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Abstrakt 
 Zgodnie z harmonogramem prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania 
wodami dla obszarów dorzeczy, 22 grudnia 2007 r. udostępniono do publicznej wiadomości 
wstępnie opracowany „Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów 
dorzeczy”. Dokument ten, odnoszący się do wyznaczonych w Polsce 10 obszarów dorzeczy, 
został opracowany na podstawie raportów dotyczących istotnych problemów opracowanych 
przez siedem regionalnych zarządów gospodarki wodnej. 
 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie dokonał identyfikacji istotnych 
problemów dla poszczególnych regionów wodnych z obszaru swojego działania, z 
uwzględnieniem 11 zlewni bilansowych, w tym zlewni Sanu. Określenie istotnych problemów 
gospodarki wodnej, czyli najwaŜniejszych problemów, które mogą utrudnić osiągnięcie 
dobrego stanu wód i środowiska wodnego, jest istotnym etapem tworzenia planów 
gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy, poniewaŜ odpowiedzią na zdiagnozowane 
problemy będą planowane do realizacji działania. Problemy związane z wodą i środowiskiem 
wodnym są w odmienny sposób, niejednokrotnie sprzeczny ze sobą, postrzegane przez róŜne 
środowiska zainteresowane gospodarowaniem wodami. Dlatego RZGW w Krakowie zaprosił 
do wstępnej identyfikacji przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, jak i róŜnych 
środowisk zainteresowanych uŜytkowaniem wód, łącznie z organizacjami pozarządowymi, 
ekologicznymi. Podstawę dla dalszej identyfikacji istotnych problemów stanowiły wyniki 
ankietyzacji przeprowadzonej wśród wojewodów, marszałków, wojewódzkich inspektorów 
ochrony środowiska, dyrektorów parków narodowych z obszaru działania RZGW w Krakowie. 
Wypracowany w oparciu o raporty regionalne „Przeglądu istotnych problemów gospodarki 
wodnej dla obszarów dorzeczy” poddawany jest obecnie dyskusjom w trakcie spotkań 
konsultacyjnych organizowanych przez RZGW w Krakowie w terenie w ramach II tury 
konsultacji społecznych. 
 Niniejszy referat przedstawia rozwiązania zastosowane przez RZGW w Krakowie do 
identyfikacji istotnych problemów gospodarki wodnej oraz zestawia uzyskane rezultaty na 
przykładzie istotnych problemów opracowanych dla zlewni Sanu. 
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1. Wstęp 

W 2004 r., realizując zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), rozpoczęto w 

Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, działania zmierzające do 

poprawy stanu środowiska wodnego. Celem nadrzędnym tych działań jest osiągnięcie 

dobrego stanu wszystkich wód do roku 2015. Oznacza to, Ŝe do roku 2015 naleŜy 

doprowadzić wody do stanu bliskiego naturalnemu, niezmienionemu przez działalność 

człowieka. Podstawowym narzędziem umoŜliwiającym osiągnięcie tego celu są 

zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną opracowywane obecnie plany gospodarowania 

wodami dla obszarów dorzeczy. Plany te winny zapewnić poprawę stanu wód i 

środowiska wodnego, ochronę przed dalszym pogarszaniem stanu wód, ograniczenie i 

eliminowanie zanieczyszczeń wód oraz wspieranie zrównowaŜonego rozwoju. 

Podstawą poprawy stanu wód będą zawarte w planach gospodarowania wodami 

programy działań, które pozwolą osiągnąć dobry stan wód przy jak najrozsądniejszych 

kosztach. Programy działań obejmować będą działania inwestycyjne i 

nieinwestycyjne, dotyczące wszystkich sektorów gospodarki, których realizacja winna 

doprowadzić do rozwiązania problemów związanych z brakiem wody (lub teŜ jej 

okresowym namiarem w okresie powodzi), ze złą jej jakością oraz z degradacją 

środowiska wodnego. Planowane do realizacji działania będą na tyle prawidłowe, na 

ile problemy zostaną właściwie zdiagnozowane. Stąd teŜ identyfikacja istotnych 

problemów gospodarki wodnej stanowi waŜny element w procesie planowania. 

Niniejszy referat opisuje na przykładzie problemów określonych dla zlewni rzeki 

San proces identyfikacji istotnych problemów gospodarki wodnej przeprowadzony 

róŜnymi podejściami. 

2. Identyfikacja istotnych problemów gospodarki wodnej i jej rola 
w procesie planowania 

Ustawa Prawo wodne, ani teŜ Ramowa Dyrektywa Wodna, nie podają definicji 

istotnych problemów gospodarki wodnej, ani teŜ szczegółowych wytycznych w 

zakresie ich identyfikacji. O istotnych problemach mowa jest jedynie w artykule 

119 ust.7 ustawy Prawo wodne (realizującym zapis art. 14 RDW), który zobowiązuje 

do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących trzech dokumentów 

planistycznych: 
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� harmonogramu i programu prac związanych z tworzeniem planów 

gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy, 

� przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy, 

� projektów planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy. 

Mając na uwadze nadrzędny cel planów gospodarowania wodami moŜna przyjąć, 

Ŝe istotne problemy gospodarki wodnej, to najwaŜniejsze problemy, które mogą stać 

na przeszkodzie w osiągnięciu dobrego stanu wód i środowiska wodnego. Określenie 

podstawowych problemów wiąŜe się zatem z identyfikacją barier w zintegrowanym 

gospodarowaniu wodami zmierzającym do osiągnięcia celów środowiskowych. 

Identyfikacja problemów powinna dotyczyć wszystkich aspektów gospodarowania 

wodami. 

Biorąc pod uwagę cały cykl planowania identyfikacja istotnych problemów 

gospodarki wodnej stanowi etap przejściowy między analizą wpływu działalności 

człowieka na środowisko wodne, a opracowaniem programów działań naprawczych. 

Nie bez przyczyny identyfikacja istotnych problemów pojawia się w ustawie Prawo 

wodne w kontekście konsultacji społecznych. Taki zapis zwraca uwagę na znaczenie 

zasięgania opinii społecznej właśnie na tym etapie procesu planowania. Działania 

naprawcze będą miały wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną całego 

społeczeństwa. Ich realizacja przyniesie zapewne moŜliwości rozwoju zarówno dla 

róŜnych gałęzi gospodarki, jak i zwykłych ludzi, jednak wdroŜenie działań wiązać się 

równieŜ będzie z ograniczeniami i konsekwencjami finansowymi, które odczują 

wszyscy. Dlatego istotne jest, by działania te były odpowiedzią na właściwie 

zdiagnozowane problemy. Konsultacje społeczne na tym etapie umoŜliwiają 

wzbogacenie tworzonych dokumentów planistycznych o wielostronne informacje o 

stanie środowiska wodnego, jego problemach i zagroŜeniach oparte na 

doświadczeniach jak najszerszych grup społeczeństwa. NaleŜy równieŜ pamiętać, Ŝe w 

realizacji działań pomocna będzie akceptacja społeczna dla planowanych rozwiązań, a 

akceptacja ta będzie tym większa, im większe będzie zaangaŜowanie społeczne w 

określenie problemów i tworzenie tych rozwiązań. 

3. Etapy identyfikacji istotnych problemów 

Istotne problemy gospodarki wodnej określone zostały etapowo. W pierwszej 

kolejności, na poziomie krajowym opracowany został „ Katalog istotnych problemów 
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gospodarki wodnej”  w oparciu o analizy dokonane przez poszczególne regionalne 

zarządy gospodarki wodnej. 

Grupa Dziedzina Problem 

zagadnienia 
ilościowe 

zasoby 
dyspozycyjne wód 
śródlądowych 

nadmierne rozdysponowanie zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych 

wykorzystywanie wód podziemnych do celów 
niekonsumpcyjnych 

niekorzystne zmiany reŜimu wód 
powierzchniowych 

zagadnienia 
jakościowe 

stan jakościowy 
wód 

odprowadzanie nieoczyszczonych i 
niedostatecznie oczyszczonych ścieków 
komunalnych i przemysłowych oraz wód 
chłodniczych 
niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich i 
rekreacyjnych 

zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł 
rolniczych 

odprowadzanie zanieczyszczeń ze stawów 
rybnych 

zanieczyszczenia odciekami ze składowisk 
odpadów 

zanieczyszczenia wodami opadowymi 

zaśmiecenie koryt rzek i potoków 

zagroŜenie jakości wód podziemnych nie 
posiadających izolacji utworami 
nieprzepuszczalnymi 

zagadnienia 
morfologiczne 

morfologia wód 
naturalnych 

eksploatacja kruszyw z koryt rzek i dolin 
rzecznych 

zaburzenia ciągłości biologicznej rzek i 
potoków 
zmiana naturalnych warunków 
hydromorfologicznych wód powierzchniowych 
poprzez zabudowę hydrotechniczną i regulację 
rzek i potoków 
utrzymanie i uŜytkowanie szlaków wodnych i 
akwenów portowych 

morfologia i 
uŜytkowanie 
zlewni 

utrata naturalnej retencji zlewni 

eksploatacja górnicza oraz tereny 
zdegradowane 
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zagroŜenie ekosystemów od wód zaleŜnych 

zjawiska 
ekstremalne 

wezbrania 
powodziowe ochrona przed powodzią 

susza 
hydrologiczna przeciwdziałanie skutkom suszy 

Inne 

aspekty społeczne 
występujące konflikty interesów uŜytkowników 

niedostateczna edukacja i świadomość 
ekologiczna społeczeństwa 

aspekty 
ekonomiczne i 
finansowe 

nieodpowiedni system opłat i dopłat 

brak dostatecznego finansowania gospodarki 
wodnej 

aspekty 
organizacyjne 

brak współdziałania instytucji w zakresie 
wydawania pozwoleń wodnoprawnych i 
kontroli gospodarowania wodami; 
 problemy organizacyjno kompetencyjne 
utrudniające sprawne zarządzanie zasobami 
wodnymi; 
rozproszona struktura zarządzania zasobami 
wodnymi; 

brak systemu przekazywania i udostępniania 
danych dot. gospodarki wodnej; utrudniony 
obieg informacji; 
brak spójności pomiędzy bazami danych o 
środowisku w róŜnych instytucjach 

brak organizacji odbioru segregowanych 
odpadów, punktów skupu butelek itp. 

aspekty prawne 

niespójność i niejednoznaczność przepisów 
prawnych 

brak legislacyjnych rozwiązań promujących 
proekologiczne kierunki w zagospodarowaniu 
przestrzennym 

W analizach brano pod uwagę istniejący stan gospodarki wodnej, uwarunkowania 

hydrograficzne, sposób uŜytkowania terenu, infrastrukturę gospodarki wodnej i 

obszary chronione. Ostatecznie wypracowano listę 29 najwaŜniejszych problemów 

związanych z gospodarowaniem wodami, z których 20 stanowiły problemy 

„techniczne”, które pogrupowano na zagadnienia ilościowe, jakościowe, 

morfologiczne oraz zjawiska ekstremalne, a pozostałe dziewięć problemów dotyczyły 
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aspektów finansowych, ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych oraz 

społecznych. 

„Katalog istotnych problemów gospodarki wodnej” stanowił podstawę identyfikacji 

istotnych problemów na poziomie regionalnym. Wszystkie regionalne zarządy 

opracowały raporty dotyczące istotnych problemów na obszarze ich działania, w 

oparciu o które opracowano w dalszej kolejności „Raport dotyczący istotnych 

problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy w Polsce”. W oparciu o 

„Raport…” opracowano „Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla 

obszarów dorzeczy”, który został poddany wspomnianym powyŜej konsultacjom 

społecznym. 

Istotne problemy gospodarki wodnej zostały określone przez RZGW w Krakowie 

dla poszczególnych regionów wodnych, z uwzględnieniem podziału na mniejsze 

zlewnie, wydzielone na potrzeby prowadzenia analiz. Jedną z tych zlewni jest zlewnia 

rzeki San (mapa 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: Obszar działania RZGW w Krakowie z podziałem na obszary, dla 
których określane były istotne problemy gospodarki wodnej. 

4. ZaangaŜowanie środowisk społecznych i zawodowych w 
identyfikacj ę istotnych problemów 

PoniewaŜ problemy związane z wodą i środowiskiem wodnym są w odmienny 

sposób, niejednokrotnie sprzeczny ze sobą, postrzegane przez róŜne środowiska 

zainteresowane gospodarowaniem wodami, RZGW w Krakowie zaprosił do dyskusji 
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o najwaŜniejszych problemach członków Rady Gospodarki Wodnej Regionu 

Wodnego Górnej Wisły oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. Te dwa 

opiniodawczo-doradcze ciała skupiają łącznie 46 osób reprezentujących interesy 

zarówno władz lokalnych i regionalnych, jak i róŜnych środowisk zainteresowanych 

uŜytkowaniem wód na obszarze działania RZGW w Krakowie, łącznie z 

organizacjami pozarządowymi, ekologicznymi. W trakcie zorganizowanego spotkania 

zostali zaproszeni do aktywnego włączenia się w identyfikację istotnych problemów 

gospodarki wodnej. Do dyskusji zostali równieŜ zaproszeni przedstawiciele Zarządów 

Zlewni RZGW w Krakowie, jako osoby posiadające duŜą wiedzę na temat 

omawianego obszaru. 

Podstawą do dyskusji był wspomniany wyŜej „Katalog istotnych problemów 

gospodarki wodnej”. Dyskusja prowadzona była równolegle w siedmiu grupach 

dotyczących odrębnych zlewni na obszarze działania RZGW w Krakowie. Kryterium 

przydziału uczestników do 

danej grupy stanowił przede 

wszystkim obszar działalności 

instytucji i organizacji przez 

nich reprezentowanych, ale 

równocześnie starania, aby w 

kaŜdej grupie spotkali się 

przedstawiciele róŜnych grup 

interesu tj. administracji 

rządowej i samorządowej, uŜytkowników (sektor komunalny, przemysłowy, rolniczy, 

itp.), organizacji pozarządowych w tym ekologicznych, stowarzyszeń 

reprezentujących interesy zawodowe, itp. KaŜda z grup dysponowała materiałami 

informacyjnymi w postaci mapy danej zlewni z naniesionymi miejscami poboru 

kruszyw, z zabudową hydrotechniczną poprzeczną i podłuŜną na tle scalonych części 

wód powierzchniowych oraz mapy z punktami poboru wody powierzchniowej, wody 

podziemnej i punktami zrzutu ścieków. Jednym z omawianych w trakcie dyskusji 

obszarów była zlewnia Sanu. 
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W toku dyskusji, w oparciu o znajomość 

terenu, uczestnicy wspólnie ustalali, które z 

określonych w katalogu problemów występują 

w danej zlewni, które nie dotyczą omawianego 

obszaru oraz o jakie problemy przeszkadzające 

na danym terenie w osiągnięciu dobrego stanu 

wód i środowiska wodnego naleŜy katalog 

uzupełnić. W efekcie dyskusji kaŜda grupa 

wypracowała własny katalog najwaŜniejszych 

problemów stojących na przeszkodzie w 

osiągnięciu celów środowiskowych w danej 

zlewni. Następnie uczestnicy kaŜdej z grup 

dokonali hierarchizacji zidentyfikowanych w 

wyniku dyskusji problemów. 

W odniesieniu do zlewni Sanu uczestnicy uznali za najistotniejsze: 

1. Problem ochrony przed powodzią – dyskusja wykazała jednak róŜnice w 

postrzeganiu tego problemu przez uczestników. Okazało się, Ŝe róŜne środowiska 

i grupy interesu w róŜny sposób interpretują ten problem. Dla jednych problem 

ochrony przed powodzią wiąŜe się z brakiem moŜliwości zapewnienia pełnej 

ochrony przed powodzią w wyniku niedostatecznych środków finansowych, bądź 

teŜ w wyniku innych ograniczeń, np. związanych z niemoŜnością zabudowy 

hydrotechnicznej na obszarach ochrony siedlisk. Inni uczestnicy przez problem 

ochrony przed powodzią rozumieli wręcz przeciwnie skutki hydrotechnicznej 

ochrony przed powodzią, nie uwzględniającej potrzeb środowiska naturalnego. 

Dyskusja uwidoczniła konieczność precyzyjnego nazywania identyfikowanych 

problemów oraz przejrzystego objaśniania, czego omawiany problem 

rzeczywiście dotyczy. 

2. Zaśmiecanie koryt rzek. 

3. Przeciwdziałanie skutkom suszy. 

4. Brak dostatecznego finansowania gospodarki wodnej – problem ten był równieŜ 

w róŜny sposób postrzegany przez uczestników dyskusji. Większość faktycznie 

dostrzegała jako problem niskie finansowanie zadań związanych z gospodarką 

wodną, pojawiły się jednak opinie, Ŝe istnieją źródła finansowania gospodarki 

wodnej, ale są one trudno dostępne, bądź teŜ zadania gospodarki wodnej są 
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formułowane w niewłaściwy sposób, co utrudnia pozyskiwanie na ich realizację 

środków, głównie unijnych. W dyskusji wspólnie uznano za problem niski 

poziom finansowania gospodarki wodnej z budŜetu państwa. 

5. Niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich i rekreacyjnych. 

W trakcie dyskusji jako istotne wyłoniły się równieŜ eksploatacja kruszyw 

z koryt rzek i dolin rzecznych oraz niedostateczna edukacja i świadomość ekologiczna 

społeczeństwa. Uczestnicy uzupełnili dyskutowany katalog problemów 

o negatywny wpływ ocieplenia klimatu na zasoby dyspozycyjne wód 

powierzchniowych. 

5. Raport dotyczący istotnych problemów gospodarki wodnej – 
istotne problemy w zlewni Sanu 

Kolejnym krokiem było opracowanie „Raportu dotyczącego istotnych problemów 

gospodarki wodnej w regionach wodnych z obszaru działania RZGW w Krakowie”. 

Raport ten został opracowany w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone wśród 

wszystkich wojewodów, marszałków, wojewódzkich inspektorów ochrony 

środowiska, dyrektorów zarządów melioracji i urządzeń wodnych, zarządów zlewni i 

dyrektorów parków narodowych ze swojego obszaru działania. Instytucje te zostały 

wybrane do ankietyzacji, poniewaŜ administrują wodami powierzchniowymi lub 

prowadzą monitoring wód i kontrolują przestrzeganie przepisów prawa przez 

uŜytkowników, albo teŜ prowadzą politykę w zakresie planowania przestrzennego i 

rozwoju województw, a takŜe podejmują decyzje administracyjne, które ustalają 

warunki korzystania ze środowiska, dla szczególnie znaczących uŜytkowników. 

KaŜda z ankietowanych instytucji otrzymała, dla poszczególnych zlewni „arkusze 

oceny istotnych problemów gospodarki wodnej” bazujące na wspomnianym wyŜej 

katalogu istotnych problemów, z prośbą o wskazanie najwaŜniejszych problemów w 

swoim obszarze działania oraz ich hierarchizację. Przy identyfikacji problemów na 

poziomie regionów wodnych nie wzięto pod uwagę grupy problemów 

uwzględniających aspekty finansowe, ekonomiczne, prawne i organizacyjne oraz 

społeczne. Uznano, Ŝe ta grupa problemów występuje w całej Polsce i wiąŜe się z 

koniecznością dyskusji dotyczącej mechanizmów i instrumentów zarządzania w 

gospodarce wodnej na poziomie krajowym. 

W rezultacie badań ankietowych otrzymano kilkadziesiąt arkuszy ocen, 

sporządzonych dla wybranych części zlewni, odpowiadających obszarom działania 
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poszczególnych instytucji. PoniewaŜ obszary działania ankietowanych instytucji nie 

odpowiadają podziałowi hydrograficznemu, dla uzyskania porównywalnych wyników 

przeprowadzono szereg analiz i przeliczeń, otrzymując w efekcie arkusze ocen 

istotnych problemów dla kaŜdej z trzynastu zlewni na obszarze działania RZGW w 

Krakowie. 

W dalszej kolejności dokonano hierarchizacji wskazanych problemów dla 

poszczególnych zlewni bilansowych w regionie Górnej Wisły (bez uwzględnienia 

zlewni obejmujących części międzynarodowych dorzeczy Dniestru i Dunaju) w 

oparciu o dwa warianty: 

� w wariancie 1 przedstawiono znaczenie danego problemu (wyraŜone w 

punktach) w odniesieniu do kaŜdej zlewni bilansowej i zarazem procentowo 

wyraŜony udział danego problemu w sumie wszystkich wskazanych 

istotnych problemów regionu wodnego. Wynik ten otrzymano przez 

zsumowanie punktów przyznanych danemu problemowi w arkuszach ocen 

sporządzonych dla poszczególnych jedenastu zlewni bilansowych regionu 

wodnego Górnej Wisły, 

� w wariancie 2 przedstawiono procentowo wyraŜony udział danego problemu 

w sumie istotnych problemów wskazanych w regionie wodnym Górnej 

Wisły, a jednocześnie dla kaŜdego problemu procentowo wyraŜony udział 

dla kaŜdej zlewni bilansowej. W szczególności, dla uzyskania 

porównywalności wyników oceny problemów w poszczególnych zlewniach 

bilansowych, opracowano współczynnik korekcyjny ∆, który uwzględnia 

parametry charakteryzujące zlewnie bilansowe: pobór wody, długość 

cieków, powierzchnię zlewni, zrzut ścieków, sztuczną retencję. 

Przeprowadzona w opisany sposób analiza dla zlewni rzeki San pokazała, Ŝe 

największe znaczenie nadano problemom z grupy zagadnień jakościowych, czyli 

wpływającym w negatywny sposób na jakość wód i środowiska wodnego. Wśród 

ośmiu problemów wskazanych za najistotniejsze, połowę stanowiły właśnie problemy 

jakościowe. Biorąc jednak pod uwagę hierarchię waŜności problemów, największą 

wagę nadano problemom z grupy zjawisk ekstremalnych. Za istotne wskazano 

równieŜ problemy wpływające na zmianę warunków morfologicznych. Za 

najwaŜniejsze, zgodnie z uzyskaną w wyniku analizy hierarchią waŜności, uznano 

następujące problemy: 

1. ochronę przed powodzią; 
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2. przeciwdziałanie skutkom suszy; 

3. zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych; 

4. zagroŜenie ekosystemów od wód zaleŜnych; 

5. zanieczyszczenia wodami opadowymi, 

6. utratę naturalnej retencji zlewni, 

7. niedostateczną sanitację obszarów wiejskich i rekreacyjnych; 

8. zaśmiecenie koryt rzek i potoków. 

Z katalogu istotnych problemów nie uznano za istotne jedynie dwóch – zagroŜenia 

jakości wód podziemnych nie posiadających izolacji utworami nieprzepuszczalnymi 

oraz utrzymania i uŜytkowania szlaków wodnych i akwenów portowych. 
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W oparciu o raporty dotyczące istotnych problemów gospodarki wodnej dla 

obszarów regionów wodnych, opracowane przez poszczególne regionalne zarządy, na 

poziomie krajowym opracowano „Raport dotyczący istotnych problemów gospodarki 

wodnej dla obszarów dorzeczy”. „Raport…” ten stanowił podstawę opracowania 

„Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”, który 

został oddany do uwag opinii społecznej w trakcie II tury konsultacji społecznych, 

które trwały od 22 grudnia 2007 do 22 czerwca 2008 r. 

6. Konsultacje społeczne dotyczące „Przeglądu istotnych 
problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy” 

Konsultacje społeczne „Przeglądu istotnych problemów…” prowadzone były 

przez RZGW w Krakowie róŜnymi sposobami. Uwagi pozyskiwane były między 

innymi podczas spotkań konsultacyjnych organizowanych na obszarach większych 

zlewni, między innymi na obszarze zlewni rzeki San. Na tym terenie zorganizowano 

łącznie cztery spotkania – trzy na obszarze Górnego Sanu oraz w polskiej części 

obszaru dorzecza Dniestru (Jarosław, Przemyśl, Ustrzyki Górne) oraz jedno spotkanie 

na obszarze Dolnego Sanu (LeŜajsk). W spotkaniach wzięli udział m.in. 

przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej, uŜytkowników wód (usługi 

komunalne, zakłady produkcyjne, leśnictwo, rolnictwo, związki wędkarskie) oraz 

organizacji, których celem jest ochrona środowiska. Spotkania prowadzone były w 
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formie warsztatów, w trakcie których uczestnicy we wspólnej dyskusji określali 

najwaŜniejsze problemy związane z gospodarką wodną na swoim obszarze. 

Pomimo sporej róŜnicy w postrzeganiu 

najwaŜniejszych problemów gospodarki wodnej, 

na wszystkich spotkaniach uczestnicy wskazali za 

istotne zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł 

rolniczych (zanieczyszczenia pochodzące z 

pastwisk, zanieczyszczenia z gospodarstw rolnych 

i hodowlanych, zanieczyszczenia ze 

składowanych pestycydów). Większość uczestników spotkań uznała równieŜ za 

istotną niewystarczającą sanitację terenów wiejskich oraz wykorzystywanych 

rekreacyjnie. Problem ten był najczęściej łączony z problemem odprowadzania 

nieoczyszczonych i niedostatecznie 

oczyszczonych ścieków komunalnych i 

przemysłowych (uczestnicy w róŜny sposób 

formułowali wskazywane problemy: jako 

zanieczyszczenia pochodzące z gospodarstw 

domowych, zanieczyszczenia z nieprawidłowo 

działających oczyszczalni ścieków). Wśród 

problemów wpływających negatywnie na jakość wód i środowiska wodnego 

uczestnicy spotkań wskazywali równieŜ na zaśmiecanie koryt rzek i potoków 

(zanieczyszczenie śmieciami koryt rzek) oraz zanieczyszczenia ze składowisk 

odpadów. Mocno 

sygnalizowany był 

równieŜ problem 

ochrony przed 

powodzią. Jako 

problem, lub raczej 

przyczynę 

istniejącego stanu wód często wskazywano brak 

dostatecznego finansowania gospodarki wodnej (brak 

środków finansowych na realizację inwestycji 

związanych z wdroŜeniem RDW, brak programów unijnych dla biednych rejonów – 

np. dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków, brak środków finansowych 
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na gospodarkę wodno-ściekową) oraz niedostateczną edukację i świadomość 

ekologiczną mieszkańców i inwestorów. 

Podczas spotkań uczestnicy wskazali na sporo problemów nie wymienionych ani 

w raporcie regionalnym, ani w konsultowanym „Przeglądzie istotnych problemów…”, 

m.in. na: 

� zabudowę mieszkalną w dolinach cieków na terenach naraŜonych na zalanie 

wodami powodziowymi (ze względu na brak prawnie wyznaczonych terenów 

zalewowych), 

� zanieczyszczenia transgraniczne – problem ten wynika ze specyfiki obszaru, 

zanieczyszczenia z Ukrainy dostają się dopływami do rzeki San, 

� skutki działalności bobrów – lokalne podtopienia, uszkodzenia wałów, nasypów 

dróg, zmiany przebiegu koryta,…. 

Pojawiały się równieŜ problemy wynikające ze specyfiki lokalnej lub teŜ 

sygnalizowane jedynie przez część uczestników. Na jednym ze spotkań wskazano na 

przykład na zagroŜenie zanieczyszczeniami ropopochodnymi w Łodynie, gdzie 

prowadzone jest wydobycie ropy naftowej, z kolei na innym spotkaniu sygnalizowano 

zabudowę terenów cennych przyrodniczo oraz brak właściwych rozwiązań w 

sytuacjach kryzysowych (np. brak moŜliwości dojazdu ze sprzętem pływającym do 

rzeki). 

Podsumowanie 

Opisana w niniejszym referacie identyfikacja istotnych problemów gospodarki 

wodnej na przykładzie zlewni Sanu przeprowadzona została etapowo róŜnymi 

podejściami, które w zasadniczy sposób róŜniły się od siebie: 

� środowiskami zaangaŜowanymi w diagnozę problemów – raport regionalny 

opracowany był w oparciu o badania ankietowe prowadzone wśród administracji 

rządowej i samorządowej, w spotkaniach uczestniczyli równieŜ przedstawiciele 

uŜytkowników wód oraz organizacji pozarządowych, 

� poziomem odniesienia dyskusji dotyczącej istotnych problemów – na spotkaniach 

uczestnicy określali przede wszystkim problemy lokalne, odnoszące się do 

małych obszarów zlewniowych, czy administracyjnych, w raporcie regionalnym 

określano problem w skali całej zlewni Sanu, 

� sposobem prowadzenia identyfikacji problemów – raport regionalny powstał w 

oparciu o badania ankietowe oraz wiedzę ekspercką, problemy określone na 
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spotkaniach były efektem dyskusji róŜnych środowisk zainteresowanych 

uŜytkowaniem lub ochroną środowiska wodnego. Nie wszędzie dokonywana była 

równieŜ hierarchizacja wskazanych problemów. 

Mimo tak róŜnych podejść przy określaniu problemów gospodarki wodnej, 

identyfikacja wykazała zbieŜność co do grupy problemów uznanych za najwaŜniejsze. 

Do najczęściej sygnalizowanych naleŜą problemy wpływające negatywnie na jakość 

wód i środowiska wodnego oraz problemy związane z ochroną przed powodzią. 

RóŜna jednak była hierarchia istotnych problemów. RoŜne środowiska, na róŜnych 

poziomach planowania w odmienny sposób postrzegają wagę występujących 

problemów. RóŜnice te powinny być brane pod uwagę przez planistów zarówno przy 

określaniu problemów, jak i przy wypracowywaniu rozwiązań naprawczych 

chociaŜby ze względu na konieczną do uzyskania akceptację dla proponowanych 

działań. Identyfikacja istotnych problemów gospodarki wodnej, podobnie, jak dalsze 

etapy planowania, powinna zatem przebiegać w oparciu o współpracę róŜnych 

środowisk zainteresowanych uŜytkowaniem środowiska wodnego i jego ochroną. 

Wskazane jest równieŜ prowadzenie działań planistycznych oddolnie, czyli w 

pierwszej kolejności na poziomie lokalnym, tym bardziej, Ŝe działania naprawcze 

opracowane zostaną w odniesieniu do mniejszych obszarów zlewniowych (części 

wód). Jedynie partnerstwo między odpowiednimi władzami a stronami 

zaangaŜowanymi w tworzenie planów na róŜnych poziomach planowania moŜe 

przyczynić się do powodzenia w ich wdraŜaniu. 
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