˝ organizacyjne i edukacyjne konieczne do przeprowadzenia w celu
osiàgni´cia poprawy stanu wód. WÊród nich znajdujà si´ mi´dzy innymi:
• opracowanie warunków korzystania z wód regionu i zlewni, oraz dla obszaru o podwy˝szonych celach Êrodowiskowych,
• wzmocnienie zaplecza technicznego stanowisk zwiàzanych z ochronà Êrodowiska (m.in. komputeryzacja), szkolenia
merytoryczne pracowników realizujàcych zadania ochrony Êrodowiska,

•

•

•

optymalizacja zu˝ycia wody: modernizacja sieci wodociàgowej, wprowadzenie ograniczeƒ w zu˝yciu wód podziemnych na cele socjalno-bytowe, produkcji ˝ywnoÊci czy te˝ artyku∏ów farmaceutycznych,
zamkni´cie niezabezpieczonych sk∏adowisk odpadów komunalnych, kontrola sk∏adowisk, budowa (rozbudowa) sk∏adowisk
odpadów komunalnych, likwidacja ognisk zanieczyszczeƒ (dzikich sk∏adowisk), zagospodarowanie osadów Êciekowych.

II. ROLNICTWO I LEÂNICTWO
W kategorii tej uj´to dzia∏ania majàce na celu ograniczenie zanieczyszczeƒ pochodzenia rolniczego oraz zwi´kszenie lesistoÊci i ochron´ bioró˝norodnoÊci w lasach. WÊród dzia∏aƒ znajdujà si´:

• redukcja zanieczyszczenia wód spowodowanego przez azotany pochodzenia rolniczego, mi´dzy innymi poprzez w∏a•
•
•
•
•

Êciwe stosowanie nawozów i Êrodków ochrony roÊlin oraz w∏aÊciwe przechowywanie nawozów naturalnych,
monitorowanie wód w odniesieniu do zwiàzków azotu oraz czynników wywo∏ujàcych eutrofizacj´, analiza koniecznoÊci wyznaczenia obszarów szczególnie nara˝onych na azotany pochodzenia rolniczego, ocena stopnia eutrofizacji wód,
przeciwdzia∏anie erozji i wyp∏ukiwaniu zanieczyszczeƒ poprzez w∏aÊciwà upraw´ gleby, stosowanie mi´dzyplonów
i wsiewek poplonowych, tworzenie pasów zieleni, zakrzaczeƒ, zadrzewieƒ Êródpolnych,
wspieranie rolnictwa ekologicznego i zrównowa˝onego,
tworzenie stref buforowych wzd∏u˝ cieków i zbiorników wodnych oraz tworzenie korytarzy ekologicznych,
regulacja lesistoÊci (wdra˝anie krajowego i wojewódzkiego programu zwi´kszenia lesistoÊci prowadzone zgodnie z planami urzàdzania lasów dla poszczególnych nadleÊnictw) i ochrona bioró˝norodnoÊci w lasach.

III. PRZEMYS¸
W kategorii tej zaplanowano dzia∏ania majàce na celu redukcj´ zanieczyszczeƒ pochodzenia przemys∏owego oraz racjonalne korzystanie z wody przez sektor przemys∏owy. Dzia∏ania te obejmujà miedzy innymi:
• racjonalizacj´ zu˝ycia wody przez zak∏ady przemys∏owe,
• zapobieganie zanieczyszczeniom odprowadzanym przez zak∏ady przemys∏owe, w tym zanieczyszczeniom powodowanym przez substancje niebezpieczne oraz zanieczyszczeniom powstajàcym w wyniku szkód i awarii wyst´pujàcych
w zak∏adach przemys∏owych,
• kontrol´ zak∏adów przemys∏owych oraz monitoring zak∏adów odprowadzajàcych Êcieki bezpoÊrednio do wód,
• popraw´ stopnia oczyszczania Êcieków z zak∏adów przemys∏owych,
• zapobieganie zanieczyszczeniom wynikajàcym z transportu i przewozu ∏adunków oraz
zanieczyszczeniom wynikajàcym z funkcjonowania ˝eglugi,
• rewitalizacj´ terenów zdegradowanych przez przemys∏ (w tym terenów powojskowych).

IV. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Kategoria ta obejmuje dzia∏ania zwiàzane z zagospodarowaniem przestrzennym, uwzgl´dniajàce wymagania ochrony Êrodowiska. Dzia∏ania
te obejmujà:
• opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzgl´dniajàcych wymagania i zasady ochrony Êrodowiska,
w szczególnoÊci dotyczàce: ustalonych stref ochrony uj´ç wód, obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz stref zagro˝eƒ powodzià, korytarzy ekologicznych stanowiàcych doliny rzek
i cieków, obszarów i obiektów przyrody prawnie chronionych, obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych, obszarów ograniczonego
u˝ytkowania, rozwoju systemów infrastruktury technicznej zw∏aszcza gospodarki wodno–Êciekowej i gospodarki odpadami, wyznaczenia rezerw
terenów dla potrzeb lokalizacji obiektów i urzàdzeƒ infrastruktury ochrony Êrodowiska, a tak˝e produkujàcych energi´,
• utrzymanie obecnej struktury gruntów, nie zmniejszanie trwa∏ych u˝ytków zielonych.

VI. DZIA¸ANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE

•

•

propagowanie idei zrównowa˝onego rozwoju i upowszechnianie informacji o podejmowanych dzia∏aniach, akcjach
i kampaniach na rzecz aktywnej ochrony Êrodowiska,
dost´p do informacji, informowanie mieszkaƒców o jakoÊci wody przeznaczonej do spo˝ycia i jakoÊci wody w kàpielisku, prowadzenie bazy danych o Êrodowisku i udost´pnianie informacji przez Paƒstwowà Inspekcj´ Ochrony Ârodowiska, publiczne udost´pnianie informacji w zakresie planów ochrony Êrodowiska i planów gospodarki odpadami,
wprowadzenie zmian w zakresie polityki op∏at za wod´ i Êcieki, analiza op∏at i koncesji za korzystanie z zasobów
wodnych a tak˝e zwolnieƒ z tych op∏at.

Wspólne planowanie
- III tura konsultacji spo∏ecznych
Ka˝dy z nas mo˝e mieç swój wk∏ad w kszta∏towanie swojego otoczenia oraz wspó∏tworzenie warunków swojego rozwoju. Tym gor´cej zapraszamy do wzi´cia udzia∏u w III turze konsultacji spo∏ecznych, która rozpocz´∏a si´ 22 grudnia
2008 r., a zakoƒczy si´ 22 czerwca 2009 r. Zaplanujmy razem, jak b´dziemy zarzàdzaç wodami. Spróbujmy zaplanowaç
efektywne kosztowo i akceptowalne spo∏ecznie dzia∏ania, które pozwolà na osiàgni´cie dobrego stanu wód.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania si´ z opracowanym dla Paƒstwa „streszczeniem” projektów planów gospodarowania wodami, które przybli˝y Paƒstwu temat III tury konsultacji, szczegó∏y projektów planów dla poszczególnych obszarów dorzeczy oraz wyjaÊni wszelkie techniczne poj´cia u˝ywane przy opracowaniu planów. Zach´camy równie˝ do zapoznania si´ z ankietà, która umo˝liwi Paƒstwu przekazanie nam swoich uwag, wàtpliwoÊci i opinii. Mamy nadziej´, ˝e zechcà Paƒstwo razem z nami zatroszczyç si´ o stan naszych wód.
Po przeprowadzeniu konsultacji spo∏ecznych projektów planów gospodarowania wodami, wys∏uchaniu, przeanalizowaniu
i uwzgl´dnieniu uwag, naniesione zostanà zmiany w przygotowanych projektach planów. Projekty te zostanà równie˝ zaopiniowane przez Krajowà Rad´ Gospodarki Wodnej i rady gospodarki wodnej regionów wodnych. Pod koniec 2009 roku
zostanà opracowane ostateczne wersje planów gospodarowania wodami dla wy˝ej wymienionych obszarów dorzeczy. Plany te zostanà zatwierdzone przez Rad´ Ministrów.

trosce o wod´

„PROJEKTY PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI
NA OBSZARACH DORZECZY W POLSCE”

BROSZURA INFORMACYJNA

III tura konsultacji spo∏ecznych
22 grudnia 2008 – 22 czerwca 2009

Wspólne, lepsze jutro...
JeÊli pragnà Paƒstwo uzyskaç wi´cej materia∏ów oraz informacji, uprzejmie zapraszamy do odwiedzenia
naszych stron internetowych: www.kzgw.gov.pl oraz www.rdw.org.pl. Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Paƒstwu:
Krajowy Zarzàd Gospodarki Wodnej
ul. Âwi´tokrzyska 36, kl. IV; 00-116 Warszawa
Tel.: +48 (22) 37 20 240; Fax: +48 (22) 37 20 294; e-mail: kzgw@kzgw.gov.pl
oraz poszczególne regionalne zarzàdy gospodarki wodnej:
RZGW w Gdaƒsku
ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdaƒsk, www.rzgw.gda.pl
RZGW w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, www.rzgw.gliwice.pl
RZGW w Krakowie
ul. J. Pi∏sudskiego 22, 31-109 Kraków, www.krakow.rzgw.gov.pl
RZGW w Poznaniu
ul. Szewska 1, 61-760 Poznaƒ, www.rzgw.poznan.pl
RZGW w Szczecinie
ul. Tama Pomorzaƒska 13 A, 70-030 Szczecin, www.rzgw.szczecin.pl
RZGW w Warszawie
ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa, www.rzgw.warszawa.pl
RZGW we Wroc∏awiu
ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wroc∏aw, www.rzgw.wroc.pl

Sfinansowano ze Êrodków Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej na zamówienie
Prezesa Krajowego Zarzàdu Gospodarki Wodnej

