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Sprawozdanie z przebiegu I tury konsultacji społ w regionach
Data: 13-08-2007 o godz. 10:15:56
Temat: KONSULTACJE SPOŁECZNE

SPRAWOZDANIE
Z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach
Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki

opracowała: Ksenia Starzec-Wiśniewska
Obowiązek zaangaŜowania społeczeństwa w proces tworzenia planów
gospodarowania wodami zawarto w unormowaniach ustawy Prawo wodne,
która realizuje w tym zakresie zapisy Ramowej Dyrektywie Wodnej.
Obligatoryjnie naleŜy udostępniać społeczeństwu informacje i przeprowadzać
konsultacje publiczne na trzech etapach procesu planowania gospodarowania
wodami. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej został zobowiązany –
na mocy art. 119 ust. 7 i 9 – do trzykrotnego zasięgania opinii społecznej w
sprawie:
„Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów
gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem
działań, które naleŜy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych” –
w terminie: co najmniej na 3 lata przed rozpoczęciem okresu, którego
plan dotyczy, /22.XII.2006r. – 22.VI.2007r./
„Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla
danego obszaru dorzecza” – w terminie: co najmniej na 2 lata przed
rozpoczęciem okresu, którego przedmiotowy plan dotyczy, /22.XII.2007r.
– 22.VI.2008r./
„Projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza” – w
terminie: co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego on
dotyczy, /22.XII.2008r. – 22. VI.2009r./.
Na kaŜdym z etapów konsultacji /w ciągu 6 miesięcy od podania dokumentów
do publicznej wiadomości / kaŜdy zainteresowany moŜe proponować zmiany i
wnosić uwagi do dokumentów – poprzez ten fakt, procesowi tworzenia planu
gospodarowania wodami zagwarantowano jawność, przejrzystość i moŜliwość
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doskonalenia go przez wszystkich zainteresowanych optymalizacją jego
merytorycznej zawartości. Zakłada się, Ŝe ostateczna wersja dokumentu będzie
zbiorem najtrafniejszych zapisów, optymalnych koncepcji planistycznych – a
włączenie społeczeństwa w proces planowania na wszystkich jego etapach
pozwoli obywatelom identyfikować się z „pomysłami na gospodarkę wodną”,
które zawarte zostaną w dokumencie oraz w pełni akceptować konkretne
działania /np.: inwestycyjne/ podejmowane w ramach realizacji
zatwierdzonego planu – zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt. 9) ustawy Prawo wodne
elementem składowym planu musi być: „podsumowanie działań
zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych,
opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie”.
Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje o:
1. przebiegu i wynikach ankietyzacji przeprowadzonej w odniesieniu do
„Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów
gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem
działań, które naleŜy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych”,
2. efektach konsultacji „Harmonogramu…” z Radami Gospodarki
Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry oraz z
Komisjami ds. Udziału Społeczeństwa (US) przy tychŜe Radach,
3. spotkaniach z grupami społecznymi, które miały miejsce w ramach
bezpośredniego przekazywania informacji i konsultacji ustnych („w
terenie”),
4. załoŜeniach i faktycznych efektach forum dyskusyjnego
udostępnionego szerokiemu społeczeństwu na stronie internetowej
RZGW Gliwice www.forum.rzgw.gliwice.pl/
5. informowaniu szerokiego społeczeństwa o planach i realizacji procesu
udziału społeczeństwa - strona internetowa RZGW Gliwice; ogłoszenie
rozsyłane pocztą tradycyjną; dyŜury telefoniczne pracowników.
6. DELEGATACH Rad RGWRW MW i GO oraz Komisji ds. US na
Pierwsze spotkanie Krajowego Forum Wodnego.
7. działaniach przygotowawczych do realizacji II-ej tury konsultacji
społecznych tj. poddania temu procesowi „Przeglądu istotnych
problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru
dorzecza”.
1. Przebieg i wyniki ankietyzacji przeprowadzonej w odniesieniu do
„Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów
gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań,
które naleŜy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych”
W „Programie udziału społeczeństwa we wdraŜaniu RDW w Polsce”
wyróŜnione zostały następujące podstawowe grupy społeczne – grupy
docelowe (uczestnicy procesu udziału społeczeństwa):
Administracja samorządowa (1690*),
Organizacje pozarządowe (140*),
Administracja rządowa (90*),
Rolnictwo (280*),
Usługi wodne (280*),
Przemysł (225*),
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Leśnictwo (265*),
Rybactwo i rybołówstwo (90*),
Wędkarstwo (15*),
Turystyka (110).
W ramach realizacji procesu udziału społeczeństwa /w oparciu o zapisy
„Programu udziału społeczeństwa we wdraŜaniu RDW w odniesieniu do
obszarów regionów wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry”/ do
poszczególnych grup docelowych wysłano ankiety w ilości: *liczby podane
powyŜej w nawiasach.
Do członków RAD GWRW MW i GO oraz Komisji ds. US wysłano ogółem 430
ankiet – jako osoby szczególnie zaangaŜowane w proces udziału społeczeństwa
członkowie Rad i Komisji zostali poproszeni o pomoc w dystrybucji ankiet oraz
o rozpropagowanie idei konsultacji społecznych w swoim lokalnym
środowisku.

OGÓŁEM WYSŁANO:3.615 ANKIET
Od 22 grudnia 2006r. do 22 czerwca 2007r. z terenu Regionów Wodnych
Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry zebranych zostało 289 wypełnionych
ANKIET.
dot. Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów
gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem
działań, które naleŜy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych.
w tym poszczególne grupy społeczne i środowiska zawodowe zwróciły:
POLICJA – 6 ankiet;
AQUA S.A. BIELSKO-BIAŁA – 4 ankiety;
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RACIBORZU – 4
ankiety;
URZĄD MIASTA RYBNIKA – 6 ankiet;
NADLEŚNICTWO ŚWIERKLANIEC – 14 ankiet;
STAROSTWO POWIATOWE W OLKUSZU - (spotkanie z
administracją samorządową – prezentacje nt. konsultacji społecznych
oraz procesu wdraŜania RDW: 19 CZERWCA 2007r. ) – 16 ankiet;
NADLEŚNICTWO SIEWIERZ – 14 ankiet;
OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI – 6 ankiet;
STAROSTWO POWIATOWE W STRZELCACH OPOLSKICH – 1
ankieta;
MIEJSKIE PRZESIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI – 6 ankiet;
ROLNICY (spotkanie z grupa zawodową – prezentacja zagadnień
dotyczących konsultacji społecznych – 22 MAJA 2007r.) – 31 ankiet;
RGWRW – 6 ankiet;
KIEROWNICY RZGW GLIWICE – 19 ankiet.;
URZĄD MIEJSKI W SOŚNICOWICACH – 16 ankiet;
NADLEŚNICTWO STRZELCE OPOLSKIE – 1 ankieta;
URZĄD GMINY W SUSZCU - 1 ankieta;
STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE – 1 ankieta;
URZĄD MIASTA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – 133 ankiety;
URZĄD MIEJSKI W BABOROWIE – 4 ankiety.

2010-04-29 13:15

RZGW GLIWICE - Sprawozdanie z przebiegu I tury konsultacji społ w ...

4 z 20

http://www.rzgw.gliwice.pl/modules.php?name=News&file=print&si...

2. Efekty konsultacji „Harmonogramu…” z Radami
Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry
oraz z Komisjami ds. US przy tychŜe Radach

Wstępna konsultacja dokumentu dot. harmonogramu i programu prac
związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami w dorzeczu miała
miejsce na posiedzeniu Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej
Wisły i Górnej Odry w dniu 14 grudnia 2006r.
Informacje dot.: „harmonogramu i programu prac związanych z tworzeniem
planu gospodarowania wodami w dorzeczu” zostały przekazane przez
pracowników RZGW w Gliwicach.
Przedstawiono wykaz zadań i działań dla procesu planowania
gospodarowania wodami z wymogami RDW w Polsce w latach 2006-2010:
Działania przygotowawcze;
Harmonogram i program prac związanych z tworzeniem planów
gospodarowania wodami;
Programy monitoringu – przewidziane zarówno na obszarze
regionalnym jak równieŜ krajowym.
Poinformowano, iŜ trwa wyznaczanie silnie zmienionych i sztucznych części
wód. Przegląd gospodarki wodnej ma bardzo waŜne znaczenie, poniewaŜ na
podstawie tych problemów Komisja Europejska będzie dokonywała dalszej
analizy zagadnienia.
Zaprezentowano „Harmonogram Procesu Udziału Społeczeństwa –
zestawienie działań, które naleŜy przeprowadzić w drodze konsultacji”.
Wspomniano, iŜ został opracowany krajowy dokument pt „Program udziału
społeczeństwa we wdraŜaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do
obszarów regionów wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry na rok
2006” (z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2009), na potrzeby
odpowiedniego zaplanowania procesu konsultacji społecznych, który
zawiera informacje na temat organizacji procesu udziału społeczeństwa na
poziomie regionów wodnych a takŜe harmonogramu wraz z procedurą
przeprowadzenia procesu oraz analizą kosztową procesu udziału
społeczeństwa na rok 2006. Szczególną uwagę zwrócono na fakt, iŜ art. 14
RDW wprowadził obowiązek informowania i angaŜowania społeczeństwa w
proces wdraŜania jej postanowień. Istotnym elementem na szczeblu
krajowym będzie zaangaŜowanie Krajowej Rady Gospodarki Wodnej w
proces konsultacji społecznych oraz coroczne spotkania KFW.
Przewodniczący – R. Jakubowski otworzył dyskusję na temat omówionych
zagadnień. Zwrócił równieŜ uwagę, Ŝe przedmiotowy temat był omawiany na
posiedzeniu Stałych Komisji ds. US na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2006r.
i został przez nich zaakceptowany.
Podjęcie Uchwały Nr 113/2006/MW i Uchwały Nr 98/2006/GO w sprawie:
propozycji zmian do dokumentu dot.: harmonogramu i programu prac
związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami w dorzeczu
wniesionych przez stałą Komisję ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie
Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły/Górnej Odry –
zaopiniowano pozytywnie przez Członków Rady w sposób jawny, oraz
Uchwały Nr 114/2006/MW i Uchwały Nr 99/2006/GO w sprawie propozycji
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zmian wniesionych przez Radę do dokumentu dot. harmonogramu i
programu prac związanych z tworzeniem planu gospodarowania wodami w
dorzeczu. Rady GWRW MW/GO postanowiły wnieść uwagi do w/w
dokumentu. Treść uwag zawiera załącznik do niniejszej Uchwały.
Uchwały Nr 113 i Nr 98; Uchwały Nr 114 i Nr 99 - *kopie Uchwał stanowią
załączniki do niniejszej informacji.
UCHWAŁY /zeskanowane dokumenty - w załączeniu/

Posiedzenie Stałych Komisji ds. US w dniu 28 listopada 2006r.
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Posiedzenie Rad GWRW MW i GO w dniu 14 grudnia 2006r.
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3. Spotkania z grupami społecznymi - w ramach bezpośredniego
przekazywania informacji i konsultacji ustnych
(„SPOTKANIA terenowe”)
W ramach akcji popularyzowania zagadnień gospodarki wodnej –
konsultacji społecznych wśród szerokiego społeczeństwa (z uwzględnieniem
specyfiki poszczególnych grup docelowych - grup społecznych, środowisk
zawodowych, społeczności
lokalnych) przeprowadzono spotkania
informacyjno-konsultacyjne z rolnikami, przedstawicielami administracji
samorządowej oraz dziećmi ze szkoły podstawowej.
Wyniki /efekty/ wszystkich działań w ramach US /w tym – „spotkań
terenowych”/ przełoŜą się na całość procesu konsultacji społecznych –
podejście społeczeństwa do zawartości planów gospodarowania wodami w
Regionach Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry, świadomość
ekologiczną i wzrost poczucia współodpowiedzialności za stan wód oraz
środowisko naturalne w ogólności; INFORMACJE PRZEKAZANE
PODCZAS SPOTKAŃ PRZYGOTUJĄ SPOŁECZEŃSTWO DO
ŚWIADOMEGO
UCZESTNICTWA
W
TWORZENIU
I
MODYFIKOWANIU PLANÓW /aktualizacje dokumentu w cyklu 6-letnim/
- optymalizacja elementów i czynników procesu planowania w gospodarce
wodnej. Spotkania tego typu umoŜliwiają bezpośrednie zadawanie pytań
pracownikom RZGW oraz są pozytywnym przykładem „wyjścia do
społeczeństwa” z zagadnieniami dot. gospodarki wodnej.
Cykl spotkań z poszczególnymi grupami docelowymi /spotkania
informacyjne – konsultacyjne/ stanowił zagwarantowanie szerokiemu
społeczeństwu i społeczeństwu zorganizowanemu rzeczywistej (realnej)
moŜliwości wniesienia własnego wkładu w Plany gospodarowania wodami w
RW Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry. Po wykładach/prezentacjach
uczestnicy mieli moŜliwość wypełnienia ankiet dot. „Harmonogramu i
programu prac…”.
Spotkanie z dziećmi miało charakter edukacyjny – zarówno zakres
przekazywanych informacji jak i ich formę oraz sam sposób prowadzenia
spotkania dostosowano do wieku odbiorców /konsultacja z pedagogiem/.
Podczas spotkań zebrano sygnały, iŜ zdaniem jego uczestników celowym
byłoby na dalszych etapach prac organizować takŜe spotkania warsztatowe,
które mogły by być znakomitym dopełnieniem dla sesji informacyjnych i

2010-04-29 13:15

RZGW GLIWICE - Sprawozdanie z przebiegu I tury konsultacji społ w ...

9 z 20

http://www.rzgw.gliwice.pl/modules.php?name=News&file=print&si...

konsultacyjnych.
Zagadnienia US były prezentowane takŜe na posiedzeniu Związku Gmin i
Powiatów Śląskich w dniu 7 grudnia 2006r. – DZIĘKUJEMY ZA
ZAPROSZENIE I UMOZLIWIENIE PRZEKAZANIA INFORMACJI
DOTYCZĄCYCH KONSULTACJI SPOŁĘCZNYCH.
W tym miejscu warto zauwaŜyć, Ŝe realizacja zadań edukacyjnych na
większą skalę /szeroki przekaz za pomocą mediów/ pozwoliłaby na
rozpropagowanie idei konsultacji społecznych w szerokich kręgach
społecznych, zaktywizowanie wszystkich grup społecznych, dotarcie z
przystępną i rzeczową informacją do laików.
Dokumentacja FOTOGRAFICZNA ze spotkań US:

SPOTKANIE Z ROLNIKAMI – 22 V. 2007r.; RUDNO:
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SPOTKANIE Z KLASĄ I„c” ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Gustawa Morcinka w Toszku oraz wychowawcą dzieci Panią
mgr Reginą Buchta – 1 VI. 2007r. – Ciochowice:
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SPOTKANIE Z ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWĄ – 19 VI.
2007r. – OLKUSZ; Starostwo Powiatowe:
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4. Plany oraz efekty spodziewane i faktyczne forum dyskusyjnego załoŜonego
na stronie internetowej RZGW Gliwice www.rzgw.gliwice.pl
W „Programie udziału społeczeństwa w sporządzaniu planów gospodarowania
wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry – na rok
2007” (z perspektywą na lata 2008-2009) czytamy, iŜ: „Internet powinien być
wykorzystywany jako podstawowe źródło informacji oraz narzędzie komunikacji
dla partnerów procesu udziału społeczeństwa. Na www.rzgw.gliwice.pl
utworzone zostało interaktywne forum dyskusyjne, które pozwala na wymianę
informacji, wnoszenie uwag i składanie wniosków oraz daje moŜliwość
konsultowania poszczególnych dokumentów w procesie sporządzania planów
gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i
Górnej Odry.
Forum dyskusyjne na stronie internetowej RZGW Gliwice charakteryzuje się:
moŜliwością rejestracji wraz z aktywacją konta uŜytkownika, pozwalającą
na weryfikację podanego adresu e-mail,
moŜliwością stosowania sygnatur (podpisów) emblematów,
moŜliwością głosowania za pośrednictwem ankiet,
podziałem na tematy, wątki i informacje,
moŜliwością załączenia zdjęć, rysunków, wykresów, etc.,
moŜliwością załączenia zdjęć, obrazków identyfikujących rozmówców,
jest wyposaŜone w wyszukiwarkę.
Interaktywne forum pozwala szerokiemu społeczeństwu wnosić uwagi do
dokumentów obligatoryjnie poddawanych konsultacjom /w wyznaczonych
terminach/. Komórka właściwa ds. realizacji zadań związanych z udziałem
społeczeństwa odpowiedzialna za monitorowanie forum, zestawi wszystkie
opinie i uwagi do przedmiotowych dokumentów oraz nadzorować będzie
niezwłoczne udzielanie odpowiedzi przez pracowników merytorycznych
właściwych działów, wskazanych przez Dyrektora RZGW Gliwice.”
PowyŜsze załoŜenia okazały się być teoretycznymi, poniewaŜ odzew /dyskusja/
na przedmiotowym forum był znikomy. TAK WIĘC POMIMO STWORZENIA
SPOŁECZEŃSTWU MOśLIWOŚCI WYPOWIEDZENIA SIĘ W TEJ
FORMIE – Z RÓśNYCH PRZYCZYN – NIE CIESZYŁA SIĘ ONA
POPULARNOŚCIĄ. MoŜna jedynie wyrazić nadzieję, Ŝe na dalszych etapach
tworzenia planów gospodarowania wodami ta forma komunikowania/konsultacji
„przyjmie się” i być moŜe upowszechni.
5. Informowanie szerokiego społeczeństwa o planach i realizacji procesu
udziału społeczeństwa /OGŁOSZENIE oraz informacje na stronie
internetowej RZGW Gliwice i dyŜury telefoniczne pracowników/
Liczne telefony odbierane podczas dyŜurów informacyjnych dowodzą
popularności tej tradycyjnej metody komunikacji (znacznie większej niŜ było to
w przypadku wspomnianego powyŜej forum internetowego). Ogółem odebrano
ponad 50 telefonów w sprawach związanych z procesem US. Najczęściej petenci
byli zorientowani w zawartości informacji zawartej na stronie internetowej i
prosili jedynie o dodatkowe wyjaśnienia w sprawach formalnych /np. wyraŜali
zdziwienie bardzo długim terminem na odpowiedź – ankietyzacja: od stycznia
do czerwca 2007/, PROSILI O DOSŁANIE WIEKSZEJ ILOŚCI
FORMULARZY ANKIET, a nawet dziękowali za włączenie ich instytucji
organizacji w proces konsultacji.
Generalnie opinia na temat informacji dot. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
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zamieszczanych na stronie internetowej RZGW Gliwice była bardzo pozytywna
– uznano je za wyczerpujące, przystępne a jednocześnie fachowe oraz zawsze
aktualne.
Nawet osoby przyznające się do średniego zaawansowania w obsłudze
komputera/Internetu nie miały problemów z wyszukaniem interesujących je
materiałów. W sytuacjach pojawiających się sporadycznie problemów
zainteresowanym pomocą słuŜyli niezwłocznie pracownicy działu zajmującego
się konsultacjami społecznymi i działu informatycznego/.
Pierwsze spotkanie Krajowego Forum Wodnego
3 kwietnia 2007r. WARSZAWA
– DELEGACI Rad RGWRW MW i GO
oraz Komisji ds. Udziału Społeczeństwa (US )
KaŜda z Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych będących w administracji
RZGW Gliwice wybrała swojego delegata na Krajowe Forum Wodne /Uchwała
Nr 115/2006/MW i Uchwała Nr 100/2006/GO w sprawie wyboru reprezentanta
Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego MW/GO do Krajowego Forum
Wodnego Dorzecza Odry i Wisły/
Z Rady GWRW MW na delegata wybrano Pana Józefa Ochela, a z Rady
GWRW GO wybrano Pana Stanisława Staniszewskiego. Obie kandydatury
przyjęto jednogłośnie.
Uchwałą Nr 116/2006/MW i Uchwała Nr 101/2006/GO zatwierdzone zostały:
Uchwała Nr 3/SKUS/RGWRWMW/2006 Komisji dotycząca wyboru Pana
Ryszarda Jakubowskiego na delegata oraz Uchwała Nr 3/SKUS
/RGWRWGO/2006 dotycząca wyboru Pani GraŜyny Skałuba-Ossolińskiej jako
delegatki Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki
Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Regionu Wodnego Górnej Odry,
celem reprezentowania Komisji podczas obrad Krajowego Forum Wodnego.
7. Istotne problemy GW – DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE DO
REALIZACJI II-ej TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
- Tekst: Katarzyna Banaszak
Na spotkaniu Komisji ds. Udziału Społeczeństwa RW MW i RW GO dnia
08.05.2007 r. przedstawiono wstępną wersję dokumentu dot. propozycji listy
istotnych problemów gospodarki wodnej (IP) w regionach wodnych Małej Wisły
(MW), Czadeczki (CZ) i Górnej Odry (GO). Członkowie Komisji sformułowali
wnioski i uwagi do zaprezentowanego materiału:
1. NaleŜy określić jakie są podstawowe źródła informacji wykorzystane do
realizacji opracowania, tj. identyfikacji nasilenia występowania
poszczególnych presji w scalonych jednolitych częściach wód.
2. Brak jest przypisów bibliograficznych, objaśniających źródło pochodzenia
informacji.
3. W zaproponowanej liście IP pominięto zagadnienia dot. zrzutów wód
deszczowych, wpływu znaczących poborów wód powierzchniowych na
potrzeby przemysłu energetycznego oraz problem wydobycia kruszyw z
koryt rzecznych Odry.
4. Proponowana lista wyróŜnia istotne problemy gospodarki wodnej nie
zawiera jednak charakterystyki obecnego poziomu zanieczyszczeń Górnej
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Odry i Małej Wisły dla warunków średnich przepływów i dla warunków
przepływów niŜówkowych.
7. Brak wyróŜnienia celów strategicznych proponowanej listy istotnych
problemów w tym uzyskanie celów ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą
Polskę umowę w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed
Zanieczyszczeniem z dnia 11 kwietnia 1996 roku /Dz. U. nr 79 poz. 886 z
1999 r./
8. Brak oceny oddziaływania wód górniczych na zlewnie Odry i Wisły, która
jest konieczna dla oceny moŜliwości naprawy stanu wód i ich
doprowadzenia do pełnej przydatności gospodarczej oraz zbliŜenia
ekosystemów rzek do stanu naturalnego.
Po przeanalizowaniu przedstawionych uwag z pkt 1 – 3, uwzględniono je
poprzez uzupełnienie materiału o dane dot. źródeł informacji wykorzystanych do
opracowania zakresu tematycznego. Na liście istotnych problemów gospodarki
wodnej uwzględniono sugerowane zagadnienia:
- zrzuty wód deszczowych w IP - ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW,
- wpływ znaczących poborów wód powierzchniowych na potrzeby przemysłu
energetycznego oraz wydobywanie kruszyw z koryt rzecznych Odry, w IP –
ZMIANY HYDROMORFOLOGICZNE CIEKÓW.
Jednocześnie ustosunkowano się pisemnie do uwag z pkt 4 – 6, które dotyczyły
formy przedstawionego wstępnego opracowania, a nie właściwej listy istotnych
problemów:
Odp. pkt 4
Zagadnienie istotnych problemów gospodarki wodnej (IP) jest realizowane na
dwóch etapach. Pierwszy etap polega na opracowaniu Raportu dot. IP, jako
dokumentu informacyjnego, zawierającego dane dot. podstawowej
charakterystyki opisywanego obszaru oraz identyfikację IP wynikających z jego
charakteru. Drugim etapem jest przygotowanie Przeglądu IP, stanowiącego
streszczenie Raportu. Przegląd jest tym dokumentem, który jest poddawany
konsultacjom społecznym, z uwagi na swą zwięzłość i przejrzystość.
Raport dot. IP opracowywany jest na podstawie wyników innych prac
prowadzonych
w regionie wodnym, tj. analizy presji i wpływów antropogenicznych na wody
powierzchniowe i podziemne, prognozy rozwoju, oceny ryzyka nieosiągnięcia
celów środowiskowych. Stanowi on zatem dość ogólny dokument zbierający
informacje w zakresie charakterystyki obszaru. Lista istotnych problemów
stanowiąca główny element raportu
i przeglądu IP ma za zadanie wskazać najwaŜniejsze problemy, które mogą
stanowić zagroŜenie nie osiągnięcia przez wody załoŜonych celów do 2015 r. Nie
moŜe tym samym przedstawiać charakterystyki obecnego poziomu
zanieczyszczeń wód. Informacja o stanie wód stanowi przedmiot analizy presji i
wpływów antropogenicznych na wody. Informowanie społeczeństwa o jakości
wody i jej przydatności odbywa się poprzez inne dokumenty, m.in. poprzez
opracowywane przez Dyrektora RZGW wykazy wód przeznaczonych do:
poboru wody do zaopatrzenia ludności, wykorzystania rekreacyjnego, do
bytowania ryb oraz wód wraŜliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze
źródeł rolniczych. Wykazy te są opracowywane przede wszystkim w oparciu o
wyniki badań wód prowadzone w ramach państwowego monitoringu środowiska
przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska oraz o badania
wykonywane przez stacje sanitarno- epidemiologiczne, a sama przydatność
i sposób wykorzystania wód jest uwzględniana przy określaniu celów
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środowiskowych
i ryzyka ich nieosiągnięcia dla tych części wód.
Odp. pkt 5
Istotne problemy gospodarki wodnej stanowią najwaŜniejsze problemy, które
mogą stanowić przeszkodę w osiągnięciu celów środowiskowych. Cele te zostały
określone w Ramowej Dyrektywie Wodnej jako:
Nie pogarszanie stanu części wód.
Dobry stan wód w 2015 roku: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód
powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód
podziemnych.
Spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach
prawnych
i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych (w tym
wraŜliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi
ze źródeł komunalnych, naraŜonych na zanieczyszczenia związkami azotu
pochodzącymi ze źródeł rolniczych, przeznaczonych do celów
rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spoŜycia, przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt
wodnych o znaczeniu gospodarczym, do ochrony siedlisk lub gatunków,
dla których utrzymanie stanu wód jest waŜnym czynnikiem w ich
ochronie).
Zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji
priorytetowych do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji.
Jako uzupełniające cele, które są uwzględniane w procesie planowania w
gospodarce wodnej moŜna wymienić:
Zaspokajanie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy
poszanowaniu zasad trwałego i zrównowaŜonego uŜytkowania wód.
Ochrona Ŝycia i mienia ludności oraz gospodarki przed skutkami wezbrań i
skutkami suszy.
Cele umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed
Zanieczyszczeniem z 1996 r. są toŜsame z celami zawartymi w RDW, będącej
jednocześnie aktem nadrzędnym:
1) zapobieganie i trwałe obniŜanie zanieczyszczenia Odry i Bałtyku szkodliwymi
substancjami,
2) osiąganie ekosystemów wodnych i związanych z nimi ekosystemów
brzegowych, jak najbardziej zbliŜonych do naturalnych, z właściwą im
róŜnorodnością gatunków,
3) umoŜliwienie wykorzystania Odry przede wszystkim dla pozyskiwania wody
do picia z infiltracyjnych ujęć brzegowych, rolniczego wykorzystania wody i
osadów.
Cele RDW zostaną przytoczone w Raporcie IP.
Odp. pkt 6
Analiza istniejących oddziaływań antropogenicznych na stan wód jest
przedmiotem opracowania analizy presji i wpływów antropogenicznych na
wody. W temacie identyfikacji IP przytaczamy jedynie wyniki tej analizy oraz
„typujemy” problemy, które będą przeszkodą w osiągnięciu dobrego stanu wód.
Znając ogólną sytuację w zakresie odprowadzania zasolonych wód z
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odwodnienia kopalń, problem górnictwa (w tym zakresie równieŜ
odprowadzanie wód zasolonych) został ujęty na listach IP w regionach wodnych
Małej Wisły i Górnej Odry i w ten sposób wskazuje obszar gospodarczy, na
który naleŜy w kolejnych etapach procesu planowania wodami, tj. w trakcie
opracowywania programu działań, zwrócić szczególną uwagę.
Poprawiony materiał dot. identyfikacji IP w RW MW i RW GO został
przedstawiony na posiedzeniu RGWRWMW i RGWRWGO dnia 05.06.2007 r.
FOTO USTROŃ:
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Członkowie Rad po wysłuchaniu materiału wnieśli następujące uwagi, które
zostały uwzględnione
w przygotowywanym materiale:
Uzupełnienie listy IP o problem zaśmiecania koryt rzecznych przez
społeczeństwo.
Podkreślenie istotności problemów finansowych operatorów wodnościekowych
i gmin w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz utrzymania
obiektów hydrotechnicznych – aspekty ekonomiczne i aspekty prawne.
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