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Cel określenia priorytetów

� osiągnięcie dobrego stanu wód

� poprawa stanu wód poprzez działania i 
ograniczenia zgodne z oczekiwaniami 
społeczeństwa

� dążenie do jak najwyższego stopnia 
ochrony wód przy jednoczesnym 
zachowaniu rozwoju gospodarczego 
obszaru 



Cel określenia priorytetów

� opracowanie warunków korzystania z 
wód



Warunki korzystania z wód regionu 
wodnego

art. 115 ust. 1 ustawy Prawo wodne

Warunki korzystania z wód regionu wodnego określają:

1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód 
wynikające z ustalonych celów środowiskowych;

2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;

3) ograniczenia w korzystaniu z wód  na obszarze 
regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych 
jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia 
ustalonych celów środowiskowych 



Warunki korzystania z wód regionu 
wodnego

art. 115 ust. 1 p. 3) ustawy Prawo wodne

ograniczenia w korzystaniu z wód w szczególności 
w zakresie:

a) poboru wód powierzchniowych i podziemnych,

b) wprowadzania ścieków do wód i do ziemi,

c) wprowadzania substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, 
do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,

d) wykonywania urządzeń wodnych



Warunki korzystania z wód regionu 
wodnego

art. 115 ust. 2 ustawy Prawo wodne

Przy sporządzaniu warunków korzystania z wód regionu 
wodnego uwzględnia się:

1) ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego;

2) Ustalenia zawarte w dokumentacjach 
hydrogeologicznych dotyczących w szczególności 
ustalenia zasobów wód podziemnych oraz określenia 
warunków hydrogeologicznych w związku z 
ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód 
podziemnych.



Warunki korzystania z wód regionu 
wodnego lub zlewni

art. 130 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo ochrony 

środowiska:

1. Ograniczenie sposobu korzystania z 

nieruchomości w związku z ochroną zasobów 

środowiska może nastąpić przez: 

2) ustalenie warunków korzystania z wód regionu 

wodnego lub zlewni oraz ustanowienie 

zbiorników ochronnych wód śródlądowych na 

podstawie przepisów ustawy – Prawo wodne 



Warunki korzystania z wód regionu 
wodnego

� obwieszczenie dyrektora rzgw o 
przystąpieniu do sporządzania warunków 
– możliwość składania wniosków

� sporządzenie warunków korzystania z 
wód

� SOOŚ, konsultacje społeczne



Warunki korzystania z wód zlewni

art. 116 ust.1 ustawy Prawo wodne

Warunki korzystania z wód zlewni sporządza się dla obszarów , dla 
których w wyniku ustaleń planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza jest konieczne określenie szczególnych zasad 
ochrony zasobów wodnych, a zwłaszcza ich ilości i jakości, w celu 
osiągnięcia dobrego stanu wód.

art. 116 ust.2 ustawy Prawo wodne

Warunki korzystania z wód zlewni zawierają odpowiednio dane, o 
których mowa w art.115.



Zlewnia pilotowa

� możliwość bardziej szczegółowego 
podejścia niż w skali regionu

� możliwość bezpośredniego kontaktu z 
większą liczbą zainteresowanych



Priorytety

� spotkania Partnerstwa Użytkowników 
Wód

� analiza dokumentów planistycznych

� opracowania związane z planowaniem w 
gospodarowaniu wodami na szczeblu 
kraju i regionu wodnego



Priorytety

� związane z ochroną wód

� związane z rozwojem gospodarczym



Priorytety związane z ochroną wód

� gospodarka wodno-ściekowa

� rolnictwo

� edukacja



Priorytety związane z rozwojem 
gospodarczym

� ochrona przed powodzią

� ograniczenia dla przedsiębiorców 
związane z ochroną przyrody

� rozwój turystyki



Propozycje ograniczeń

�związane z gospodarką wodno-ściekową

�związane z rolnictwem



Opracowania związane z planowaniem w 
gospodarowaniu wodami na szczeblu kraju i 

regionu wodnego 

• Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla 
potrzeb wdrażania planu gospodarowania wodami na 

obszarach dorzeczy:

� przepływ nienaruszalny



Opracowania związane z planowaniem w 
gospodarowaniu wodami na szczeblu kraju i 

regionu wodnego 

• Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości 

morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w 

kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu i

potencjału ekologicznego JCWP:

� Bauda od ujścia do Zalewu Wiślanego do 

ujścia  Dzikówki (km 0,0 – 32,0) –

wymagana ciągłość liniowa dla łososia



Dziękuję za uwagę!


