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lota˝owej. Dotyczà w szczególnoÊci
granicznych m.in. w ramach realizowaopracowania programu dzia∏aƒ i planu
nego od 2004 r. polsko-francuskiego
• przeprowadzenie analiz wymaganych
gospodarowania wodami na obszarze
projektu bliêniaczego „Kontynuacja
przy wyborze programu dzia∏aƒ
dorzecza. Te zadania z kolei wymagajà
wdra˝ania Ramowej Dyrektywy Wodi opracowywaniu planu gospodarowaprzeprowadzenia analiz i prac, w któnej 2000/60/WE”.
nia wodami na obszarze dorzecza;
•
przetestowanie wybranych narz´dzi
Obszar zlewni Wis∏y, od êróde∏ do ujÊcia Raby w∏àcznie, obejmuje powierzchi metod informowania spo∏eczeƒstwa,
ni´ oko∏o 10 tys. km2. Jest on zamieszkiwany przez oko∏o 4,3 mln osób. Admiprzeprowadzenia konsultacji spo∏ecznistratorami zlewni sà Regionalne Zarzàdy Gospodarki Wodnej w Gliwicach
i Krakowie. Obszar pilota˝owy wyró˝nia si´ nierównomiernym rozmieszczenych i zorganizowania udzia∏u kluczoniem zasobów wody i du˝à ich zmiennoÊcià w czasie. Wysoki poziom urbaniwych grup interesów;
zacji, du˝a koncentracja przemys∏u, zanieczyszczenie i zasolenie Wis∏y oraz
• sformu∏owanie wniosków, które zostaniski poziom wód podziemnych wp∏ywajà na wysokie koszty zaopatrzenia ludnà wykorzystane przy przeprowadzanoÊci w wod´. Wybór tego regionu jako obszaru pilota˝owego podyktowany by∏
niu analiz i organizowaniu procesu
m.in. du˝ym urozmaiceniem pod wzgl´dem fizjograficznym, a tak˝e zró˝nicow∏àczania spo∏eczeƒstwa w planowawaniem gospodarowania wodami w regionie.
nie w skali kraju;

Zlewnia pilota˝owa
„Wis∏a od êróde∏
do ujÊcia Raby w∏àcznie”
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• zidentyfikowanie braków w zakresie
informacji i wiedzy, niezb´dnych do
w∏aÊciwego przeprowadzenia procesu
planowania gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza.
G∏ówne dzia∏ania

N

a zamieszczonym obok diagramie
przedstawiono dzia∏ania oraz powiàzania, m.in. realizowane na terenie
zlewni. Mo˝na je podzieliç na:
• ogólne dzia∏ania wchodzàce w zakres
zarzàdzania projektem, porzàdkowanie bazy danych i informacji, testowanie modelu (modeli) oraz informowanie, organizowanie konsultacji
i udzia∏u spo∏eczeƒstwa;
• specyficzne analizy i zadania stanowiàce kolejne etapy opracowywania
programu dzia∏aƒ i planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
takie jak: analizy presji i oddzia∏ywaƒ, prognozy rozwoju, analizy efektywnoÊci kosztowej, szacowanie
kosztów Êrodowiskowych, analizy
kosztów i efektów w celu uzasadnienia derogacji lub wyznaczenia silnie
zmienionych cz´Êci wód.
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oszczególne zadania i analizy mogà byç prowadzone na ró˝nym poziomie szczegó∏owoÊci i agregacji
– niektóre dzia∏ania b´dà realizowane
jedynie na wybranych cz´Êciach wód,
podczas gdy inne na poziomie zlewni
lub jednostek hydrograficznych (tzw.
zagregowanych cz´Êci wód).

Agregacja
jednolitych cz´Êci wód

R

amowa Dyrektywa Wodna wymaga, aby wszelkie analizy konieczne
do wyboru programu wodno-Êrodowiskowego (programu dzia∏aƒ) oraz opracowania planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza by∏y przeprowadzane
dla jednolitych cz´Êci wód. Na terenie
zlewni pilota˝owej wyznaczono 214 jednolitych cz´Êci wód.

Z

e wzgl´du na ma∏à powierzchni´
zlewni przynale˝nych do jednoliDzia∏ania na obszarze zlewni pilota˝otych cz´Êci wód, proces przeprowadzewej – doÊwiadczenia i wst´pne wyniki
nia dla ka˝dej z nich wszystkich dzia∏aƒ
Dlaczego potrzebna jest agregacja jedna potrzeby opracowania planu gosponolitych cz´Êci wód?
darowania wodami na obRys. 2.
szarze dorzecza przysparza
Podzia∏ zlewni pilota˝owej na jednolite cz´Êci wód
wiele trudnoÊci. Celowe jest
wi´c po∏àczenie (agregacja)
jednolitych cz´Êci wód
w wi´ksze obszary (zagregowane cz´Êci wód). Proces
agregacji pozwala ponadto
na uzyskanie tej samej skali opracowaƒ dla wszystkich analiz. Zastosowanie
jednolitej skali dla dokumentów – zarówno analitycznych, jak i planistycznych – pozwala na zachowanie spójnoÊci wszystkich elementów zwiàzanych z realizacjà zadaƒ

wynikajàcych z Ramowej Dyrektywy
Wodnej. Wypracowana na terenie zlewni Górnej Wis∏y metodyka agregacji
jednolitych cz´Êci wód w wi´ksze obszary opiera si´ przede wszystkim na
analizach przeprowadzanych z zastosowaniem GIS (Geograficznego Systemu
Informacyjnego).
Jednolita cz´Êç wód powierzchniowych to oddzielny i znaczàcy element tych wód, taki jak jezioro,
sztuczny zbiornik, strumieƒ, potok,
rzeka.
Zagregowana cz´Êç wód oznacza obszar obejmujàcy kilka sàsiadujàcych
ze sobà zlewni jednolitych cz´Êci
wód powierzchniowych o podobnej
charakterystyce, które identyfikuje
si´ na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami.

W jaki sposób przeprowadzono
agregacj´ jednolitych cz´Êci wód?

Z

agregowane cz´Êci wód powsta∏y
poprzez ∏àczenie zlewni jednolitych cz´Êci wód.
Jednolite cz´Êci wód nie mog∏y byç
dzielone w trakcie procesu agregacji.
W procesie tym przyj´to nast´pujàce
zasady:
• agregacja z uwagi na typologi´
Jednostki zagregowane powsta∏y poprzez zsumowanie zlewni czàstkowych
wyznaczonych na podstawie typologii
jednolitych cz´Êci wód.

• agregacja z uwagi
na zagospodarowanie terenu
Na podstawie warstw mapowych LandCover, przedstawiajàcych sposób zagospodarowania i u˝ytkowania terenu,
okreÊlano obszary o podobnym typie
zagospodarowania, które mog∏yby stanowiç jednolity obszar.
• agregacja z uwagi na zaludnienie
Równie˝ na podstawie LandCover okreÊlono aglomeracje, które winny zostaç
przypisane do jednej zagregowanej cz´Êci wód.
• agregacja z uwagi na morfologi´
Na podstawie map topograficznych wyodr´bniano obszary o podobnym charakterze, które mog∏yby stanowiç jednolity
obszar, np. tereny górskie (êródliska cieków), nizinne (odcinki ujÊciowe) itp.
• agregacja z uwagi na problemy
zwiàzane z gospodarkà wodnà
OkreÊlano równie˝ obszary, które ze
wzgl´du na swoje znaczenie lub specyficzny charakter majà istotny wp∏yw na
gospodark´ wodnà, np. ochrona przeciwpowodziowa, zbiorniki wodne, drogi
wodne, tereny uprzemys∏owione, obszary zaopatrzenia ludnoÊci w wod´,
rolnictwo itp.
• agregacja z uwagi na sieç monitoringu wód powierzchniowych
Uznano, ˝e ka˝da zagregowana cz´Êç
wód winna posiadaç punkty monitoringu wód powierzchniowych.

• agregacja z uwagi na sieç
posterunków wodowskazowych
Za∏o˝ono równie˝, ˝e ka˝da zagregowana cz´Êç wód winna posiadaç punkty
wodowskazowe.

W

efekcie procesu agregacji 214
obszarów jednolitych cz´Êci wód
na terenie zlewni pilota˝owej scalono
do 39 zagregowanych cz´Êci wód.
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rzedstawiona metodyka nie wyczerpuje wszystkich mo˝liwych
kryteriów agregacji. W oparciu o wymienione zasady dokonano jedynie
Rys. 3.

Zagregowane jednolite cz´Êci wód powierzchniowych na obszarze pilotowym
Legenda
Zagregowane jednolite cz´Êci wód powierzchniowych
Bia∏a Przemsza do Ryczówka w∏àcznie
Bia∏a Przemsza od Koziego Brodu do ujÊcia wraz z Kozim Brodem
Bia∏a Przemsza od Ryczówka do Koziego Brodu
Bobrek wraz z Rakówkà
Brynica od zb. Koz∏owa Góra do ujÊcia wraz ze zbiornikiem
Brynica od êróde∏ do zb. Koz∏owa Góra
D∏ubnia
Gostynia
Koszarawa
Mszanka
Przemsza do zb. Przeczyce
Przemsza od Bia∏ej Przemszy do ujÊcia
Przemsza od zb. Przeczyce do ujÊcia Bia∏ej Przemszy wraz ze zb.
Pràdnik
Pszczynka
Raba od ujÊcia Mszanki do zb. Dobczyce
Raba od zb. Dobczyce do ujÊcia
Raba od êróde∏ do Skomielnej wraz ze Skomielnà
Rudawa
Skawa od Bystrzanki do zb. Âwinna Por´ba
Skawa od zb. Âwinna Por´ba do ujÊcia
Skawa od êróde∏ do Bystrzanki wraz z Bystrzankà
Skawica
Skawinka
So∏a od Wody Ujsolskiej do zbiorników kaskady So∏y
So∏a od zb. Tresna do zb. Czaniec wraz ze zb. Czaniec
So∏a od zbiorników kaskady So∏y do ujÊcia
So∏a od êróde∏ do Wody Ujsolskiej wraz z Wodà Ujsolskà
Stradomka
Stryszawka
Wis∏a do Bia∏ej Przemszy wraz z Bia∏à
Wis∏a od B∏adnicy do zb. Gocza∏kowice wraz z B∏adnicà
Wis∏a od ujÊcia Pod∏´˝anki do ujÊcia Raby
Wis∏a od ujÊcia Przemszy do ujÊcia Skawy
Wis∏a od ujÊcia Skawy do ujÊcia Pod∏´˝anki
Wis∏a od zb. Gocza∏kowice do Bia∏ej wraz ze zbiornikiem
Wis∏a od êróde∏ do B∏adnicy
Zb. Dobczyce
Zb. Âwinna Por´ba wraz z Paleczkà

typy rzek:
cieki w dolinach rzek nizinnych
Ma∏a rzeka niszowa
Ma∏a rzeka wy˝ynna krzemianowo-zachodnia
Ma∏a rzeka wy˝ynna w´glanowa
Potok niszowy
Potok nizinny lessowo-gliniasty
Potok nizinny piaszczysty
Potok wy˝ynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym - zachodni
Potok wy˝ynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym - zachodni
Potok wy˝ynny w´glanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopod.
Potok wy˝ynny w´glanowy z substratem gruboziarnistym
Potok i strumienie na obszarach b´dàcych pod wp∏. procesów torfotwórczych
Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta
Typ nieokreÊlony
Ârednia rzeka wy˝ynna- wschodnia
Ârednia rzeka wy˝ynna- zachodnia

punkty monitoringu
posterunki wodowskazowe
silnie zmienione cz´Êci wód
sztuczne cz´Êci wód
sztuczne zbiorniki
obszar pilotowy

agregacji obszaru pilota˝owego, natomiast powielenie schematu agregacji
na obszarze ca∏ej Polski b´dzie wymaga∏o uzupe∏nienia zasad po∏àczenia jednolitych cz´Êci wód o dodatkowe
elementy, które nie wyst´pujà na terenie obszaru pilota˝owego, np. naturalne
jeziora, wody przejÊciowe itp.

Uszczegó∏owienie analizy
presji i oddzia∏ywaƒ

C

zynniki sprawcze w zagregowanych
cz´Êciach wód identyfikowano na
podstawie dost´pnych dla gmin danych,
zgromadzonych w Banku Danych Regionalnych GUS za 2002 rok. Wybrane zosta∏y te informacje, które charakteryzowa∏y warunki demograficzne, gospodark´ wodno-Êciekowà, stan uprzemys∏owienia, sposób rolniczego u˝ytkowania gruntów, wielkoÊç hodowli zwierzàt,
poziom nawo˝enia mineralnego i obszary prawnie chronione. Zdefiniowano
wskaêniki procentowe lub jednostkowe
(odniesione do powierzchni gminy)
w celu zapewnienia mo˝liwoÊci porównywania danych dla ró˝nych gmin i zagregowanych cz´Êci wód przy u˝yciu
GIS. Wybrano siedem wskaêników
w sektorze gospodarka komunalna, 15
w sektorze rolnictwo i leÊnictwo oraz 12
w sektorze przemys∏. OkreÊlono dla ka˝dego wskaênika wartoÊci graniczne,
umo˝liwiajàce klasyfikacj´ gminy lub
zagregowanej cz´Êci wód z punktu widzenia danego wskaênika (niski, Êredni,
wysoki). Przyj´to, ˝e dla ka˝dego wskaênika (WJ) wyró˝nia si´ pi´ç klas (pozio-

mów intensywnoÊci zjawiska okreÊlanych s∏ownie bàdê liczbowo): bardzo niska (BN-1), niska (N-2), Êrednia (S-3),
wysoka (W-4), bardzo wysoka (BW-5),
których granice ustalono tak, aby klasy
zawiera∏y odpowiednio 10%, 20%, 40%,
20% i 10% gmin w Polsce.
artoÊci obliczonych wskaêników
jednostkowych i procentowych
(dla zagregowanej cz´Êci wód) porównano z wartoÊciami granicznymi klas
oraz ustalono klasyfikacj´ tych zlewni
z punktu widzenia poszczególnych
wskaêników charakteryzujàcych czynniki sprawcze. Przyk∏ady takich klasyfikacji pokazujà rysunki 4 i 5.
Analiza presji i oddzia∏ywaƒ dla
wszystkich 39 zagregowanych cz´Êci
wód i wszystkich kryteriów wskazuje,
˝e spoÊród trzech g∏ównych sektorów
potencjalnie najwi´kszy wp∏yw na Êrodowisko wodne ma gospodarka komunalna. WartoÊç uÊrednionego wskaênika intensywnoÊci presji tego sektora
wynosi 3,43, a zatem mieÊci si´ w przedziale mi´dzy Êrednià a wysokà. Analogiczny wskaênik dla rolnictwa
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Rys. 4.
LudnoÊç obs∏ugiwana przez
oczyszczalnie Êcieków

Przyk∏ad wybranych wskaêników presji i ich klas dla sektora gospodarki komunalnej
Lp. Nazwa wskaênika

1 G´stoÊç zaludnienia
2 Zu˝ycie wody na potrzeby
sieci wodociàgowej
3 LudnoÊç obs∏ugiwana przez
oczyszczalnie Êcieków

Rys. 5.
Udzia∏ gruntów rolnych w powierzchni gminy

Legenda:
Miasta
Rzeki
Sztuczne zbiorniki
Granice zagregowanych cz´Êci wód
Granice klas wskaênika - Orne_proc[%]
0-20 – b. niska
20-37 – niska
37-58 – Êrednia
58-72 – wysoka
72-93 – b. wysoka

m-k/km2

0 - 30

l/s/km2

0
- 0.015

m-k/km2

0 – 3,5

4 Udzia∏ gruntów skomunalizowanych w powierzchni gminy

%

5 Udzia∏ ludnoÊci obs∏ugiwanej
przez oczyszczalnie Êcieków

%

6 Liczba udzielonych noclegów osoba/km2
7 Stosunek liczby turystów korzystajàcych z noclegów do
liczby mieszkaƒców gminy

%

i leÊnictwa to 2,67, czyli pomi´dzy intensywnoÊcià s∏abà a Êrednià, natomiast dla przemys∏u wynosi 2,08, co
oznacza, i˝ kszta∏tuje si´ na poziomie
s∏abej intensywnoÊci.
Analiza ta wykaza∏a ponadto, ˝e nale˝y
zwróciç uwag´ na w∏aÊciwy dobór
wskaêników oceny presji, badanie czu∏oÊci wskaêników na zró˝nicowanie
przestrzenne, rozwini´cie zagadnienia
stosowania wag dla wskaêników w obr´bie jednego sektora, a tak˝e ewentualnà
weryfikacj´ przyj´tych poziomów klasyfikacji dla poszczególnych kryteriów.

A

Miasta
Rzeki
Sztuczne zbiorniki
Granice zagregowanych cz´Êci wód
Granice klas wskaênika - L_ocz_km2 [m-k/km2]
0-3.5 – b. niska
3.5-10 – niska
10-45 – Êrednia
45-100 – wysoka
100-3000 – b. wysoka

Granice klas dla wskaêników
b. niska Niska

Legenda:

•

Jednostka

naliz´ presji i oddzia∏ywaƒ antropogenicznych
dla
zagregowanych na potrzeby analizy jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych w zlewni
pilota˝owej przeprowadzi∏ IMGW O/Kraków,
zgodnie z metodykà zawartà w ksià˝ce pt.
„Identyfikacja i ocena
antropogenicznych oddzia∏ywaƒ na wody
i ich skutków wraz ze
wskazaniem
cz´Êci
zagro˝onych nieosiàgni´ciem celów Êrodowiskowych
okreÊlonych prawem“ [Praca
zbiorowa, 2004].

Ârednia wysoka

b. wysoka

31 – 45 45 – 100 100 - 550 550 - 4256
0.015
- 0.03

0.03
- 0.1

3,5 - 10 10 – 45

0.1
- 0.75

0.75
- 5.0

45 - 700 700 - 3000

0 - 0.3 0.3 – 1.0 1.0 - 3.0 3.0 - 10.0 10.0 - 40.0

92 - 100 53 - 92

0-3

3 - 17

18 – 53

7 - 18

0–7

17 – 150 150 - 800 800 - 5000

0 - 1.2 1.2 - 7.5 7.5 – 35 35 - 125

125 - 750

Prognoza rozwoju
spo∏eczno-gospodarczego
Czym jest prognoza rozwoju?

P

rognoza rozwoju (Baseline scenario) to zbiór scenariuszy zmian
w okreÊlonym przedziale czasowym dla
wszystkich sektorów ˝ycia spo∏eczno-gospodarczego, a tak˝e uwarunkowaƒ
prawnych, które bezpoÊrednio lub poÊrednio wp∏ywajà na Êrodowisko wodne. Prognoza zawiera ogólne infor-

Wyniki prac

Rys. 8.

opracowanej,
zgodnie z powy˝szymi etapami,
prognozie rozwoju
dla zlewni Górna
Wis∏a wzi´to pod
uwag´ sektory: komunalny, rolniczy,
przemys∏owy oraz
gospodark´ rybackà.
W ka˝dym z sektorów zaproponowano
kilka scenariuszy
mo˝liwych zmian.
Prognozowane wyniki na 2015 rok przedstawiono jako
wielkoÊci brutto odprowadzanych do
Êrodowiska ∏adunków zanieczyszczeƒ.
Wybrane, przyk∏adowe wyniki scenariuszy, uznane za najbardziej prawdopodobne dla poszczególnych sektorów,
obrazujà poni˝sze rysunki.

W

macje na temat zmian mogàcych
nastàpiç w najbli˝szej przysz∏oÊci, traktujàc na równi wszystkie czynniki, które pos∏u˝à do opracowania programu
dzia∏aƒ oraz planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e w prognozie nie da
si´ precyzyjnie okreÊliç, co stanie si´
z cz´Êciami wód i tym samym nie powinna ona s∏u˝yç jako uzasadnienie dla
zmniejszania wysi∏ków zmierzajàcych
do utrzymania i ochrony jakoÊci Êrodowiska wodnego.

Rys. 6.
Prognozowana wielkoÊç ∏adunku BZT5 [kg/rok]
odprowadzanego z oczyszczalni komunalnych
oraz od ludnoÊci nie obs∏ugiwanej przez
oczyszczalnie w 2015 roku

Prognozowana wielkoÊç ∏adunku BZT5 [kg/rok]
odprowadzanego z oczyszczalni przemys∏owych
w 2015 roku

WielkoÊç ∏adunku BZT5 [kg/rok]
(scenariusz II - 2015 r.)
0-5 000
5 000 - 25 000
25 000 - 50 000
50 000 - 150 000
150 000 - 250 000

Uszczegó∏owienie oceny
ryzyka nieosiàgni´cia
celów Êrodowiskowych
do roku 2015

W

pierwszym pó∏roczu 2005 roku
na terenie zlewni dokonano
uszczegó∏owionej oceny ryzyka nieosiàgni´cia celów Êrodowiskowych.
Podobnie jak uszczegó∏owienie analizy
presji i oddzia∏ywaƒ antropogenicznych dla jednolitych cz´Êci wód
w zlewni pilotowej, ocen´ t´ przeprowadzi∏ IMGW O/Kraków.

Dzia∏ania na obszarze pilota˝owym
aseline scenario na zlewni pilota˝owej zak∏ada opracowanie scenariusza zmian w zakresie g∏ównych
sektorów gospodarki przy uwzgl´dnieniu zmian spo∏eczno-gospodarczych
i planów inwestycyjnych. Sk∏ada si´
z siedmiu etapów:
• wyznaczenie obszarów opracowaƒ na
potrzeby prognozy rozwoju,
• analiza dost´pnych informacji dotyczàcych stanu Êrodowiska wodnego,
• okreÊlenie ogólnego kontekstu prognozy,
• okreÊlenie prognozy zmian g∏ównych
czynników sprawczych majàcych
wp∏yw na gospodark´ wodnà (czynniki poÊrednie),
• okreÊlenie prognozy w zakresie planowanych inwestycji i dzia∏aƒ Êrodowiskowych majàcych wp∏yw na gospodark´
wodnà (czynniki bezpoÊrednie),
• opracowanie prognozy zmian w zakresie presji antropogenicznych,
• opracowanie materia∏ów wst´pnych
do analizy ryzyka nieosiàgni´cia celów Êrodowiskowych RDW.

B

WielkoÊç ∏adunku BZT5 [kg/rok]
(scenariusz II - 2015 r.)
20 000 - 60 000
60 000 - 160 000
160 000 - 1 200 000
1 200 000 - 3 200 000
3 200 000 - 7 000 000
7 000 000 - 8 600 000
> 8 600 000

RDW zak∏ada osiàgni´cie czterech
g∏ównych celów Êrodowiskowych:
– niepogarszanie stanu zasobów
wodnych,
- osiàgni´cie dobrego stanu wód do
2015 roku,
- ograniczenie lub wyeliminowanie
zanieczyszczeƒ
powodowanych
przez substancje szkodliwe,
- przestrzeganie norm i kryteriów
ustanowionych dla obszarów chronionych.

Rys. 7.
Prognozowana wielkoÊç ∏adunku N [kg/rok]
pochodzenia rolniczego w 2015 roku

WielkoÊç ∏adunku N [kg/rok]
(scenariusz I - 2015 r.)
70 000 - 200 000
200 000 - 500 000
500 000 - 1 200 000
1 200 000 - 2 000 000
2 000 000 - 2 500 000
> 2 500 000

O

cena zagro˝enia nieosiàgni´cia celów Êrodowiskowych dla wód powierzchniowych
zosta∏a
przeprowadzona dla dwóch stanów: chemicznego i hydromorfologicznego. Podstaw´
oceny stanowi∏a charakterystyka obecnego stanu wód dokonana w czterech
aspektach: chemicznym, biologicznym,
iloÊciowym i morfologicznym oraz wykonana metodà eksperckà prognoza
kierunków zmian zachodzàcych w zakresie sposobu u˝ytkowania wód. Na
podstawie tych informacji przypisano
ka˝dej zagregowanej cz´Êci wód po-

Rys. 10.

wierzchniowych oraz jednolitej cz´Êci
wód podziemnych stopieƒ ryzyka nieosiàgni´cia celów Êrodowiskowych
w 2015 roku.
W zakresie stanu chemicznego:
• za niezagro˝one uznano zagregowane
cz´Êci wód spe∏niajàce wymagania
dobrego stanu chemicznego,
• za potencjalnie zagro˝one uznano te
zagregowane cz´Êci wód, które spe∏niajà wymagania umiarkowanego
stanu chemicznego i na obszarze
których planowana jest, w ramach
Krajowego Programu Oczyszczania
Âcieków Komunalnych, budowa lub
modernizacja oczyszczalni Êcieków
w celu usuni´cia ponadnormatywnych zanieczyszczeƒ zwiàzkami organicznymi i biogennymi,
• za zagro˝one uznano te zagregowane
cz´Êci wód, dla których stan chemiczny okreÊlony jest obecnie jako
s∏aby bàdê z∏y.
Rys. 9.
Zagro˝enia zagregowanych cz´Êci wód
nieosiàgni´ciem celów Êrodowiskowych pod
wzgl´dem chemicznym

Legenda:
rzeki
osiàgajà cele Êrodowiskowe
potencjalnie zagro˝one nie spe∏nieniem celów
Êrodowiskowych
zagro˝one nie spe∏nieniem celów Êrodowiskowych
zbiorniki

W

efekcie na terenie zlewni pilota˝owej na 39 zagregowanych cz´Êci
wód do zagro˝onych zosta∏o zakwalifikowanych 44% wód.

Status
zagro˝enia
Zagro˝one
Potencjalnie
zagro˝one
Niezagro˝one
Razem

Ogó∏em

RZGW
RZGW
w
w
Gliwicach Krakowie

17

13

4

5
17
39

0
2
15

5
15
24

Zagro˝enia zagregowanych cz´Êci wód
nieosiàgni´ciem celów Êrodowiskowych pod
wzgl´dem hydromorfologicznym

Status
zagro˝enia
Zagro˝one
Potencjalnie
zagro˝one
Niezagro˝one
Razem

Ogó∏em

RZGW
RZGW
w
w
Gliwicach Krakowie

21

12

9

3
15
39

0
3
15

3
12
24

a terenie zlewni pilota˝owej do zagro˝onych pod wzgl´dem hydromorfologicznym zosta∏o zakwalifikowanych 54% wód powierzchniowych.
Dla wód podziemnych zakwalifikowanie
cz´Êci wód do zbioru cz´Êci zagro˝onych
nieosiàgni´ciem celów Êrodowiskowych
jest wynikiem negatywnej oceny stanu
iloÊciowego lub chemicznego. W zlewni
pilota˝owej na 20 cz´Êci wód podziemnych, cztery zosta∏y uznane za zagro˝one.

N
Legenda:
rzeki
osiàgajà cele Êrodowiskowe
potencjalnie zagro˝one nie spe∏nieniem celów
Êrodowiskowych
zagro˝one nie spe∏nieniem celów Êrodowiskowych
zbiorniki

W zakresie stanu hydromorfologicznego:
• za niezagro˝one uznano te zagregowane
cz´Êci wód, które spe∏niajà wymagania
dobrego stanu hydromorfologicznego
(brak silnie zmienionych i sztucznych
cz´Êci wód),
• za potencjalnie zagro˝one uznano te
zagregowane cz´Êci wód, dla których
procent sumy d∏ugoÊci silnie zmienionych cz´Êci wód w stosunku do d∏ugoÊci zagregowanych cz´Êci wód nie
przekracza 30% – sà to odcinki êród∏owe rzek (ma∏e cieki, dla których mo˝liwa jest zmiana niekorzystnych
trendów),
• za zagro˝one uznano te zagregowane
cz´Êci wód, dla których stosunek procentowy sumy d∏ugoÊci silnie zmienionych i sztucznych cz´Êci wód do
sumy d∏ugoÊci rzek w zagregowanej
cz´Êci wód przekracza 30%.

Rys. 11.
Zagro˝one jednolite cz´Êci wód podziemnych
na tle zagregowanych jednolitych cz´Êci wód
powierzchniowych

Legenda
Rzeki
Miasta
Sztuczne zbiorniki
Zlewnie pilotowe
Granica mi´dzy RZGW Kraków i RZGW Gliwice
Zagregowane jednolite cz´Êci wód powierzchniowych
Jednolite cz´Êci wód powierzchniowych
Zagro˝one jednolite cz´Êci wód powierzchniowych
Niezagro˝one jednolite cz´Êci wód powierzchniowych

Istotne problemy
gospodarki wodnej

O

koniecznoÊci okreÊlenia istotnych
problemów (IP) gospodarki wodnej na obszarach dorzeczy mówi art. 14
RDW. Z jego zapisów wynika jednoznacznie, i˝ proces ich ustalania nieod∏àcznie zwiàzany jest z szeroko
poj´tymi konsultacjami spo∏ecznymi.
Do koƒca 2007 roku nale˝y dokonaç
przeglàdu oraz poddaç konsultacjom
spo∏ecznym istotne problemy dla ka˝dego z obszarów dorzeczy. Proces konsultacji dokumentu powinien trwaç co
najmniej szeÊç miesi´cy i zakoƒczyç si´
najpóêniej w czerwcu 2008 roku.

fot. Yannick Pochon

Wa˝ne przy ustalaniu istotnych problemów gospodarki wodnej jest uwzgl´dnienie
innych celów, zawartych w przepisach lokalnych, krajowych czy mi´dzynarodowych.
Wyniki
Rys. 12.

Istotne problemy gospodarki wodnej to te, które utrudniajà osiàgni´cie za∏o˝onych w RDW celów
Êrodowiskowych. Nie mo˝na zapomnieç, ˝e IP to wa˝ny krok na drodze do stworzenia planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza, ∏àczàcy etap charakterystyki i oceny ryzyka z wyborem
priorytetów do programów dzia∏aƒ.

Przeglàd istotnych problemów
na obszarze pilota˝owym

W

ramach tego dzia∏ania przetestowano zaproponowane przez francuskich ekspertów metodyki oraz
znaleziono rozwiàzania pozwalajàce na
przeprowadzenie procesu okreÊlania IP
dla regionów wodnych, a nast´pnie dla
dorzeczy w warunkach polskich. W wyniku tych prac powstanà wytyczne dla ca∏ego kraju.
Etapy prowadzàce do opracowania przeglàdu istotnych problemów gospodarki
wodnej na terenie zlewni Górna Wis∏a by∏y nast´pujàce:
• wyznaczenie zagregowanych cz´Êci
wód powierzchniowych na potrzeby
identyfikacji IP,
• analiza dost´pnych informacji zwiàzanych ze stanem Êrodowiska wodnego,
• wst´pna identyfikacja oraz okreÊlenie
przestrzennego zasi´gu IP,
• sporzàdzenie wst´pnego raportu na temat IP,
• konsultacje raportu z Nieformalnym
Komitetem Rad Gospodarki Wodnej ds.
Udzia∏u Spo∏eczeƒstwa,
• opracowanie raportu uwzgl´dniajàcego
uwagi Nieformalnego Komitetu,
• streszczenie IP.

P

race nad identyfikacjà istotnych problemów na obszarze zlewni
pilota˝owej
rozpocz´to
w grudniu 2004 r., a zakoƒczono w czerwcu 2005.
W efekcie powsta∏ raport,
sk∏adajàcy si´ z dwóch
g∏ównych cz´Êci. Pierwsza przedstawia stan
obecny, natomiast druga
identyfikuje istotne problemy.
W dokumencie wyodr´bniono nast´pujàce IP:
• odprowadzanie nieoczyszczonych Êcieków komunalnych,
• odprowadzanie przez zak∏ady górnicze wysoko
zasolonych wód z odwodnienia kopalƒ,
• zmiany hydromorfologiczne i hydrogeologiczne,
• odprowadzanie nieoczyszczonych Êcieków przemys∏owych,
• pobór wód powierzchniowych dla zaopatrzenia
ludnoÊci i przemys∏u,
• zagro˝enia powodziowe,
• niezabezpieczone sk∏adowiska odpadów komunalnych i przemys∏owych,
• zanieczyszczenia pochodzàce ze êróde∏ rolniczych,
• odprowadzanie wód wykorzystywanych do hodowli ryb (stawy rybne).

Wyst´powanie istotnych problemów
– zagregowane cz´Êci wód powierzchniowych

Legenda:
granica obszaru pilotowego
niska

wysoka
zbiorniki wodne
cieki

Rys. 13.
Wyst´powanie istotnych problemów
– jednolite cz´Êci wód podziemnych

Legenda:
granica obszaru pilotowego
brak
niska

wysoka

Wyznaczenie
silnie zmienionych
zagregowanych cz´Êci wód

Z

lewnia pilota˝owa jest zró˝nicowana zarówno pod wzgl´dem u˝ytkowania terenu, jak i zmian hydromorfologicznych. Dzi´ki temu przetestowano ró˝norodne dzia∏ania przy
kwalifikowaniu jednolitych cz´Êci wód
powierzchniowych jako silnie zmienionych bàdê sztucznych.
Silnie zmieniona jednolita cz´Êç wód
– cz´Êç wód powierzchniowych, których charakter zosta∏ w znacznym
stopniu zmieniony na skutek fizycznego oddzia∏ywania cz∏owieka.

Wyniki

D

la 39 wyznaczonych zagregowanych cz´Êci wód na obszarze
zlewni zosta∏a przeprowadzona wnikliwa analiza kwalifikacji do silnie zmienionych cz´Êci wód, na podstawie
wskaêników charakteryzujàcych stan
hydromorfologiczny. Analizie poddane
zosta∏y zagregowane cz´Êci wód dla
dwóch wskaêników charakteryzujàcych
ocen´ stanu iloÊciowego zasobów wodnych. Pierwszy z nich okreÊla stosunek
sumarycznej pojemnoÊci czynnej zbiorników retencyjnych do Êredniego, rocznego odp∏ywu obliczanego w przekroju
zamykajàcym zlewni´ cz´Êci wód. Natomiast drugi wskaênik charakteryzuje
zmiany re˝imu hydrologicznego dla
wieloleci 1981-2000 i 1961-1970. W celu
identyfikacji istotnych zmian morfologicznych w poszczególnych zagregowanych cz´Êciach wód, wykorzystane
zosta∏y nast´pujàce wskaêniki:
• ∏àczna d∏ugoÊç dwustronnych obwa∏owaƒ w zlewni cz´Êci wód odniesiona
do sumarycznej d∏ugoÊci cieków istotnych;
• sumaryczna wysokoÊç zinwentaryzowanych budowli pi´trzàcych odniesiona do sumy spadów cieków
istotnych w zlewni cz´Êci wód;
• sumaryczna d∏ugoÊç cz´Êci cieku odci´tych przez budowle poprzeczne
o spadzie h>0,7 m odniesiona do d∏ugoÊci wszystkich cieków istotnych;
• ∏àczna d∏ugoÊç odcinków rzek, na których prowadzone by∏y prace regula-

cyjne (zabudowa pod∏u˝na oraz udokumentowana zmiana biegu rzeki)
odniesiona do sumarycznej d∏ugoÊci
cieków istotnych.
Na podstawie przeprowadzonej analizy
wskaênikowej okreÊlone zosta∏y nast´pujàce wnioski:

1. Wskaêniki stanu iloÊciowego wykaza∏y dla wi´kszoÊci zagregowanych
cz´Êci wód przekroczenia zaproponowanych wartoÊci progowych. Dotyczy to przede wszystkim wskaênika
okreÊlajàcego zmiany iloÊciowe re˝imu hydrologicznego. Dla tego wskaênika najwy˝sze wielkoÊci wystàpi∏y
dla przekroju zamykajàcego poczàtkowy odcinek Bia∏ej Przemszy (51%)
i ujÊciowy D∏ubni (45%). Przekroje
te znajdujà si´ pod wp∏ywem istotnych uj´ç wody powierzchniowej.
Równie˝ w cz´Êciach wód, gdzie
znajdowa∏y si´ zbiorniki retencyjne,
wskaênik odniesienia ich pojemnoÊci
czynnej do Êredniego rocznego odp∏ywu by∏ wi´kszy od wartoÊci progowej (9,7% – 41,7%).
2. Wskaêniki okreÊlajàce stan morfologiczny poszczególnych cz´Êci wód
prezentowa∏y zró˝nicowany stopieƒ
przekroczeƒ wskaêników progowych.
Wskaênik dotyczàcy obustronnych
obwa∏owaƒ nie wykazywa∏ przekroczeƒ we wszystkich zagregowanych
cz´Êciach wód. Tylko dwa niewielkie
przekroczenia wystàpi∏y dla wskaênika okreÊlajàcego sumarycznà wysokoÊç zinwentaryzowanych budowli
pi´trzàcych odniesionà do sumy spadów cieków istotnych w poszczególnych, zagregowanych cz´Êciach wód.
Dla pozosta∏ych 2
wskaêników charakteryzujàcych sumaryczne d∏ugoÊci cieków,
odci´tych przez budowle poprzeczne oraz
prowadzenie prac regulacyjnych, odniesione do d∏ugoÊci wszystkich cieków istotnych,
przekroczenia wartoÊci progowych wyst´powa∏y dla znacznej
iloÊci zagregowanych
cz´Êci wód. Wskaêniki
te charakteryzujà odfot. Yannick Pochon
dzia∏ywanie regulacji

zwiàzanych z zabudowà poprzecznà
i pod∏u˝nà koryt rzecznych. PoÊrednio
z tymi wskaênikami zwiàzane sà mo˝liwoÊci migracji ryb i ich warunki siedliskowe, w tym mo˝liwoÊç odbywania
tar∏a.

W

zlewni pilota˝owej, w celu
dokonania szczegó∏owej analizy
wp∏ywu oddzia∏ywaƒ antropogenicznych na stan wód z mo˝liwoÊcià jej wykorzystania dla w∏aÊciwej identyfikacji
silnie zmienionych cz´Êci wód, wybrane zosta∏y cztery zagregowane cz´Êci
wód:
• Wis∏a – od Zbiornika Gocza∏kowice do
Bia∏ej wraz ze zbiornikiem,
• Przemsza – od Koziego Brodu do ujÊcia wraz z Kozim Brodem,
• Mszanka,
• Stradomka.

R

ezultatem
przeprowadzonych
dzia∏aƒ, okreÊlajàcych stan zagregowanych cz´Êci wód w powiàzaniu
z wp∏ywem dzia∏alnoÊci cz∏owieka, by∏o opracowanie metodyki wyznaczania
silnie zmienionych cz´Êci wód z wykorzystaniem wskaêników hydromorfologicznych zamieszczonych w podr´czniku „Identyfikacja i ocena oddzia∏ywaƒ antropogenicznych na zasoby wodne dla wskazania cz´Êci wód
zagro˝onych nieosiàgni´ciem celów
Êrodowiskowych okreÊlonych prawem”
[Praca zbiorowa, 2004]. (rys. 14).

Z

aprezentowana metodyka okreÊlania silnie zmienionych cz´Êci wód
mo˝e podlegaç modyfikacji w miar´
uzupe∏niania bazy danych o niezb´dne
dane, dotyczàce parametrów hydrobiologicznych i hydromorfologicznych.

Rys. 14.
Identyfikacja i wyznaczanie silnie zmienionych cz´Êci wód dla warunków polskich

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa
we wdra˝aniu Ramowej
Dyrektywy Wodnej

R

amowa Dyrektywa Wodna stanowi, ˝e osiàgni´cie jej celów jest zale˝ne od „informowania, konsultowania
i zaanga˝owania opinii publicznej,
w tym u˝ytkowników (…) ”.

N

a obszarze zlewni pilota˝owej testowane sà dzia∏ania zwiàzane
z udzia∏em spo∏eczeƒstwa, polegajàce
w g∏ównej mierze na zbadaniu metod
przeprowadzenia tego procesu na poziomie regionalnym. Dzia∏ania te pozwolà na okreÊlenie potencjalnych
trudnoÊci zwiàzanych z udzia∏em spo∏eczeƒstwa w procesie opracowywania
planów gospodarowania wodami, jak
równie˝ na opracowanie w∏asnej metodyki anga˝owania polskiego spo∏eczeƒstwa w proces wdra˝ania RDW.
Dzia∏ania na obszarze zlewni pilota˝owej uwzgl´dniajà trzy formy udzia∏u
spo∏eczeƒstwa w procesie planowania,
o których mówi art. 14 RDW:
• dost´p spo∏eczeƒstwa do informacji,
• trzystopniowe konsultacje podczas
procesu planowania,
• aktywne zaanga˝owanie zainteresowanych stron we wszystkie aspekty
wdra˝ania RDW.

fot. Yannick Pochon

W

wyniku prac na terenie zlewni
pilota˝owej powstanà wytyczne

dla procesu udzia∏u spo∏eczeƒstwa na
poziomie regionalnym, które b´dà stanowi∏y uzupe∏nienie „Programu udzia∏u spo∏eczeƒstwa we wdra˝aniu RDW
w Polsce”, opracowanego w Departamencie Zasobów Wodnych Ministerstwa Ârodowiska.
Informowanie spo∏eczeƒstwa

P

odstawà udzia∏u spo∏eczeƒstwa
jest udost´pnianie informacji. To
w∏aÊnie informacja stanowi fundament
ca∏ego procesu. Jej rozpowszechnianie
ma istotne znaczenie dla powodzenia
konsultacji spo∏ecznych i czynnego zaanga˝owania.
Informacje (dotyczàce post´pu procesu planowania, rezultatów analiz
i wniosków z nich wynikajàcych, proponowanych dzia∏aƒ i Êrodków oraz
planów, a tak˝e argumentów wysuwanych w procesie podejmowania decyzji) powinny docieraç do ró˝nych
zainteresowanych stron i ogó∏u spo∏eczeƒstwa. Nale˝y zastosowaç ró˝ne
sposoby dostarczania informacji (w
∏atwej i zrozumia∏ej formie wraz ze
wskazaniem, gdzie mo˝na znaleêç
niezb´dne informacje).

W

celu informowania spo∏eczeƒstwa
o dzia∏aniach na obszarze zlewni
pilota˝owej publikowany jest ten biuletyn.
Innym narz´dziem informacji jest In-

ternet: strona o Ramowej Dyrektywie
Wodnej na stronie Biura Gospodarki
Wodnej (www.bgw.gov.pl/wfd) oraz
strony internetowe RZGW w Krakowie
i Gliwicach.
Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza
wiele nowych, trudnych poj´ç. Stàd te˝
przy
anga˝owaniu
spo∏eczeƒstwa
w dzia∏ania pilota˝owe zauwa˝ono koniecznoÊç ich wyjaÊnienia. W tym celu
opracowany zosta∏ S∏owniczek wybranych poj´ç zwiàzanych z Ramowà Dyrektywà Wodnà, w którym definiowane
poj´cia zosta∏y opisane zrozumia∏ym j´zykiem oraz w miar´ mo˝liwoÊci przedstawione graficznie.
Udzia∏ zainteresowanych stron
na terenie zlewni pilota˝owej

U

dzia∏ zainteresowanych stron
w procesie planowania gospodarowania wodami odbywa si´ poprzez
uczestnictwo w organie kolegialnym
– Nieformalnym Komitecie Rad Gospodarki Wodnej ds. Udzia∏u Spo∏eczeƒstwa w Zlewni Pilota˝owej „Górna
Wis∏a”. Jego sk∏ad wy∏oniony zosta∏
spoÊród cz∏onków Rady Gospodarki
Wodnej Regionu Wodnego Ma∏ej Wis∏y
oraz Rady Gospodarki Wodnej Regionu
Wodnego Górnej Wis∏y.
Komitet reprezentuje nast´pujàce grupy interesu:
• organy w∏adz samorzàdowych,
• organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie i spo∏eczne zwiàzane z gospodarka wodnà,
• zak∏ady korzystajàce z wód,
• w∏aÊcicieli wód nie nale˝àcych do
Skarbu Paƒstwa.
Komitet zosta∏ powo∏any w celu dokonania identyfikacji konfliktów pomi´dzy grupami interesów, a nast´pnie
wypracowania metod rozwiàzywania
tych konfliktów. Efektem jego prac ma
byç zwi´kszenie ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstwa w zakresie zagadnieƒ dotyczàcych gospodarowania wodami.
Poprawa jakoÊci decyzji podejmowanych w procesie opracowywania programów dzia∏aƒ i planów gospodarowania wodami na obszarze zlewni
pilota˝owej nastàpi m.in. w wyniku
uzyskania wy˝szego stopnia akceptacji
spo∏ecznej, dla dzia∏aƒ podj´tych na
tym terenie.
Obszarami dzia∏ania komitetu sà:
• informowanie – przekazywanie zainteresowanym stronom informacji

o celach Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz o stanie jej wdra˝ania na terenie zlewni pilota˝owej a tak˝e
o szeroko rozumianej gospodarce
wodnej;
• konsultowanie dzia∏aƒ zwiàzanych
z procesem opracowywania planów
gospodarowania wodami;
• opiniowanie i formu∏owanie uwag dotyczàcych:
projektów raportów wymaganych
przez Ramowà Dyrektyw´ Wodnà
– w odniesieniu do obszaru zlewni,
istotnych zagadnieƒ gospodarki
wodnej,
organizacji konsultacji spo∏ecznych
na obszarze zlewni,
projektów dokumentów, jakie zgodnie z Ramowà Dyrektywà Wodnà zostanà poddane konsultacjom spo∏ecznym,
projektów programu dzia∏aƒ i planu
gospodarowania wodami na obszarze zlewni.

D

otychczas Komitet odby∏ dwa posiedzenia – w marcu i czerwcu
2005 roku w Krakowie. Jego cz∏onkowie
stwierdzili, ˝e nale˝y „uspo∏eczniç” proces planowania w gospodarce wodnej,
a proces konsultacji spo∏ecznych musi
byç postrzegany jako d∏ugoterminowy.
Za wymagajàce szczególnej uwagi uznano zagadnienie przekonywania spo∏eczeƒstwa o skutecznoÊci nadzoru
spo∏ecznego nad planowaniem i realiza-

cjà planów dotyczàcych sektora gospodarki wodnej.
Ponadto cz∏onkowie Komitetu ustalili, ˝e
nale˝y prezentowaç i omawiaç pe∏ne
spektrum problemów gospodarki wodnej, nie ograniczajàc dyskusji do zagadnieƒ zwiàzanych z Ramowà Dyrektywà
Wodnà.
Istotnym wk∏adem cz∏onków Komitetu
by∏o opracowanie uwag do dokumentu
dotyczàcego istotnych problemów gospodarki wodnej na obszarze zlewni.
Planowane sà kolejne dwa spotkania
Nieformalnego Komitetu. Pierwsze odb´dzie si´ w listopadzie 2005 roku,
a drugie w marcu 2006. Na posiedzeniach przedstawiony zostanie stan zaawansowania prac na zlewni pilota˝owej
oraz zaprezentowane zostanà wyniki
i ocena przeprowadzonych konsultacji
spo∏ecznych.
Konsultacje spo∏eczne

O

znaczajà one udost´pnianie dokumentacji w celu zebrania opinii
i komentarzy. Na terenie zlewni konsultacjom zostanie poddany przeglàd istotnych problemów gospodarki wodnej.

Z

e wzgl´du na aspekt organizacyjny,
konsultacje spo∏eczne nie b´dà testowane na ca∏ym obszarze zlewni pilota˝owej, lecz na mniejszym obszarze.

Dla przetestowania konsultacji ustnych,
podczas spotkaƒ lokalnych dokonano
wyboru zagregowanej cz´Êci wód (Koszarawa), obejmujàcej ca∏oÊciowo lub
cz´Êciowo cztery gminy. Konsultacje pisemne testowane b´dà natomiast na obszarze powiatu ˝ywieckiego. Rysunek
na nast´pnej stronie przedstawia obszar wybrany do przetestowania dzia∏aƒ zwiàzanych z konsultacjami spo∏ecznymi.

T

estowanie konsultacji spo∏ecznych
b´dzie mia∏o miejsce od po∏owy

paêdziernika 2005 r. do po∏owy stycznia
2006 roku, po zatwierdzeniu wst´pnego

dokumentu konsultacyjnego dotyczàcego istotnych problemów gospodarki
wodnej przez Nieformalny Komitet. Poniewa˝ sam dokument jest obszerny
i napisany specyficznym, technicznym
j´zykiem, sporzàdzone i wydane zosta∏o jego streszczenie w formie broszury.
Broszura ta w przyst´pny sposób opisuje wst´pnie zidentyfikowane g∏ówne
problemy oraz przedstawia ich graficznà lokalizacj´. W celu u∏atwienia spo∏eczeƒstwu
zg∏aszania
uwag
do
dokumentu konsultacyjnego opracowywany zosta∏ równie˝ kwestionariusz.

S

treszczenie dokumentu opisujàcego
istotne problemy gospodarki wodnej w zlewni pilota˝owej oraz kwestio-

W

zbiorniki wodne
g∏ówne cieki
So∏a od êróde∏ do Wody Ujsolskiej wraz z Wodà Ujsolskà
So∏a od zbiorników kaskady do ujÊcia
Koszarawa
So∏a od zb. Tresna do zb. Czaniec wraz ze zb. Czaniec
So∏a od Wody Ujsolskiej do zbiorników kaskady So∏y
granice gmin
granica powiatu ˝ywieckiego
cieki

nariusz b´dà udost´pnione ca∏emu spo∏eczeƒstwu w celu zebrania uwag na
stronach internetowych RZGW w Krakowie i Gliwicach w terminie od po∏owy
paêdziernika 2005 r., do po∏owy stycznia
2006 r. RównoczeÊnie w okreÊlonych
punktach konsultacyjnych (RZGW, Inspektoraty, Urz´dy Gminy) udost´pnione
zostanie streszczenie dokumentu konsultacyjnego wraz z kwestionariuszem, tak
by umo˝liwiç jego wype∏nienie bezpoÊrednio w tych miejscach.

D

odatkowo dokumenty zostanà
skonsultowane z lokalnà spo∏ecznoÊcià. Odbywaç si´ to b´dzie etapowo:

1 etap: utworzenie komitetu lokalnego

W pierwszym etapie zostanie utworzony lokalny komitet. B´dzie si´ on sk∏ada∏ z przedstawicieli lokalnych grup
interesu, tzw. liderów, mocno zaanga˝owanych w problemy gospodarki wodnej
na obszarze pilota˝owym, mogàcych
s∏u˝yç radà na temat tego, jak najlepiej
przeprowadziç konsultacje z udzia∏em
szerokiej publicznoÊci. W sk∏ad komitetu lokalnego powinni wchodziç przedstawiciele w∏adz samorzàdowych, grup
spo∏eczno-zawodowych (przedstawiciele przemys∏u, leÊnictwa, rybo∏ówstwa,
rolnictwa, turystyki, górnictwa itp.)
oraz lokalnych instytucji pozarzàdowych. Podczas planowanych spotkaƒ 11
i 25 paêdziernika, osoby te pomogà
przygotowaç i zorganizowaç spotkanie
lokalne z szerszà spo∏ecznoÊcià lokalnà,
w trakcie którego przeprowadzone zostanà konsultacje. Komitet ten b´dzie
stanowi∏ ∏àcznoÊç mi´dzy poziomem regionalnym (RZGW), a lokalnym.

2 etap:
spotkanie lokalne 21 listopada 2005 r.

W drugim etapie odb´dzie si´ spotkanie
lokalne, na które zaproszeni zostanà zarówno przedstawiciele zainteresowanych stron z obszaru zlewni Koszarawy
(m.in. organizacje pozarzàdowe, instytucje administracyjne, lokalne Êrodowiska zawodowe, lokalne organizacje
turystyczne), jak i ca∏a spo∏ecznoÊç lokalna. W trakcie spotkania uczestnicy
b´dà mieli okazj´ do wyra˝enia swoich
uwag na temat istotnych problemów gospodarki wodnej wyst´pujàcych na ich
terenie.

Opracowa∏ Zespó∏:
Agnieszka Hobot-Wojna,
Regionalny Zarzàd Gospodarki
Wodnej w Gliwicach
Ksenia Starzec-WiÊniewska,
Regionalny Zarzàd Gospodarki
Wodnej w Gliwicach
Ma∏gorzata Owsiany,
Regionalny Zarzàd Gospodarki
Wodnej w Krakowie
Jerzy Grela, Regionalny Zarzàd
Gospodarki Wodnej w Krakowie
Barbara Chammas,
Regionalny Zarzàd Gospodarki
Wodnej w Krakowie
Publikacja pod redakcjà
¸ukasza Legutko
Zdj´cia niepodpisane pochodzà z archiwum
Biura Gospodarki Wodnej i Regionalnego
Zarzàdu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

fot. Yannick Pochon

Legenda:

szystkie uwagi sformu∏owane
podczas konsultacji – zarówno
uwagi pisemne nades∏ane pocztà tradycyjnà bàdê elektronicznà w odpowiedzi
na kwestionariusz, jak i uwagi zebrane
podczas spotkaƒ – zostanà umieszczone
w bazie danych i przeanalizowane
przez RZGW w celu stworzenia kolejnej
wersji dokumentu dotyczàcego istotnych problemów gospodarki wodnej na
zlewni pilota˝owej. Dopiero ta wersja
b´dzie stanowiç punkt odniesienia
w trakcie przygotowywania wst´pnej
wersji programu dzia∏aƒ i planu gospodarowania.

