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Pakiety informacyjne



Pakiety informacyjne

Pakiety informacyjne stanowią wyciąg z bazy
danych aPWŚK, gdzie wskazany został zakres
rzeczowy poszczególnych działań oraz termin,
przed upływem którego powinna nastąpić ich
realizacja. Każdorazowo wskazano również
jednostkę odpowiedzialną za realizację
działania, np. marszałka, wojewodę, starostę,
gminę, właściciela obiektu, dyrektora RZGW.



Pakiety informacyjne

On-line: http://apwsk.poznan.rzgw.gov.pl

Pakiety informacyjne 
wysłane poczta 
tradycyjną – 358 kpl.
- Wersja 

wydrukowana
- Wersja 

elektroniczna na 
płycie CD



Karta informacyjna

Strona 1
- wprowadzenie



Karta informacyjna

Strony 2 i kolejne 
- jednolite części 
wód

Identyfikacja obszaru

Identyfikacja 
jednolitych części wód 
powierzchniowych

Identyfikacja jednolitych 
części wód podziemnych



Karta informacyjna

Strony kolejne
- działania

Nazwa i kod jednolitej części wód

Działania zaplanowane 
dla części wód

Działania przypisane do 
realizacji WIOŚ Poznań



Karta informacyjna

Strona ostatnia
- skróty i spis 
załączników

Poszczególne załączniki opisane 
poniżej

Numeracja 
zobrazowań 
wskazana w 
załączniku 2



Załącznik 1

Załącznik 1 stanowi
wyciąg z bazy danych 
aPWŚK w zakresie 
działań krajowych.

Jednostki 
odpowiedzialne za 
realizację działań



Załącznik 2

Załącznik 2 stanowi
mapę obszaru na tle 
jednolitych części 
wód.

Na mapie zobrazowano 
zarówno zasięg 
województwa, jak i 
jednolitych części wód 
powierzchniowych i 
podziemnych



Załącznik 2

Załączniki 3 stanowią
mapy poszczególnych 
JCW wskazanych w karcie 
z odpowiednimi 
charakterystykami 
z aPGW.

Ustalenia aPGW na 
kolejnych stronach 



Ankiety



Ankiety

Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej
zobowiązana jest do raportowania do Komisji
Europejskiej odpowiednich sprawozdań z postępu w
implementacji działań zaplanowanych w ramach
Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywy 2000/60/WE),
a tym samym z wdrażania pierwszej aktualizacji
Programu wodno-środowiskowego w naszym kraju.
Ankieta ma na celu zebranie informacji o stanie realizacji
zaplanowanych działań, co zostanie wykorzystane do
przygotowania raportu.



Ankiety

Ankiety powstały na podstawie Załącznika Nr 6 do aPWŚK
- Przeniesienie 1:1

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju
- wersja ostateczna dokumentu, wrzesień 2015 r.
- podsumowanie aPWŚK zostało ujęte w aPGW, grudzień 2015r.
- opublikowany na stronie www.kzgw.gov.pl w październiku

2016 r.

Aktualizacja Planów gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry, przyjęta została Rozporządzeniem Rady Ministrów
w grudniu 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.1967).



Ankieta

Strona 1
- wprowadzenie 
oraz instrukcja

Ankietę można 
wypełnić w wersji 
papierowej lub 
elektronicznej

Ankietę można 
wypełnić przez 
stronę www



Ankieta

Strona 2
- Część I ankiety

Dane logowania do 
wypełniania ankiety 
online



Ankieta

Strony 3 i kolejne
- Część II ankiety

Nazwa i kod jednolitej części wód
Identyfikacja 
działania

Informacja o 
stanie realizacji 
działania

Informacja o 
odpowiedzialnym 
za realizację 
działania



Ankieta

Strony 3 i kolejne
- Część II ankiety



Ankieta

Strony 3 i kolejne
- Część II ankiety



Najczęściej zadawane pytania



Przegląd pozwoleń wodnoprawnych

Id Nazwa działania Grupa działań Rodzaj
działania

Zakres rzeczowy Jednostka
odpowiedzialna

13389 przegląd pozwoleń wodnoprawnych Przegląd pozwoleń 
wodnoprawnych

działania 
uzupełniające

przegląd pozwoleń 
wodnoprawnych na 
wprowadzanie ścieków do wód 
lub do ziemii przez użytkowników 
w zlewni JCWP z uwagi na 
zagrożenie osiągnięcia celów 
środowiskowych, zgodnie z art. 
136 ust. 3 ustawy Prawo wodne

odpowiedni Starosta, 
Marszałek oraz 
Dyrektor RZGW w 
Poznaniu

Podmiot realizujący działanie Starosta Poznański

Dane teleadresowe podmiotu 
realizującego działanie4

Informacja o realizacji 
zaplanowanych działań1

- nie dotyczy -

Stan realizacji działania
(zaznaczyć właściwy kwadrat oraz 
uzupełnić informacje) 1, 2

Nierozpoczęte*  x W trakcie realizacji  
Zakończone  

Planowana data rozpoczęcia/data rozpoczęcia
(DD-MM-RRRR)

Planowana data 
zakończenia/data zakończenia

(DD-MM-RRRR)

Stopień realizacji 
(%)

JCWP Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia 
(RW600001859299) 



Przegląd pozwoleń wodnoprawnych

Id Nazwa działania Grupa działań Rodzaj
działania

Zakres rzeczowy Jednostka
odpowiedzialna

607 przegląd pozwoleń wodnoprawnych 
związanych z poborem wód 
podziemnych

Administracyjne działania 
podstawowe

przegląd i wydawanie nowych 
pozwoleń wodnoprawnych przez 
prezydenta 
miasta/starostę/marszałka 
/dyrektora RZGW 
uwzględniających faktyczne 
zapotrzebowanie na wodę oraz 
dostepne zasoby wód 
podziemnych a nie możliwości 
techniczne poboru wody z ujęcia

odpowiedni Prezydent 
miasta, Starosta, 
Marszałek oraz 
Dyrektor RZGW w 
Poznaniu

Podmiot realizujący działanie Starosta Poznański

Dane teleadresowe podmiotu 
realizującego działanie4

Informacja o realizacji 
zaplanowanych działań1

liczba zweryfikowanych pozwoleń wodnoprawnych

Stan realizacji działania
(zaznaczyć właściwy kwadrat oraz 
uzupełnić informacje) 1, 2

Nierozpoczęte  W trakcie realizacji ** X
Zakończone  

Planowana data rozpoczęcia/data rozpoczęcia
(DD-MM-RRRR)

Planowana data zakończenia/data 
zakończenia

(DD-MM-RRRR)

Stopień realizacji 
(%)

JCWPd PLGW600061 



Inspekcje podmiotów

Id Nazwa działania Grupa działań Rodzaj
działania

Zakres rzeczowy Jednostka
odpowiedzialna

identyfikacja występowania przyczyn 
pojedynczych stwierdzonych 
zanieczyszczeń środowiska 
przyrodniczego

Badanie i monitorowanie 
środowiska wodnego

działania 
uzupełniające

działanie WIOŚ polegające na 
inspekcjach w podmiotach które 
odmówiły udostepnienia 
informacji o ilości wytwarzanych 
ścieków i odpadów

odpowiedni 
Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony 
Środowiska

Podmiot realizujący działanie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Dane teleadresowe podmiotu 
realizującego działanie4

ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra

Informacja o realizacji 
zaplanowanych działań1

liczba planowanych inspekcji 0

liczba przeprowadzonych inspekcji 0

Stan realizacji działania
(zaznaczyć właściwy kwadrat oraz 
uzupełnić informacje) 1, 2

Nierozpoczęte   W trakcie realizacji  
Zakończone  

Planowana data rozpoczęcia/data rozpoczęcia
(DD-MM-RRRR)

Planowana data 
zakończenia/data zakończenia

(DD-MM-RRRR)

Stopień realizacji 
(%)

*

JCWPd PLGW600033 



Inspekcje podmiotów

JCWP Noteć od Drawy do Rudawy (RW600021188931) 

Id Nazwa działania Grupa działań Rodzaj
działania

Zakres rzeczowy Jednostka
odpowiedzialna

19386 kontrola postępowania w zakresie oczyszczania 
ścieków przez przedsiębiorstwa z 
częstotliwością co najmniej raz na 3 lata

Kontrola użytkowników 
prywatnych i przedsiębiorstw

działania 
podstawowe

przeprowadzenie kontroli odpowiedni 
Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony 
Środowiska

Podmiot realizujący działanie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Dane teleadresowe podmiotu 
realizującego działanie4

ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra

Informacja o realizacji zaplanowanych 
działań1

liczba przeprowadzonych kontroli w JCW 4

liczba wymaganych do przeprowadzenia kontroli w JCW 2

Stan realizacji działania
(zaznaczyć właściwy kwadrat oraz 
uzupełnić informacje) 1, 2

Nierozpoczęte   W trakcie realizacji  
Zakończone  X

Planowana data rozpoczęcia/data 
rozpoczęcia

(DD-MM-RRRR)

Planowana data 
zakończenia/data 

zakończenia
(DD-MM-RRRR)

Stopień realizacji 
(%)

08.03.2016
24.02.2017
16.05.2017

29.05.2017*

14.03.2016
02.03.2017
14.06.2017
29.05.2017*

*kontrola dokumentacyjna oczyszczalni w Drezdenku 
w związku z tym, że plany kontroli inspekcyjnych są roczne, trudno przewidzieć stan realizacji 
działań w latach 2018-2021



Zwrot ankiet

Zwrot ankiet – gminy, powiaty             52%

Zwrot ankiet – podmioty regionalne   44 %

Prosimy o wypełnianie ankiet i jak najszybsze 
przesłanie ankiet:
- na adres biuro@wwn.org.pl
- systemem on-line 

http://apwsk.poznan.rzgw.gov.pl



Dziękujemy za uwagę!

www.poznan.rzgw.gov.pl


