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Abstrakt 
 Artykuł omawia problematykę udziału społeczeństwa w sporządzaniu strategicznych 
dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej, do czego zobowiązują Polskę 
postanowienia Ramowej Dyrektywy Wodnej. Przedstawiono podstawy prawne udziału 
społecznego w prawie wspólnotowym i krajowym a takŜe zakres dokumentów, które będą 
konsultowane ze społeczeństwem w latach 2007 – 2009 przy budowie planów 
gospodarowania wodami w dorzeczach. Omówiono zakres działań Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej (poziom krajowy - dorzecza) i Regionalnych Zarządów Gospodarki 
Wodnej (poziom regionalny – regiony wodne) jako jednostek odpowiedzialnych za ten 
proces, a takŜe metody i narzędzia stosowane przez te instytucje do celów konsultacji 
społecznych. 

1. Udział społeczny w prawie wspólnotowym 

 Udział społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji wynika z samej istoty 

demokracji. Stwarza moŜliwość realizacji prawa kaŜdego obywatela do 

kształtowania rozwoju własnego otoczenia, prawa kaŜdego obywatela do dbania o 

własne środowisko. Stąd teŜ zapewnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu 

decyzji w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska od lat stanowi istotny 

aspekt europejskiego prawa wspólnotowego. Prawa, które obowiązuje kaŜde 

państwo członkowskie, równieŜ Polskę, od momentu jej wstąpienia w struktury 

Unii Europejskiej. 

 ZaangaŜowanie społeczeństwa w sprawy związane ze środowiskiem jest 

wymogiem wielu dyrektyw unijnych. Konsultacje ze społeczeństwem wymagane 

są między innymi w Dyrektywie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko 
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(Dyrektywa 85/337/EWG), która przewiduje przeprowadzenie konsultacji 

społecznych w ramach procedur, w przypadku których niezbędne jest 

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. RównieŜ Dyrektywa w 

sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dyrektywa 

2001/42/WE) wymaga konsultowania ze społeczeństwem projektu planu oraz 

sporządzania dokumentów zawierających informacje o środowisku. Jednak dopiero 

Konwencja o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu 

Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Środowiska (Konwencja z 

Aarhus) w sposób bezpośredni i obszerny porusza kwestie udziału społeczeństwa 

w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska. W zakresie udziału 

społeczeństwa Konwencja z Aarhus niesie ze sobą nowe normy w odniesieniu do 

przejrzystości decyzji administracyjnych oraz udziału obywateli w procesie 

podejmowania tych decyzji. Konwencja wzmacnia prawa uczestniczenia 

społeczeństwa w podejmowanych decyzjach dotyczących planów i zezwoleń o 

duŜym znaczeniu dla środowiska. Ponadto reguluje niektóre formy udziału 

społeczeństwa w przygotowywaniu planów, programów i polityki mającej 

znaczenie dla środowiska oraz tworzeniu norm prawnych odnoszących się do 

środowiska. Konwencja określa takŜe sposób, w jaki naleŜy przeprowadzić udział 

społeczeństwa. Dostęp do informacji o ochronie środowiska naturalnego reguluje 

równieŜ dyrektywa o publicznym dostępie do informacji o środowisku (Dyrektywa 

2003/4/WE). Rozszerza ona istniejące przepisy UE z tego obszaru, dostosowując je 

do wymogów Konwencji z Aarhus z 1998 r. dotyczących informacji o środowisku.  

2. Rola udziału społecznego w Ramowej Dyrektywie Wodnej i 
ustawie Prawo Wodne 

 Włączanie społeczeństwa w podejmowanie decyzji związanych ze 

środowiskiem wodnym stanowi istotny element Ramowej Dyrektywy Wodnej 

(Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 

r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej), 

która koordynuje prawo odpowiedzialne za gospodarkę wodną. Dyrektywa 

wprowadza udział społeczeństwa jako nowy, waŜny instrument gospodarowania 

wodami. 

 Warto zastanowić się, dlaczego tak istotne jest według Dyrektywy 

angaŜowanie wszystkich zainteresowanych stron w proces planowania w 



Udział społeczeństwa w planowaniu gospodarowania wodami… 

 147

gospodarce wodnej. Odpowiedzi szukać naleŜy w pierwszej kolejności w 

zadaniach, jakie stoją przed gospodarką wodną w świetle RDW. Współczesne 

gospodarowanie wodami, ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, ma 

istotny wpływ zarówno na stan zasobów wodnych i środowiska wodnego, jak i na 

warunki rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki opierających swoją 

działalność na korzystaniu z wód. Konieczne do realizacji działania wynikające z 

wdraŜania Ramowej Dyrektywy Wodnej, będą miały wpływ na sytuację 

społeczno-ekonomiczną całego społeczeństwa. Realizacja planów gospodarowania 

wodami, do których sporządzenia zobowiązuje RDW, a których celem jest 

poprawa stanu wód i środowiska wodnego stworzy bowiem w perspektywie szanse 

rozwoju dla przemysłu, rolnictwa i innych sektorów gospodarki, jak równieŜ dla 

społeczności lokalnych, dla zwykłych ludzi. Jednak realizacja planów oznacza 

równieŜ konieczność zastosowania nowych mechanizmów finansowych 

korzystania z zasobów wodnych, co wiąŜe się z konsekwencjami finansowymi, 

które odczują wszyscy, równieŜ indywidualni uŜytkownicy wód. Dlatego teŜ 

Ramowa Dyrektywa Wodna kładzie tak duŜy nacisk na szerokie uczestnictwo w 

tworzeniu planów gospodarowania wodami zarówno poszczególnych grup 

interesu, jak i szeroko pojętego społeczeństwa, czyli wszystkich, którzy będą 

ponosili koszty planowanych działań, ale równieŜ odnosili korzyści z ich realizacji.  

 Udział społeczeństwa moŜna określić jako stwarzanie społeczeństwu 

moŜliwości wpływania na proces podejmowania decyzji. W przypadku planowania 

gospodarowania wodami oznacza on umoŜliwienie społeczeństwu uczestniczenia 

w procesie opracowania planów gospodarowania wodami na poszczególnych jego 

etapach oraz wpływania na wyniki ich wdraŜania. ZaangaŜowanie poszczególnych 

środowisk zainteresowanych uŜytkowaniem jest nieodzowne w planowaniu 

gospodarowania wodami. Udział społeczeństwa łączący interesy zarówno władz 

lokalnych, regionalnych i państwowych, jak i róŜnych zainteresowanych stron, 

łącznie z organizacjami ekologicznymi ma na celu przede wszystkim zapewnienie 

przychylności dla planowanych działań, które powinny zostać podjęte w dorzeczu. 

Takie podejście ukazujące nie tylko koszty, jakie będzie musiało ponieść 

społeczeństwo, ale równieŜ, a moŜe nawet przede wszystkim wskazujące na 

korzyści, jakie przyniosą wszystkim grupom interesu przyjęte w planie 

gospodarowania wodami działania, pozwoli uniknąć potencjalnych konfliktów na 

etapie realizacji tych działań. Bez efektywnego zaangaŜowania społeczeństwa w 
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proces planowania trudno spodziewać się efektywnej realizacji sporządzonych 

planów i programów działań. Uspołecznienie procesu planowania pozwoli równieŜ 

na: 

− lepszy dostęp do informacji o potrzebach róŜnych uŜytkowników wód 

oraz o wynikających z róŜnicy interesów ograniczeniach, 

− wykorzystanie wiedzy i doświadczeń róŜnych zainteresowanych stron, a 

tym samym formułowanie lepszych jakościowo programów działań i 

planów, 

− zapewnienie przejrzystości i jawności procedurom postępowania na 

etapie tworzenia planów gospodarowania wodami, 

− podniesienie poziomu świadomości społecznej w zakresie problemów 

gospodarczych i ekologicznych związanych z uŜytkowaniem wód. 

 Nie naleŜy takŜe zapominać o edukacyjnych walorach udziału społeczeństwa. 

ZaangaŜowanie przedstawicieli róŜnych środowisk umoŜliwia spojrzenie na 

gospodarowanie wodami z punktu widzenia róŜnego rodzaju uŜytkowników wód, 

pozwala zatem zrozumieć interesy innych, uświadamia konieczność kompromisu.  

 Zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej zgodnie z wymogami unijnymi zostały 

wprowadzone do ustawodawstwa polskiego. Zapisy te zawarto głównie w ustawie 

Prawo Wodne z 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), 

ale takŜe w ustawie Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 

2001 r. nr 62, poz. 627 z późn. zm.), i ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r., nr 

72, poz. 747).  

 W ustawie Prawo wodne nie pojawia się samo pojęcie udziału społeczeństwa, 

wymienione jednak zostały wymagane formy tego procesu: 

− dostęp społeczeństwa do dokumentów źródłowych wykorzystanych do 

opracowania projektów planów gospodarowania wodami na obszarach 

dorzeczy, 

− konsultacje publiczne obligatoryjne do przeprowadzenia na trzech 

etapach opracowania planów gospodarowania wodami, 

− aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów 

środowiskowych, w szczególności w opracowaniu, przeglądzie i 

aktualizacji planów gospodarowania wodami. 
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 Pojęcie „udział społeczeństwa” jest określeniem ramowym i odnosi się do 

wszystkich form uczestniczenia społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji. 

Prawo wodne nie precyzuje, kto powinien być angaŜowany w proces tworzenia 

planów gospodarowania wodami. Przywołuje jedynie określenie „wszystkich 

zainteresowanych w osiąganiu celów środowiskowych” oraz „społeczeństwo”. 

MoŜemy zatem uznać, Ŝe w proces planowania powinny zostać zaangaŜowane 

przede wszystkim zainteresowane strony (tzw. „grupy interesu”), czyli ta część 

społeczeństwa, która odczuje skutki realizacji planów, lub która ma pewien interes 

w podejmowanych działaniach i decyzjach dotyczących środowiska wodnego. 

Będą to w praktyce: 

− przedstawiciele podmiotów gospodarczych sektora publicznego i 

komercyjnego (przedsiębiorstwa komunalne, przedsiębiorstwa 

zuŜywające wodę w procesach technologicznych, przedsiębiorstwa 

usługowe,…), 

− jednostki naukowo-badawcze, 

− przedstawiciele społeczności lokalnych (stowarzyszenia mieszkańców, 

grupy wspólnych interesów, np. rolnicy, wędkarze,…), 

− stowarzyszenia i związki zawodowe, 

− organizacje pozarządowe, społeczne (ekologiczne,…), 

− przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej róŜnych szczebli. 

W procesie planowania nie moŜna równieŜ pominąć szeroko rozumianego 

społeczeństwa.  

 Nie jest moŜliwe, by na kaŜdym etapie procesu planowania zaangaŜować 

wszystkie zainteresowane strony. Wykluczają to zarówno względy finansowe, jak i 

organizacyjne. Nie jest to równieŜ konieczne ze względu na zróŜnicowany wpływ 

poszczególnych grup interesu na rozpatrywane na danym etapie zagadnienia. 

Wybór uczestników powinien być na kaŜdym etapie poprzedzony analizą grup 

interesu, pozwalającą ocenić moŜliwości wkładu danej grupy w planowane 

przedsięwzięcia. Jedynie dostęp do informacji o zagadnieniach, działaniach 

związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami powinien być 

zapewniony całemu społeczeństwu, szerokiemu gronu odbiorców. 

 Ustawa Prawo wodne zobowiązuje do udostępniania informacji oraz do 

przeprowadzenia konsultacji publicznych obligatoryjnie na trzech etapach procesu 

planowania gospodarowania wodami. Kluczowym dla procesu angaŜowania 
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społeczeństwa w proces planowania w gospodarce wodnej jest artykuł 119. ust. 7 i 

9, który zobowiązuje Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej do 

trzykrotnego odwołania się do opinii społecznej w sprawie: 

− „Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów 

gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem 

działań, które naleŜy wprowadzić w drodze konsultacji”, co najmniej na 3 

lata przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan, 

− „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla 

danego obszaru dorzecza”, co najmniej na 2 lata przed rozpoczęciem 

okresu, którego dotyczy plan, oraz 

− „Projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza”, co 

najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan. 

Poprzez podanie tych trzech istotnych dokumentów do publicznej wiadomości 

Prawo wodne nadaje przejrzystość, jawność procesowi tworzenia planu 

gospodarowania wodami. Na kaŜdym etapie konsultacji, w ciągu 6 miesięcy od 

dnia podania do publicznej wiadomości, kaŜdy zainteresowany moŜe składać swoje 

uwagi i komentarze do konsultowanego dokumentu. Prezes Krajowego Zarządu 

zobowiązany jest równieŜ do udostępnienia zainteresowanym materiałów 

źródłowych wykorzystanych do opracowania projektu planu gospodarowania 

wodami. Udostępnienie to odbywa się na uzasadniony wniosek zainteresowanego. 

Istotnym dla procesu udziału społeczeństwa jest równieŜ zapis artykułu 114 

ust. 9, zgodnie z którym plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

winien zawierać opis działań jakie zostały podjęte w celu poinformowania 

społeczeństwa oraz zapewnienia konsultacji publicznych, a takŜe opis zmian jakie 

zostały wprowadzone do planu w wyniku przeprowadzonych konsultacji. Plan 

winien być zatem w duŜej mierze podsumowaniem i uzasadnieniem wszystkich 

wyborów, wynikiem efektów wcześniejszego włączania społeczeństwa w proces 

planowania. 

3. Program konsultacji społecznych w procesie przygotowywania 
planu gospodarowania wodami 

  „Harmonogram i program prac związanych ze sporządzaniem planu 

gospodarowania wodami wraz z zestawieniem działań, które naleŜy 

przeprowadzić w drodze konsultacji”, który jako pierwszy podlega obecnie 
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konsultacjom jest podstawą do dalszych działań zmierzających do osiągnięcia 

dobrego stanu wód i środowiska wodnego. Część graficzna tego dokumentu 

przedstawiona jest w poniŜszej Tabeli 1. 
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„Harmonogram i program…” przedstawia kalendarz wykonywania głównych 

działań zmierzających do sporządzenia planu gospodarowania wodami. Wskazano 

w nim te działania, dla których ustawa Prawo wodne wymaga przeprowadzenia 

konsultacji społecznych. Na tym etapie poszczególne grupy interesu informowane 

są o ogólnym zarysie prac nad opracowaniem planu, o tym, kiedy i które etapy 

opracowywania planu będą mieć miejsce, które jednostki administracyjne będą 

odpowiedzialne za realizowanie działań, oraz na jakich etapach obywatele będą 

mogli brać udział w tworzeniu planu. 

 Jednym z waŜniejszych etapów opracowania planu wskazanych w 

konsultowanym dokumencie jest określenie istotnych problemów gospodarki 

wodnej w dorzeczu, czyli najwaŜniejszych problemów, które mogą stać na 

przeszkodzie do osiągnięcia poprawy stanu środowiska wodnego zgodnie z 

załoŜonymi celami. Ustawa Prawo wodne wymienia ten etap tworzenia planu w 

kontekście przeprowadzenia konsultacji społecznych. Warto podkreślić tu 

znaczenie zasięgania opinii społecznej właśnie na tym etapie procesu planowania. 

Identyfikacja istotnych problemów gospodarki wodnej stanowi jeden z 

podstawowych etapów tworzenia programu działań i planu gospodarowania 

wodami. Działania zaplanowane do realizacji będą bowiem odpowiedzią na 

zdiagnozowane problemy. Konsultacje na tym etapie umoŜliwi ą wzbogacenie 

tworzonych dokumentów planistycznych o wielostronne informacje o stanie 

środowiska wodnego, jego problemach i zagroŜeniach. Ponadto planowane 

działania będą na tyle prawidłowe, na ile oparte będą o doświadczenia jak 

najszerszych grup społeczeństwa. Musimy równieŜ pamiętać, co wspomniano 

powyŜej, Ŝe w pełnej realizacji działań pomocna będzie akceptacja społeczna dla 

planowanych rozwiązań, a akceptacja ta będzie tym większa, im większe będzie 

zaangaŜowanie mieszkańców w tworzenie tych rozwiązań. 

 Następnym, waŜnym krokiem wskazanym w „Harmonogramie i programie 

prac…” będzie opracowanie programu wodno-środowiskowego kraju. Wyjściem 

do opracowania tego programu będzie opracowanie wstępnych programów działań 

w regionach wodnych. Programy te, zwane potocznie programami naprawczymi, to 

nic innego jak lista działań, zarówno inwestycyjnych jak i nieinwestycyjnych, 

których realizacja ma doprowadzić do poprawy stanu wód i środowiska wodnego. 

Programy takie będą opracowywane dla mniejszych, lokalnych obszarów 

zlewniowych na obszarze regionów wodnych. Dopiero w oparciu o programy 
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opracowane na obszarze kaŜdego regionu wodnego, zostanie wypracowany 

kompleksowy program wodno-środowiskowy. Dokument ten zgodnie z ustawą 

poddany zostanie procedurze oceny oddziaływania na środowisko.  

 Wszyscy zainteresowani będą mogli wypowiedzieć się w sprawie programu 

wodno-środowiskowego w kolejnym, trzecim etapie konsultacji, w trakcie którego 

opinii publicznej zostanie udostępniony projekt planu gospodarowania wodami w 

dorzeczu. Plan stanowić będzie podsumowanie procesu planistycznego. Zawierać 

on będzie między innymi charakterystykę obszaru dorzecza, określone do 

spełnienia cele środowiskowe, podsumowanie analiz wpływu działalności 

człowieka na wody i środowisko wodne, podsumowanie analiz ekonomicznych 

korzystania z wód, wreszcie podsumowanie działań zawartych w programie 

wodno-środowiskowym. Ostateczny plan gospodarowania wodami w danym 

obszarze dorzecza zostanie opracowany dopiero po przeprowadzonych 

konsultacjach społecznych i po uwzględnieniu wyników konsultacji. 

 „Harmonogram i program prac….”, oprócz wskazania działań i terminów ich 

realizacji określa równieŜ sposób organizacji konsultacji społecznych.  

 Na poziomie kraju (obszar dorzeczy) proces angaŜowania społeczeństwa 

koordynuje Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Do Prezesa Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej naleŜy kierować uwagi do konsultowanych dokumentów. Na 

tym poziomie istotnym elementem będzie zaangaŜowanie w proces planowania 

Krajowej Rady Gospodarki Wodnej. Jest to ciało opiniodawczo-doradcze, 

skupiające przedstawicieli ogólnopolskich organizacji, które zrzeszają jednostki 

samorządowe, organizacje gospodarcze, społeczne, ekologiczne związane z 

gospodarką wodną, uczelnie, jednostki naukowo-badawcze. Krajowa Rada zgodnie 

z ustawą wyraŜa opinie w sprawach gospodarowania wodami, przedstawia swoje 

propozycje dotyczące poprawy stanu wód, opiniuje projekty planów 

gospodarowania wodami, a więc jak najbardziej zasadnym jest uwzględnienie jej 

na etapie konsultacji społecznych. Dla poszerzenia reprezentacji społecznej 

zaangaŜowanej w tworzenie planu powołane zostało równieŜ Krajowe Forum 

Wodne (KFW). Forum ma stanowić platformę wymiany doświadczeń róŜnych 

środowisk, proponowania przez róŜne grupy interesu rozwiązań prawnych 

obejmujących strategie, polityki, instrumenty finansowe oraz kwestie 

organizacyjne w gospodarce wodnej. Poprzez udział w Krajowym Forum Wodnym 

uczestnicy będą mieli zatem wpływ na strategiczne rozwiązania w gospodarce 



Udział społeczeństwa w planowaniu gospodarowania wodami… 

 155

wodnej. Powołanie forum ma równieŜ nadać przejrzystości, jawności procesowi 

tworzenia planu gospodarowania wodami. Do udziału w Krajowym Forum 

Wodnym zaproszeni zostali przedstawiciele władz odpowiedzialnych za 

planowanie w gospodarce wodnej, uŜytkowników wód oraz stron zaangaŜowanych 

w ochronę wód i mających decydujący wpływ na moŜliwości realizacji poprawy 

stanu wód i środowiska wodnego. Pierwsze Krajowe Forum Wodne, które odbyło 

się dnia 3 kwietnia br. miało charakter informacyjny. Uczestnicy spotkania 

zapoznani zostali ze współczesnym podejściem do zarządzania zasobami wodnymi 

wynikającym ze wstąpienia Polski do UE i przyjęcia wspólnej polityki wodnej. 

Przedstawiona została równieŜ procedura sporządzania planów gospodarowania 

wodami w obszarach dorzeczy jako podstawowych instrumentów gospodarowania 

wodami oraz ich umiejscowienie na tle pozostałych dokumentów planistycznych w 

Polsce. Uczestnicy zostali takŜe poinformowani o stanie zaawansowania prac nad 

opracowaniem planów. Kolejne spotkania KFW organizowane będą na 

poszczególnych etapach zaawansowania prac planistycznych. 

 Dla celów uspołecznienia procesu opracowania planów gospodarowania 

wodami, w połowie 2006 r. została utworzona, pod adresem: www.rdw.org.pl, 

krajowa strona internetowa poświęcona tematyce Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Na stronie tej, obok informacji związanych z procesem wdroŜenia wymogów 

Dyrektywy w Polsce, umieszczane są równieŜ dokumenty poddawane 

konsultacjom społecznym. Znajduje się tu równieŜ interaktywne forum dyskusyjne, 

na którym moŜna wnosić uwagi zarówno do konsultowanych dokumentów, jak i do 

wszelkich kwestii związanych z gospodarowaniem wodami. 

 AngaŜowanie społeczeństwa w tworzenie planu przeprowadzane jest równieŜ 

na poziomie regionów wodnych oraz w szczególnych przypadkach na niŜszych 

poziomach lokalnych. W tym przypadku koordynatorem działań są regionalne 

zarządy gospodarki wodnej. Na tym poziomie jednym z waŜniejszych 

instrumentów konsultacji społecznych są rady gospodarki wodnej regionu 

wodnego. W Polsce mamy osiem regionów wodnych, na obszarze których 

zarządzanie gospodarką wodną sprawuje siedem regionalnych zarządów 

gospodarki wodnej i przy kaŜdym z nich istnieje rada gospodarki wodnej regionu. 

KaŜda Rada Regionu liczy 30 osób reprezentujących przedstawicieli samorządu 

terytorialnego, organizacji gospodarczych, rolniczych, rybackich oraz społecznych 

związanych z gospodarką wodną, jak równieŜ zakładów korzystających z wód. 
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Tym samym stanowi reprezentację społeczną w odniesieniu do obszaru danego 

regionu wodnego i moŜe pełnić istotną rolę w procesie konsultowania działań 

związanych z opracowywaniem planów gospodarowania wodami w odniesieniu do 

obszaru regionu. Celem zaangaŜowania szerszego kręgu społeczeństwa w proces 

planowania gospodarowania wodami w czerwcu ubiegłego roku w regionalnych 

zarządach gospodarki wodnej powołane zostały Komisje ds. Udziału 

Społeczeństwa. Skład kaŜdej Komisji wybrany został spośród szerokiej listy 

instytucji, organizacji i stowarzyszeń w taki sposób, by zachowana została 

równowaga pomiędzy uŜytkownikami wód, administracją rządową i samorządową 

oraz organizacjami pozarządowymi reprezentowanymi łącznie w Radzie i Komisji 

danego regionu wodnego. Podobnie jak Rada, Komisja w aktywny sposób 

uczestniczy w poszczególnych etapach opracowywania planów gospodarowania 

wodami. Z początkiem bieŜącego roku na obszarach wszystkich regionów 

wodnych odbyły się juŜ spotkania zarówno Rad Gospodarki Wodnej Regionu 

Wodnego, jak i Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, w trakcie których 

konsultacjom poddany został „Harmonogram i program prac….”.  

 Celem usprawnienia procesu konsultacji społecznych poszczególne regionalne 

zarządy gospodarki wodnej utworzyły na swoich stronach internetowych 

dyskusyjne fora wodne. Na forach tych umieszczony został „Harmonogram i 

program prac…” poddawany obecnie konsultacjom, tu umieszczane będą kolejne 

wstępnie opracowane dokumenty. Na forach tych moŜna równieŜ wnosić uwagi, 

komentarze do opiniowanych dokumentów, a tym samym brać udział w procesie 

planowania i wpływać na kształtowanie środowiska wodnego. 

4. Podsumowanie 

 Wszystkie opisane powyŜej działania podejmowane przed administrację, 

związane z informowaniem społeczeństwa o tworzeniu planu gospodarowania 

wodami oraz z konsultowaniem poszczególnych etapów tego procesu są bardzo 

istotnym elementem planowania gospodarowania wodami. Jednak administracja 

odpowiedzialna za gospodarowanie wodami winna nie tylko zapewnić dostęp 

obywateli do informacji o środowisku wodnym, nie tylko zapewnić moŜliwość 

składania uwag do dokumentów planistycznych, ale równieŜ zaangaŜować 

społeczeństwo w poprawę stanu środowiska wodnego. Zachęcanie społeczności do 

udziału w procesach decyzyjnych w odniesieniu do gospodarowania wodami 
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stanowi powaŜne wyzwanie stojące przed polską administracją odpowiedzialną za 

gospodarkę wodną. Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach 

związanych ze środowiskiem naturalnym, a w szczególności w kwestiach 

gospodarki wodnej jest zagadnieniem, które nie posiada w Polsce długiej tradycji. 

Społeczeństwo polskie rzadko uczestniczy w publicznych debatach dotyczących 

zagadnień związanych z gospodarką wodną. Dlatego tak istotne jest wskazanie 

społeczeństwu korzyści, jakie niesie ze sobą czyste środowisko wodne. Wskazanie 

szans rozwoju, jakie stwarzają mieszkańcom czyste rzeki.  

 Partnerstwo między odpowiednimi władzami, a stronami zaangaŜowanymi od 

samego początku w tworzenie planu gospodarowania wodami przyczyni się do 

powodzenia w jego wdraŜaniu. Informowanie społeczeństwa o poszczególnych 

etapach planowania, objaśnianie zagadnień związanych z gospodarką wodną, jak 

równieŜ wspólne uzgadnianie działań i uzasadnianie podejmowanych decyzji 

przyczyni się do uzyskania akceptacji co do realizowanych działań. Działania te 

wsparte aktywnym angaŜowaniem społeczności w poprawę stanu środowiska 

wodnego sprawią, Ŝe rzeki staną się na powrót bliskie człowiekowi. 
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