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ZNACZÑCE
Obszar Polski prawie w ca∏oÊci (99,7%)
nale˝y do zlewiska Morza Ba∏tyckiego,
w obr´bie którego najwi´kszà cz´Êç zajmuje dorzecze Wis∏y (55,7% powierzchni
kraju). Dorzecze Odry rozciàga si´ na
obszarze stanowiàcym 33,9% terytorium
Polski, rzeki Przymorza - 9,3%, dorzecze
Niemna - 0,8%. Tylko 0,2% powierzchni
Polski nale˝y do zlewiska Morza Czarnego i 0,1% - do zlewiska Morza Pó∏nocnego.

Zasoby
Zasoby wodne w Polsce, przypadajàce na jednego mieszkaƒca, sà mniejsze
ni˝ w krajach sàsiednich i znacznie ni˝sze ni˝ przeci´tne w Europie (zaledwie
ok. 36% Êredniej europejskiej).
Na zasoby wodne Polski sk∏adajà si´
zasoby wód:
• powierzchniowych (rzeki, jeziora,
kana∏y, zbiorniki wodne),
• podziemnych,
• zasoby morskich wód wewn´trznych
i wód morza terytorialnego.

FA K T Y

Rzeki
Wis∏a jest najwi´kszà rzekà w Polsce
i nale˝y do zlewiska Morza Ba∏tyckiego.
Jej d∏ugoÊç wynosi 1047 km, z czego
941 km ma charakter ˝eglowny. Powierzchnia dorzecza Wis∏y, bez delty, wynosi
194,4 tys. km2, z czego 168,7 tys. km2
(87%) znajduje si´ w Polsce. Pozosta∏a
cz´Êç dorzecza nale˝y do S∏owacji (1%),
Ukrainy (6%) i Bia∏orusi (6%). Wis∏´, z
uwagi na warunki hydrologiczne, dzieli
si´ na trzy odcinki: Wis∏´ Górnà, Ârodkowà i Dolnà.
Odra jest drugà co do wielkoÊci rzekà
w Polsce. Jej d∏ugoÊç wynosi 854 km,

Obszary dorzeczy

z czego 742 km w granicach Polski.
Powierzchnia dorzecza Odry wynosi
118,9 tys. km2, w tym 106,1 tys. km2
(89,2%) znajduje si´ na terenie Polski.
Odr´, ze wzgl´du na warunki hydrologiczne, dzieli si´ na trzy odcinki: Odr´
Górnà, Ârodkowà i Dolnà.
Warta jest trzecià co do wielkoÊci
rzekà w Polsce. Stanowi prawy dop∏yw
Odry o d∏ugoÊci 808 km i powierzchni
dorzecza 54,5 tys. km2.

Jeziora
W Polsce jest ok. 9 tys. jezior o powierzchni powy˝ej 1 ha. Wyst´pujà one
g∏ównie w pó∏nocnej cz´Êci kraju, na
pojezierzach: Pomorskim, Wielkopolskim, Mazurskim i Litewskim. Poza pó∏nocnà cz´Êcià Polski, wi´ksze skupisko
jezior wyst´puje w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci kraju, na Polesiu Podlaskim.
¸àczna powierzchnia jezior w Polsce stanowi ok. 1% powierzchni kraju.
Najwi´ksze polskie jezioro - Âniardwy
– ma powierzchni´ 113 km2, najg∏´bsze
to Haƒcza - 108 m.

Morze Ba∏tyckie
i strefa przybrze˝na

Zgodnie z ustawà z dnia 3.06.2005 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. nr 130, poz. 1087), Polska zosta∏a podzielona na obszary dorzeczy Wis∏y i Odry oraz 8 obszarów dorzeczy mi´dzynarodowych. Przedstawia to
niniejsza mapka.

Powierzchnia obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 32677 km2.
Stanowià one 8,5% powierzchni ca∏ego
Morza Ba∏tyckiego.
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GOSPODARKA

WODNA
Gospodarka wodna jest jednym
z dzia∏ów gospodarki narodowej, silnie
zwiàzanym z innymi dziedzinami ˝ycia
gospodarczego. Zadaniem gospodarki
wodnej, rozumianej jako dzia∏alnoÊç gospodarcza oraz naukowa, jest racjonalne

kszta∏towanie i wykorzystanie zasobów
wód powierzchniowych i podziemnych,
z uwzgl´dnieniem ich iloÊci i jakoÊci.
Za g∏ówne zadania gospodarki
wodnej w Polsce uznaje si´:
• popraw´ stanu czystoÊci wód
powierzchniowych i podziemnych;
• zapewnienie odpowiedniej iloÊci
i jakoÊci wody dla ludnoÊci, przemys∏u
oraz na potrzeby rolnictwa;
• ochron´ przed powodzià i suszà;
• ochron´ wód przed zanieczyszczeniami oraz ich niew∏aÊciwà lub nadmiernà
eksploatacjà;
• utrzymanie i poprawa stanu ekosystemów wodnych i od wody zale˝nych;
• stworzenie warunków do energetycznego, rybackiego oraz transportowego
wykorzystania zasobów wodnych;
• zaspokojenie potrzeb zwiàzanych
z turystykà, sportem oraz rekreacjà.

Podstawowym aktem prawnym
regulujàcym sprawy gospodarowania wodami w Polsce jest
ustawa z dnia 18.07.2001 r.
Prawo wodne (Dz.U. nr 115,
poz. 1229 z póêniejszymi zmianami).
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CELE KIERUNKOWE
G O S P O DA R K I W O D N E J
(wyciàg ze Strategii Gospodarki Wodnej przyj´tej przez Rad´ Ministrów RP 13.09.2005 r.)
CEL I
Zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludnoÊci i gospodarki,
przy poszanowaniu zasad zrównowa˝onego u˝ytkowania wód, zamierza si´ osiàgnàç poprzez:
• opracowanie i wdra˝anie Krajowego
Programu Retencjonowania Wód;
• zwi´kszenie zasobów dyspozycyjnych poprzez dokoƒczenie budowy wielozadaniowych zbiorników retencyjnych
oraz rozwój ma∏ej retencji wodnej oraz
budow´ nowych zbiorników retencyjnych
o znaczeniu ponadregionalnym tam,
gdzie ich funkcje spo∏eczne i gospodarcze b´dà uzasadnia∏y wysokoÊç
nak∏adów;
• zwi´kszenie zasobów wód dla produkcji rolnej poprzez rozwój ma∏ej retencji wodnej oraz popieranie melioracji
nawadniajàcych;
• udost´pnianie obiektów pi´trzàcych
do budowy ma∏ych elektrowni wodnych;

• opracowanie i wdro˝enie zasady
zwrotu kosztów us∏ug wodnych;
• podniesienie jakoÊci wody pitnej;
• udokumentowanie warunków hydrogeologicznych na obszarach wydzielonych 123 zbiorników wód podziemnych
wymagajàcych szczególnej ochrony;
• utrzymanie i modernizacj´ istniejàcych dróg wodnych, zw∏aszcza o charakterze turystycznym.

CEL II
Osiàgni´cie i utrzymanie dobrego
stanu wód, a w szczególnoÊci ekosystemów wodnych i od wody zale˝nych, zamierza si´ osiàgnàç poprzez:
• opracowanie planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Wis∏y
i Odry oraz realizacj´ programów dzia∏aƒ
uj´tych w tych planach dla osiàgni´cia
celów Êrodowiskowych;
• realizacj´ programów wodno-Êrodowiskowych;
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• utworzenie programów monitoringu
wód powierzchniowych i podziemnych
na obszarach dorzeczy;
• realizacj´ zadaƒ Krajowego Programu Oczyszczania Âcieków Komunalnych;
• zapewnienie wyposa˝enia zak∏adów
sektora rolno-spo˝ywczego w oczyszczalnie Êcieków;
• doprowadzenie do wyposa˝enia
aglomeracji poni˝ej 2000 RLM w systemy kanalizacji i oczyszczalnie Êcieków;
• ograniczenie lub wyeliminowanie
substancji szczególnie szkodliwych
i azotanów wprowadzanych do wód;
• zagospodarowywanie osadów Êciekowych;
• realizacj´ przedsi´wzi´ç s∏u˝àcych
wype∏nianiu przepisów dyrektyw dotyczàcych ochrony przyrody (92/43/EWG,

79/409/EWG), ocen oddzia∏ywania na
Êrodowisko (85/337/EWG), du˝ych katastrof (Seveso, 96/82/WE), Êrodków
ochrony roÊlin (91/414/EWG).

CEL III
Podniesienie skutecznoÊci ochrony przed powodzià i skutkami suszy,
zamierza si´ osiàgnàç poprzez:
• opracowanie planów ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdzia∏ania skutkom suszy dla obszaru kraju;
• w∏aÊciwe utrzymanie koryt rzecznych
i stworzenie warunków dla swobodnego
sp∏ywu wód powodziowych i lodów;
• zwi´kszenie retencji dolinowej rzek
(wyznaczenie obszarów zalewowych
i polderów);

• stymulowanie dzia∏aƒ zatrzymujàcych wod´ w glebie poprzez modernizacj´ melioracji szczegó∏owych (nawadnianie);
• popraw´ stanu technicznego budowli hydrotechnicznych zagra˝ajàcych
bezpieczeƒstwu, w tym obowiàzkowe
wykonywanie robót remontowych i modernizacyjnych na podstawie monitoringu sprawnoÊci technicznej;
• budow´ i modernizacj´ urzàdzeƒ
przeciwpowodziowych (zbiorników, stopni, wa∏ów przeciwpowodziowych, polderów);
• utrzymanie rzek i zwiàzanej z nimi
infrastruktury w dobrym stanie technicznym, odnowienie floty lodo∏amaczy dla
zapewnienia swobodnego sp∏ywu wód
Wis∏y i Odry w okresach zlodzenia,
• komunalizacj´ wa∏ów przeciwpowodziowych (ewentualna sugestia przekazywania obwa∏owaƒ samorzàdom
lokalnym w celu poprawy ich utrzymania i
konserwacji);
• tworzenie systemu obowiàzkowych
ubezpieczeƒ majàtku od powodzi.
Istotnà rol´ w realizacji celów gospodarki wodnej odgrywaç b´dà plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry i dorzecza Wis∏y, których
przygotowanie przewidywane jest do
roku 2009, a tak˝e plany ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdzia∏ania skutkom suszy na obszarze kraju, które majà
byç ukoƒczone w roku 2007.
Przy opracowaniu planów gospodarowania wodami wa˝nà rol´ odgrywaç b´dzie udzia∏ spo∏eczeƒstwa.
Wype∏nieniem wymogu udzia∏u
spo∏eczeƒstwa w podejmowaniu decyzji
w zakresie gospodarowania wodami
by∏o powo∏anie Regionalnych Rad Gospodarki Wodnej przy dyrektorach Regionalnych Zarzàdów Gospodarki Wodnej
oraz Krajowej Rady Gospodarki Wodnej
przy ministrze w∏aÊciwym do spraw gospodarki wodnej.
Rady te, jako organy opiniodawczodoradcze, wyra˝ajà opinie w sprawach
gospodarowania wodami, a w szczególnoÊci w zakresie projektów planów, programów, konkretnych przedsi´wzi´ç
inwestycyjnych, dzia∏aƒ w zakresie odbudowy ekosystemów zdegradowanych
przez eksploatacj´ zasobów wodnych.
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ORGANY I I N S T Y T U C J E
zwiàzane z gospodarkà wodnà
• Ministerstwo Ârodowiska
• Biuro Gospodarki Wodnej (do czasu
powo∏ania Krajowego Zarzàdu
Gospodarki Wodnej)
• Regionalne Zarzàdy Gospodarki
Wodnej (RZGW)
• Wojewódzkie Zarzàdy Melioracji
i Urzàdzeƒ Wodnych
• Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
• Paƒstwowy Instytut Geologiczny
• G∏ówny Inspektorat Ochrony
Ârodowiska
• Wojewódzkie Inspektoraty
Ochrony Ârodowiska
• Urz´dy Wojewódzkie
• Urz´dy Marsza∏kowskie
• Starostwa powiatowe
• Gminy
Zgodnie z ustawà Prawo wodne, na
czelnym organem administracji rzàdowej
w∏aÊciwym w sprawach gospodarowania
wodami w Polsce jest Minister Ârodowiska. Za wykonywanie w jego imieniu zadaƒ z zakresu gospodarki wodnej odpowiedzialna jest dwuinstancyjna administracja rzàdowa:
• Krajowy Zarzàd Gospodarki Wodnej,
którym kieruje Prezes KZGW (obecnie
zadania Prezesa KZGW pe∏ni Minister
Ârodowiska),
• Regionalne Zarzàdy Gospodarki
Wodnej, którymi kierujà dyrektorzy RZGW.

• sprawowanie nadzoru nad podporzàdkowanymi jednostkami.
Najwa˝niejszymi instytucjami w∏aÊciwymi w sprawach gospodarowania wodami
w regionie wodnym sà Regionalne Zarzàdy Gospodarki Wodnej (RZGW)
– terenowe organy administracji rzàdowej
niezespolonej.
W lutym 2000 r. Minister Ârodowiska
utworzy∏ Biuro Gospodarki Wodnej.
Celem dzia∏ania Biura jest zharmonizowanie dzia∏alnoÊci Regionalnych Zarzàdów oraz pomoc w organizowaniu dzia∏aƒ s∏u˝àcych racjonalnemu wykorzystywaniu, utrzymywaniu i ochronie zasobów
wodnych.
Administrowanie wodami powierzchniowymi Skarbu Paƒstwa, nieb´dàcymi w
gestii Regionalnych Zarzàdów, jest podzielone mi´dzy Wojewódzkie Zarzàdy
Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych, które sà
podleg∏e samorzàdom wojewódzkim
oraz Agencj´ NieruchomoÊci Rolnych.
System zarzàdzania zasobami wodnymi obejmuje zarówno administracj´ rzà-

dowà, jak i samorzàdowà. Zadania
natury planistycznej oraz zadania wykonawcze i inwestycyjne le˝à w gestii
samorzàdów wszystkich szczebli: wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Instrumentami, które umo˝liwiajà realizacj´ tych zadaƒ, sà m.in. strategia rozwoju województwa, wojewódzki program
zrównowa˝onego rozwoju i ochrony Êrodowiska oraz sporzàdzane przez gminy
miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego.
Zadania regulujàce sytuacj´ prawnà
korzystania z zasobów sà wykonywane
przez administracj´ rzàdowà, czyli wojewodów, a tak˝e przez starostów, jako zadania zlecone z zakresu administracji
rzàdowej.
Kontrolà przestrzegania przepisów oraz
monitoringiem Êrodowiska zajmuje si´
G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska, a
na terenie województw funkcj´ t´ wykonuje wojewoda poprzez Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Ârodowiska.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY GOSPODARKI WODNEJ
STAN OBECNY

Do najwa˝niejszych zadaƒ Ministra
Ârodowiska nale˝y:
• kszta∏towanie polityki paƒstwa poprzez inicjowanie odpowiednich aktów
prawnych, w tym m.in. majàcych na celu
kreowanie instrumentów prawnych i ekonomicznych s∏u˝àcych racjonalizacji wykorzystywania oraz ochronie jakoÊci zasobów wodnych;
• programowanie kierunków rozwoju
i zasad dzia∏ania gospodarki wodnej;
• wydawanie przepisów wykonawczych z zakresu gospodarki wodnej;

7

Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Ârodowiska
Opracowaniem za∏o˝eƒ i kierunków polityki Ministra Ârodowiska w zakresie gospodarowania wodami oraz realizacjà zadaƒ z niej wynikajàcych zajmuje si´ Departament Zasobów Wodnych (DZW) w Ministerstwie Ârodowiska. Do zadaƒ DZW nale˝y:
• kszta∏towanie ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych;
• utrzymanie Êródlàdowych wód powierzchniowych, stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, wraz z infrastrukturà technicznà;
• wykonywanie zadaƒ Ministra, jako reprezentujàcego SP,
w stosunku do mienia zwiàzanego z gospodarkà wodnà;
• nadzór nad realizacjà zadaƒ z zakresu budowy, modernizacji i utrzymania Êródlàdowych dróg wodnych;
• zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej oraz koordynacji przedsi´wzi´ç s∏u˝àcych os∏onie i ochronie przeciwpowodziowej;
• zapewnienie funkcjonowania paƒstwowej s∏u˝by hydrologiczno-meteorologicznej oraz wspó∏praca w zakresie funkcjonowania paƒstwowej s∏u˝by hydrogeologicznej;
• prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad RZGW
oraz merytorycznego nadzoru nad Instytutem Meteorologii
i Gospodarki Wodnej;
• prowadzenie spraw wynikajàcych z nadzoru Ministra nad
Biurem Gospodarki Wodnej;
• prowadzenie, w uzgodnieniu z Departamentem
Wspó∏pracy z Zagranicà, spraw zwiàzanych z realizacjà umów
mi´dzynarodowych w zakresie w∏aÊciwoÊci departamentu,
w tym wynikajàcych z:
– umów dwustronnych o gospodarowaniu wodami granicznymi,
STAN PO UTWORZENIU
KRAJOWEGO ZARZÑDU GOSPODARKI WODNEJ

– umowy o Mi´dzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed
Zanieczyszczeniem,
– Konwencji o ochronie i u˝ytkowaniu cieków transgranicznych i jezior mi´dzynarodowych wraz z Protoko∏ami,
– Porozumienia o Wspó∏pracy z Europejskà Organizacjà
Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych,
– Konwencji o zapobieganiu pustynnieniu;
• Wspó∏praca z G∏ównym Inspektoratem Ochrony Ârodowiska oraz Departamentem Wspó∏pracy z Zagranicà w zakresie
realizacji Konwencji o ochronie Êrodowiska morskiego obszaru
Morza Ba∏tyckiego z 1992 r.
Zestawienie aktów prawnych Wspólnot Europejskich
wdra˝anych przez Departamentu Zasobów Wodnych
w Ministerstwie Ârodowiska we wspó∏pracy z RZGW:
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE
z dnia 23 paêdziernika 2000 r. ustanawiajàca ramy wspólnotowego dzia∏ania w dziedzinie polityki wodnej.
2. Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r.
dotyczàca ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzàce ze êróde∏ rolniczych.
3. Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r.
dotyczàca oczyszczania Êcieków komunalnych.
4. Dyrektywa Rady 78/659/EWG z dnia 18 lipca 1978 r.
w sprawie jakoÊci s∏odkich wód wymagajàcych ochrony lub
poprawy w celu zachowania ˝ycia ryb.
5. Dyrektywa Rady 79/923/EWG z dnia 30 paêdziernika 1979 r.
w sprawie wymaganej jakoÊci wód, w których ˝yjà skorupiaki.
6. Dyrektywa Rady 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w
sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre
substancje niebezpieczne odprowadzane
do Êrodowiska wodnego Wspólnoty.
7. Dyrektywa Rady 75/440/EWG z dnia
16 czerwca 1975 r. dotyczàca wymaganej
jakoÊci wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej
w paƒstwach cz∏onkowskich.
8. Dyrektywa Rady 78/659/EWG z dnia 18
lipca 1978 r. w sprawie jakoÊci s∏odkich wód
wymagajàcych ochrony lub poprawy w celu
zachowania ˝ycia ryb.
9. Dyrektywa Rady 79/869/EWG z dnia 9
paêdziernika 1979 r. dotyczàca metod
pomiaru i cz´stotliwoÊci pobierania próbek
oraz analizy wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej
w paƒstwach cz∏onkowskich.
10. Dyrektywa Rady 80/68/EWG z 17.12.79 r.
w sprawie ochrony wód podziemnych przed
zanieczyszczeniem spowodowanym przez
niektóre substancje niebezpieczne.
Przygotowa∏a:
Iwona Gaw∏owska DZW, MÂ
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Utrzymywanie

wód powierzchniowych
Na obszarach administrowanych przez
Regionalne Zarzàdy Gospodarki Wodnej
znajduje si´:
- ok. 9300 km rzek, w tym ok. 3700
rzek ˝eglownych (756 km stanowià sztuczne drogi wodne, 320 km - jeziora ˝eglowne),
- blisko 13100 km potoków górskich,
- 27 wielofunkcyjnych zbiorników retencyjnych,
- 12 suchych zbiorników przeciwpowodziowych,
- 54 podpi´trzone jeziora,
- 136 jazów i 117 Êluz,
- 287 km wa∏ów przeciwpowodziowych,
- inne obiekty hydrotechniczne (wrota
przeciwpowodziowe, pompownie, pochylnie, porty, zimowiska),
- 2 rzeczne przejÊcia graniczne,
- budowle regulacyjne na rzekach o
podstawowym znaczeniu dla gospodarki
wodnej oraz na jeziorach i kana∏ach ˝eglownych,
- obiekty zabudowy potoków górskich.
Utrzymywanie wód polega na zachowaniu lub odtworzeniu stanu ich dna lub
brzegów oraz na konserwacji lub remoncie istniejàcych budowli regulacyjnych
w celu zapewnienia swobodnego sp∏ywu
wód oraz lodów, a tak˝e w∏aÊciwych warunków korzystania z wody.

Organami wykonujàcymi prawa w∏aÊcicielskie w stosunku do wód publicznych,
stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa,
sà:
• w stosunku do wód morza terytorialnego i morskich wód wewn´trznych
- minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki morskiej,
• w stosunku do wód podziemnych
oraz Êródlàdowych wód powierzchniowych, istotnych dla kszta∏towania zasobów

wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej - Prezes Krajowego Zarzàdu Gospodarki Wodnej (w chwili obecnej minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki wodnej),
• w stosunku do wód znajdujàcych si´
w granicach parku narodowego - dyrektor parku,
• w stosunku do wód istotnych dla
regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz pozosta∏ych wód - marsza∏ek województwa.

Utrzymywanie morskich wód wewn´trznych polega na budowie, utrzymywaniu i ochronie umocnieƒ brzegowych
oraz utrzymywaniu zabudowy ochronnej
w obr´bie pasa technicznego, ustanowionego przepisami ustawy o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Utrzymanie wód publicznych nale˝y do
obowiàzków w∏aÊciciela tj. Skarbu Paƒstwa, a wi´c w∏aÊciwie jednostki administrujàce wodami Êrodki na ten cel otrzymujà z bud˝etu paƒstwa.
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REGIONALNE ZARZÑDY
GOSPODARKI WODNEJ
Od 1991 r. zarzàd gospodarkà wodnà sprawuje 7 Regionalnych Zarzàdów Gospodarki Wodnej. Obszar ich
dzia∏ania przedstawiony jest
na mapie.
G∏ównà rolà RZGW jest zarzàdzanie wodami na obszarze nadzorowanych zlewni w
celu zapewnienia ludnoÊci
wody pitnej o odpowiedniej jakoÊci, ochrony wód przed
zanieczyszczeniem, ochrony
przed powodzià i suszà, zapewnienia wody dla przemys∏u, ˝eglugi i energetyki wodnej oraz administrowanie rzekami i kana∏ami w imieniu
Skarbu Paƒstwa.

Zadania RZGW
Zakres zadaƒ RZGW obejmuje prowadzenie gospodarki

RZGW

Warszawa Poznaƒ Kraków

Wroc∏aw Gdaƒsk Szczecin Gliwice

Powierzchnia w tys. km2
LudnoÊç w mln
Liczba województw w ca∏oÊci
Liczba województw w cz´Êci
Liczba powiatów
Liczba gmin
Liczba jednostek bilansowych
Liczba jednolitych cz´Êci
wód powierzchniowych
Liczba jednolitych cz´Êci
wód podziemnych
LesistoÊç (procent
powierzchni terenu, ppt)
Grunty orne i u˝ytki zielone (ppt)
Wody i obszary podmok∏e (ppt)
Zurbanizowanie (ppt)
Liczba zbiorników retencyjnych

112,3
9,6
2
9
139
906
23

54,6
6,8
8
72
396
18

43,7
5,9
0
5
63
456
10

39,5
6,3
1
4
67
352
12

35,5
4,3
1
2
52
284
21

20,4
1,6
3
29
133
16

7,8
4,2
3
37
155
5

1542

881

757

693

739

443

178

40

21

26

24

20

13

16

26,8%
68%
3%
3%
Zawarte
poni˝ej

29,2%
32%
64,5%
62%
1,4%
0,9%
2,3%
3,7%
3
14 (w tym 8

34,5%
60,5%
1%
4%
10

31,5%
62,1%
4,1%
2,3%
0

36%
57%
5%
2%
4

28,4%
53,6%
1,8%
16,2%
9 (1 w fazie

Liczba zbiorników
sztucznych wielofunkcyjnych
5
Parki narodowe
8
Parki krajobrazowe
36
Obszary chronionego krajobrazu Brak danych
Obszary chronione
sieci NATURA 2000
96
Inspektoraty
7
Nadzory Wodne
17
Gospodarstwa pomocnicze
1
Obwody rybackie
683

w administracji)

przygotowaƒ do realizacji)

21
3
19
72

13
9
153

21
2
21
46

11
2
16
98

3
1
10
16

6
91

35
3
18
1
576

46
8
33
1
94

24
6
7
1
104

30
2
11
1
640

34
4
249

12
4
6
24

Mapa Polski
z podzia∏em na obszary dzia∏ania
Regionalnych Zarzàdów Gospodarki Wodnej
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wodnej w regionie w zakresie
okreÊlonym w ustawie z dnia
18.07.2001 r. Prawo wodne
(Dz.U. Nr 115, poz. 1229
z póêniejszymi zmianami),
w szczególnoÊci:
• gospodarowanie mieniem
Skarbu Paƒstwa w zakresie
gospodarki wodnej (w imieniu
Prezesa Krajowego Zarzàdu
Gospodarki Wodnej), zwiàzane z utrzymywaniem wód lub
urzàdzeƒ wodnych b´dàcych
w administracji RZGW;
• pe∏nienie funkcji inwestora
w zakresie gospodarki wodnej
w regionie wodnym;
• wykonywanie obowiàzków
w∏aÊciciela Êródlàdowych wód
powierzchniowych;
• sporzàdzanie identyfikacji
znaczàcych oddzia∏ywaƒ antro-

pogenicznych i ocen ich wp∏ywu na stan wód powierzchniowych i podziemnych w regionie wodnym;
• sporzàdzanie identyfikacji
oddzia∏ywaƒ zmian poziomów
wód podziemnych;
• sporzàdzanie i prowadzenie wykazów obszarów chronionych na podstawie przepisów ustawy oraz przepisów
odr´bnych;
• opracowywanie warunków
korzystania z wód regionu
wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni;
• opiniowanie projektów gminnych, powiatowych i wojewódzkich planów gospodarki
odpadami w zakresie ochrony
zasobów wodnych;
• opracowywanie projektów
planów ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego;
• opracowywanie studiów
ochrony przeciwpowodziowej
w regionie wodnym;
• opracowywanie analiz ekonomicznych zwiàzanych z korzystaniem z wód w regionie
wodnym;
• sporzàdzanie wykazów:
- wód powierzchniowych
i podziemnych, które sà lub
mogà byç wykorzystywane do
zaopatrzenia ludnoÊci w wod´
przeznaczonà do spo˝ycia,
- wód powierzchniowych
wykorzystywanych do celów

rekreacyjnych, a w szczególnoÊci do kàpieli,
- wód powierzchniowych
przeznaczonych do bytowania
ryb, skorupiaków i mi´czaków
lub innych organizmów w warunkach naturalnych oraz
umo˝liwiajàcych migracj´ ryb,
- wód wra˝liwych na zanieczyszczenie zwiàzkami azotu
ze êróde∏ rolniczych;
• koordynowanie dzia∏aƒ
zwiàzanych z ochronà przed
powodzià oraz suszà w regionie wodnym, w szczególnoÊci
prowadzenie oÊrodków koordynacyjno-informacyjnych
ochrony przeciwpowodziowej;
• prowadzenie katastru wodnego dla regionu wodnego;
• wyst´powanie na prawach
strony w post´powaniach administracyjnych, prowadzonych na podstawie przepisów
ustawy w sprawach dotyczàcych regionu wodnego;
• uzgadnianie dokumentów
majàcych na celu prawid∏owe
gospodarowanie wodami, w
tym w szczególnoÊci ochron´
zasobów wodnych oraz ludzi i
mienia przed powodzià:
- studium uwarunkowaƒ i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz
strategii rozwoju województw
w zakresie zagospodarowania
obszarów nara˝onych na niebezpieczeƒstwo powodzi,

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego województw w zakresie zagospodarowania stref ochronnych
uj´ç wody, obszarów ochronnych zbiorników wód Êródlàdowych i obszarów nara˝onych na niebezpieczeƒstwo
powodzi,
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia
27.03.2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
oraz decyzji o warunkach
zabudowy dla przedsi´wzi´ç
wymagajàcych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do
wydania którego organem
w∏aÊciwym jest wojewoda;
• wykonywanie kontroli gospodarowania wodami;
• planowanie przedsi´wzi´ç
zwiàzanych z odbudowà ekosystemów zdegradowanych
przez eksploatacj´ zasobów
wodnych;
• oddawanie w u˝ytkowanie
za op∏atà rocznà (na podstawie umowy) obwodów rybackich;
• oddawanie w u˝ytkowanie
za op∏atà rocznà (w formie
aktu notarialnego) gruntów
stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa pokrytych wodami;
• ustanawianie (w drodze
aktu prawa miejscowego) stref
ochronnych uj´ç wody na
wniosek i koszt w∏aÊciciela
uj´cia wody;
• ustanawianie (w drodze
aktu prawa miejscowego) obszarów ochronnych zbiorników wód Êródlàdowych, na
podstawie planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza;
• okreÊlenie (w drodze rozporzàdzenia) wód powierzch-

niowych i podziemnych wra˝liwych na zanieczyszczenie
zwiàzkami azotu ze êróde∏ rolniczych oraz obszarów szczególnie nara˝onych, z których
odp∏yw azotu ze êróde∏ rolniczych do tych wód nale˝y
ograniczyç;
• ustalanie nale˝noÊci (na
podstawie informacji sk∏adanej przez zak∏ad) za korzystanie ze Êródlàdowych dróg wodnych oraz urzàdzeƒ wodnych stanowiàcych w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa (˝egluga oraz
przewóz ludzi lub towarów
obiektami p∏ywajàcymi, holowanie lub sp∏aw drewna,
korzystanie ze Êluz lub pochylni), usytuowanych na Êródlàdowych wodach powierzchniowych;
• uzgadnianie projektów list
przedsi´wzi´ç priorytetowych
w zakresie przedsi´wzi´ç dotyczàcych gospodarki wodnej
na terenie regionu, przedk∏adanych przez wojewódzkie
fundusze ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej.
Wszystkie powy˝sze zadania uwzgl´dniajà potrzeby
ochrony przyrody w celu zachowania lub poprawy istniejàcego stanu ekologicznego
wód.

Obecnie wa˝nym zadaniem RZGW sà dzia∏ania
zwiàzane z poprawà jakoÊci wód, czyli z wdra˝aniem
Ramowej Dyrektywy Wodnej.
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Regionalny Zarzàd Gospodarki Wodnej

w Gdaƒsku

Inspektoraty i Nadzory Wodne RZGW w Gdaƒsku

Obszar dzia∏ania RZGW w
Gdaƒsku to dorzecze Dolnej
Wis∏y od miejscowoÊci Korabniki do ujÊcia do Morza Ba∏tyckiego, zlewnie rzek Przymorza
na zachód od Wis∏y do rzeki
S∏upi w∏àcznie, a tak˝e zlewnie
rzek Przymorza na wschód od
Wis∏y do rzeki Pas∏´ki w∏àcznie. RZGW Gdaƒsk obejmuje
dzia∏alnoÊcià obszar województwa pomorskiego, pó∏nocnà cz´Êç województwa
kujawsko-pomorskiego oraz
zachodnià cz´Êç warmiƒskomazurskiego.
G∏ównà osià hydrograficznà
i morfologicznà regionu jest
Dolina Wis∏y. Obszar ten wynosi 70,3% ca∏kowitej powierzchni regionu dolnej Wis∏y (tj.
24909,6 km2). Pozosta∏e 29,7%
powierzchni regionu stanowià
zlewnie rzek Przymorza.
Wody i obszary podmok∏e
to a˝ 4,1% powierzchni regionu Dolnej Wis∏y. Obszar RZGW
Gdaƒsk jest obszarem o naj-
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wi´kszej jeziornoÊci w Polsce.
WÊród najwi´kszych jezior
wymieniç nale˝y: ¸ebsko
(69,2 km2), Jeziorak (28,9
km2), Gardno (22,5 km2), ˚arnowieckie (14,1 km2), Charzykowskie (13,5 km2), Narie
(11,5 km2), Dru˝no (11,4 km2)
i Raduƒskie (10,9 km2). Na
obszarze regionu wodnego
Dolnej Wis∏y znajduje si´ 11
du˝ych sztucznych zbiorników
wodnych. Najwi´ksze z nich to
Koronowo (15,6 km2), ˚ur (3,0
km2) oraz zbiornik Pierzcha∏y
(2,4 km2).

W Toruniu znajduje si´ równie˝ Gospodarstwo Pomocnicze RZGW Gdaƒsk.
W administracji RZGW Gdaƒsk
znajduje si´:
• 529 km dróg wodnych
˝eglownych;
• 2001 km rzek nie˝eglownych;
• jeziora podpi´trzone – Systemat Jezior Warmiƒskich;
• 12 czynnych Êluz;
• 3 Êluzy wy∏àczone na trwa∏e
z eksploatacji (Êluza Brdy
ujÊcie, Przegalina Pó∏nocna
oraz Êluza na rzece Liwa);
• 5 pochylni;
• 18 jazów i przelewów zastawkowych;
• 8 czynnych wrót bezpieczeƒstwa - przeciwpowodziowe, przeciwsztormowe;
• 4 porty i zimowiska dla lodo∏amaczy;
• 2815 ostróg;
• 199 km opasek brzegowych, ubezpieczeƒ, nabrze˝y,
bulwarów;
• 89 budynków.

Budowle i urzàdzenia hydrotechniczne, poza Êluzà po∏udniowà w Przegalinie oraz wrotami bezpieczeƒstwa w Gdaƒsku na Op∏ywie Mot∏awy
(Wrota ˚u∏awskie) sà obiektami starymi, bowiem pochodzà
z XVII-XIX w. Najstarszym z
nich jest stopieƒ Kamienna
Grodza na rzece Mot∏awie w
Gdaƒsku. Obiekt zbudowano
w po∏owie XVII w. Aktualnie
funkcjonujà w nim samoczynne wrota przeciwsztormowe,
chroniàce miasto Gdaƒsk
przed powodzià od strony
Zatoki Gdaƒskiej.
Obiekty hydrotechniczne:
Bia∏a Góra, Przegalina Pó∏nocna oraz Kamienna Grodza
zosta∏y wpisane do rejestru
zabytków dawnego województwa elblàskiego oraz województwa gdaƒskiego, natomiast dla Êluzy miejskiej nr 2 w
Bydgoszczy trwa procedura
wpisywania do rejestru zabytków.

Administracja
i utrzymanie
obiektów
RZGW Gdaƒsk posiada 2
Inspektoraty: w Toruniu i Tczewie
oraz 11 podleg∏ych im Nadzorów Wodnych. Jednostki te reprezentujà RZGW w terenie oraz
wykonujà zadania bezpoÊrednio zwiàzane z utrzymaniem wód.

Obszar zarzàdzania zlewniowego RZGW w Gdaƒsku

Korzystanie z wód
Obszar RZGW Gdaƒsk to
region o najwi´kszych w Polsce zasobach wód p∏ynàcych
na jednego mieszkaƒca
– 10970 m3/r/Mk (577% Êredniej krajowej wynoszàcej 1900
m3/r/Mk). Na terenie RZGW
Gdaƒsk pobór wód odbywa
si´ jednak przede wszystkim z
wód podziemnych. Trzy istniejàce uj´cia powierzchniowe to
uj´cie dla Gdaƒska „Straszyn”
na rzece Raduni, uj´cie dla
Bydgoszczy „Czy˝kowko” oraz
uj´cie dla Torunia w Lubiczu
na Drw´cy.
Pobór wody ogó∏em w regionie wynosi 463,7 mln m3/r,
co stanowi 4,3% poboru krajowego. W strukturze zu˝ycia
wody w regionie Dolnej Wis∏y
najwi´kszy udzia∏ ma przemys∏

Obiekty hydrotechniczne RZGW Gdaƒsk

Warto zobaczyç
wi´kszy udzia∏ notuje si´ na
obszarze zlewni rzek Zalewu
WiÊlanego.
W strukturze wytwarzania
Êcieków w ca∏ym regionie
zdecydowanie przewa˝a gos-

niem szczególnie dla ujÊciowego odcinka Wis∏y sà powodzie zatorowe. Zagro˝enie
nimi wyst´puje zarówno w
okresie tworzenia si´ pokrywy
lodowej, jak i podczas wiosennego sp∏ywu lodów. Powodzie zatorowe, cz´sto wyst´pujàce w po∏àczeniu ze
spi´trzeniem sztormowym od
strony Zatoki Gdaƒskiej, stwarzajà bardzo du˝e zagro˝enie
dla terenów ˚u∏aw Gdaƒskich,
˚u∏aw Wielkich, a tak˝e dla
miasta Gdaƒska. Stàd jednym
z najistotniejszych dzia∏aƒ
RZGW jest prowadzenie skutecznej ochrony przeciwpowodziowej, w tym akcji lodo∏amania.

Wspó∏praca
mi´dzynarodowa
- 41,4% ca∏kowitego zu˝ycia.
Szczególnie dominujà tu obszary uprzemys∏owionego Trójmiasta oraz obszar zlewni rzek
uchodzàcych do Zalewu WiÊlanego, z silnym oÊrodkiem
przemys∏owym w Elblàgu.
Najmniejszy udzia∏ przemys∏u
w zu˝yciu wody wyst´puje na
obszarze terenów zlewni rzek
Przymorza – 14,7%. Pobór
wody przez gospodarstwa
domowe wynosi w ca∏ym
regionie 35,8%. Na rolnictwo
przypada 13,4%, a jego naj-

dami. WÊród nich wymieniç
nale˝y wspó∏prac´ z innymi
krajami nadba∏tyckimi w ramach projektu BERNET, dotyczàcego eutrofizacji Morza Ba∏tyckiego. Istotnym kierunkiem
jest równie˝ wspó∏praca z
Obwodem Kaliningradzkim w
zakresie zintegrowanego zarzàdzania dorzeczem Zalewu
WiÊlanego. W ostatnich latach
RZGW Gdaƒsk uczestniczy∏o
równie˝ w wielu projektach
pilota˝owych zwiàzanych z
wdra˝aniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.

podarka komunalna – 75,6%.
Relatywnie niewielki udzia∏
przemys∏u w tym zakresie, w
przeciwieƒstwie do zu˝ycia
wody, wynika z odprowadzania cz´Êci Êcieków do systemów komunalnych.

RZGW Gdaƒsk od wielu lat
uczestniczy aktywnie w mi´dzynarodowych projektach
zwiàzanych ze zrównowa˝onym gospodarowaniem wo-

W administracji RZGW
Gdaƒsk znajduje si´ jedna
z najciekawszych w skali Êwiatowej dróg wodnych – Kana∏
Elblàski. Jest on najd∏u˝szym
kana∏em ˝eglownym w Polsce. ¸àczy jezioro Dru˝no
z zespo∏em jezior OstródzkoI∏awskich.
Unikalne w skali europejskiej
urzàdzenia techniczne, jakimi
sà pochylnie, oraz pi´kny urozmaicony krajobraz na ca∏ej trasie stanowià niezapomnianà
atrakcj´ turystycznà. Pochylnie
Kana∏u Elblàskiego sà jedynymi dzia∏ajàcymi urzàdzeniami
tego typu na Êwiecie.
Zasadniczy kana∏ - ∏àczàcy
jezioro Dru˝no z jeziorem Szelàg - liczy 83,3 km d∏ugoÊci, w
tym 43,82 km przypada na
kana∏ sztuczny, a 39,48 km
stanowià jeziora. Wraz z odga∏´zieniami d∏ugoÊç Kana∏u
Elblàskiego wynosi 144,3 km.
Opracowanie:
Aleksandra Jankowska

Zagro˝enia
Obszar RZGW Gdaƒsk jest
zagro˝ony 4 typami powodzi:
opadowymi, roztopowymi, zatorowymi oraz sztormowymi.
Najpowa˝niejszym zagro˝e-
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Regionalny Zarzàd Gospodarki Wodnej

w Szczecinie
Jednostki bilansowe

Obszarem dzia∏ania RZGW
w Szczecinie jest region wodny Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego (DOiPZ), w obr´bie którego znajduje si´ Pobrze˝e Szczeciƒskie, zachodnia cz´Êç Pobrze˝a Koszaliƒskiego oraz Pojezierze Zachodniopomorskie.
Region wodny DOiPZ obejmuje dorzecze Odry od ujÊcia
Nysy ¸u˝yckiej do ujÊcia do
Roztoki Odrzaƒskiej wraz z Zalewem Szczeciƒskim (bez dorzecza Warty) oraz obszar dorzeczy rzek Przymorza Zachodniego od zachodniej granicy paƒstwa do zlewni rzeki
Wieprzy w∏àcznie wraz z obszarem Przymorza, znajdujàcym si´ mi´dzy zlewnià rzeki
Wieprzy i zlewnià rzeki S∏upi, a
tak˝e niewielkà cz´Êç po∏o˝onego g∏ównie po stronie niemieckiej dorzecza rzeki Ücker
(Uecker).
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Region wodny DOiPZ po∏o˝ony jest w obr´bie trzech województw: zachodniopomorskiego (87%), lubuskiego (7%)
i pomorskiego (6%).

Administrowanie
i utrzymanie wód
W odniesieniu do wód administrowanych, statutowym
zadaniem RZGW jest utrzymanie w nale˝ytym stanie tech-

nicznym koryt rzek i kana∏ów
oraz istniejàcych budowli regulacyjnych i hydrotechnicznych,
a tak˝e realizowanie zadaƒ
inwestycyjnych na tych wodach. Zadania te dyrektor
RZGW Szczecin realizuje przy
pomocy swoich jednostek terenowych - Nadzorów Wodnych
w Podjuchach, Widuchowej,
Gozdowicach i S∏ubicach.

– Regalica - stanowiàca
koƒcowy odcinek Odry, od km
730,5 do km 741,6;
– Odra Zachodnia, Studnica, MyÊliborska Struga, jezioro
Dàbie wraz z bocznymi akwenami, jezioro MyÊliborskie Wielkie oraz jezioro Stolsko.
Odra od ujÊcia Nysy ¸u˝yckiej (na d∏ugoÊci 161,7 km)
jest rzekà granicznà, stano-

Rzeki administrowane przez
RZGW Szczecin sà ciekami
swobodnie p∏ynàcymi, stàd
ich zabudow´ technicznà stanowià jedynie budowle regulacyjne.
Do cieków pozostajàcych w
administracji RZGW Szczecin
nale˝à m.in.:
– Odra - od km 542,4 do km
730,5;

wiàc granic´ polsko-niemieckà.

W regionie znajduje si´ ponad tysiàc jezior, z których 112 ma
powierzchni´ powy˝ej 50 ha. Najwi´ksze jeziora to: Dàbie,
Miedwie, Jamno i Bukowo.

˚egluga
Z administrowanych przez
RZGW Szczecin 256,85 km
szlaków ˝eglownych, 252,85
km stanowià Êródlàdowe drogi wodne, którymi sà:
• jezioro Dàbie do granicy
z morskimi wodami wewn´trznymi;
• rzeka Odra od ujÊcia rzeki
Nysy ¸u˝yckiej do po∏àczenia
z rzekà Odrà Wschodnià, która
przechodzi od Przekopu
Klucz-Ustowo w rzek´ Regalic´, wraz z tà rzekà do jeziora
Dàbie i bocznymi odga∏´zieniami;
• rzeka Odra Zachodnia od
jazu w miejscowoÊci Widuchowa (km 704,1 rzeki Odry)

do granicy morskich wód
wewn´trznych wraz z bocznymi odga∏´zieniami, a tak˝e
Przekop Klucz-Ustowo, ∏àczàcy rzek´ Odr´ Wschodnià
z rzekà Odrà Zachodnià;
• rzeka Parnica i Przekop
Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewn´trznymi.
Wszystkie wymienione wody
administrowane sà przez RZGW
Szczecin.
W granicach regionu wodnego znajduje si´ rozleg∏y
akwen przymorski – Zalew
Szczeciƒski o powierzchni 687
km2, z czego polska cz´Êç
obejmuje 410 km2. Granica
paƒstwowa pomi´dzy Niemcami i Polskà dzieli ten akwen
na dwie cz´Êci. Na polskiej
cz´Êci Zalewu przebiega tor
wodny prowadzàcy ze ÂwinoujÊcia do Szczecina. G∏ównym
dop∏ywem Zalewu jest Odra.
Odp∏yw wód z Zalewu odbywa
si´ trzema cieÊninami: Âwinà
i Dziwnà do Zatoki Pomorskiej
oraz Pianà (Peene) po stronie
niemieckiej do Zalewu Greifswaldzkiego. Przez Zatok´ Pomorskà przebiegajà tory nawigacyjne, prowadzàce do du˝ego zespo∏u portowego
Szczecin-ÂwinoujÊcie, a tak˝e
do mniejszych portów Wybrze˝a Ârodkowego.

Korzystanie z wód
Ogó∏em pobór wody w Regionie Wodnym Dolnej Odry i
Przymorza Zachodniego wynosi 1547,2 mln m3/r. co sta-

nowi 14% poboru krajowego.
W strukturze zu˝ycia wody
najwi´kszy udzia∏ ma przemys∏
- 1436,4 mln m3/r. (92,8%). Na
cele komunalne przypada 103
mln m3/r. (6,6%), natomiast na
rolnictwo - 7,8 mln m3/r. (0,6%).
Zaopatrzenie w wod´ do
picia i na potrzeby gospodarcze w regionie opiera si´ na
uj´ciach wód podziemnych,
które ze wzgl´du na jakoÊç sà
najlepszym êród∏em zaopatrzenia w wod´. Wyjàtkiem jest
miasto Szczecin, dla którego
g∏ównym êród∏em zaopatrzenia sà dwa uj´cia wód powierzchniowych: z jeziora Miedwie i uj´cie awaryjne z Kana∏u
Kurowskiego.
W obszarze regionu wodnego DOiPZ zinwentaryzowano
3874 uj´ç wód podziemnych
(w tym ok. 23% nieczynnych)
oraz ok. 730 uj´ç wód powierzchniowych (w tym ok.
20% nieczynnych). Najwi´ksze
iloÊci wody podziemnej (powy˝ej 10000 m3/d) pobiera si´
z uj´ç wód zaopatrujàcych
miasta: Koszalin, Ko∏obrzeg,
Szczecin, Stargard Szczeciƒski i ÂwinoujÊcie.

Uj´cia powierzchniowe w
ponad 50% wykorzystywane
sà g∏ównie dla potrzeb stawów rybnych, na cele przemys∏owe i rolnicze. Dla potrzeb
przemys∏u wody powierzchniowe pobierane sà do procesów technologicznych i ch∏odniczych.
G∏ównym êród∏em zanieczyszczenia wód w regionie wodnym sà zanieczyszczenia punktowe oraz obszarowe. Znaczàcymi punktowymi êród∏ami
zanieczyszczenia wód powierzchniowych sà zrzuty Êcieków
komunalnych oraz przemys∏owych. Ârednia iloÊç odprowadzanych Êcieków komu-

nalnych wynosi ok. 77 mln
m3/r. Zak∏ady przemys∏owe
odprowadzajà do wód powierzchniowych lub do gruntu
ponad 1400 mln m3/r. Êcieków
(w tym wód ch∏odniczych), z
których ok. 98% jest oczyszczanych.
W regionie funkcjonujà 423
oczyszczalnie, z czego 72 to
oczyszczalnie komunalne, 266
wiejskie, a 85 - przemys∏owe.

Z wymienionych oczyszczalni,
391 zlokalizowanych jest w województwie zachodniopomorskim, 23 – w województwie
pomorskim, natomiast 9 w województwie lubuskim.
Poza punktowymi zanieczyszczeniami wód, istotne sà
zanieczyszczenia obszarowe
ze sp∏ywu powierzchniowego
m.in. zwiàzkami azotu pochodzenia rolniczego.

Zagro˝enie
powodziowe
Na odcinku Odry znajdujàcym si´ w obszarze RZGW
Szczecin, groêne powodzie

letnie nale˝à do rzadkoÊci
i tylko sporadycznie stanowià
powa˝ne zagro˝enie dla ludzi
i mienia. Natomiast du˝ym zagro˝eniem sà zimowe powodzie zatorowe. Dlatego te˝ konieczne jest prowadzenie
zimowych akcji lodo∏amania.
Akcje na Odrze prowadzone
sà przez polskà i niemieckà
administracj´ granicznego odcinka rzeki Odry, a RZGW
Szczecin sprawuje kierownictwo techniczne wspólnej akcji.
Na pozosta∏ych terenach
regionu wodnego zjawiska
powodziowe wyst´pujà w rejonach ujÊciowych rzek przymorskich, w niektórych miejscach ich Êrodkowego biegu
i cz´Êciowo na niektórych dop∏ywach rzeki Odry.
Zagro˝enie powodziowe na
tych obszarach przybiera pos-
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taç powodzi roztopowo-opadowych w okresie póênej zimy
i wczesnej wiosny. Cz´stym
i bardzo groênym zjawiskiem
jest nak∏adanie si´ powodzi
cofkowych z powodziami roztopowymi i opadowymi.

Wspó∏praca
mi´dzynarodowa
Do zadaƒ RZGW Szczecin
nale˝y utrzymanie granicznego odcinka rzeki Odry i w tym
zakresie zarzàd ÊciÊle wspó∏pracuje z Urz´dem Wodno˚eglugowym w Eberswalde
oraz Dyrekcjà Wodno-˚eglugowà Wschód w Magdeburgu. Obie te instytucje odpowiedzialne sà ze strony niemieckiej za utrzymanie rzeki
Odry i granicznego odcinka
Odry Zachodniej.
Ponadto przedstawiciele RZGW
Szczecin biorà udzia∏ w pracach:
• polsko-niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych;
• polsko-niemieckiej Grupy
Roboczej ds. Bezpieczeƒstwa
Ruchu ˚eglugowego na wo-

dach granicznych Odry, Odry
Zachodniej i Nysy ¸u˝yckiej,
wchodzàcej w sk∏ad Komisji
Mieszanej;
• Mi´dzynarodowej Komisji
Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem;

• Komisji Ochrony Ârodowiska Województwa Zachodniopomorskiego i Kraju Zwiàzkowego Meklemburgii - Pomorza Przedniego.
RZGW Szczecin wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Êrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie podpisa∏
umow´ partnerskà z Agencjà
Wodnà Rhine-Meuse z siedzibà w Metz (Francja). Celem tej
umowy sà dzia∏ania na rzecz
wspó∏pracy instytucjonalnej,
technicznej i naukowej w zakresie ochrony i zarzàdzania
zasobami wodnymi.

Warto zobaczyç
Obszar regionu wodnego
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego to rozleg∏e równiny,
pagórkowate tereny pojezierzy
i du˝e akweny, jak Zalew
Szczeciƒski, jeziora Dàbie i Miedwie, oraz oddzielajàce Zalew
Szczeciƒski od Zatoki Pomorskiej wyspy.
Jednà z nich jest wyspa
Wolin, wyró˝niajàca si´ niezwykle urozmaiconym krajo-
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brazem z wydmami, torfowiskami, okresowo zalewanymi
mokrad∏ami oraz licznymi pasmami moren czo∏owych, podci´tych stromymi klifami od
strony wybrze˝a. Najwy˝szy
z nich to 90-metrowy klif nadmorski w okolicy góry Gosaƒ.
Z tego urwiska rozpoÊciera si´
urzekajàcy widok na ca∏à Zatok´ Pomorskà, a przy dobrej
widocznoÊci widaç nie tylko
brzegi granicznej wyspy Uznam, ale równie˝ wschodnie
klify niemieckiej wyspy Rugii.
W pogodne, bezksi´˝ycowe
noce z punktu widokowego
na Gosaniu mo˝na nawet
zaobserwowaç rozb∏yski latarni morskiej Dueodde, po∏o˝onej na duƒskiej wyspie
Bornholm, oddalonej o 120
km od brzegów wyspy Wolin.
Niezwykle ciekawa jest równie˝ przyroda na tej wyspie.
Dla zachowania jej naturalnej
formy ustanowiono Woliƒski
Park Narodowy, którego wielkà
atrakcjà jest ˝yjàce tam stado
˝ubrów.
Opracowanie:
pracownicy RZGW Szczecin

Regionalny Zarzàd Gospodarki Wodnej

w Po z n a n i u
RZGW w Poznaniu dzia∏a na
obszarze regionu wodnego
Warty. Warta ma swe êród∏a w
okolicy Zawiercia. Liczàc
808,2 km d∏ugoÊci, stanowi
najwi´kszy dop∏yw Odry. Jej
zlewnia rozpoÊciera si´ od
pó∏nocnej cz´Êci Wy˝yny Krakowsko-Cz´stochowskiej,
przez zachodnie obrze˝e Wy˝yny Piotrkowskiej, Nizin´ Wielkopolskà, Pojezierze Wielkopolskie, a˝ po po∏udniowe
kraƒce Pojezierza Pomorskiego i pó∏nocnà cz´Êç Pojezierza Lubuskiego, gdzie w
Kostrzynie Warta koƒczy swój
bieg, uchodzàc do Odry. Pod
wzgl´dem administracyjnym
region wodny Warty jest zwià-

zany terytorialnie z 8 województwami. Prawie w ca∏oÊci
w regionie Warty le˝y województwo wielkopolskie, natomiast pozosta∏e województwa,
cz´Êciowo wchodzàce w obszar zlewni Warty, to: lubuskie,
zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie,
∏ódzkie, Êlàskie i opolskie.
Do wi´kszych rzek w regionie zaliczyç mo˝na równie˝:
Noteç (388,4 km), Prosn´
(216,8), Obr´ (163,8 km), Ner
(125,9 km), We∏n´ (117,8 km),
a tak˝e Draw´ (185,9 km) oraz
Gwd´ (145,1 km). Obszar ten
charakteryzuje si´ ponadto
najni˝szymi w skali kraju opadami atmosferycznymi, wyno-

Podzia∏ na zlewnie bilansowe I rz´du regionu wodnego Warty
l - Górna Warta, II - Liswarta bez Kocinki, III - Warta od Liswarty
do Widawki, IV - Widawka, V - Warta od Widawki do Neru, VI - Ner,
VII - Warta od Neru do Prosny, VIII - Prosna, IX - Warta od Prosny
do Kana∏u Mosiƒskiego, X - Poznaƒskie Dorzecze Warty, XI
- We∏na, XII - Warta od Obrzycka do Noteci, XIII - Obra, XIV - Górna
Noteç, XV - Noteç pradoliny toruƒsko-eberswaldzkiej, XVI - Gwda,
XVII - Drawa, XVIII - Dolna Warta

RZGW Poznaƒ – zestawienie Nadzorów Wodnych
wg w∏aÊciwoÊci dzia∏ania inspektoratów

szàcymi Êrednio 561,4 mm/r.
(przeci´tny opad z lat 19511980).

Administracja
i utrzymanie
obiektów
RZGW Poznaƒ posiada 3
Inspektoraty w Bydgoszczy,
Poznaniu i Sieradzu (z siedzibà
w Sk´czniewie) oraz 18 podleg∏ych im Nadzorów Wodnych.
W administracji RZGW Poznaƒ znajduje si´:
• 1858,50 km rzek, kana∏ów
˝eglownych i nie˝eglownych
(wed∏ug stanu na 01.01.2005),
w tym: 749,80 km Êródlàdowych dróg wodnych ˝eglownych, 1108,70 km rzek i kana∏ów nie˝eglownych;
• 1 basen portowy;
• 2 elektrownie wodne - Mylof i Jeziorsko;
• 3 zbiorniki retencyjne - Jeziorsko, Poraj i PakoÊç;
• 6 przepraw przejazdowych - 4 na Warcie i 2 na
Noteci;
• 16 progów na rzece Warcie;
• 33 progi denne na rzece
ProÊnie;

• 32 Êluzy;
• 54 jazy;
• 122 Êluzki wa∏owe na Dolnej Skanalizowanej Noteci.

Korzystanie z wód
Region wodny Warty wyró˝nia si´ najni˝szymi zasobami wód powierzchniowych
i podziemnych oraz najni˝szymi
parametrami charakteryzujàcymi odp∏yw w skali kraju.
Zasoby wód powierzchniowych Êrednio z wielolecia
(1951-2000) wynoszà w przekroju ujÊciowym Warty 13706
m3/s. Przyk∏adem obszaru o
najni˝szym Êrednim rocznym
odp∏ywie jednostkowym jest
zlewnia górnej Noteci, gdzie
na znacznym terenie wielkoÊç
odp∏ywu nie przekracza 2,0
l/s/km2. Zasoby wodne cechujà si´ ponadto du˝à zmiennoÊcià obszarowà i czasowà,
np. cieki po∏o˝one na pó∏nocy
Wielkopolski, tj. Drawa, Gwda,
posiadajà przep∏ywy bardziej
ustabilizowane i sà zasobniejsze w wod´, poniewa˝ Êredni
odp∏yw jednostkowy z wielolecia wynosi tu powy˝ej 6,0
l/s/km2. Natomiast najmniejsze wartoÊci odp∏ywu sà noto-
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Podzia∏ regionu wodnego Warty wg w∏aÊciwoÊci terytorialnej
dzia∏ania inspektoratów wraz z lokalizacjà ich siedzib

kajàce przede wszystkim z
braku odpowiedniego wyposa˝enia technicznego gospodarstw rolnych, przeznaczonego do przechowywania nawozów naturalnych oraz ich
nieprawid∏owego stosowania),
przekszta∏ceniami re˝imu hydrologicznego (np. pobór
wód do celów ch∏odniczych
– Zespó∏ Elektrowni PàtnówAdamów-Konin) oraz ze zmianami w morfologii (np. regulacja cieków).

Wspó∏praca
mi´dzynarodowa

wane na Êrodkowej Warcie, od
Konina do Obrzycka, i wynoszà ok. 0,5 l/s/km2.
Pobór wód do celów komunalnych odbywa si´ przede
wszystkim z wód podziemnych. Wyjàtek stanowià 4 istniejàce komunalne uj´cia wód
powierzchniowych: Kowanówko na rzece We∏nie, PRESSEKO Bolechowo, Poznaƒ-D´bina oraz Krajkowo na rzece
Warcie. Wykorzystanie wód
podziemnych, których zasoby
dyspozycyjne i perspektywiczne wynoszà ∏àcznie 7160388
m3/d, jest zró˝nicowane
w zale˝noÊci od urbanizacji i rozwoju gospodarczego regionu.
Najwi´ksze uj´cia sà w aglomeracji Poznania i Wielkopolski Êrodkowej, dalej w rejonie
Cz´stochowy, ¸odzi, Kalisza
oraz Ostrowa Wlkp.
W strukturze zu˝ycia wody
dominujà zdecydowanie pobory wody na cele przemys∏owe i
wynoszà 1729,6 hm3/r. Na
sektor komunalny (m.in. gospodarstwa domowe) iloÊç
pobranej wody wynosi 298,8
hm3/r, a na sektor rolniczy blisko 150 hm3/r. Natomiast iloÊç
odprowadzanych Êcieków przez
sektor komunalny i przemys∏owy w regionie wodnym
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Warty wynosi odpowiednio:
229,8 hm3/r i 160,1 hm3/r.

Zagro˝enia
Ochrona przed powodzià.
W zakresie przedsi´wzi´ç
przeciwpowodziowych niezb´dne sà dzia∏ania prewencyjne, obejmujàce zwi´kszenie pojemnoÊci retencyjnej
zlewni oraz opóênienie odp∏ywu. Nale˝y równie˝ zauwa˝yç, i˝ pomimo odrestaurowania obwa∏owaƒ nie przedstawiajà one du˝ej wartoÊci
w sensie bezpieczeƒstwa,
przede wszystkim z powodu
niejednorodnoÊci materia∏u,
z którego je zbudowano, oraz
s∏abego pod∏o˝a. Rzekà o du˝ym potencjale powodziowym
jest Prosna, zagra˝ajàca miastu Kalisz. Zdecydowanà popraw´ w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej mo˝e tu
przynieÊç budowa zbiornika
retencyjnego WielowieÊ Klasztorna
o pojemnoÊci 50-70 mln m3.
Kolejne problemy wyst´pujàce na terenie regionu wodnego Warty, zwiàzane sà z
zanieczyszczeniami pochodzàcymi z gospodarstw domowych, przemys∏u, êróde∏
rolniczych (obszarowe - wyni-

Na szczególnà uwag´ zas∏uguje zaanga˝owanie RZGW
Poznaƒ w realizacj´ projektu
Phare PL01/IB/EN/01 „Ochrona zasobów wodnych przed
zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego”, którego
celem by∏o wspieranie Polski
w procesie wdra˝ania Dyrektywy 91/676/EWG, zwanej
dyrektywà azotanowà. Ma ona
na celu wdro˝enie zasad
dobrej praktyki rolniczej dla
zapewnienia ochrony jakoÊci
zasobów wodnych przed azotanami pochodzàcymi ze êróde∏ rolniczych.
Kolejnym przyk∏adem wspó∏pracy o charakterze mi´dzynarodowym jest uczestnictwo
RZGW Poznaƒ w pracach
Mi´dzynarodowej Komisji
Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (od czerwca
2001 r.).
RZGW Poznaƒ na bie˝àco
uczestniczy w projektach
zwiàzanych z wdra˝aniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Warto zobaczyç
Kana∏ Bydgoski, o d∏ugoÊci
24,5 km, jest cz´Êcià drogi
wodnej Wis∏a-Odra. Jest to
kana∏ sztuczny, ∏àczàcy dwa
systemy wodne: rzeki Brdy
(dorzecze Wis∏y) i Noteci (dorzecze Odry). Jest jednym

Kana∏ Bydgoski

z najstarszych kana∏ów w Polsce - zbudowany zosta∏ w
latach 1772-1774, a Êluzy wykonano z drewna. Obecna
trasa kana∏u i konstrukcje Êluz
pochodzà z lat 1912-1914.
Trasa Kana∏u Bydgoskiego
wiedzie przez wschodnià
cz´Êç szerokiej pradoliny toruƒsko-eberswaldzkiej oraz
Kotlin´ Toruƒskà. Kana∏ przebiega przez p∏askà dolin´ z
terasowymi wydmami. Du˝e
wra˝enie robià niezmiernie
d∏ugie i proste odcinki wtopione w dno kotliny.

Âluza Czy˝kówko

Utworzony w 2001 r. Park
Narodowy „UjÊcie Warty” stanowi przyk∏ad niezwykle cennego pod wzgl´dem walorów
przyrodniczych i krajobrazowych, obszaru po∏o˝onego
w historycznej delcie ujÊcia
Warty do Odry, na terenie województwa lubuskiego.
G∏ównà rzekà Parku jest
Warta, która dzieli go na cz´Êç
po∏udniowà - by∏y rezerwat
S∏oƒsk, po∏o˝onà w Kostrzyƒskim Zbiorniku Retencyjnym,
oraz pó∏nocnà - tzw. Polder
Pó∏nocny. W cz´Êci po∏udniowej roczne wahania poziomu
wody dochodzà nawet do 4 m,
a g∏ównà funkcjà tej cz´Êci
parku jest gromadzenie wód
powodziowych. Cz´Êç pó∏nocna to polder z licznymi starorzeczami i bogatà siecià urzàdzeƒ melioracyjnych, oddzielony od Warty wa∏em ochronnym.
Opracowanie:
Micha∏ Misiewicz
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w e Wr o c ∏ a w i u
RZGW we Wroc∏awiu dzia∏a
w
po∏udniowo-zachodniej
cz´Êci Polski i obejmuje zasi´giem dorzecza Górnej
i Ârodkowej Odry do ujÊcia Nysy ¸u˝yckiej. Le˝y na terenie
województw: dolnoÊlàskiego,
opolskiego, lubuskiego oraz
cz´Êciowo Êlàskiego i wielkopolskiego, obszarowo stanowiàcych zlewnie rzek w obszarze dorzecza Ârodkowej
Odry. Granice dorzecza wyznaczajà dzia∏y wodne, rozdzielajàce zlewiska trzech mórz:
Ba∏tyckiego, Pó∏nocnego i Czarnego.
Obszar dzia∏ania RZGW
Wroc∏aw to rzeka Odra od
K´dzierzyna Koêla (km 98,60)
do UjÊcia Nysy ¸u˝yckiej (km
542,40), jej górne i Êrodkowe
dorzecze. èród∏a Odry znajdu-

Inspektoraty i Nadzory Wodne RZGW Wroc∏aw

jà si´ na terytorium Czech, w
Górach Oderskich. W km 20,0,
czyli 112,4 km od êróde∏, Odra
wp∏ywa na terytorium Polski.

Administracja
i utrzymanie
obiektów

Obszar zarzàdzania zlewniowego RZGW Wroc∏aw

Na terenie RZGW Wroc∏aw
znajduje si´ 6 Inspektoratów
i 7 Nadzorów Wodnych, które
wykonujà zadania zwiàzane
z utrzymaniem wód. Dodatkowo
przy RZGW we Wroc∏awiu
funkcjonuje Gospodarstwo Pomocnicze.
W administracji RZGW Wroc∏aw znajduje si´ 3204,50 km
cieków w tym:
• drogi wodne ˝eglowne
rzeki Odry na d∏ugoÊci 447,50
km i rzeki Nysy ¸u˝yckiej na
d∏ugoÊci 15 km, ∏àcznie
462,50 km;

• potoki górskie o d∏ugoÊci
1625 km;
• pozosta∏e cieki nie˝eglowne o d∏ugoÊci 1117 km - sà to
cieki I rz´du w zlewni Odry:
Ma∏a Panew, Nysa K∏odzka,
Bystrzyca, Kaczawa, Bóbr,
Nysa ¸u˝ycka.
RZGW we Wroc∏awiu posiada wiele obiektów hydrotechnicznych odgrywajàcych ogromnà rol´ w zatrzymaniu
odp∏ywu wód ze zlewni. Zalicza si´ do nich m.in.
• 10 wielofunkcyjnych du˝ych zbiorników retencyjnych,
których ca∏kowita sumaryczna
pojemnoÊç wynosi 555,65
mln m3, pojemnoÊç u˝ytkowa
353, 96 mln m3, powierzchnia
zalewu 8705 ha;
• 11 suchych zbiorników
przeciwpowodziowych, których ca∏kowita sumaryczna
pojemnoÊç wynosi 26,21 mln m3,
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powierzchnia zalewu 784 hektarów;
• zbiorniki retencyjne innych
u˝ytkowników - sà to zbiorniki
energetyczne b´dàce w zarzàdzie Zak∏adów Energetycznych. ¸àczna pojemnoÊç
tych zbiorników wynosi 90,1
mln m3, powierzchnia zalewu
732 ha;
• 1080 jazów i stopni przeciwerozyjnych stabilizujàcych
spadki pod∏u˝ne cieków, umo˝liwiajàcych tworzenie retencji
korytowej i stabilizacj´ poziomów wód gruntowych w terenach przyleg∏ych;
• 26 stopni pi´trzàcych na
rzece Odrze, spe∏niajàcych
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wa˝nà rol´ dla tworzenia
retencji korytowej przy uprawianiu ˝eglugi;
• 3 elektrownie wodne o ∏àcznej mocy instalowanej 3,9
MW.

Pobór wód
Obszar dorzecza Ârodkowej
Odry, zarzàdzany przez RZGW
we Wroc∏awiu, obejmuje
39350 km2 powierzchni, którà
zamieszkuje 4892 tys. osób.
Pobór wody ogó∏em w regionie wynosi 602,2 hm3/r. co
stanowi 5,6% poboru krajowego, w tym na cele komunalne
przypada 207,5 hm3/r. (34,5%),

na rolnictwo 240,2 hm3/r.
(39,9%) i na potrzeby przemys∏owe 154,5 hm3/r. (25,6%).
IloÊç wody pobranej przez
gospodarstwa domowe w
przeliczeniu na jednego mieszkaƒca wynosi Êrednio
34m3/M/r.
Na terenie RZGW we Wroc∏awiu zidentyfikowano ∏àcznie
1087 komunalnych uj´ç wód
podziemnych, z których korzysta 66% ludnoÊci w regionie. Najwi´ksze uj´cia, o
poborze przekraczajàcym 10
tys. m3/d, zaopatrujà miasta:
G∏ogów, Zielonà Gór´, Wa∏brzych, Opole oraz aglomeracj´ katowickà.
Ponadto istnieje 126 uj´ç
wód powierzchniowych, z
których roczny pobór wody
wynosi 127,3 hm3/r. i zaopatruje w wod´ 1,7 mln mieszkaƒców g∏ównie miejscowoÊci
podgórskich oraz du˝ych
miast, takich jak Wroc∏aw,
Legnica oraz cz´Êciowo Jelenia Góra i Zielona Góra.
Na obszarze regionu wodnego Ârodkowej Odry zewidencjonowano 375 oczyszczalni komunalnych. W bazie

danych techniczno-eksploatacyjnych dotyczàcych oczyszczalni Êcieków, zgromadzono
szczegó∏owe informacje o 292
oczyszczalniach komunalnych. Z ogólnej liczby charakteryzowanych oczyszczalni
najwi´cej, bo a˝ 183 zlokalizowanych jest w województwie
dolnoÊlàskim, nast´pnie po
39 w województwach lubuskim i opolskim, 23 w województwie wielkopolskim i 8
w województwie Êlàskim.
WielkoÊç tych oczyszczalni,
wyra˝ona równowa˝nà liczbà
mieszkaƒców, wynosi ogó∏em
ok. 727, 8 RLM, a ich przepustowoÊç przekracza 3,9 mln
m3/d Êcieków. Przeci´tne
obcià˝enie hydrauliczne wszystkich oczyszczalni wynosi ok.
60%.
¸àczne ∏adunki zanieczyszczeƒ w Êciekach oczyszczonych, odprowadzanych do
wód i gruntu z wymienionych
obiektów oszacowano na:
BZT5 - 229,7 tys. kg/d, ChZT
- 474,6 tys. kg/d, zawiesiny
ogólne - 254, 4 tys. kg/d, azot
ogólny - 43,6 tys. kg/d i fosfor
ogólny - 7,3 tys. kg/d.

Zagro˝enia
powodziowe
O wielkoÊci i rozmiarach
wezbraƒ decyduje przede
wszystkim nat´˝enie opadu
oraz jego przestrzenny rozk∏ad. Nie bez znaczenia jest
równie˝ kszta∏t powierzchni
dorzecza oraz orografia terenu, które w przypadku Odry
zas∏uguje na specjalne podkreÊlenie. Dorzecze Odry jest
bardzo rozwini´te i wyjàtkowo
asymetryczne. Zlewnie lewostronnych dop∏ywów, których
obszary êród∏owe le˝à w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim oraz Olzy wyp∏ywajàcej z Beskidu Âlàskiego, zalicza si´ do rzek górsko-nizinnych. Wezbrania powodziowe
wyst´pujà w dolinie Odry pra-

Stopnie pi´trzàce w Âródmiejskim W´êle Wodnym istnia∏y ju˝
w Êredniowieczu. Obecny uk∏ad koryt i obiektów pi´trzàcych
pochodzi z poczàtku XIX w.

wie corocznie. Miesiàcami o
du˝ym zagro˝eniu powodziowym na Odrze jest lipiec i sierpieƒ. Prawdopodobieƒstwo
katastrofalnych wezbraƒ na
ca∏ej d∏ugoÊci Odry jest bardzo ma∏e. W dolnym biegu
Odry wyst´pujà przewa˝nie
powodzie wiosenne, zwiàzane
cz´sto z pochodem lodów, a
tak˝e w czasie niesprzyjajàcych sztormów na Ba∏tyku,
utrudniajàcych sp∏yw wód
wezbrania do morza.

Wspó∏praca
mi´dzynarodowa
Wspó∏praca mi´dzynarodowa w Regionalnym Zarzàdzie

szkoleƒ, dzia∏aƒ w grupach
roboczych lub innych spotkaƒ.
Wspó∏praca mi´dzynarodowa RZGW we Wroc∏awiu, która
nie obejmuje wymienionych
zagadnieƒ, zwiàzana jest ze

Êcis∏ymi kontaktami z innym
paƒstwami Unii Europejskiej,
jak równie˝ z krajami spoza naszego kontynentu. To tak˝e czynny udzia∏ w mi´dzynarodowych
konferencjach i warsztatach.

Gospodarki Wodnej we Wroc∏awiu zwiàzana jest z wdra˝aniem Ramowej Dyrektywy
Wodnej, wspó∏pracà dwustronnà w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z Republikà Federalnà Niemiec (Polsko-Niemiecka Komisja ds. Wód Granicznych) i Republikà Czeskà oraz
pracami w komisjach mi´dzynarodowych: Mi´dzynarodowej Komisji Ochrony Odry
przed
Zanieczyszczeniem
oraz Mi´dzynarodowej Komisji
Ochrony ¸aby. Szeroko rozumiana wspó∏praca mi´dzynarodowa odbywa si´ w ramach
komisji, programów pilota˝owych, warsztatów, wspólnych

Warto zobaczyç
Wroc∏awski W´ze∏ Wodny to
w cz´Êci zabytkowy kompleks
hydrotechniczny, funkcjonujàcy od ponad 100 lat. Stanowi
bardzo z∏o˝ony system rzek,
kana∏ów, polderów i budowli
hydrotechnicznych, obejmujàcy obszar ca∏ego miasta.
Pe∏ni on wiele funkcji, takich
jak ochrona przeciwpowodziowa, ˝egluga, zaopatrzenie
przemys∏u i ludnoÊci w wod´,
energetyka i melioracje. Istotnym fragmentem tego systemu jest Âródmiejski W´ze∏
Wodny oraz jego energetyczne wykorzystanie.
Opracowanie:
¸ukasz Sza∏ata
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w Gliwicach
Obszar dzia∏ania RZGW w
Gliwicach to dorzecze rzeki
Wis∏y od êróde∏ do ujÊcia rzeki
Przemszy w∏àcznie, dorzecze
rzeki Odry w granicach paƒstwa do K´dzierzyna-Koêla
oraz dorzecze rzeki Wag (Dunaju) w granicach paƒstwa.
Swoim zasi´giem obejmuje
ok. 49% powierzchni województwa Êlàskiego, ok. 11%
powierzchni
województwa
opolskiego i 5% województwa
ma∏opolskiego.
RZGW w Gliwicach jako jedyny w Polsce ma w swoich
granicach zlewnie dwóch
g∏ównych rzek - Wis∏y i Odry,
rozdzielonych dzia∏em wodnym I rz´du.
Na obszarze dzia∏ania
RZGW Gliwice znajduje si´
najwi´ksza aglomeracja miejsko-przemys∏owa. Gospodarka
jest tu nadal zdominowana
przez przemys∏, w którego
strukturze dominuje górnictwo, przemys∏ metalurgiczny
i paliwowo-energetyczny.

Administracja
RZGW Gliwice posiada 4
Inspektoraty w Przeczycach i Pszczynie (Ma∏a Wis∏a), w Raciborzu i
K´dzierzynie-Koêlu (Górna Odra)
oraz 6 Nadzorów Wodnych.

W administracji RZGW Gliwice obecnie znajduje si´:
• 97,1 km dróg wodnych
˝eglownych;
• 1007,859 km rzek nie˝eglownych;
• zbiorniki sztuczne: 9 (w

tym 1 polder) oraz 1 zbiornik w
fazie przygotowania do realizacji;
• 7 Êluz;
• 19 jazów;
• 102 szt. zapór przeciwrumowiskowych;
• 968,65 km budowli regulacyjnych;
• 17 budynków technicznych.

Korzystanie z wód
Podstawà zaopatrzenia w
wod´ dla tego regionu jest
system wodny oparty na
mi´dzyzlewniowych przerzutach wód i zbiornikach retencyjnych. G∏ówne uj´cia
i stacje uzdatniania wody zlokalizowane sà w dorzeczu
Wis∏y. System obejmuje zlewni´ Ma∏ej Wis∏y, zbiornik Dzieçkowice oraz le˝àcà poza obszarem dzia∏ania RZGW Gliwice
zlewni´ So∏y, o ∏àcznej pojemnoÊci wyrównawczej 257,8
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mln m3. Elementem systemu
zaopatrzenia w wod´ jest centralna sieç produkcji i przesy∏u
wody, administrowana przez
GórnoÊlàskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów (GPW).
System wodociàgu grupowego GPW stanowi podstawowe
êród∏o zaopatrzenia w wod´
wodociàgów komunalnych.
Zanieczyszczenia
zawarte
w Êciekach komunalnych sà
jednym z podstawowych czynników wp∏ywajàcych na jakoÊç
wód powierzchniowych.

Zanieczyszczenie
wód
Du˝a g´stoÊç zaludnienia,
wysoki odsetek ludnoÊci korzystajàcej z sieci kanalizacyjnej, brak odpowiedniej przepustowoÊci oczyszczalni oraz
niewystarczajàce efekty ich
dzia∏ania powodujà znaczne
deficyty tlenowe oraz wysokà
zawartoÊç zwiàzków organicznych w wodach.
G∏ównym êród∏em zwiàzków
mineralnych w wodach powierzchniowych jest górnictwo
w´gla kamiennego. Na obszarze administrowanym przez

RZGW Gliwice zlokalizowanych jest 31 kopalƒ.

Ochrona
przed powodzià
Na terenie dzia∏ania RZGW
w Gliwicach trwa opracowanie
i sukcesywne wdra˝anie kompleksowego programu och-

rony przeciwpowodziowej rozwój systemów ma∏ej retencji.
Zlewnia rzeki Ma∏ej Wis∏y
i Przemszy
W zlewni Ma∏ej Wis∏y w okresie 2001-2004 dokoƒczono
remont zbiornika Wis∏a Czarne. Usuni´to skutki powodziowe na rzece Ma∏ej WiÊle wraz
z jej dop∏ywami. Odbudowano

koryto rzeki Bia∏ej wraz z jej
dop∏ywami oraz przeprowadzono regulacj´ potoku LeÊnica.
W zakresie bezpieczeƒstwa
powodziowego zrealizowano
automatyzacj´ sterowania pracà zbiorników Wis∏a Czarne,
¸àka i Przeczyce.
Wykonanie na zaporze
zbiornika ¸àka przelewu bocznego oraz adaptacja zbiornika
wody zapasowej na polder
zwi´kszy∏o w sposób kontrolowany prac´ zbiornika. Zrealizowane roboty zwi´kszy∏y zabezpieczenie przeciwpowodziwe miasta Pszczyna oraz
zbiornika przed nadpi´trzeniem. Budowa polderu dodatkowo pozwala na zretencjonowanie 800 tys. m3 wody.
Zbiornik Kuênica War´˝yƒska wraz ze zbiornikami Przeczyce i Pogoria III tworzy
zespó∏ zbiorników retencyjnych w zlewni rzeki Czarnej
Przemszy.
Zlewnia rzeki Odry
W zlewni rzeki Odry w okresie 2001-2004 dokonano odbudowy budowli regulacyjnych wraz z usuni´ciem skutków powodziowych na rzece

23

Odrze. Usuni´to skutki powodzi na rzekach Olzie, Opawie,
Rudzie, K∏odnicy.
Z zakresu ochrony przeciwpowodziowej zrealizowano
Polder Buków, o maksymalnej
pojemnoÊci 50 mln m3. Zapewnia on redukcj´ najwy˝szych fal powodziowych o
10-14%.
Zbiornik Racibórz
Trwajà dzia∏ania zmierzajàce
do rozpocz´cia budowy Zbiornika Racibórz Dolny. MieÊciç
si´ on b´dzie w granicach
województwa Êlàskiego, na
terenach nale˝àcych do miasta Raciborza oraz gmin: Krzy˝anowice, Kornowac, Lubomia i Gorzyce.
Podstawowym uwarunkowaniem realizacji i pracy zbiornika Racibórz Dolny jest
kszta∏towanie czaszy zbiornika
w Êcis∏ym powiàzaniu z post´pem eksploatacji kruszywa,
co umo˝liwi znaczne powi´kszenie pojemnoÊci powodziowej. Dzi´ki ukierunkowanemu przemieszczaniu nadk∏adu,
po pe∏nym wyeksploatowaniu

z∏ó˝ kruszywa, pojemnoÊç
zbiornika wyniesie ok. 300 mln
m3. Takie dzia∏ania dla suchego zbiornika przeciwpowodziowego pozwolà osiàgnàç
zamierzony efekt redukcji fali
powodziowej przy znacznie
ni˝szym pi´trzeniu ni˝ w przypadku zbiornika wielozadaniowego. Wykazano, ˝e zbiornik
b´dzie wp∏ywa∏ na z∏agodzenie fal powodziowych, tj. ob-

ni˝enie przep∏ywu kulminacyjnego w profilach Koêla, Opola
i Wroc∏awia.

Wspó∏praca
mi´dzynarodowa
RZGW Gliwice bierze udzia∏
w: Rokowaniach Pe∏nomocników RP i Republiki Czeskiej
ds. Wspó∏pracy w Dziedzinie
Gospodarki
Wodnej
na
Wodach Granicznych oraz w
pracach
MKOO:
Grupa
Robocza G2 - Powódê, Grupa
Robocza AH2 ds. Analizy
Ekonomicznej, Grupa Robocza R ds. Regulacji Rzek,
Zaopatrzenia w Wod´ i Melioracji Terenów Przyleg∏ych do
Polsko-Czeskiej Granicy Paƒstwowej.

Warto zobaczyç
Kana∏ Gliwicki
Kana∏ Gliwicki zosta∏ zbudowany w latach 1935-1941 w
miejsce istniejàcego od po-

czàtku XIX w. Kana∏u K∏odnickiego. D∏ugoÊç kana∏u wynosi
40,6 km przy ró˝nicy poziomów skrajnych stanowisk
H= 43,6. Spad ten pokonuje
6 bliêniaczych Êluz ˝eglugowych o d∏ugoÊci L = 71,5
m, szerokoÊci B = 12,0 m
i spadach od 4,2 m do 10,4 m.
Kana∏ ˝eglugowy, dzielony
stanowiskami Êluzowymi na 6
odcinków, wykonany jest cz´Êciowo w wykopie, a cz´Êciowo w nasypie. Maksymalna
g∏´bokoÊç kana∏u przy N.P.P.
wynosi H = 3,5 m, szerokoÊç
w zwierciadle wody waha si´
od 38,0 w wykopie do 41,0 m
w nasypie. G∏ównym êród∏em
zasilania Kana∏u Gliwickiego
w wod´ jest rzeka K∏odnica
oraz zbiorniki po∏o˝one w górnej cz´Êci kana∏u.

Opracowanie:
Ksenia Starzec-WiÊniewska

Zbiornik Racibórz
Budowla przelewowo-spustowa, widok od strony wody dolnej
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w K r a ko w i e
Obszar
administrowany
przez RZGW w Krakowie to
region wodny Górnej Wis∏y, w
po∏udniowo-wschodniej cz´Êci Polski. Sk∏ada si´ na niego
prawie w ca∏oÊci dorzecze
Górnej Wis∏y (poczàwszy od
ujÊcia Przemszy) oraz niewielkie cz´Êci zlewni znajdujàce
si´ w granicach Polski, a nale˝àce do zlewiska Morza
Czarnego. Teren ten obejmuje
swoim zasi´giem województwa podkarpackie (99,5%),
ma∏opolskie (95%), Êwi´tokrzyskie (65%), lubelskie (11%)
i Êlàskie (10%). Powierzchnia
obszaru dzia∏ania RZGW w
Krakowie wynosi ∏àcznie 43,7
tys. km2.
G∏ównà osià hydrograficznà
Regionu Wodnego jest Wis∏a,
której zlewnia zajmuje powierzchni´ 43,2 tys. km2 (prawie 99% obszaru). Natomiast
pozosta∏e zlewnie rzek, zasilajàce dorzecze Dunaju i dorzecze Dniestru, to niewielkie
obszary obejmujàce odpowiednio: zlewni´ Czarnej
Orawy - 0,36 tys. km2 oraz

zlewni´ Strwià˝a - 0,23 tys.
km2.
SpoÊród wyodr´bnionych
obszarów bilansowych najwi´kszy udzia∏ w powierzchni
Regionu Wodnego Górnej
Wis∏y ma bezpoÊrednio zlewnia Wis∏y (z So∏à, Skawà,
Rabà) - 19,8 tys. km2 (45%),
nast´pnie zlewnia Sanu - 14,4
tys. km2 (33% obszaru), zlewnia Dunajca 4,8 tys. km2

(11%) oraz zlewnia Wis∏oki 4,1
tys. km2 (9,4%).

Administracja
i utrzymanie
obiektów
RZGW w Krakowie administruje na terenie Górnej Wis∏y
rzekami i potokami, których
∏àczna d∏ugoÊç od êróde∏ do
ujÊcia wynosi ok. 13 tys. km

(tylko ok. 10% cieków jest uregulowanych), w tym 280 km
odcinkiem ˝eglownej Drogi
Wodnej Górnej Wis∏y od
OÊwi´cimia do Krakowa i zlokalizowanymi na jej trasie 6
stopniami wodnymi wyposa˝onymi w Êluzy.
Na obszarze dzia∏ania
RZGW w Krakowie zlokalizowanych jest 13 funkcjonujàcych zbiorników retencyjnych. Najwi´ksze z nich to
Solina na Sanie o pojemnoÊci
ponad 470 hm3 i zajmujàcy
obszar ponad 23 km2 oraz na
Dunajcu - Czorsztyn (ponad
230 hm3) i Ro˝nów (ponad
165 hm3). Wszystkie te zbiorniki wykorzystywane sà przede
wszystkim w celach energetycznych i w zwiàzku z tym
poni˝ej nich znajdujà si´ zbiorniki wyrównawcze odpowiednio - Myczkowce (ok. 11 hm3),
Sromowce Wy˝ne (prawie 7,4
hm3) oraz Czchów (ok. 12
hm3).
Ponadto w administracji
RZGW znajdujà si´ du˝e sztu-
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czne zbiorniki wodne, zlokalizowane na obszarze Górnej
Wis∏y i nie b´dàce w zarzàdzie
energetyki wodnej. Jest ich
obecnie 7 - Tresna, Poràbka i
Czaniec (tworzà one tzw. kaskad´ So∏y), Chaƒcza na
Czarnej Staszowskiej, Dobczyce na Rabie, Klimkówka na
Ropie i Besko na Wis∏oku.
Dodatkowo na rzece Skawie,
mi´dzy Wadowicami a Suchà
Beskidzkà, realizowany jest
obecnie zbiornik wodny Âwinna Por´ba.
Na terenie Górnej Wis∏y zlokalizowane sà równie˝ 2 kana∏y, oba ∏àczàce silnie meandrujàce odcinki Wis∏y:
• kana∏ Dwory-Przeciszów o
d∏ugoÊci 7,8 km;
• kana∏ ¸àczany-Skawina o
d∏ugoÊci 17,2 km.
Pozosta∏ymi wi´kszymi obiektami administrowanymi przez
RZGW w Krakowie sà:
• 2 stopnie wodne (Rzeszów i Grodzisko);
• 22 pompownie;
• 3 kompleksy odwodnieniowe.
W celu sprawnego administrowania posiadanym majàtkiem w RZGW w Krakowie
zosta∏o wydzielonych 8 g∏ównych jednostek terenowych
- Inspektoratów (zlokalizowanych w Dobczycach, Krako-
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wie, Nowym Sàczu, Nowym
Targu, PrzemyÊlu, Rzeszowie,
Sandomierzu i ˚ywcu) oraz 33
podleg∏e im Nadzory Wodne.
Dodatkowo na potrzeby budowy nowego zbiornika zosta∏
utworzony Inspektorat Budowy Zbiornika Wodnego Âwinna Por´ba w Mucharzu.

Korzystanie z wód
Region Górnej Wis∏y jest
najbogatszym w wod´ obszarem w skali Polski (24% zasobów). Cechà charakterystycznà powierzchniowych zasobów wodnych jest ich nierównomierne roz∏o˝enie i zmiennoÊç w czasie. Asymetria sieci
hydrograficznej dorzecza po-

lega na wi´kszej zasobnoÊci
i liczbie prawobrze˝nych górskich dop∏ywów ni˝ nizinnych
lewobrze˝nych. Najzasobniejszym w wod´, spoÊród
dop∏ywów Wis∏y, jest Dunajec.
Niewiele ust´puje mu San
i So∏a, a kolejne miejsca zajmujà Skawa i Raba.
Zasoby wód podziemnych
mo˝liwe do zagospodarowania (tj. zasoby perspektywiczne i dyspozycyjne) oszacowano na ponad 4,8 mln m3/d.
Stanowià one 39% zasobów
odnawialnych, okreÊlonych
jako Êredni wieloletni odp∏yw
wód podziemnych do rzek ca∏ego regionu wodnego Górnej
Wis∏y.
Teren administrowany przez
RZGW w Krakowie zamieszkuje ponad 6 mln osób.
Podstawowym êród∏em zaopatrzenia w wod´ w regionie
wodnym Górnej Wis∏y sà zasoby wód powierzchniowych,
stanowiàce ponad 90% poborów wody.
¸àcznie pobieranych jest
ponad 2,1 mln hm3/r. wód
podziemnych i powierzchniowych, co odpowiada ok. 20%
poboru krajowego. 79% pobieranych wód zu˝ywanych
jest w przemyÊle w szczególnoÊci do celów ch∏odniczych,
natomiast dla celów rolniczych
i us∏ug komunalnych zu˝ywane jest ok. 220 tys. hm3/r, czyli

ok. 10,5% wielkoÊci ∏àcznego
poboru wód w regionie.
¸àczna iloÊç odprowadzanych Êcieków (bez wód ch∏odniczych) w regionie wynosi
ponad 288 tys hm3/r. W zakresie iloÊci odprowadzanych
Êcieków dominuje obszar
zwiàzany z aglomeracjà krakowskà, gdzie odprowadzanych jest ok. 30% Êcieków, tj.
prawie 80 tys. hm3/r. W zakresie struktury odprowadzania
Êcieków nieznacznie dominuje
gospodarka komunalna - ok.
60% odprowadzanych Êcieków.

Zagro˝enia
Najwi´kszym zagro˝eniem
na terenie RZGW w Krakowie
jest zagro˝enie powodziowe
oraz erozja dna rzek i potoków.
W zale˝noÊci od typu wezbraƒ, zagro˝one sà ró˝ne obszary dorzecza Górnej Wis∏y:
• wezbrania opadowo-rozlewowe spowodowane opadami ciàg∏ymi, najcz´Êciej wyst´pujàce w po∏udniowej
i wschodniej cz´Êci regionu;
• wezbrania opadowo-nawalne wywo∏ane gwa∏townymi
ulewami letnimi, które stwarzajà zagro˝enie dla obszarów
przyleg∏ych do górskich rzek
i potoków, na zalanie i miejscowe podtopienia nast´pujàce
w wyniku tych wezbraƒ nara-

˝onych jest równie˝ wi´kszoÊç
miast z kanalizacjà o s∏abej
dro˝noÊci, np. Kraków;
• wezbrania zatorowo-lodowe i Êry˝owe powstajàce w
wyniku spi´trzenia wody przez
zator lodowy lub Êry˝owy, co
zdarza si´ g∏ównie na Popradzie, Dunajcu, Sanie i niektórych ma∏ych ciekach na terenach podgórskich.
Erozja dna rzek i potoków
na obszarze regionu jest zjawiskiem powszechnym, a jego
oddzia∏ywanie si´ga daleko
poza ∏o˝ysko cieków wodnych, czego skutki majà wymiar zarówno ekologiczny (obni˝enie zwierciad∏a wód gruntowych), jak i gospodarczy
oraz spo∏eczny (powstawanie
osuwisk).
Do innych zagro˝eƒ obserwowanych na terenie regionu
Górnej Wis∏y nale˝y równie˝
susza. Na podstawie danych
z 2003 r., w 77% cieków
stwierdzono obni˝enie poziomu wody w ciekach, w tym 6%
dotyczy∏ ca∏kowity ich zanik.
74% gmin zaobserwowa∏o
obni˝enie zwierciad∏a wód
gruntowych, a 10% zg∏osi∏o
ca∏kowity zanik wody w studniach gospodarskich.

Wspó∏praca
mi´dzynarodowa
RZGW w Krakowie aktywnie
uczestniczy w wielu projektach

zwiàzanych z wdra˝aniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.
W ramach realizowanych na
szczeblu krajowym projektów
bliêniaczych dotyczàcych wdra˝ania Ramowej Dyrektywy
Wodnej, w celu przeçwiczenia
procesu tworzenia planu gospodarowania wodami wybrano zlewni´ pilota˝owà, obejmujàcà obszar Górnej Wis∏y
od êróde∏ do ujÊcia Raby
w∏àcznie (o powierzchni ok. 10
tys. km2).
Ponadto RZGW w Krakowie
od wielu lat uczestniczy w pracach grup roboczych utworzonych w ramach PolskoS∏owackiej oraz Polsko-Ukraiƒskiej Komisji ds. Wód Granicznych. Wspó∏praca ta dotyczy przede wszystkim utrzymania cieków granicznych,
ochrony wspólnych zlewni
przed
zanieczyszczeniami
oraz wspó∏pracy przy wdra˝a-

niu Ramowej Dyrektywy Wodnej na zlewniach transgranicznych.
Obecnie RZGW w Krakowie
prowadzi tak˝e przygotowania
do kolejnych mi´dzynarodowych projektów w zakresie
szeroko poj´tego procesu
planowania gospodarowania
wodami.
Zgodnie z celami okreÊlonymi w Ramowej Dyrektywie
Wodnej i polskimi aktami
prawnymi stanowiàcymi podstaw´ utrzymania rzek w sposób zgodny z zasadà zrównowa˝onego stanu Êrodowiska,
w RZGW w Krakowie opracowano „Zasady dobrej praktyki
w utrzymaniu rzek i potoków
górskich” w oparciu o doÊwiadczenia z dwuletniego pilota˝owego stosowania powy˝szych zasad oraz z uwagi na
pilnà potrzeb´ rozwiàzania
istniejàcego problemu zró˝nicowanego podejÊcia do
projektowania i realizacji robót
zwiàzanych z utrzymaniem
rzek i potoków. W dniu
09.05.2005 r. Minister Ârodowiska zaleci∏ korzystanie z
tego opracowana w codziennej praktyce.

Warto zobaczyç
Na obszarze dzia∏ania RZGW
w Krakowie znajduje si´ wiele
wartych zwiedzenia miejsc o
ró˝norodnych walorach krajobrazowo-przyrodniczych, cha-

rakteryzujàcych si´ odmiennymi typami wód, poczàwszy od
górskich potoków i wodospadów (na terenie Tatrzaƒskiego
Parku Narodowego), poprzez
wielofunkcyjne zbiorniki wodne, a˝ do spokojnie p∏ynàcych
rzek.
Jednym z najciekawszych
obiektów jest zbiornik wodny
Czorsztyn-Niedzica, powsta∏y
dzi´ki sztucznemu spi´trzeniu
rzeki Dunajec w Pieninach
Czorsztyƒskich. Zbiornik rozciàga si´ na d∏ugoÊci 12,5 km,
ma powierzchni´ 1226 ha i
pojemnoÊç ca∏kowità 232 mln
m3. Jest przeznaczony m.in.
do celów rekreacyjnych.
Z korony zapory mo˝na podziwiaç pi´kno przyrody oraz
zamki w Niedzicy i Czorsztynie.
Du˝à atrakcjà turystycznà
jest równie˝ sp∏yw drewnianymi tratwami Prze∏omem Dunajca przez Pieniƒski Park
Narodowy z przystani w Sromowcach do Szczawnicy.
W ostatnich latach tak˝e
szczególnà atrakcjà dla mi∏oÊników ekstremalnych sportów
wodnych jest tor kajakarstwa
górskiego, zlokalizowany w...
Krakowie. Jest to najnowoczeÊniejszy obiekt tego typu w
Europie i trzeci na Êwiecie, po
Madrycie i Sydney. NowoczesnoÊç toru polega m.in. na
tym, ˝e dzi´ki spi´trzeniu wód
Wis∏y uzyskanym na stopniu
KoÊciuszko istnieje mo˝liwoÊç
stopniowania trudnoÊci toru
poprzez przestawianie figur
wodnych oraz regulacj´ przep∏ywu wody. Corocznie odbywajà si´ na nim zawody rangi
Êwiatowej i europejskiej, a dodatkowo dla amatorów mocnych wra˝eƒ organizowane
sà sp∏ywy pontonowe i kajakowe oraz rodeo wodne.
Opracowanie:
Anna Borcz,
Tomasz Bukowiec,
Barbara Chammas,
Ma∏gorzata Owsiany
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w Wa r s z a w i e
Obszar RZGW w Warszawie
obejmuje centralnà, wschodnià i pó∏nocno-wschodnià
cz´Êç Polski. Znajdujà si´ tu
zlewnie Wis∏y Ârodkowej (od
ujÊcia rzeki Sanny ko∏o
Annopola do miejscowoÊci
Korabniki k. W∏oc∏awka) oraz
obszary dorzeczy Niemna,
Prego∏y, Âwie˝ej i Jarftu, znajdujàce si´ na terytorium Polski
(Mapa 1).
W gestii RZGW w Warszawie
jest ponad po∏owa ca∏kowitej
powierzchni dorzecza Wis∏y.
Wa˝niejsze jednostki hydrograficzne wchodzàce w jej
sk∏ad to zlewnie: Wieprza
(10,4 tys. km2), Pilicy (9,3 tys.
km2) oraz Narwi (53,9 tys. km2
w granicach Polski; w tym
zlewnia Bugu 19,3 tys. km2).
Wed∏ug podzia∏u administracyjnego kraju, obszar
RZGW w Warszawie znajduje
si´ w granicach 11 województw (w ca∏oÊci w podlaskim i mazowieckim oraz
- cz´Êciowo - w warmiƒskomazurskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, ∏ódzkim, Êlàskim, Êwi´tokrzyskim, wielkopolskim, ma∏opolskim, podkarpackim - Mapa 2).
Obszar RZGW w Warszawie
charakteryzuje si´ zró˝nicowanym ukszta∏towaniem terenu: wy˝ynnym w cz´Êci po∏udniowej (Wy˝yna Ma∏opolska) i
po∏udniowo-wschodniej
(Wy˝yna Lubelska), równinnym w cz´Êci Êrodkowej
(Nizina Mazowiecka) i wschodniej (Nizina Podlaska) oraz
pagórkowato-nizinnym z licznymi jeziorami w cz´Êci pó∏nocnej (Pojezierze Mazurskie).
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Mapa 1. Dorzecza w obszarze dzia∏ania RZGW
w Warszawie

Obszar ten jest zró˝nicowany tak˝e pod wzgl´dem
gospodarczym; wyst´pujà tu
zarówno rejony typowo rolnicze (u˝ytki rolne zajmujà ok.
68% powierzchni obszaru), jak
i du˝e oÊrodki przemys∏owe
- Warszawa, P∏ock, Radom,
Lublin.

Mapa 2. Województwa w obszarze RZGW w
Warszawie

szogród, 10 - Warszawa ˚eraƒ, 11 - Góra Kalwaria,
12 - Smardzewice, 13 - Wilczkowice, 14 - Brody I∏˝eckie,
15 - Kazimierz Dolny, 16 - Annopol, 17 - W∏odawa.

W Gi˝ycku znajduje si´ równie˝ Gospodarstwo Pomocnicze RZGW w Warszawie.
Dla celów ustalania warunków korzystania z wód obszar
RZGW w Warszawie zosta∏

Administracja
i utrzymanie
obiektów
Obszar
administrowany
przez RZGW w Warszawie jest
podzielony na 7 jednostek
nadzorowanych przez Inspektoraty w Pu∏awach, Warszawie,
W∏oc∏awku, D´bem, Gi˝ycku,
Ostrowcu Âwi´tokrzyskim i
Lublinie, którym podlega 17
Nadzorów Wodnych (Mapa 3):
1 - Augustów, 2 - Gi˝ycko,
3 - Ostro∏´ka, 4 - Borowe,
5 - Drohiczyn, 6 - Pu∏tusk, 7 - Wyszków, 8 - P∏ock, 9 - Wy-

Mapa 3. Inspektoraty i nadzory wodne RZGW w Warszawie

podzielony na 23 jednostki
bilansowe (Mapa 4).
Jednostki bilansowania wód:
Z1 - zlewnie prawostronnych dop∏ywów Wis∏y od granicy RZGW Warszawa do
ujÊcia Wieprza, Z2 - zlewnie
lewostronnych dop∏ywów Wis∏y od granicy RZGW Warszawa do ujÊcia Kamiennej,
Z3 - zlewnie lewostronnych
dop∏ywów Wis∏y od ujÊcia
Kamiennej do ujÊcia Pilicy
z wy∏àczeniem zlewni Radomki,
Z4 - zlewnia Radomki, Z5
zlewnie Wieprza, Z6 - zlewnie
prawostronnych dop∏ywów
Wis∏y od ujÊcia Wieprza do
ujÊcia Wilgi w∏àcznie, Z7 - zlewnia Pilicy, Z8a - zlewnia prawostronnych dop∏ywów Wis∏y
od ujÊcia Wilgi do ujÊcia Kana∏u ˚eraƒskiego, Kana∏u ˚eraƒskiego do km 8+600 z Kana∏em Bródnowskim (górnym)
w∏àcznie, Z8b - zlewnia
w∏asna Jeziora Zegrzyƒskiego
∏àcznie z Kana∏em ˚eraƒskim
od km 8+600 do ujÊcia rzeki
D∏ugiej w∏àcznie oraz zlewnia
Narwi poni˝ej zapory D´be
z wy∏àczeniem zlewni Wkry, Z9
- zlewnie lewostronnych dop∏ywów Wis∏y od ujÊcia Pilicy do
ujÊcia Bzury, Z10 - zlewnia
Narwi od granicy paƒstwa do
ujÊcia Biebrzy, Z11 - zlewnia
Biebrzy, Z12 - zlewnia Narwi
od ujÊcia Biebrzy do Pu∏tuska
z wy∏àczeniem zlewni systemu
Wielkich Jezior Mazurskich
i Pisy, Z13 - zlewnia systemu
Wielkich Jezior Mazurskich
i zlewnia Pisy, Z14 - zlewnie
lewostronnych dop∏ywów Bugu granicznego, Z15 - zlewnia
Bugu od granicy paƒstwa do
cofki Zbiornika Zegrzyƒskiego,
Z16 - zlewnia Wkry, Z17 - zlewnie prawostronnych dop∏ywów Wis∏y od ujÊcia Narwi do
granicy RZGW Warszawa, Z18
- zlewnia Bzury, Z19 - zlewnie
lewostronnych dop∏ywów Wis∏y od ujÊcia Bzury do granicy
RZGW Warszawa, Z20 - zlewnia ¸yny, Z21 - zlewnie

Zestawienie wa˝niejszych obiektów administrowanych przez RZGW w Warszawie

dop∏ywów Prego∏y (z wy∏àczeniem zlewni ¸yny), Z22 - oÊ
Wis∏y, Z23 - zlewnia Niemna
w granicach paƒstwa.

Korzystanie z wód
W regionie wodnym Ârodkowej Wis∏y pobór wody na
potrzeby gospodarki i ludnoÊci w roku 2002 (wed∏ug
danych GUS) wyniós∏ 2925,2

hm3. Stanowi∏o to 27% ogólnego poboru dla Polski. Struktura wykorzystania wody przedstawia∏a si´ nast´pujàco:
• na cele przemys∏owe i produkcyjne - 2151,4 hm3 (74%),
• gospodarka komunalna
- 449,8 hm3 (15%),
• rolnictwo i leÊnictwo
- 324,0 hm3 (11%).
Z ogólnej iloÊci pobranych
wód 85% stanowi∏y wody po-

wierzchniowe. Z wód wykorzystanych do celów komunalnych a˝ 67% pochodzi∏o z zasobów wód podziemnych.
Wed∏ug tych samych danych, w 2002 r. z terenu Ârodkowej Wis∏y, odprowadzono
504,7 hm3 Êcieków. Ok. 77%
tej iloÊci pochodzi∏o z gospodarki komunalnej, reszt´ stanowi∏ przemys∏. Procentowy
udzia∏ odprowadzanych Êcieków w Rejonie Ârodkowej
Wis∏y do ogó∏u Êcieków
w Polsce wynosi∏ ponad 21%.

Wspó∏praca
mi´dzynarodowa

Mapa 4. Jednostki bilansowe na obszarze RZGW
w Warszawie

Region wodny Ârodkowej
Wis∏y obejmuje zlewni´ transgranicznà Narwi z g∏ównym
dop∏ywem, tj. rzekà Bug, oraz
cz´Êci dorzeczy Niemna, Jarftu, Âwie˝ej i Prego∏y. RZGW
w Warszawie uczestniczy we
wspó∏pracy na wodach granicznych z Ukrainà, Bia∏orusià,
Litwà i Federacjà Rosyjskà
(Obwód Kaliningradzki).
W ramach Polsko-Ukraiƒskiej Komisji ds. Wód Granicznych RZGW w Warszawie prowadzi dwie grupy robocze:
grup´ roboczà ds. planowania
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wód granicznych (Grupa PL)
i grup´ roboczà ds. ochrony
przeciwpowodziowej, regulacji
i melioracji (Grupa OP).
W czerwcu 2005 r. w Bia∏owie˝y zosta∏a podpisana
umowa pomi´dzy Rzeczpospolità Polskà a Litwà o wspó∏pracy na wodach granicznych. Trwajà prace zmierzajà-

ce do powo∏ania Polsko-Litewskiej Komisji ds. Wód Granicznych.
Na pozosta∏ych granicach
brak jest umów o wspó∏pracy
na wodach granicznych. Obowiàzuje jednak - na zasadzie
sukcesji - Porozumienie z dnia
17.07.1964 r. mi´dzy Rzàdem
Polskiej Rzeczpospolitej Lu-

Kana∏ Augustowski (Âluza Swoboda)

dowej a Rzàdem Zwiàzku
Socjalistycznych Republik Radzieckich o gospodarce wodnej na wodach granicznych.
Ponadto dla realizacji wybranych projektów, podpisywane sà dwustronne porozumienia. Przyk∏adem takiej wspó∏pracy jest rekonstrukcja granicznego odcinka Kana∏u
Augustowskiego. Porozumienie w tej sprawie z Bia∏orusià
zosta∏o podpisane w dniu
08.06.2005 r. w Augustowie.
Obecnie przygotowywany
jest, przy wspó∏pracy z Brzeskim Obwodowym Komitetem
Zasobów Wodnych i Ochrony
Ârodowiska oraz Wo∏yƒskim
Obwodowym Zarzàdem Gospodarki Wodnej, projekt „Budowa polsko-ukraiƒsko-bia∏oruskiej polityki wodnej w zlewni
Bugu” w ramach Programu
Sàsiedztwa Polska - Bia∏oruÊ Ukraina INTERREG IIIA/TACIS
CBS, majàcy na celu przygotowanie niezb´dnych dokumentów do utworzenia Mi´dzynarodowej Komisji Bugu.

Warto zobaczyç
Kana∏ Augustowski
Kana∏ Augustowski, wpisany
do rejestru zabytków, przedstawia ogromnà wartoÊç historycznà jako dzie∏o dokumentujàce polskà myÊl technicznà oraz wysoki poziom
budownictwa hydrotechnicz-
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nego XIX w. Zosta∏ zbudowany
wed∏ug projektu Ignacego
Pràdzyƒskiego w celu stworzenia drogi wodnej dla ówczesnego Królestwa Kongresowego do portów Morza
Ba∏tyckiego z omini´ciem ujÊcia
Wis∏y, b´dàcego wtedy w granicach Prus. Droga ta ustanowi∏a po∏àczenie Wis∏y (poprzez
Narew i Biebrz´) z Niemnem.
Ca∏kowita d∏ugoÊç kana∏u
wynosi 101,2 km, w tym na
terytorium Polski - 81,7 km.
Zasilany jest wodà z jeziora
Serwy. Od szczytowego stanowiska kana∏u do rzeki
Niemen spad wynosi 39,5 m
i jest pokonany przez 11 Êluz,
do rzeki Biebrzy spad wynosi
15,4 m i jest pokonany przez 7
Êluz. SzerokoÊç kana∏u waha
si´ od 12 do 20 m, g∏´bokoÊç
od 0,80 do 1,60 m.
Kana∏ Augustowski le˝y
w sercu „Zielonych P∏uc” Polski,
jednego z najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo i przyrodniczo regionów naszego kraju,
na styku kultur polskiej, bia∏oruskiej i litewskiej. Jest jedynà nitkà wià˝àcà ze sobà
drogi wodne Europy Zachodniej ze wschodnioeuropejskimi. Trwajà starania o wpisanie
Kana∏u Augustowskiego na
List´ Âwiatowego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO.
Opracowanie:
Anita Radziszewska,
Anna Mitraszewska

OCHRONA
PR ZED POWODZIÑ I SUSZ Ñ
Ochrona przeciwpowodziowa oraz
zapobieganie skutkom suszy to obowiàzki publiczne, które muszà byç realizowane zarówno przez jednostki administracji rzàdowej, jak i samorzàdowej.
Niebezpieczeƒstwo powodzi mo˝na znacznie ograniczyç za pomocà budowli
i urzàdzeƒ wodnych, takich jak wa∏y
przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne
i suche oraz poldery. Na popraw´ bezpieczeƒstwa powodziowego wp∏ywajà
tak˝e: w∏aÊciwe przygotowanie koryt
rzecznych, ograniczenia zabudowy na
terenach zalewowych, dobre prognozowanie, odpowiednio wczesne ostrzeganie i skuteczne akcje ratunkowe. Istotne
znaczenie majà dzia∏ania prewencyjne,
a wÊród nich przywracanie naturalnych
obszarów zalewowych rzek, podnoszenie lesistoÊci oraz w∏aÊciwa agrotechnika.
W Polsce jest blisko 8500 km wa∏ów
przeciwpowodziowych chroniàcych ok.
75% obszarów zagro˝onych zalewami,
co stanowi 4% obszaru kraju. 60% obwa∏owaƒ jest eksploatowanych d∏u˝ej ni˝ 50
lat (np. wybudowane na Odrze po powodzi w 1903 r.), zaÊ ok. 10% – powy˝ej
100 lat. Sta∏a rezerwa przeciwpowodziowa w zbiornikach wynosi ok. 700 mln
m3.
Zwi´kszenie retencji w dolinach rzek
jest wa˝nym, aczkolwiek niedocenianym

elementem ochrony przed powodziami.
W celu w∏aÊciwego ukierunkowania dzia∏aƒ prewencyjnych zosta∏y opracowane
zasady dobrej praktyki w utrzymaniu
rzek, w pierwszej kolejnoÊci w odniesieniu do rzek i potoków górskich. K∏adà
one nacisk na wspieranie dzia∏aƒ z zakresu retencji naturalnej oraz wskazujà na
sposoby harmonizowania prac hydrotechnicznych z ochronà ekosystemów
wodnych i od wody zale˝nych. W przysz∏oÊci powstanà praktyki odnoszàce si´
do rzek nizinnych.
W zakresie ochrony przed suszà meteorologicznà nie istnieje system zabezpieczeƒ. Mo˝liwe jest natomiast ∏agodzenie

SMOK
Nowoczesna hydrologiczno-meteorologiczna os∏ona przeciwpowodziowa oraz
powstanie centrów reagowania kryzysowego ma du˝e znaczenie. Jednym z wa˝niejszych przedsi´wzi´ç w tym zakresie by∏o wprowadzenie systemu monitoringu
i os∏ony kraju (SMOK) w ramach Paƒstwowej S∏u˝by Hydrologiczno-Meteorologicznej.
Stworzona zosta∏a meteorologiczna sieç radarowa obejmujàca swym zasi´giem ca∏y
obszar kraju, telemetryczna sieç obserwacyjno-pomiarowa sk∏adajàca si´ z blisko
1000 automatycznych punktów pomiarowych, które umo˝liwiajà monitorowanie i rejestrowanie w sposób ciàg∏y warunków hydrologicznych i meteorologicznych, automatyczny system detekcji wy∏adowaƒ atmosferycznych. Ponadto wdro˝ony zosta∏
nowoczesny system prognoz wraz z teleinformatycznym przesy∏aniem prognoz,
ostrze˝eƒ i danych.

jej skutków dla Êrodowiska gruntowowodnego poprzez ró˝norodne formy retencji naturalnej, melioracje nawadniajàce
oraz agrotechnik´ ograniczajàcà parowanie wody.

Zbiorniki
Zbiorniki zaporowe budowane sà na
rzekach g∏ównie w celu zabezpieczenia
przed powodziami, zaopatrzenia ludzi
w wod´, dostarczenia energii wodnej
oraz w celu rekreacyjnym.
W Polsce istnieje ponad 100 sztucznych zbiorników zaporowych o ∏àcznej
powierzchni ok. 350 km2, co stanowi ok.
0,11% powierzchni Polski. 69 najwi´kszych zbiorników i stopni wodnych mo˝e
maksymalnie zgromadziç ok. 3423,4 mln
m3 wody. Najwi´ksze zbiorniki po∏o˝one
sà w dorzeczu Wis∏y. Zalicza si´ do nich
zbiornik Solina oraz zbiornik W∏oc∏awek.
PojemnoÊç sztucznych zbiorników
wodnych istniejàcych w Polsce odpowiada obj´toÊci ok. 6% rocznego odp∏ywu
rzek (w krajach sàsiednich odpowiednio
10-12%).
Wi´kszoÊç zbiorników regulujàcych
przep∏ywy s∏u˝y ochronie przeciwpowo-
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dziowej, a w okresie suszy umo˝liwia
utrzymanie przep∏ywu nienaruszalnego.
Do tej grupy nale˝à zbiorniki znajdujàce
si´ w Karpatach i Sudetach, a tak˝e
niektóre na nizinach, np. Zbiornik Siemianówka i Zbiornik Sulejowski.
Zbiorniki zaporowe pe∏nià te˝ wa˝ne
funkcje gospodarcze, zaopatrujàc du˝e
aglomeracje miejskie w wod´ do picia.
Do grupy tej, b´dàc niejednokrotnie
podstawowym êród∏em zaopatrzenia
w wod´, nale˝à zbiorniki: kaskada zbiorników Tresna-Poràbka-Czaniec, Gocza∏kowice, Koz∏owa Góra, Wapienia, Dzieçkowice (zaopatrzenie Górnego Âlàska),
Dobczyce (cz´Êciowe zaopatrzenie
Krakowa), Jezioro Zegrzyƒskie (zbiornik
zaopatrujàcy lewobrze˝nà Warszaw´).
Cz´Êç zbiorników zaporowych wykorzystywana jest równie˝ do produkcji
energii elektrycznej. Nale˝à do nich przede wszystkim zbiorniki w dorzeczu Wis∏y:
Solina, W∏oc∏awek, Czorsztyn, Ro˝nów,
Dobczyce.

Obecnie budowane sà przez RZGW trzy zbiorniki: Wióry na ÂwiÊlinie (prace sà na
ukoƒczeniu), zbiornik Âwinna Por´ba na Skawie (budowa zaawansowana w ok. 50%)
oraz stopieƒ wodny Malczyce na Odrze (zaawansowany w ok. 30%). Nowo wybudowanym zbiornikiem jest Kuênica War´˝yƒska w dorzeczu rzeki Przemszy. Trwajà
dzia∏ania zmierzajàce do rozpocz´cia budowy zbiornika Racibórz na Odrze.

OÊrodki Koordynacyjno-Informacyjne

Ochrony Przeciwpowodziowej
OÊrodki Koordynacyjno-Informacyjne
Ochrony Przeciwpowodziowej (OKI) realizujà zadania zwiàzane z tematykà powodziowà, która znajduje si´ w kompetencjach Regionalnych Zarzàdów Gospodarki Wodnej. Celem dzia∏ania OKI jest
gromadzenie, przetwarzanie i udost´pnianie informacji zwiàzanych z ochronà
przeciwpowodziowà w okresie normalnym (mi´dzy powodziami) oraz w okresie
zagro˝enia (w czasie powodzi).
Nowoczesne podstawy funkcjonowania OKI by∏y celem zadania „OÊrodki
Koordynacyjno-Informacyjne Ochrony
Przeciwpowodziowej w Krakowie, Wro-
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c∏awiu i Gliwicach”, realizowanego w
latach 2001-2005 w ramach Projektu
Banku Âwiatowego przez konsorcjum
NEDECO.
Obecnie zadania OKI sà realizowane
w oparciu o Standardowe Praktyki
Operacyjne (SOP). Sà to szczegó∏owe
procedury post´powania zarówno dla
ca∏ych zespo∏ów, jak i poszczególnych
ich cz∏onków. SOP-y okreÊlajà jednoznacznie zakres zadaƒ i odpowiedzialnoÊci na poszczególnych stanowiskach
oraz w okreÊlonych sytuacjach. U∏atwiajà
tak˝e koordynacj´ dzia∏aƒ i podejmowanie decyzji w sytuacjach ekstremalnych.
Standardowe Praktyki Operacyjne okreÊlajà równie˝ zale˝noÊci i zasady wspó∏dzia∏ania pomi´dzy okreÊlonymi podmiotami.
Zakres dzia∏aƒ OÊrodka mo˝na podzieliç na dwie grupy: w okresie mi´dzy
powodziami oraz w czasie powodzi.
Podzia∏ ten zosta∏ wymuszony specyfikà
dzia∏ania OKI. Zadania realizowane w
okresie mi´dzy powodziami mo˝na podzieliç na zadania bie˝àce (takie jak

ca∏odobowy monitoring sytuacji hydrometeorologicznej w regionie wodnym,
wydawanie decyzji zwalniajàcych z zakazu wykonywania urzàdzeƒ wodnych oraz
wznoszenia innych obiektów budowlanych, a tak˝e zmiany ukszta∏towania terenu, sk∏adowania materia∏ów i wykonywania innych robót na obszarach bezpoÊredniego zagro˝enia powodzià, bàdê
te˝ wydawanie opinii do studiów uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, projektów planów zagospodarowania przestrzennego) oraz
zadania majàce na celu przygotowanie
pracy OÊrodka w czasie powodzi (w tym
tworzenie modeli transformacji fali powodziowej w korycie rzecznym, mapowanie
stref zagro˝enia powodziowego lub tworzenie scenariuszy powodziowych dla
odcinków rzek).
Zadania realizowane w czasie powodzi
to ca∏odobowy monitoring sytuacji hydrometeorologicznej i gospodarki wodnej
prowadzonej na zbiornikach, przygotowywanie decyzji administracyjnych
dotyczàcych zmian gospodarowania
wodà na zbiornikach oraz informowanie
o aktualnym zagro˝eniu powodziowym
na podstawie posiadanych scenariuszy
(strefy zalewowe).
Opracowanie: Rados∏aw Radoƒ

KRAJOWY PROGRAM O C Z Y S Z C Z A N I A
Â C I E KÓ W KO M U N A L N Y C H ( K P O Â K )

KPOÂK stanowi wykaz niezb´dnych
przedsi´wzi´ç w zakresie wyposa˝enia
aglomeracji w systemy kanalizacji zbior
czej i oczyszczalnie Êcieków komunalnych do koƒca 2005, 2010, 2013 i 2015 r.
Przedsi´wzi´cia te nale˝à do priorytetowych dzia∏aƒ w dziedzinie gospodarki
wodno-Êciekowej, które muszà byç zrealizowane w Polsce, aby osiàgnàç standardy unijne ekologiczne czystoÊci wód.
Krajowy program oczyszczania Êcieków komunalnych okreÊla zadania konieczne do realizacji zapisów dyrektywy
Rady 91/271/EWG dotyczàcej oczyszczania Êcieków komunalnych. W celu
wype∏nienia zobowiàzaƒ Rzeczypos-

politej Polskiej przyj´tych w Traktacie
Akcesyjnym w horyzoncie czasowym do
2015 r., jesteÊmy zobligowani do wybudowania, rozbudowania i/lub zmodernizowania oczyszczalni Êcieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej
w aglomeracjach.

Dyrektywa 91/271/EWG zobowiàzuje
paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej
do wyposa˝enia w okreÊlonych terminach wszystkich aglomeracji, o równowa˝nej liczbie mieszkaƒców (RLM)
wi´kszej od 2000, w systemy kanalizacyjne dla Êcieków komunalnych i zapewnienia biologicznego oczyszczania Êcieków przed wprowadzeniem ich do wód,
tak aby Êcieki spe∏nia∏y okreÊlone w dyrektywie wymagania dotyczàce zawartoÊci w nich substancji ∏atwo rozk∏adalnych biologicznie. Natomiast projektowanie, budowa i utrzymanie systemów kanalizacji zbiorczej powinny byç realizowane zgodnie z najlepszà wiedzà technicznà
bez powodowania nadmiernych kosztów.
W celu realizacji zadaƒ w zakresie wyposa˝enia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie Êcieków
komunalnych zosta∏ sporzàdzony przez
Ministra Ârodowiska, zgodnie z ustawà
Prawo wodne, „Krajowy program oczysz-

Wdra˝anie dyrektywy przebiegaç b´dzie etapowo, zgodnie z celami poÊrednimi,
które zapisane zosta∏y w Traktacie Akcesyjnym, a mianowicie:
• do 31.12.2005 r. zgodnoÊç z dyrektywà powinna byç osiàgni´ta w 674 aglomeracjach, z których ∏adunek zanieczyszczeƒ biodegradowalnych stanowi 69%
ca∏kowitego ∏adunku zanieczyszczeƒ tego typu pochodzàcego z aglomeracji;
• do 31.12.2010 r. zgodnoÊç z dyrektywà powinna byç osiàgni´ta w 1069 aglomeracjach, z których ∏adunek zanieczyszczeƒ biodegradowalnych stanowi 86% ca∏kowitego ∏adunku zanieczyszczeƒ tego typu pochodzàcego z aglomeracji;
• do 31.12.2013 r. zgodnoÊç z dyrektywà powinna byç osiàgni´ta w 1165 aglomeracjach, z których ∏adunek zanieczyszczeƒ biodegradowalnych stanowi 91% ca∏kowitego ∏adunku zanieczyszczeƒ tego typu pochodzàcego z aglomeracji;
• do 31.12.2015 r. zgodnoÊç z Dyrektywà powinna byç osiàgni´ta we wszystkich
aglomeracjach, z których ∏adunek zanieczyszczeƒ biodegradowalnych stanowi 100%
ca∏kowitego ∏adunku zanieczyszczeƒ tego typu pochodzàcego z aglomeracji.
Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne jest g∏ównym aktem prawnym transponujàcym zapisy dyrektywy Êciekowej. Ustawa ta uwzgl´dnia nast´pujàce terminy realizacji przedsi´wzi´ç w zakresie usuwania i oczyszczania Êcieków na obszarach aglomeracji:
• do 31.12.2010 r. wyposa˝enie aglomeracji w systemy odprowadzania i oczyszczania Êcieków, w przypadku aglomeracji o równowa˝nej liczbie mieszkaƒców wynoszàcej powy˝ej 15000.
• do 31.12.2015 r. wyposa˝enie aglomeracji w systemy odprowadzania i oczyszczania Êcieków, w przypadku aglomeracji o równowa˝nej liczbie mieszkaƒców wynoszàcej od 2000 do 15000.
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czania Êcieków komunalnych” (KPOÂK).
Rada Ministrów przyj´∏a go w dniu
16.12.2003 r.
KPOÂK zosta∏ przygotowany w oparciu
o uzyskane w 2003 r. od gmin „Informacje o stanie i zamierzeniach dotyczàcych realizacji przez gmin´ przedsi´wzi´ç w zakresie wyposa˝enia terenów zabudowanych i przeznaczonych
pod zabudow´, w zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie Êcieków komunalnych (wed∏ug stanu na koniec 2002 r.).
Przyj´ty przez rzàd KPOÂK zak∏ada∏ budow´, rozbudow´ i/lub modernizacj´
1163 oczyszczalni Êcieków komunalnych
oraz 21 tys. km sieci kanalizacyjnej
w 1378 aglomeracjach. Koszt tego zadania oszacowano na ok. 35 mld z∏.
Z uwagi na koniecznoÊç weryfikacji
wykazu przedsi´wzi´ç uj´tych w KPOÂK,
dokonano aktualizacji Programu. Przeprowadzono jà w oparciu o materia∏y
uzyskane w wyniku konsultacji, które
odby∏y si´ w urz´dach wojewódzkich
pomi´dzy przedstawicielami Ministerstwa
Ârodowiska, gmin, urz´dów wojewódzkich, wojewódzkich Funduszy Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej,
urz´dów marsza∏kowskich oraz przedsi´biorstw wodociàgowo-kanalizacyjnych.
W trakcie tych spotkaƒ ustalano obszar
aglomeracji oraz terminy i zakres niezb´dnych inwestycji dotyczàcych wyposa˝enia aglomeracji w kanalizacj´
i oczyszczalnie Êcieków komunalnych.
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Aktualizacja KPOÂK polega∏a na wprowadzeniu zmian i uzupe∏nieƒ do zapisów
Programu, jakie zosta∏y zaproponowane
przez gminy i urz´dy wojewódzkie na
podstawie zwi´kszonej rozpoznawalnoÊci problemów gospodarki Êciekowej
w terenie.
W dniu 07.06.2005 r. zosta∏ zatwierdzony przez polski rzàd zaktualizowany
Krajowy program oczyszczania Êcieków
komunalnych (KPOÂK).
Aktualizacja zapisów KPOÂK wykazuje
istotne zmiany w stosunku do poprzedniego brzmienia Programu. Liczba aglomeracji wzros∏a o 199 nowych, w których
wyst´puje potrzeba wyposa˝enia w komunalne oczyszczalnie Êcieków i zbiorcze systemy kanalizacyjne.

Inwestycje zapisane w KPOÂK b´dà
realizowane w 1577 aglomeracjach.
B´dzie to wymaga∏o zbudowania ok. 37
tys. sieci kanalizacyjnej (koszt tego zadania to ok. 32 mld z∏) oraz zbudowania,
rozbudowy i/lub modernizacji ok. 1110
oczyszczalni Êcieków (koszt to ok. 10,6
mld z∏).
Wzrost liczby aglomeracji, a co za tym
idzie zwi´kszenie d∏ugoÊci sieci wymagajàcej zbudowania lub modernizacji
oraz wzrost liczby modernizowanych,
rozbudowywanych i nowo budowanych
oczyszczalni Êcieków, wià˝e si´ ze wzrostem nak∏adów finansowych potrzebnych na realizacj´ przedsi´wzi´ç umieszczonych w zweryfikowanym KPOÂK
- z 35 mld z∏ do 42 mld z∏. Na wzrost
kosztów aktualizacji KPOÂK wp∏yn´∏y
nowo wpisane do programu ma∏e aglomeracje (od 2000 do 15000 RLM),
w których nale˝y wybudowaç bàdê rozbudowaç sieci kanalizacyjne. Inwestycje
zapisane w Programie finansowane sà
ze êróde∏ funduszy unijnych, funduszy
krajowych oraz Êrodków w∏asnych samorzàdu terytorialnego.
Zgodnie z okresami przejÊciowymi
zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym, do
dnia 31.12.2005 r. Polska zosta∏a zobowiàzana do redukcji 69% ca∏kowitego
∏adunku zanieczyszczeƒ biodegradowalnych pochodzàcego z aglomeracji.
Wed∏ug Zaktualizowanego Planu Implementacyjnego dla dyrektywy 91/271/EWG
w sprawie oczyszczania Êcieków komunalnych, ju˝ dzisiaj mo˝emy stwierdziç,
˝e osiàgniemy wymagany udzia∏ redukcji
zanieczyszczeƒ. W bilansie redukcji
zanieczyszczeƒ zosta∏y uwzgl´dnione
wszystkie aglomeracje, w których
oczyszczane sà Êcieki zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia
08.07.2004 r. w sprawie warunków, jakie
nale˝y spe∏niç przy wprowadzaniu Êcieków do wód lub do gruntu oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla Êrodowiska wodnego (Dz.U. 2004 nr
168, poz. 1763). Pierwszy cel poÊredni
za∏o˝ony w Traktacie Akcesyjnym zostanie zrealizowany, przed Polskà kolejny
etap realizacji projektów inwestycyjnych
zbli˝ajàcy nas do pe∏nego wdro˝enia
dyrektywy Êciekowej.

Opracowanie: Justyna Kiec

M A PA P O D Z I A ¸ U
HYDROGRAFICZNEGO POLSKI (MPHP)
Komputerowa Mapa Podzia∏u Hydrograficznego Polski zosta∏a wykonana w latach 1996-2003 przez OÊrodek Zasobów
Wodnych IMGW, na zamówienie Ministra Ârodowiska i ze Êrodków NFOÂiGW. Mapa ta jest obecnie jedynym, pe∏nym i wiarygodnym êród∏em informacji o podziale hydrograficznym oraz
sieci hydrograficznej w skali ca∏ej Polski. Oprócz geometrycznego okreÊlenia podzia∏u i sieci hydrograficznej, zawiera tak˝e
szereg atrybutów opisowych, do których nale˝à m.in: typ cieku
bàdê zlewni, charakter cieku, przebieg, rodzaj, szerokoÊç czy
identyfikator hydrologiczny. System kodowania zlewni przyj´ty
w podziale hydrograficznym opracowany zosta∏ w ten sposób,
aby za jego pomocà mo˝liwe by∏o szybkie okreÊlanie po∏o˝enia obiektu w strukturze podzia∏u hydrograficznego. Jest to
system hydrograficzno-informatyczny analogiczny do systemów stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej.
Informacje zawarte w MPHP stanowià êród∏o danych dla
katastru wodnego w zakresie sieci hydrograficznej. Mapa spe∏nia mi´dzynarodowe zalecenia odnoÊnie do produktów wykonanych w technologii GIS. Dzi´ki temu mo˝e byç u˝ytkowana
nie tylko jako warstwa referencyjna dla wielu projektów GIS
wykonywanych w Polsce, ale równie˝ jako êród∏o informacji
wykorzystywane w procesie raportowania do Komisji
Europejskiej zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy
Wodnej.

K a t a s t e r w o d n y, czyli...
...system informacyjny o gospodarowaniu wodami. Sk∏ada
si´ z dwóch dzia∏ów.
W Dziale I katastru wodnego gromadzi si´ i aktualizuje dane
dotyczàce:
• sieci hydrograficznej oraz hydrologicznych i meteorologicznych posterunków obserwacyjno-pomiarowych;
• zasobów wód podziemnych, lokalizacji g∏ównych zbiorników wód podziemnych oraz sieci stacjonarnych obserwacji
wód;
• iloÊci i jakoÊci zasobów wód powierzchniowych oraz podziemnych;
• wielkoÊci poboru wody powierzchniowej i podziemnej;
• êróde∏ i charakterystyki zanieczyszczeƒ punktowych oraz
obszarowych;
• stanu biologicznego Êrodowiska wodnego oraz terenów
zalewowych;
• obwodów rybackich oraz rybackiej przydatnoÊci wód
(bonitacji);
• u˝ytkowania wód wraz z charakterystykà korzystania z wód;
• pozwoleƒ wodnoprawnych;

• urzàdzeƒ wodnych;
• stref i obszarów ochronnych oraz obszarów nara˝onych na
niebezpieczeƒstwo powodzi, ustanowionych na podstawie
ustawy;
• spó∏ek wodnych.
Dzia∏ II katastru wodnego zawiera:
• plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;
• plany ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdzia∏ania
skutkom suszy na obszarze paƒstwa, z uwzgl´dnieniem podzia∏u na obszary dorzeczy;
• plany ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego;
• listy programów priorytetowych Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej;
• listy przedsi´wzi´ç priorytetowych przedk∏adanych przez
wojewódzkie fundusze ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej.
Kataster wodny prowadzi si´ dla obszaru ca∏ego kraju,
z uwzgl´dnieniem podzia∏u na obszary dorzeczy i regiony
wodne.
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Ministerstwo Ârodowiska
Departament Zasobów Wodnych
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel. (0-22) 57 92 392, fax (0-22) 57 92 294.
www.mos.gov.pl/dzw
e-mail: Departament.Zasobow.Wodnych@mos.gov.pl

Biuro Gospodarki Wodnej
ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa
tel. (0-22) 635 61 06, fax (0-22) 635 39 25
www.bgw.gov.pl

REGIONALNE ZARZÑDY GOSPODARKI WODNEJ
RZGW w Gdaƒsku
ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdaƒsk
tel. (0-58) 326 18 88, fax (0-58) 326 18 89
http://www.rzgw.gda.pl
RZGW w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
tel. (0-32) 777 49 51, fax (0-32) 777 49 99
http://www.rzgw.gliwice.pl
RZGW w Krakowie
ul. Marsza∏ka J. Pi∏sudskiego 22, 31-109 Kraków
tel. (0-12) 62 84 100,
fax (0-12) 423 21 53, (0-12) 430 10 35
http://www.krakow.rzgw.gov.pl
RZGW w Poznaniu
ul. Szewska 1, 61-760 Poznaƒ
tel. (0-61) 856 77 00, fax (0-61) 852 57 31
http://www.rzgw.poznan.pl
RZGW w Szczecinie
ul. Jagielloƒska 32, 70-382 Szczecin
tel. (0-91) 484 34 57, fax (0-91) 484 13 84
http://www.rzgw.szczecin.pl
RZGW w Warszawie
ul. Mokotowska 63, 00-533 Warszawa
tel. (0-22) 629 22 39, fax (0-22) 621 42 81
http://www.rzgw.warszawa.pl
RZGW we Wroc∏awiu
ul. C. K. Norwida 34, P nr 1432, 50-950 Wroc∏aw 68
tel. (0-71) 337 88 00, fax (0-71) 328 50 48
http://www.rzgw.wroc.pl
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