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Szanowni Paƒstwo,
Mieszkaƒcy ró˝nych regionów Polski borykajà si´ z rozmaitymi problemami zwiàzanymi ze
Êrodowiskiem wodnym - z zanieczyszczeniami wody, z jej brakiem, zagro˝eniem powodziowym
i wieloma innym. Krajowy Zarzàd Gospodarki Wodnej oraz Regionalne Zarzàdy Gospodarki
Wodnej prowadzà prace nad planami gospodarowania wodami w Polsce, których nadrz´dnym
celem jest poprawa stanu Êrodowiska wodnego.
Prosimy Paƒstwa o wype∏nienie poni˝szej ankiety i wskazanie tych problemów zwiàzanych z gospodarkà wodnà, które wyst´pujà w Paƒstwa miejscu zamieszkania i które sà najbardziej dotkliwe w codziennym ˝yciu. Dzi´ki uzyskanym od Paƒstwa informacjom przygotowywane plany
b´dà lepiej odpowiada∏y lokalnym potrzebom, a w rezultacie wp∏ynà na popraw´ stanu wód w
Polsce i popraw´ jakoÊci ˝ycia w Paƒstwa spo∏ecznoÊci.
Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wype∏nienie nie powinno zabraç wi´cej ni˝ kilka minut.
Dzi´kujemy!
Krajowy Zarzàd Gospodarki Wodnej
Regionalny Zarzàd Gospodarki Wodnej
Konsultacje Przeglàdu istotnych problemów gospodarki wodnej sà prowadzone
od 22 grudnia 2007 r. do 22 czerwca 2008 r.

OPINIE NT. STANU WÓD W OKOLICY ZAMIESZKANIA
1. Wymienimy Panu/Pani kilka problemów dotyczàcych stanu wód.
a) Prosz´ wskazaç, które z nich dotyczà Pana/Pani miejsca zamieszkania?
[prosz´ wstawiç znak „X” w wybranym polu w ka˝dym punkcie]
Problem
1. z powodu braku zabezpieczeƒ (np. wa∏ów,
systemów ostrze˝eƒ itp.) wyst´puje
zagro˝enie powodzià
2. woda w okolicznych zbiornikach wodnych,
rzekach, potokach jest zanieczyszczona
przez zak∏ady przemys∏owe
3. okoliczne zbiorniki wodne, rzeki, potoki
sà zanieczyszczone przez gospodarstwa rolne
(np. przez nawozy)
4. brakuje kanalizacji i ludzie odprowadzajà
Êcieki do okolicznych rzek, potoków
czy zbiorników wodnych
5. w przypadku suszy brakuje zbiorników
z zapasowà wodà
6. koryta rzek i potoków sà zaÊmiecone
przez ludzi, przypominajà wysypiska
7. nie ma ˝adnej kontroli nad poborem wód,
wi´c nie wiadomo, ile kto zu˝ywa
i na ile jej wystarczy
8. tereny ze zbiornikami wodnymi, które
mog∏yby byç rekreacyjne, sà zanieczyszczone
i zaniedbane
9. inne (jakie?)
............................................................................
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b) jeÊli w tabeli obok wskaza∏(a) Pan/Pani wyst´powanie wi´cej ni˝ trzech problemów, to prosz´
teraz wskazaç maksymalnie trzy problemy, które uwa˝a Pan/Pani za najistotniejsze? (mo˝na wpisaç
numer problemu z tabeli lub opisaç problem)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

2. JeÊli w miejscu zamieszkania zauwa˝a Pan/Pani jakiekolwiek problemy ze stanem wód,
to jakie - Pana/Pani zdaniem - sà g∏ówne przyczyny tych problemów?
[Prosz´ wskazaç maksymalnie trzy takie przyczyny zakreÊlajàc kó∏kiem liczb´ przy odpowiedzi].
1.
Nie sà egzekwowane przepisy chroniàce stan wód
(np. ludzie lub instytucje nie ponoszà kar za zanieczyszczanie zbiorników)
2.
Ludzie nie majà ÊwiadomoÊci ekologicznej
3.
Lokalny samorzàd nie robi nic, aby poprawiç sytuacj´
4.
Brakuje pieni´dzy na odpowiednie inwestycje
(np. oczyszczalnie, wa∏y przeciwpowodziowe itp.), aby poprawiç stan wód
5.
Przepisy prawne sà z∏e (sà niespójne, niejednoznaczne itd.)
6.
Brakuje odpowiedniej motywacji, aby ludzie zacz´li dbaç o stan Êrodowiska
7.
Inne (jakie?) ..........................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

3. Poprawa Êrodowiska wodnego wymaga wprowadzenia konkretnych zmian
- prosz´ zaznaczyç, na które propozycje wyrazi∏by(aby) Pan/Pani zgod´
[prosz´ wstawiç znak „X” w wybranym polu w ka˝dym punkcie]

Na rzecz poprawy Êrodowiska wodnego...
1. zgodzi∏bym (-abym) si´ p∏aciç niewielki podatek
2. móg∏bym (mog∏abym) spo∏ecznie braç udzia∏
w pracach organizacji proekologicznej
3. zgodzi∏bym (-abym) si´ na ograniczenie zu˝ycia wody
w domu/w gospodarstwie poprzez powtórne
wykorzystanie wody
4. bra∏bym (-abym) udzia∏ w programach edukacyjnych
i akcjach informacyjnych dot. problematyki ochrony wód
5. inne (jakie?)
............................................................................
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