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przyczyny przekształcania rzek – rozwój cywilizacji

Rzeki stanowiły naturalną drogę transportu obiektów wielkogabarytowych o dużym
tonażu. W okresie od XV do XVII w. Wisła była najważniejszą rzeką żeglowną w Europie.

Wzrost gospodarczy w krajach Europy związany szczególnie z wynalezieniem 
maszyny parowej spowodował niespotykany dotychczas wzrost gospodarczy,
któremu towarzyszył rozwój miast i dróg komunikacji lądowej i wodnej.

Zwiększające się zapotrzebowanie na energię i wprowadzenie elektryczności 
zaowocowało przyspieszoną wycinką lasów w wielu regionach Europy.

Podniesienie jakości życia spowodowało w latach 1750 – 1850 potrojenie ilości
mieszkańców Wielkiej Brytanii i podwojenie ludności Europy. 

[Myszczyszyn 2009]

W XIX i XX w. realizowano projekty techniczne bez uwzględnienia stanu środowiska.
Nie rozpatrywano też wpływu inwestycji na zmiany jakości środowiska.

Małą uwagę przywiązywano do problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska.

Na dużych rzekach utworzono drogi wodne a środowisko naturalne nie było chronione.
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drogi wodne obecnej Europy

przyczyny przekształcania rzek – rozwój transportu

źródło: wikipedia
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przyczyny przekształcania rzek – rozwój transportu

Naturalne zakola rzeczne są zwykle zbyt 
ciasne, aby rzeka mogła stać się drogą wodną
wysokiej klasy.

Z tego powodu rzeki prostowano,
odcinając starorzecza.

Fot: internet
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przyczyny przekształcania rzek – rozwój transportu

Fot: internet

Na wielu rzekach żegluga
śródlądowa możliwa jest 
po wykonaniu kaskady stopni 
piętrzących wodę dla uzyskania 
napełnień wymaganych
w określonej klasie drogi wodnej
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przyczyny przekształcania rzek – rozwój gospodarczy, rozwój aglomeracji miejskich

[Żelazo 2006]

Fot: internet



  

8 / 85

przyczyny przekształcania rzek – zagrożenie powodziowe

wały wiślane w okolicach Sandomierza
Fot: Strużyński

Nida w Rębowie
Fot: Strużyński

Wisłok
Ryc. KIWiG
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przyczyny przekształcania rzek – zagrożenie powodziowe

2011r.
Powódź w Sandomierzu i okolicach

Fot: internet
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przyczyny przekształcania rzek – retencjonowanie wody i produkcja energii elektrycznej

Fot. Strużyński

źródło:
geoportal.gov.plźródło: internet
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przyczyny przekształcania rzek – mała retencja

Fot. Bartnik i inni 2006

Zbiornik Borków
Fot. Wyskiel

Friedrich-Wilhelm Brumberg, Richard Kempe, 2010
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przyczyny przekształcania rzek – ujęcia wody i zrzut oczyszczonych ścieków, potrzeby rolnicze

Fot. Strużyński

Fot. Strużyński
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przyczyny przekształcania rzek – stabilizacja koryt

źródło: internet
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przyczyny przekształcania rzek – stabilizacja koryt

Fot: Wyskiel

Fot: Strużyński
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przyczyny przekształcania rzek – stabilizacja koryt

Fot: Strużyński
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przyczyny przekształcania rzek – podsumowanie

- transport rzeczny,
zmiana trasy rzek,
zabudowa nabrzeży,

- zagospodarowanie zlewni,
zabudowa dolin rzecznych,
lokalizacja zakładów przemysłowych,
pobory i zrzuty wody, przerzuty międzyzlewniowe

- ochrona przeciwpowodziowa, zarządzanie powodzią

- retencja,

- produkcja energii elektrycznej,

- stabilizacja koryt rzecznych (ochrona mienia)
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geneza powstania RDW - niezrównoważona antropopresja

rz. Odra  - Damaszków - Tarchalice
źródło: 

pr. mag. A Bobka
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Wisła w okolicy Sandomierza
źródło: 

Strużyński i inn. 2014

geneza powstania RDW - niezrównoważona antropopresja
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Cechy regulacji rzek Cechy renaturyzacji rzek

ilość celów jeden/kilka celów wielozadaniowość

tworzenie projektu ekspertyza inżynierska zespół multidyscyplinarny

przewidywane 
koszty

związane z budowlą i jej eksploatacją koszty inwestycji i koszty środowiskowe

skala projektu obszar inwestycji zlewnia

przewidywany 
wpływ inwestycji

w okresie hydrologicznym w skali zmian geomorfologicznych 

odpowiedzialność 
inwestora i 
wykonawcy

za funkcjonowanie obiektu zaangażowanie długookresowe

utrzymanie obiektu oddzielone od projektu część zarządzania obiektem

źródło: www.pwa-ltd.com

geneza powstania RDW - niezrównoważona antropopresja
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źródło: Holzmann J.

RDW – odtworzenie ekosystemów rzecznych – zrównoważony rozwój

Przekształcenie rzek ma na celu przystosowanie dolin rzecznych dla potrzebPrzekształcenie rzek ma na celu przystosowanie dolin rzecznych dla potrzeb
społeczności, transportu i intensyfikacji wzrostu gospodarczego.społeczności, transportu i intensyfikacji wzrostu gospodarczego.

Ochrona przyrody zwykle nie wiąże się w sposób bezpośredniOchrona przyrody zwykle nie wiąże się w sposób bezpośredni
z rozwojem cywilizacji i nie stwarza łatwego źródła utrzymania z rozwojem cywilizacji i nie stwarza łatwego źródła utrzymania 
społeczności lokalnych.społeczności lokalnych.

RDW zwraca uwagę na możliwość zrównoważonego rozwojuRDW zwraca uwagę na możliwość zrównoważonego rozwoju
człowieka człowieka 
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RDW – odtworzenie ekosystemów rzecznych – zrównoważony rozwój

źródło: W. Bartnik, S. Deńko, A. Strużyński, 
T. Zając, RENATURYZACJA RZEKI NIDY 
DLA POTRZEB OCHRONY PRZYRODY W 
ZWIĄZKU Z PROGRAMEM „NATURA 
2000”
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RDW – dokument

DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej

opublikowany w Dzienniku Ustaw Wspólnoty Europejskiej
(Dz.U. L 327 z 22.12.2000)

dokument zawiera:

26 Artykułów

11 Załączników

Dyrektywa rozpoczyna się od memorandum w 53 punktach opisującym
powody i cele jej utworzenia
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RDW – dokument

DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej

dokument uwzględnia:
1. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1,
wniosek Komisji,
2. opinię Komitetu Ekonomiczno - Społecznego,
3. opinię Komitetu Regionów,

działania są zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu(4)
oraz w świetle wspólnego tekstu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy
w dniu 18 lipca 2000 r.,

gdzie:
1 - Dz.U. C 184 z 17.6.1997, str. 20, Dz.U. C 16 z 20.1.1998, str. 14 oraz
     Dz.U. C 108 z 7.4.1998, str. 94,
2 - Dz.U. C 355 z 21.11.1997, str. 83,
3 - Dz.U. C 180 z 11.6.1998, str. 38,
4 - Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 1999 r. (Dz.U. C 150 z 28.5.1999,
str. 419), potwierdzone dnia 16 września 1999 r. Wspólne Stanowisko Rady z dnia
22 października 1999 r. (Dz.U. C 343 z 30.11.1999, str. 1). Decyzja Parlamentu
Europejskiego z dnia 7 września 2000 r. i decyzja Rady z dnia 14 września 2000 r.
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RDW – jakie wartości przyjęli twórcy Dyrektywy?

Dyrektywa 2000/60/WE bierze pod uwagę że (wybrane – dotyczące wód płynących):

1. Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym
dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie.

2. We wnioskach z seminarium ministerialnego w sprawie wspólnotowej polityki wodnej,
które odbyło się w 1988 r. we Frankfurcie, podkreślono, że istnieje potrzeba ustanowienia
przepisów prawodawstwa wspólnotowego obejmujących jakość ekologiczną. Rada w
swojej rezolucji z dnia 28 czerwca 1988 r.5 zwróciła się do Komisji o przedłożenie
propozycji dotyczących poprawy jakości ekologicznej wspólnotowych wód powierzchniowych.

4. Wody na obszarze Wspólnoty znajdują się pod wzrastającą presją spowodowaną ciągłym
wzrostem zapotrzebowania na wystarczającą ilość wody o dobrej jakości do wszystkich celów.
W dniu 10 listopada 1995 r., Europejska Agencja Środowiska w swoim sprawozdaniu
„Środowisko w Unii Europejskiej – 1995 r.” przedstawiła uaktualnione sprawozdanie o
środowisku, potwierdzając potrzebę działań dla ochrony wód Wspólnoty w zakresie
zarówno ilościowym jak i jakościowym.

8. W dniu 29 maja 1995 r. Komisja przyjęła komunikat dla Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie rozsądnego użytkowania i ochrony terenów podmokłych, w którym uznano
znaczenie funkcji, jakie pełnią one w ochronie zasobów wodnych.

9. Konieczne jest opracowanie zintegrowanej polityki wodnej Wspólnoty.
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Celem Dyrektywy jest ustalenie ram dla działań na rzecz ochrony śródlądowych wód
powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych,
polegających na:

a) zapobieganiu dalszemu pogarszaniu się ekosystemów wodnych oraz ochronie i poprawie stanu
tych ekosystemów wodnych, a także, w odniesieniu do potrzeb wodnych, stanu ekosystemów
lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio uzależnionych od ekosystemów wodnych;
b) propagowaniu zrównoważonego korzystania z wody opartego na długoterminowej ochronie
dostępnych zasobów wodnych;
c) dążeniu do większej ochrony i poprawy stanu środowiska wodnego między innymi poprzez
szczególne przedsięwzięcia służące stopniowemu ograniczaniu zrzutów, emisji i strat
priorytetowych substancji niebezpiecznych oraz zaprzestaniu lub stopniowemu eliminowaniu
zrzutów, emisji i strat priorytetowych substancji niebezpiecznych;
d) zapewnianiu stopniowego ograniczenia zanieczyszczenia wód podziemnych i zapobieganiu ich
dalszemu zanieczyszczaniu, oraz
e) dążeniu do zmniejszenia skutków powodzi i suszy, a przez to przyczynianiu się do:
-  zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia w dobrej jakości wodę powierzchniową i podziemną,
co jest niezbędne dla zrównoważonego i sprawiedliwego korzystania z wód,
-  znacznej redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych,
- ochrony wód terytorialnych i morskich, oraz
- osiągania celów odpowiednich umów międzynarodowych, w tym mających za zadanie ochronę
środowiska morskiego i zapobieganie jego zanieczyszczaniu, poprzez wspólnotowe działanie
na mocy art. 16 ust. 3, zmierzające do zaprzestania lub stopniowego eliminowania zrzutów,
emisji i strat priorytetowych substancji niebezpiecznych, przy uwzględnieniu ostatecznego celu,
jakim jest osiągnięcie w środowisku morskim stężeń bliskich wartościom tłowym dla substancji
występujących naturalnie i bliskich zeru dla syntetycznych substancji wytworzonych przez
człowieka.

RDW – jaki jest cel wprowadzenia Dyrektywy? - Artykuł 1
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„Wody powierzchniowe”
oznaczają wody śródlądowe z wyjątkiem wód podziemnych; wody przejściowe i wody przybrzeżne,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy z uwagi na stan chemiczny zaliczyć można do nich również wody terytorialne.
 
„Wody śródlądowe”
oznaczają wszystkie wody stojące lub płynące na powierzchni lądu i wszelkie wody podziemne po
stronie lądu od linii bazowej, od której odmierzana jest szerokość wód terytorialnych.

„Rzeka”
oznacza część wód śródlądowych płynących w przeważającej części po powierzchni lądu,
ale mogących na pewnym odcinku swojego biegu płynąć pod ziemią.

„Jezioro”
oznacza część wód śródlądowych powierzchniowych stojących.

„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.

„Sztuczna część wód”
oznacza część wód powierzchniowych powstałą na skutek działalności człowieka.

„Silnie zmieniona część wód”
oznacza część wód powierzchniowych, których charakter został znacznie zmieniony na skutek
fizycznego oddziaływania człowieka, według wskazania przez Państwo Członkowskie
zgodnie z przepisami załącznika II.

RDW – Artykuł 2 – 41 definicji (wybrane, dotyczące wód śródlądowych)
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„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.

„Dorzecze”
oznacza obszar lądu, z którego wszystkie spływy powierzchniowe odprowadzane są przez system
strumieni, rzek i, gdzie stosowne, jezior, do morza poprzez pojedyncze ujście cieku, estuarium lub deltę.

„Zlewnia”
oznacza obszar lądu, z którego wszystkie spływy powierzchniowe odprowadzane są poprzez system
strumieni, rzek i, gdzie stosowne, jezior, do określonego punktu w biegu cieku (zwykle do jeziora
lub zbiegu rzek).

„Obszar dorzecza” 
oznacza obszar lądu i morza składający się z jednego lub wielu sąsiadujących ze sobą dorzeczy wraz
ze związanymi z nimi wodami podziemnymi i wodami przybrzeżnymi, określony na mocy art. 3 ust. 1
jako jednostka główna dla gospodarowania wodami w dorzeczu.

„Stan wód powierzchniowych”
jest ogólnym wyrażeniem stanu części wód powierzchniowych, określonym przez gorszy ze stanów
ekologiczny lub chemiczny.

„Dobry stan wód powierzchniowych”
oznacza stan osiągnięty przez część wód powierzchniowych, jeżeli zarówno ich stan ekologiczny,
jak i chemiczny jest określony jako co najmniej „dobry”.

RDW – Artykuł 2 – 41 definicji (wybrane, dotyczące wód śródlądowych)
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„Stan ekologiczny”
jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania ekosystemu wodnego związanego z wodami
powierzchniowymi, ustalonym zgodnie z załącznikiem V.

„Dobry stan ekologiczny”
oznacza stan części wód powierzchniowych, sklasyfikowany zgodnie z załącznikiem V.

„Dobry potencjał ekologiczny” 
oznacza stan silnie zmienionej lub sztucznej części wód, sklasyfikowanej zgodnie z odpowiednimi
przepisami załącznika V.

„Dobry stan chemiczny wód powierzchniowych”
oznacza stan chemiczny wymagany do spełnienia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych
ustalonych w art. 4 ust. 1 lit. a), to jest stan chemiczny osiągnięty przez część wód powierzchniowych,
w którym stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają środowiskowych norm jakości ustalonych w
załączniku IX i na mocy art. 16 ust. 7 oraz innym stosownym prawodawstwie wspólnotowym
ustanawiającym środowiskowe normy jakości na poziomie wspólnotowym.
 

RDW – Artykuł 2 – 41 definicji (wybrane, dotyczące wód śródlądowych)

O czym informuje nas załącznik V?:
- wymienia elementy jakości dla klasyfikacji stanu ekologicznego,
- przedstawia normatywne definicje klasyfikacji stanu ekologicznego,
- określa metody monitorowania stanu ekologicznego i stanu chemicznego wód
powierzchniowych,
- przedstawia metody klasyfikacji i prezentacji stanu ekologicznego.
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„Dobry stan ilościowy”
oznacza stan określony w tabeli 2.1.2 załącznika V.

„Substancje niebezpieczne” 
oznaczają substancje lub grupy substancji, które są toksyczne, trwałe i podatne na bioakumulację,
oraz inne substancje lub grupy substancji, których poziom osiąga stan niepokojący.

„Substancje priorytetowe” 
oznaczają substancje określone zgodnie z art. 16 ust. 2 i wymienione w załączniku X. Wśród tych
substancji są „priorytetowe substancje niebezpieczne”, które oznaczają substancje określone zgodnie
z art. 16 ust. 3 i 6, dla których winny być podjęte działania zgodnie z art. 16 ust. 1 i 8.
 
„Substancja zanieczyszczająca” 
oznacza każdą substancję mogącą spowodować zanieczyszczenie, szczególnie te wymienione
w załączniku VIII.

„Zanieczyszczenie” 
oznacza bezpośrednie lub pośrednie wprowadzenie, na skutek działalności człowieka, substancji lub
ciepła do powietrza, wody lub ziemi, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego lub jakości
ekosystemów wodnych lub ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od ekosystemów wodnych,
czego rezultatem są szkody materialne, lub które ogranicza lub zakłóca udogodnienia lub prawnie
uzasadnione użytkowanie środowiska. 

„Cele środowiskowe”
oznaczają cele wymienione w art. 4.

RDW – Artykuł 2 – 41 definicji (wybrane, dotyczące wód śródlądowych)
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 „Środowiskowe normy jakości”
oznaczają stężenie określonego zanieczyszczenia lub grupy zanieczyszczeń w wodzie, osadach lub w
faunie i florze, które nie powinno być przekroczone z uwagi na ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska.

 „Podejście łączone”
oznacza kontrolę zrzutów i emisji do wód powierzchniowych zgodnie z podejściem określonym w art. 10.
 
 „Usługi wodne”
oznaczają wszystkie usługi, które gospodarstwom domowym, instytucjom publicznym lub każdej
działalności gospodarczej umożliwiają:
a) pobór, piętrzenie, magazynowanie, uzdatnianie i dystrybucję wód powierzchniowych lub podziemnych,
b) odbieranie i oczyszczanie ścieków, które następnie odprowadzane są do wód powierzchniowych.

 „Korzystanie z wód” 
oznacza usługi wodne wraz z jakąkolwiek inną działalnością określoną na mocy art. 5 i załącznika II,
mające znaczny wpływ na stan wód. Pojęcie to stosuje się do celów art. 1 oraz analiz ekonomicznych
przeprowadzanych zgodnie z art. 5 oraz załącznikiem III lit. b).

„Dopuszczalne wartości emisji” 
oznaczają masę, wyrażoną w postaci pewnych szczególnych parametrów, stężenie i/lub poziom emisji,
które nie będą przekroczone podczas jednego lub więcej przedziałów czasu...

 „Kontrole emisji”
oznaczają kontrole wymagające określonego ograniczenia emisji, na przykład dopuszczalnej wartości
emisji, lub w przeciwnym razie określenia limitów lub warunków dotyczących skutków, charakteru lub
innych charakterystyk emisji lub warunków działalności, które wpływają na emisję. Używanie terminu
„kontrole emisji” w niniejszej dyrektywie w odniesieniu do przepisów każdej innej dyrektywy pod żadnym
względem nie oznacza innej interpretacji przepisów tam zawartych.

RDW – Artykuł 2 – 41 definicji (wybrane, dotyczące wód śródlądowych)
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Koordynacja uzgodnień administracyjnych w obszarach dorzeczy
 
1. wyznaczenie dorzeczy,

2. uzgodnienia administracyjne, określenie władzy do wdrożenia dyrektywy
w poszczególnych dorzeczach,

3. metody wdrożenia dyrektywy w dorzeczach obejmujących więcej niż jedno państwo,

4. zapewnienie o możliwości wdrożenia dyrektywy w obszarze dorzecza,

5. w przypadku wykraczania dorzeczy poza terytorium Unii Europejskiej należy zawierać odpowiednie
porozumienia w celu jak najlepszego wdrożenia dyrektywy,

6. Państwa Członkowskie mogą wyznaczyć istniejący krajowy lub międzynarodowy organ jako
właściwą władzę do celów dyrektywy.

7.  Państwa Członkowskie wyznaczają właściwą władzę w terminie określonym w art. 24.

8. Państwa Członkowskie dostarczają Komisji wykaz swoich właściwych władz oraz właściwych władz
w zakresie wszystkich organów międzynarodowych, w których uczestniczą, najpóźniej w ciągu sześciu
miesięcy po dniu wymienionym w art. 24. Zostaną dostarczone informacje określone w załączniku I w
odniesieniu do każdej właściwej władzy.

9. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach, jakie zaszły w stosunku do
informacji dostarczonej zgodnie z ust. 8, w ciągu trzech miesięcy od daty każdej zmiany.

RDW – Artykuł 3
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Cele środowiskowe
 
1.„Czyniąc operacyjnymi programy działań określone w planach gospodarowania wodami w dorzeczu:”
a) dla wód powierzchniowych
Państwa Członkowskie powinny wygospodarować środki mające na celu zapobiegnięcie pogorszeniu
wszystkich części wód … poprawę stanu ekologicznego wszystkich części w ciągu 15 lat.

Dla części wód sztucznych i silnie zmienionych ma nastąpić osiągnięcie dobrego potencjału
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych w ciągu 15 lat.

Państwa Czł. wdrażają potrzebne środki w celu redukcji i stopniowego zaprzestania
zrzutów substancji priorytetowych. 

b) dla wód podziemnych 
(…)

c) dla obszarów chronionych
Państwa Członkowskie osiągają zgodność ze wszystkimi normami i celami najpóźniej w ciągu 15 lat od
dnia wejścia w życie dyrektywy, chyba że ustalono inaczej w prawodawstwie wspólnotowym, w ramach
którego zostały ustalone poszczególne obszary chronione.

15 lat od 22.12.2000 czyli do 22.12.2015

RDW – Artykuł 4
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Cele środowiskowe
 
2. Tam gdzie więcej niż jeden z celów na mocy ust. 1 odnosi się do danej części wód, stosuje się
najbardziej restrykcyjny.

3. Państwa Członkowskie mogą wyznaczyć część wód powierzchniowych jako sztuczną lub silnie
zmienioną, gdy:
a) zmiany charakterystyk hydromorfologicznych tej części wód, które byłyby konieczne dla
osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego, mogłyby wywrzeć znaczący niekorzystny wpływ na:
- środowisko w szerszym znaczeniu;
- żeglugę, włączając urządzenia portowe, lub rekreację;
- działalność, do której celów woda jest magazynowana, takie jak zaopatrzenie w wodę do spożycia,
wytwarzanie prądu lub nawadnianie;
- regulację wód, zapobieganie powodzi, odwadnianie ziemi; lub 
- inną jednakowo ważną działalność człowieka związaną ze zrównoważonym rozwojem;
b) korzystne cele, do których się dąży za pomocą charakterystyki sztucznej lub silnie zmienionej części
wód, nie mogą ze względu na możliwości techniczne lub nieproporcjonalne koszty, być racjonalnie
osiągnięte za pomocą innych środków, które stanowią opcję znacznie korzystniejszą środowiskowo.
Takie przeznaczenie i związane z tym przyczyny są szczegółowo określane w planach
gospodarowania wodami w dorzeczach wymaganych na mocy art. 13 i przeglądanych co sześć lat.
15 + co 6 lat od 22.12.2000 czyli do 22.12.2021, do 22.12.2027. 

termin „charakterystyki hydromorfologiczne” pojawia się w Dyrektywie po raz pierwszy na str 14.
na str 44 są one opisane:
System hydrologiczny; ilość i dynamika przepływu wód, połączenie z częściami wód podziemnych
Ciągłość rzeki
Warunki morfologiczne: głębokość rzeki i zmienność szerokości, struktura i skład podłoża rzek,
struktura strefy nadbrzeżnej

RDW – Artykuł 4
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Cele środowiskowe

4. Warunki przedłużenia okresu osiągnięcia dobrego stanu (potrzeba więcej czasu z powodu):
- ze względu na możliwości techniczne (skala projektu wymaga więcej czasu),
- zakończenie w czasie wymagałoby nieproporcjonalnych nakładów finansowych,
- naturalne warunki nie pozwalają na szybkie przeprowadzenie procesu

informacje o przedłużeniach i przyczynach umieszczone są w planach gospodarowania wodami

przedłużenie powinno być ograniczone do maksymalnie 2 okresów, chyba, że warunki naturalne
na to nie pozwalają

podsumowanie wymaganych środków i ich zmiany znajdują się w uaktualnieniach
planu gospodarowania wodami.

5. Mniej restrykcyjne cele środowiskowe (uzasadnienie):
gdy w warunkach dużego przekształcenia przez człowieka jest on kosztowny lub niemożliwy do
wykonania przy spełnieniu następujących warunków:
-  potrzeby ekologiczne lub społeczno-ekonomiczne nie mogą być osiągnięte za pomocą
innych środków, które są znacznie korzystniejszą opcją środowiskową, ale powodują zaistnienie
nieproporcjonalnie wielkich kosztów,
- osiągnięty stan biologiczny i chemiczny wód jest najlepszy z możliwych,
- nie zachodzi dalsze pogorszenie stanu części wód,
- ustanowione cele znajdują się w planie zagospodarowania wodami i podlegają ocenie co 6 lat.

RDW – Artykuł 4
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Cele środowiskowe

6. Czasowe pogorszenie się stanu części wód nie jest naruszeniem wymogów RDW, jeśli jest ono
wynikiem okoliczności charakteru naturalnego czy sił wyższych, które są wyjątkowe lub nie mogły być
w sposób racjonalny przewidziane, w szczególności ekstremalnych powodzi i przedłużających się susz,
czy wynikiem okoliczności na skutek awarii, które nie mogły być w sposób racjonalny przewidziane,
jeśli spełnione są wszystkie następujące warunki:
Dyrektywa wymienia 5 warunków szczegółowych.

7. Państwa Członkowskie nie naruszają RDW, gdy:
— nieosiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych, dobrego stanu ekologicznego lub, gdzie stosowne,
dobrego potencjału ekologicznego lub zapobieganie pogarszaniu się stanu części wód
powierzchniowych czy podziemnych jest wynikiem nowych zmian w charakterystyce fizycznej części
wód powierzchniowych lub zmian poziomu części wód podziemnych, lub
— niezapobieganie pogorszeniu się ze stanu bardzo dobrego do dobrego danej części wód
powierzchniowych jest wynikiem nowych zrównoważonych form działalności gospodarczej człowieka
i spełnione są wszystkie następujące warunki:
Dyrektywa wymienia 4 warunki szczegółowe.

8. Przy stosowaniu ust. 3, 4, 5, 6 i 7, Państwo Członkowskie zapewnia, że stosowanie to nie wyklucza
lub nie przeszkadza w osiągnięciu celów niniejszej dyrektywy w innych częściach wód w tym samym
obszarze dorzecza i jest zgodne z wdrażaniem innego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego
ochrony środowiska.

9.  Należy podjąć kroki celem zapewnienia, że stosowanie nowych przepisów, włączając stosowanie
ust. 3, 4, 5, 6 i 7 gwarantuje przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa, jak istniejące
prawodawstwo wspólnotowe.

RDW – Artykuł 4
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Charakterystyki obszaru dorzecza, przegląd wpływu działalności człowieka na środowisko
i analiza ekonomiczna korzystania z wód

1.  Każde Państwo Członkowskie zapewnia, że dla każdego obszaru dorzecza lub części
międzynarodowego obszaru dorzecza leżącego na jego terytorium:
— analiza jego charakterystyk,
— przegląd wpływu działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych, oraz
— analiza ekonomiczna korzystania z wód są podjęte, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wymienionymi w załącznikach II oraz III, oraz że są wykonane najpóźniej w ciągu 4 lat od dnia
wejścia w życie RDW.

4 lata od 22.12.2000, czyli do 22.12.2004

2. Analizy i przeglądy wymienione na mocy ust. 1 są poddane przeglądowi i, gdzie konieczne,
uaktualnione najpóźniej w ciągu 13 lat od dnia wejścia w życie RDW, a następnie co sześć lat.

13 lat i co 6 lat od 22.12.2000 czyli do 22.12.2013, 22.12.2019. 22.12.25 itd..

RDW – Artykuł 5
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źródło:
http://www.rdw.org.pl/typologia-wod.html
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 źródło
RZGW Wrocław
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RDW – Artykuł 5

 źródło
RZGW Kraków
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Rejestr obszarów chronionych

1. Państwa Członkowskie zapewniają utworzenie rejestru lub rejestrów wszystkich obszarów
leżących w obszarze dorzecza, które zostały określone jako 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 takiego rejestru najpóźniej w ciągu czterech lat
od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

2. Rejestr lub rejestry zawierają wszystkie części wód określone na mocy art. 7 ust. 1 i wszystkie
obszary chronione objęte załącznikiem IV.

3. Rejestr lub rejestry dla każdego obszaru dorzecza są na bieżąco poddawane kontroli i uaktualniane.

RDW – Artykuł 6
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Wody wykorzystywane do poboru wody do spożycia

1.  Państwa Członkowskie wyznaczają w każdym obszarze dorzecza:
— wszystkie części wód wykorzystywane do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
dostarczające średnio więcej niż 10 m3 na dobę lub służące więcej niż 50 osobom, oraz
— części wód, które przewidywane są do takich celów w przyszłości.

Państwa Członkowskie monitorują, zgodnie z załącznikiem V, te części wód, które zgodnie
z załącznikiem V dostarczają średnio powyżej 100 m3 wody do spożycia na dobę.

2. Dla każdej części wód wyznaczonej na mocy ust.  1, poza osiągnięciem celów art. 4 zgodnie z
wymogami RDW dla części wód powierzchniowych, w tym norm jakości ustalonych na poziomie
wspólnotowym na mocy art. 16, Państwa Członkowskie zapewniają, że w ramach stosowanego
systemu uzdatniania wody oraz zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym uzdatnione wody będą
spełniały wymogi dyrektywy 80/778/EWG zmienionej dyrektywą 98/83/WE.

3. Państwa Członkowskie zapewniają konieczną ochronę części wód wyznaczonych w celu
uniknięcia pogorszenia ich jakości, dla zredukowania poziomu uzdatniania wymaganego przy produkcji
wody do spożycia. Państwa Członkowskie mogą ustalić strefy ochronne dla tych części wód.

RDW – Artykuł 7
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Monitorowanie stanu wód powierzchniowych, podziemnych oraz obszarów chronionych

1. Państwa Członkowskie zapewniają utworzenie programów monitorowania stanu wód w celu
ustalenia spójnego i całościowego przeglądu stanu wód w każdym obszarze dorzecza:
— dla wód powierzchniowych, programy takie obejmują:
a) objętość i poziom lub natężenie przepływu w zakresie stosownym dla stanu ekologicznego i
chemicznego oraz potencjału ekologicznego; oraz
b) stan ekologiczny i stan chemiczny oraz potencjał ekologiczny;
— dla wód podziemnych programy takie obejmują monitorowanie stanu chemicznego i ilościowego,
— dla obszarów chronionych powyższe programy są uzupełnione o specyfikacje zawarte w
prawodawstwie wspólnotowym, na mocy którego wyznaczone zostały poszczególne obszary chronione.

2. Programy te zostają uruchomione najpóźniej w ciągu sześciu lat od dnia wejścia w życie RDW,
chyba że ustalono inaczej w odpowiednim prawodawstwie. Monitorowanie to jest zgodne
z wymogami załącznika V.

3. Określa się specyfikacje techniczne i znormalizowane metody analizy i monitorowania stanu wód.
Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w
 art. 21 ust. 3.

Zamieszczony punkt 3 został zmodyfikowany na podwstawie dokumentu:
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/32/WE z dnia 11 marca 2008 r.
(D.U. L 81 z 20.3.2008 str 60)

RDW – Artykuł 8



  

1. Państwa Członkowskie uwzględniają zasadę zwrotu kosztów usług wodnych, włączając koszty
ekologiczne i materiałowe, uwzględniając analizę ekonomiczną wykonaną zgodnie z załącznikiem III
oraz w szczególności zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”.

Do końca 2010 r. Państwa Członkowskie zapewnią, że:
— polityki opłat za wodę przewidują odpowiednie działania zachęcające użytkowników do
wykorzystywania zasobów wodnych efektywnie oraz przyczyniają się do osiągnięcia celów
środowiskowych RDW,
— odpowiedni jest wkład różnych użytkowników wody, podzielonych przynajmniej na przemysł,
gospodarstwa domowe i rolnictwo, do zwrotu kosztów usług wodnych, opartych na analizie
ekonomicznej wykonanej zgodnie z załącznikiem III i przy uwzględnieniu zasady
„zanieczyszczający płaci”.
Państwa Członkowskie mogą w tym przypadku uwzględniać skutki społeczne, ekologiczne i ekonom. 
zwrotu kosztów, jak również warunki geograficzne i klimatyczne określonego regionu lub regionów.

2. Państwa Członkowskie składają w planach gospodarowania wodami w dorzeczach sprawozdanie o
planowanych krokach podjętych dla wdrożenia ust. 1, które przyczyniać się będą do osiągnięcia celów
środowiskowych niniejszej dyrektywy i o wkładzie uczynionym przez różnych użytkowników do zwrotu
kosztów usług wodnych.

3.  Przepisy niniejszego artykułu nie mogą uniemożliwiać finansowania poszczególnych środków
ochronnych i zaradczych podejmowanych dla osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy.

4. Państwa Członkowskie nie naruszają niniejszej dyrektywy, jeśli zdecydują się, zgodnie z ustalonymi
praktykami, nie stosować przepisów ust. 1 zdanie drugie, i do tego celu stosownych przepisów ust. 2,
dla danego korzystania z wody, gdzie to nie naraża zamiarów i osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy.
Państwa Członkowskie składają sprawozdanie z przyczyn niestosowania w pełni ust. 1 zdanie
drugie w planach gospodarowania wodami w dorzeczach.

RDW – Artykuł 9; Zwrot kosztów za usługi wodne
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10 - Łączone podejście dla źródeł (zanieczyszczeń) punktowych i rozproszonych,

11 - Program środków działania 

12 - Zagadnienia, które nie mogą być rozpatrywane na poziomie Państwa Członkowskiego

RDW – Artykuły

44 / 85



  

1.  Państwa Członkowskie zapewniają opracowanie planów gospodarowania wodami w dorzeczu dla
każdego obszaru dorzecza leżącego całkowicie na ich terytorium.

2.  W przypadku międzynarodowego obszaru dorzecza leżącego całkowicie na terenie Wspólnoty
Państwa Członkowskie zapewniają koordynację w celu stworzenia jednego planu gospodarowania
wodami w dorzeczu. Jeżeli taki plan nie jest opracowany, Państwa Członkowskie opracują plany
gospodarowania wodami w dorzeczach obejmujące przynajmniej te części międzynarodowego obszaru
dorzecza, które leżą na ich terytorium, aby osiągnąć cele niniejszej dyrektywy.

3. W przypadku międzynarodowego obszaru dorzecza wykraczającego poza granice Wspólnoty,
Państwa Członkowskie podejmują starania dla opracowania jednego planu gospodarowania wodami
w dorzeczu, a jeżeli nie jest to możliwe, opracowują plan obejmujący przynajmniej część
międzynarodowego obszaru dorzecza, leżącą na terytorium danego Państwa Członkowskiego.

4.  Plan gospodarowania wodami w dorzeczu zawiera informacje zawarte w załączniku VII.

5.  Plany gospodarowania wodami w dorzeczach mogą być uzupełniane poprzez opracowywanie
bardziej szczegółowych programów i planów gospodarowania dla zlewni, sektora, zagadnienia lub typu
wód, celem zajęcia się poszczególnymi aspektami gospodarki wodnej. Wdrożenie tych działań nie
zwalnia Państw Członkowskich z wypełniania jakichkolwiek zobowiązań określonych na mocy innych
części niniejszej dyrektywy.

6. Plany gospodarowania wodami w dorzeczach są opublikowane najpóźniej w ciągu dziewięciu lat
od dnia wejścia w życie RDW.

7.  Plany gospodarowania wodami w dorzeczach są poddane przeglądowi i uaktualnione najpóźniej w
ciągu 15 lat od dnia wejścia w życie RDW i następnie co 6 lat.

RDW – Artykuł 13 - Plany gospodarowania wodami w dorzeczu 
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1. Państwa Członkowskie zachęcają wszystkie zainteresowane strony do aktywnego udziału we
wdrażaniu niniejszej dyrektywy, w szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i uaktualnianiu planów
gospodarowania wodami w dorzeczach. Państwa Członkowskie zapewniają, że dla każdego obszaru
dorzecza opublikują i udostępnią do zgłaszania uwag społeczeństwu, w tym użytkownikom:
a) harmonogram i program prac dla tworzenia planu, w tym oświadczenie o konsultacjach do
przeprowadzenia, co najmniej trzy lata przed rozpoczęciem okresu, do którego plan się odnosi;
b) tymczasowy przegląd istotnych zagadnień gospodarki wodnej określonych dorzeczu, co najmniej
dwa lata przed rozpoczęciem okresu, do którego plan się odnosi; 
c) kopie projektu planu gospodarowania wodami w dorzeczu, co najmniej rok przed rozpoczęciem
okresu, którego plan dotyczy. 
Na wniosek udostępniane są dokumenty źródłowe i informacje wykorzystane do opracowania projektu
planu gospodarowania wodami w dorzeczu.

2. Państwa Członkowskie przeznaczają co najmniej 6 miesięcy na składanie pisemnych uwag 
do tych dokumentów w celu zapewnienia aktywnego udziału i konsultacji.

3. Ustępy 1 i 2 są stosowane jednakowo do uaktualnionych planów gospodarowania wodami
w dorzeczach.

RDW – Artykuł 14 - Informowanie społeczeństwa i konsultacje
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1.  Państwa Członkowskie przekazują kopie planów gospodarowania wodami w dorzeczach i
wszystkie kolejne uaktualnienia do Komisji i innych zainteresowanych Państw Członkowskich
w ciągu 3 miesięcy od daty ich opublikowania:
a) dla obszarów dorzeczy znajdujących się całkowicie na terytorium Państwa Członkowskiego,
wszystkie plany gospodarowania wodami w dorzeczu obejmujące to terytorium krajowe i
opublikowane na podstawie art. 13;
b) dla międzynarodowych obszarów dorzeczy, część planów gospodarowania wodami w dorzeczach
obejmującą przynajmniej terytorium danego Państwa Członkowskiego.

2. Państwa Członkowskie przedkładają podsumowujące sprawozdania z:
— analiz wymaganych na mocy art. 5; oraz 
— programów monitorowania określonych na mocy art. 8 wykonanych do celów pierwszego planu
gospodarowania wodami w dorzeczu w ciągu 3 miesięcy od ich wykonania.

3. Państwa Członkowskie w ciągu trzech lat od opublikowania każdego planu gospodarowania wodami
w dorzeczu lub jego uaktualnienia na mocy art. 13 przedkładają sprawozdanie tymczasowe
opisujące postęp we wdrażaniu planowanego programu środków.

RDW – Artykuł 15 - Sprawozdawczość
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16 - Strategie ochrony wód przed zanieczyszczeniem,

17 - Strategie zapobiegania i ochrony przed zanieczyszczeniem wód podziemnych,

18 - Sprawozdanie Komisji (po 12 latach, a następnie co 6 lat przedkładane Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie),

19 - Plany przyszłych środków wspólnotowych,

20 - Dostosowania techniczne do dyrektywy,

21 - Procedura komitetu,

22 - Uchylenia i przepisy przejściowe,

23 - Kary,
Państwa Członkowskie określają kary, które stosuje się w przypadku naruszenia krajowych przepisów
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą. Przewidziane kary powinny być skuteczne, proporcjonalne
i odstraszające.

RDW – Artykuły
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24 – Wdrażanie,
1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne
niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 22 grudnia 2003 r. i niezwłocznie
powiadomią o tym Komisję.
Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do RDW lub odniesienie takie
towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są
przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego,
przyjętych w dziedzinie objętej RDW. Komisja poinformuje o tym pozostałe Państwa Członkowskie.

25 - Wejście w życie,
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w
Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

26 – Skierowanie,
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

RDW – Artykuły
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Zgodnie z wymogami art. 3 ust. 8 Państwa Członkowskie przedkładają następujące informacje na
temat wszystkich właściwych władz na terenie każdego obszaru dorzecza, jak również na części
każdego międzynarodowego obszaru dorzecza leżącego na ich terytorium.

i) N a z w a i a d r e s w ł a ś c i w e j w ł a d z y – oficjalna nazwa i adres władzy określonej na mocy
art. 3 ust. 2.

ii) Z a s i ę g g e o g r a f i c z n y o b s z a r u d o r z e c z a – nazwy głównych rzek w obszarze
dorzecza wraz z dokładnym opisem granic obszaru dorzecza. Informacja ta powinna być w
największym możliwym stopniu przystosowana do wprowadzenia do Geograficznego Systemu
Informacyjnego (GIS) i/lub Geograficznego Systemu Informacyjnego Komisji (GISCO).

iii) S t a t u s p r a w n y w ł a ś c i w e j w ł a d z y – opis statusu prawnego właściwej władzy oraz,
gdzie stosowne, podsumowanie lub kopię jej statusu, aktu założycielskiego lub równorzędnych
dokumentów prawnych. 

iv) O b o w i ą z k i – opis obowiązków prawnych i administracyjnych każdej właściwej władzy oraz jej
roli w każdym obszarze dorzecza.

v) C z ł o n k o s t w o – jeżeli właściwa władza działa jako organ koordynujący dla innej właściwej
władzy, wymagany jest wykaz tych organów wraz z podsumowaniem relacji instytucjonalnych
ustanowionych dla zapewnienia koordynacji.

vi) S t o s u n k i m i ę d z y n a r o d o w e – jeżeli obszar dorzecza obejmuje terytorium więcej niż
jednego Państwa Członkowskiego lub obejmuje terytorium państwa trzeciego, wymagane jest
podsumowanie stosunków instytucjonalnych ustalonych dla zapewnienia koordynacji.

RDW – Załącznik 1 - INFORMACJE WYMAGANE DO WYKAZU WŁAŚCIWYCH WŁADZ
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1.1. Charakterystyka typów części wód powierzchniowych
Państwa Członkowskie określają położenie i granice części wód powierzchniowych oraz wykonują
wstępną charakterystykę wszystkich tych części wód zgodnie z poniższą metodologią. Państwa
Członkowskie mogą pogrupować części wód powierzchniowych do celów tej
wstępnej charakterystyki.

i) Części wód powierzchniowych w granicach obszaru dorzecza są określane jako zaliczające się do
jednej z następujących kategorii wód powierzchniowych: rzeki, jeziora, wody przejściowe lub wody
przybrzeżne – lub jako sztuczne lub silnie zmienione części wód.

ii) Dla każdej kategorii wód powierzchniowych odpowiednie części wód powierzchniowych obszaru
dorzecza są różnicowane według typu. Typy te są ustalone przy zastosowaniu „systemu A” lub
„systemu B” określonych w ppkt 1.2.

iii) Jeżeli zastosowano system A, części wód powierzchniowych w granicach obszaru dorzecza są
różnicowane najpierw według właściwych ekoregionów zgodnie z obszarami geograficznymi
określonymi w ppkt 1.2 i pokazanymi na odpowiedniej mapie w załączniku XI. Części wód w ramach
każdego ekoregionu są następnie różnicowane według typów części wód powierzchniowych zgodnie
z parametrami wymienionymi w tabelach dla systemu A.

iv) Jeżeli zastosowano system B, Państwa Członkowskie muszą uzyskać przynajmniej taki sam stopień
zróżnicowania, jaki zostałby osiągnięty przy użyciu systemu A. Zgodnie z tym, części wód
powierzchniowych w granicach obszaru dorzecza będą różnicowane na typy przy użyciu wartości dla
obowiązkowych parametrów oraz fakultatywnych parametrów lub połączenia parametrów, które są
wymagane do zapewnienia wiarygodnego określenia specyficznych biologicznych warunków
referencyjnych dla danego typu.

RDW – Załącznik 2 – Część opisująca wody powierzchniowe
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v) W przypadku sztucznych i silnie zmienionych części wód powierzchniowych dokonuje się
różnicowania zgodnie z parametrami stosowanymi do takiej kategorii wód powierzchniowych,
która przypomina najbardziej daną sztuczną lub silnie zmienioną część wód.

vi) Państwa Członkowskie przedkładają Komisji mapę lub mapy (w formacie GIS) geograficznego
położenia typów zgodnych ze stopniem zróżnicowania wymaganym przez system A.

1.2. Ekoregiony i typy
części wód powierzchniowych

1.2.1. Rzeki

System A

możliwość wydzielenia
26 typów rzek
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1.2. Ekoregiony i typy
części wód powierzchniowych

1.2.1. Rzeki

System B
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Konsorcjum wykonawcze: IMGW, IOŚ, IM (Instytut Morski), PIG (Państwowy Instytut Geologii)
Podstawą do wyznaczenia typów rzek był system A, lecz posiłkowano się także opcjonalnymi

parametrami pochodzącymi z systemu B Załącznika 2 takimi jak:
- kształt doliny rzeki,
- forma i kształt koryta rzeki,
- średni spadek koryta rzeki,
- średni (dominujący) skład podłoża

Ekoregiony zostały poszerzone o typy krajobrazu wg Kondrackiego [1978]
krajobraz górski: 9 Wyżyny Centralne, 10 Karpaty,
krajobraz wyżynny: 9 Wyżyny Centralne i 14 Równiny Centralne, 10 Karpaty i 16 Równiny Wsch.
krajobraz nizinny: 14 Równiny Centralne i 16 Równiny Wschodnie
niezależne od krajobrazu: niezależne od ekoregionów

krajobraz górski:
1. potok tatrzański węglanowy, 2. potok tatrzański krzemianowy, 3. potok sudecki,
krajobraz wyżynny:
4. potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym, 5. potok wyżynny krzemianowy z
substratem drobnoziarnistym, 6. potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym 7. potok
wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistym, 8. mała rzeka wyżynna krzemianowa, 9. mała
rzeka wyżynna węglanowa, 10. średnia rzeka wyżynna zachodnia, 12. potok fliszowy, 14. mała rzeka
fliszowa, 15. średnia rzeka wyżynna wschodnia
krajobraz nizinny:
16. potok nizinny lessowy lub gliniasty, 17. potok nizinny piaszczysty, 18. potok nizinny żwirowy,
19. rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, 20. rzeka nizinna żwirowa, 21. wielka rzeka nizinna, 
22. rzeka przyujściowa pod wpływem wód słonych
niezależne od ekoregionów:
23. potok organiczny, 24. rzeka organiczna, 25. ciek łączący jeziora, 26. ciek w dolinie wielkich rzek

Typologia wód płynących w Polsce [Błachuta i inni 2004]
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1.3. Ustalenie warunków referencyjnych specyficznych dla danego typu
części wód powierzchniowych

W jaki sposób określane są biologiczne warunki referencyjne?

Mogą być oparte na bazie przestrzennej lub na modelowaniu.
Dla opartych na bazie przestrzennej biologicznych warunków referencyjnych specyficznych dla

danego typu, Państwa Członkowskie opracują sieć referencyjną dla każdego typu części wód
powierzchniowych. Sieć taka zawiera wystarczającą liczbę miejsc o bardzo dobrym stanie, w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu zaufania dla poziomów warunków referencyjnych,
uwzględniając zróżnicowanie poziomów elementów jakości odnoszących się do bardzo dobrego
stanu ekologicznego dla tego typu części wód powierzchniowych oraz technik modelowania.

B.W.R. oparte na modelowaniu mogą być uzyskane zarówno przez zastosowanie metod
prognostycznych, jak również metod opartych na badaniu przeszłości. W metodach tych są
wykorzystywane dane historyczne, paleologiczne i inne dostępne dane i winny zapewniać one
dostateczny poziom zaufania dla poziomów warunków referencyjnych w celu zapewnienia, że
otrzymane w ten sposób warunki są zgodne i prawdziwe dla każdego typu części wód
powierzchniowych.

 Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wiarygodnych warunków referencyjnych specyficznych dla
danego typu, dla elementu jakości danego typu części wód powierzchniowych z uwagi na wysoki
stopień naturalnej zmienności tego elementu, w odróżnieniu od zmienności sezonowej, element ten
może zostać wyłączony z oceny stanu ekologicznego dla danego typu wód powierzchniowych.
W takich okolicznościach Państwa Członkowskie podadzą powody takiego wyłączenia w
planie gospodarowania wodami w dorzeczu.

RDW – Załącznik 2 – Część opisująca płynące wody powierzchniowe
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1.4. Identyfikacja oddziaływań
Państwa Członkowskie zbierają i przechowują informację o rodzajach i wielkościach znacznych
oddziaływań antropogenicznych, na które narażone są części wód powierzchniowych w danym
obszarze dorzecza...

1.5. Ocena wpływu
Państwa Członkowskie dokonują oceny podatności stanu części wód powierzchniowych na
powyżej określone oddziaływania...

Załącznik 3 - ANALIZA EKONOMICZNA

Analiza ekonomiczna zawiera wystarczające informacje o odpowiedniej szczegółowości
(uwzględniając koszty związane z zebraniem odpowiednich danych) w celu:

a) wykonania odpowiednich obliczeń niezbędnych dla uwzględnienia określonej na mocy art. 9
zasady zwrotu kosztów za usługi wodne, uwzględniając prognozy długoterminowe dotyczące
zaopatrzenia w i zapotrzebowania na wodę w obszarze dorzecza, oraz w miarę potrzeby:
— oszacowania dotyczące wielkości, cen i kosztów związanych z usługami wodnymi, oraz
— oszacowania odpowiednich inwestycji, obejmujące prognozowanie takich inwestycji;

b) dokonania oceny najbardziej efektywnego ekonomicznie połączenia środków w odniesieniu do
korzystania z wód, które będą zawarte w programie środków działania na mocy art. 11, opartego
na oszacowaniach potencjalnych kosztów takich środków.

RDW – Załącznik 2 – Część opisująca płynące wody powierzchniowe
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1. Rejestr obszarów chronionych, wymagany na mocy art. 6, zawiera następujące
rodzaje obszarów chronionych:

i) obszary przeznaczone do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na mocy art. 7;

ii) obszary przeznaczone do ochrony gatunków wodnych o znaczeniu ekonomicznym;

iii) części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym obszary wyznaczone jako kąpieliska
na mocy dyrektywy 76/160/EWG;

iv) obszary wrażliwe na substancje biogenne, w tym obszary wyznaczone jako strefy wrażliwe na
mocy dyrektywy 91/676/EWG oraz obszary wyznaczone jako tereny wrażliwe na mocy dyrektywy
91/271/EWG; oraz

v) obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu wód
jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, w tym właściwe miejsca w ramach programu Natura 2000,
wyznaczone na mocy dyrektywy 92/43/EWG oraz dyrektywy 79/409/EWG.

2. Podsumowanie rejestru wymaganego jako część planu gospodarowania wodami w dorzeczu
zawiera mapy wskazujące położenie każdego obszaru chronionego oraz opis prawodawstwa
wspólnotowego, krajowego lub lokalnego, na mocy którego zostały wyznaczone.

RDW – Załącznik 4 – Obszary chronione
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Obszary chronione
http://natura2000.eea.europa.eu/#
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Obszary chronione
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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Rzeki
Elementy biologiczne

Skład i liczebność flory wodnej
Skład i liczebność bezkręgowców bentosowych
Skład, liczebność i struktura wiekowa ichtiofauny

Elementy hydromorfologiczne wspierające elementy biologiczne
System hydrologiczny

ilość i dynamika przepływu wód
połączenie z częściami wód podziemnych

Ciągłość rzeki
Warunki morfologiczne
głębokość rzeki i zmienność szerokości
struktura i skład podłoża rzek
struktura strefy nadbrzeżnej

Elementy chemiczne i fizykochemiczne wspierające elementy biologiczne
Ogólne
Warunki cieplne
Warunki natlenienia
Zasolenie
Stan zakwaszenia
Warunki biogenne

Zanieczyszczenia specyficzne
Zanieczyszczenie wszystkimi substancjami priorytetowymi zidentyfikowanymi
jako zrzucane do części wód
Zanieczyszczenie innymi substancjami zidentyfikowanymi jako zrzucane
w znacznych ilościach do części wód

RDW – Załącznik 5 – Elementy jakości dla definicji stanu ekologicznego
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Rzeki
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pt – poziom tła
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pt – poziom tła
NJ – środowiskowa norma jakości

Elementy jakości dla definicji stanu ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych cz.w.
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Czy warunki fizykochemiczne 
zbliżone są do stanu bardzo 

dobrego?

Czy warunki 
hydromorfologiczne 
zbliżone są do stanu 

bardzo dobrego?

Klasyfikacja jako 
stan

bardzo dobry

Czy oszacowane wartości dla 
biologicznych elementów jakości 

zbliżone są do warunków 
referencyjnych?

Czy oszacowane wartości dla 
biologicznych elementów jakości 
jedynie nieznacznie odbiegają od 

wartości warunków 
referencyjnych?

Czy warunki fizykochemiczne
a) zapewniają funkcjonowanie 

ekosystemu, oraz
b) zbliżone są do EQS dla 

zanieczyszczeń specjalnych

Klasyfikacja jako 
stan dobry

Klasyfikacja na podstawie 
odchyleń biologicznych  od 
warunków referencyjnych?

Czy odchylenia są umiarkowane?

Czy odchylenia są poważne?

Klasyfikacja jako 
stan umiarkowany

Klasyfikacja jako 
stan słaby

Klasyfikacja jako 
stan zły

Wyższe

Wyższe
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1.2.6. Procedura ustalania przez Państwa Członkowskie chemicznych norm jakości

Przy ustalaniu środowiskowych norm jakości dla zanieczyszczeń wymienionych w pkt 1–9
załącznika VIII w celu ochrony flory i fauny wodnej, Państwa Członkowskie będą działać 
w poszanowaniu następujących przepisów. Normy mogą zostać ustanowione dla wody, osadów
lub organizmów żywych. Gdzie to możliwe, należy uzyskać dokładne i chroniczne dane o taksonach
wymienionych poniżej, które są właściwe dla danego typu części wód, jak i dla innych gatunków
wodnych, dla których dane są dostępne. „Podstawowy zestaw” taksonów to:

— glony i/lub makrofity
— dafnie lub organizmy reprezentatywne dla wód słonych
— ryby.

1.3. Monitorowanie stanu ekologicznego i stanu chemicznego wód powierzchniowych
1.3.1. Projektowanie monitoringu diagnostycznego w celu:
— uzupełnienia i zatwierdzenia procedury oceny wpływu określonej w załączniku II,
— sprawnego i skutecznego zaprojektowania przyszłych programów monitorowania,
— oceny długoterminowych zmian w warunkach naturalnych; oraz
— oceny długoterminowych zmian wynikających z szeroko rozumianej działalności antropogenicznej.

1.3.2. Projektowanie monitoringu operacyjnego w celu:
— ustalenia stanu tych części wód, które zostały określone jako zagrożone niespełnieniem
określonych dla nich celów ochrony środowiska; oraz
— oceny wszelkich zmian stanu tych części wód wynikających z podjętych programów środków.

RDW – Załącznik 5 – Elementy jakości dla definicji stanu ekologicznego

72 / 85



  

1.3.3. Projektowanie monitoringu badawczego 
— tam gdzie nie jest znany powód jakichkolwiek przekroczeń,
— tam gdzie monitoring diagnostyczny wykazuje, że cele wymienione w art. 4 dla części wód
przypuszczalnie nie zostaną osiągnięte, a jeszcze nie został ustanowiony monitoring operacyjny,
celem określenia przyczyn, z których powodu części wód lub grupa części wód nie spełniają
celów środowiskowych; lub
— dla określenia wielkości i wpływów przypadkowego zanieczyszczenia,

1.4. Klasyfikacja i prezentacja stanu ekologicznego
1.4.1. Porównywalność wyników monitorowania biologicznego
1.4.2. Prezentacja wyników monitorowania i klasyfikacja
stanu ekologicznego oraz potencjału ekologicznego

Klasyfikacja stanu ekologicznego
Bardzo dobry - Niebieski
Dobry - Zielony
Umiarkowany - Żółty
Słaby - Pomarańczowy
Zły - Czerwony

1.4.3. Prezentacja wyników  monitorowania i klasyfikacja
stanu chemicznego

Dobry Niebieski
Nieosiągający
dobrego  Czerwony

RDW – Załącznik 5 – Elementy jakości dla definicji stanu ekologicznego
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CZĘŚĆ A
Środki wymagane na mocy następujących dyrektyw:

i) dyrektywa dotycząca jakości wody w kąpieliskach 76/160/EWG;

ii) dyrektywa w sprawie dzikiego ptactwa 79/409/EWG;

iii) dyrektywa odnosząca się do jakości wody do spożycia 80/778/EWG,
zmieniona dyrektywą 98/83/WE;

iv) dyrektywa w sprawie poważnych awarii (Seveso) 96/82/WE;

v)  dyrektywa w sprawie oceny wpływu na środowisko 85/337/EWG;

vi) dyrektywa w sprawie osadów ściekowych 86/278/EWG;

vii) dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG;

viii) dyrektywa dotycząca środków ochrony roślin 91/414/EWG;

ix) dyrektywa dotycząca azotanów 91/676/EWG;

x) dyrektywa w sprawie siedlisk przyrodniczych 92/43/EWG (5);

xi) dyrektywa dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli 96/61/WE.

RDW – Załącznik 6 – WYKAZ ŚRODKÓW DO WŁĄCZENIA DO PROGRAMÓW ŚRODKÓW
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CZĘŚĆ B
Poniżej podano otwarty wykaz dodatkowych środków, które Państwa Członkowskie mogą przyjąć
w każdym obszarze dorzecza jako część programu środków, wymaganego na mocy art. 11 ust. 4:

i) instrumenty prawne

ii) instrumenty administracyjne

iii) instrumenty ekonomiczne i fiskalne

iv) wynegocjowane porozumienia dotyczące środowiska

v) kontrole emisji

vi) kodeksy dobrej praktyki

vii) ponowne tworzenie i odtwarzanie terenów podmokłych

viii) kontrole poboru wody

ix) środki zarządzania popytem, między innymi promowanie przyjętej produkcji rolnej, takiej jak
uprawa roślin o zmniejszonym zapotrzebowaniu na wodę na terenach narażonych na susze

x) środki na rzecz efektywnego i ponownego użycia, między innymi promowanie technologii
oszczędzających wodę w przemyśle i wodooszczędnych technik nawodnień

RDW – Załącznik 6 – WYKAZ ŚRODKÓW DO WŁĄCZENIA DO PROGRAMÓW ŚRODKÓW
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CZĘŚĆ B c.d.

xi) projekty konstrukcji

xii) zakłady odsalania 

xiii) projekty rehabilitacyjne

xiv) sztuczne odnawianie warstwy wodonośnej

xv)  projekty edukacyjne

xvi) projekty badawcze, rozwojowe i pokazowe

xvii) inne właściwe środki

RDW – Załącznik 6 – WYKAZ ŚRODKÓW DO WŁĄCZENIA DO PROGRAMÓW ŚRODKÓW
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A. Plany gospodarowania wodami w dorzeczu (wykaz dokumentów)

1. ogólny opis charakterystyki obszaru dorzecza wymaganej na mocy art. 5 i załącznika II.
2. podsumowanie znaczących oddziaływań i wpływów działalności człowieka na stan wód
powierzchniowych i podziemnych.
3. określenie i odwzorowanie obszarów chronionych wymaganych na mocy art. 6 i załącznika IV;
4. mapę sieci monitorowania ustalonego do celów art. 8 i załącznika V, oraz przedstawienie,
w formie mapy, wyników programów monitorowania przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami
tych przepisów dla określenia stanów wód
5. wykaz celów środowiskowych, ustalonych na mocy art. 4 dla wód powierzchniowych, wód
podziemnych oraz obszarów chronionych, w tym w szczególności określenie przypadków, gdzie
zastosowano przepisy zawarte w art. 4 ust. 4, 5, 6 i 7, oraz towarzyszące temu informacje wymagane
na mocy tego artykułu
6. podsumowanie analizy ekonomicznej użytkowania wód wymaganej na mocy art. 5 oraz załącznika III;
7. podsumowanie programu lub programów środków przyjętych na mocy art. 11,
w tym sposoby osiągnięcia celów ustalonych na mocy art. 4;
8. rejestr wszelkich pozostałych szczegółowych programów i planów gospodarowania
dla obszaru dorzecza dotyczących szczególnie zlewni,  sektorów,  zagadnień lub typów wód,
wraz z podsumowaniem ich zawartości;
9. podsumowanie środków na rzecz informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych,
ich wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie;
10. wykaz właściwych władz zgodnie z załącznikiem I;
11. punkty kontaktowe i procedury niezbędne do otrzymania źródłowej dokumentacji i informacji
określonych w art. 14 ust. 1, w szczególności danych szczegółowych dotyczących działań kontrolnych
przyjętych zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. g) oraz art. 11 ust. 3 lit. i), a także aktualnych danych
monitorowania, zebranych zgodnie z art. 8 i załącznikiem V.
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B. Pierwsze uaktualnienie planu gospodarowania wodami w dorzeczu i każde następne zawiera także:

1. podsumowanie wszelkich zmian lub uaktualnień dokonanych od czasu publikacji poprzedniej
wersji planu gospodarowania wodami w dorzeczu, w tym podsumowanie przeglądów wykonanych
na mocy art. 4 ust. 4, 5, 6 i 7;
2. ocenę osiągniętego postępu dokonanego w kierunku osiągnięcia celów środowiskowych, w tym
przedstawienie na mapie wyników monitorowania w okresie objętym poprzednim planem, oraz
niezbędne objaśnienia dotyczące wszystkich nieosiągniętych celów środowiskowych;
3. podsumowanie i objaśnienie wszystkich działań przewidzianych we wcześniejszej wersji planu
gospodarowania wodami w dorzeczu, które nie zostały podjęte;
4. podsumowanie wszelkich dodatkowych działań tymczasowych przyjętych na mocy art. 11 ust. 5
od czasu publikacji poprzedniej wersji planu gospodarowania wodami w dorzeczu.
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1. Organiczne związki chlorowcowe oraz substancje, które mogą tworzyć takie związki
w środowisku wodnym.
2. Organiczne związki fosforu.
3. Związki cynoorganiczne.
4. Substancje i preparaty lub produkty ich rozkładu, wobec których udowodniono, że posiadają
właściwości rakotwórcze lub mutagenne lub właściwości mogące zakłócać funkcje steroidogenowe,
funkcje hormonów dotarczycowych, reprodukcyjne lub inne funkcje endokrynologiczne w lub za
pośrednictwem środowiska wodnego.
5. Trwałe węglowodory oraz trwałe i biokumulujące się toksyczne substancje organiczne.
6. Cyjanki.
7. Metale i ich związki.
8. Arszenik i jego związki.
9. Biocydy i środki ochrony roślin.
10. Substancje w zawiesinie.
11. Substancje, które przyczyniają się do eutrofizacji (w szczególności azotany i fosforany).
12. Substancje, które wywierają niekorzystny wpływ na bilans tlenu (i można dokonać ich pomiaru
przy użyciu takich wskaźników jak BZT, ChZT itp.).

RDW – Załącznik 8 – WSKAŹNIKOWY WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZANIECZYSZCZEŃ

79 / 85



  

„Dopuszczalne wartości” oraz „cele jakościowe” ustalone w ramach dyrektyw przyjętych
na podstawie dyrektywy 76/464/EWG uważane są odpowiednio za dopuszczalne wartości emisji
i środowiskowe normy jakości do celów niniejszej dyrektywy.
Są one ustalone w następujących dyrektywach:

i) dyrektywa w sprawie zrzutów rtęci (82/176/EWG);

ii) dyrektywa w sprawie zrzutów kadmu (83/513/EWG);

iii) dyrektywa w sprawie rtęci (84/156/EWG);

iv) dyrektywa w sprawie zrzutów heksachlorocycloheksanu (84/491/EWG);

v) dyrektywa w sprawie zrzutów substancji niebezpiecznych (86/280/EWG).

RDW – Załącznik 9 – DOPUSZCZALNE WARTOŚCI EMISJI I ŚRODOWISKOWE NORMY
JAKOŚCI
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Substancje priorytetowe

RDW – Załącznik 10 – WYKAZ SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH W DZIEDZINIE
POLITYKI WODNEJ
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Mapa A – ekoregiony dla rzek i jezior

1. Region iberyjsko-makaronezyjski
2. Pireneje
3. Włochy, Korsyka i Malta
4. Alpy
5. Zachodnie Bałkany Dynarskie
6. Zachodnie Bałkany Greckie
7. Bałkany Wschodnie
8. Wyżyny zachodnie
9. Wyżyny centralne
10. Karpaty
11.Niziny węgierskie
12.Region pontyjski
13.Równiny zachodnie
14. Równiny centralne
15. Region bałtycki
16. Równiny wschodnie
17. Irlandia i Irlandia Północna
18. Wielka Brytania
19. Islandia
20. Wyniesienia borealne
21. Tundra
22. Tarcza fennoskandynawska
23. Tajga
24. Kaukaz
25. Depresja kaspijska
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Mapa B – ekoregiony
wód przejściowych
i przybrzeżnych

1. Ocean Atlantycki
2. Morze Norweskie
3. Morze Barentsa
4. Morze Północne
5. Morze Bałtyckie
6. Morze Śródziemne

RDW – Załącznik 11 – Mapy
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Jakim państwem była Polska w momencie akcesji do Wspólnoty Europejskiej?
- wyniszczony kraj postsocjalistyczny,
- zacofany technologicznie, kulturowo i gospodarczo (źle zarządzany i izolowany),
- kraj dynamicznego rozwoju,
- kraj taniej siły roboczej w sercu Europy.

- porozbiorowe zróżnicowanie infrastruktury komunikacyjnej (sieci dróg, kolei, dróg wodnych)
- duża ilość słabo zagospodarowanych rzek na wschodzie Polski, które w świetle RDW

powinny zostać chronione jako naturalne

Jaki wpływ ma wprowadzenie RDW do Prawa Polskiego?
- akceptacja prawa wypracowanego w bogatych państwach Europy Zachodniej
- opracowanie zupełnie nowej ustawy Prawo Wodne,
- gwałtowna potrzeba przeorganizowania państwa,
- konieczność szybkiego tworzenia nowych ustaw rządowych,
- konieczność przestawienia systemu gospodarczego kraju,

Jakie szanse pojawiają się dla Polski?
- duża szansa na wykorzystanie Funduszy Europejskich dla nowych Państw Członkowskich,
- zmniejszenie korupcji,
- możliwość (konieczność) szybkiego przeskoku w kierunku państwa dobrze zarządzanego,
- konieczność wprowadzania nowych technologii poprawiających jakość życia,
- konieczność zaangażowania społeczności lokalnych w tworzenie projektów inwestycyjnych.

RDW  w Polsce – Podsumowanie
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