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Analizowane dokumenty

• Programy Ochrony Środowiska
• Plany Gospodarki Odpadami
• Strategie rozwoju, plany rozwoju lokalnego
• Studia uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania



Analizowane dokumenty

Powiaty:
– elbląskielbląski
– braniewskibraniewski

Gminy:
– TolkmickoTolkmicko
– FromborkFrombork
– BraniewoBraniewo
– MłynaryMłynary
– MilejewoMilejewo
– ElblągElbląg
– WilczętaWilczęta
– PłoskiniaPłoskinia



Programy ochrony środowiska
Główne kierunki:
• ochrona dziedzictwa przyrodniczego (w tym ochrona 

i odtwarzanie cennych ekosystemów i siedlisk)
• ochrona krajobrazu
• zrównoważone wykorzystanie zasobów
• poprawa jakości wód (w tym gospodarka wodno-

ściekowa, działalność rolnicza)
• ochrona klimatu
• edukacja ekologiczna (w tym edukacja rolników)
• monitoring
• mechanizmy prawne



Programy ochrony środowiska

Działania dyskusyjne z punktu widzenia RDW:
• Budowa urządzeń wstrzymujących erozję wodną.
• Poprawa zdolności retencyjnych poprzez budowę 

stopni wodnych, zbiorników retencyjnych oraz 
jazów.

• Utrzymanie i odnawianie urządzeń melioracyjnych.

Art. 4 ust. 7 RDW!!!



Strategie rozwoju

Główne cele i kierunki działań:
• edukacja ekologiczna
• ochrona cieków i zbiorników wodnych (w tym 

gospodarka wodno-ściekowa)
• rozwój infrastruktury technicznej
• zagospodarowanie przestrzenne



Strategie rozwoju

Cele i działania na które należy zwrócić szczególną 
uwagę:

• rozwój turystykirozwój turystyki
• rozwój rolnictwa, rybołówstwa oraz przetwórstwarozwój rolnictwa, rybołówstwa oraz przetwórstwa
• rozwój usług oraz funkcji przemysłowo-składowychrozwój usług oraz funkcji przemysłowo-składowych
• rozwój obszaru wokół Zalewu Wiślanego rozwój obszaru wokół Zalewu Wiślanego 

-zagospodarowanie brzegu, wzrost znaczenia -zagospodarowanie brzegu, wzrost znaczenia 
rybołówstwarybołówstwa



Strategie rozwoju
Cele i działania na które należy zwrócić szczególną 

uwagę:
• regulacja stosunków wodnychregulacja stosunków wodnych
• ochrona przeciwpowodziowaochrona przeciwpowodziowa

• rozwój małych elektrowni wodnychrozwój małych elektrowni wodnych 

(art. 4 ust. 7 RDW!!!)



Studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego

Główne kierunki zagospodarowania 
przestrzennego:

• poprawa stanu sanitarnego wsipoprawa stanu sanitarnego wsi
• rolnictwo proekologiczne, właściwa uprawa glebrolnictwo proekologiczne, właściwa uprawa gleb
• ochrona wód przed zanieczyszczeniemochrona wód przed zanieczyszczeniem
• ochrona zbiorowisk roślinnychochrona zbiorowisk roślinnych
• ochrona terenów podmokłych, zachowanie naturalnej ochrona terenów podmokłych, zachowanie naturalnej 

retencjiretencji
• likwidacja dzikich składowisk odpadówlikwidacja dzikich składowisk odpadów



Studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego

Główne kierunki zagospodarowania 
przestrzennego:

• rozwój bazy turystyczno-wypoczynkowejrozwój bazy turystyczno-wypoczynkowej
• rolnictwo ekstensywnerolnictwo ekstensywne
• rybołówstworybołówstwo
• poprawa bezpieczeństwa powodziowegopoprawa bezpieczeństwa powodziowego

• rozwój małych elektrowni wodnych i małej retencjirozwój małych elektrowni wodnych i małej retencji 
(art. 4 ust. 7 RDW!!!)



Plany gospodarki odpadami

Główne kierunki:
• minimalizacja ilości wytworzonych odpadówminimalizacja ilości wytworzonych odpadów
• odzysk i przetwarzanie odpadówodzysk i przetwarzanie odpadów
• selektywna zbiórka odpadówselektywna zbiórka odpadów
• zwiększenie wykorzystania osadów ściekowychzwiększenie wykorzystania osadów ściekowych
• infrastrukturainfrastruktura
• likwidacja dzikich wysypisk i rekultywacja nieczynnych likwidacja dzikich wysypisk i rekultywacja nieczynnych 

składowiskskładowisk



Plany gospodarki odpadami
Narzędzia:
• działania organizacyjnedziałania organizacyjne
• kontrola, ewidencjakontrola, ewidencja
• działalność informacyjno-edukacyjnadziałalność informacyjno-edukacyjna
• działania inwestycyjnedziałania inwestycyjne



Wnioski
• rozwój gospodarczy z naciskiem na 

ochronę zasobów przyrodniczych i 
poprawę stanu środowiska, również 
wodnego

• konieczność uwzględnienia warunków 
wynikających z RDW przy realizacji działań 
związanych z małą retencją, ochroną 
przeciwpowodziową i energetyką wodną



Art. 4 ust. 7 RDW
Państwa Członkowskie nie naruszają niniejszej dyrektywy, 

gdy:
− nieosiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych, dobrego 

stanu ekologicznego lub, gdzie stosowne, dobrego 
potencjału ekologicznego lub zapobieganie pogarszaniu się 
stanu części wód powierzchniowych czy podziemnych jest 
wynikiem nowych zmian w charakterystyce fizycznej części 
wód powierzchniowych lub zmian poziomu części wód 
podziemnych, lub

− niezapobieganie pogorszeniu się ze stanu bardzo dobrego 
do dobrego danej części wód powierzchniowych jest 
wynikiem nowych zrównoważonych  działalności 
gospodarczych człowieka



Art. 4 ust. 7 RDW
i spełnione są wszystkie następujące warunki:
a) zostały podjęte wszystkie praktyczne kroki, aby ograniczyć 

niekorzystny wpływ na stan części wód;
b) przyczyny tych modyfikacji lub zmian są szczegółowo 

określone i wyjaśnione w planie gospodarowania wodami w 
dorzeczu wymaganym na mocy art. 13, a cele podlegają 
ocenie co sześć lat;



Art. 4 ust. 7 RDW
c) przyczyny tych modyfikacji lub zmian stanowią nadrzędny 

interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska i dla 
społeczeństwa płynące z osiągnięcia celów wymienionych 
w ust. 1, są przeważone przez wpływ korzyści wynikających 
z nowych modyfikacji czy zmian na ludzkie zdrowie , 
utrzymanie ludzkiego bezpieczeństwa lub zrównoważony 
rozwój; oraz

d) korzystne cele, którym służą te modyfikacje lub zmiany 
części wód, nie mogą, z przyczyn możliwości technicznych 
czy nieproporcjonalnych kosztówbyć osiągnięte innymi 
działaniami, stanowiącymi znacznie korzystniejszą opcję 
środowiskową.



Dziękuję za uwagę!
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