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Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy

w regionie wodnym Dolnej Wisły



Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie 
wodnym Dolnej Wisły– dokument poddawany SOOŚ



Zgodnie z zapisami art. 88r ust. 2 ustawy Prawo wodne ochronę przed suszą

prowadzi się zgodnie z planami przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach

dorzeczy oraz planami przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych.

Ochrona przed suszą jest obowiązkiem władz publicznych - organów

administracji rządowej i samorządowej.

Celem Planów przeciwdziałania skutkom suszy jest ograniczenie oddziaływania

skutków suszy poprzez wskazania działań łagodzących wpływ suszy,

adresowanych do podmiotów na obszarze regionu wodnego.
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Zgodnie z ustawą Prawo wodne PPSS zawiera:

� analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów

wodnych;

� propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń

wodnych;

� propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów

wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;

� katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

4



W projekcie PPSS zawarto zgodnie z Metodyką* KZGW: 

• wykaz opracowanych programów małej retencji i innych programów

związanych z suszą na szczeblu regionalnym i krajowym oraz opracowany na

podstawie ankietyzacji wykaz programów funkcjonujących w gminach;

• wykaz instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie skutkom suszy;

• prezentacja wybranych wskaźników monitorowania suszy wraz z opisem

procedury stosowania i wartościami granicznymi;

• przedstawienie obszarów gmin narażonych na wstępowanie skutków suszy oraz

charakterystyka zróżnicowania przestrzennego obszarów zagrożonych suszą w

obrębie regionu wodnego Dolnej Wisły;

• wskazanie elementów systemu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach

o zidentyfikowanym zagrożeniu suszą;

5* Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami - metodyka postępowania, KZGW, 2013 r.



• opis zidentyfikowanych grup użytkowników w obszarach zagrożonych suszą,

możliwych konfliktów spowodowanych suszą pomiędzy poszczególnymi sektorami

gospodarki, społeczeństwem i środowiskiem, zidentyfikowanych działań w celu

zażegnania możliwych konfliktów;

• podsumowanie katalogu działań z podziałem m.in. na działania bieżące,

krótkookresowe i długookresowe wraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł

finansowania;

• przyporządkowanie działań do poszczególnych gmin regionu wodnego Dolnej Wisły ;

• oszacowanie możliwości powiększenia zasobów dyspozycyjnych wód w przypadku

realizacji działań technicznych związanych z budową zbiorników retencyjnych;

• podsumowanie analizy kosztów i korzyści dla sformułowanego projektu planu

przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły
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Mapa klas zagrożenia 

występowania 

zjawiska suszy 

atmosferycznej 
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1.Udział miesięcy bardzo i
ekstremalnie suchych w 
wieloleciu [%] wg SPI

2.Udział lat bardzo i ekstremalnie
suchych w wieloleciu [%] wg SPI

3.Tendencja zmiany w seriach
rocznych wartości SPI [kierunek
+;- ]

4.Zasięgi susz lat z suszą
atmosferyczną wg zasięgów
intensywności susz na poziomie
SPI <-1,5 i SPI -0,5: -1,5



Mapa obszarów

narażonych na

występowanie

skutków suszy

atmosferycznej w 

rolnictwie
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1.Warstwa wynikowa GIS z 
analizy zagrożenia
występowania zjawiska
suszy atmosferycznej - klasy
zagrożenia suszą
atmosferyczną

2.Warstwa podatności gleb na
suszę (wg IUNG - Puławy)

3.Warstw zasięgu
przestrzennego terenów
użytkowanych rolniczo



1. Udział miesięcy z suszą w 
wieloleciu [%]

2. Udział miesięcy bliskich suszy
(posusznych) w wieloleciu [%]

3. Okresy występowania [% 
wystąpień w poszczególnych
okresach sezonu wegetacyjnego]
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Mapa klas zagrożenia

występowania zjawiska suszy

rolniczej



Mapa poziomu

narażenia na

występowanie skutków

suszy rolniczej na

rolnictwo

1. Wyniki analizy zagrożenia
występowania zjawiska
suszy rolniczej - klasy
zagrożenia

2. Warstwa podatności gleb
na suszę rolnicza (wg. 
IUNG- Puławy)
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Mapa klas zagrożenia

występowania

zjawiska suszy

hydrologicznej w 

zlewniach 4-go 

poziomu MPHP

1. Wskaźnik procentowy
występowania niżówek
[%]

2. Średnia liczba niżówek
w roku [liczba
niżówek/rok]

3. Średni czas trwania
niżówki [dni]

4. Wskaźnik niedoboru
dynamicznego zasobów
wodnych niżówki
ekstremalnej [tys. 
m3/km2]
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Mapa stopnia

narażenia na skutki

suszy hydrologicznej

użytkowników wód

powierzchniowych

realizujących pobory

1. Wyniki wskaźnika
dostępności zasobów
dyspozycyjnych w 
czasie średniej niżówki

2. Wyniki klasyfikacji
zagrożenia
występowania
zjawiska suszy
hydrologicznej
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Mapa

podatności/zagrożenia

suszą hydrogeologiczną
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Mapa narażenia

obszaru na

występowanie suszy

hydrogeologicznej
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Wykaz działań - działania bieżące
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1. Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie poboru wód –
283 gmin,

2. Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie wprowadzania
ścieków do wód albo do ziemi – 283 gmin,

3. Zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych –
254 gminy,

4. Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w
rolnictwie – 23 gminy,

5. Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do zaopatrzenia ludności
w wodę do picia, korzystającej dotychczas z zasobów wód
powierzchniowych – 5 gmin.



Wykaz działań - działania krótkookresowe
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6. Budowa ujęć wód podziemnych dla nawodnienia użytków rolnych – 8 gmin,
7. Budowa ujęć wód podziemnych dla zabezpieczenia wody do picia – 223
gminy,
8. Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy – 66
gmin,
9. Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód – 280 gmin.



Wykaz działań - działania długookresowe

17

10. Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych – 149 gmin,
11. Zwiększanie retencji leśnej i obszarów zalesionych – 76 gmin,
12. Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów, przywracanie funkcji
retencyjnych cieków – 94 gminy,
13. Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych – 90 gmin,
14. Zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych – 97 gmin,
15. Przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniająco-
odwadniające – 5 gmin,
16. Budowa obiektów tzw. dużej retencji – 10 gmin,
17. Budowa obiektów małej retencji, w tym realizacja działań planowanych
w programach małej retencji – 103 gminy,



Wykaz działań - działania długookresowe
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18. Budowa i rozbudowa systemów sieci wodociągowej oraz usprawnienie
istniejących systemów wodociągowych- 103 gminy,
19. Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających
stosowanie działań ograniczających skutki suszy – 283 gminy,
20. Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie
programy wdrażające działania z zakresu ograniczania skutków suszy – 283
gminy,
21. Edukacja i zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie m.in.
konieczności oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi – 283 gminy,
22. Budowa, odbudowa lub przebudowa urządzeń wodnych innych niż obiekty
dużej i małej retencji – 65 gminy.



Działania inwestycyjne

• Budowa obiektów tzw. dużej retencji,

• Budowa obiektów małej retencji,

• Budowa, odbudowa lub przebudowa urządzeń wodnych innych niż obiekty dużej i 

małej retencji:

o Inwestycje związane z regulacją cieków, przebudową koryt rzecznych, kształtowania 

przekroju rzek oraz umocnień brzegów 

o Inwestycje związane z budowlami piętrzącymi 

A. Budowa i modernizacja urządzeń piętrzących, 

B. Przebudowa/budowa lub modernizacja przepławek.



Wykaz kryteriów uwzględnionych przy kierowaniu działań do gmin

• kategorie (klasy) zagrożenia suszą atmosferyczną, rolniczą, hydrologiczną i

hydrogeologiczną

• poziom stwierdzonego ryzyka wystąpienia skutków suszy rolniczej, hydrologicznej i

hydrogeologicznej, w tym także skutków suszy rolniczej na rolnictwo i suszy

hydrologicznej na ekosystemy od wód zależne

• występowanie elementów sieci hydrograficznej w zakresie zbiorników wodnych i

długości sieci rzecznej

• analiza stanu melioracji

• występowania ekosystemów od wód zależnych

• występowanie obszarów Natura 2000 (obszary ptasie i siedliskowe)

• identyfikacja udziału typów użytkowania terenu w podziale na tereny rolne, miejskie, 

lasy (wykorzystano zasoby bazy danych obiektów ogólnogeograficznych - BDO2015GIS, 

aktulanej na 2012-2013)



Wykaz kryteriów uwzględnionych przy kierowaniu działań do gmin 

• istnienie ujęć wód na pobór na cele komunalne i przemysłowe - wg. stanu

aktualności pozwoleń wodnoprawnych na 2013 r. - Dane z katastru wodnego

RZGW w Gdańsku

• wyniki inwentaryzacji systemów retencji i identyfikacji planowanych działań

Programów Małej Retencji (PMR)

• wyniki identyfikacji działań zaplanowanych w ramach Planu Zarządzania

Ryzykiem Powodziowym (PZRP) - inwestycje budowy i przebudowy

• kryteria zwierające przeciwskazania do stosowania działań, np. dla obszarów

zidentyfikowanych jako bardzo silnie i silnie narażone na skutki suszy

hydrogeologicznej dodano warunek ograniczający możliwość dopuszczenia

działań związanych ze zwiększeniem poborów



Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

• Zgodnie z art. 44 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko projekty polityk, strategii, 

planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, 

gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, 

opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagają przeprowadzenia

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

• Sporządzający projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy poddaje projekt planu strategicznej ocenie

oddziaływania na środowisko:

- uzgadnia zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na

środowisko,

- sporządza prognozę oddziaływania na środowisko,

- poddaje projekt planu wraz z prognozą udziałowi społeczeństwa,

- opiniuje projekt planu wraz z prognozą z właściwymi organami z zakresu ochrony środowiska oraz ochrony

zdrowia ludzi - Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Głównym Inspektorem Sanitarnym
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"Pectore- Eco" Sp. z o.o. 

44-100 Gliwice Al. Przyjaźni 7/2

Tel. 32 231 00 70  

e-mail: biuro@pectore-eco.pl 

www.pectore-eco.pl

Dziękuję za uwagę
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