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Warszawa, 3 grudnia 2014 r. 

INFORMACJA O STANIE PRAC 



Zakres prac obejmuje opracowanie projektów planów 

przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Górnej 

Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru ze sporządzeniem dla nich 

prognoz oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem 

strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz 

opracowanie ostatecznych wersji planów. 



Obszar regionu wodnego Górnej Wisły o powierzchni 48 032 km2 obejmuje 

tereny 5 województw, 475 gmin, 61 powiatów, podzielonych granicą wododziału.    



Obszar regionu wodnego Czarnej 

Orawy o powierzchni 388 km2 znajduje 

się w jednym województwie, jednym 

powiecie i obejmuje tereny 4 gmin, 

podzielonych granicą wododziału.    



Obszar regionu wodnego Dniestru  

o powierzchni 233 km2 znajduje się  

w jednym województwie, jednym 

powiecie i obejmuje tereny 2 gmin, 

podzielonych granicą wododziału.  



REALIZACJA 

W listopadzie 2013 r. podpisano umowę z NFOŚiGW na wykonanie zadania: 

„Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych w 

obszarach działania RZGW w Krakowie” (zapewnienie finansowania luty 2014 r.). 

 

- Szacunkowy, całkowity koszt realizacji zadania : 400 000,00 zł (wg. umowy jw.) 

 

- Termin realizacji zadania : 15.11.2015 r. 



REALIZACJA 

Do końca lutego 2014 r. zgromadzono dane do przygotowywania projektów 

planów (IMGW, PIG, IUNG Puławy). 

 

RZGW w Krakowie w lutym 2014 r. wystąpił o zakresy prognozy ooś do: 

 

-  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Głównego Inspektora 

Sanitarnego – dla regionu wodnego Górnej Wisły; 

-  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Małopolskiego    

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – dla regionu wodnego 

Czarnej Orawy; 

-  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Podkarpackiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – dla regionu wodnego 

Dniestru 

 

Odpowiedzi uzyskano w terminie, w marcu 2014 r. 



REALIZACJA 

RZGW w Krakowie w maju 2014 r. przystąpił do konsultacji poprzez: 

 

1. Zawiadomienie  (21-dni) o przystąpieniu do opracowywania projektu Planu 

przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Górnej Wisły, Czarnej 

Orawy i Dniestru wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko na 

podstawie Ustawy ooś (OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 15 maja 2014 r.) – wpłynęło kilka uwag. 

2. Podanie do publicznej wiadomości (6 m-cy) projektów harmonogramów  

i programów prac związanych z przygotowaniem Planu przeciwdziałania 

skutkom suszy w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru 

wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na 

podstawie ustawy Prawo wodne (OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 15 maja 2014 r.) – brak uwag.  



REALIZACJA 

Informacje zamieszczono na stronie internetowej RZGW w Krakowie  

i jednocześnie przesłano informację do wszystkich wojewodów (5), marszałków 

(5), gmin (477), powiatów (61), RDOŚ (5), GDOŚ, GIS, WSSE (5), IUNG Puławy, 

IMGW, ITP. Talenty, PIG - Oddziały (4) i innych.   

 

Wpłynęło kilka uwag do założeń planu, brak uwag do harmonogramu. 



REALIZACJA 

RZGW w Krakowie w lipcu 2014 ogłosił przetarg nieograniczony na opracowanie 

planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych w obszarze 

działania.  

 

Złożono dwie oferty. W dniu 12 sierpnia podpisano umowę z RS-EKO Pracownia 

Projektowa i Konsultingowa na wykonanie zadania. 

 

Całkowity koszt realizacji zadania: 350 550,00 zł; termin zakończenia 14.10.2015 r. 

 

RZGW w Krakowie pełni rolę wiodącą w prowadzeniu strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko.     



REALIZACJA 

RZGW w Krakowie w okresie od maja do chwili obecnej prowadzi działania 

promujące oraz gromadzi informacje dotyczące zagadnienia suszy  

i niedoborów wody w regionach wodnych objętych opracowaniem planów. 

Przeprowadzono szeroką ankietyzację, którą objęto wszystkie 477 gmin 

(otrzymano 440 odpowiedzi). 

Od wszystkich WZMiUW (5) otrzymano informacje o istniejących i planowanych 

zbiornikach małej retencji. 

Wystąpiono o przekazanie ewentualnych uwag, sugestii wniosków i spostrzeżeń, 

które mogą być pomocne przy realizacji zadania, a także o udostępnienie 

innych opracowań i analiz dotyczących problematyki występowania niedoborów 

wody oraz o informacje dot. występowania zjawiska suszy, prowadzonych 

działań, planowanych prac itp. m.in. do: 

- Wojewódzkich Związków Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (5) – brak 

odpowiedzi ; 

- Oddziałów Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (5) – 

odpowiedzi brak; 

- Izb Rolniczych (5) –brak odpowiedzi ; 

- Dyrekcji Regionalnych Lasów Państwowych (5) – otrzymano odpowiedzi z trzech 

jednostek. 



REALIZACJA DALSZYCH PRAC 

Harmonogram opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym 

(Górnej Wisły, Czarnej Orawy, Dniestru) i konsultacji społecznych w ramach strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko. 



WYBRANE ZAGADNIENIA Z ANKIET GMINNYCH DLA REGIONU WODNEGO 

GÓRNEJ WISŁY 

 

Na pytanie:  

 Czy na terenie gminy w przeszłości wystąpiły problemy związane z 

 występowaniem niedoborów wody lub suszą* (można zaznaczyć 

 więcej niż jedną odpowiedź) 

 

-obniżenie poziomu wód powierzchniowych  wskazano 301 razy  

(na 440 odpowiedzi); 

 

-obniżenie poziomu wód podziemnych  wskazano 241 razy  

(na 440 odpowiedzi); 

 

- zmniejszenie ilościowe i jakościowe plonów uprawnych  wskazano 207 

razy (na 440 odpowiedzi). 



WYBRANE ZAGADNIENIA Z ANKIET GMINNYCH DLA REGIONU 

WODNEGO GÓRNEJ WISŁY 

 

Na pytanie:  

 Czy gmina posiada strategię działania na wypadek 

 występowania suszy i/lub niedoborów wody ? 

 

NIE  odpowiedziało 355 gmin (na 440 odpowiedzi) 

 

 Czy gmina realizuje obecnie program zmierzający do 

 ograniczenia strat związanych z występowaniem niedoborów 

 wody i/lub suszy ? 

 

NIE  odpowiedziało 338 gmin (na 440 odpowiedzi) 

 

 Czy Państwa zdaniem brak Planu przeciwdziałania skutkom 

 suszy w regionie wodnym wpływa na jakość zaopatrzenia gminy 

 w wodę ? 

 

NIE  odpowiedziało 287 gmin (na 440 odpowiedzi) 



Dziękuję za uwagę 


