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Słowo wstępne

Zasoby słodkiej wody są obfite. Globalnie. Na jednego mieszkańca przypada
rocznie ponad 7.000 m3 wody w rzekach i zasobach podziemnych. Niestety, ta
obfitość nie występuje we właściwym miejscu i czasie.
Mimo że woda jest najczęściej spotykaną substancją na Ziemi, to tylko 3% jej
światowych zasobów stanowi woda słodka, a tylko 1% z nich jest dostępne
człowiekowi.
Konflikty między użytkownikami wody są częścią historii ludzkości. Wszelkie
ingerencje w wykorzystanie zasobów rzeki na terenie jednego z państw należą
do najczęstszych przyczyn sporów o wodę z innymi krajami dorzecza. Dyrektywy
Unii Europejskiej są konieczną konsekwencją polityki wodnej, tworzonej ze
świadomością, że woda nie jest produktem handlowym jak każdy inny, a raczej
dziedziczonym dobrem, które musi być chronione.
Wydawnictwo to kierujemy przede wszystkim do samorządowców, aby pielęgnowali
myśl Talesa z Miletu, że „Woda jest początkiem wszechrzeczy”.
Lech Pieczyński
Prezes WFOŚiGW w Szczecinie
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Kiedy i od czego zaczęło się tworzenie
wspólnych polityk w Europie
18 kwietnia 1951 r. podpisano pierwszy traktat, który w sposób znaczący zapoczątkował w XX
wieku na terenie Europy tworzenie pewnej wspólnoty. Traktat ten ustanawiał Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Został on podpisany przez Francję, RFN, Belgię, Holandię, Włochy
i Luksemburg na okres 50 lat (tak więc dzisiaj już nie obowiązuje). Natomiast 25 marca 1957
w Rzymie najwyżsi przedstawiciele tych samych państw Europy zdecydowali o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej (EWG) oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom). Traktat
Rzymski wszedł w życie 1 stycznia 1958
roku, po ratyfikacji przez parlamenty
państw-sygnatariuszy. Nowelizację
Traktatu Rzymskiego uchwalono
podczas konferencji rządowej
w Luksemburgu i w Brukseli (9
IX 1985 - 27 I 1986) o zmianie
i uzupełnieniu trzech Traktatów założycielskich: EWWIS
(1951), EWG (1957) i Euratomu (1957). Układ wszedł
w życie 1 lipca 1987 roku.
Sygnatariusze: Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia,
Luksemburg, Portugalia,
RFN, Wielka Brytania i Włochy.
Stworzono jednolite podstawy coraz ściślejszego związku
między narodami Europy, zdecydowano też zapewnić postęp gospodarczy i społeczny swych krajów
poprzez wspólne działanie, usuwając
bariery dzielące Europę i postanowiono
ustanowić jednolity akt europejski sporządzając
traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. W tym
celu powołali swych pełnomocników, którzy uzgodnili zasady funkcjonowania tej Wspólnoty i dziedziny, w obrębie których należy dążyć do ustanowienia
wspólnych polityk.
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Od tego czasu traktat ten był kilkakrotnie nowelizowany
i zmieniany poprzez inne traktaty i umowy międzynarodowe.
Przybywało też sygnatariuszy poszczególnych umów.
Traktat o Unii Europejskiej został podpisany w Maastricht
7 lutego 1992 roku; wszedł w życie 1 listopada 1993 roku (po
referendach przeprowadzonych w państwach członkowskich).
Sygnatariuszami tego traktatu jest 12 państw: Belgia, Dania,
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg,
Portugalia, RFN, Wielka Brytania i Włochy. Traktat ustanowił Unię Europejską (UE) opartą na
Wspólnotach Europejskich i uzupełnioną o nowe polityki, tzn. Unię Gospodarczą i Walutową,
wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, współpracę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości. Ustalono też nowe ramy instytucjonalne UE: Rada
Europejska, Rada Unii Europejskiej (dawniej: Rada Ministrów), Komisja Europejska (dawniej:
Komisja Wspólnot Europejskich), Parlament Europejski oraz Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał
Rewidentów Księgowych.
2 października 1997 roku został podpisany w Amsterdamie przez państwa Unii Europejskiej
tzw. Traktat Amsterdamski. Uzupełnia on i wprowadza poprawki do Traktatu z Maastricht,
Traktatów Rzymskich oraz innych aktów Wspólnoty. Dodatkowymi sygnatariuszami są: Austria,
Finlandia i Szwecja. Ostatni - Traktat Nicejski - wynegocjowany przez piętnastu szefów rządów
UE, obradujących w Nicei w dniach 7 - 11 grudnia 2000. Przywódcy Piętnastki uznali, że „od
daty wejścia w życie Traktatu z Nicei Unia będzie w stanie powitać nowe państwa, gdy tylko
wykażą zdolność do sprostania obowiązkom, wynikającym z członkostwa”.
W następstwie tego w 2003 r. przyjęto Traktat o Przystąpieniu do Unii Europejskiej Republiki
Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, a w 2005 r.
Traktat dotyczący przystąpienia do tej Unii Republiki Bułgarii i Rumunii.
Traktat to umowa międzynarodowa o charakterze politycznym albo gospodarczym. Unijne traktaty
najczęściej powstawały w trakcie szczytów i dlatego ich nazwy pochodzą od nazw miast, gdzie odbywały się konferencje.

Jednym z ważniejszych zadań Unii Europejskiej jest uzyskanie wysokiego poziomu ochrony
i poprawy jakości środowiska naturalnego. W celu realizacji tego zadania ustalono warunki
tworzenia polityki w dziedzinie środowiska naturalnego. Ustalono też, że wymogi ochrony
środowiska naturalnego powinny być brane pod uwagę również przy ustalaniu i realizacji
innych polityk i działań Wspólnoty.
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Na czym
polega
polityka
wodna Unii
Europejskiej
Wciąż pogarszający
się stan wód w krajach
Unii Europejskiej, liczne zagrożenia powodziowe i zagrożenia suszą, różne modele gospodarowania wodami w różnych krajach, brak jednolitego systemu klasyfikacji i monitoringu wód, brak spójnej bazy danych
umożliwiającej ocenę przyczyn i skali zagrożenia, niespójne
i różne instrumenty ekonomiczne, jakimi dysponowały kraje, prowadzące do podejmowania
nieskoordynowanych i różnych w czasie działań, a także podjęty proces rozszerzenia stron sygnatariuszy Unii Europejskiej – powodował, mimo schyłku XX wieku, ogromny chaos w dziedzinie
nierozerwalnie związanej z ochroną środowiska jaką jest gospodarka wodna.
„Woda nie jest produktem
handlowym takim jak każdy
inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być
chronione, bronione i traktowane jako takie.”

Mając świadomość wagi problemu kraje Unii Europejskiej (UE) przez ponad pięć lat uczestniczyły w pracach nad jednolitym aktem prawnym, który określałby wyraźne cele dla wszystkich wód w Europie i tryb postępowania w celu osiągnięcia tych celów. Naczelną zaś ideą
stworzenia wspólnej polityki wodnej było zintegrowanie zarządzania zasobami wodnymi.
Trudność polegała na tym, aby nadać temu założeniu wymierny kształt nie tylko formalnie,
ale i praktycznie. Oznaczało to, że należy stworzyć takie ramy wspólnotowego działania, aby
móc uzyskać konkretne efekty w konkretnym czasie i aby każda ze stron mogła przedstawić
te efekty i uzasadnić ich wynik.
Wcześniejsze dyrektywy dotyczące gospodarki wodnej kierowały się podejściem opartym na
sektorowej regulacji wybranych zagadnień tej gospodarki. Sprowadzało się to do regulowania
wąskich zagadnień, w znacznym stopniu poprzez formułowanie norm technicznych, określających wymagania jakości wody oraz nieprzekraczalne stany i składy emitowanych ścieków.
W dniu 23 października 2000 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej zwaną ogólnie Ramową
Dyrektywą Wodną (RDW).
Stanowienie dyrektyw nie jest niczym szczególnym w działalności UE – niemniej jednak mówi
się, że ustanowienie RDW jest kamieniem milowym w historii polityk wodnych w Europie. RDW
jest wynikiem wszechstronnych dyskusji i negocjacji z udziałem szerokiego grona ekspertów,
decydentów i wielu innych zainteresowanych stron. Kształt i przebieg tego procesu podkreśliły
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istnienie szerokiego porozumienia w sprawie kluczowych zasad nowoczesnego gospodarowania wodami tworzących dzisiaj fundamenty RDW. Żaden z dotychczasowych aktów prawnych
krajów Unii Europejskiej nie podchodził do zagadnień ochrony zasobów wodnych tak kompleksowo z uwzględnieniem ochrony ekosystemów wodnych, lądowych i bagiennych, oraz
społeczno-gospodarczych efektów susz i powodzi. RDW wprowadza ekologiczne i holistyczne
podejście do oceny stanu wód i planowanie na poziomie zlewni rzecznych, zgodne z zasadami
zrównoważonego rozwoju.

Rys. 1. Schemat powstawania polityki wodnej Unii Europejskiej
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej zwana Ramową Dyrektywą Wodną
w skrócie RDW – weszła w życie 22 grudnia 2000 r.

Ramowa Dyrektywa Wodna ustanawia ramy działań na rzecz ochrony wszelkich wód we Wspólnocie, które to działania:
• zapobiegają dalszej degradacji oraz ochraniają i poprawiają stan zasobów wodnych;
• promują zrównoważone użytkowanie wód oparte na długoterminowej ochronie zasobów
wodnych;
• dążą do zwiększenia skuteczności ochrony i do poprawy środowiska wodnego między
innymi poprzez zastosowanie szczególnych środków zmierzających do stopniowej redukcji
zrzutów, emisji i strat substancji priorytetowych, a także do zaprzestania lub wyeliminowania
zrzutów;
• zapewniają stopniowe zmniejszanie zanieczyszczenia wód podziemnych i zapobiegają
zanieczyszczaniu tych wód w przyszłości;
• przyczyniają się do zmniejszenia skutków powodzi i susz.
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Osią Ramowej Dyrektywy Wodnej jest koncepcja integracji, która jest postrzegana jako klucz
do zarządzania ochroną wód w skali dorzecza. Dorzecza powinny zostać przyporządkowane
obszarom dorzeczy, które następnie uznaje się jako podstawowe przestrzenne jednostki zarządzania gospodarką wodną. W skład obszaru dorzecza powinny wchodzić również zasoby wód
podziemnych związane z tym obszarem oraz przyległe do niego wody przybrzeżne. Zarządzanie
takim obszarem powinno przebiegać wg jednakowych zasad dla całego terytorium Wspólnoty.
Zasady te wskazują na konieczność jednoznacznego określenia odpowiedzialnych za zarządzanie
gospodarką wodną w obszarze dorzecza władz, pozostawiając swobodę państwom członkowskim
w rozwiązaniach organizacyjnych w tym zakresie. Określając te władze należy dokładnie przypisać
im kompetencje prawne i administracyjne a także rolę, jaką będą spełniać w obrębie danego
obszaru dorzecza. Jeżeli jedna ze wskazanych władz ma funkcję koordynacyjną w stosunku do
innej, to należy to również wyraźnie określić. Jeżeli dane dorzecze ma charakter międzynarodowy,
to znaczy jeżeli część danego dorzecza położona jest na obszarze wielu państw Wspólnoty, to dla
osiągnięcia zakładanych celów należy zapewnić współdziałanie wszystkich państw Wspólnoty
położonych w obszarze takiego dorzecza. Jeżeli jakaś część dorzecza położona jest również na
terytorium państwa nie będącego członkiem Wspólnoty, to wymóg współdziałania w osiągnięciu
zakładanych celów nie jest obligatoryjny, ale zalecany.
Podstawową zasadą wynikającą z obecnej polityki wodnej Wspólnoty jest obowiązek opracowania
planu gospodarowania wodami dla danego obszaru dorzecza.
W przypadku dorzeczy o charakterze międzynarodowym należy dążyć do stworzenia wspólnego
jednolitego planu gospodarowania wodami. W planie tym określa się cele środowiskowe dla danego
obszaru dorzecza oraz działania zapewniające uzyskanie tych celów. Działania te to tzw. programy
działań. Programy działań należy określić razem z pierwszą edycją planu gospodarowania wodami
dla obszaru dorzecza, która powinna nastąpić do końca 2009 r. Wdrożenie tych programów działań
limituje się rokiem 2012, a uzyskanie celów środowiskowych (które ogólnie można nazwać dobrym
stanem wód) zakładanych dla danego obszaru dorzecza do końca roku 2015.

Rys. 2. Zadania planu gospodarowania wodami

Szczegółowy stosunek wcześniejszych dyrektyw w sprawach gospodarki wodnej do RDW określają przepisy w tej dyrektywie. Przepisy te przewidują utratę mocy obowiązującej niektórych
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dyrektyw, wskazując, po ilu latach od wejścia w życie RDW niektóre dyrektywy utracą swoją moc.
Przepisy te przewidują też postanowienia przejściowe dla niektórych dyrektyw.

Rys. 3. Miejsce i rola RDW oraz innych dyrektyw gospodarki wodnej w polityce wodnej UE

Dyrektywy są aktami wiążącymi państwa członkowskie Wspólnoty w zakresie celów, które mają
być dzięki nim osiągnięte, zobowiązują więc państwa członkowskie do wydania w określonym
terminie przepisów krajowych odpowiadających ich treści. Oznacza to, że dyrektywy z założenia
nie są bezpośrednio podstawą praw i obowiązków osób fizycznych i prawnych. Oznacza to też,
że wszystkie państwa członkowskie Wspólnoty uchwalając RDW jak również państwa wstępujące do tej Wspólnoty zobowiązane są do implementacji do swojego systemu prawnego ustaleń
wynikających również z tej dyrektywy.

Rys. 4. Elementy polityki wodnej Unii Europejskiej
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Harmonogram wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej
RDW została opublikowana w Dz. Urz. WE z 22 grudnia 2000 r. i oboiązywała kraje członkowskie
Wspólnoty od dnia publikacji z tym, że państwa członkowskie zobowiązane były do wprowadzenia
w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wdrożenia
tej dyrektywy najpóźniej do 22 grudnia 2003 r. Pozostałe kraje dyrektywa ta formalnie obowiązuje od dnia członkostwa, co dla Polski oznacza datę 1 maja 2004 r., niemniej jednak negocjąjąc
warunki wejścia Polski do UE zobowiązaliśmy się do wdrożenia w życie przepisów wynikających
z tej dyrektywy również w tym terminie.

Rys. 5. Harmonogram wdrażania RDW

RDW mówi też, że państwa członkowskie UE określają kary, które stosuje się w przypadku naruszenia krajowych przepisów przyjętych zgodnie z tą dyrektywą. Przewidziane kary powinny być
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
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Implementacja
polityki wodnej
w Polsce

Implementacja polityki wodnej UE jest jednym z głównych celów strategicznych innej większej
strategii – strategii gospodarki wodnej w Polsce.
Głównymi celami tej strategii są:
• wdrożenie polityki wodnej Unii Europejskiej
• zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego kraju oraz zapobieganie skutkom suszy
• usprawnienie gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa związanym z zasobami wodnymi
• uspołecznienie procesu decyzyjnego w zakresie gospodarki wodnej, co wymaga przebudowy i udoskonalenia systemów instytucjonalnych, prawnych i finansowych.
Wdrożenie polityki wodnej Unii Europejskiej rozpoczęto w Polsce już w trakcie przygotowań do
członkostwa. W wyniku negocjacji z Unią Europejską podjęto szereg zobowiązań i rozpoczęto
ich realizację zgodnie z harmonogramem zawartym w Narodowym Programie Przygotowań do
Członkostwa (NPPC).
Wdrożenie tej polityki to przede wszystkim transpozycja dyrektywy z dnia 23 października 2000 r. nr
2000/60/EC ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej tzw.
Ramowej Dyrektywy Wodnej (w skrócie RDW) do polskiego systemu prawnego. Ustalenia tej
dyrektywy zostały w Polsce przetransponowane głównie do takich ustaw jak:
- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tych ustaw.
Główną ustawą implementującą wymogi RDW jest ww. ustawa Prawo wodne. Zgodnie z zapisami
tej ustawy organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są:
1) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej,
2) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - jako centralny organ administracji rządowej,
nadzorowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,
3) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej - jako organ administracji rządowej
niezespolonej, podlegający Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
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4) wojewoda,
5) organy jednostek samorządu
terytorialnego.
Zgodnie z ustaleniami RDW, również w Polsce wyznaczono pojedyncze dorzecza a następnie przyporządkowano je do obszarów dorzeczy, wskazano też, które z tych
obszarów dorzeczy są obszarami międzynarodowymi. W konsekwencji tego wyznaczono dwa główne obszary dorzeczy: Wisły
i Odry oraz osiem znacznie mniejszych obszarów dorzeczy. Wszystkie
wyznaczone obszary dorzeczy są obszarami międzynarodowymi.

Rys. 6. Podział Polski na obszary dorzeczy

Obszary dorzeczy podzielono następnie na regiony wodne. W obszarze dorzecza Wisły i Odry
wydzielono po cztery regiony wodne. Regiony wodne w obszarze dorzecza Wisły to: region
wodny Małej Wisły, Górnej Wisły, Środkowej Wisły i Dolnej Wisły. Regiony wodne w obszarze
dorzecza Odry to: region wodny Górnej Odry, Środkowej Odry, Warty i Dolnej Odry i Przymorza
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Zachodniego. Pozostałe obszary dorzeczy podzielono łącznie na trzynaście bardzo niewielkich
regionów wodnych, jednakże taki podział wynika z przebiegu granic hydrograficznych w tych
obszarach dorzeczy. Zarządzanie wodami w tych regionach wodnych powierzono dyrektorom
regionalnych zarządów gospodarki wodnej odpowiednio w: Gliwicach, Krakowie, Warszawie,
Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i w Szczecinie.

Rys. 7. Podział Polski na regiony wodne

Głównym organem odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających z wdrożenia Ramowej
Dyrektywy Wodnej w Polsce jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW). On też
sprawuje nadzór nad działalnością dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.
Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW) odpowiedzialni są za gospodarowanie wodami w regionach wodnych wydzielonych w obszarze dorzecza na podstawie
kryterium hydrograficznego.
Zarówno Prezes KZGW jak i dyrektorzy RZGW realizując zadania wynikające z RDW współpracują w szczególności z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, właściwymi Wojewódzkimi
Inspektorami Ochrony Środowiska, z właściwymi terytorialnie organami administracji rządowej
i samorządowej oraz z państwową służbą hydrologiczno-meteorologiczną, którą pełni Instytut
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Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak również z państwową służbą hydrogeologiczą, którą pełni
Państwowy Instytut Geologiczny.
Za wdrożenie niektórych zadań RDW odpowiedzialny jest również minister właściwy do spraw
gospodarki morskiej. Do jego zadań należą sprawy transportu morskiego, portów i przystani morskich, w tym infrastruktury portowej oraz sprawy transportu wodnego śródlądowego. Sprawuje
on również nadzór nad działalnością Urzędów Morskich oraz Urzędów Żeglugi Śródlądowej.

Rys. 8. Schemat poziomów planowania w gospodarowaniu wodami i wskazanie organów odpowiedzialnych
za to planowanie w Polsce

Polska w stanowisku negocjacyjnym, w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodnej, wystąpiła
o okresy przejściowe. W syntezie stanowiska znajdujemy następujące stwierdzenie: „Polska akceptuje i wdroży acquis communautaire w obszarze ŚRODOWISKO z wyjątkiem implementacji
do dnia 31 grudnia 2002 r. niżej wymienionych aktów prawnych”:
• Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczenia ścieków komunalnych, Polska występuje w odniesieniu do art. 3, 4 i 7 dyrektywy o:
- 10-letni okres przejściowy, który trwać będzie do 31 grudnia 2012 r. dla zrzutów ścieków
z aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 10000-15000 oraz dla zrzutów
ścieków z aglomeracji o RLM od 2000 do 10000
- 13-letni okres przejściowy, który trwać będzie do 31 grudnia 2015 r. dla zrzutów ścieków
z aglomeracji o RLM powyżej 15000
- 8-letni okres przejściowy, który trwać będzie do 31 grudnia 2010 r. dla zrzutów ścieków
z aglomeracji o RLM powyżej 100000
• Dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, Polska występuje
o 8-letni okres przejściowy, który trwać będzie do 31 grudnia 2010 r.
• Dyrektywy Rady 75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. dotyczącej jakości wód powierzchniowych ujmowanych do produkcji wody do picia, Polska występuje o 8-letni okres przejściowy, który trwać będzie do 31 grudnia 2010 r.
• Dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń, Polska występuje o 3-letni okres przejściowy w odniesieniu
do instalacji istniejących, który trwać będzie do 31 grudnia 2010 r. Ze względu na to, że
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do chwili obecnej nie zakończono prac nad oszacowaniem wszystkich skutków wdrożenia wymagań
omawianego aktu prawnego, Polska rezerwuje sobie
prawo do zmiany długości okresu przejściowego
w trakcie negocjacji.
•
Dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów, Polska występuje o 10-letni okres przejściowy,
który trwać będzie do dnia 31 grudnia 2012 r.
• Dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów
niebezpiecznych, Polska występuje o 10-letni okres przejściowy, który trwać będzie do dnia 31 grudnia 2012 r.
• Dyrektywy Rady 75/439/EWG w sprawie usuwania olejów odpadowych, Polska występuje o 3-letni okres przejściowy, który trwać
będzie do dnia 31 grudnia 2005 r.
• Dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów
z opakowań, Polska występuje o 5-letni okres przejściowy, który trwać będzie do dnia 31
grudnia 2007 r., przy założeniu 25% poziomu odzysku.
W przypadku dyrektyw obowiązujących początek okresu przejściowego wyznacza data pełnej gotowości Polski do akcesji z UE, tj. 31 grudnia 2002 roku. W przypadku dyrektyw, które weszły w życie
po 31 grudnia 2002 roku początek okresu przejściowego wyznacza data, od której przepisy stają się
wiążące dla krajów członkowskich.
Podpisany i ratyfikowany przez Polskę Traktat Akcesyjny z Unią Europejską przewiduje, że z wyjątkiem sytuacji ściśle określonych i przewidzianych w tymże Traktacie, w momencie uzyskania
członkostwa w Unii, Polska powinna spełniać wszystkie wymagania wynikające z unijnego prawodawstwa, w niczym nie różniąc się pod tym względem od pozostałych członków.
W odniesieniu do dyrektywy 76/464/EWG oraz jej dyrektyw „córek” jedynymi odstępstwami
od powyższej ogólnej zasady, uwzględnionymi w Traktacie Akcesyjnym, są odstępstwa dotyczące terminu wejścia w życie niektórych dopuszczalnych stężeń substancji niebezpiecznych
zawartych w odprowadzanych ściekach – termin ten został przesunięty na 31 grudnia 2007 r.
i dotyczy on substancji zanieczyszczających z Listy I (obecnie używane określenie to Wykaz
I). Wynika z tego jednoznacznie, że wszystkie pozostałe wymagania określone tą dyrektywą,
w tym wymaganie dotyczące opracowania i podjęcia wdrażania programu redukcji zanieczyszczeń dla substancji z Listy II (obecnie używane określenie to Wykaz II), Polska powinna
spełniać z chwilą przystąpienia do Unii. W polskim prawie substancje zanieczyszczające zawarte w Wykazach I i II określa załącznik Nr 11 pod tytułem „Substancje szczególnie szkodliwe, powodujące zanieczyszczenie wód, które należy eliminować (Wykaz I), oraz substancje
szczególnie szkodliwe, powodujące zanieczyszczenie wód, które należy ograniczać (Wykaz II)
zawarty w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. NR 137, poz. 984).
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Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej dla prawidłowego wdrażania
polityki wodnej UE w Polsce stworzył
nieformalną strukturę organizacyjną ds. wdrażania RDW. Na czele tej
struktury stoi Komitet Sterujący,
w skład którego będą wchodzić
przedstawiciele najważniejszych resortów i instytucji, od wyników działań
których w dużej mierze zależy powodzenie spełnienia celów RDW - to znaczy
uzyskania dobrego stanu wód w 2015 r.
Obecnie Komitet Sterujący jest jeszcze w fazie konstrukcji. Dalej w strukturze tej znajduje
się Komitet Techniczny składający się z przedstawicieli Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska. Komitet Techniczny działa od
samego początku utworzenia tej nieformalnej struktury i na okresowych spotkaniach analizuje
wyniki poszczególnych prac wykonanych przez KZGW lub RZGW (lub na ich zlecenie jeżeli zakres prac wymaga zgromadzenia szerokiego grona ekspertów legitymujących się dodatkowo
dużym doświadczeniem) podejmując decyzje w sprawie ich zatwierdzenia. Komitet Techniczny
ma do dyspozycji różnego rodzaju grupy robocze, które zajmują się między innymi ustalaniem
wspólnych metodyk wykonywania poszczególnych działań z uwzględnieniem różnego rodzaju
uwarunkowań ważnych dla tych działań. Stworzenie takiej struktury daje większe gwarancje
prawidłowej realizacji wszystkich działań związanych z przygotowaniem pierwszej edycji planu
gospodarowania wodami dla wyznaczonych obszarów dorzeczy w Polsce.

Rys. 9. Krajowa struktura robocza ds. wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej
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4

Charakterystyka obszarów dorzeczy

Kluczowym działaniem w celu sporządzenia planów gospodarowania wodami jest wykonanie
charakterystyki obszarów dorzeczy wyznaczonych na terenie danego państwa. Główne elementy
tego działania to:
• Podział obszaru dorzecza na kategorie wód powierzchniowych
• Ustalenie typologii wód powierzchniowych z podziałem na kategorie wód
• Ustalenie warunków referencyjnych odpowiednich dla poszczególnych typów wód powierzchniowych
• Podział obszaru dorzecza na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych
• Identyfikacja znaczących presji i ocena oddziaływań na obszarze dorzeczy
• Analiza ekonomiczna korzystania z wody w celu ustalenia stopnia zwrotu kosztów usług
wodnych w obszarze dorzecza
• Rejestr obszarów chronionych

4.1 Kategorie i części wód
Ramowa Dyrektywa Wodna obejmuje wszystkie wody: powierzchniowe
i podziemne, wody przejściowe i wody przybrzeżne - a dla stanu
chemicznego również wody terytorialne, które mogą sięgać
do 12 mil morskich.
Wszystkie te wody są przypisywane do jednostek takich jak: dorzecze, obszar dorzecza i „część wód”.
Część wód powierzchniowych oznacza oddzielny
i znaczący element wód powierzchniowych taki jak:
jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część
strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub
pas wód przybrzeżnych.
Natomiast część wód podziemnych oznacza
określoną objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu
warstw wodonośnych.
Ponadto, wody podziemne i pasy wód przybrzeżnych
muszą być powiązane z dorzeczem (obszarem dorzecza). O ile dorzecze jest obszarem geograficznym związanym z systemem hydrologicznym, obszar dorzecza musi
być wyznaczony jako „podstawowa jednostka gospodarowania
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wodami w dorzeczach”. Natomiast głównym celem identyfikacji „części wód” jest umożliwienie
dokładnego opisu ich charakterystyki oraz określenia obecnego stanu jej wód.
Części wód powierzchniowych w granicach obszaru dorzecza zalicza się do jednej z kategorii
wód powierzchniowych: rzeki, jeziora, wody przejściowe lub wody przybrzeżne.
W Polsce wyznaczono wszystkie te kategorie wód.

Rys. 10. Wyniki podziału Polski na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych

4.2 Sztuczne lub silnie zmienione części wód
Każda z wydzielonej części wód powierzchniowych może zostać uznana za sztuczną lub silnie zmienioną część wód.
Wynika to z przekształceń, jakim mogły zostać poddane
niektóre części wód w wyniku działań związanych z wykorzystaniem tych wód. Działania te mogły spowodować
zmiany hydromorfologiczne uniemożliwiające osiągnięcie dobrego stanu wód tych części. W związku z tym,
w celu zharmonizowania wymagań ochrony środowiska
z działalnością człowieka – dla tych części wód, których
dotyczy specyficzny sposób użytkowania i które zostały
zakwalifikowane hydromorfologicznie, lub zostały w sposób sztuczny stworzone przez człowieka – RDW pozwala na
przyjęcie jako stan pożądany, stan mniej rygorystyczny, który
określa się jako dobry potencjał ekologiczny. Jednakże aby móc
przyjąć dla takich części wód cel osiągnięcia dobrego potencjału
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ekologicznego należy poddać bardzo szczegółowej analizie w tym kierunku te części wód,
które mogą być za takie części wód uznane a ostateczne uznanie takich części wód za silnie
zmienione lub sztuczne musi być szczegółowo uzasadnione i podlega kontroli.
Podczas pierwszego etapu charakterystyki obszaru dorzecza w Polsce wyznaczono wstępnie
sztuczne i silnie zmienione części wód w Polsce. Obecnie trwają prace w celu ostatecznego
zdecydowania, które z wyznaczonych części wód powierzchniowych zostaną uznane za silnie
zmienione lub sztuczne części wód. Już dziś wiadomo, że wyniki tych prac będą znacząco różniły
się od wyników wstępnego wyznaczenia takich części wód.

4.3 Typy wód powierzchniowych
Dla każdej kategorii wód powierzchniowych odpowiednie części wód powierzchniowych różnicuje się według typu wód. Typy wód ustala się wg metod określonych w RDW przy zastosowaniu
określonego w niej systemu A lub B.
W Polsce do ustalenia typologii wód powierzchniowych przyjęto metodę określoną w systemie
A. Metoda ta nakazuje wyznaczenie typów wód biorąc pod uwagę takie czynniki jak: położenie części wód w granicach ekoregionu zgodnie z obszarami geograficznymi, wysokość w m
n.p.m. obszar zlewni i budowę geologiczną podłoża. Typologia ta jest typologią abiotyczną.
Aktualnie w Polsce wyznaczono 26 typów wód w kategorii rzeki, 13 typów w kategorii jeziora, 5 typów w kategorii wód przejściowych i 3 typy w kategorii wód przybrzeżnych. Dane te
zapewne ulegną znaczącej zmianie przy uwzględnieniu badań biologicznych wód, co nastąpi
w przyszłości.

Rys. 11. Ilościowy podział kategorii wód powierzchniowych na typy wód
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4.4 Identyfikacja znaczących presji i ocena oddziaływań na obszarze dorzeczy
Analiza presji i oddziaływań antropogenicznych obrazuje wpływ człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Wynik tej analizy pozwala
na ustalenie obecnego stanu poszczegolnych części wód powierzchniowych
i podziemnych.
W ramach charakterystyki obszarów
dorzeczy sporządzonej w 2004 r.
w Polsce przeanalizowano presje
na poszczególne części wód wynikające z punktowych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń,
znaczących poborów wód oraz
presje wynikające ze zmian morfologicznych. Była to wstępna
analiza, która została poddana
uszczegółowieniu w roku 2007.
Uszczegółowienie to uwzględniało
też innego rodzaju presje na wyznaczone części wód oraz prognozę rozwoju
do roku 2015 na danym obszarze dorzecza.
Prognoza rozwoju to zbiór kilkuwariantowych
scenariuszy zmian w określonym horyzoncie czasowym. Prognoza rozwoju powinna objąć wszystkie
sektory życia człowieka i gospodarki, które mogą mieć wpływ
na stan wód w przyszłości. Dla części wód, dla których stwierdza się, że istnieje ryzyko, że części
te nie uzyskają w zakładanym terminie dobrego stanu wód (lub dobrego potencjału), należy
przewidzieć działania lub zbiór działań , których wdrożenie pozwoli na uzyskanie w zakładanym
terminie dobrego stanu wód dla tych części wód.

4.5 Analiza ekonomiczna korzystania z wody w celu ustalenia stopnia zwrotu kosztów
usług wodnych w obszarze dorzeczy
Ramowa Dyrektywa Wodna, wprowadzając obowiązek opracowywania analiz ekonomicznych
gospodarowania wodami, jednocześnie wprowadza zasadę pełnego zwrotu kosztów usług wodnych, która powinna być uwzględniona przy ustalaniu opłat za wodę. Państwa członkowskie
Wspólnoty powinny w pełni wdrożyć tę zasadę do końca 2010 r.
Analiza ekonomiczna korzystania z wód wykonana w roku 2004 w Polsce to analiza wstępna, obejmująca obecny poziom zwrotu kosztów usług wodnych. Każde RZGW wykonało tę analizę w wydzielonych w poszczególnych regionach wodnych obszarach opracowania analiz ekonomicznych.
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Wykonane w 2004 roku analizy sprowadzono do działalności operatorów komunalnych,
nie uwzględniono w tym zakresie odrębnie operatorów działających w sektorach rolnictwa i przemysłu. Obliczony stopień zwrotu kosztów usług wodnych należy traktować jako
etap przejściowy, uwzględniający tylko zwrot kosztów finansowych, bez uwzględnienia
(ze względu na brak wystarczających danych) na obecnym etapie, kosztów ekologicznych
i zasobowych.
Koszty ekologiczne określa się jako wielkość strat spowodowanych zanieczyszczeniem zasobów
wodnych, natomiast koszty zasobowe – są to koszty wynikające z utraty pewnych możliwości na
skutek eksploatacji zasobów wodnych, przekraczającej zdolność do ich samoodtwarzania, czyli
są to koszty ponoszone na zwiększenie retencji.
Obecnie w Polsce trwają prace w celu ustalenia wszystkich tych kosztów.

4.6 Rejestr obszarów chronionych
Zgodnie z RDW państwa członkowskie UE zapewniają utworzenie rejestru lub rejestrów wszystkich obszarów leżących na obszarze dorzecza, uznanych za wymagające szczególnej ochrony
w ramach określonego prawodawstwa wspólnotowego, w celu ochrony znajdujących się tam
wód powierzchniowych i podziemnych oraz dla zachowania siedlisk i gatunków bezpośrednio
uzależnionych od wody. Zapewniają one ukończenie tworzenia takiego rejestru najpóźniej w ciągu
czterech lat od dnia wejścia w życie RDW.
Rejestr obszarów chronionych wymagany na mocy art. 6 RDW, zawiera następujące rodzaje
obszarów chronionych:
• Obszary przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną
do spożycia.
Zgodnie z zaleceniami art. 7 RDW w Polsce wskazano wszystkie zasoby wodne użytkowane
do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez człowieka dostarczające średnio ponad
10 m3/dobę lub służące więcej niż 50 osobom, oraz zasoby wodne przewidziane do takich
celów w przyszłości. W Polsce wstępnie wyznaczono łącznie 6229 ujęć spełniających te wymagania.
• Obszary przeznaczone do ochrony gatunków wodnych o znaczeniu ekonomicznym.
Ekonomiczne (gospodarcze) znaczenie gatunków wodnych należy w tym przypadku interpretować jako istotny dochód wynikający z prowadzenia działalności gospodarczej (hodowla
ryb, skorupiaków, mięczaków) stanowiący ważną pozycję w ekonomicznym bilansie obszaru
dorzecza. Ta ważna pozycja prowadzić winna do konieczności ustanowienia takiego obszaru.
Na podstawie przeprowadzonych analiz w Polsce nie wyznaczono takich obszarów, w związku z powyższym rejestr obszarów chronionych dla poszczegolnych obszarów dorzeczy nie
zawiera obszarów chronionych z uwagi na występowanie gatunków wodnych o znaczeniu
ekonomicznym.
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• Części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym
obszary wyznaczone jako kąpieliska na mocy dyrektywy
76/160/EWG.
W Polsce wskazano części wód wykorzystywane do celów
rekreacyjnych, a w szczególności do kąpieli. Kryterium
wyznaczania takich części wód było isnienie w obrębie
takiej części wód zorganizowanego kąpieliska. W Polsce
wyznaczono łącznie 1837 kąpielisk: 512 obszar dorzecza
Odry i 1325 obszar dorzecza Wisły. Ilość ta obejmuje zarówno
kąpieliska zorganizowane, jak i te zwyczajowe.
• Obszary wrażliwe na
substancje biogenne, w tym obszary
wyznaczone jako strefy
wrażliwe na mocy dyrektywy 91/676/EWG
(tzw. dyrektywy azotanowej) oraz obszary wyznaczone jako tereny wrażliwe na
mocy dyrektywy 91/271/EWG (tzw. dyrektywy o ściekach komunalnych).
Dyrektywa azotanowa 91/676/EKG
ma na celu zapobieganie zanieczyszczeniom wód przez związki
azotowe pochodzące ze źródeł
rolniczych. W tym celu państwa
członkowskie musiały wyznaczyć
wody zanieczyszczone tymi związkami
bądź takie, które mogą być narażone na
takie zanieczyszczenia w najbliższej przyszłości w razie niepodjęcia żadnych działań
zapobiegawczych. Obszary rolnicze, z których
następuje spływ do wód i które, jak stwierdzono, mogą
przyczyniać się do ich zanieczyszczenia, muszą zostać wyznaczone jako obszary szczególnie narażone.
W Polsce 2,02 % terytorium kraju (6304 km2) zostało uznane jako obszary wrażliwe na zanieczyszczenia związkami ze źródeł rolniczych.
Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych zobowiązuje państwa
członkowskie Unii Europejskiej do wyposażenia wszystkich aglomeracji o równoważnej liczbie
mieszkańców (RLM) większej od 2 tys. w systemy kanalizacyjne dla ścieków komunalnych oraz
do zapewnienia biologicznego oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do wód, tak
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aby ścieki spełniały określone w dyrektywie wymagania dotyczące zawartości w nich substancji
łatwo rozkładalnych biologicznie. Dyrektywa ta zobowiązuje również państwa członkowskie do
zidentyfikowania obszarów, których wody są podatne (wrażliwe) na eutrofizację. Na obszarach
uznanych za wrażliwe zgodnie z wymogami dyrektywy należy zastosować bardziej intensywne
oczyszczanie ścieków z aglomeracji o RLM powyżej 10 tys., tj. oczyszczanie biologiczne z pogłębionym usuwaniem fosforu i azotu.
W Polsce, ponieważ cały kraj został uznany za wrażliwy na zanieczyszczenia biogenne ze źródeł
komunalnych, w celu realizacji zadań w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji
zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych został sporządzony Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Program ten został zatwierdzony przez Rząd RP w dniu 16 grudnia
2003 r. Dokument przygotowało Ministerstwo Środowiska. Zgodnie z tym programem do roku
2015 powinny zostać wybudowane, rozbudowane lub zmodernizowane oczyszczalnie ścieków
komunalnych i systemy kanalizacji zbiorczej.
• Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu
wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, w tym właściwe stanowiska w ramach programu
Natura 2000, wyznaczone na mocy dyrektywy 92/43/EWG oraz dyrektywy 79/409/EWG.
Rozporządzeniem z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura
2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313) Minister Środowiska wyznaczył takie obszary.
Polska w roku 2004 zgłosiła do Komisji Europejskiej również specjalne obszary ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory Natura 2000. Obszary ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory Natura 2000 nie zostały jeszcze
formalnie wyznaczone przez Ministra
Środowiska.
Dla wszystkich obszarów chronionych w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej
sformułowano specjalne
wymagania jakości wód.
Wymagania te określono
we wcześniej ustanowionych dyrektywach,
które obecnie stanowią
tzw. dyrektywy córki
lub dyrektywy uzupełniające. Dyrektywy te
mają swoje odpowiedniki w prawodawstwie
polskim.
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Cele środowiskowe Ramowej
Dyrektywy Wodnej

W polityce wodnej Unii Europejskiej zakłada się, że wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej we
wszystkich krajach członkowskich przyczyni się do osiągnięcia czterech głównych celów środowiskowych:
• uzyskania dobrego stan wód w 2015 roku to znaczy:
– dobrego stanu ekologicznego i chemicznego dla wód powierzchniowych,
– dobrego stanu chemicznego i ilościowego dla wód podziemnych,
– dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego dla wód sztucznych
i silne zmienionych,
• niepogarszania dobrego stanu wód tam gdzie ten stan już osiągnięto
• spełnienia wymagań specjalnych w odniesieniu do obszarów chronionych,
• zaprzestania lub stopniowego wyeliminowania zrzutu substancji priorytetowych do środowiska bądź ograniczenia zrzutu tych substancji.

Rys. 12. Schemat celów środowiskowych dla wód

Aby umożliwić wskazanie ewentualnych działań, które pomogą w osiągnięciu tych celów należy
oszacować prawdopodobieństwo ich spełnienia do 2015 roku, czyli ocenić ryzyko ich nieosiągnięcia.
Według RDW, przy opracowywaniu oceny ryzyka należy wykorzystać informacje zebrane podczas
identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych oraz oceny ich wpływu na stan wód
oraz wszelkie pozostałe istotne informacje, w tym istniejące dane z monitoringu środowiska.
W zapisach RDW dotyczących całego procesu planowania gospodarowania wodami, znajdujemy
wyraźne miejsce na opracowanie oceny ryzyka nieosiagnięcia do 2015 r. celów środowiskowych.
Z zapisów tych wynika, że uszczegółowienie oceny ryzyka powinno nastąpić po identyfikacji
znaczących oddziaływań i ocenie ich wpływu na stan wód oraz po opracowaniu scenariuszy
możliwych zmian (prognoza rozwoju) a przed przystąpieniem do wyznaczania istotnych problemów gospodarki wodnej.
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Dobry stan wód i warunki
referencyjne

Określone w Ramowej Dyrektywie Wodnej zasady gospodarowania wodami kładą szczególny nacisk
na ekologiczne podejście do oceny i klasyfikacji wód powierzchniowych poprzez wprowadzenie
wymogu oceny ich stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego.

Rys. 13. Schemat oceny stanu dla poszczególnych rodzajów wód

Elementy jakości wód powierzchniowych zarówno te podstawowe, którymi są obecnie elementy
biologiczne jak i te uzupełniające, którymi są elementy fizyko-chemiczne oraz hydromorfologiczne,
zawierają długą listę wskaźników, którą trzeba określić aby wydać ocenę odnośnie stanu poszczególnych części wód.

Rys. 14. Elementy jakości wód powierzchniowych – przykład dla rzek
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Aby wiedzieć jakie parametry będą określały dobry stan wód dla danej części wód powierzchniowych niezbędne jest ustalenie warunków referencyjnych.
Warunki referencyjne rozumiane są jako stan naturalny lub zbliżony do naturalnego przy zupełnym
braku lub jedynie bardzo niewielkiej presji antropogenicznej. Tak więc warunki referencyjne to stan
naturalnych uwarunkowań danej wody powierzchniowej i są specyficzne dla danego typu wody
w obrębie danej kategorii wody.
Dobry stan ekologiczny określany jest jako nieznaczne odchylenie od stanu naturalnego określanego
jako warunki referencyjne. Każdy kraj na potrzeby oceny i klasyfikacji swoich wód, jest zobowiązany
odchylenie to przedstawić w sposób liczbowy w postaci Współczynnika Jakości Ekologicznej (WJE,
w wer. agielskiej EQR) oceny, gdzie wskaźnik ten oblicza się jako:
WJE = obserwowana wartość parametru / referencyjna wartość parametru

Rys. 15. Klasyfikacja stanu ekologicznego

W celu zapewnienia porównywalności systemów oceny stanu ekologicznego, zapewnienia ich
zgodności z definicjami normatywnymi określonymi w RDW jak również w celu zharmonizowania
kryteriów oceny tego stanu w krajach UE – kraje te powinny uczestniczyć w tzw. ćwiczeniu interkalibracyjnym. Zagwarantuje to jednakowe rozumienie przez wszystkie kraje jednego z głównych
celów środowiskowych jakim jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego. Oznacza to też iż
oczekuje się, że uczestnictwo w ćwiczeniu interkalibracyjnym zapewni, że definicje bardzo dobrego
i dobrego stanu ekologicznego będą przez wszystkie kraje Wspólnoty interpretowane w sposób
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jednakowy - to znaczy, że będą to samo znaczyły, niezależnie od różnic w stosowanych przez te
kraje systemach oceny jakości ekologicznej.
Mając ustalone warunki referencyjne dla wszystkich typów wód powierzchniowych oraz mając
ustalone granice klas jakości dla tych wskaźników, można przystąpić do ustalania celów środowiskowych dla poszczególnych części wód powierzchniowych.

Rys. 16. Schemat ustalania celów środowiskowych
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Monitoring wód

W celu dokonania spójnego i kompleksowego
przeglądu stanu wód na obszarze każdego dorzecza
kraje członkowskie Wspólnoty zobowiązane są sporządzić programy monitoringu wód. Programy te ustanawia
się w celu weryfikacji podstaw oceny oraz dotrzymania celów
środowiskowych, umożliwienia jednolitej klasyfikacji wód w ramach UE,
obserwowania długoterminowych zmian oraz w celu identyfikowania trendów, pomocy przy planowaniu oraz kontroli skuteczności działań, ustalania natężenia zanieczyszczeń oraz wywieranych
przez nie oddziaływań, a także monitorowania obszarów chronionych.
Sieć monitoringu wód powinna być projektowana w sposób umożliwiający pozyskanie spójnego
i całościowego obrazu stanu ekologicznego i chemicznego w każdym dorzeczu. Sam monitoring
wód dzieli się na diagnostyczny, operacyjny i badawczy.
Zgodnie z harmonogramem wdrażania RDW wszystkie kraje UE takie programy powinny ustanowić
do 22 grudnia 2006 r.

Rys. 17. Rodzaje monitoringu wód wg Ramowej Dyrektywy Wodnej
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Rys. 18. Cele monitoringu wód
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Programy działań a plany
gospodarowania wodami
Dla wszystkich części wód, które w wyniku oceny ryzyka niespełnienia celów środowiskowych
wykazują, że nie spełnią tych celów do 2015 roku dokonuje się uszczegółowionej analizy presji i ich
wpływów na stan tych części wód w celu optymalizacji programów monitoringu wód oraz w celu
ustalenia odpowiednich programów działań, których realizacja pozwoli na osiągnięcie zakładanych
celów środowiskowych dla danej części wód.
Programy działań powinny określać zarówno działania podstawowe jak i działania uzupełniające
(wspierające).
Działania podstawowe obejmują działania wynikające z implementacji dyrektyw związanych ze
spełnieniem wszystkich celów RDW, w tym:
• zasady zwrotu kosztów usług wodnych,
• propagowania skutecznego i zrównoważonego korzystania z wody,
• zabezpieczenia jakości wody do picia (coraz więcej wody nie wymagającej uzdatniania),
• kontroli poboru powierzchniowych i podziemnych wód słodkich,
• działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń,
• odpowiednich regulacji - pozwolenia i kontrola przy zanieczyszczeniach punktowych i rozproszonych,
• zakazu bezpośrednich zrzutów zanieczyszczeń do wód podziemnych,
• działań służących eliminowaniu zanieczyszczeń powodowanych substancjami priorytetowymi,
• zapobiegania awariom – rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania i prewencji.
Natomiast działania uzupełniające wynikają z charakterystyki danego obszaru dorzecza i mogą
to być np.: instrumenty prawne, administracyjne, ekonomiczne, fiskalne, porozumienia, działania
inwestycyjne, kodeksy dobrej praktyki, projekty edukacyjne, badawcze, rozwojowe itp.

Rys. 19. Proces opracowywania programów działań
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W Polsce programy działań dla części wód wykazujących ryzyko niespełnienia celów środowiskowych zostaną ujęte w dokument zwany programem wodno-środowiskowym kraju.
Zakres prac nad tym programem został podzielony na następujące zadania:
• prace przygotowawcze
• opracowanie wstępnych programów działań dla części wód w regionach wodnych
• analiza efektywności kosztowej programów działań w regionach wodnych
• ocena i uzasadnienie konieczności zastosowania derogacji
• opracowanie programu wodno-środowiskowego kraju
Ich wykonanie rozpoczęto już w styczniu 2006 r., a zakończenie powinno nastąpić do 22 grudnia
2008 r.
Wdrożenie programów działań powinno zostać poprzedzone wnikliwą oceną ekonomiczną i ustaleniem, czy koszty związane z ich wprowadzeniem nie będą dysproporcjonalne.

Rys. 20. Analiza ekonomiczna w planowaniu programów działań

Analiza efektywności kosztowej zależy oczywiście w dużym stopniu od przyjętej skali oceny oraz
zastosowanych metod obliczeniowych. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie odpowiedniego etapu finalnego celem zharmonizowania obliczeń dla różnych części wód.
W przypadku uzyskania kosztów dysproporcjonalnych zaplanowanych działań należy rozważyć
możliwość zastosowania tzw. odstępstw, czyli przedłużenia okresu uzyskania dobrego stanu
wód o kolejny etap planistyczny, tzn. do roku 2021 lub nawet do roku 2027, lub ustalenia mniej
rygorystycznych celów środowiskowych dla niektórych części wód.
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Rys. 21. Rola analiz ekonomicznych w planowaniu gospodarowania wodami

Programy działań muszą być ustanowione najpóźniej do 2009 r., a wdrożone najpóźniej do 2012 r.
Następnie zostaną one poddane przeglądowi i w razie potrzeby zostaną poddane aktualizacji
najpóźniej do roku 2015, a następnie co sześć lat zgodnie z kolejnymi cyklami planistycznymi.
Każde nowe lub zaktualizowane działanie ustalone na podstawie zaktualizowanego programu
wprowadza się w życie w ciągu trzech lat od jego ustalenia.
Programy działań zostaną włączone do planów gospodarowania wodami i będą stanowić ich
główny element w planowaniu gospodarki wodnej.

Rys. 22. Przykłady programów działań już funkcjonujących w Polsce
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Odstępstwa dopuszczone przez
Ramową Dyrektywę Wodną
Ramowa Dyrektywa Wodna dopuszcza pewne odstępstwa od zakładanych celów, to znaczy od
uzyskania dobrego stanu wód w roku 2015. Odstępstwa te mogą mieć miejsce w ściśle uzasadnionych przypadkach i mogą być dwojakiego rodzaju:
- mogą przesunąć termin uzyskania dobrego stanu wód o jeden lub dwa cykle planistyczne,
to znaczy do 2021 r. lub 2027 r.,
- mogą ustalać dla niektórych części wód mniej rygorystyczne cele, przy czym te mniej rygorystyczne cele to cele możliwie najbliższe temu co określamy jako stan dobry.
Prolongata w terminie osiągnięcia dobrego stanu wód lub zgoda na ustalenie mniej rygorystycznych
celów dla niektórych części wód musi być poparta odpowiednią analizą ekonomiczną. Analiza ta
powinna udowodnić, że osiągnięcie dobrego stanu wód w roku 2015 spowoduje nieproporcjonalne
koszty do czasu w jakim te koszty należałoby ponieść, to znaczy do roku 2015, co oznacza, że korzystniejsze będzie zaplanowanie dłuższego terminu uzyskania dobrego stanu wód dla niektórych
części wód. W przypadku definiowania mniej rygorystycznych celów dla niektórych części wód
analiza ekonomiczna powinna udowodnić, że potrzeby wodne zaspokajane dzięki części wód, dla
której przyjmujemy mniej rygorystyczny cel, nie mogą być spełnione za pomocą innych działań
bez ponoszenia nieproporcjonalnych kosztów.
RDW stanowi, że dobry stan wód należy osiągać poprzez zastosowanie najbardziej efektywnej
kosztowo kombinacji działań. Tak więc stosowanie odstępstw wymaga precyzyjnego określenia
ich rodzaju i zakresu oraz uzasadnienia konieczności ich zastosowania.

Rys. 23. Warunki niezbędne do spełnienia przy zastosowaniu odstępstw określonych w RDW
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Schematy postępowania przy identyfikacji odstępstw dla poszczególnych części wód:

Rys. 24. Schemat identyfikacji odstępstw dla pierwszego cyklu planowania

Rys. 25. Schemat identyfikacji odstępstw dla drugiego i trzeciego cyklu planowania
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Plany gospodarowania wodami

Główną ideą Ramowej Dyrektywy Wodnej jest stworzenie jednego rodzaju dokumentu składającego się z określonych elementów i wykonanego wg tych samych zasad dla każdego z wyznaczonych obszarów dorzeczy.

Rys. 26. Podstawowe elementy planu gospodarowania wodami

Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza jest więc podstawowym dokumentem porządkującym zagadnienia gospodarki wodnej w kwestiach związanych z ochroną jej zasobów,
analiz ekonomicznych dotyczących kosztów pozyskania i odtworzenia zasobów wodnych, kosztów
ekologicznych, monitorowania i jednolitej oceny zasobów oraz ich prezentacji.
Plany gospodarowania wodami w dorzeczu zostaną opracowane przez poszczególne państwa
dla każdego obszaru dorzecza leżącego całkowicie na ich terytorium. Dla obszarów dorzeczy,
które są międzynarodowymi obszarami dorzeczy, w przypadku gdy obszar ten leży całkowicie
na terytorium państw UE – państwa te zapewnią koordynację działań w celu stworzenia jednego
planu gospodarowania wodami w tym dorzeczu. Jeśli dla takiego międzynarodowego obszaru
dorzecza nie powstanie jeden plan gospodarowania wodami, to w takim razie wszystkie państwa
położone w tym obszarze wykonają plan dla swojej części międzynarodowego obszaru dorzecza
zapewniąjąc poprzez jego realizację uzyskanie wszystkich celów środowiskowych określonych
w RDW.

40

W przypadku międzynarodowego obszaru dorzecza położonego również na terenie krajów nie będących członkami UE
– państwa członkowskie powinny podjąć
starania w celu opracowania jednego planu gospodarowania wodami również dla
takiego obszaru dorzecza. Jeżeli nie będzie
to możliwe, to dane kraje członkowskie UE
opracują taki plan przynajmniej dla tych części
obszarów dorzeczy, które położone są na terenie
ich kraju, zapewniąjąc również poprzez jego realizację, uzyskanie wszystkich celów środowiskowych
określonych w RDW.
RDW wprowadza ciągły sześcioletni cykl planowania w gospodarowaniu wodami, przy czym pierwsza edycja tego planu powinna
zostać zakończona do 22 grudnia 2009 r. Plan będzie też podstawowym dokumentem sprawozdawczym dla Komisji Europejskiej i społeczeństw krajów członkowskich. Każdy zainteresowany
będzie więc mógł stwierdzić na podstawie tego planu jak wyznaczone dla poszczególnych obszarów dorzeczy cele środowiskowe mają zostać osiągnięte w zakładanym czasie. Plan będzie
też służył do konsultacji ze społeczeństwem w zakresie gospodarowania wodami w obrębie
danego obszaru dorzecza.

Rys. 27. Główne składniki planu gospodarowania wodami
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Rys. 28. Główne składniki planu gospodarowania wodami

W polskich warunkach przewiduje się następujące realcje pomiędzy istniejącymi lub mającymi powstać dokumentacjami planistycznymi oraz instrumentami zarządzania zasobami wodnymi.

Rys. 29. Relacje pomiędzy dokumentami planistycznymi oraz głównymi instrumentami zarządzania
zasobami wodnymi
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11

Udział społeczeństwa
w procesie
planowania
gospodarowania
wodami
RDW wprowadza zmienione podejście do procesu gospodarowania wodami kładąc nacisk na informację, konsultacje
i wszechstronne uczestnictwo w tym procesie.
RDW określa, że państwa członkowskie będą zachęcać wszystkie
zainteresowane strony do aktywnego udziału we wdrażaniu Dyrektywy
oraz opracowywaniu planów gospodarowania wodami w dorzeczach. Państwa członkowskie
będą również informować i konsultować się ze społeczeństwem, w tym z użytkownikami wód,
w szczególności w odniesieniu do:
SPOŁECZEŃSTWO
„oznacza jedną osobę fizyczną lub prawną, bądź więcej takich osób oraz, zgodnie z ustawodawstwem lub praktyką krajową, ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy.”
Konwencja z Aarhus

- harmonogramu i programu prac nad sporządzeniem planu gospodarowania wodami w dorzeczu oraz roli konsultacji w tym procesie – najpóźniej do 2006 r.;
- przeglądu najistotniejszych zagadnień w gospodarowaniu wodami w dorzeczu – najpóźniej
do 2007 r.;
- projektu planu gospodarowania wodami w dorzeczu – najpóźniej do 2008 r.
Udział społeczeństwa w procesie planowania gospodarowania wodami to umożliwienie społeczeństwu wywierania wpływu na wyniki planów i efekty przebiegu prac w czasie ich prowadzenia,
to również usprawnienie procesu podejmowania decyzji w celu:
- optymalizacji planów i działań,
- transparentności tych działań,
- uzyskania społecznego poparcia i akceptacji działań,
- podniesienia poziomu świadomości społecznej.
RDW określa trzy formy udziału społeczeństwa w procesie planowania gospodarowania wodami:
- dostarczanie informacji,
- konsultacje społeczne,
- czynne zaangażowanie.
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Przy czym dwie pierwsze formy są obligatoryjne, a do trzeciej formy należy społeczeństwo zachęcać. Proces konsultacji powinien trwać nie krócej niż 6 miesięcy na każdym etapie.

Rys. 30. Formy angażowania społeczeństwa

Rys. 31. Harmonogram przeprowadzania konsultacji społecznych w procesie planowania gospodarowania
wodami

Pod względem formalnym RDW wymaga przeprowadzenia trzech konsultacji społecznych w trakcie trwania cyklu procesu planowania gospodarowania wodami. W obecnym cyklu planowania
konsultacje te powinny być przeprowadzone w następujących terminach:
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• Harmonogram i program prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami przygotowanie do 21.12.2006 r. - udostępnienie w okresie 22.12.2006 – 22.06.2007r.
Harmonogram i program prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami jest to
dokument przygotowywany przez każdy kraj UE w celu realizacji i skoordynowania prac i działań
związanych z opracowaniem planów gospodarowania wodami dla wyznaczonych w danym kraju
obszarów dorzeczy. W dokumencie tym określa się główne zadania i działania służące przygotowaniu planu gospodarowania wodami wraz z określeniem odpowiedzialnych za realizację tych
zadań instytucji oraz instytucji współdziałających, wskazując jednocześnie terminy podjęcia
i zakończenia realizacji tych zadań i działań.
• Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej określonych w danym dorzeczu - przygotowanie do 21.12.2007 r. – udostępnienie w okresie od 22.12.2007 do 22.06. 2008 r.
Istotne problemy to zbiór głównych czynników, które będą utrudniały osiągnięcie celów środowiskowych dla danej części wód.
Określenie tego zbioru dla poszczególnych części wód to kluczowy etap przed sformułowaniem
odpowiednich programów działań – działań, które muszą rozwiązać te problemy.
Istotne problemy gospodarki wodnej powinny objąć wszystkie aspekty gospodarki wodnej w tym:
konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności, ochronę zasobów
wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją, utrzymywanie
lub poprawę stanu ekosystemów wodnych i od wody zależnych, ochronę przed powodzią oraz
suszą, konieczność zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa oraz przemysłu, konieczność zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją jak również potrzebę tworzenia
warunków dla energetycznego, transportowego oraz rybackiego wykorzystania wód.
• Projekt planu gospodarowania wodami w dorzeczu - przygotowanie do 21.12.2008 r.
– udostępnienie w okresie od 22.12. 2008 r. do 22.06.2009 r.
W Polsce instytucjami odpowiedzialnymi za zorganizowanie i przeprowadzenie procesu udziału
społeczeństwa w procesie planowania gospodarowania wodami są:
• na poziomie obszarów dorzeczy - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
• na poziomie regionów wodnych – Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej.
W Polsce podstawowym celem procesu udziału społeczeństwa jest umożliwienie ludziom wpływu
na proces opracowywania planów gospodarowania wodami a także:
• demokratyzacja procesu podejmowania decyzji a przez to poprawa jakości podejmowanych
decyzji,
• uzyskanie społecznej akceptacji dla decyzji podejmowanych w zakresie programów i planów gospodarowania wodami, zapewnienie dostępu do informacji o problemach, celach
i metodach wdrożenia RDW,
• zmniejszenie opóźnień oraz bardziej skuteczne przeprowadzenie procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej.
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Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu tego procesu przygotowano i przyjęto do stosowania
„Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce”. Program
ten był też podstawą stworzenia regionalnych programów udziału społeczeństwa we wdrażaniu
Ramowej Dyrektywy Wodnej na poziomie obszarów działania regionalnych zarządów gospodarki
wodnej.
Narzędzia procesu udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW na poziomie krajowym (dorzeczy)
to:
• Krajowa Rada Gospodarki Wodnej (organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej),
• Krajowe Forum Wodne Dorzecza Odry i Wisły (ciała o charakterze społecznym, I posiedzenie odbyło się w kwietniu 2007 r.),
• Internet (strony internetowe poświęcone RDW, interaktywne forum),
• Media (artykuły sponsorowane do prasy ogólnokrajowej i branżowej oraz audycja w Programie I Polskiego Radia).
Natomiast na poziomie regionalnych zarządów gospodarki
wodnej narzędzia procesu udziału społeczeństwa
we wdrażaniu RDW są bardzo podobne, z tym
że zamiast Forum Wodnego powołano tam
stałe komisje ds. udziału społeczeństwa, zaś odpowiednikiem Krajowej
Rady Gospodarki Wodnej są Rady
Gospodarki Wodnej Regionów
Wodnych.
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12

Wybrane definicje ze Słownika
ważniejszych pojęć związanych
z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy
Wodnej*

Analiza ekonomiczna gospodarowania wodami – polega na wykonaniu dwu następujących
działań:
1) wykonanie obliczeń:
a. niezbędnych do uwzględnienia zasady zwrotu kosztów za usługi wodne w odniesieniu do
prognoz długoterminowych, dotyczących zaopatrzenia w wodę i zapotrzebowania na nią
na obszarze dorzecza,
b. kalkulacji dotyczących wielkości cen i kosztów związanych z usługami wodnymi,
c. szacunkowej oceny kosztów odpowiednich inwestycji, oraz prognozy takich kosztów,
2) analiza efektywności kosztowej.
Analiza efektywności kosztowej – analiza potencjalnych kosztów alternatywnych programów
działań w odniesieniu do użytkowania wód zmierzających do spełnienia pojedynczego celu
środowiskowego. Na podstawie takiej analizy dokonuje się oceny najbardziej efektywnej
ekonomicznie (kosztowo) kombinacji działań, które następnie będą zawarte w programie działań. Programem najbardziej efektywnym kosztowo będzie ten, którego
koszty będą najniższe.
Analiza kosztów i korzyści – ocena długoterminowego projektu inwestycyjnego
z punktu widzenia ekonomii jako całości poprzez porównanie (przeciwstawienie
sobie) skutków podjęcia projektu oraz skutków jego zaniechania.
Analiza presji i oddziaływań – analiza wpływu działalności człowieka na stan
wód powierzchniowych i podziemnych. W czasie analizy dokonuje się oceny
zagrożenia wynikającego z działalności człowieka i prezentuje obecny stan
zasobów wodnych określony dla poszczególnych jednolitych części wód.
Analiza ryzyka (ocena ryzyka) – analiza ryzyka nieosiągnięcia obranych celów środowiskowych do roku 2015. Analiza uwzględnia inwestycje
i wszelkie działania w dziedzinie gospodarki wodnej, jakie planowane są
do wdrożenia przed rokiem 2015, a następnie ocenia ich wpływ na ryzyko
nieosiągnięcia tych celów. Efektem analizy jest lista części wód uznanych
za zagrożone i niezagrożone (we wstępnej analizie ryzyka określano też
potencjalnie zagrożone części wód gdy nie było dostatecznych danych do
tej analizy) nieosiągnięciem dobrego stanu do roku 2015.
* Na podstawie opracowania „Słownik wybranych pojęć związanych z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy
Wodnej” Kraków 2005 opracowanego w ramach projektu bliźniaczego „Kontynuacja wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej”

47

Cele ilościowe – wartości (przepływy w ciekach wodnych, poziomy wodonośne, rezerwy pojemności) konieczne dla zarządzania ilością zasobów. Są one ustalane z jednej strony dla zaspokojenia
potrzeb wynikających z działalności człowieka i wymagań środowiska wodnego, z drugiej strony
uwzględniają możliwe do wykorzystania zasoby wód podziemnych i powierzchniowych.
Cele jakościowe – poziom jakości wody ustalony dla odcinka rzeki (cieku), którego osiągnięcie
w określonym terminie warunkuje spełnienie funkcji uznanych za priorytetowe (woda dla celów
pitnych, kąpielisko, warunki dla życia ryb, równowaga biologiczna).
Cele środowiskowe – Prawo wodne transponując zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej do polskiego prawa wprowadza następujące cele środowiskowe:
• uniknięcie niekorzystnych zmian w stanie wód,
• osiągnięcie lub zachowanie dobrego stanu wód,
• odwrócenie znaczących i utrzymujących się tendencji wzrostowych zanieczyszczenia wód
podziemnych w wyniku działalności człowieka,
• zapewnienie równowagi pomiędzy poborem i zasilaniem wód podziemnych.
Czynnik sprawczy (siła sprawcza) – działalność człowieka, która może wywołać skutek w środowisku (np. przemysł, rolnictwo, wzrost populacji ludności).
Derogacja (odstępstwo) – w terminologii prawniczej oznacza pozbawienie przepisu prawnego
mocy obowiązującej przez zastąpienie go innym przepisem prawnym. W kontekście Ramowej
Dyrektywy Wodnej może odnosić się do:
• terminu – oznacza osiągnięcie celów środowiskowych w dłuższym przedziale czasowym
niż wymagany przez RDW termin 2015 r.
• celu – oznacza osiągnięcie celów środowiskowych mniej rygorystycznych niż dobry stan
wód. Derogacja może również wystąpić na skutek pojawienia się nowych zmian w charakterystyce wód bądź nowych form działalności gospodarczej (mogących mieć negatywny
wpływ na środowisko wodne i prowadzących do pogorszenia stanu wód).
Dobry potencjał ekologiczny – oznacza stan silnie zmienionej lub sztucznej części wód, jeśli
jej biologiczne elementy jakości, elementy fizyczno–chemiczne oraz morfologiczne spełniają
wymagania określone w załączniku V Ramowej Dyrektywy Wodnej, a stężenia specyficznych
syntetycznych i niesyntetycznych zanieczyszczeń nie przekraczają norm ustanowionych Dyrektywą (patrz: potencjał ekologiczny).
Dobry stan wód – jest to cel do osiągnięcia zarówno dla wód powierzchniowych jak i podziemnych do roku 2015 (oprócz przypadków dla których możliwa jest derogacja).
Dobry stan wód powierzchniowych – oznacza stan osiągnięty przez część wód powierzchniowych,
jeżeli zarówno jej stan ekologiczny jak i chemiczny jest określony jako co najmniej „dobry”.
Dobry stan wód podziemnych – oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli
zarówno jej stan ilościowy jak i stan chemiczny jest określany jako przynajmniej „dobry”.
Dobry stan chemiczny wód powierzchniowych – oznacza stan chemiczny wymagany do spełnienia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych. Jest to stan chemiczny osiągnięty przez
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część wód powierzchniowych, w którym stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają środowiskowych
norm jakości, oraz innych norm ustanowionych w stosownym prawodawstwie wspólnotowym.
Norma jakości środowiska jest wyrażana jako stężenie danego rodzaju zanieczyszczenia w środowisku naturalnym, które nie może być przekroczone. Normy ustanawia się w celu ochrony
zdrowia ludzkiego i środowiska.
Dobry stan chemiczny wód podziemnych – jest osiągnięty jeżeli stężenia zanieczyszczeń nie
przekraczają odpowiednich norm jakościowych oraz nie uniemożliwiają osiągnięcia celów dla
połączonych z nimi wód powierzchniowych.
Dobry stan ekologiczny – oznacza stan części wód powierzchniowych sklasyfikowany pod względem elementów biologicznych, hydromorfologicznych, chemicznych i fizyczno-chemicznych.
Dobry stan ilościowy – dotyczy wód podziemnych i oznacza poziom, w którym dostępne zasoby
nie są przekraczane przez średnioroczne pobory.
Dorzecze – obszar lądu, z którego cały spływ powierzchniowy jest odprowadzany przez system
strumieni, rzek, jezior, do morza poprzez pojedyncze ujście cieku, estuarium lub deltę. W Polsce
występują dwa główne dorzecza: Odry i Wisły.
Efektywne ekonomicznie łączenie działań – łączenie wybranych działań podlegających analizie
efektywności kosztowej (patrz też: analiza efektywności kosztowej).
Istotne problemy gospodarki wodnej – określenie ich jest działaniem łączącym etapy charakterystyki dorzecza, oceny ryzyka nie osiągnięcia celów środowiskowych oraz programów działań.
Głównym celem tego działania jest dokonanie analizy najważniejszych zagadnień gospodarki
wodnej uznanych za problemy i ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę, chcąc osiągnąć
cele środowiskowe Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Jednolita część wód powierzchniowych – oznacza oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak:
• jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny,
• sztuczny zbiornik wodny,
• struga, strumień, potok, rzeka, kanał, lub ich części,
• morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub przybrzeżne.
Jednolita część wód podziemnych – oznacza określoną objętość wód podziemnych występującą
w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.
Koszty dysproporcjonalne – koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do korzyści z osiągnięcia celów środowiskowych. Stanowić mogą uzasadnienie derogacji.
Koszty usług wodnych (koszty roczne, koszty operatora) – obejmują koszty świadczenia usług
i administrowania nimi. Obejmują one wszelkie koszty eksploatacyjne, koszty utrzymania oraz
koszty inwestycyjne (płatności wraz z odsetkami), jak również stopę zysku kapitału własnego
(jeśli ma to zastosowanie).
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Koszty zasobowe – koszty wynikające z utraty pewnych możliwości na skutek eksploatacji zasobów wodnych, przekraczającej zdolność do ich samoodtwarzania (np. koszty ponoszone na
zwiększenie retencji).
Obszar dorzecza – rozumie się przez to obszar lądu i morza, składający się z jednego lub wielu
sąsiadujących ze sobą dorzeczy wraz ze związanymi z nimi wodami podziemnymi oraz morskimi wodami wewnętrznymi i wodami przybrzeżnymi, będący główną jednostką przestrzenną
gospodarowania wodami.
Potencjał ekologiczny – potencjał ekologiczny odnosi się do silnie zmienionej lub sztucznej
części wód, która została tak przekształcona przez człowieka, że niemożliwe jest przywrócenie
jej do stanu naturalnego (np. kanał). Kryteria określające poszczególne stopnie potencjału ekologicznego są mniej rygorystyczne w porównaniu do stanu ekologicznego. W zależności od
parametrów rozróżnia się maksymalny, dobry, umiarkowany, niski i zły potencjał ekologiczny
(patrz: dobry potencjał ekologiczny).
Presja – bezpośredni skutek w środowisku w wyniku czynnika sprawczego, czyli działalności
człowieka. Może to dotyczyć zrzutów, poborów wody, „zabudowywania” środowiska wodnego,
łowienia ryb.
Region wodny – część obszaru dorzecza wyodrębniona na podstawie kryterium hydrograficznego na potrzeby zarządzania zasobami wodnymi lub całość obszaru dorzecza.
Scenariusz rozwoju (prognoza rozwoju, baseline scenario) – przewidywanie tendencji
i opracowywanie prognoz (w odniesieniu do 2015 roku) dotyczących głównych sektorów
gospodarki (czynników sprawczych) wywołujących presje na części wód oraz planowanych
działań inwestycyjnych (związanych z wodą), które przyczynią się do zmniejszenia tych presji
(wraz ze środkami finansowymi niezbędnymi przy wdrażaniu tych działań). Scenariusz rozwoju
powinien stanowić wkład w ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych RDW czyli
dobrego stanu wód.
Rejestr wykazów obszarów chronionych – Ramowa Dyrektywa Wodna narzuca utworzenie (do
2004 r.) rejestru obszarów chronionych w celu ochrony znajdujących się tam wód powierzchniowych i podziemnych oraz dla zachowania siedlisk i gatunków bezpośrednio od wody zależnych.
Rejestr wykazów obszarów chronionych zawiera wykazy obszarów: wyznaczonych do poboru wody
przeznaczonej do picia przez ludzi, przez-naczonych do ochrony gatunków wodnych o znaczeniu
ekonomicznym, przeznaczonych do celów rekreacyjnych, wrażliwych na substancje biogenne,
przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków (zależnych od wody).
Scalona część wód powierzchniowych – umownie wyznaczony element wód powierzchniowych,
składający się z kilku lub kilkunastu sąsiadujących ze sobą jednolitych części wód powierzchniowych o podobnej charakterystyce – wyznaczona dla potrzeb planowania w gospodarowaniu
wodami.
Silnie zmieniona jednolita część wód – rozumie się przez to część wód powierzchniowych,
których charakter został w znacznym stopniu zmieniony na skutek fizycznego oddziaływania
człowieka.
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Sprawozdawczość (przedkładanie raportów) – każdy kraj członkowski zobowiązany jest do
składania raportów do Komisji Europejskiej z realizacji zadań wynikających z RDW. Raport winien
być przekazywany z każdego etapu wdrażania RDW.
Stan chemiczny – stan chemiczny jest oceną jakości wód dokonywaną na podstawie stężenia
zanieczyszczeń, zawierającą w szczególności substancje priorytetowe. Stan chemiczny zawiera
dwie klasy: dobrą i złą.
Stan ekologiczny – jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej zgodnie z załącznikiem V Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Stan ilościowy (patrz: dobry stan ilościowy) – jest określeniem stopnia, w jakim bezpośredni
i pośredni pobór wody ma wpływ na część wód podziemnych.
Stan wód podziemnych – jest ogólnym określeniem stanu części wód podziemnych, składa się
z oceny stanu ilościowego i stanu chemicznego. O stanie wód podziemnych decyduje gorsza
z tych dwóch ocen.
Stan wód powierzchniowych – jest ogólnym określeniem stanu części wód powierzchniowych,
składa się z oceny stanu ekologicznego i stanu chemicznego. Ostanie wód powierzchniowych
decyduje gorsza z tych dwóch ocen.
Substancje niebezpieczne – jedna lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze
względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą w razie
nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub
środowiska. Substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także
substancja powstała w wyniku awarii.
Substancje priorytetowe – substancje, które stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska
wodnego, jak również innych komponentów środowiska (w wyniku przenoszenia przez wodę).
Substancje priorytetowe zostały podzielone wg stwarzanego przez nie ryzyka na podstawie
oceny poszczególnych substancji, która uwzględnia m.in. następujące elementy: toksyczność,
podatność na degradację, bioakumulację, ryzyko dla zdrowia człowieka, stężenia substancji
w środowisku wodnym.
Sztuczna jednolita część wód powierzchniowych – rozumie się przez to jednolitą część wód
powierzchniowych powstałą na skutek działalności człowieka.
Transgraniczna jednolita część wód – jednolita część wód (powierzchniowych lub podziemnych) obejmująca terytorium więcej niż jednego państwa (członkowskiego lub nie należącego
do Unii Europejskiej).
Udział społeczeństwa – umożliwienie społeczeństwu wywierania wpływu na wyniki planów
i efekty przebiegu prac w czasie ich prowadzenia. Pojęcie to oznacza wszelkie formy uczestnictwa
w procesie podejmowania decyzji.
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Usługi wodne – oznaczają wszystkie usługi, które umożliwiają gospodarstwom domowym,
instytucjom publicznym oraz podmiotom gospodarczym:
• pobór, piętrzenie, magazynowanie, uzdatnianie i dystrybucję wód powierzchniowych lub
podziemnych,
• odbieranie i oczyszczanie ścieków, które następnie są odprowadzane do wód powierzchniowych.
Warunki referencyjne – specyficzne dla danego typu części wód warun-ki hydromorfologiczne,
fizyko-chemiczne i biologiczne, reprezentujące bardzo dobry stan ekologiczny.
Woda przeznaczona do spożycia – woda przeznaczona do picia, gotowania, przygotowania
pożywienia lub do innych celów w gospodarstwach domowych oraz każda woda używana do
produkcji żywności, środków farmaceutycznych i kosmetycznych, a także na potrzeby basenów
kąpielowych i pływalni.
Wodny program środowiskowy (program działań) – dokument określający działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód. Działania są konkretnymi przedsięwzięciami powiązanymi z kalendarzem i oceną finansową. Mogą mieć charakter prawny, finansowy, administracyjny lub umowny (kontraktowy) (patrz też: działania podstawowe oraz
uzupełniające).
Wody podziemne – rozumie się przez to wszystkie wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi
w strefie nasycenia, w tym wody gruntowe pozostające w bezpośredniej styczności z gruntem
lub podglebiem.
Wody powierzchniowe – oznaczają wody śródlądowe z wyjątkiem wód podziemnych; wody
przejściowe i wody przybrzeżne, z wyjątkiem sytuacji, kiedy z uwagi na stan chemiczny można
do nich również zaliczyć wody terytorialne.
Wody przejściowe – oznaczają części wód powierzchniowych w obszarach ujść rzek, które są
częściowo zasolone na skutek bliskości wód przybrzeżnych, ale które są pod znacznym wpływem
dopływów wód słodkich.
Wody przeznaczone do kąpieli – wody lub ich części, słodkie, płynące lub stojące a także morskie w których kąpiel:
• jest specjalnie dozwolona w granicach wyznaczonych przez kompetentne władze w miejscach gdzie wody odpowiadają normom europejskim,
• nie jest zakazana i bardzo często korzysta z nich znacząca liczba kąpiących się.
Wody przybrzeżne – rozumie się przez to wody powierzchniowe w odległości jednej mili morskiej od linii podstawowej morza terytorialnego, wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki
Gdańskiej.
Wody śródlądowe – oznaczają wszystkie wody stojące lub płynące na powierzchni lądu i wszelkie
wody podziemne po lądowej stronie linii, od której jest odmierzana szerokość wód terytorialnych.
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Zainteresowana strona („grupa interesów”) – każda osoba, grupa lub organizacja mająca
interes lub „zagrożona” w związku z danym problemem, albo ze względu na to, że odczuwa jego
bezpośrednie skutki, albo dlatego, że może do pewnego stopnia wywierać wpływ na rezultaty
działań podejmowanych w związku z nim. Pojęcie „zainteresowana strona” odnosi się również
do tych członków społeczeństwa, którzy jeszcze nie wiedzą, że będą odczuwali takie skutki (w
praktyce zaliczają się do nich poszczególni obywatele oraz wiele małych organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw).
Zasada zwrotu kosztów usług wodnych – (patrz: zwrot kosztów usług wodnych). Zasoby wodne
– całość wód powierzchniowych i podziemnych możliwych do użytkowania. Wyróżnia się między
innymi zasoby dyspozycyjne (zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych) określone
przez ilość wód nadających się i możliwych do wykorzystania gospodarczego, przy zachowaniu
ograniczeń związanych z wymaganiami ochrony środowiska naturalnego.
Zlewnia – rozumie się przez to obszar lądu, z którego cały spływ powierzchniowy wód jest odprowadzany przez system strug, strumieni, potoków, rzek i kanałów do wybranego punktu biegu
cieku.
Zwrot kosztów usług wodnych – zasada przyjęta przez RDW zakładająca zwrot kosztów usług
wodnych, uwzględniająca oprócz kosztów operatorów (podmiotów świadczących usługi wod.-kan. tzw. koszty roczne lub koszty finansowe usług wodnych) również koszty zasobowe i środowiskowe (patrz też: koszty zasobowe, koszty środowiskowe). RDW ustala dwa cele dla krajów
członkowskich związanych z zasadą odzyskiwania kosztów:
• w ramach oceny stanu środowiska: należy ocenić rzeczywisty poziom odzyskiwania kosztów,
wyszczególniając przynajmniej trzy sektory gospodarki: przemysł, rolnictwo i gospodarstwa
domowe - do końca 2004 r.
• uwzględnić zasadę zwrotu kosztów usług wodnych, oczywiście przez zastosowanie taryfikatora cen wody - do roku 2010.
RDW wymaga przejrzystości finansowania odnośnie polityki dla wody, z drugiej strony nie nakłada
ona obowiązku całkowitego odzyskiwania kosztów w zależności od sposobu użytkowania.
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Ważne adresy internetowe

Główne instytucje we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce i ich strony internetowe:
• Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej www.kzgw.gov.pl
• Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl
• Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w:
Gdańsku:
www.gda.rzgw.pl
Gliwicach:
www.rzgw.gliwice.pl
Krakowie:
www.krakow.rzgw.gov.pl
Poznaniu:
www.rzgw.poznan.pl
Warszawie:
www.rzgw.warszawa.pl
Wrocławiu:
www.rzgw.wroc.pl
Szczecinie:
www.rzgw.szczecin.pl
Ważne strony internetowe dotyczące Ramowej Dyrektywy Wodnej:
• Strona internetowa prowadzona przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodej dotycząca Ramowej Dyrektywy Wodnej
www.rdw.org.pl
Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
www.eur-lex.europa.eu/pl
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