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Co to jest PWŚK?
Transponująca zapisy RDW ustawa Prawo
wodne wyróżnia wśród dokumentów
planistycznych plany gospodarowania
wodami na wyznaczonych w Polsce
obszarach dorzeczy oraz program wodnośrodowiskowy kraju (PWŚK) - odpowiednik
programów działań według RDW.

Cel opracowania PWŚK
Głównym celem jest:
osiągnięcie dobrego stanu wszystkich
wód
By osiągnąć cel sporządza się plany
gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy oraz program wodnośrodowiskowy kraju zakładając, że
wdrożenie ich zapisów wspomoże
zarówno utrzymanie, jak i osiągnięcie
dobrego stanu wód.

Zawartość aPWŚK

Część opisowa:
✓ Podsumowanie realizacji działań z 1-go cyklu
planistycznego
✓ Metodyka opracowania aPWŚK
✓ Harmonogram wdrażania działań
✓ Koszty i potencjalne źródła finansowania
działań
✓ Jednostki odpowiedzialne za realizację działań
✓ Sprawdzian klimatyczny
✓ Sposób monitorowania programu

Zawartość aPWŚK

Program działań:
 działania krajowe
 działania dla JCWP (rzecznych,
jeziornych, przybrzeżnych i
przejściowych)
 działania dla JCWPd
 działania dla obszarów
chronionych

Program działań
Działania:
Podstawowe:
• minimalne wymogi niezbędne do wypełnienia
• głównie działania, których obowiązek realizacji wynika z istniejącego
prawodawstwa
• działania ukierunkowane przede wszystkim na utrzymanie presji na
tym samym poziomie oraz niepogarszanie stanu JCW
• obowiązkowe do wdrożenia we wszystkich JCW niezależnie od ich
aktualnego stanu czy też ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych
Uzupełniające:
• wszelkie inne działania, które należy wdrożyć, w przypadku, gdy
działania podstawowe nie są wystarczające do osiągnięcia dobrego
stanu wód.

Program działań
Przykładowe działania
Podstawowe:
• regularny wywóz nieczystości płynnych
• budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji
• budowa/rozbudowa/modernizacja oczyszczalni
ścieków
• objęcie nadzorem sanitarnym wody w kąpielisku
i wykonanie oceny jakości wody
Uzupełniające:
• monitoring badawczy wód
• przegląd pozwoleń wodnoprawnych

Program działań
Jednostki odpowiedzialne za realizację działań:
 wskazane w zapisach prawa:
 organy administracji rządowej (np. dyrektor RZGW, wojewoda),
 organy administracji samorządowej (np. gmina, ZMiUW),
 podmioty prywatne,
 będące użytkownikami lub właścicielami obiektów/gruntów.

Program działań
Harmonogram realizacji działań
 Podany przez jednostki realizujące działanie – np. oczyszczalnie
ścieków nieujęte w KPOŚK, budowa przepławek;
 Termin wynikający z rozporządzeń, programów – KPOŚK, OSN;
 Działanie ciągłe – realizowane przez cały okres realizacji aPWŚK
– np. regularny wywóz nieczystości płynnych;
 IV kw. 2018 – nowe działania;
 Dłuższy termin niż IV kw. 2018 – działania wymagające
dłuższego czasu na wdrożenie – np. ustanawianie obszarów
ochronnych zbiorników wód śródlądowych, rekultywacja jezior,
przywrócenie drożności cieków;
 Po zmianie przepisów

Program działań
Kategorie działań dla JCWP rzecznych w regionie wodnym Warty:
 działania kontrolne (200 JCWP):
 kontrola użytkowników prywatnych i przedsiębiorstw (gromadzenie i oczyszczanie
ścieków).
 gospodarka komunalna (632 JCWP):
 działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej
(oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna, indywidualne systemy oczyszczania
ścieków, zbiorniki bezodpływowe);
 realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (aktualność na
rok 2014);
 działania organizacyjno-prawne i edukacyjne (213 JCWP):
 analiza stanu zlewni (pogłębiona analiza presji, weryfikacja ryzyka nieosiągnięcia
celów środowiskowych);
 weryfikacja warunków korzystania z wód zlewni;
 przegląd pozwoleń wodnoprawnych;

Program działań
Kategorie działań dla JCWP rzecznych w regionie wodnym Warty:
 kształtowanie stosunków wodnych oraz ochrona ekosystemów od wód zależnych (w tym morfologia i zachowanie
ciągłości biologicznej cieków) (31 JCWP):
 zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji
ryb:
 analizy wariantowe, realizacja wybranego wariantu (17 JCWP)
 działania inwestycyjne - budowa przepławek (15 JCWP)
 monitoring (83 JCWP):
 monitoring badawczy wód (substancje biogenne);
 Rolnictwo (34 JCWP):
 ograniczenie odpływu biogenów z terenów rolniczych (programy działań dla OSN)

Program działań
Kategorie działań dla JCWP jeziornych w regionie wodnym Warty:
 działania kontrolne (181 JCWP):
 kontrola użytkowników prywatnych i przedsiębiorstw (rolniczego
gospodarowania, gromadzenia i oczyszczania ścieków)
 działania organizacyjno-prawne i edukacyjne (16 JCWP):
 dostęp do informacji (kąpieliska, woda do spożycia)
 ustanowienie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych
 gospodarka komunalna (49 JCWP):
 działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki
ściekowej (budowa zbiorników bezodpływowych, wywóz nieczystości płynnych,
budowa sieci kanalizacyjnej);
 realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (aktualność
na rok 2014);

Program działań
Kategorie działań dla JCWP jeziornych w regionie wodnym Warty:
 rolnictwo (2 JCWP):
 ograniczenie odpływu biogenów z terenów rolniczych (realizacja
programów działań dla OSN)
 monitoring (85 JCWP):
 monitoring badawczy wód (substancje biogenne,
przezroczystość)
 rekultywacja (58 JCWP):
 działania rekultywacyjne (specyficzne do potrzeb, obejmujące
planowanie, realizację i monitoring po przeprowadzeniu
rekultywacji)

Program działań
Kategorie działań dla JCWPd w regionie wodnym Warty:
 działania kontrolne (3 JCWP):
 Badanie i monitorowanie środowiska wodnego (identyfikacja przyczyn zanieczyszczeń)
 działania organizacyjno-prawne i edukacyjne (16 JCWP):
 Badanie i monitorowanie środowiska wodnego (reambulacja dokumentacji
hydrogeologicznych w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych)
 Administracyjne (obszary ochronne GZWP, przegląd pozwoleń wodnoprawnych)
 Analiza stanu (pogłębiona analiza presji)
 monitoring (7 JCWP):
 Badanie i monitorowanie środowiska wodnego (monitoring lokalny wokół ujęć wód)

Program działań
Kategorie działań dla JCWPd w regionie wodnym Warty:
 gospodarka komunalna/przemysł (20 JCWP):
 optymalizacja zużycia wody (ograniczenie poboru)
 realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach
gospodarki odpadami
 sprawozdawczość z zakresu korzystania z wód
 przemysł (4 JCWP):
 optymalizacja zużycia wody (analiza wykorzystania wód z odwodnień i wód
powierzchniowych, racjonalne gospodarowanie wodą)
 sprawozdawczość z zakresu korzystania z wód
 ograniczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń (rekultywacja odkrywek
ograniczająca rozprzestrzenianie zanieczyszczeń)
 rolnictwo (5 JCWP):
 ograniczenie odpływu biogenów z terenów rolniczych (realizacja
programów działań dla OSN)
 optymalizacja zużycia wody (inwentaryzacja ujęć, kontrola poboru)

Program działań

Całkowity koszt działań w regionie wodnym Warty
JCWP rzeczne
JCWP jeziorne
JCWPd

4,13 mld zł
38,57 mln zł
105 mln zł

Podsumowanie działań dla regionu wodnego Warty zawartych w aPWŚK
znajduje się w rozdziale 7 Planu gospodarowanie wodami na obszarze
dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967)

Baza danych aPWŚK
Materiały dotyczące aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju- dokument wraz
załącznikami w tym baza danych, zostały udostępnione na stronie KZWG w zakładce „Materiały
informacyjne” pod poniższym adresem:
http://kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/aktualizacja-programu-wodnosrodowiskowego-kraju

Baza danych aPWŚK
Celem ułatwienia przeglądania bazy danych została stworzona aplikacja uruchamiana w środowisku
MS Access umożliwiająca m.in. przeglądanie, edycję, filtrowanie (zadawanie zapytań do bazy wg
różnych kryteriów), raportowanie, eksportowanie danych, a także walidację wprowadzanych danych
na poziomie poszczególnych pól (zgodność z typem pola, słownikiem, itp.).

Informacje z aPWŚK dla potrzeb pozyskiwania środków z PROW 2014-2020
Na stronie KZGW w zakładce „Aktualności” znajduje się również zestawienie gmin wraz z przypisaniem do nich
jednolitych części wód oraz informacją o ich zagrożeniu nieosiągnięciem celów środowiskowych pod adresem:
http://kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/272-informacje-z-apwsk-dla-potrzeb-pozyskiwania-srodkow-zprow-2014-2020
Ma to na celu wskazanie gminom faktycznego stanu JCWP w ich zasięgu, a co za tym idzie informacji czy zostały
dla nich spełnione przesłanki związane z ubieganiem się o środki na realizację wybranych działań z PROW na
lata 2014-2020.

Dziękuję za uwagę!
Magdalena Kinga Skuza

