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Wykaz skrótów użytych w opracowaniu
aPGW

aktualizacja Planu gospodarowania wodami

aPWŚK

aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju

AQ

wydajność źródła

CDI

Combined Drought Indicator (zintegrowany wskaźnik suszy)

CLC 2012

Corine Land Cover 2012

EDI

Effective Drought Index (wskaźnik suszy efektywnej)

EDO

European Drought Observatory (Europejskie Obserwatorium Suszy)

fAPAR

Fraction of Absorbed Photosynthetic Active Radiation (akumulowana energia
fotosyntetycznie czynna)

GUS

Główny Urząd Statystyczny

GZWP

Główny Zbiornik Wód Podziemnych

HTC

wskaźnik Selianinowa, wskaźnik dostępności wody dla roślin

IDW

metoda Inverse Distance Weighted

IMGW-PIB

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

ITP

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

IUNG-PIB

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

JCW

Jednolita Część Wód

JCWP

Jednolita Część Wód Powierzchniowych

JCWPd

Jednolita Część Wód Podziemnych

KBW

Klimatyczny Bilans Wodny

KE

Komisja Europejska

kn

wskaźnik zagrożenia suszą gruntową

KPZL

Krajowy program zwiększania lesistości

KZGW

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

MaxPP

maksymalny poziom piętrzenia

MinPP

minimalny poziom piętrzenia

MPHP

Mapa Podziału Hydrograficznego Polski

NNG

najniższe obserwowane położenie zwierciadła

NPP

normalny poziom piętrzenia

NSQ

najniższy z niskich przepływów

ODW

Odrzańska Droga Wodna

OSO

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków

OZW

Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty

PDSI

wskaźnik surowości suszy Palmera PDSI (Palmer Drought Severity Index)

pF

wskaźnik wilgotności gleby

PGL LP

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

3

pgw

plany gospodarowania wodami

PIG-PIB

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

PMŚ

Państwowy Monitoring Środowiska

POT

Peak Over Threshold (metoda separacji niżówek niezależnych)

PPSS

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje,
Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy

PSH

Państwowa Służba Hydrogeologiczna

PSHM

Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna

PRU

wskaźnik potencjalnej retencji użytecznej gleby

PZRP

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym

PUL

Plan urządzenia lasu

RDW

Ramowa Dyrektywa Wodna

RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

SDF

standardowy formularz danych

SPI

Standarized Precipitation Index (wskaźnik standaryzowanego opadu)

SNG

średnie położenie zwierciadła

SNO

stan niski ostrzegawczy

SNQ

średni niski przepływ

ThLM

Threshold Level Method (metoda przepływu granicznego)

UE

Unia Europejska

WINT

wskaźnik intensywności niżówki

WMO

World Meteorological Organisation

WNDZW

wskaźnik niedoboru dynamicznych zasobów wodnych

WNG

najwyższe położenie zwierciadła spośród najniższych położeń

WNQ

najwyższy z niskich przepływów

WPWN

procentowy wskaźnik występowania niżówek
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1. Wstęp
W ostatnich latach zagrożenia pochodzenia naturalnego, w tym te związane z występowaniem
suszy są tematem, który wzbudza zainteresowanie zarówno przedstawicieli jednostek samorządowych,
rządowych, środowisk naukowych oraz mieszkańców miast i wsi. Przyczyny występowania tego zjawiska
nie są jeszcze dobrze rozpoznane, a jego skutki mają inny charakter niż np. zjawiska powodziowe.
Narastają bowiem z czasem, uwidaczniając się w dłuższej perspektywie czasowej oraz rozciągają
na znacznie większe obszary. Faktem jest, że od właściwego stanu zasobów wodnych zależy nie tylko stan
środowiska naturalnego, ale także funkcjonowanie całej gospodarki krajowej. Polska należy do krajów
o ograniczonych zasobach wodnych; ich duża zmienność występowania w czasie i przestrzeni powoduje
konieczność racjonalnego gospodarowania wodą. Rozpoznanie zjawiska suszy a także opracowanie
metod przeciwdziałania jej skutkom powinno być elementem krajowych strategii, planów, programów
i koncepcji, a szczegółowe omówienie problemu powinno odbywać się już na szczeblu lokalnym.
Jak podają źródła1 susza, to zjawisko ciągłe o zasięgu regionalnym, objawiającym się
tymczasowym ograniczeniem dostępności wody; susza definiowana jest także jako katastrofa naturalna 2.
W zależności od czynników wpływających na rozwój intensywności i zasięgu suszy, możemy mówić
o czterech, powiązanych ze sobą przyczynowo-skutkowo, typach:
•

susza

atmosferyczna

(meteorologiczna)

–

charakteryzuje

ją

niedobór

opadów,

skutkujących zwiększoną ewapotranspiracją, obniżeniem lustra wód powierzchniowych,
a także zmniejszenie ilości wody glebowej,
•

susza rolnicza – ograniczenie dostępności wody dla roślin, co prowadzi do ich stopniowego
obumierania i spadku produkcji roślinnej,

•

susza hydrologiczna – charakteryzuje się obniżeniem zasobów wody rzekach
oraz w naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych,

•

susza hydrogeologiczna – długotrwałe obniżenie zasobów wód podziemnych.

Wyróżnia się także tzw. suszę gospodarczą, która na skutek niedoborów opadów a w konsekwencji
przesuszenia gleb, obniżenia przepływu w ciekach w istotny sposób wpływa na względy ekonomiczne,
społeczne bądź rolnicze.
Wymienione typy suszy wyznaczają kolejne etapy rozwoju tego zjawiska, a ich przebieg i procesy
powstawania prezentuje zamieszczony poniżej schemat propagacji suszy w cyklu hydrologicznym
(Rysunek 1).

1
2

www.posucha.imgw.pl i Komunikat Komisji Europejskiej COM 2007
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 333)
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Rysunek 1. Schemat blokowy propagacji suszy w cyklu hydrologicznym (na podstawie Stahl, 2001)

Biorąc pod uwagę charakter oraz zasięg, skutki susz mogą osiągać różne rozmiary, od skali
lokalnej, przez regionalną po zasięg ogólnokrajowy; co ważne mogą być odczuwalne zarówno przez
społeczeństwo, gospodarkę jak i środowisko. Mogą to być nie tylko bezpośrednie następstwa, jak niedobór
wody dla przemysłu czy ludności, ale również te pośrednie, tj.: podatność na pożary, zwiększona erozja,
czy wzrost stężenia zanieczyszczeń w ciekach będących odbiornikami ścieków, spowodowany obniżeniem
zasobów wody. Wszystko to jednoznacznie wskazuje, iż ocena zagrożenia suszą oraz narażenia
na wystąpienie skutków suszy wymaga podejścia wielokryterialnego.
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Konieczność opracowania dokumentu Planu przeciwdziałania skutkom suszy wnoszą zapisy
art. 88r ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642, 2295, z 2016 r. poz. 352) zgodnie
z tym artykułem ochrona przed suszą jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej.
Ochronę przed suszą prowadzi się zgodnie z planami przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)
na obszarach dorzeczy oraz planami przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych.
Istotną z punktu widzenia przeciwdziałania skutkom suszy jest Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.
o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333, 915); definiowane jest tu pojęcie klęski żywiołowej
a także zasady działania organów władzy publicznej w trakcie trwania tego stanu.
Pojęcie

suszy

zdefiniowane

jako

szkody

spowodowane

wystąpieniem

w

dowolnym

sześciodekadowym okresie od 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego
poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb pojawia się także
w Ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016
r. poz. 792).
Ponadto Polskę jako kraj członkowski obowiązują Dyrektywy UE, które wyznaczają strategiczne
cele w gospodarowaniu wodami w tym przeciwdziałaniu skutkom suszy.
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2. Cel i zakres dokumentu
Celem opracowania dokumentu jest zidentyfikowanie obszarów najbardziej narażonych
na wystąpienie zjawiska suszy, wskazanie rodzaju zagrożeń oraz wypracowanie metod przeciwdziałania
jego skutkom na obszarze regionów administrowanych przez RZGW we Wrocławiu.
Plany przeciwdziałania skutkom suszy zawierają, zgodnie z art. 88r ust. 3 ustawy Prawo wodne:
•

analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,

•

propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych,

•

propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej
i sztucznej retencji.
Plany przeciwdziałania skutkom suszy zawierają ponadto zgodnie z art. 88r ust. 4 ustawy Prawo

wodne, katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.
Przedstawiony dokument zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy. Zgodny jest on także
z opracowaną przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Metodyką postępowania (zwana dalej Metodyką
KZGW)3. W niniejszym dokumencie przeanalizowano poszczególne rodzaje susz dla regionów wodnych
na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu tj. Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby
i Ostrożnicy (Upa),
na występowanie

Orlicy i Morawy. Ponadto

dla skategoryzowanych

zjawiska suszy wskazano konieczne do

zastosowania

obszarów

narażonych

działania techniczne

i nietechniczne, które ograniczą skutki tego zjawiska. Przedstawiono także analizę efektywności
poszczególnych działań oraz podkreślono rolę naturalnej retencji w procesie przeciwdziałania skutkom
suszy.

Charakterystyka regionu wodnego Środkowej Odry
Region wodny Środkowej Odry, należy do obszaru dorzecza Odry i obejmuje powierzchnię
39 299,68 km2 4. Jest ponadto największym regionem wodnym w obszarze administrowanym przez RZGW
we Wrocławiu, co prezentuje poniższa mapa (Rysunek 2). Granice regionu sięgają od poniżej ujścia
Kłodnicy aż do ujścia Nysy Łużyckiej. Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym charakteryzowany
region wodny obejmuje obszar Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląskiej, Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej,
Przedgórza Sudeckiego, Sudetów Wschodnich, Sudetów Środkowych, Sudetów Zachodnich, Pogórza
Zachodniosudeckiego, Niziny Śląsko-Łużyckiej, Wału Trzebnickiego, Obniżenia Milicko-Głogowskiego,

Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami - Metodyka postępowania, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
Warszawa 2013
4
Rozporządzenie nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie
ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry
3
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Wzniesień Łużyckich, Obniżenia Łużyckiego, Wzniesień Zielonogórskich, Niziny Południowowielkopolskiej,
Pojezierza Leszczyńskiego, Pradoliny Warciańsko – Odrzańskiej oraz Pojezierza Lubuskiego.
Rysunek 2. Położenie regionu wodnego Środkowej Odry na tle obszaru administrowanego przez
RZGW we Wrocławiu

Głównym ciekiem regionu wodnego jest odcinek Odry od poniżej ujścia Kłodnicy po ujście Nysy
Łużyckiej (w granicach RW Środkowej Odry rzeka prowadzi wody na długości ok. 430 km). Jako główne
prawobrzeżne dopływy można wymienić: Małą Panew, Stobrawę, Widawę, Barycz, Krzycki Rów, wszystkie
są ciekami II rzędu. Jako ważniejsze lewobrzeżne dopływu należy wskazać: Osobłogę, Nysę Kłodzką,
Oławę, Ślęzę, Bystrzycę, Kaczawę, Bóbr, Nysę Łużycką. Sieć hydrograficzna w tym regionie wodnym
to ok. 22000 km cieków wszystkich rzędów.
W regionie wodnym Środkowej Odry wyróżnia się trzy typy reżimu wodnego:
•

typ śnieżny silnie wykształcony – średni odpływ miesiąca wiosennego (marca lub kwietnia)
przekracza 180% średniego odpływu rocznego,
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•

typ śnieżny średnio wykształcony – średni odpływ miesiąca wiosennego wynosi 130 - 180%
średniego odpływu rocznego,

•

typ śnieżno-deszczowy – średni odpływ miesiąca wiosennego wynosi 130 - 180% średniego
odpływu rocznego i wyraźnie zaznacza się wzrost odpływu w miesiącach letnich, wynoszący
co najmniej 110% średniego odpływu rocznego.

W tym regionie przeważają obszary o równowadze zasilania podziemnego z powierzchniowym.
W zależności od obszaru występują niewielkie przewagi jednego zasilania nad drugim. Na podstawie
danych Corine Land Cover 2012 (CLC 2012) można określić, iż ok. 60% powierzchni całego regionu
zajmują użytki rolne, ok. 25% stanowią tereny leśne, a obszary zantropogenizowane to ok. 5%.
Stwierdzono również łącznie 372 obszary chronione w podziale na formy ochrony przyrody
zaprezentowane poniżej (Tabela 1).
Tabela 1. Podział obszarów chronionych występujących na terenie regionu wodnego Środkowej
Odry
Obszary Chronionego Krajobrazu

50

Parki krajobrazowe

20

Parki narodowe

2

Rezerwaty

139

Natura 2000 (OSO)

17

Natura 2000 (SOO)

144

Łącznie

372

Wśród największych miast regionu wodnego Środkowej Odry należy wymienić Wrocław, Opole,
Zieloną Górę, Leszno, Wałbrzych i Jelenią Górę. Jeśli chodzi o przemysł to w regionie wodnym znajduje
się Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, Wrocławski Okręg Przemysłowy a także eksploatowane pokłady
węgla brunatnego na obszarze tzw. Worka Turoszowskiego. Prowadzenie działalności przemysłowej
związanej z kopalniami ma duży wpływ na stosunki wodne w regionie wodnym Środkowej Odry.
Odwodnienia kopalni prowadzą do powstania lejów depresji oraz obszarowego obniżenia poziomu
zwierciadła wód podziemnych. Przy opracowaniu planu przeciwdziałania skutkom suszy te uwarunkowania
zostały wzięte pod uwagę.

Charakterystyka regionu wodnego Izery
Region wodny Izery zajmuje obszar zaledwie 47,06 km2 i należy do obszaru dorzecza Łaby.
Według podziału fizycznogeograficznego region znajduje się w południowej i zachodniej części
mezoregionu Gór Izerskich, należących do makroregionu Sudetów Zachodnich. Jest to, w granicach Polski,
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najbardziej na zachód wysunięta część Sudetów, sąsiadująca od wschodu i południa z Karkonoszami
i Kotliną Jeleniogórską, a od północy z Pogórzem Izerskim. Lokalizację regionu wodnego Izery prezentuje
poniższa mapka (Rysunek 3).
Rysunek 3. Położenie regionu wodnego Izery na tle obszaru administrowanego przez RZGW
we Wrocławiu

Głównym ciekiem regionu wodnego jest rzeka Izera (ciek II rzędu), której długość wynosi ok. 34 km.
Jej źródlisko znajduje się w Górach Izerskich natomiast po Czeskiej stronie uchodzi do Łaby. Rzekami
zasilającymi Izerę w regionie wodnym są jej lewostronne dopływy: Tracznik, Łącznik, Jagnięcy Potok,
Kobyła oraz Kamionek (cieki III rzędu).
W regionie wodnym Izery występuje niwalno – pluwialny (śnieżno – deszczowy) reżim rzeczny.
Średni odpływ miesiąca wiosennego wynosi 130 – 180% średniego odpływu rocznego i wyraźnie zaznacza
się wzrost odpływu w miesiącach letnich, wynoszący, co najmniej 110% średniego odpływu rocznego.
Występuje tu znaczna przewaga zasilania powierzchniowego, które stanowi ponad 65% odpływu
całkowitego.
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Spośród obszarów chronionych sieci Natura 2000 na obszarze regionu wodnego Izery występują
dwa obszary specjalnej ochrony ptaków: Karkonosze (PLB020007) i Góry Izerskie (PLB020009) oraz dwa
specjalne obszary ochrony siedlisk: Karkonosze (PLH020006) i Torfowiska Gór Izerskich (PLH020047).
Występuje tu także rezerwat przyrody Torfowiska Doliny Izery. Ponadto, region wodny położony jest
w granicach otuliny Karkonoskiego Parku Narodowego.
Region wodny Izery jest niemal niezamieszkały - ok. 99,5% powierzchni porastają lasy i tereny
zielone. Występuje tu duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, których powierzchnia nie przekracza 1 ha.
Pod względem administracyjnym region wodny Izery leży częściowo w gminach Mirsk oraz Szklarska
Poręba.

Charakterystyka regionu wodnego Metuje
Region wodny Metuje zajmuje obszar 99,38 km² i położony jest w obszarze dorzecza Łaby.
Lokalizacje regionu na tle obszaru administrowanego przez RZGW we Wrocławiu przedstawia Rysunek 4.
Według podziału fizycznogeograficznego region zlokalizowany jest w obrębie makroregionu Sudetów
Środkowych, na terenie fragmentów mezoregionów: Góry Stołowe i Góry Orlickie oraz części mezoregionu
Pogórze Orlickie. Góry Stołowe zajmują centralną część niecki śródsudeckiej i stanowią pasmo inwersyjne
o rzeźbie płytowej. Natomiast Góry Orlickie rozciągają się wzdłuż granicy z Czechami na południe od Gór
Stołowych.
Główną rzeką regionu wodnego jest Metuje (ciek II rzędu). Jest ona lewobrzeżnym dopływem Łaby,
a jej źródła znajdują się na południe od wsi Aderszpach w Czechach. Do lewostronnych dopływów rzeki
w obrębie regionu wodnego należą: Żydawka, Klikawa, Czeremnica i Oleszanka (cieki III rzędu).
Długość sieci hydrograficznej w obrębie regionu wodnego Metuje wynosi ok. 90 km. W regionie wodnym
Metuje występuje śnieżno – deszczowy (niwalno – pluwialny) reżim rzeczny. Średni odpływ miesiąca
wiosennego wynosi 130 – 180% średniego odpływu rocznego i wyraźnie zaznacza się wzrost odpływu
w miesiącach letnich, wynoszący co najmniej 110% średniego odpływu rocznego.
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Rysunek 4. Położenie regionu wodnego Metuje na tle obszaru administrowanego przez RZGW
we Wrocławiu

Z danych Corine Land Cover wynika, iż największą część regionu wodnego zajmują tereny leśne
53,2% oraz użytki rolne 42,9%, natomiast tereny zurbanizowane to zaledwie 3,9% całej powierzchni.
Największym skupiskiem ludności jest miasto Kudowa Zdrój. Zlokalizowane są tu wszelkiego rodzaju
przedsiębiorstwa, ponadto rozwinięty jest handel, budownictwo oraz usługi zwłaszcza turystyczne
i sanatoryjne.
W regionie wodnym występują punktowe źródła zanieczyszczeń w postaci zrzutów ścieków
komunalnych oraz niekontrolowane zrzuty ścieków bytowo – gospodarczych pochodzących od ludności
niekorzystającej z systemu kanalizacji 5. Wodę na cele komunalne i inne pobiera się z ujęć
powierzchniowych i podziemnych.
Region wodny Metuje obejmuje następujące obszary sieci Natura 2000: specjalne obszary ochrony
siedlisk – Góry Stołowe PLB020006 i Sudety Wałbrzysko – Kamiennogórskie PLB020010 oraz specjalne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Łaby, Warszawa, dnia 30 listopada 2016 r., Poz. 1929
5

15

obszary ochrony siedlisk: Góry Stołowe PLH020004, Góry Kamienne PLH020038, Grodczyn i Homole koło
Dusznik PLH020039 i Góry Orlickie PLH020060. Ponadto na części obszaru położony jest Park Narodowy
Gór Stołowych.

Charakterystyka regionu wodnego Łaby i Ostrożnicy
Region wodny Łaby i Ostrożnicy należy do obszaru dorzecza Łaby i zajmuje obszar 19,43 km2.
Według podziału fizycznogeograficznego region rozciąga się w zachodnich fragmentach mezoregionów
Gór Stołowych i Gór Kamiennych, znajdujących się w makroregionie Sudetów Środkowych. Północno –
zachodnia część (trzy niewielkie fragmenty o łącznej powierzchni ok. 38 ha) położona jest w mezoregionie
Karkonoszy, należącym do Sudetów Zachodnich.
Rysunek 5. Położenie regionu wodnego Łaby i Ostrożnicy (Upa) na tle obszaru administrowanego
przez RZGW we Wrocławiu

Głównym ciekiem regionu jest rzeka Ostrożnica (ciek IV rzędu), której długość wynosi 13 km
(Rysunek 5). Źródło rzeki znajduje się na wysokości 500 – 600 m n.p.m. na północ od Uniemyśla.
Ostrożnica zasilana jest przez dwa główne dopływy w Uniemyślu oraz w Okrzeszynie (ciek V rzędu).
W granicach Polski Ostrożnica ma długość jedynie ok. 7,4 km. Na terytorium Republiki Czeskiej uchodzi
ona do rzeki Ličná, a następnie do Upa.
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W regionie wodnym Łaby i Ostrożnicy występuje śnieżno – deszczowy (niwalno – pluwialny) reżim
rzeczny. Średni odpływ miesiąca wiosennego wynosi 130 – 180% średniego odpływu rocznego i wyraźnie
zaznacza się wzrost odpływu w miesiącach letnich, wynoszący co najmniej 110% średniego odpływu
rocznego. W regionie wodnym występuje znaczna przewaga zasilania powierzchniowego, wynosząca
powyżej 65% odpływu całkowitego.
Z danych Corine Land Cover wynika, iż ponad połowa regionu wodnego Łaby i Ostrożnicy to tereny
użytkowane rolniczo. Przeważająca część regionu wodnego znajduje się w gminie Lubawka. Pozostała
część regionu leży na terenie gmin: Karpacz, Kowary, Podgórzyn, Piechowice, Szklarska Poręba i Jelenia
Góra w powiecie jeleniogórskim.
Istotnym zagrożeniem antropogenicznym dla jakości wód są ścieki z punktowych źródeł
zanieczyszczeń – zrzuty ścieków komunalnych oraz zrzuty ścieków bytowo – gospodarczych, pochodzące
od ludności niekorzystającej z systemu kanalizacji
W regionie wodnym Łaby i Ostrożnicy zlokalizowane są obszary chronione sieci Natura 2000: dwa
specjalnej ochrony ptaków: Karkonosze (PLB020007), oraz Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie
(PLB020010) a także dwa specjalne obszary ochrony siedlisk: Góry Kamienne (PLH020038) i Karkonosze
(PLH020006). Ponadto na obszarze regionu znajduje się fragment Karkonoskiego Parku Narodowego.

Charakterystyka regionu wodnego Orlicy
Region wodny Orlicy (obszar dorzecza Łaby) zajmuje obszar 72,6 km 2, a jego lokalizację
przedstawia Rysunek 6. Według podziału fizycznogeograficznego region wodny w przeważającej części
znajduje się w obrębie mezoregionu Gór Bystrzyckich, a także w południowej części mezoregionu Gór
Orlickich. Pod względem administracyjnym region położony jest w województwie dolnośląskim.
Głównym ciekiem regionu wodnego jest rzeka Orlica (ciek II rzędu) o łącznej długości 118,5 km
z czego ok. 34 km przebiega w granicach Polski (Rysunek 6). Jej bieg zapoczątkowany jest połączeniem
dwóch rzek: Dzikiej Orlicy oraz Cichej Orlicy, natomiast kończy jako lewobrzeżny dopływ Łaby. W regionie
wodnym Orlicy występuje śnieżno – deszczowy (niwalno – pluwialny) reżim rzeczny. Średni odpływ
miesiąca wiosennego wynosi 130 – 180% średniego odpływu rocznego i wyraźnie zaznacza się wzrost
odpływu w miesiącach letnich, wynoszący co najmniej 110% średniego odpływu rocznego.
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Rysunek 6. Położenie regionu wodnego Orlicy na tle obszaru administrowanego przez RZGW
we Wrocławiu

Z danych Corine Land Cover wynika, iż znaczną część regionu wodnego Orlicy, bo ok. 66%,
porastają lasy. Tereny użytkowane rolniczo zajmują 33% powierzchni obszaru, a tereny podmokłe 1%.
W regionie wodnym niekorzystny wpływ na jakość wód wywierają niekontrolowane zrzuty ścieków bytowo
– gospodarczych pochodzących od ludności nie korzystającej z systemu kanalizacji oraz spływy
powierzchniowe zanieczyszczeń z obszarów rolniczych.
Region wodny Orlicy w całości znajduje się w granicach obszaru chronionego sieci Natura 2000 specjalny obszar ochrony siedlisk Dzika Orlica PLH020061. Ponadto w regionie występują fragmenty
specjalnych obszarów ochrony siedlisk: Dolina Bystrzycy Łomnickiej (PLH020083), Góry Bielskie i Grupa
Śnieżnika (PLH020016), Góry Orlickie (PLH020060) oraz Torfowisko pod Zieleńcem (PLH020014).
Region wodny swoim zasięgiem obejmuje część rezerwatu Torfowisko pod Zieleńcem.

Charakterystyka regionu wodnego Morawy
Region wodny Morawy (obszar dorzecza Łaby) zajmuje powierzchnię zaledwie 0,72 km2 i pod
względem administracyjnym położony jest w województwie dolnośląskim. Zgodnie z podziałem
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fizycznogeograficznym region wodny Morawy leży w Masywie Śnieżnika w makroregionie Sudetów
Wschodnich. Położenie regionu wodnego Morawy na tle obszaru administrowanego przez RZGW
we Wrocławiu przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 7. Położenie regionu wodnego Morawy na tle obszaru administrowanego przez RZGW
we Wrocławiu

W regionie nie zidentyfikowano żadnych cieków istotnych, które są kluczowe dla zachowania
ciągłości morfologicznej. W regionie wodnym Morawy występuje śnieżno - deszczowy (niwalno - pluwialny)
reżim rzeczny – średni odpływ miesiąca wiosennego wynosi 130 - 180% średniego odpływu rocznego
i wyraźnie zaznacza się wzrost odpływu w miesiącach letnich, wynoszący co najmniej 110% średniego
odpływu rocznego. Region wodny Morawy w całości znajduje się w granicach obszaru chronionego Natura
2000 – specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) – Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika (PLH020016).
Na obszarze regionu wodnego Morawy, występuje również fragment Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego.
Region wodny Morawy jest niezamieszkały i w całości porastają go lasy. Nie zidentyfikowano w nim także
żadnych presji antropogenicznych.
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3. Instytucje zaangażowane w przeciwdziałanie skutkom suszy
Obowiązujące przepisy prawne nakładają szereg zadań i obowiązków na jednostki administracji
rządowej, samorządowej, a także podległe im państwowe instytuty badawcze, w zakresie przeciwdziałania
skutkom suszy (Tabela 2, Załącznik nr 1). Część tych obowiązków wynika z następujących aktów
prawnych:
•

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne określa zadania m.in. Ministra Środowiska, Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów
regionalnych zarządów gospodarki wodnej, w szczególności w zakresie opracowywania planów
przeciwdziałania skutkom suszy na poziomie obszaru dorzecza i regionów wodnych, jak również
określa zasady niezbędnych uzgodnień tych planów,

•

ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013 poz. 1166), określająca
współdziałanie organów administracji rządowej i samorządowej w kontekście zapobiegania oraz
reagowania na wystąpienie suszy jako sytuacji kryzysowej,

•

ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej przedstawiająca zakres współdziałania
organów władzy publicznej w przypadku suszy przejawiającej cechy klęski żywiołowej

oraz statutów wskazanych w PIB. Poszczególne jednostki zajmują się zarówno planowaniem w zakresie
przeciwdziałania skutkom suszy (opracowywaniem planów, programów i ich aktualizacją), edukacją,
wdrażaniem postanowień dokumentów szczebla krajowego jak i regionalnego. Wybrane jednostki zajmują
się także bezpośrednio realizacją inwestycji w zakresie ochrony przed suszą. W razie zagrożenia
wystąpienia zjawiska suszy na określonym poziomie wskazane jednostki wypełniają także procedury
związane z reagowaniem kryzysowym. Jednym z zadań w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy jest
także uwzględnienie w budżecie rezerw finansowych na konkretne działania.
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Tabela 2. Zadania i obowiązki poszczególnych podmiotów w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy i reagowania w momencie
wystąpienia zjawiska

Podmiot

Podstawa prawna

Minister właściwy
ds. gospodarki
wodnej

Ustawa prawo wodne,
Krajowy Zarząd
Gospodarki
Wodnej

Ustawa z dnia 4 września
1997 r. o działach
administracji rządowej
(Dz.U. 2016 poz. 543, 749,

Minister Środowiska

1020, 1250)

Regionalne
Zarządy
Gospodarki
Wodnej

Zadania
•
Uzgadnianie planów przeciwdziałania skutkom suszy
•
Określenie w drodze rozporządzenia, podmiotów, którym państwowa
służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna
są obowiązane przekazać biuletyny, prognozy hydrologiczne,
hydrogeologiczne, meteorologiczne
•
Opracowanie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki wodnej i ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej planów
przeciwdziałania skutkom suszy w dorzeczach oraz podanie ich do publicznej
wiadomości
•
Nadzór nad służbą hydrologiczno-meteorologiczną
•
Planowanie strategicznych inwestycji w gospodarce wodnej
•
Nadzór nad realizacją zadań związanych z utrzymaniem wód
(uzgadnianie planów utrzymania wód),
•
Edukacja społeczeństwa w zakresie gospodarki wodnej
•
Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach
wodnych oraz podanie ich do wiadomości publicznej
•
Koordynowanie działań związanych z ochroną przed suszą
•
Wdrażanie i koordynowanie postanowień planów gospodarowania
wodami, warunków korzystania z wód zlewni i regionów wodnych
•
Planowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodnej na obszarze
administrowanym przez dane rzgw
•
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytut
Meteorologii
i Gospodarki
Wodnej

Statut PIB

Państwowy Instytut
Geologiczny - PIB

Statut PIG PIB

Minister właściwy
do spraw rolnictwa

Ustawa o działach
administracji rządowej

Instytut
technologicznoprzyrodniczy

Statut

•
Monitorowanie zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych w kraju
•
Bieżące analizy i oceny sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej
•
Opracowywanie i przekazywanie prognoz hydrologicznych
i meteorologicznych
•
Opracowywanie i przekazywanie ostrzeżeń hydrologicznych
i meteorologicznych
•
Wykonywania modeli hydrologicznych i hydraulicznych w zakresie
występowania zjawiska suszy
•
Działania w zakresie edukacji
•
Gromadzenie, przetwarzanie danych na temat warunków
hydrogeologicznych (stan ilościowy i jakości wód podziemnych)
•
Opracowywanie prognoz na temat zmian wielkości zasobów
•
Wyznaczanie obszarów perspektywicznych dla zaopatrzenia w wodę
w dużych aglomeracjach
•
Określenie źródeł awaryjnego zaopatrzenia w wodę ludności
na wypadek wystąpienia zdarzeń ekstremalnych
•
Tworzenie warunków do odtworzenia i utrzymania produkcji rolnej
po wystąpieniu zjawiska suszy
•
Prognozowanie i ocena skutków zmian klimatu i bilansu wodnego
w rolnictwie i obszarach wiejskich
•
Opracowanie metod wykorzystywanych w rozwiązywaniu problemów
związanych z występowaniem zjawiska suszy na obszarach rolniczych
•
Opracowanie map prawdopodobnych deficytów wody w rolnictwie
z uwzględnieniem poszczególnych gatunków roślin uprawnych i typów gleb
•
Opracowanie map potencjalnych nawodnień na cele rolnicze
na podstawie prowadzonego monitoringu,
•
Opracowanie metod zwiększenia dostępności zasobów wodnych
•
Opracowanie metod gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie
w sposób zoptymalizowany
•
Analiza i ocena stanu technicznego urządzeń melioracyjnych
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Instytut Uprawy,
Nawożenia i
Gleboznawstwa
(IUNiG) - PIB

Statut PIB

Minister Spraw
Wewnętrznych i
Administracji

Minister
Finansów

Ustawa z dnia 27 sierpnia
Minister właściwy
do spraw budżetu

2009 r. o finansach

•
Prowadzenie ogólnopolskiego systemu monitoringu suszy na potrzeby
rolnictwa
•
Opracowywanie klimatycznego bilansu wody,
•
Opracowanie map obszarów zagrożonych dla poszczególnych
gatunków roślin uprawnych i typów gleb
•
Uwzględnienie w budżecie środków finansowych na realizacje celów
związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom suszy

publicznych (Dz. U. 2013 r.
poz. 885, 938 z późn. zm.)

Minister właściwy
do spraw
wewnętrznych i
administracji
publicznej

Ustawa o działach
administracji rządowej;
Ustawa z dnia 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu

•
Uzgadnianie z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej
zarządzeń dotyczących planów zarządzania kryzysowego, aktualizacja planów
•
Prowadzenie działalności edukacyjnej
•
Wydanie w drodze zarządzenia wytycznych wojewódzkich planów
zarządzania kryzysowego, które uwzględniają zagrożenie suszą

kryzysowym (2013 poz.
1166, z 2015 poz. 1485,
z 2016 poz. 266, 904, 1250)
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Ustawa o zarządzaniu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

kryzysowym

•
Koordynacja przygotowania i aktualizacja Raportu o zagrożeniach
bezpieczeństwa narodowego jest to dokument powstały ze scalenia raportów
sporządzanych przez ministrów, kierowników urzędów centralnych
i wojewodów. W raporcie znajdują się informacje na temat najważniejszych
zagrożeń (w formie map ryzyka), określane są cele strategiczne, wskazane
są siły i środki oraz wnioski zawierające listę przedsięwzięć niezbędnych do ich
osiągnięcia, wskazane są priorytety w reagowaniu na określone zagrożenia,
programowane są zadania w zakresie bezpieczeństwa przez uwzględnienie
regionalnych i lokalnych inicjatyw. Jednym z zagrożeń poddanych analizie
w raporcie jest susza.
•
Opracowanie i aktualizacja Krajowego Planu Zarządzania
Kryzysowego (KPZK). W KPZK znajdują zadania i obowiązki uczestników
zarządzania kryzysowego, w tym m.in. zadania wynikające z zapobiegania,
przeciwdziałania skutkom suszy i reagowania w sytuacji wystąpienia suszy,
•
Opracowanie i aktualizacja (we współpracy z właściwymi organami,
tj. ministrami i kierownikami urzędów centralnych) Narodowego Programu
Ochrony Infrastruktury Krytycznej
•
Wszelkie działania związane z systemem infrastruktury krytycznej –
w tym opracowanie i aktualizacja kryteriów służących do ich wskazania,
przygotowanie jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń i usług
wchodzących w jej skład, zatwierdzanie planów jej ochrony,
•
Przygotowywanie analiz i prognoz dotyczących możliwości wystąpienia
zagrożeń istotnych dla krajowej infrastruktury krytycznej,
•
Obsługa Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – organu
opiniodawczo-doradczego odpowiedzialnego za inicjowanie i koordynowanie
działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego,
•
Uzgadnianie planów zarządzania kryzysowego (opracowanych przez
ministrów oraz kierowników urzędów centralnych) oraz opiniowanie
wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego,
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•
W sytuacji zagrożenia wystąpienia sytuacji kryzysowej przygotowanie
uruchomienia procedur zarządzania kryzysowego, weryfikacja informacji,
koordynowanie ich obiegu, nawiązanie współpracy z centrum zarządzania
kryzysowego organu wiodącego,
•
W sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowej monitorowanie działań służb
odpowiedzialnych, ocena rozwoju sytuacji kryzysowej etc.

Ustawa o zarządzaniu
kryzysowym, Ustawa z dnia

•
Analiza i ocena aktualnych zagrożeń, ocena możliwych strat ludzkich,
mienia i infrastruktury

23 stycznia 2009 r. o

Wojewoda

wojewodzie i administracji
rządowej w województwie
(Dz. U. 2015 poz. 525, 1960)
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Samorząd terytorialny

Urząd
Marszałkowski

Zarządy Melioracji i
Urządzeń
Wodnych

Ustawa prawo wodne

•
Opracowanie i wdrożenie programów małej retencji
•
Nadzór nad wojewódzkimi zarządami melioracji i urządzeń wodnych,
związkami spółek wodnych i związkami wałowymi
•
Prowadzenie ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntów
•
Programowanie, planowanie i nadzorowanie wykonywania urządzeń
melioracji szczegółowych i podstawowych oraz utrzymywanie melioracji
wodnych podstawowych
•
Wykonywanie m.in. zadań w zakresie ochrony środowiska, gospodarki
wodnej, bezpieczeństwa publicznego,
•
Wykonywanie zadań w imieniu Skarbu Państwa w stosunku do wód
istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz wód
pozostałych służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej
uprawy
•
Przekazywanie Dyrektorowi RZGW wykazu wód oraz propozycji
działań do planu utrzymania wód, planu zarządzania ryzykiem powodziowym
oraz planu gospodarowania wodami
•
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych
•
Prowadzenie systemu opłat środowiskowych za pobór wód i zrzut
ścieków
•
Wyznacza kierunki i nadzoruje finansowanie zadań ze środków
unijnych oraz WFOŚiGW
•
Wykonywanie zadań Marszałka
•
Realizacja infrastruktury związanej z gospodarką wodną, w tym
zbiorników retencyjnych
•
Utrzymanie w odpowiednim stanie urządzeń melioracyjnych
•
Zwiększenie retencji naturalnej w dolinach rzek

Oprócz wskazanych wyżej jednostek swoje zadania, w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej związanej z suszą, mają także Minister
właściwy ds. energii, właściwy organ wydaje decyzje o udostępnieniu rezerw strategicznych, a podległa ministerstwu Agencja Rezerw Materiałowych
organizuje udostępnienie rezerw strategicznych na wskazane cele. Ponadto Ministerstwo zapewnia opiekę medyczną ludności w chwili wystąpienia
klęski żywiołowej.
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4. Wykaz wybranych wskaźników indykatywnych wskazanych do
oceny zjawiska suszy
Podstawowym celem wskaźników indykatywnych oceny suszy jest jednoznaczna kwalifikacja
stopnia zagrożenia tym zjawiskiem.
Podstawą doboru wskaźników indykatywnych są wytyczne zawarte w Metodyce KZGW.
Przy wyborze wskaźników uwzględniono specyfikę wskaźników do operacyjnego monitorowania suszy,
w tym możliwość pozyskiwania i opracowywania danych w trybie operacyjnym. Pod uwagę wzięto
zarówno krajowe systemy monitorowania suszy prowadzone przez IMGW-PIB, IUNG-PIB, ITP oraz
PIG-PIB w ramach PSH, ale także możliwość wykorzystania informacji zbieranych jednolicie dla Państw
Członkowskich Unii Europejskiej na poziomie wspólnotowym na potrzeby oceny tego zjawiska.
Jak wynika z komunikatów i sprawozdań KE należy dążyć do ujednolicenia podejścia do monitorowania
zjawiska suszy w skali europejskiej. W analizie uwzględniono zatem również rekomendacje organów
Komisji Europejskiej w zakresie stosowania parametrów oceny zjawiska suszy. Szczególną uwagę
zwrócono na wskaźniki obliczane i rekomendowane przez European Drought Observatory.
Wskaźniki zostały oddzielnie zaproponowane dla suszy atmosferycznej, rolniczej (glebowej),
hydrologicznej oraz hydrogeologicznej. Przy doborze wskaźników uwzględniono zasadność ich
monitorowania w obszarze działania RZGW we Wrocławiu. Preferowano wskaźniki o charakterze
ponadregionalnym (w związku z preferowaniem wskaźników o charakterze europejskim) oraz
rekomendowane do stosowania w zlewniach bilansowych na terenie regionów wodnych Środkowej
Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy zgodnie z zapisami Metodyki KZGW.
Wskaźniki dla każdego rodzaju suszy będą analizowane na bieżąco i na ich podstawie będzie
określane narażenie na skutki suszy. Dla każdego ze wskaźników określone zostaną zgodnie
z literaturą wartości graniczne dla 3 klas. Każda z klas będzie interpretowana zgodnie
z poniższym układem:
I – stan ostrzegawczy
II – stan alarmowy
III – stan klęski
gdzie:
•

stan ostrzegawczy - wstępne stadium rozwijania się suszy,

•

stan alarmowy - duża podatność wystąpienia zjawiska suszy,

•

stan klęski - wystąpienie skutków suszy, stan umożliwiający ogłoszenie6 o stanie klęski

żywiołowej.

6

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Dz. U. 2015 poz. 525, 1960
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Podział na 3 klasy ma uzasadnienie w przyjętym i społecznie zaakceptowanym systemie
klasyfikowania zagrożenia przed powodzią.

Wskaźniki indykatywne do monitorowania suszy atmosferycznej
Wskaźnik standaryzowanego opadu SPI (Standardized Precipitation Index)
Wskaźnik SPI jest rekomendowany i wdrożony do oceny suszy w ramach wspólnej strategii
wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej przez Komisję Europejską7. Niniejszy wskaźnik opiera się
wyłącznie na danych dotyczących sum opadów atmosferycznych i określa standaryzowaną wartość
odchylenia sumy miesięcznej opadów od normy wieloletniej. Może być obliczany dla różnej skali
czasowej (od 1, 3, 6, 12, 36 miesięcy). Wskaźnik SPI może służyć do monitorowania zarówno klimatu
wilgotnego, jak i suchego. Niniejszy wskaźnik również jest monitorowany w ramach projektu Posucha.
Obliczenia SPI przeprowadzić można zgodnie ze wzorem:
𝑺𝑷𝑰 =

𝒇(𝑷) − 𝝁
𝜹

gdzie:
SPI – wskaźnik standaryzowanego opadu,
f(P) – przekształcona suma opadów [mm],
μ – średnia wartość znormalizowanego ciągu opadów [mm],
δ – średnie odchylenie standardowe znormalizowanego ciągu opadów [mm].
Granice klas stosowane w ramach projektu Posucha pozwalają na wskazanie granic klas
do operacyjnego stosowania na:

-0,5 do -1,5

I – stan ostrzegawczy

-1,5 do -2,0

II – stan alarmowy

Poniżej -2,0

III – stan klęski

Istotną cechą wskaźnika SPI jest to, iż może być stosowany do monitorowania warunków,
w różnych przedziałach czasowych jak również dostarcza informacji do wczesnego ostrzegania o suszy.
Wskaźnik ten umożliwia (z wykorzystaniem prognoz dotyczących opadów) określenie krótkoi długoterminowego zagrożenia suszą atmosferyczną, a ponadto jest istotną składową Zintegrowanego
Wskaźnika Suszy CDI.

7

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
Regionów (COM(2012)672)
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Klimatyczny Bilans Wodny KBW (Climatic Water Balance)
Wskaźnik ten umożliwia określenie stanu uwilgotnienia środowiska (ocenę aktualnych zasobów
wodnych) przy wykorzystaniu danych meteorologicznych. Określa się go jako różnicę pomiędzy
opadem atmosferycznym a ewapotranspiracją potencjalną zgodnie z poniższym wzorem:
KBW = P - Ep
gdzie:
KBW - klimatyczny bilans wodny w danym okresie [mm],
P - suma opadów [mm],
Ep - ewapotranspiracja potencjalna liczona [mm].
Wartości klimatycznego bilansu wodnego określone zostały w rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla
poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Monitoring suszy prowadzi Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy za pomocą Systemu Monitoringu Suszy
Rolniczej (SMSR). System ma wskazać obszary dotknięte stratami spowodowanymi suszą w uprawach
uwzględnionych w ustawie z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
w Polsce (Dz. U. 2016 poz. 792). Raporty będą ogłaszane cyklicznie co 10 dni w okresie od dnia
1 kwietnia do 30 września. Wskazanie w niniejszych raportach obszarów zagrożonych wystąpieniem
suszy będzie stanowiło podstawę dla komisji powołanych przez wojewodę do szacowania szkód
w poszczególnych gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji rolnej.
Wskaźnik ten uwzględnia nie tylko opad atmosferyczny, ale także temperaturę co decyduje
o tym, że pełniej obrazuje warunki meteorologiczne w porównaniu do wcześniej opisanego SPI.
Wskaźnik surowości suszy Palmera PDSI (Palmer Drought Servity Index)
Niniejszy wskaźnik wykorzystuje metodę analizy schematu równań bilansu wodnego
Thornthwaite’a i Mathera. Wskaźnik korzysta z danych dotyczących opadów oraz potencjalnych
i rzeczywistych wielkości ewapotranspiracji, retencji i odpływu. Uwzględnia także nadwyżki i straty
bilansowe, które wpływają na zmianę zasobów wodnych gleby w zakresie wyznaczonym przez ich
maksymalną pojemność wodną.
PDSI (i) = 0,897*PDSI (i-1) + 1/3*Z (i),

29

gdzie:
Z (i) oznacza funkcję zależna od tzw. uwilgotnienia obszarowego D(i) i współczynnika
wagowego K(j) wyznaczonego z wieloletnich średnich miesięcznych charakterystyk
lokalnego klimatu.
Miarę uwilgotnienia obszarowego D(i) stanowi deficyt wody rozumiany jako różnica między
opadem zmierzonym P, a tzw. opadem miarodajnym klimatycznie
P’ D(i) = P(i) – P’(i)
Opad P’ ustalany jest wg wzoru:
P’ = a * PE + b * PR + c * PO – d * PL
gdzie:
PE – ewapotranspiracja potencjalna,
PR – deficyt wilgotności gleby,
PRO – potencjalny odpływ,
PL – potencjalne straty wynikające z ewapotranspiracji,
a, b, c, d – współczynniki liczbowe równania.
W niniejszym dokumencie indeks surowości Palmera nie został uwzględniony z uwagi
na ograniczoną dostępność danych meteorologicznych w analizowanym wieloleciu 1980-2014.
Otrzymane dane meteorologiczne są niewystarczające pod względem pokrycia czasowego
i przestrzennego, w szczególności dane dotyczące uwilgotnienia obszarowego. W związku z tym
przeprowadzone na tej podstawie analizy nie umożliwiają osiągnięcia wiarygodnej odpowiedzi
na pytanie o szczegółowy rozkład przestrzenny i dynamikę czasową zjawiska suszy.
Istotne jest także, iż niniejszy wskaźnik nie jest stosowany w Polsce ani w Europie z uwagi
na złożoność założeń i zmiennych, które mogą dawać niewymierne efekty.
Ponadto zawarte w Metodyce KZGW uzasadnienie przydatności niniejszego wskaźnika
do monitoringu suszy wskazuje, iż nie ma on zastosowania na terenach górskich, a wskazane zlewnie:
Bystrzycy, Nysy Kłodzkiej oraz Osobłogi, mają charakter wyżynny oraz częściowo górski.
Przeprowadzenie analiz wyłącznie dla wskazanych zlewni nie wnosi dla oceny zagrożenia suszą
istotnych informacji i może powodować ewentualne rozbieżności przy porównywaniu z innymi
wskaźnikami zagrożenia suszą.
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Wskaźniki indykatywne do monitorowania suszy rolniczej
Zintegrowany Wskaźnik Suszy CDI (Combined Drought Indicator)
Do operacyjnej analizy występowania zjawiska suszy rolniczej proponuje się zastosowanie
wskaźnika CDI (Combined Drought Indicator). Wskaźnik ten jest kombinacją wskaźników dotyczących
opadów, wilgotności gleby i pochłanianej energii fotosyntetycznie czynnej:
•

SPI – omówiony wcześniej jako wskaźnik dla suszy atmosferycznej,

•

pF – wilgotność względna gleby,

•

fAPAR – wskaźnik akumulowanej energii fotosyntetycznie czynnej.

Koncepcja wskaźnika CDI zakłada, iż brak opadów prowadzi do deficytu wilgotności gleby, który
powoduje zmniejszenie produkcji roślinnej. Taka relacja umożliwia zapewnienie systemu wczesnego
ostrzegania o suszy rolniczej. Jako procedurę zastosowania wskaźnika CDI należy wykorzystać
procedurę stosowaną przez EDO do oceny suszy w Europie. System klasyfikacji składa się z trzech
poziomów ostrzegawczych w relacji przyczynowo-skutkowej.

Obserwacja – opady atmosferyczne mniejsze niż normalnie; istnieje prawdopodobieństwo
powstania suszy rolniczej; sytuacja powinna być ściśle monitorowana;
Ostrzeżenie – deficyt wody w glebie; oczekuje się suszy rolniczej; należy wdrożyć strategię
reagowania ograniczającego narażenie;
Alarm – roślinność wykazuje oznaki stresu; susza ma istotny wpływ na rolnictwo; należy
kontynuować lub wzmocnić strategię reagowania i ściśle monitorować.
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Ocena zagrożenia suszą powinna być określana zgodnie z poniższym podziałem na 3 klasy
przyjętym za EDO:
SPI-3 < -1 lub SPI-1 < -2

I – stan ostrzegawczy

ΔpF> 1 i ( SPI-3 < -1 lub SPI-1 < -2 )

II – stan alarmowy

ΔfAPAR<-1 i ( SP-3< -1 lub SPI-1< -2)

III – stan klęski

gdzie:
SPI – wskaźnik standaryzowanego opadu (wzór opisany w niniejszym rozdziale),
𝑺𝑷𝑰 =

𝒇(𝑷) − 𝝁
𝜹

pF – wskaźnik wilgotności gleby (wzór opisany w niniejszym rozdziale),
𝒑𝑭 = 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 𝒉
fAPAR – akumulowana energia fotosyntetycznie czynna (wzór opisany w niniejszym
rozdziale),
Akumulowana

energia

fotosyntetycznie

czynna

fAPAR

(Fraction

of

Absorbed

Photosynthetic Active Radiation).
Wskaźnik ten oznacza frakcję energii słonecznej, która jest absorbowana przez rośliny.
Ze względu na znaczną czułość jaką wykazują rośliny, stanowi on podstawową zmienną klimatyczną.
Wskaźnik ten wykorzystywany jest do określenia kondycji roślin, prognozowania ilości biomasy oraz
osiągniętych plonów. Może być szacowany na podstawie poziomu globalnego promieniowania
słonecznego z uwzględnieniem minimalnych i maksymalnych temperatur.
Wyliczenie wskaźnika fAPAR możliwe jest na podstawie poniższego wzoru:

𝒇𝑨𝑷𝑨𝑹 =

𝑨𝑷𝑨𝑹
𝑷𝑨𝑹𝒐

gdzie:
APAR – akumulowana radiacja w zakresie fotosyntezy
PARo – gęstość strumienia parowania dochodzącego do roślin
Wskaźnik ten przyjmuje wartości od 0 do 1 (procentowo od 0 do 100%). Im wyższa wartość
wskaźnika, tym więcej energii wykorzystują rośliny.
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Wskaźnik wilgotności gleby pF (krzywa sorpcji wody)
Wilgotność gleby jest jednym z najważniejszych parametrów hydrologicznych, biologicznych
i klimatycznych procesów ekologicznych, gdyż odgrywa istotną rolę w interakcji pomiędzy atmosferą,
a powierzchnią ziemi8. Utrzymywanie wody w glebie odbywa się dzięki tzw. sile ssącej gleby (potencjał
wody glebowej), zależnej od ilości wody w glebie. Wraz ze zmniejszaniem się ilości wody w glebie
potencjał wody glebowej przyjmuje wartości ujemne. Wskaźnik pF (wzór poniżej) stanowi logarytm
wysokości słupa wody mierzonej w cm odpowiadającej ciśnieniu z jakim woda jest wiązana w glebie.

Ilość wody odsączającej się z gleby można określić za pomocą tzw. krzywej sorpcji wody, która
wskazuje z jaką siłą związana jest woda w glebie w przedziale od stanu pełnego nasycenia wodą
do stanu suchego. Z krzywej sorpcji wody można odczytać dla danego typu gleby ilość dostępnej dla
roślin wody. Wskaźnik pF umożliwia zatem prowadzenie oceny zmian uwilgotnienia gleb w sezonie
wegetacyjnym oraz wyznaczenie wpływu stresu wodnego na produkcję roślinną. Jest to integralny
wskaźnik podczas oceny suszy rolniczej.

𝒑𝑭 = 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 𝒉

gdzie:
h – wysokość słupa wody, cm
Wartości graniczne wskaźnika pF wahają się pomiędzy 0 (gleba nasycona wodą) a 7 (gleba
sucha). Określenie wskaźnika pF odbywa się dla każdego typu gleb, co utrudnia bieżące jego
wykorzystanie, jednak wskaźnik pF monitorowany jest dla całej Europy przez jednostkę monitorującą
Zasoby Rolnicze (MARS). Dane dostępne są na stronie Europejskiego Obserwatorium Suszy.

Wskaźniki indykatywne do monitorowania suszy hydrologicznej
Metoda przepływu granicznego ThLM (Yevjevich's ThLM - Threshold Level Method)
Analizę identyfikacji zjawiska suszy hydrologicznej prowadzić należy w oparciu o metodę
przepływu granicznego ThLM (Treshold Level Method). Niniejsza metoda bazuje na wynikach pomiarów
hydrometrycznych dla umownych wartości granicznych przepływu Q 0, poniżej którego notuje się
wystąpienie tzw. niżówek. Niniejsza wartość graniczna Q 0 stanowi jednocześnie wyznacznik
do określenia czasu trwania (T n) objętość deficytu (Dv) oraz przepływu minimalnego (Qmin, n).
Jako początek niżówki przyjmuje się moment, w którym wartość przepływu jest równa bądź spada

European Drought Observatory – Fact Sheet: Soil Moisture: Daily,
(http://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/factsheets/factsheet_soilmoisture.pdf), 2011
8
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Anomaly

and

Forecasted

values

poniżej przepływu granicznego (progowego), analogicznie, moment przekroczenia przyjętego
przepływu oznacza koniec niżówki.
Jako wartość graniczną niżówki dla stanu ostrzegawczego proponuje się przyjąć przepływ
odpowiadający Q70%, który jest ogólnie zalecany przez zespół badawczy skupiony w Projekcie Flow
Regimes from International Experimental and Network Data (FRIEND), wartość ta jest również szeroko
stosowana w Europie. Ponadto, przepływ Q70% wykorzystano także do oceny występowania suszy
na obszarze administrowania RZGW we Wrocławiu. Dla określenia stanu alarmowego proponuje się
wykorzystać wartość graniczną przepływu Q90%. Jest to również jedna z wartości stosowana jako
graniczna dla wskaźnika ThLM zgodnie z literaturą. Jako wartość graniczną dla stanu klęski proponuje
się przyjąć wielkość Q95%.
Q < Q70%

I – stan ostrzegawczy

Q < Q90%

II – stan alarmowy

Q < Q95%

III – stan klęski

Dane do obliczenia wskaźnika z krokiem dobowym pochodzą z monitoringu wykonywanego
przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną (PSHM). Wskaźnik ten przy wykorzystaniu
danych dotyczących prognozowanych przepływów pozwala również na ocenę zmiany ryzyka
wystąpienia/pogłębienia suszy w czasie 9.

Wskaźniki indykatywne do monitorowania suszy hydrogeologicznej
Wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną kn
Do oceny suszy hydrogeologicznej zaproponowano wskaźnik kn, zwany również wskaźnikiem
zagrożenia suszą gruntową. Wskaźnik ten określany jest jako odniesienie bieżącego średniego poziomu
położenia

zwierciadła

wody

podziemnej

(AG)

do

średniego

niskiego

z wielolecia (SNG) oraz do stanu niskiego ostrzegawczego (SNO), wg wzorów:

𝒌𝒏 = 𝟏 − 𝑨𝑮/𝑺𝑵𝑮𝒘

gdzie:
AG – aktualna głębokość położenia zwierciadła wody [m],
SNGw – średni niski stan zwierciadła wody z okresu wielolecia, obliczony jako średnia
z minimalnych rocznych stanów wód podziemnych dla wielolecia [m].

Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami - Metodyka postępowania, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
Warszawa 2013
9

34

Wartości graniczne dla wskaźnika kn zdefiniowane są zgodnie z wartościami progowymi klas
zgodnych z metodyką PSH z uszczegółowieniem granicy dla stanu klęski:
0.1 ≥ kn > - 0.1
- 0.1 ≥ kn > - 0.3
kn ≥ - 0.3

I – stan ostrzegawczy
II – stan alarmowy
III – stan klęski

Dane do obliczenia wskaźnika pochodzą z monitoringu Państwowej Służby Hydrogeologicznej
PIG-PIB.
W przypadku otworów hydrogeologicznych wskaźnik kn wyliczono wg wzoru:
𝒌𝒏 = 𝟏 −

𝑨𝑮
𝐀𝐆
𝒍𝒖𝒃 𝟏 –
𝐠𝐝𝐲 𝐀𝐆 > 𝐒𝐍𝐆
𝑺𝑵𝑮𝒘
𝐒𝐍𝐎

gdzie:
AG – aktualna głębokość położenia zwierciadła wody [m],
SNGw – średni niski stan zwierciadła wody z okresu wielolecia, obliczony jako średnia
z minimalnych rocznych stanów wód podziemnych dla wielolecia [m],
SNO – stan niski ostrzegawczy, określony jako średnia z wybranych minimalnych
rocznych stanów położenia zwierciadła wody i charakteryzujących się wartościami
niższymi od wielkości SNG [m].
W przypadku źródeł wskaźnik kn wyliczono wg wzoru:

𝒌𝒏 = 𝟏 −

𝑨𝑸
𝐀𝐐
𝒍𝒖𝒃 𝟏 –
𝐠𝐝𝐲 𝐀𝐐 > 𝐒𝐍𝐐
𝑺𝑵𝑸𝒘
𝐒𝐍𝐎

gdzie:
AQ - stan aktualny, określany jako wydajność źródła, przyjmowany umownie jako
ostatni pomiar w rozpatrywanym miesiącu [l/s],
SNQ– średnia niska wydajność źródła z okresu wielolecia, określana jako średnia
z minimalnych rocznych wydajności źródła w okresie wielolecia [l/s],
SNOź – stan niski ostrzegawczy, określany jako średnia z wybranych minimalnych
wydajności źródła i charakteryzujących się wartościami niższymi od wielkości SNQ [l/s].
Wartości graniczne dla wskaźnika kn zdefiniowane są zgodnie z wartościami progowymi klas
zgodnych z metodyką PSH z uszczegółowieniem granicy dla stanu klęski:
Dla otworów hydrogeologicznych:
I – stan ostrzegawczy

kn < 0, SNO > AG > SNG
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kn < 0, SNG AG > 1/2 (SNG + NNG)
kn < 0, G 1 (SNG + NNG)

II – stan alarmowy
III – stan klęski

Dla źródeł:
I – stan ostrzegawczy
II – stan alarmowy
III – stan klęski

kn > 0, SNO > AQ > SNQ
kn > 0, SNQ AQ > 1/2 (SNO + NNG)
kn > 0, G 1 (SNO + NNG)
gdzie:

NNG – najniższe obserwowane (w przyjętym do określania stanów głównych okresie
wielolecia) położenie zwierciadła (tzw. stan najniższy z niskich).
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5. Wykaz istniejących programów przeciwdziałania skutkom
suszy,

realizowanych

w

jednostkach

rządowych

i samorządowych
Problematyką suszy w Polsce zajmują się jednostki zarówno na szczeblu rządowym jak
i samorządowym. Zapisy dotyczące analizy tego zjawiska a także proponowanych działań
przeciwdziałających skutkom suszy uwzględnione są w szeregu dokumentów na poziomie krajowym
i regionalnym, a także na szczeblu lokalnym. W przypadku najważniejszego dokumentu w zakresie
gospodarki wodnej w Polsce tj. Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (pgw), (wraz
z kolejnymi aktualizacjami) uwzględniono działania inwestycyjne, których celem jest retencja i ochrona
przed suszą. Z kolei w Planach zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) głównym celem
wskazanych tam inwestycji jest ochrona przeciwpowodziowa, jednak z uwagi na to, że działania te mają
w większości za zadanie zwiększanie retencji to należy uznać, ze są to działania istotnie wspierające
ochronę przed suszą. Należy wspomnieć, iż w ramach PZRP planowane są inwestycje dotyczące
budowy suchych zbiorników, które nie dają możliwości retencjonowania wody a w związku z tym nie
przyczyniają się do ochrony przed suszą, jak również nie wpływają na regulacje przepływów (np. dla
potrzeb żeglugi). Innym dokumentem na poziomie krajowym jest Krajowy program zwiększenia
lesistości (KPZL), który odnosi się do zwiększenia retencji poprzez wzrost powierzchni lasów w Polsce.
Niektóre działania zawarte w dokumentach mają wskazaną

podstawę prawną i jednostki

odpowiedzialne za ich realizację, dodatkowo wskazano sposób monitoringu realizacji działań. Z kolei
listy inwestycji czy poszczególne programy działań stanowiące element np. aPGW mają umożliwić
realizację konkretnych działań ale nie obligują inwestorów do ich realizacji. Dokumenty opracowywane
na skalę regionalną w sposób szczegółowy odnoszą się do danego regionu, wskazują także konkretne
działania ukierunkowane na przeciwdziałanie skutkom suszy. Opisane niżej dokumenty mają charakter
strategiczny i rekomendacyjny.
Najważniejszym dokumentem w sektorze gospodarki wodnej są plany gospodarowania wodami
na obszarach dorzeczy, które stanowią podstawę podejmowana decyzji kształtujących gospodarkę
wodną w Polsce. RZGW we Wrocławiu administruje trzema obszarami dorzeczy: Odry, Łaby i Dunaju.
Obowiązek sporządzenia planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wynika wprost z art.
13 RDW transponowanego do polskiego prawa poprzez art. 90 ust. 1 punkt 1a ustawy Prawo wodne.
Pierwsze plany gospodarowania wodami zostały sporządzone i ogłoszone w okresie 2009 – 2011 r.
W grudniu

2015

roku

opracowano

ich

aktualizację.

Najważniejszym

elementem

planów

gospodarowania wodami jest katalog działań umożliwiających osiągnięcie dobrego stanu jednolitych
części wód powierzchniowych i podziemnych. Wśród zaproponowanych działań są takie, które
w znaczący sposób przyczynią się do zwiększenia retencji w poszczególnych regionach wodnych oraz
pozwolą na zachowanie ekosystemów w odpowiednim stanie. Co więcej, wszystkie zaproponowane
działania poddano sprawdzianowi klimatycznemu i zbadano ich skuteczność i odporność na zmiany
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klimatu, w tym zjawiska długotrwałej suszy. Istotnym elementem planów gospodarowania wodami jest
także zestawienie planowanych w następnym cyklu planistycznym inwestycji, które mogą spowodować
nieosiągnięcie celów środowiskowych w JCW i są proponowane do odstępstwa z art. 4 ust 7 RDW.
Ważne jest, iż wspomniane wyżej odstępstwa mogą być „przyznane” tylko takim działaniom
inwestycyjnym dla których nie ma alternatywnych sposobów osiągnięcia celu, zaplanowano wszystkie
możliwe działania minimalizujące negatywny wpływ oraz udowodniono nadrzędny interes społeczny.
Wśród tych inwestycji są też takie zadania, których celem jest retencja i ochrona przed suszą (budowa
zbiorników

retencyjnych,

budowa

lub

odbudowa

zbiorników

małej

retencji

itp.).

Równolegle z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy opracowano plany
zarządzania ryzykiem powodziowych. Jednym z celów opracowania tego dokumentu jest wskazanie
działań technicznych i nietechnicznych, które są kluczowe z punktu widzenia ochrony przed powodzią,
ale także w sposób pośredni przyczyniają się do zwiększenia zdolności retencyjnych w konkretnych
zlewniach. Wśród działań technicznych można wyróżnić budowę zbiorników wodnych, budowę lub
rozstaw wałów przeciwpowodziowych, regulację koryt rzecznych. Spośród działań nietechnicznych
należy wskazać działania w zakresie uregulowania prawodawstwa, zwiększenia retencji w dolinach
rzek, zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, uwzględniających istotę
tworzenia zielonej infrastruktury czy działania edukacyjne. Na obszarze administrowanym przez RZGW
we Wrocławiu opracowano PZRP dla obszaru dorzecza Odry i dla regionu wodnego Środkowej Odry.
Większość wskazanych w PZRP działań mających za zadanie m.in. retencję wody, wpisują się
w katalog działań PPSS mających na celu łagodzenie skutków suszy. Kluczowa jest zgodność
dokumentów PZRP i aPGW w zakresie inwestycji, a mianowicie wszystkie inwestycje, które w PZRP
zostały ocenione jako mogące wpływać na stan JCWP i planowane są do realizacji w cyklu
planistycznym 2016-2021 zostały uwzględnione w aPGW.
Kolejnym strategicznym opracowaniem tego szczebla jest wspomniany Krajowy program
zwiększania lesistości zatwierdzony 23 czerwca 1995 roku, w 2003, 2009 i 2014 roku opracowano jego
kolejne aktualizacje. Zwiększenie lesistości kraju wpisuje się w politykę leśną Państwa, w wyniku tych
działań lesistość w kraju ma się zwiększyć do 30% w 2020 roku, a docelowo do 33% po roku 2050.
Celem tego programu jest zapewnienie warunków do zwiększenia lesistości, a więc ustalenie
priorytetów ekologicznych, gospodarczych, a także opracowanie planu zalesień, czasowego
i przestrzennego. Ponadto zwiększenie lesistości pozwoli utrzymać właściwy stan zasobów środowiska,
które podlegają ciągłym zmianom i zniekształceniom. Cele KPZL wpisują się w Plany przeciwdziałania
skutkom suszy, gdyż prowadzone zwiększenie powierzchni leśnych przyczyni się bezpośrednio
do zwiększenia poziomu naturalnej retencji. Działania te przekładają się bezpośrednio na ochronę
konkretnych obszarów przed suszą. Lasy spełniają kluczową rolę w obiegu wody w przyrodzie,
a kompleksy leśne przyczyniają się do spowolnienia odpływu wody z obszaru. Działania takie z uwagi
na polskie uwarunkowania powinny być szczególnie wspierane i promowane, gdyż aktywnie wspierają
przeciwdziałanie skutkom suszy.
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Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach
leśnych na terenach nizinnych to projekt realizowany przez Lasy Państwowe w ramach III osi
priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” – Zarządzanie zasobami
i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 2007-2014. Projekt ten stanowił odpowiedź na wnioski
wynikające z analiz ostatnich 50 lat, w których zaobserwowano nasilanie się ekstremalnych zjawisk
pogodowych, w efekcie czego w wielu obszarach zaobserwowano przesuszenie licznych siedlisk
leśnych. Celem programu było zatrzymanie lub spowolnienie spływu wód w obrębie małych zlewni przy
jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego. W programie uczestniczyło
190 nadleśnictw obejmujących ekosystemy nizinne całego kraju. Projekt realizowany był w latach 20072015. Założenia programu obejmowały przyjazne dla środowiska metody retencjonowania wody
w lasach, jak również przywrócenie naturalnych meandrów rzek oraz renaturyzację obszarów wodnobłotnych. Do wskaźników skuteczności prowadzenia można zaliczyć: podniesienie poziomu wód
gruntowych i powierzchniowych, odtworzenie lub poprawa stanu zbiorowisk mokradłowych, wznowienie
procesów torfotwórczych, pozytywne zmiany w składzie gatunkowym drzewostanów, odtworzenie
siedlisk i ekosystemów leśnych i wodozależnych. Działania zaplanowane w ramach projektu ściśle
dotyczyły przeciwdziałania skutkom negatywnych zmian antropogenicznych. Istotne jest, iż Lasy
Państwowe od ponad 20 lat aktywnie działają w zakresie zwiększenie retencyjności, poprzez realizację
licznych projektów w tym zakresie. Zrealizowane działania w znaczący sposób przyniosły wymierne
korzyści w postaci zwiększenia zasobności w wodę siedlisk leśnych, jak również odtworzenia
zdegradowanych ekosystemów wodno-błotnych.
Kolejnym projektem realizowanym przez Lasy Państwowe, którego realizacja może się
przyczynić do przeciwdziałania skutkom suszy jest projekt pn. „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód
opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi
infrastruktury w dobrym stanie". Projekt realizowany był w latach 2007-2015 i zakładał budowę lub
modernizację kilku tysięcy obiektów, których celem jest magazynowanie wody oraz rozprowadzanie jej
lokalnie na terenach leśnych. Wśród modernizowanych obiektów należy wskazać: jazy, zastawki,
groble, przepusty a także małe zbiorniki retencyjne, w sumie zmodernizowano 3500 obiektów.
Przedsięwzięcia związane z małą retencją górską i nizinną, jak podaje Ministerstwo Rozwoju
będą kontynuowane w ramach Programu Infrastruktury i Środowiska 2014-2020. We wskazanej
perspektywie finansowej działania takie będą kontynuowane jako projekt pn.: „„Kompleksowy projekt
adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej
na terenach nizinnych” i obejmą ekosystemy nizinne całego kraju. W realizacji działań weźmie udział
nadleśnictwa z 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Celem projektu jest zabezpieczenie
lasów przed skutkami zmian klimatu, rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie erozji
wodnej na terenach nizinnych.
Oprócz dokumentów strategicznych odnoszących się na szczeblu krajowym do gospodarki
wodnej, retencji i ochrony przed suszą opracowano także plany, koncepcje i strategie, które w sposób
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pośredni odnoszą się do omawianego problemu. W dniu 15 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów przyjęła
uchwałą dokument: „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 roku”.
Strategia ta realizuje następujące cele: zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska,
zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię oraz
poprawę stanu środowiska. Dokument ten podkreśla, że dla efektywnej gospodarki kluczowe jest
utrzymanie niezbędnej ilości i odpowiedniej jakości zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz
usuwanie i minimalizacja zagrożeń związanych z niedoborem i deficytem wody. Z kolei następny
dokument pt. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 w jednym
ze swoim celów odnosi się bezpośrednio do ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu
na obszarach wiejskich. Podobnie jest w opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju dokumencie
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju gdzie zostały wskazane cele i priorytety rozwoju
gospodarczego, społecznego i przestrzennego kraju do roku 2020 i 2030. W obszarze „Środowisko
naturalne” jednym z kierunków interwencji wskazano wzrost zasobów wodnych i osiągnięcie wysokiej
jakości wód. Wytyczono szereg działań do podjęcia w tym obszarze, m.in.: związane z powstaniem
jednolitej struktury zarządzania gospodarką wodną w układzie zlewniowym, która będzie
odpowiedzialna za działania związane z wodą (w tym również w zakresie ochrony przed suszą),
opracowanie map zasobów dyspozycyjnych zasobów wodnych, opracowanie i wdrożenie planów
przeciwdziałania skutkom suszy, proekologiczne zarządzanie zasobami wodnymi, budowa zbiorników
retencyjnych,

zarządzanie

wodami

deszczowymi

na

obszarach

zurbanizowanych.

Projektem strategicznym przewidzianym do przygotowania i realizacji do roku 2020 jest projekt
pn. „Woda dla rolnictwa”, który dotyczy m.in. doskonalenia w gospodarowaniu wodą w rolnictwie oraz
kształtowania krajobrazów w zakresie utrzymania retencji naturalnej.
Kluczowe dla przeciwdziałania skutkom suszy jest także planowanie przestrzenne
i odpowiednie zagospodarowanie terenu. Do tych tematów odwołuje się bezpośrednio Koncepcja
przestrzennego zagospodarowania Kraju 2030, odwołując się bezpośrednio do konieczności
właściwego gospodarowania wodami i adaptacji do zmian klimatu. Problematykę zmian klimatu,
właściwego gospodarowania wodami i zjawiska suszy podkreślane są także w innych krajowych
strategiach, co pokazuje, iż praktycznie każdy sektor w różnym stopniu jest uzależniony od zasobów
wodnych i ich dostępności. Na szczeblu wojewódzkim jak i poszczególnych gmin i miejscowości plany
zagospodarowania przestrzennego również uwzględniają w sposób pośredni ochronę przed suszą
(m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego udziału terenów zielonych w planowanych inwestycjach),
choć w głównej mierze skupiają się na ochronie przed powodzią. Rekomendowane jest, aby susza jako
zjawisko a także przeciwdziałanie jej poprzez odpowiednie zagospodarowanie przestrzenne były
uwzględnianie w ujęciu przestrzennym.
Jak opisano wyżej istotne dla przeciwdziałania skutkom suszy są także dokumenty szczebla
regionalnego i lokalnego. Dokumenty planistyczne szczebla regionalnego w zakresie gospodarki
wodnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania skutkom suszy oraz zwiększania możliwości
retencyjnych opracowywane są m.in. przez regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy melioracji

40

i urządzeń wodnych, urzędy marszałkowskie, gminy czy organizacje proekologiczne. Do dokumentów
planistycznych szczebla regionalnego i lokalnego należą plany utrzymania wód, plany urządzenia lasu,
programy ochrony środowiska i plany zagospodarowania przestrzennego, warunki korzystania z wód
zlewni, warunki korzystania z wód regionu wodnego, programy małej retencji, plany urządzeniowo –
rolne gmin i wsi.
Jednym z dokumentów na szczeblu regionalnym jest wspomniany wyżej Plan utrzymania wód.
Obowiązek sporządzenia Planu utrzymania wód wynika wprost z art. 113 ustawy Prawo wodne,
a zawartość tego dokumentu określa art. 114 ust. 1 ww. ustawy. Działania, które są obowiązkiem
administratorów cieków mają na celu: ochronę przed powodzią lub usuwanie skutków powodzi,
umożliwienie spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych,
zapewnienie odpowiednich warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody
na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów, linii
energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, warunków eksploatacyjnych
śródlądowych dróg wodnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. 2013 poz. 1458, 2015 poz. 1690, 1960),
działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.
Plan utrzymania wód dla obszaru administrowanego przez RZGW we Wrocławiu opracowano w 2016
roku. Ostateczna wersja dokumentu przyjmowana jest przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu,
po uzgodnieniu jego zapisów z marszałkami poszczególnych województw i Krajowym Zarządem
Gospodarki Wodnej. Plany utrzymania wód tak jak plany przeciwdziałania skutkom suszy nie powinny
przyczyniać się do nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Dokumenty, które w sposób szczegółowy podejmują działania w zakresie gromadzenia wody
są programy małej retencji. Zawierają one kompleksowe i wielokierunkowe działania w granicach zlewni
rzecznych przy jednoczesnym uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych i gospodarczych.
Poprzez małą retencję rozumie się magazynowanie wody w zbiornikach o pojemności do 5 mln m 3
(w stawach, oczkach wodnych, korytach małych rzek, potoków, kanałów, rowów czy też dolinach
rzecznych) jak również retencję wody w glebie. Działania w zakresie małej retencji poprzez
magazynowanie wody mogą być traktowane jako skuteczne narzędzie do zapobiegania skutkom suszy.
W przypadku obszaru administrowanego przez RZGW we Wrocławiu programy małej retencji
opracowano dla

wszystkich województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego

i wielkopolskiego. Jednak PMR dla województwa opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego miały
aktualność do roku 2015. Tylko w dwóch województwach zostały one zaktualizowane: - w 2015 roku
opracowano Program Małej Retencji Wodnej na terenie woj. wielkopolskiego na lata 2016-2030,
a w 2016 roku Program Małej retencji dla Województwa Śląskiego – aktualizacja 2016r. Programy małej
retencji są przyjmowane drogą uchwały sejmiku właściwego województwa. Programy małej retencji
zawierają ocenę zasobów wodnych, a także prognozowane do realizacji zbiorniki retencyjne.
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Kolejnym dokumentem na szczeblu regionalnym traktującym o właściwym gospodarowaniu
wodami są warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki korzystania z wód zlewni.
Dokumenty te mają na celu określenie szczegółowych wymagań w zakresie stanu wód, wynikających
z ustalonych celów środowiskowych, priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ograniczeń
w korzystaniu z wód w szczególności ograniczeń w zakresie poboru wód powierzchniowych
i podziemnych, wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, wprowadzania do wód lub ziemi oraz urządzeń
kanalizacyjnych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a także w zakresie
wykonywania nowych urządzeń wodnych. Sformułowanie szczegółowych wymagań, priorytetów
i ograniczeń w korzystaniu z zasobów wodnych zlewni ma na celu umożliwienie osiągnięcia celów
środowiskowych wg Ramowej Dyrektywy Wodnej, poprzez zabezpieczenie potrzeb użytkowników wód
z określeniem stopnia gwarancji dostawy wody z jednoczesnym zabezpieczeniem potrzeb środowiska
przyrodniczego. RZGW we Wrocławiu opracowało warunki korzystania z wód następujących zlewni:
Nysy Kłodzkiej, Kaczawy, Małej Panwi, Bystrzycy, Bobru, Baryczy, Widawy. W przypadku warunków
korzystania z wód regionu wodnego to zostały one sporządzone i ustanowione dla wszystkich regionów
wodnych administrowanych przez RZGW we Wrocławiu.
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 r.
poz. 519 ze zm.) poszczególne województwa są zobowiązane do opracowania programów ochrony
środowiska. Artykuł ten odwołuje się także do obowiązku sporządzenia odpowiednich programów
na szczeblu powiatowym i gminnym. Dokumenty te są wypełnieniem kluczowych celów polityki ochrony
środowiska, jakim jest zrównoważony rozwój. Główną funkcją tych dokumentów jest właściwe
zarządzanie środowiskiem naturalnym w odniesieniu do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki
odpadami, ochrony powietrza, ziemi i gleby itd. Na obszarze administrowania RZGW we Wrocławiu
opracowano programy ochrony środowiska na obszarze województw dolnośląskiego, wielkopolskiego,
lubuskiego, śląskiego, opolskiego. Poszczególne programy odnoszą się do pośrednio do problematyki
ochrony przed suszą, podkreślając, że obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu jak i cały kraj
dysponuje bardzo niskimi zasobami wody i charakteryzuje się dużymi wahaniami rocznego odpływu
wody. Daje to podstawy to planowania właściwego zarządzania zasobami wodnymi na omawianym
terenie.
Szczególnym dokumentem szczebla regionalnego są plany urządzenia lasu (PUL).
Zaproponowane tam działania zmierzają w znacznej mierze do zachowania właściwych stosunków
wodnych w lasach, spowolnienia odpływu wód w tym zwiększenia retencji oraz zachowania siedlisk
podmokłych i bagiennych. W części nadleśnictw kładzie się duży nacisk na zachowanie naturalności
cieków w tym zachowania, bądź też odtworzenia roślinności porastającej brzegi zbiorników wodnych
i cieków, jak również zapewnienie odpowiedniej ilości martwych drzew dla wzrostu bioróżnorodności.
W miejscach, gdzie jest to adekwatne wskazuje się konieczność budowy małych zbiorników
retencyjnych między innymi poprzez przegradzanie rowów melioracyjnych jak również pozwala się
na aktywność bobrów, w tym prowadzenie zalesień gatunkami drzew preferowanymi w ich diecie.
Cele te wpisują się w ochronę przed suszą i pomagają przeciwdziałać temu zjawisku w regionie.
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Konieczność adaptacji do zmian klimatu, w tym przeciwdziałaniu zjawisku suszy została także
podkreślona w ramach perspektywy finansowej dla Programu Infrastruktura i Środowisko.
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. W ramach tej osi
priorytetowej finansowane będą projekty z dwóch celów tematycznych: Promowanie dostosowania
do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem oraz zachowanie i ochrona środowiska
oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami. Podkreślenia wymaga fakt, iż wymienione
wyżej cele wpisują się projekty z sektora gospodarki wodnej. Do problematyki suszy odnosi się
w szczególności Działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem
odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska,
którego celem jest zwiększenie ilość retencjonowanej wody oraz poprawa sprawności przeprowadzania
rozpoznania i reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.
Procedury naboru wniosków o dofinansowanie a także wymagania formalne dostępne na stronach
internetowych poświęconych programowi.
Cele i zdania wskazane dla gmin i wsi w dokumentach strategicznych kraju i województw
są rozwijane i konkretyzowane w Planach urządzeniowo – rolnych. Są to dokumenty planistyczne
szczebla lokalnego ukierunkowane nie tylko na temat rolnictwa badanego obszaru, ale również
poruszają kwestie które w sposób bezpośredni lub pośredni na nie wpływają, w tym m.in. na ochrony
środowiska naturalnego. Jednym z kluczowych problemów poruszanych w tych dokumentach jest
poprawa warunków wodnych.
Unikatowym dokumentem w skali całego analizowanego obszaru administrowanego przez
RZGW we Wrocławiu jest opracowany w 2015 r. Program Zwiększenia Retencyjności Ziemi
Dzierżoniowskiej na lata 2014 – 2020 dotyczący obszaru Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Powiatu
Dzierżoniowskiego, Gmin: Bielawa, Pieszyce, Gminy Wiejskiej Łagiewniki, Gminy Miejsko-Wiejskiej
Niemcza, Gminy Miejskiej Piława Górna. W dokumencie tym, bardzo szczegółowo, w skali lokalnej
dokonano oceny zdolności retencyjnych badanego terenu, opracowano program zwiększenia retencji
dla zlewni Piławy i Ślęza oraz dla wydzielonych z nich zlewni cząstkowych Rogoźnicy, Bielawicy,
Brzęczka, Pieszyckiego Potoku, Kłomnicy, Gniłego Potoku, Piekielnego Potoku, Krasawy, Krzywuli
i Oleszny oraz wskazano do konieczność modernizacji istniejących i budowy nowych obiektów małej
retencji.
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6. Obszary, dla których zidentyfikowano zagrożenie suszą
Metodyka wyznaczania obszarów zagrożonych suszą
Na potrzeby wskazania obszarów zagrożonych wystąpieniem zjawiska suszy w obszarze
działania RZGW we Wrocławiu przeprowadzono analizy, do których wykorzystano dane z wieloletnich
serii meteorologicznych, hydrologicznych i hydrogeologicznych (m.in. serie danych meteorologicznych
z monitoringu IMGW-PIB, takie jak sumy dobowe opadów, średnia dobowa temperatura, prędkość
wiatru, usłonecznienie czy wilgotność, dane hydrologiczne w zakresie średnich dobowych przepływów
z posterunków wodowskazowych oraz głębokość zwierciadła wód podziemnych z monitoringu PIGPIB). Zakresy czasowe wykonanych analizy to: w przypadku susz meteorologicznej i rolniczej wielolecie
1970 - 2014, dla suszy hydrologicznej 1980 - 2014, natomiast dla suszy hydrogeologicznej 1975 – 2015.
Zakresy te dobrane zostały na podstawie najszerszej dostępności i jednorodności wyżej wymienionych
serii pomiarów, stanowiących materiał bazowy dla niniejszego opracowania. Szczegółowy opis
wykorzystanych danych znajduje się w opracowaniu Analiza występowania zjawiska suszy oraz
hierarchizacja i identyfikacja obszarów narażonych na występowanie skutków suszy na terenie
administrowanym przez RZGW we Wrocławiu.

Wyznaczenie obszarów zagrożonych poszczególnymi typami suszy
Na podstawie zebranych danych dokonano oceny zagrożenia występowaniem wszystkich
czterech typów suszy (atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej i hydrogeologicznej). Wszelkie analizy
wykonane na potrzeby opracowania są zgodne z międzynarodowymi i regionalnymi zaleceniami
dotyczącymi wskaźników stosowanych do oceny zagrożenia zjawiskiem suszy (część założeń
metodycznych opisana została w Metodyce KZGW).
Za główny parametr do oceny zagrożenia zjawiskiem suszy atmosferycznej przyjęto wskaźnik
standaryzowanego opadu SPI (Standardized Precipitation Index) oraz (pomocniczo) występowanie
okresów posusznych (posuchy atmosferyczne) identyfikowanych jako liczba dni bezopadowych, a także
klasyfikację wilgotności lat i miesięcy wg Kaczorowskiej 10. Na podstawie wymienionych wcześniej
wskaźników określono: udział miesięcy i lat bardzo i ekstremalnie suchych w wieloleciu, tendencje
zmian rocznych wartości wskaźnika standaryzowanego opadu (SPI), oraz zasięg suszy z lat z suszą
atmosferyczną

o największym

natężeniu

(1982,

1989,

1990,

1992,

2003).

Wyniki

analiz

przeprowadzonych na podstawie powyższych elementów umożliwiły:
• wyznaczenie czterech klas zagrożenia suszą atmosferyczną (ich charakterystykę
przedstawiono w Tabela 3),
• wyznaczenie zasięgu przestrzennego obszarów zagrożonych, zgodnie z poszczególnymi
klasami.

10

Kaczorowska Z., 1962. Opady w Polsce w przekroju wieloletnim. Prace geograficzne nr 33. Wydawnictwa Geologiczne
Warszawa.
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Tabela 3. Klasy zagrożenia poszczególnymi typami suszy
SUSZA ATMOSFERYCZNA

SUSZA ROLNICZA

SUSZA HYDROLOGICZNA

SUSZA HYDROGEOLOGICZNA

IV

SILNIE NARAŻONE

Obszary, na których czas trwania
susz rolniczych obejmował najwyższą

Obszary, na których zaobserwowano w

Obszary, na których zaobserwowano w

Obszary, na których czas trwania bardzo silnych

wartość udziału miesięcy z suszą w

rozpatrywanym wieloleciu najdłuższe

rozpatrywanym wieloleciu najwyższy

i ekstremalnych susz atmosferycznych był

wieloleciu oraz, na których czas

okresy suszy hydrologicznej, niżówki

procentowy udział występowania niżówek

najdłuższy (obejmował największy odsetek lat

trwania okresów bliskich warunkom

występowały najczęściej oraz

oraz najczęstsze występowanie

i miesięcy w wieloleciu) o wysokim poziomie

suszy – posuchy był wysoki,

intensywność niżówek ekstremalnych

niżówek/suszy o długości powyżej 3

intensywności zdarzeń w wieloleciu

występowanie susz rolniczych często

powodowała wystąpienie najgłębszych

miesięcy w roku. Częstość występowania

oraz stwierdzony kierunek zmian warunków

notowane było w miesiącach

niedoborów zasobów wodnych, jak

głębokich niżówek zawiera się w przedziale

pluwialnych wskazuje na możliwy wzrost deficytów

początkowych okresu wegetacyjnego

również trend zmian średnich rocznych

16-55.4%. Są to obszary zlokalizowane w

opadów (ujemny kierunek trendu).

(okres IV–V) - sytuacja najbardziej

przepływów niżówki wykazywał

regionie gór i pogórzy, w strefie

niekorzystna w przypadku wzrostu i

kierunek ujemny.

hydrodynamicznej zasilania.

rozwoju roślin.
Obszary, na których czas trwania
suszy rolniczej mierzony udziałem

III

BARDZO NARAŻONE

miesięcy w wieloleciu był wyższy od
Obszary, na których czas trwania susz

średniej dla całego obszaru, czas

atmosferycznych bardzo silnych i ekstremalnych

trwania okresów o mniejszej

był długi (obejmował wysoki udział lat i miesięcy

intensywności warunków

w wieloleciu) o wysokim poziomie intensywności

niekorzystnych dla wegetacji (bliskich

zdarzeń w wieloleciu oraz stwierdzony kierunek

warunkom suszy – posuchy) był

zmian warunków pluwialnych wskazuje

znaczny; występowanie susz

na możliwy wzrost deficytów opadów (ujemny

rolniczych przypadało w miesiącach

kierunek trendu).

letnich (VI-VII) oraz sporadycznie
zjawisko występowało w miesiącach
początkowych okresu wegetacyjnego
(okres IV–V).
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Są to tereny, na których czas trwania
susz hydrologicznych w przeszłości był
długi, niżówki występowały często, a
intensywność niżówek ekstremalnych
powodowała wystąpienie głębokich
niedoborów zasobów wodnych,
dodatkowo kierunek trendu zmian
średnich rocznych przepływów niżówki
był ujemny.

Są to tereny, na których procentowy udział
występowania niżówek jest wysoki (mieści
się w przedziale 27-36%), natomiast
niżówki/susze o długości powyżej
3 miesięcy w roku występowały często,
podobnie jak głębokie niżówki (10.1-16%).
Tereny zlokalizowane są w regionie wyżyn,
w strefie hydrodynamicznej przepływu.

SUSZA ATMOSFERYCZNA

SUSZA ROLNICZA

SUSZA HYDROLOGICZNA

SUSZA HYDROGEOLOGICZNA

II

UMIARKOWANIE NARAŻONE

Obszary charakteryzują się
Obszary, na których czas trwania susz

Obszary charakteryzujące się

atmosferycznych bardzo silnych i ekstremalnych

udziałem miesięcy suchych

był bliski średniej dla całego obszaru (obejmował

i posusznych zbliżonym do wartości

przeciętny odsetek lat i miesięcy

średnich dla całego obszaru, susze

w wieloleciu) o umiarkowanym poziomie

najczęściej występowały

intensywności zdarzeń w wieloleciu

w pierwszych miesiącach letnich (VI-

oraz stwierdzony kierunek zmian warunków

VII) bądź z mniejszą częstotliwością

pluwialnych wskazuje na możliwy wzrost deficytów

w dwóch ostatnich miesiącach

opadów (ujemny kierunek trendu).

sezonu wegetacyjnego (VIII-IX).

Obszary, na których czas trwania bardzo silnych

SŁABO/NIENARAŻONE

umiarkowanym udziałem występowania

umiarkowanym czasem trwania suszy

niżówek w badanym wieloleciu,

hydrologicznej w przeszłości, a liczba

umiarkowanym występowaniem

niżówek, wskaźnik ich występowania

niżówek/suszy o długości powyżej 3

w wieloleciu, jak również intensywność

miesięcy w roku oraz częstością

niżówek ekstremalnych były bliskie

występowania niżówek głębokich

średniej na rozpatrywanym obszarze,

zbliżoną do średniej całego obszaru

natomiast kierunek trendu zmian

(mieszczą się w przedziale 7.1-10.1%).

średnich rocznych przepływów niżówki

Tereny te są zlokalizowane w regionie

był ujemny.

równin, w strefie hydrodynamicznej
przepływu.

Obszary, które charakteryzują się

I

Obszary charakteryzują się

i ekstremalnych susz atmosferycznych był
najkrótszy (obejmował względnie niski odsetek lat
i miesięcy w wieloleciu) o umiarkowanym poziomie
intensywności zdarzeń w wieloleciu oraz nie
stwierdzono tendencji zmian lub wskazany
kierunek zmian warunków pluwialnych sugeruje
możliwe zmniejszenie deficytów opadów
(nieujemny kierunek trendu).

najkrótszymi okresami występowania
zarówno suszy rolniczej, jak i
okresów posusznych (najniższe
wartości procentowego udziału
miesięcy suchych i posusznych w
analizowanym wieloleciu), okresy
występowania susz przypadały
zazwyczaj na pierwsze miesiące
letnie (VI-VII), sporadycznie na dwa
ostatnie miesiące okresu

Obszary charakteryzują się
najkrótszym czasem trwania susz
hydrologicznych w przeszłości, liczba
obserwowanych niżówek na tych
terenach była najmniejsza, wskaźnik
procentowego występowania niżówek
był najniższy oraz występujące
niżówki ekstremalne nie powodowały
wystąpienia głębokich deficytów
zasobów wodnych, a określony
kierunek trendu zmian średnich
rocznych przepływów niżówki był

wegetacyjnego (VIII-IX).

nieujemny.
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Obszary o najniższym udziale
występowania niżówek w badanym
wieloleciu
1975-2015 oraz najrzadziej
występujących niżówkach głębokich (07.1%). Występowanie niżówek/suszy o
długości powyżej 3 miesięcy w roku jest
relatywnie niskie, tereny położone są w
regionie dolin, w strefie
hydrodynamicznej drenażu.

Do określenia występowania suszy rolniczej posłużono się wskaźnikiem KBW (klimatyczny
bilans wodny) oraz CDI (Combined Drought Indicator). Ponadto pomocniczo przy ocenie suszy
wykorzystano wskaźnik HTC (Selianinowa), określający warunki dostępu do wody dla roślin.
Wykorzystane w tym celu dane dotyczą wyłącznie miesięcy kwiecień – wrzesień, co jest związane
z wegetacją roślin. Do łącznej oceny zagrożenia suszą rolniczą wzięto pod uwagę udział miesięcy
z suszą w wieloleciu 1970 - 2014, udział miesięcy bliskich suszy, procentowy udział występowania
suszy w poszczególnych okresach sezonu wegetacyjnego. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwoliły
na wyznaczenie 4 klas zagrożenia występowaniem zjawiska suszy rolniczej oraz przestrzennego
zasięgu obszarów zagrożonych (Tabela 3).
Obecność zjawiska suszy hydrologicznej przeanalizowano poprzez identyfikację okresów
występowania niżówki hydrologicznej na podstawie porównania aktualnych stanów wody lub
przepływów z wartością graniczną przepływu określoną w danym profilu wodowskazowym. Do analizy
występowania zjawiska suszy hydrologicznej wykorzystano metodę przepływu granicznego (ThLM),
która jest najczęściej stosowanym narzędziem. Do oceny występowania zagrożenia suszą
wykorzystano takie elementy jak: procentowy wskaźnik występowania niżówek w wieloleciu 1980-2014,
średnią liczbę niżówek w roku w wieloleciu, średni czas trwania niżówki, wskaźnik niedoboru
dynamicznych zasobów wodnych niżówki głębokiej oraz tendencję zmian w seriach średnich rocznych
przepływów niżówki. W wyniku analizy powyższych parametrów wyznaczono cztery klasy obszarów
narażonych na wystąpienie suszy hydrologicznej (Tabela 3).
Do określenia występowania suszy hydrogeologicznej, przyjęto wskaźnik zagrożenia suszą
gruntową (kn). Ocena zagrożenia poszczególnych obszarów została przeprowadzona na podstawie
analizy następujących kryteriów: procentowego udziału występowania niżówek, udziału występowania
niżówek/suszy o długości powyżej 3 miesięcy w roku, częstości występowania niżówek głębokich,
lokalizacji w danym regionie geograficznym oraz położenia w strefie hydrodynamicznej. Na ich
podstawie sprecyzowano poszczególne klasy zagrożeń (Tabela 3) oraz wyznaczono zasięg
przestrzenny terenów zagrożonych wystąpieniem suszy hydrogeologicznej wg poszczególnych klas.
Na podstawie przeprowadzonych analiz przestrzennych oraz sporządzonych dla każdego typu
suszy map zagrożenia jej występowaniem, dla każdej z gmin zlokalizowanych na obszarze
administrowanym przez RZGW we Wrocławiu określono klasy zagrożenia poszczególnymi typami
suszy. Zestawienie gmin wraz z zidentyfikowanymi klasami zagrożenia występowaniem susz:
atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej i hydrogeologicznej przedstawia załącznik 2.

Wyznaczenie obszarów zagrożonych wszystkimi typami suszy
Podstawą do oceny łącznego stopnia zagrożenia obszarów wszystkimi czterema typami suszy
było określenie klas zagrożenia jej poszczególnymi rodzajami (atmosferyczną, rolniczą, hydrologiczną
i hydrogeologiczną). Analizy przeprowadzono w przyjętej siatce pól podstawowych (heksagonów), które
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zweryfikowano pod względem występowania obszarów bardzo i silnie zagrożonych (III lub IV klasa)
poszczególnymi typami suszy.

Dla każdego

z heksagonów

przyjęto

następnie kodyfikację

wg poniższego klucza, na podstawie której otrzymano wyniki wskazujące na występowanie określonych
klas zagrożenia (Tabela 4).
Jako obszary bardzo zagrożone występowaniem susz wskazane zostały tereny, dla których
stwierdzono III lub IV klasę zagrożenia wszystkimi typami suszy. Wysoki poziom zagrożenia przypisano
natomiast do pól, które zidentyfikowano jako bardzo lub silnie zagrożone trzema typami suszy.
Analogicznie do powyższego, obszary o znacznym zagrożeniu rozumiane są jako tereny silnie lub
bardzo zagrożone dwoma rodzajami suszy, natomiast o umiarkowanym zagrożeniu, jako tereny
zagrożone wystąpieniem jednego typu suszy. Ponadto, wyznaczono obszary, w których na podstawie
przeprowadzonych analiz, nie stwierdzono zagrożenia suszą III lub IV klasy. Metoda kodyfikacji
w czytelny i prosty do zrozumienia sposób umożliwia wyznaczenie miejsc szczególnie priorytetowych,
w których działania minimalizujące podatność terenu na zagrożenie suszą powinny zostać zastosowane
w pierwszej kolejności (Tabela 4).
Tabela 4. Kodyfikacja pól podstawowych w zakresie oceny zagrożenia występowania wszystkich
czterech typów susz na poziomie klasy III i IV zagrożenia (tereny silnie i bardzo zagrożone)
Liczba zidentyfikowanych typów susz o trzeciej
lub czwartej klasie zagrożenia
Występują wszystkie 4 typy suszy

KODYFIKACJA

Występują 3 typy suszy

Występują 2 typy suszy

Występuje 1 typ suszy
Nie stwierdzono zagrożenia suszą w stopniu silnym i
znacznym

Klasa zagrożenia

ATM_ROL_HYD_HGEO
ATM_ROL_HYD_0
ATM_ROL_0_HGEO
ATM_0_HYD_HGEO
0_ROL_HYD_HGEO
ATM_ROL_0_0
ATM_0_HYD_0
ATM_0_0_HGEO
0_ROL_HYD_0
0_ROL_0_HGEO
0_0_HYD_HGEO
ATM_0_0_0
0_ROL_0_0
0_0_HYD_0
0_0_0_HGEO

BARDZO WYSOKI

0_0_0_0

BRAK

WYSOKI

ZNACZNY

UMIARKOWANY

ATM – susza atmosferyczna; ROL – susza rolnicza; HYD – susza hydrologiczna; HGEO – susza hydrogeologiczna;
0 – brak suszy

6.3.1

Zagrożenie suszą w podziale na regiony wodne i zlewnie

Łączną analizę poziomu zagrożenia występowaniem wszystkich czterech typów susz
(atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej i hydrogeologicznej) w odniesieniu do regionów wodnych
przedstawia Tabela 5 i załącznik 3a oraz w odniesieniu do zlewni Tabela 6 i załącznik 3b.
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Tabela 5. Udział procentowy obszarów zagrożonych występowaniem czterech typów susz
w regionach wodnych administrowanych przez RZGW we Wrocławiu
obszary zagrożone (% powierzchni)
Nazwa regionu wodnego

brak

umiarkowany

znaczny

wysoki

bardzo
wysoki

region wodny Izery

-

10,1%

53,0%

36,9%

-

region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa)

-

0,5%

99,5%

-

-

region wodny Metuje

-

-

10,2%

89,8%

-

region wodny Morawy

-

0,4%

99,6%

-

-

region wodny Orlicy

3,2%

24,7%

33,9%

38,1%

-

region wodny Środkowej Odry

1,5%

13,2%

36,8%

34,8%

13,6%

W regionie wodnym Środkowej Odry bardzo wysokie zagrożenie wystąpieniem wszystkich
czterech rodzajów suszy zidentyfikowano na 14% tego obszaru. Wysokie i znaczne zagrożenie zajmuje
odpowiednio 35% i 37%, natomiast tereny, na których nie zidentyfikowano zagrożenia żadnym typem
suszy w klasie III lub IV stanowią zaledwie 2% powierzchni regionu wodnego Środkowej Odry (Tabela
5).
Obszary wysoko i bardzo wysoko zagrożone suszą położone są głównie w północnej
i centralnej części regionu, z zauważalną koncentracją także po stronie północno-zachodniej
i południowej (Rysunek 8). Największe zgrupowanie obszarów znacznie i umiarkowanie zagrożonych
znajduje się natomiast na zachodzie oraz wschodzie regionu. W części południowo-wschodniej
położona jest większość obszarów, na których nie stwierdzono III lub IV klasy zagrożenia żadnym
z analizowanych typów suszy (Rysunek 8).
Z regionów wodnych znajdujących się w administracji RZGW we Wrocławiu najbardziej
zagrożony występowaniem suszy, ze względu na ogromny udział – aż 90% powierzchni wysoko
zagrożonych, jest region wodny Metuje. Pozostałe 10% stanowią natomiast obszary o znacznym
zagrożeniu (Tabela 5). Obszary te położone są głównie w północno – zachodniej części regionu
(Rysunek 8). Oznacza to, że zdecydowana większość tego obszaru wymaga podjęcia działań
zmniejszających jego podatność na analizowane zjawisko.
Region wodny Morawy został zidentyfikowany w całości (100%) jako obszar o znacznym
zagrożeniu występowaniem suszy (Tabela 5,Rysunek 8). Zbliżoną charakterystykę można również
zauważyć w regionie wodnym Łaby i Ostrożnicy (Upa), gdzie obszary o znacznym zagrożeniu stanowią
99% powierzchni, natomiast pozostały 1% to tereny umiarkowanie zagrożone (Tabela 5).
Względnie niewielkim obszarem jest również region wodny Izery, położony na zachód
od regionu Środkowej Odry (Rysunek 8). Cechuje się on przewagą obszarów o znacznym zagrożeniu
wystąpieniem suszy (53%) oraz dużym, ponad 1/3 powierzchni (37%), udziałem miejsc wysoko
zagrożonych. W jego południowej części zlokalizowane są tereny zidentyfikowane jako umiarkowanie
zagrożone, które stanowią zaledwie 10% (Tabela 5,Rysunek 8). 90% tego regionu zagrożone jest
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wystąpieniem więcej niż jednego typu suszy, a zatem należy oczekiwać, że ewentualne negatywne
skutki tego zjawiska mogą mieć charakter intensywny, długotrwały.
25% regionu wodnego Orlicy jest umiarkowanie zagrożone, natomiast 3% powierzchni w ogóle
nie jest zagrożone wystąpieniem suszy zakwalifikowanej do klasy III lub IV (Tabela 5).
38% przedmiotowego obszaru stanowią tereny o wysokiej klasie zagrożenia wystąpieniem suszy
(bardzo lub silnie zagrożone trzema typami suszy), co stanowi największy udział w przedmiotowym
regionie wodnym. Znaczne zagrożenie cechuje natomiast 34% regionu wodnego Orlicy (Tabela 5).
Wśród wszystkich regionów wodnych, poza regionem Środkowej Odry, region Orlicy wykazuje
największe zróżnicowanie wewnętrzne pod względem klas zagrożenia (Rysunek 8).
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Rysunek 8. Obszary zagrożone występowaniem czterech typów susz na tle regionów wodnych i zlewni bilansowych

51

Tabela 6. Udział procentowy obszarów zagrożonych występowaniem czterech typów susz
w zlewniach bilansowych obszaru zarządzanego przez RZGW we Wrocławiu
Kod zlewni
bilansowej

Nazwa
zlewni
bilansowej

% powierzchni
brak

umiarkowany

znaczny

wysoki

bardzo
wysoki

WR01

Obrzyca

0,0%

9,3%

42,4%

35,6%

12,6%

WR02

Barycz

0,0%

4,2%

29,8%

28,8%

37,2%

WR03

Widawa

0,1%

11,8%

52,2%

31,4%

4,5%

WR04

Mała Panew

0,0%

16,4%

58,7%

21,0%

3,9%

WR05

Nysa Łużycka

5,1%

21,8%

36,4%

20,6%

16,1%

WR06

Bóbr

0,4%

19,3%

42,1%

35,5%

2,7%

WR07

Kaczawa

2,0%

16,7%

26,9%

48,9%

5,5%

WR08

Bystrzyca

0,0%

4,6%

39,6%

39,4%

16,3%

WR09

Nysa Kłodzka

1,1%

8,8%

28,5%

47,5%

14,1%

WR10

Osobłoga

16,0%

51,2%

21,6%

9,4%

1,8%

WR11

Przyodrze

3,0%

13,2%

32,7%

36,9%

14,2%

WR12

Łaba

1,0%

9,6%

33,1%

56,3%

0,0%

W przypadku zlewni bilansowych analizy wykazały przeważający udział obszarów znajdujących
się w III i IV klasie zagrożenia. Fakt ten podkreśla ryzyko wystąpienia suszy na obszarze
administrowanym przez RZGW we Wrocławiu. Zlewnią bilansową najbardziej zagrożoną wystąpieniem
wszystkich typów suszy jest Barycz, w której aż 37% obszaru zidentyfikowano jako tereny o bardzo
wysokim stopniu zagrożenia (głównie jej zachodnia część), co stanowi największy udział ze wszystkich
klas w tej zlewni (Tabela 6). 29% powierzchni stanowią natomiast tereny o wysokiej klasie zagrożenia.
Ponadto, aż 30% powierzchni zlewni Baryczy jest w znacznym stopniu zagrożone pojawieniem się
suszy (dwa typy suszy w klasie III lub IV), zatem tylko 4% obszaru cechuje się umiarkowaną klasą
zagrożenia. Efektem tak znacznego udziału obszarów zagrożonych więcej niż jednym rodzajem suszy,
może być pojawienie się głębokich niedoborów wody o względnie dużej skali przestrzennej.
Zlewnię Barycz należy zatem wskazać jako priorytetową do podjęcia działań zwiększających jej
odporność.
Ze względu na zagrożenie wystąpieniem czterech typów susz, jedną z najbardziej zagrożonych
zlewni jest zlewnia Łaby - aż 56% powierzchni zakwalifikowano tu jako wysoko zagrożone (wystąpienie
3 typów suszy) (Tabela 6). Należy zauważyć, że nie zidentyfikowano w granicach zlewni obszarów
o bardzo wysokiej klasie zagrożenia, jednak przy uwzględnieniu 33% powierzchni zakwalifikowanej jako
znacznie zagrożona, prawie 90% obszaru zlewni zagrożone jest wystąpieniem więcej niż jednego typu
suszy. Tylko 10% powierzchni określono jako umiarkowanie zagrożone, a zaledwie 1% jest całkowicie
niezagrożony suszą. Podobną charakterystykę posiada zlewnia bilansowa Kaczawy (Tabela 6).
Zidentyfikowano tu jako dominującą klasę, wysokie zagrożenie wystąpieniem suszy – stanowiącą
prawie połowę jej powierzchni (49%) (głównie część północna i wschodnia) (Tabela 6). 27% zlewni
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zostało określone jako zagrożone wystąpieniem trzech typów suszy, natomiast 17% dwoma typami
(głównie centralna część). Bardzo wysoka klasa zagrożenia cechuje jedynie 5% powierzchni (północna
część zlewni), natomiast 2% wykazuje całkowity jego brak (część centralna) (Tabela 6). Warto zatem
zauważyć, że centralna część zlewni jest najmniej zagrożona występowaniem zjawiska suszy (Rysunek
8).
Zlewnie Przyodrza, Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, Nysy Łużyckiej oraz Obrzycy charakteryzują się
największym po Baryczy udziałem obszarów o bardzo wysokim stopniu zagrożenia (13-16%).
Co więcej, te same zlewnie wykazują znaczny udział terenów o wysokiej klasie zagrożenia (21- 47%),
co wskazuje na powszechność tego zjawiska na tym obszarze.
Wymieniona wyżej zlewnia Nysy Łużyckiej położona na północnym zachodzie obszaru RZGW
we Wrocławiu cechuje się również relatywnie dużym udziałem obszarów z łagodniejszą
charakterystyką. 36% jej powierzchni zidentyfikowano jako tereny znacznie, 22% jako umiarkowanie
zagrożone, natomiast 5% obszaru jest niezagrożone suszą III lub IV klasy. Zatem ponad 1/4 zlewni
(27%) jest zagrożona tylko jednym typem suszy lub nie jest zagrożona nią w ogóle (głównie południowa
część). Uwzględniając jednak opisany wcześniej duży udział obszarów wysoko lub bardzo wysoko
zagrożonych, północna część tej zlewni wymaga podjęcia działań (Rysunek 8).
Analizując natomiast sytuację w zlewni Obrzycy zauważyć można, że 42% jej powierzchni
zidentyfikowano jako znacznie, a zaledwie 9% jako umiarkowanie zagrożone wystąpieniem suszy.
Biorąc pod uwagę duży udział obszarów wysoko i bardzo wysoko zagrożonych (49%) (Tabela 6),
zlokalizowanych głównie we wschodniej części, zlewnia ta zidentyfikowana została jako znacznie
zagrożona (Rysunek 8).
Najwyższa klasa zagrożenia jaka została zidentyfikowana na obszarze zlewni Małej Panwi
to zagrożenie dwoma typami suszy (59%). 21% jej powierzchni zakwalifikowano jako tereny, na których
zidentyfikowano trzy typy suszy w III lub IV klasie, natomiast 4% powierzchni określono jako bardzo lub
silnie zagrożone czterema typami susz (Tabela 6). Ponadto 16% tego obszaru rozpoznano jako
umiarkowanie zagrożone zjawiskiem suszy. W granicach zlewni bilansowej Małej Panwi nie występują
obszary niezagrożone, co świadczy o powszechności występowania susz na tym obszarze. Podobną
charakterystykę wykazuje sąsiednia zlewnia - Widawa, na obszarze której również nie zidentyfikowano
terenów niezagrożonych wystąpieniem suszy. Ponad połowę jej powierzchni zakwalifikowano jako
znacznie zagrożoną (52 %) natomiast 31 % jako wysoko zagrożoną. Co więcej, 4% obszaru rozpoznane
zostało jako bardzo wysoko zagrożone wystąpieniem wszystkich rodzajów suszy. Pozostałe 12%
stanowią tereny umiarkowanie zagrożone. Położenie przestrzenne tych zlewni – na przeciwległych
krańcach analizowanego obszaru, Obrzyca - część północna, Mała Panew - południowa, uwydatnia fakt
znacznego zagrożenia całego terenu administrowanego przez RZGW we Wrocławiu.
Ponad połowę jej powierzchni zakwalifikowano jako znacznie zagrożoną (52%), natomiast 31%
jako wysoko zagrożoną. Co więcej, 4% obszaru rozpoznane zostało jako bardzo wysoko zagrożone
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wystąpieniem wszystkich rodzajów suszy. Pozostałe 12% stanowią tereny umiarkowanie zagrożone.
Położenie przestrzenne tych zlewni – na przeciwległych krańcach analizowanego obszaru, Obrzyca część północna, Mała Panew - południowa, uwydatnia fakt znacznego zagrożenia całego terenu
administrowanego przez RZGW we Wrocławiu.
Relatywnie podobną charakterystyką do zlewni Małej Panwi i Widawy, cechuje się zlewnia
bilansowa Bóbr, gdzie 42% powierzchni zidentyfikowano jako znacznie zagrożone, 36% jako wysoko
zagrożone, natomiast 3% jako bardzo wysoko zagrożone wystąpieniem czterech typów susz (Tabela 6).
19%

zlewni

stanowią

natomiast

obszary

umiarkowanie

zagrożone

tym

zjawiskiem.

Największa koncentracja terenów wysoko i bardzo wysoko zagrożonych znajduje się na północy
(Rysunek 8).
Ze względu na powszechność występowania zjawiska suszy, najniższym ogólnym zagrożeniem
cechuje się zlewnia Osobłogi, zlokalizowana na południu regionu wodnego Środkowej Odry.
Tu, w relacji do sąsiednich zlewni bilansowych, aż 16% powierzchni zakwalifikowano jako niezagrożone
suszą, a 51% jako umiarkowanie zagrożone (Tabela 6). Należy także zauważyć, że tylko 2% zlewni jest
w bardzo wysokim, a 9% w stopniu wysokim zagrożone wystąpieniem wszystkich typów suszy.
Pozostałe 22% terenu zakwalifikowano jako umiarkowanie zagrożone.
Podsumowując, jako zlewnię o bardzo wysokim stopniu zagrożenia zidentyfikowano zlewnię
Baryczy, natomiast zlewniami wysoko zagrożonymi występowaniem suszy, gdzie obszar o tej klasie
zajmuje ponad 35% całkowitej ich powierzchni są kolejno: Łaba – 56%, Kaczawa – 49%, Nysa Kłodzka
– 47%, Bystrzyca – 39%, Przyodrze – 37%, Bóbr – 36%, Obrzyca – 36%.
Podsumowując można stwierdzić, że większość regionów wodnych będących w administracji
RZGW we Wrocławiu jest w znacznym bądź wysokim stopniu zagrożona wystąpieniem susz.
Zauważalna jest również bardzo charakterystyczna koncentracja przestrzenna obszarów bardzo
wysoko zagrożonych wystąpieniem wszystkich rodzajów suszy (Rysunek 8). Negatywne skutki zjawiska
mogą być odczuwalne na terenach o bardzo wysokim stopniu zagrożenia jako najbardziej dotkliwe
i trwające najdłużej, z powodu relacji między poszczególnymi typami suszy. Z tego względu identyfikuje
się je jako priorytetowe do podjęcia działań. Natomiast, podsumowując łączne zagrożenie
występowaniem susz na obszarach zlewni to najbardziej prawdopodobne (bardzo wysokie zagrożenie)
jest wystąpienie łącznego zagrożenia w zlewniach prawych dopływów Odry. Tereny bardzo wysoko
zagrożone koncentrują się również w centrum i na północy obszaru poddanego analizie.
Niezależnie od tego, wszystkie obszary zakwalifikowane do dwóch najwyższych klas wymagają
podjęcia zdecydowanych, priorytetowych działań w celu zmniejszenia narażenia na długotrwałe
negatywne skutki suszy. Co istotne, w 6 zlewniach bilansowych nie zidentyfikowano miejsc
niezagrożonych występowaniem suszy klasy III lub IV (0%), co świadczy o ryzyku pojawienia się
co najmniej jednego typu suszy na całym obszarze danej zlewni. Są to zlewnie Obrzycy, Baryczy,
Widawy, Małej Panwi, Bobru, Bystrzycy.
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6.3.2

Wykaz gmin zagrożonych suszą

W celu precyzyjnego określenia obszarów priorytetowych o najwyższym stopniu zagrożenia
wystąpieniem

czterech

typów

suszy,

analizie

poddano

poszczególne

gminy.

Wyznaczone i skodyfikowane wcześniej heksagony przyporządkowane zostały proporcjonalnie
do powierzchni gmin, na obszarze których były położone. Wynikiem tego przyporządkowania był
procentowy udział poszczególnych klas zagrożenia czterema typami suszy w powierzchni każdej z gmin
znajdujących się na analizowanym obszarze.
Jednym z wyników przeprowadzonych analiz było zidentyfikowanie gmin o bardzo wysokiej
klasie zagrożenia występowaniem wszystkich rodzajów suszy w klasie III i/lub IV. Za najbardziej
zagrożone uznano jednostki, których 80% powierzchni lub więcej zakwalifikowano jako bardzo wysoko
zagrożone. W efekcie stwierdzono, że 4 gminy położone na obszarze administrowanym przez RZGW
we Wrocławiu w całości znajdują się w tej klasie, a są to (Tabela 7): Chojnów, Rawicz, Bojanowo oraz
Leszno. Wszystkie zidentyfikowane jednostki położone są w regionie wodnym Środkowej Odry, czyli
największym z administrowanych przez RZGW we Wrocławiu.
Tabela 7. Wykaz gmin, których ponad 80% powierzchni zagrożonych jest wystąpieniem susz
w stopniu bardzo wysokim
Udział obszarów o bardzo
wysokim stopniu
zagrożenia suszą
w powierzchni gminy

Kod
terytorialny

Nazwa gminy

0209011

Chojnów

Środkowej Odry

100%

3022053

Rawicz

Środkowej Odry

100%

3022013

Bojanowo

Środkowej Odry

100%

3063011

Leszno

Środkowej Odry

100%

3004033

Krobia

Środkowej Odry

99%

3013022

Środkowej Odry

98%

Środkowej Odry

98%

3013043

Lipno*
Miejska
Górka
Rydzyna

Środkowej Odry

97%

3013033

Osieczna*

Środkowej Odry

95%

3013052

Święciechowa

Środkowej Odry

95%

0220023

Prusice

Środkowej Odry

90%

0811021

Żary

Środkowej Odry

89%

0222013

Brzeg Dolny

Środkowej Odry

86%

3004073

Poniec
Tarnów
Opolski
Góra

Środkowej Odry

85%

Środkowej Odry

83%

Środkowej Odry

83%

3022033

1609112
0204013

Region wodny
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Tabela 7 przedstawia zestawienie 16 gmin zidentyfikowanych jako obszary bardzo zagrożone
występowaniem wszystkich rodzajów suszy. Jeżeli pod uwagę wzięte zostaną jednostki o wysokiej
klasie zagrożenia, gdzie 80% powierzchni lub więcej zagrożonych jest wystąpieniem 3 typów suszy,
liczba ta wzrasta o 33 gminy (w sumie 49 jednostek zagrożonych 3 lub 4 typami suszy).
Jeżeli uwzględniony zostanie sumaryczny udział najwyższych poziomów (bardzo wysoki i wysoki)
zagrożenia w powierzchni jednostki, liczba gmin wzrasta do 91. Wszystkich gmin, w których rozpoznano
sumaryczny udział obszarów znacznie, wysoko i bardzo wysoko zagrożonych wynoszący ponad 80%
jest 260, co stanowi ponad 70% ogółu. Oznacza to zagrożenie 70% terenu więcej niż jednym typem
suszy. Rysunek 11 dokładnie wskazuje, że znaczna część badanego obszaru zakwalifikowana została
jako bardzo wysoko lub wysoko zagrożona wszystkimi typami suszy. Dokładny wykaz gmin i ich
charakterystyki zagrożenia występowaniem susz przedstawia Rysunek 9 oraz załącznik nr 3c.
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Rysunek 9. Klasy zagrożenia występowaniem wszystkich czterech typów susz w odniesieniu do gmin znajdujących się w granicach RZGW we Wrocławiu
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Analiza występowania zjawiska suszy w aspekcie gospodarczym –
Odra jako droga wodna
6.4.1

Odrzańska Droga Wodna: warunki żeglowności

Warunki naturalne zasilania wód powierzchniowych mają największe znaczenie dla możliwości
wypełniania przez określone odcinki cieków funkcji żeglownej. Jednocześnie, optymalne warunki dla
żeglowności powinny charakteryzować się unormowanymi w czasie stanami wody – tj. takimi, które
zapewniają techniczną obsługę transportu drogami wodnymi, definiowaną przez głębokość tranzytową
przez możliwie długą część roku. Niekorzystne dla żeglugi śródlądowej są zarówno wysokie stany wody
i przepływy towarzyszące wezbraniom jak i stany niskie – towarzyszące suszy hydrologicznej. Warunki
żeglowności oraz klasyfikację śródlądowych dróg wodnych reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów.
Aktualnie obowiązuje rozporządzenie z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg
wodnych (Dz.U. nr 77 poz. 695). W ostatnich miesiącach należy zauważyć wzmożone zainteresowanie
możliwościami ponownego intensywnego wykorzystania transportu śródlądowego w relokacji towarów.
W Monitorze Polskim została opublikowana uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–
2020 z perspektywą do roku 2030”. Dla analizowanego odcinka Odry w „Założeniach…” wskazano
uzyskanie III i IV klasy żeglowności. Osiągnięcie oczekiwanej klasy żeglowności będzie jednak
wymagało przeprowadzenia pełnej regulacji rzeki, w tym ukończenia jej kaskadyzacji.
W obrębie obszaru administrowanego przez RZGW we Wrocławiu na całej długości
przypadającej tu Odry (km 98,6 - 542,4), zgodnie z powyższym Rozporządzeniem zostały wydzielone
ogółem trzy odcinki żeglowne (w klasach II oraz III) z głębokością tranzytową (1,8 m) oraz niewielki
odcinek klasy Ia na Nysie Łużyckiej (Rysunek 10). Z punktu widzenia zapewnienia warunków
żeglowności, ważne jest wskazanie na dwudzielność drogi wodnej: (1) odcinek od śluzy w miejscowości
Kędzierzyn-Koźle do śluzy w miejscowości Brzeg Dolny jest skanalizowany i możliwe jest tam
techniczne sterowanie przepływem, natomiast (2) odcinek od śluzy w miejscowości Brzeg Dolny
do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej jest to Odra swobodnie płynąca.
Na wyróżnionym odcinku Odra zasilana jest ogółem 95 dopływami (Rysunek 10), przy wyraźnej
przewadze dopływów lewostronnych (dane na podstawie MPHP). Pomimo bardzo dobrze rozwiniętej,
gęstej sieci rzecznej (Rysunek 10), zasoby wód powierzchniowych i możliwości retencyjne obszaru
opracowania są niskie z powodu charakteru ukształtowania terenu oraz budowy geologicznej.
Dla regionu charakterystyczny jest szybki odpływ powierzchniowy o charakterze zasilania opadowego
i roztopowego z obszaru górskiego, bez możliwości znaczącej naturalnej retencji. Odra i jej największe
dopływy w regionie (m.in. Nysa Kłodzka, Nysa Łużycka, Bóbr, Bystrzyca) pełnią rolę cieków
tranzytowych dla odpływu powierzchniowego.
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Dla utrzymania wymaganych warunków żeglugowych na wyznaczonych odcinkach drogi
wodnej ważne jest jak najdłuższe retencjonowanie wody w zlewniach dopływów bezpośrednich Odry.
Wydłużony w czasie odpływ wspomaga zapewnienie zasobów do utrzymania głębokości tranzytowej.
W tym zakresie ważną rolę odgrywają zbiorniki retencyjne występujące na dopływach drogi wodnej w jej
odcinku w pełni skanalizowanym do śluzy w Brzegu Dolnym (Rysunek 10); zbiorniki zlokalizowane
są na trzech rzekach: Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej oraz Bystrzycy – bezpośrednich dopływach Odry.
Parametry techniczne zbiorników przedstawia tabela 8.
Rysunek 10. Śródlądowe drogi wodne na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu
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Tabela 8. Wykaz i podstawowe parametry techniczne zbiorników retencyjnych zasilających
Odrzańską drogę wodną, w administracji RZGW we Wrocławiu

Lokalizacja
Lp.

Nazwa
obiektu
hydrotech
nicznego

Podstawowe parametry

rzeka

km

województwo,
gmina

Pow.
zbiorn.
przy
MaxPP
[ha]

Poj. do
MinPP
[mln
m3]

Poj. do
NPP [mln
m3]

Poj. całk.
do MaxPP
[mln m3]

Odpływ
nienaruszal
ny [m3/s]

1

Turawa

Mała Panew

18+900

opolskie,
Turawa

1941

2.32

80.04

92.61

0.78

2

Topola

Nysa Kłodzka

93+814

dolnośląskie,
Kamieniec
Ząbkowicki

428

1.50

16.49

21.68

3.20

Nysa Kłodzka

90+527

opolskie/dolnoś
ląskie,
Paczków/Kami
eniec
Ząbkowicki

347

1.15

12.92

16.30

3.20

Otmuchów Nysa Kłodzka

77+194

opolskie,
Otmuchów

2019

11.14

58.98

129.46

2.00

3

4

Kozielno

5

Nysa

Nysa Kłodzka

65+171

opolskie,
Nysa

2075

6.96

66.27

122.05

5.50

6

Mietków

Bystrzyca

45+030

dolnośląskie,
Mietków

814

2.11

63.26

76.98

1.00

Ogółem, maksymalna pojemność wody, która może być zgromadzona, jako zasoby retencyjne
w wymienionych zbiornikach sięga do 459,08 mln m3 (maksymalny poziom piętrzenia, wraz
z pojemnością powodziową). W warunkach normalnych piętrzenia (z zachowaną pełną rezerwą
powodziową), możliwości retencyjne sięgają 230 mln m3 (50,1 % pojemności maksymalnego poziomu
piętrzenia). Zdecydowanie największe możliwości retencyjne zbiorników są realizowane dla
lewostronnych dopływów Odry (Rysunek 10), co wynika z charakteru obiegu wody. Region sudecki jest
predystynowany do występowania powodzi o charakterze opadowym, rozlewnych. Zatem zbiorniki
wodne pełnią tu przede wszystkim funkcję przeciwpowodziową, a dopiero w dalszej kolejności retencji
długookresowej. Z punktu widzenia warunków utrzymania żeglowności obie funkcje należy wskazać
jako komplementarne: praca zbiorników retencyjnych przy mniejszych lokalnych wezbraniach spełnia
warunek utrzymania stabilnych stanów żeglugowych wody przechwytując nadmiar wód powodziowych
w obszarze i w okresie wystąpienia. Natomiast w okresach niedoborów – zbiorniki retencyjne służą jako
zasoby uwalniane w celu podtrzymywania żeglownego stanu drogi wodnej.
Warto tu jednak nadmienić, iż zbiorniki wodne pełnią w gospodarce wodnej regionu również
inne niż już wymienione funkcje. Dla przykładu zbiornik Mietków jest również obszarem występowania
ptactwa wodno-błotnego; w sezonie lęgowym oraz w czasie przypadającym na przeloty stad zgodnie
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z planem ochrony konieczne jest zapewnienie takich stanów wody, które umożliwiają rozród i migrację
ptactwa. Eksploatacja na cele zasilania dla żeglugi zbiorników wodnych pełniących ważne funkcje
ekosystemowe jest w praktyce limitowana czynnikami wynikającymi z planu ochrony.
W kontekście planów rządowych dotyczących rozwoju śródlądowych dróg wodnych, istotne
wydaje się wskazanie szczegółowych priorytetów w zakresie gospodarowania wodą zretencjonowaną
stosownie do zasobów.

6.4.2

Śródlądowa Droga Wodna Odry, warunki utrzymania żeglowności toru
wodnego

Dolina Odry wraz z jej korytem podlegają przekształceniom technicznym do celów żeglugi
śródlądowej już od XVII w. Pierwsze kompleksowe prace regulacyjne to druga połowa XIX w.
kanalizacja Odry odbyła się dwuetapowo: w latach 1888-1897 uregulowano odcinek od Koźla do ujścia
Nysy Kłodzkiej, natomiast w latach 1907-1922 to budowa dalszych stopni wodnych w niższym biegu
rzeki. Po 1945 roku, po przejęciu Odrzańskiej Drogi Wodnej przez Administrację Polską zbudowano
dodatkowo jeden stopień wodny w Brzegu Dolnym przedłużając tym samych odcinek Odry
skanalizowanej. Aktualnie trwa realizacja stopnia wodnego Malczyce, zlokalizowanego na Odrze
poniżej przekroju Brzeg Dolny. Docelowo, należy oczekiwać pełnego skanalizowania Odry na odcinku
poniżej Brzegu Dolnego.
Z punktu widzenia utrzymania żeglowności w warunkach możliwego niedoboru zasobów
wodnych na Odrzańskiej Drodze Wodnej na odcinku administrowanym przez RZGW we Wrocławiu,
istotne jest przeprowadzenie oceny dotychczasowych ram funkcjonowania drogi. Wartość graniczna
żeglownego stanu wody11 została wyznaczona indywidualnie dla każdego z 8 profili wodowskazowych
IMGW, wielolecie 2000-2011.
W celu oceny dotychczasowych warunków utrzymania żeglowności zastosowano następującą
procedurę identyfikacyjną:
•

do wyznaczenia niwelaty dna w profilach wodowskazowych zastosowano metodę wyznaczenia
rzędnej dna na podstawie krzywej natężenia przepływu,

•

z uwagi na niepewność danych o poziomie zera wodowskazu (brak informacji o aktualizacji oraz
stwierdzona niejednorodność danych), dla każdego profilu wodowskazowego zakres danych
stanu wody oraz przepływu ograniczono do najmłodszego okresu, począwszy od roku
hydrologicznego

2000;

uzasadnieniem

dla

tego

zabieg

jest

również

aktualizacja

Rozporządzenia dotyczącego warunków i klas śródlądowych dróg wodnych, która nastąpiła
w 2002 r.,
•

w każdym profilu wyznaczono z krzywej natężenia przepływu prawdopodobną rzędną stanu
wody, tożsamą z dnem toru wodnego w przekroju wodowskazowym; zestawienie wynikowe

Wartość żeglowna graniczna stanu wody: stan wody z odczytu na łacie wodowskazowej, dla którego spełniony jest
w analizowanym przekroju warunek osiągnięcia warstwy wody w korycie zgodnej z klasą żeglowną, tu dla Odry 180 cm.
11
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krzywych zawarto jako załącznik 23 do dokumentu pt. „Analiza występowania zjawiska suszy
oraz hierarchizacja i identyfikacja obszarów narażonych na występowanie skutków suszy
na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu” (zwana dalej „Analizą..”) natomiast
stan wody dla prawdopodobnej rzędnej dna przedstawia Tabela 9,
•

na podstawie wartości prawdopodobnej rzędnej dna, w każdym z przekroi wodowskazowych
wyznaczono stan wody odpowiadający stanowi granicznemu gwarantującemu utrzymanie
dolnej granicy żeglowności wg klasy wodnej odcinka (tzw. stan wody tranzytowy),

•

w każdym profilu wodowskazowym przeprowadzono analizę statystyczną w wieloleciu 20002014 identyfikującą nieosiągnięcie stanu wody spełniającego dolne kryterium żeglowności,
dane przetransponowano następnie do wartości natężenia przepływu, zestawienie zawarto
w Tabela 9,

•

na podstawie uzyskanych wyników z punktu poprzedzającego obliczono (Tabela 9): jaki procent
dni w wieloleciu przypadał na okresy nieosiągnięcia warunków żeglowności, czas sumaryczny
trwania w dniach warunków nieżeglownych, średni i maksymalny czas trwania niedoborów
wody do celów żeglugowych oraz wskaźnik intensywności niedoborów wód do celów
żeglugowych (rozumiany jako średnia dobowa objętość wody, którą należy przeciętnie
dostarczyć w celu ponownego osiągnięcia kryterium żeglowności drogi wodnej).

Oława (Most)

Brzeg Dolny

Malczyce

Ścinawa

Głogów

Nowa Sól

Cigacice

Połęcko

Tabela 9. Zestawienie obliczeń możliwości nieosiągnięcia dolnej granicy żeglowności toru
wodnego Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku administrowanym przez RZGW we Wrocławiu,
wielolecie 2000-2014

Rzeka

Odra

Odra

Odra

Odra

Odra

Odra

Odra

Odra

Stan wody żeglowny
graniczny dolny [cm]
(stan wody dna [cm]),
w profilu
wodowskazowym;
wyznaczony na
podstawie krzywej
przepływu

60,00
(-120)

80,00
(-80)

70,00
(-110)

130,00
(-50)

150,00
(-30)

110,00
(-70)

140,00
(-40)

90,00
(-90)

139,327

184,500

156,278

175,218

202,029

199,525

219,961

248,263

Przepływ żeglowny
graniczny dolny [m3/s]

35,95

84,85

62,85

83,92

74,25

70,78

93,96

116,53

Całkowita liczba dni
nieosiągnięcia granicy
żeglowności w
wieloleciu

0

694

628

951

324

215

434

495

Liczba epizodów
nieosiągnięcia
granicznego stanu
żeglownego

0

38

37

41

14

10

16

18

Nazwa profilu
wodowskazowego

Przepływ średni z
wielolecia [m3/s]
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Oława (Most)

Brzeg Dolny

Malczyce

Ścinawa

Głogów

Nowa Sól

Cigacice

Połęcko

0,00%

12,67%

11,46%

17,36%

5,91%

3,92%

7,92%

9,03%

Średni czas trwania
okresu nieżeglownego
[dni] - (T)

0,00

18,26

16,97

23,20

23,14

21,50

27,13

27,50

Maksymalna długość
okresu nieżeglownego
[dni]

0

81

91

138

100

62

126

136

Średnia liczba dni
nieżeglownych w roku
[n/rok]

0,00

2,38

2,47

2,73

0,93

0,67

1,07

1,20

Niedobory przepływów
podczas okresu
nieżeglownego [mln
m3] – (D)

0,00

18,72

14,200

29,842

29,081

14,025

34,500

47,940

Wskaźnik
intensywności deficytu
objętości zasobów
wodnych podczas
okresu nieżeglownego
(WINT) - D/T [mln m3/d]

0,00

1,025

0,836

1,286

1,256

0,652

1,271

1,743

Nazwa profilu
wodowskazowego

% okresu
nieżeglownego z
powodu niskich
stanów w wieloleciu

6.4.3

Warunki wystąpienia nieosiągnięcia dolnej granicy żeglowności

Wyniki przede wszystkim potwierdzają bardzo duży rozrzut wartości stanów wody
i korespondujących przepływów w zakresie wartości niskich. Przyczyny należy szukać w zaburzeniu
naturalnego rytmu zmienności stanów wody w konsekwencji oddziaływania urządzeń piętrzących,
na których i w pobliżu, których umiejscowione są profile wodowskazowe. Stąd, wyniki ilościowe należy
traktować z uważnością, natomiast w treści opracowania świadomie używane jest sformułowanie
określające wyniki, jako prawdopodobne, bliskie rzeczywistym.
Z punktu widzenia warunków utrzymania dolnego granicznego przepływu (lub tożsamo: stanu
wody) żeglownego, warto zwrócić uwagę na zmienność przepływu z biegiem Odry (Tabela 9).
Przepływ graniczny średni żeglowny generalnie przyrasta z biegiem rzeki, ale między sąsiednimi
profilami pomiarowymi nie jest zachowana prosta proporcja. To samo dotyczy średniego przepływu
w analizowanym wieloleciu. Zmienność tą należy wiązać ze strukturą zasilania Odry (Tabela 10,
Rysunek 12), przyrostem powierzchni dorzecza oraz geometrią koryta rzeki.
Wyniki obliczeń sugerują duże zróżnicowanie z biegiem Odry lokalnych warunków utrzymania
zasobów wodnych niezbędnych do zagwarantowania żeglowności (Tabela 9). Całkowita liczba dni
nieosiągnięcia dolnej granicy żeglowności, liczba okresów nieosiągnięcia granicy klasy żeglownej oraz
ich udział procentowy w wieloleciu 2000-2014 wskazują, co następuje (Tabela 9):
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•

Najlepsze warunki dla zapewnienia żeglowności występują na odcinku Odry w pełni
skanalizowanej, do profilu wodowskazowego Brzeg Dolny – w analizowanym wieloleciu z dużą
dozą pewności można wskazać, iż nie wystąpiły okoliczności deficytu zasobów wodnych
na cele utrzymania żeglowności; sprzyja temu pełne skanalizowane Odry na tym odcinku,
umożliwiające sterowanie ilościowe przepływem oraz duże możliwości retencyjne oferowane
przez zbiorniki wodne na rzekach Mała Panew, Bystrzyca oraz Nysa Kłodzka (Tabela 9)
w relacji do zbiorników wodnych zlokalizowanych na dopływach Odry poniżej Brzegu Dolnego
– pojemność retencyjna analizowanych zbiorników (Tabela 8, Tabela 9) stanowi 80% (134 mln
m3) zasobów retencyjnych zgromadzonych w celowych zbiornikach zarządzanych przez RZGW
we Wrocławiu;

•

najbardziej niekorzystna jest sytuacja na odcinku między profilami Brzeg Dolny a Ścinawa
(Rysunek 10) – tu z biegiem Odry przyrasta liczba całkowita dni, w których nie osiągnięto dolnej
granicy żeglownej (nawet niemal do 1000 dni w Ścinawie w wieloleciu), natomiast udział
procentowy dni z deficytem zasobów wodnych kształtuje się na poziomie 11-17%, przy bardzo
zbliżonej częstości występowania zdarzeń w wieloleciu (37-41 dni) (Tabela 9); analizowany
odcinek drogi wodnej przypada na bieg Odry na odcinku wód swobodnie płynących, w obrębie
Niziny Śląskiej, o mniejszej liczbie dopływów, nieco słabiej rozwiniętej sieci rzecznej niż
w górnym odcinku, być może znaczenia ma również obecność Wrocławia.
Poniżej profilu wodowskazowego Ścinawa sytuacja hydrologiczna normalizuje się – spada

wyraźnie liczba dni nieosiągnięcia granicy dolnej żeglowności, liczba epizodów nieosiągnięcia
warunków żeglownych jest co najmniej dwukrotnie niższa, kształtując się na poziomie 10-18 dni; wpływ
na poprawę warunków zasobów wodnych mogą mieć duże dopływy zasilające na tym odcinku Odrę
oraz zmniejszający się z biegiem rzeki spadek zwierciadła wody, co stabilizuje przepływy i stany wody.
Uzyskane wyniki sugerują również, iż warunki towarzyszące nieosiągnięciu głębokości
tranzytowej mają przeciętnie charakter krótkookresowy (Tabela 9), występują na odcinku Odry
swobodnie płynącej, poniżej profilu Brzeg Dolny. Na odcinku tym maksymalna liczba dni zasobów Odry
uniemożliwiających żeglugę odcinkowo może wynosić nawet do 140 (Tabela 9), a więc dłużej niż 1/3
roku hydrologicznego, jako nieprzerwany stan poniżej dolnej granicy głębokości toru wodnego.
Najmniej korzystne warunki niestety występują na odcinkach (Tabela 9, Rysunek 10): Głogów-Nowa
Sól oraz Cigacice-Połęcko. Powoduje to znaczne utrudnienie w zapewnieniu drożności transport
śródlądowymi drogami wodnym. Z uzyskanych wyników należy wnioskować, że jest to sytuacja, która
znajduje odzwierciedlenie w podatności obszaru zlewni różnicowych Odry na występowanie suszy,
co najmniej hydrologicznej, i wyraźnego deficytu zasobów wodnych na potrzeby zapewnienia
żeglowności.
Sugerowanym działaniem powinno być zwiększenie retencji w zlewniach bilansowych
zasilających Odrę na jej odcinku swobodnie płynącym. Wskaźnik intensywności deficytu objętości
zasobów w okresach nieżeglownych w przedziale 0,6-1,7 mln m3/doba (Tabela 9) sugeruje, że potrzeby
niezbędne do zaspokojenia powinny być relatywnie łatwo dostępne w ramach zasobów znaczących
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dopływów bezpośrednich Odry - rzek Widawa, Barycz, Kaczawa, Bóbr, w szczególności biorąc pod
uwagę duże nadwyżki wód powodziowych i roztopowych, które możliwe są do zagospodarowania
w formie zasobów dyspozycyjnych na potrzeby żeglugowe. Poprawa warunków żeglownych na odcinku
Odry swobodnie płynącej możliwa jest poprzez działania techniczne i nietechniczne, wspierające
retencję samej rzeki (przykładem jest realizowana inwestycja w Malczycach). Przy tego rodzaju
inwestycji możliwy jest również do osiągnięcia cel towarzyszący – obniżenia ryzyka suszy rolniczej
w obrębie obszaru przyległego do doliny odrzańskiej. Z punktu widzenia zrównoważonego
gospodarowania zasobami, wdrożenie tak ingerującej w środowisko naturalne inwestycji będzie
wymagało szczególnej dbałości o zachowanie ciągłości i drożności ekosystemów wodnych i zależnych
od wód. Ponadto, zgodnie z nowym brzemieniem ustawy Prawo wodne, wszelkie działania dotyczące
transportu śródlądowego oraz warunków żeglowności śródlądowych dróg wodnych należą do gestii
Ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej (Art. 489). Dokumentem wiodącym, zgodnie
z Uchwałą Rady Ministrów nr 79 z dn. 14 czerwca 2016 r., są „Założenia do planów rozwoju
śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030”.
Niemniej, sygnalizowane niedobory zasobów na rzecz żeglugi w warunkach suszy hydrologicznej
rzutują bezpośrednio na warunki zasobów wód w zlewniach, zatem ważne jest traktowanie problemów
nierozłącznie, nawet jako przybliżony zarys.
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7. Analiza

elementów

obecnego

systemu

przeciwdziałania

skutkom suszy
W ramach niniejszego rozdziału analizie poddano główne elementy obecnego systemu
przeciwdziałania skutkom suszy, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zlokalizowane
są na terenach uznanych za najbardziej zagrożone wystąpienie susz o największej intensywności.
Jako najważniejsze z nich uznano i wzięto pod uwagę: systemy melioracyjne (urządzenia melioracji
podstawowej i szczegółowej), zbiorniki retencyjne i inne akweny wodne umożliwiające gospodarowanie
wodą, urządzenia wodne przeznaczone do poboru wód podziemnych. W przedmiotowych analizach
uwzględniono również naturalne elementy środowiska, które mogą przyczynić się łagodzenia skutków
suszy takie, jak lokalizacja obszarów podmokłych, czy obecność obszarów chronionych, w których
występują siedliska wodozależne. W tym celu wykorzystano następujące dane:
•

wyniki analizy zagrożenia występowaniem czterech typów susz uzyskane w wyniku analiz
historycznych występowania zjawiska suszy (przeprowadzone w ramach Analizy występowania
zjawiska suszy oraz hierarchizacja i identyfikacja obszarów narażonych na występowanie
skutków suszy na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu);

•

informacje pochodzące z zasobów RZGW we Wrocławiu (lokalizacja zbiorników retencyjnych,
czy urządzeń służących ujmowaniu wód podziemnych);

•

materiały pozyskane z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
pochodzące z bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k (warstwa wektorowa (shp)
dotycząca lokalizacji rowów melioracyjnych na obszarze administrowanym przez RZGW
we Wrocławiu);

•

dane z bazy danych o poborach wód podziemnych udostępnione przez PIG-PIB;

•

informacje odnośnie lokalizacji obszarów podmokłych na podstawie Corine Land Cover 2012.

Systemy melioracyjne
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne „melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych
w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleb, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych
przed powodziami”. Urządzenia w ramach melioracji wodnych można podzielić na podstawowe
i szczegółowe. Do urządzeń podstawowych zalicza się:
•

budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód;

•

stopnie wodne, zbiorniki wodne;

•

kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie;

•

rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m;

•

budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe;

•

stacje pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych – jeżeli służą
celom, o których mowa w art. 70 ust. 1.
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Natomiast w ramach urządzeń melioracji wodnych szczegółowych można wyróżnić:
•

rowy, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie;

•

drenowania;

•

rurociągi o średnicy poniżej 0.6 m;

•

stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych;

•

ziemne stawy rybne;

•

groble na obszarach nawadnianych;

•

systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych – jeżeli służą celom, o których mowa
w art. 70 ust. 112.
Ze względu na pełnioną funkcję systemy melioracyjne można podzielić na odwadniające (pełnią

głównie rolę drenażu odprowadzającego wodę w okresach nadmiernych opadów czy wiosennych
roztopów), nawadniające (dostarczają wodę do strefy korzeniowej roślin podnosząc wilgotność gleby),
nawadniająco-odwadniające (systemy umożliwiające dostarczanie wody w czasie niedoboru oraz
odprowadzanie jej w okresach nadmiaru). Odpowiednio zaprojektowany i dobrze zrealizowany system
melioracyjny przyczynia się do poprawy warunków gruntowo-wodnych panujących na danym terenie,
a dzięki „właściwemu sterowaniu” dostępnymi zasobami wodnymi może w znaczny sposób wpływać
na łagodzenie skutków występujących susz. Lokalizację przestrzenną sieci melioracyjnej na obszarze
administrowanym przez RZGW we Wrocławiu prezentuje Rysunek 11.

12

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642, 2295, z 2016 r. poz. 352)
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Rysunek 11. Sieć melioracyjna na tle obszarów zagrożonych występowaniem susz

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k
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Łącznie na obszarze objętym opracowaniem znajduje się ok. 45,5 tys. km rowów, kanałów i innych
liniowych urządzeń melioracyjnych. Gęstość sieci melioracyjnej jest zdecydowanie większa na terenach
nizinnych niż na obszarach górskich i podgórskich, a największe nagromadzenia obserwuje się w części
północnej, wschodniej oraz na krańcach zachodnich. Uwzględniając zagrożenie występowaniem
czterech typów susz, można stwierdzić, że na większości terenów o wysokim i bardzo wysokim
zagrożeniu, sieć melioracyjna jest rozwinięta i powszechna. Na obszarach o zidentyfikowanej 4 klasie
zagrożenia zlokalizowanych jest ponad 6 tys. km rowów i kanałów melioracyjnych, a po uwzględnieniu
powierzchni zajmowanej przez tereny o tej klasie jest to 1,15 km melioracji na km 2, co jest wartością
wyższą w porównaniu do 3 klasy zagrożenia (1,08 km/km2) Długość urządzeń melioracyjnych
zlokalizowanych na obszarach o zidentyfikowanych poszczególnych klasach zagrożenia czterema
typami susz prezentuje Rysunek 12.
Rysunek 12. Długość sieci melioracyjnej wg klas zagrożenia występowaniem czterech typów
susz

Biorąc pod uwagę długość sieci melioracyjnej w obrębie gmin, najwyższe wartości odnotowano
w gminach Milicz (ok. 870 km), Żmigród (ok. 600 km), Tworóg (ok. 760 km) oraz Gubin (ok. 605 km).
Jednocześnie gmina Żmigród jest zagrożona w 3 lub 4 klasie wystąpieniem 4, natomiast pozostałe
gminy dwóch typów susz. Jednak w celu określenia wpływu melioracji na łagodzenie skutków suszy
ważna jest nie tylko sama długość melioracji, jej rodzaj (nawadniające, nawadniająco-odwadniające,
odwadniające), ale także to, jak bardzo system ten jest rozwinięty i jaki teren pokrywa. W celu
przybliżonej analizy tego parametru obliczono wskaźnik gęstości sieci melioracyjnej określony jako
długość sieci melioracyjnej przypadającą na jednostkową powierzchnię obszaru gminy, wyrażony jako
km melioracji/km2. Najwyższe wartości dla obszaru administrowanego przez RZGW we Wrocławiu
(powyżej 2 km/km2) osiąga on w przypadku 29 gmin (Tabela 10). Dla pięciu z nich stwierdzono również,
że znajdują się one na obszarze zagrożonym wystąpienie czterech typów susz w klasie III bądź IV
(gm. Żmigród, Jesień, Lipinki Łużyckie, Lubsko oraz Rawicz). Dodatkowo najwyższe wartości,
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tj. powyżej 4, odnotowano w gminach: Lubliniec, Pawonków, Woźniki, Kalety, Miasteczko Śląskie
i Tworóg. Wszystkie te gminy zlokalizowane są we wschodniej części obszaru administrowanego przez
RZGW we Wrocławiu. Powszechność systemów melioracyjnych w wielu przypadkach pokrywa się
z ważną, dominującą rolą rolnictwa i terenów użytkowanych rolniczo w gminach. Jest to jeden
z głównych powodów faktu, iż najwyższe wartości wskaźnika gęstości melioracji odnotowano
na terenach nizinnych, natomiast niższe wartości są bardziej powszechne na obszarach górskich
i podgórskich. Spośród 29 gmin o gęstości melioracji przekraczającej 2 km/km 2, w 10 gminach ponad
50% powierzchni zajętych jest przez tereny użytkowane rolniczo, a w przypadku kolejnych dziesięciu
ich udział przekracza 40%. Wartość wskaźnika gęstości melioracji oraz jego przestrzenny rozkład
prezentuje Rysunek 13 oraz Tabela 10.
Tabela 10. Najwyższe obliczone wartości wskaźnika gęstości sieci melioracyjnej dla gmin
na obszarze RZGW we Wrocławiu
Kod TERYT

Nazwa gminy

Powiat

0213022
0213033
0216022
0216053
0216062
0220063
0810011
0810043
0810053
0810062
0811043
0811052
0811063
1609012
2405082
2407011
2407052
2407062
2407072
2407083
2413011

Krośnice
Milicz
Gaworzyce
Przemków
Radwanice
Żmigród
Gozdnica
Iłowa
Małomice
Niegosławice
Jasień
Lipinki Łużyckie
Lubsko
Chrząstowice
Wielowieś
Lubliniec
Kochanowice
Koszęcin
Pawonków
Woźniki
Kalety
Miasteczko
Śląskie
Tarnowskie Góry
Krupski Młyn
Tworóg
Bralin
Odolanów
Przygodzice
Rawicz

milicki
milicki
polkowicki
polkowicki
polkowicki
trzebnicki
żagański
żagański
żagański
żagański
żarski
żarski
żarski
opolski
gliwicki
lubliniecki
lubliniecki
lubliniecki
lubliniecki
lubliniecki
tarnogórski

Gęstość sieci
melioracyjnej
[km/km2]
2.5
2.0
2.1
2.3
2.3
2.1
2.6
2.3
2.6
2.1
2.0
2.1
2.4
3.6
2.5
5.6
2.0
3.9
5.0
4.5
6.3

tarnogórski

4.0

tarnogórski
tarnogórski
tarnogórski
kępiński
ostrowski
ostrowski
rawicki

3.5
3.8
6.1
2.6
2.8
2.4
2.0

2413021
2413041
2413052
2413082
3008022
3017033
3017052
3022053
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Rysunek 13. Gęstość sieci melioracyjnej na obszarze administrowanym przez RZGW
we Wrocławiu

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k

Biorąc pod uwagę przestrzenne rozmieszczenie rowów i kanałów melioracyjnych oraz przeprowadzone
powyżej analizy można stwierdzić, że na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu
systemy melioracyjne mogą stanowić istotny element systemu przeciwdziałania wystąpieniu,
czy łagodzenia skutków suszy. W tym celu należałoby jednak, tam gdzie to konieczne, wprowadzić
odpowiednie działania takie, jak:
•

dokonanie zmiany systemów niesterowalnych na sterowalne, przekształcając odwodnienia
na odpływ regulowany, umożliwiając tym samym kontrolowanie odpływu wód;

•

wyposażenie systemów drenarskich w urządzenia umożliwiające okresowe zatrzymanie wody
w rurociągach, czy tworzenie lokalnych zbiorników mogących magazynować wodę;

•

precyzyjne regulowanie poziomu wody gruntowej zwiększające retencję glebową;

•

wprowadzenie recyrkulacji wody na obiekcie meliorowanym;

•

uwzględnienie w sposobie eksploatacji systemów melioracyjnych ograniczeń i wymagań
wynikających z obecności obszarów chronionych.

Ważnym aspektem wykorzystania systemów melioracyjnych do łagodzenia skutków suszy jest przede
wszystkim utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym. To właśnie głównie prawidłowe
funkcjonowanie obecnych urządzeń melioracyjnych będzie decydujące w kwestii pozytywnego bądź
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negatywnego wpływu istniejących systemów melioracyjnych na środowisko, lokalne warunki gruntowowodne i łagodzenie skutków suszy. Tylko odpowiedni stan techniczny i właściwa eksploatacja może
zapewnić, że będą one przynosić efekty zgodne z oczekiwaniami użytkowników. Pomocne w tym celu
będzie działanie zaproponowane w katalogu działań pn.: Analiza możliwości odbudowy/przebudowy
systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniająco-odwadniające i budowa systemów
melioracyjnych (nawadniająco-odwadniających) (działanie - 13D).

Zbiorniki retencyjne i inne akweny umożliwiające gospodarowanie
wodą
Podstawowym źródłem informacji na temat lokalizacji zbiorników retencyjnych oraz innych akwenów
umożliwiających gospodarowanie wodą stanowiły dane w postaci zestawień w arkuszach
kalkulacyjnych .xls oraz warstw wektorowych (shp) przekazane przez RZGW we Wrocławiu.
Rozkład przestrzenny istniejących oraz planowanych zbiorników retencyjnych prezentuje poniższy
rysunek (Rysunek 14).
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Rysunek 14. Zbiorniki retencyjne i inne akweny umożliwiające gospodarowanie wodą, na tle obszarów zagrożonych czterema typami susz

W celu zwiększenia czytelności rysunku, wskazano nazwy najważniejszych zbiorników oraz akwenów wodnych istotnych w zarządzaniu zjawiskiem suszy w regionach wodnych
administrowanych przez RZGW we Wrocławiu.
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Zbiorniki wodne stanowią istotny element systemu przeciwdziałania skutkom suszy. Ważnym aspektem
ich pozytywnego oddziaływania na łagodzenie negatywnych skutków wystąpienia tego zjawiska, biorąc
pod uwagę efektywność i skalę wpływu, jest ich odpowiednia lokalizacja, tj. położenie na obszarach
o zidentyfikowanym wysokim zagrożeniu wystąpieniem susz (bardzo wysokie i wysokie zagrożenie).
Spośród 20 dużych zbiorników wodnych (powyżej 1 mln m 3) zlokalizowanych na obszarze
administrowanym przez RZGW we Wrocławiu aż 14 znajduje się na obszarach o wysokiej klasie
zagrożenia występowaniem czterech typów suszy (4 –wysokie zagrożenie, 10 – znaczne zagrożenie
suszą). Zestawienie zbiorników zlokalizowanych na obszarach o najwyższym zidentyfikowanym
zagrożeniu występowaniem susz przedstawia Tabela 11.
Tabela 11. Zestawienie głównych zbiorników zlokalizowanych na obszarach o wysokim lub
znacznym zagrożeniu występowaniem susz
Lp.

Nazwa zbiornika

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kozielno
Topola
Sudety
Turawa
Sosnówka
Dobromierz
Mietków
Zalew Wrzeszczyński
Mściwojów
Złotniki
Leśna
Niedów
Michalice
Jezioro Dychowskie (Zb. Dychów)

Pojemność
zbiornika
[mln m3]
12.92
16.49
1.079
80.04
10.93
10.00
63.26
2.00
0.73
9.70
7.00
0.89
1.53
0.003

Klasa zagrożenia
występowaniem susz
znaczny
znaczny
znaczny
znaczny
znaczny
znaczny
znaczny
znaczny
znaczny
wysoki
wysoki
wysoki
znaczny
wysoki

Ponadto na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu zidentyfikowano 329 zbiorników
istniejących oraz 10 planowanych do budowy. Wśród obiektów istniejących możemy wyróżnić zarówno
zbiorniki retencyjne boczne, jak i przegradzające koryto. Przestrzennie rozmieszczone są one na całym
obszarze objętym opracowaniem, natomiast uwzględniając łączną analizę zagrożenia czterema typami
susz, 33 zbiorniki znajdują się na obszarach o najwyższej klasie zagrożenia (bardzo wysokie zagrożenie
– zagrożenie czterema typami susz w klasie III lub IV), 101 na obszarach o wysokim zagrożeniu oraz
129 na terenach zagrożonych dwoma typami susz w klasie III lub IV. Spośród zbiorników retencyjnych
planowanych do budowy zdecydowana większość zlokalizowana jest na obszarach o zidentyfikowanej
III bądź IV klasie zagrożenia wystąpieniem susz (odpowiednio zagrożenie wystąpieniem trzech lub
czterech typów suszy w klasie III lub IV). Trzy z nich położone są na obszarach o bardzo wysokim,
natomiast sześć na terenach o wysokim zagrożeniu występowania susz w III lub IV klasie zagrożenia.
Na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu zlokalizowane są liczne stawy rybne, które
jako

zbiorniki

wód

powierzchniowych

stanowią

znaczące

obszary

i

rezerwuary

wody.

Na przedmiotowym terenie wydano niemal 1300 pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód na cele
gospodarki stawowej. Biorąc pod uwagę rozkład przestrzenny liczby wydanych pozwoleń wyraźnie
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zarysowuje się obszar w północno-wschodniej części regionu objętego opracowaniem, zlokalizowany
na pograniczu zlewni Baryczy i Widawy. Jednocześnie najmniej wydanych pozwoleń zidentyfikowano
w zlewni Obrzycy. Mapę przestrzennego rozkładu liczby pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód
na cele gospodarki stawowej w gminach prezentuje poniższy rysunek (Rysunek 15).
Rysunek 15. Liczba wydanych pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód na cele gospodarki
stawowej

Na podstawie zgromadzonych danych oraz przeprowadzonych powyżej analiz można stwierdzić,
że zbiorniki retencyjne, jak i inne akweny umożliwiające gospodarowanie wodą występują na całym
obszarze RZGW we Wrocławiu, bez wyraźnej dominacji jakiegoś regionu. Jedynie na terenach
położonych w północnej części (głównie zlewnia Obrzycy), liczba zbiorników oraz stawów jest niższa.
Jednocześnie, w dużej mierze położone są one na obszarach umiarkowanie lub znacznie zagrożonych,
natomiast na obszarach o bardzo wysokim zagrożeniu występowania susz w klasie III lub IV, gdzie
dostępność wody zmagazynowanej w zbiornikach wodnych mogłaby w największym stopniu przyczynić
się do łagodzenia skutków suszy, liczba zbiorników jest mniejsza. Pozytywnie należy jednak
rozpatrywać fakt, że niemal wszystkie z planowanych do realizacji zbiorników położone są na obszarach
o wysokim lub bardzo wysokim zagrożeniu suszą, co w przyszłości, dzięki zwiększeniu ilości
zmagazynowanej i dostępnej w czasie suszy wody, może przyczynić się do ograniczenia negatywnych
skutków wystąpienia tego zjawiska.
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Urządzenia wodne służące do ujmowania wód podziemnych
Podstawowe źródło informacji w zakresie urządzeń wodnych służących do ujmowania wód
podziemnych stanowiły dane własne RZGW we Wrocławiu zbierane w ramach katastru wodnego oraz
informacje pochodzące z bazy danych o poborach wód podziemnych udostępnionej przez PIG-PIB.
Na tej podstawie określono liczbę ujęć, za pomocą których dokonuje się poboru wód podziemnych.
Uwzględniając dostępne dane, na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu stwierdzono
obecność 1913 ujęć. Należy podkreślić, iż uzyskane dane liczbowe mogą być obarczone pewnym
błędem wynikającym z tego, że wiele pozwoleń wodnoprawnych nie posiadało szczegółowych
informacji na temat parametrów analizowanych obiektów. Liczbę ujęć w gminach na obszarze
administrowanym przez RZGW we Wrocławiu prezentuje Rysunek 16.
Rysunek 16. Rozkład przestrzenny występowania ujęć wód podziemnych w gminach
na obszarze RZGW we Wrocławiu

Na podstawie powyższej mapy można stwierdzić, że liczba ujęć wód podziemnych na obszarze RZGW
we Wrocławiu rozkłada się stosunkowo równomiernie na cały region, lecz wyraźnie większe
nagromadzenia ujęć można zaobserwować na południu regionu (gm. Bystrzyca Kłodzka – 40, Kłodzko
- 19), w centralnej części (gm. Wrocław – 25, Oleśnica – 19) oraz na północy (gm. Zielona Góra - 27).
Biorąc pod uwagę podział na zlewnie bilansowe największa liczba ujęć wód podziemnych występuje
na obszarach zlewni: Przyodrze, Bóbr oraz Nysa Kłodzka.
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Uwzględniając wyniki analiz zagrożenia czterema typami susz, na obszarach o wysokim lub bardzo
wysokim zagrożeniu występowaniem suszy, zlokalizowanych jest 734 ujęcia wód podziemnych, z czego
33 na obszarach, na których zidentyfikowano zagrożenie występowaniem czterech typów susz w klasie
III lub IV.

Obszary o cennych walorach przyrodniczych
Jednym z czynników mogących pozytywnie wpływać na łagodzenie skutków wystąpienia susz
są obszary o cennych walorach przyrodniczych, a przede wszystkim te, które ze względu na swoje
położenie i charakterystykę mogą stanowić rezerwuar wód na okres przedłużającego się niedoboru
opadów atmosferycznych. Głównie należy tutaj rozpatrywać obszary o dużych zdolnościach
gromadzenia wody (tereny bagienne, mokradłowe), zlokalizowane w pobliżu lub w dolinach rzecznych,
jak również w mniejszej skali niewielkie zbiorowiska roślinne, tereny leśne, które ze względu na swoją
lokalizację, charakterystykę oraz ograniczenia związane z ich funkcją ochronną mogą umożliwiać
realizację zadań zwiększających retencyjność.
Na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu zidentyfikowano występowanie wielu
obszarów chronionych w obrębie których zlokalizowane są siedliska zależne od wód. Zestawienie
ilościowe obszarów chronionych, w których obecne są siedliska, gatunki od wód zależne,
zlokalizowanych na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu przedstawia Tabela 12.
Tabela 12. Zestawienie ilościowe poszczególnych typów obszarów chronionych
(wodozależnych) zlokalizowanych na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu
Typ obszaru chronionego

Liczba obszarów

Obszar chronionego krajobrazu

46

Park Krajobrazowy

20

Park Narodowy

2

Rezerwat

66

OSO

16

OZW

118

Przestrzennie, przedmiotowe obszary chronione rozmieszczone są na terenie objętym
opracowaniem niemal równomiernie, a duża część z nich znajduje się na obszarach o stwierdzonym
wysokim lub bardzo wysokim zagrożeniu występowaniem susz (Rysunek 17, Rysunek 18, Rysunek 19).
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Rysunek 17. Rozkład przestrzenny obszarów NATURA 2000 na tle zagrożenia występowaniem suszy
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Rysunek 18. Rozkład przestrzenny parków narodowych i krajobrazowych na tle zagrożenia występowaniem suszy
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Rysunek 19. Rozkład przestrzenny obszarów chronionego krajobrazu oraz rezerwatów na tle zagrożenia występowaniem suszy
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Z punktu widzenia łagodzenia skutków suszy duże znaczenie mogą mieć obszary podmokłe,
które gromadzą znaczne ilości wody, spowalniają odpływ wód opadowych oraz mogą stanowić
rezerwuar wód na okres pojawienia się zjawiska suszy. Obecność obszarów bagiennych/
torfowiskowych o powierzchni powyżej 1 ha, stwierdzono w 38 gminach obszaru RZGW we Wrocławiu.
Wśród nich 15 gmin położonych jest na terenach o wysokim (11 gmin), bądź bardzo wysokim (4 gminy)
zagrożeniu wystąpieniem susz. Największe sumarycznej powierzchnie terenów podmokłych,
przekraczające 100 ha, zidentyfikowano w 11 gminach (Tabela 13), z czego 5 położonych jest
w większości na obszarze zagrożonym trzema typami suszy w klasie III lub IV (gm. Szczytna,
Twardogóra, Gaworzyce, Lubsko, Przemęt).
Tabela 13. Powierzchnia obszarów podmokłych w wybranych gminach na obszarze
administrowanym przez RZGW we Wrocławiu
Kod TERYT

Nazwa gminy

Powiat

0201052
0208143
0212043
0213033
0214083
0216022
0225063
0810062
0811063
1607063
3029012

Osiecznica
Szczytna
Mirsk
Milicz
Twardogóra
Gaworzyce
Węgliniec
Niegosławice
Lubsko
Otmuchów
Przemęt

bolesławiecki
kłodzki
lwówecki
milicki
oleśnicki
polkowicki
zgorzelecki
żagański
żarski
nyski
wolsztyński

Źródło: opracowanie własne na podstawie CLC 2012
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Powierzchnia terenów
podmokłych
[ha]
167.49
136.90
151.96
106.02
102.49
923.23
113.79
950.00
103.09
561.25
132.60

8. Wykaz

gospodarczych,

obszarów

społecznych

i środowiskowych najbardziej wrażliwych na wystąpienie suszy
Zjawisko suszy należy do klęsk żywiołowych, których nasilenie i natężenie zależy od wielu
czynników, a ich wpływ i skala są zmienne tak samo jak zasięg ich oddziaływania. Najdotkliwsze susze
mogą pociągać za sobą negatywne skutki odczuwalne nie tylko lokalnie ale również regionalnie,
a w wyjątkowych okolicznościach będą występowały w skali kraju. Negatywne skutki suszy mogą być
odczuwalne zarówno dla środowiska jak również dla różnych sektorów gospodarki oraz w skrajnych
przypadkach dla zdrowia i życia ludzi. Sektorami gospodarki w których występujące skutki susz mogą
powodować potencjalne straty są przede wszystkim:
•

rolnictwo,

•

gospodarka komunalna,

•

gospodarka leśna,

•

przemysł,

•

transport,

•

energetyka,

•

turystyka.
Zdecydowanie najsilniej narażonym na straty jest sektor rolniczy, gdyż uzyskanie wysokich

plonów

w danym

roku

ściśle

zależy

od

warunków

atmosferycznych

i

hydrologicznych.

Oczywiście negatywne skutki i skala strat uzależniona jest od wielu innych czynników jak np.: rodzaj
upraw, rodzaj gleb, położenie geograficzne, mikroklimat, nachylenie gruntu i potencjalny odpływ wód,
retencja jak również sieć rzeczna oraz istnienie i sprawność urządzeń melioracyjnych. Najbardziej
odczuwalne dla rolnictwa susze przypadają na okres wzrostu roślin np.: po okresie zimowym w trakcie,
którego okrywa śniegowa była niska a następujący po zimie okres wiosenny nie przynosi
wystarczających opadów. Susza zazwyczaj rozpoczyna się od ograniczenia opadów i pogorszenia
warunków wodnych gleb (początkowo susza atmosferyczna przechodzi w suszę rolniczą), utrzymanie
się niekorzystnych warunków w dłuższej perspektywie czasowej doprowadza do spadku poziomu wód
powierzchniowych oraz obniżenia poziomu wód gruntowych (zjawisko suszy hydrologicznej a w jej
następstwie suszy hydrogeologicznej).
Jeśli chodzi o narażenie na wystąpienie skutków suszy rolniczej, na terenie RZGW
we Wrocławiu, obszarami najsilniej narażonymi są obszary położone w centralnej i północnej jego
części. Ponad 60% obszaru należy do stopnia III i IV narażenia na wystąpienie skutków suszy rolniczej.
Do najsilniej narażonych terenów należą zlewnie Obrzycy, Przyodrza oraz Baryczy. Wyniki przedstawia
Rysunek 20.
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Rysunek 20. Narażenie obszarów na wystąpienie skutków suszy rolniczej

Analizując pobory wód na cele rolnicze na terenie RZGW we Wrocławiu można stwierdzić,
nakładanie się miejsc o znaczącym ustalonym poborze na te cele z wysokim narażeniem na wystąpienie
skutków suszy hydrologicznej. Przykładem mogą być gminy o wysokim poborze na cele rolnicze
zlokalizowane w zlewniach Przyodrza, Nysy Kłodzkiej (północna część), Widawy, Baryczy dla których
zidentyfikowano wysokie narażenie na wystąpienie skutków suszy hydrologicznej. Większość z tych
gmin położona jest na terenach o wyznaczonym III stopniu narażenia wystąpienia skutków suszy
hydrologicznej. Należy więc zakładać, iż w przypadku wystąpienia suszy hydrologicznej, w wielu
przypadkach możliwość zastosowania nawodnień może być utrudniona czy niemożliwa. Wyniki analiz
przedstawia Rysunek 21.
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Rysunek 21. Przestrzenne przedstawienie maksymalnych
powierzchniowych na cele nawodnień rolniczych

wielkości

poborów

wód

Analiza przeprowadzona na potrzeby wyznaczenia gmin o wysokich poborach wód
podziemnych wskazuje na zlewnię Przyodrza jako na obszar o największych poborach wód
podziemnych na cele rolnicze. Sytuację obrazującą rozkład poborów przedstawia Rysunek 22.
Najwyższe wartości poborów z pozwoleń wodnoprawnych zaobserwowano w gminie Małomice – 13 tys.
m3/d i Lubin 8 tys. m3/d przy jednoczesnym braku nawodnień na terenie wielu innych gmin.
Jednocześnie podjęte analizy dotyczące wyznaczenia poziomu narażenia na wystąpienie skutków
suszy hydrogeologicznej wskazują, iż najbardziej zagrożone w sektorze rolnictwa są zlewnie Przyodrza
i Bystrzycy.

84

Rysunek 22. Rozkład wielkości poborów wód podziemnych na cele rolnicze

Kolejnym elementem związanym z rolnictwem a wymagającym znaczących poborów wód jest
sektor gospodarki stawowej. W zależności od typu hodowli ryb np.: rodzaj hodowanych gatunków,
lokalizacja względem rzeki (stawy przepływowe), zasoby wodne i retencja, wpływ suszy hydrologicznej
może być zróżnicowany. Wpływ suszy na gospodarkę rybacką przejawia się przede wszystkim
w ograniczeniu powierzchni życiowej ryb, zwiększenia ich koncentracji, zmiany parametrów
fizykochemicznych wód, zwiększenie stężenia substancji biogennych. W następstwie tych zmian może
dochodzić do ograniczenia stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie a w skrajnych przypadkach
do przyduchy. Sytuacje te będą powodować pogorszenie kondycji ryb hodowlanych, spadek ich masy
ciała, zwiększenie ryzyka chorób a w sytuacjach ekstremalnych śmierci ryb.
Na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu, znajduje się wiele terenów, które
już historycznie słynęły z hodowli ryb jak np.: stawy Milickie położone w zlewni Baryczy czy stawy
Przemkowskie położone w zlewni Bobru. Ponadto obydwa te miejsca ściśle związane są z przyrodą,
obydwa miejsca zostały włączone do sieci Natura 2000 jako stałe elementy lokalnego ekosystemu
a na części ich powierzchni ustanowiono rezerwaty przyrody, głównie ornitologiczne. Przy analizach
dotyczących poborów wód na potrzeby gospodarki stawowej, pierwszą konkluzją jest fakt, iż praktycznie
na całym obszarze RZGW we Wrocławiu wydawano pozwolenia na pobór wód na cele gospodarki
stawowej. Ich największa koncentracja dotyczy zlewni Baryczy, Widawy czy Nysy Łużyckiej.

85

Obszarem o jednym z najniższych poborów na te cele jest zlewnia Obrzycy. Wyniki analiz przedstawia
Rysunek 23. Analiza narażenia na wystąpienie skutków suszy hydrologicznej, mogącej wpływać na ten
sektor gospodarki wskazuje, iż zdecydowana większość gmin o wysokich poborach wód na te cele
położona jest na obszarach o bardzo dużym narażeniu na wystąpienie skutków suszy hydrologicznej.
Rysunek 23. Mapa maksymalnych dopuszczalnych wielkości poborów wód na cele gospodarki
stawowej

Kolejnym sektorem ważnym z punktu widzenia zwłaszcza społeczeństwa, jest gospodarka
komunalna i związany z nią pobór wód na cele zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia oraz inne
cele bytowe jak np.: gospodarka komunalno-ściekowa. Niedobry wód w ciekach które są następstwem
długotrwałej suszy hydrologicznej mogą powodować ograniczenia w możliwości poboru wód
powierzchniowych. Sytuacja ta jest w szczególności niekorzystna dla użytkowników ujmujących wody
powierzchniowe. Przedłużający się okres bezopadowy może powodować obniżenie poziomu wód
podziemnych co może wpłynąć na ograniczenie możliwości ujmowania tych wód.
Przy analizach wykonanych na potrzeby niniejszego dokumentu, w pierwszej kolejności wzięto
pod uwagę pobory wód powierzchniowych. Jako że większość poborów wód na potrzeby komunalne
na terenie regionu wodnego Środkowej Odry odbywa się z wykorzystaniem zasobów wód podziemnych
problem dotyczy wyłącznie południowej części tego regionu. Większość poborów wód na te cele dotyczy
obszarów gór oraz pogórza. Analizując dane przestrzenne należy wskazać południową część zlewni
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Bobru, południową część zlewni Kaczawy, południową część zlewni Bystrzycy oraz zachodnią
i południową część zlewni Nysy Kłodzkiej. Pomimo, iż pobory wód powierzchniowych dotyczą
niewielkiej części poszczególnych zlewni należy zwrócić uwagę, że zdecydowana większość z nich
dotyczy terenów bardzo oraz silnie narażonych na skutki suszy hydrologicznej. Sytuacja została
przedstawiona na Rysunek 24.
Rysunek 24. Mapa maksymalnych dopuszczalnych wielkości poborów wód powierzchniowych
na cel zaopatrzenia ludności w wodę

Jeżeli chodzi natomiast o pobór wód na cele zaopatrzenia ludności w wodę realizowany
za pomocą wód podziemnych (Rysunek 25), analizy wykazują dość równomierny rozkład poboru wód
na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu. Należy jednak wyróżnić południowocentralną część zlewni Przyodrza (m.in. miasto Lubin), południową część zlewni Kaczawy oraz
południową część zlewni Bobru jako miejsca o najwyższych poborach wód podziemnych na cele
zaopatrzenia ludności w wodę. Znaczny pobór wód podziemnych na cele zaopatrzenia ludności w wodę
wskazano także w zlewni Małej Panwi (okolice Tarnowskich Gór). W odniesieniu do narażenia
na wystąpienie skutków suszy hydrogeologicznej dane wskazują, iż zlewnia Przyodrza jest najbardziej
narażoną zlewnią jeśli weźmiemy pod uwagę pobór wód na cele zaopatrzenia ludności.
Sytuacja dotyczy głównie okolic miasta Lubin w centralnej części zlewni, okolic Zielonej Góry na północy
oraz jej południowej części poniżej Opola na obszarach tych wyznaczono IV klasę narażenia

87

na wystąpienie skutków suszy hydrogeologicznej. Zlewnia Przyodrza charakteryzuje się również
znaczącym udziałem III poziomu narażenia.
Rysunek 25. Rozkład wielkości poborów wód podziemnych na cele zaopatrzenia w wodę

Nie mniej ważnym elementem z punktu widzenia wód powierzchniowych jest pobór wód
na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej, niedobory w okresach niżówek mogą przekładać się
na zwiększenie poziomu zanieczyszczeń w ciekach. Dzieje się tak ze względu na np.: wysychanie bądź
okresowe obniżanie poziomu wód odbiorników ścieków podczyszczonych przez oczyszczalnie.
Pomimo, iż wody te częściowo zostają oczyszczone to ich depozycja w cieku przy znacznie
zmniejszonym przepływie wód zwiększy stężenie substancji biogennych oraz zanieczyszczeń. Do tego
warunki atmosferyczne jak wysoka temperatura, mogą przyczynić się do przyśpieszenia eutrofizacji
cieku. Niski poziom wód będzie również sprzyjał akumulacji w korytach osadów zawierających
szkodliwe związki.
Przeprowadzone analizy wskazują, iż pobory wód powierzchniowych na te cele komunalne
są relatywnie niskie i dotyczą niewielkiej części obszaru administrowanego przez RZGW we Wrocławiu.
Pobory wód na te cele dotyczyć będą głównie gmin położonych w południowej części analizowanego
obszaru. Zlewnie na terenie których realizowane są pobory wód powierzchniowych na te cele to: Bóbr
(południowa część), Nysa Kłodzka (południowo-zachodnia część), Kaczawa (południowa część), Mała
Panew południowo-zachodnia część). Na większości tych zlewni poza zlewnią Małej Panwi poziom
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narażenia na wystąpienie skutków suszy hydrologicznej wyznaczony został na poziomie klas III i IV
(czyli jako bardzo i silnie narażone). Jednak biorąc pod uwagę liczbę gmin oraz fakt, iż pobór wód
na te cele jest niewysoki, susza hydrologiczna nie powinna być dla sektora gospodarki wodno-ściekowej
znaczącym problemem w skali całego analizowanego regionu.
Ważnym z punktu widzenia zasobów wodnych elementem jest również dział gospodarki
przemysłowej. Gałęzie przemysłu pobierające znaczące ilości wód, to m.in.: paliwowo-energetyczny,
metalurgiczny, elektromaszynowy, chemiczny, mineralny, drzewno-papierniczy, lekki i spożywczy.
Wg danych GUS dotyczących poboru wód w gospodarce w skali kraju na cele przemysłowe pobiera się
74,3% ogółu wód wykorzystywanych. Znaczną większość wód na te cele pochodzi z wód
powierzchniowych. W ostatnich latach daje zauważyć się trend zwiększania wykorzystania wód
podziemnych na te cele. Na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu jednostki posiadające
ujęcia poboru wody powierzchniowej na cele przemysłu (Rysunek 26) położone są głównie
w południowej i centralnej jego części. Analizując rozkład przestrzenny jednostek z wydanymi
pozwoleniami wodnoprawnymi, można zauważyć, że w przypadku przemysłu relatywnie duża liczba
pozwoleń zaklasyfikowana została do przedziału nieznanej wielkości poboru (z największą koncentracją
w zlewni Bobru). Analizując rozmieszczenie przestrzenne obiektów przemysłowych pobierających wody
powierzchniowe na cele przemysłowe łatwo zwrócić uwagę, iż znaczna ich część położona jest
w regionach o dużym i silnym narażeniu na wystąpienie skutków suszy hydrologicznej. W przypadku
niedoborów wody na cele przemysłowe może dochodzić do strat finansowych związanych
z wstrzymaniem produkcji w okresie np.: wystąpienia niżówki głębokiej. Kolejnym negatywnym
zjawiskiem dla przemysłu są związane z ekstremalną suszą niedobory energetyczne, które w roku 2015
doprowadzały w kraju do wstrzymania pracy dużych obiektów przemysłowych jak np.: fabryki.
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Rysunek 26. Mapa maksymalnych dopuszczalnych wielkości poborów wód na cele przemysłowe

Pobór wód podziemnych na cele przemysłowe jest również znacząco rozproszony w całym
analizowanym regionie wodnym środkowej Odry. Największe maksymalne wartości z pozwoleń
wodnoprawnych dotyczą gmin Tarnów Opolski – 221 tys. m 3/d, Zdzieszowice – 24 tys. m 3/d i Środa
Śląska – 17 tys. m3/d. W wielu gminach wg danych z pozwoleń wodnoprawnych nie prowadzi się
eksploatacji wód podziemnych na cele przemysłowe. Analizując poziom narażenia wystąpienia
negatywnych skutków suszy hydrogeologicznej dla przemysłu, jak w przypadku pozostałych
zanalizowanych dziedzin gospodarki sytuacja przedstawia się najgorzej dla zlewni Przyodrza gdzie
znaczna część przemysłu zlokalizowana jest na terenach o narażeniu w III i IV klasie, oraz zlewni
Bystrzycy gdzie znaczna część gmin położona jest na obszarach o III klasie narażenia na wystąpienie
skutków suszy. Natomiast najwyższym stopniem bezpieczeństwa cechują się zlewnie Baryczy
i Osobłogi.
Energetyka bazująca na źródłach odnawialnych (elektrownie wodne) również pozostaje pod
wpływem zjawiska suszy, głównie są to niedobory zasobów wód powierzchniowych pojawiające się przy
wystąpieniu długotrwałej suszy hydrologicznej. W regionie wodnym środkowej Odry, OZE
wykorzystujące wodę jako źródło energii jest znacznie rozwijającą się gałęzią przemysłu.
Najmniejszy wpływ

na

funkcjonowanie

tych

obiektów

będzie

dotyczył

elektrowni

wodnych

zlokalizowanych na dużych zbiornikach retencyjnych bądź posiadających własne piętrzenia wody
w postaci jazów czy progów. Pomimo faktu, iż elektrownie wodne mają wskazany w pozwoleniach
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wodnoprawnych pobór wód, należy pamiętać, iż wody te nie są praktycznie zużywane. Użyte zazwyczaj
są wody na cele bytowe tych obiektów czy też w celu chłodzenia turbin. Jednak zużycie to jest
marginalne. Na terenie RZGW we Wrocławiu tylko jeden tego typu obiekty wskazuje pobór wód na cele
chłodzące jest to zbiornik Turawa (3,6 m3/s) położony w zlewni Małej Panwi i Widawy. Funkcjonowanie
małych elektrowni wodnych uzależnione jest częściowo nie tylko od warunków atmosferycznych, ale
także od obiektów retencyjnych znajdujących się powyżej tych obiektów. O wiele mniej zagrożone
niedoborami zasobów wodnych są elektrownie zlokalizowane w niedużej odległości od zbiorników
wodnych.
Pozostałe gałęzie gospodarki przeanalizowane zostaną łącznie ze względu na nieznaczne
względem innych opisywanych elementów pobory wód. Dla wielu z tych elementów wydawane
są pozwolenia zintegrowane Dziedziny, których dotyczą wydane pozwolenia, zagregowane w tej
kategorii to m.in. turystyka oraz gospodarka leśna. Na rysunku (Rysunek 27) można zauważyć,
że gminy z największym dozwolonym poborem z wody zasobów powierzchniowych najliczniej
zlokalizowane są w zlewni Mała Panew, a ponadto w zlewniach Nysa Łużycka, Bóbr, Przyodrze,
Kaczawa, Nysa Kłodzka, Bystrzyca, Barycz oraz Widawa. Do gmin tych należą m.in.:
•

Gubin (144,03 m3/s) - zlewnia Nysy Łużyckiej,

•

Dobrodzień (23,64 m3/s) - zlewnia Małej Panwi,

•

Wrocław (21,65 m3/s) - zlewnia Przyodrza,

•

Brody (8,81 m3/s) - zlewnia Nysy Łużyckiej,

•

Otyń (5,83 m3/s) - zlewnia Przyodrza.
Znaczna rozpiętość najwyższej klasy wynika z poboru ogromnych ilości wody przede wszystkim

przez Gminę Gubin (położona przy granicy z Niemcami). Podmiotem, dla którego wydano pozwolenia
wodnoprawne na terenie jednostki są Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gubin, a dotyczą one głównie
projektowanego zbiornika przeciwpożarowego oraz nawadniania szkółek leśnych.
Na północy obszaru administrowanego przez RZGW we Wrocławiu położone są jednostki, dla
których nie podano maksymalnych dopuszczalnych wielkości poborów (Rysunek 27), znajdują się one
głównie w zlewni bilansowej Przyodrze. Duże zróżnicowanie wielkości poborów wynika między innymi
ze zróżnicowania dziedzin wchodzących w skład kategorii Inne. Jest to również powód dużego udziału
gmin posiadających wydane decyzje wodnoprawne w analizowanym obszarze (wszystkie regiony
wodne, poza regionem Morawy) (Rysunek 27).
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Rysunek 27. Mapa maksymalnych dopuszczalnych wielkości poborów wód na pozostałe cele

Kolejnym skutkiem suszy hydrologicznej, jest ograniczenie, a nawet wyłączenie możliwości
wykorzystywania rzek do transportu wodnego, który wymaga utrzymania odpowiedniego stanu tzw.
stanu żeglownego. Drogi wodne śródlądowe muszą spełniać określone kryteria techniczne: wymaganą
szerokość oraz parametry głębokościowe, które w warunkach suszy mogą być utrudnione do spełnienia,
włącznie z lokalnym pełnym wyłączeniem żeglugi.
Rysunek 28 wskazuje gminy w których zlokalizowana jest żegluga śródlądowa oraz cieki
ją alimentujące. Poziom narażenia gmin na skutki suszy hydrologicznej przyjęto na podstawie
omawianej we wcześniejszych rozdziałach metodyki.
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Rysunek 28. Gminy, w których zidentyfikowano zagrożenie w zakresie żeglugi śródlądowej

Z powyższego rysunku wynika, iż na całej długości drogi Odrzańskiej Drogi Wodnej występują głównie
obszary umiarkowanie i bardzo narażone na suszę hydrologiczną, ponadto jedna gmina
ma wyznaczony 4 poziom narażenia, oraz 3 są położone w obszarach słabo narażonych. Można wobec
tego stwierdzić, iż w gminach w których stwierdzono 3 i 4 poziom narażenia na skutki suszy
hydrologicznej zlokalizowanych w obrębie odcinków Odry swobodnie płynącej to w sezonie żeglugowym
warunki jakich wymagają poszczególne parametry drogi wodnej nie zostaną spełnione. Istotne jest
jednak, iż regulacja stosunków wodnych w warunkach niewystarczającej głębokości tranzytowej
odbywa

się

przez

system

zarządzania

m.in.:

retencją

zbiorników

wielozadaniowych.

Intensywność wykorzystania dróg wodnych w obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu
powoduje to, że identyfikacja poszczególnych okresów pojawiania się suszy hydrologicznej
w kontekście zagrożenia dla dróg wodnych nie jest jednoznaczna i wymaga wielu dodatkowych
informacji i analiz. Dodatkowo drożność cieków zależy również od prac utrzymaniowych realizowanych
w ramach funkcjonowania jednostek takich jak wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych oraz
jednostki terenowe RZGW. Prace utrzymaniowe które obejmują między innymi odmulanie, wycinkę
roślinności z dna cieku wskazane w Planie utrzymania wód, pod które będą mogły być realizowane pod
warunkiem spełnienia wskazanych tam obostrzeń będą przyczyniać się w sposób pozytywny
na utrzymaniu spławności cieków służących jako drogi wodne.
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Ostatnim elementem opisanym w niniejszym rozdziale będzie wpływ zjawiska suszy
na funkcjonowanie środowiska i ekosystemów. Wiele z tych obszarów szczególnie cennych ze względu
na

walory

przyrodnicze

i

występowanie

rzadkich

gatunków

jest

zależnych

wód.

Utrzymanie uwilgotnienia dla wielu siedlisk stanowi gwarancję do ich utrzymania oraz ochrony.
Zachodzące w ostatnich latach zmiany związane z ocieplaniem klimatu oraz intensyfikacją
występowania

atmosferycznych

zjawisk

ekstremalnych,

prowadzą

do

zwiększonego ryzyka

przekształceń w środowisku. Obszarami najbardziej narażonymi na tego typu zmiany są obszary
podmokłe i mokradłowe, ich przesuszanie prowadzi do nieodwracalnych bądź trudnych do odwrócenia
procesów sukcesji i zarastania – przykładem mogą być torfowiska. Analizując tą sytuację z punktu
widzenia ochrony przyrody coraz częściej jako ochronę czynną w takich przypadkach stanowi
kosztowne wycinanie zarastającej roślinności odkrzewianie i usuwanie drzew. Jeżeli działanie te nie są
wspierane np.: poprzez regulacje stosunków wodnych (jak np.: budowa zastawek na istniejącej sieci
melioracyjnej, bądź jej zasypywanie) często nie przynosi pożądanych efektów. Należy zwracać również
uwagę, iż często utrzymanie obszarów mokradłowych nawet wysokim kosztem przekłada się
pozytywnie również na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy. Poprzez potencjalne zwiększanie
możliwości retencyjnych torfowisk i obszarów podmokłych, obszary te mogą stanowić często miejsce
swobodnych zalewów.
Jeśli chodzi o potencjalną podatność na wystąpienie negatywnych skutków suszy
hydrologicznej w stosunku do obszarów chronionych to szczególnie podatnymi obszarami są obszary
położone poza dolinami rzecznymi oraz obszary sąsiadujące z terenami zmienionymi antropogenicznie.
Do głównego kryterium wskazywania ekosystemów jako podatnych na suszę zaliczono występowanie
obszarów takich jak: mokradła, torfowiska, lasy łęgowe, starorzecza, łąki trzęślicowe. Drugim istotnym
kryterium w ocenie podatności ekosystemu na suszę było występowanie fauny ściśle związanej z wodą:
bezkręgowce związane z ekosystemami wodnymi, ryby, płazy, gady, ptactwo wodne i błotne.
Zgodnie z wypracowana metodyką na potrzeby dokumentu przeanalizowano narażenie
obszarów chronionych na wystąpienie negatywnych skutków zjawiska suszy, a wyniki analiz
przedstawione zostały graficznie w załączniku 4. Szczegółową analizę podjęto dla obszarów, w obrębie
których można było precyzyjnie określić siedliska i gatunki chronione. Do takich obszarów należały Parki
Narodowe, obszary Natura 2000 (OSO i SOO), jak również rezerwaty. Dla pozostałych obszarów
zastosowano uproszczoną metodykę opisaną wcześniej.
Szczegółowe analizy wykazały, iż najbardziej narażone na wystąpienie skutków suszy obszary
to rezerwaty przyrody (12 obszarów zakwalifikowano jako silnie narażone natomiast aż 42 jako bardzo
narażone), parki narodowe (Karkonoski park narodowy został wyznaczony jako silnie narażony zaś park
narodowy Gór Stołowych jako bardzo narażony) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000
(, SOO) spośród 118 obszarów, 24 zakwalifikowano jako silnie narażone, natomiast 42 jako bardzo
narażone

na

wystąpienie

negatywnych

skutków

suszy.

Znacznie

mniejszym

narażeniem

charakteryzowały się natomiast parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu oraz obszary
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specjalnej ochrony ptaków (OSO). Wynika to ze znacznie większej odporność, jako że część tych
obszarów związana jest ściśle z dolinami rzecznymi oraz zbiornikami wodnymi. Analizując całościowo
przestrzenne narażenie dla obszarów chronionych należy zwrócić uwagę, iż większość obszarów silnie
narażonych położona była zlokalizowana na południu obszaru administrowanego przez RZGW
we Wrocławiu w zlewniach Bobru, Nysy Kłodzkiej, Kaczawy ale również w przypadku obszarów Natura
2000 w zlewniach Przyodrza, Obrzycy i Baryczy.
Sytuacja przestrzenna, w przypadku suszy hydrogeologicznej różni się nieznacznie, głównie
ze względu na fakt, iż susze tego typu mogą oddziaływać na inne typy siedlisk chronionych.
Znaczne obniżenie się poziomu wód gruntowych a przy znaczącej suszy hydrogeologicznej, może
skutkować ograniczeniem zasilania tego typu wodami siedlisk takich jak torfowiska alkaliczne
i źródliskowe,

bory

i lasy

bagienne

o

charakterze

źródliskowym,

olsy

źródliskowe.

Długotrwałe obniżenie poziomu wód gruntowych i podziemnych skutkuje również przepuszczaniem
niewielkich zbiorników wodnych oraz starorzeczy. Najgroźniej takie sytuacje odbijać się będą
na kondycji siedlisk takich jak jeziora i niewielkie zbiorniki oligotroficzne, dla których znaczące obniżenie
lustra wody może oznaczać w połączniu ze znacznym podniesieniem temperatury, rozpoczęcie
procesów eutroficznych i zamieranie flory i fauny oligotroficznej. Równie zagrożone są również
starorzecza, które stanowią rezerwuar dla wielu gatunków wilgociolubnych, natomiast mają dużą
podatność na eutrofizacje i wysychanie, co jest przyczyną wymierania wielu gatunków fauny i flory
je zasiedlającej.
Podjęte analizy miały podobny charakter jak w przypadku suszy hydrologicznej, i zobrazowane
zostały w załączniku 5. Wyniki uzyskanych analiz wskazują na nieznacznie większą odporność
obszarów chronionych na skutki suszy hydrogeologicznej. Ma to związek z faktem, iż siedliska o których
mowa była wcześniej należą do siedlisk rzadszych i występujących na mniejszej ilości obszarów
chronionych. Spośród najbardziej narażonych na wystąpienie skutków suszy hydrogeologicznej
obszarów chronionych należy wyróżnić parki narodowe, które zostały sklasyfikowane jako bardzo
narażone. W przypadku rezerwatów przyrody ponad dwie trzecie z nich zostało zakwalifikowanych
do klasy III i IV poziomu narażenia kolejno po 26 i 21 rezerwatów. Wysoki udział rezerwatów
w obszarach o najwyższym stopniu narażenia na występowanie skutków suszy związany jest między
innymi z tym, że są to obszary o niewielkich powierzchniach, ale ściśle zajmowane przez cenne gatunki
i siedliska, a więc można uznać, iż są bardziej wrażliwe na wystąpienie skutków suszy. Jako przykład
może posłużyć rezerwat przyrody Torfowisko Borówki, na którym na zaledwie 38 hektarach znajduje
się kompleks torfowiskowy, izolowany przez kompleks leśny oraz zasilany niedużym ciekiem.
Jeśli chodzi o obszary Natura 2000 obszary OSO wykazywały znaczniejszą odporność w związku
z czym ich poziom narażenia był niższy. Tylko 1 obszar został wyznaczony jako silnie narażony
natomiast trzy sklasyfikowano jako bardzo narażone na wystąpienie skutków suszy hydrologicznej.
Z obszarów siedliskowych SOO należących do sieci Natura 2000 można stwierdzić, iż ich poziom
narażenia był nieznacznie niższy niż w przypadku suszy hydrologicznej. Na 118 obszarów 53
sklasyfikowano jako umiarkowanie a 2 jako słabo narażone na wystąpienie zjawiska suszy
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hydrogeologicznej, natomiast nadal znaczna ich część - 38 jako bardzo narażone oraz 25 jako silnie
narażone. Obszary chronionego krajobrazu oraz parki krajobrazowe tak jak w przypadku suszy
hydrologicznej były zdecydowanie mniej narażonymi n a wystąpienie skutków suszy obszarami.

8.1 Identyfikacja możliwych konfliktów oraz sposoby ich zażegnania
Poszczególne sektory gospodarki, zarówno tej rozpatrywanej w zasięgu ogólnokrajowym, jak
i tej w kontekście bardziej lokalnym, są ze sobą ściśle powiązane. Wpływ na te relacje, ale również
i udział w nich ma obecność oraz rodzaj występujących na danym terenie obszarów środowiskowych,
głównie tych zależnych od wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych. Z tego powodu
wystąpienie zjawiska suszy, a tym samym pojawienie się sytuacji niedoborów wody może powodować
wystąpienie negatywnych skutków w sposób bezpośredni u użytkowników pobierających wody lub
w sposób pośredni. Wystąpienie, któregoś z poszczególnych typów suszy może przyczynić się do strat
ekonomicznych w różnych sektorach gospodarki, a wielkość i intensywność tych strat zależeć będzie
m.in. od stopnia powiązania pomiędzy rozpatrywanymi sektorami gospodarki, czasu trwania zjawiska,
lokalizacji, intensywności i wielkości obszaru objętego suszą. Przybliżoną wielkość strat jakie mogą
wystąpić

w poszczególnych

sektorach

gospodarki

w wyniku

wystąpienia

niedoborów

wody

spowodowanych pojawieniem się suszy prezentuje poniższa tabela (Tabela 14).
Tabela 14. Straty ekonomiczne użytkowników i sektorów gospodarki na obszarach narażonych
na występowanie skutków suszy spowodowane deficytem wody w poszczególnych sektorach
gospodarki (na podstawie Metodyki KZGW)
Straty ekonomiczne w sektorach gospodarki i u użytkowników, spowodowane niedoborem wody
w sektorze narażonym na deficyt wody

Sektor
gospodarki
narażony na
deficyt wody

Rolnictwo

Ekosystemy
naturalne

Leśnictwo

Energetyka

Gospodarstwa
domowe

Produkcja
przemysłowa

Turystyka

Rolnictwo

+++

+

0

+

+

++

0

Ekosystemy
naturalne

+

+++

+

0

0

0

++

Leśnictwo

+

+

+++

+

+

++

++

Energetyka

++

0

+

+++

++

++

+

Zaopatrzenie
w wodę dla
celów
komunalnych

0

0

0

0

+++

0

+

Produkcja
przemysłowa

0

0

0

0

++

+++

0

Objaśnienia: 0 – brak strat lub straty bliskie zera
+ - niewielkie straty; ++ - znaczne straty; +++ - bardzo duże straty

W wyniku obniżenia dostępności wody, przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiększeniu potrzeb
wodnych użytkowników może dochodzić do wystąpienia konieczności poszukiwania nowych źródeł
wody. W wielu przypadkach może to powodować na obszarach dotkniętych suszą i okresowymi
deficytami wody zwiększenie poborów wód, zarówno podziemnych, jak i powierzchniowych.
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Na skutek tych działań może dochodzić do pojawienia się lub nasilenia już istniejących konfliktów
pomiędzy użytkownikami wód z różnych sektorów gospodarki, w ramach których należy wyróżnić
pobory na cele: gospodarka komunalna, przemysł, nawodnienia rolnicze, gospodarka stawowa,
energetyka, transport oraz inne (pobory na wszystkie te cele mogą być realizowane zarówno w ramach
wód powierzchniowych, jak i podziemnych). Jako najbardziej prawdopodobne można określić konflikty
pomiędzy następującymi grupami użytkowników:
•

gospodarka wodna – ochrona przyrody (budowa/modernizacja/utrzymanie dróg wodnych,
a kwestie ochrony przyrody),

•

gospodarka wodna- żegluga śródlądowa (kwestie zagadnień morfologicznych, utrzymania
odpowiedniego

stanu

wody

przy

jednoczesnym

braku

zakłóceń

dla

poboru

wód

powierzchniowych, zapewnienie rezerwy w postaci wód zretencjonowanych dla podtrzymania
żeglugi w okresach deficytu naturalnego zasilania),
•

gospodarka wodna – hydroenergetyka – ochrona przyrody (zagadnienia morfologiczne,
dostępność wody dla urządzeń hydroenergetycznych i zachowanie odpowiednich warunków dla
istnienia i funkcjonowania obszarów chronionych),

•

w zakresie gospodarki wodnej:
o

pobory na cele nawodnień/gospodarki stawowej – pobory na cele komunalne (w tym
głównie na cele zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia),

o

pobory na cele nawodnień/gospodarki stawowej – pobory na cele przemysłowe (w tym
również na cele przemysłu rolno-spożywczego),

o

pobory na cele nawodnień/gospodarki stawowej – pobory na cele energetyki,

o

pobory na cele przemysłowe – pobory na cele komunalne,

o

pobory na cele nawodnień – pobory na cele gospodarki stawowej.

Wszystkie z wymienionych powyżej możliwych konfliktów mogą wystąpić wspólnie lub też
niezależnie od siebie, w różnych przedziałach czasowych i zróżnicowanych lokalizacjach.
Jednak wszystkie z nich są w głównej mierze związane z pojawieniem się zjawiska suszy, którego
intensywność, zasięg, długość trwania oraz typ (przede wszystkim wystąpienie suszy hydrologicznej,
czy hydrogeologicznej) mogą być uwarunkowane przez wystąpienie następujących zjawisk i zdarzeń:
•

zakłócenie reżimu przepływu w rzekach w wyniku prowadzenia nadmiernego poboru wód,

•

brak odpowiednio dokładnego rozpoznania potrzeb wodnych wszystkich użytkowników wód,

•

okresowe niedobory wód do celów rolniczych (zarówno nawodnienia, jak i gospodarka
stawowa),

•

znaczne/ nadmierne pobory wód realizowane na rzecz przemysłu,

•

lokalne deficyty wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludności,

•

przestarzałe sieci przesyłowe i infrastruktura wykorzystywana do zaopatrywania ludności
w wodę, co powoduje występowanie dużych strat wody w sieci wodociągowej,
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•

spadek zdolności do naturalnej retencji w zlewni rzek spowodowany dużym stopniem zabudowy
terenu i wzrostem jego nieprzepuszczalności co skutkuje przyspieszeniem odpływu
powierzchniowego, nadmiernym stosowaniem melioracji o charakterze głównie odwadniającym
lub zły stan techniczny tych urządzeń uniemożliwiający ich prawidłowe funkcjonowanie,
obniżenie lesistości zlewni, wylesianie terenów.
Wystąpienie wyżej wymienionych zjawisk może się przyczynić do powstania lub pogłębienia już

występujących konfliktów przede wszystkim na obszarach gdzie stwierdzono wysoki poziom narażenia
na wystąpienie skutków suszy hydrologicznej, czy hydrogeologicznej. Ponadto mogą się one
przyczyniać się do pogorszenia sytuacji panującej na obszarach, gdzie zasoby dyspozycyjne wód nie
są na tyle duże, aby zaspokoić lokalne potrzeby wodne lub też jakość wód, które mogą być ujmowane
na rzecz różnych gałęzi gospodarki ogranicza możliwość jej wykorzystania przez niektóre grupy
użytkowników. Dodatkowo na części terenów lokalne uwarunkowania powodują spadek jakości wód,
które mogą być wykorzystywane i ujmowane w okresie suszy (obniżenie poziomu wód
powierzchniowych prowadzi do koncentracji zanieczyszczeń w rzekach, natomiast obniżenie poziomu
wód gruntowych, wód podziemnych również może w konsekwencji, przy wystąpieniu niekorzystnych
warunków, spowodować zanieczyszczenie zasobów ujmowanych wód), niezależnie od celu tego
poboru.
Uwzględniając poruszane powyżej kwestie, można stwierdzić, że największy wpływ wystąpienia
zjawiska suszy na sektory gospodarki i prowadzoną działalność nastąpi w gminach, w których
realizowane są pobory na więcej niż dwa cele. Użytkowanie dostępnych zasobów wodnych
jednocześnie na rzecz kilku różnych sektorów gospodarki może powodować pojawienie się konfliktów
pomiędzy różnymi grupami użytkowników tego samego typu wód w wyniku „przejmowania” zasobów
między sektorami. Z tego powodu ważne jest, aby ustalone na podstawie analiz i określone
w dokumentach priorytety i hierarchizacje potrzeb wodnych użytkowników były przestrzegane
(podstawowe dokumenty: warunki korzystania z wód zlewni i regionów wodnych oraz plany
gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy). Przestrzenną lokalizację liczby typów użytkowania
wód powierzchniowych w gminach na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu (Rysunek
29) oraz liczbę gmin w zależności od liczby celów poborów w poszczególnych regionach wodnych
(Rysunek 30) prezentują poniższe rysunki.
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Rysunek 29. Mapa liczby typów użytkowania wód powierzchniowych w gminach na obszarze
administrowanym przez RZGW we Wrocławiu (na podstawie bazy pozwoleń wodnoprawnych)
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Rysunek 30. Liczba gmin w regionach wodnych w zależności od liczby rodzajów celu poboru wód powierzchniowych
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Rysunek 31. Liczba gmin zlokalizowanych na obszarze RZGW we Wrocławiu w zależności
od liczby celów poboru wód powierzchniowych

Na podstawie powyższego rysunku widać, iż w obszarze administrowanym przez RZGW
we Wrocławiu występują gminy, w których zidentyfikowano więcej niż jeden cel poboru wód
powierzchniowych spośród: gospodarka komunalna, przemysł, nawodnienia rolnicze, gospodarka
stawowa, energetyka, transport oraz inne. Największa liczba typów użytkowania (4 lub 5 typów
w gminie) dotyczy 31 gmin. Listę tych jednostek prezentuje poniższa tabela (Tabela 15).
Zdecydowana większość z nich zlokalizowana jest w regionie wodnym Środkowej Odry, jednak
występują one również w regionach wodnych: Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje i Morawy (Rysunek 34).
Dodatkowo w 7 z tych gmin zidentyfikowano najwyższy, 4 poziom narażenia na wystąpienie skutków
suszy hydrologicznej (gm.: Podgórzyn, Kamienna Góra, Głuchołazy, Stronie Śląskie, Świeradów-Zdrój,
Świebodzice, Dobromierz). Poza tym na obszarze objętym opracowaniem zidentyfikowano aż 67 gmin,
w których z wód powierzchniowych zaopatrywani są użytkownicy z trzech sektorów gospodarki.
Pobory występujące najczęściej dotyczą celów gospodarki stawowej, nawodnień rolniczych i tzw.
innych celów. Dość częste są również pobory na cele przemysłu.
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Tabela 15. Gminy
powierzchniowych

o

najwyższej

zidentyfikowanej

liczbie

typów

użytkowania

wód

TERYT

Gmina

Powiat

Województwo

Region wodny

Liczba typów
użytkowania wód
powierzchniowych

0205023

Bolków

jaworski

dolnośląskie

Środkowej Odry

5

0207022

Kamienna Góra

kamiennogórski

dolnośląskie

Metuje, Środkowej Odry

5

0208112

Nowa Ruda

kłodzki

dolnośląskie

Środkowej Odry

5

0210033

Leśna

lubański

dolnośląskie

Środkowej Odry

5

0224053

Ząbkowice
Śląskie

ząbkowicki

dolnośląskie

Środkowej Odry

5

0261011

Jelenia Góra

m. Jelenia Góra

dolnośląskie

Łaby i Ostrożnicy (Upa),
Środkowej Odry

5

0202011

Bielawa

dzierżoniowski

dolnośląskie

Środkowej Odry

4

0802063

Krosno
Odrzańskie

krośnieński

lubuskie

Środkowej Odry

4

1604023

Kluczbork

kluczborski

opolskie

Środkowej Odry

4

0205032

Męcinka

jaworski

dolnośląskie

Środkowej Odry

4

0206082

Podgórzyn

jeleniogórski

dolnośląskie

Łaby i Ostrożnicy (Upa),
Środkowej Odry

4

0206072

Mysłakowice

jeleniogórski

dolnośląskie

Środkowej Odry

4

1607013

Głuchołazy

nyski

opolskie

Środkowej Odry

4

1607053

Nysa

nyski

opolskie

Środkowej Odry

4

2407011

Lubliniec

lubliniecki

śląskie

Środkowej Odry

4

0208133

Stronie Śląskie

kłodzki

dolnośląskie

Morawy, Środkowej Odry

4

0208103

Międzylesie

kłodzki

dolnośląskie

Morawy, Orlicy,
Środkowej Odry

4

0809053

Nowogród
Bobrzański

zielonogórski

lubuskie

Środkowej Odry

4

1609132

Turawa

opolski

opolskie

Środkowej Odry

4

0210021

ŚwieradówZdrój

lubański

dolnośląskie

Środkowej Odry

4

0811032

Brody

żarski

lubuskie

Środkowej Odry

4

0214073

Syców

oleśnicki

dolnośląskie

Środkowej Odry

4

0217043

Strzelin

strzeliński

dolnośląskie

Środkowej Odry

4

0219021

Świebodzice

świdnicki

dolnośląskie

Środkowej Odry

4

0219032

Dobromierz

świdnicki

dolnośląskie

Środkowej Odry

4

0223062

Mietków

wrocławski

dolnośląskie

Środkowej Odry

4

0225033

Bogatynia

zgorzelecki

dolnośląskie

Środkowej Odry

4

0226011

Wojcieszów

złotoryjski

dolnośląskie

Środkowej Odry

4

0226043

Świerzawa

złotoryjski

dolnośląskie

Środkowej Odry

4

1661011

Opole

m. Opole

opolskie

Środkowej Odry

4
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Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że w gminach, w których występuje duża
liczba typów użytkowania wód powierzchniowych (4 lub 5 typów) oraz jednocześnie stwierdzono w nich
najwyższy poziom narażenia na wystąpienie skutków suszy hydrologicznej, może dochodzić
do sytuacji, w których konieczne będzie czasowe ograniczenie w korzystaniu z wód w przypadku
wprowadzenia stanu klęski suszy m.in. w zakresie poboru wód czy też zmian sposobu gospodarowania
wodą w zbiornikach retencyjnych. Prawo do wprowadzenia takiego działania ma dyrektor rzgw
na podstawie art. 88t ustawy Prawo wodne. W konsekwencji może to doprowadzić do ograniczenia
działalności gospodarczej w okresie największych niedoborów, a tym samym spowodować pojawienie
się niekorzystnych skutków w niektórych sektorach gospodarki uzależnionych od poborów wód
powierzchniowych (przede wszystkim przemysł czy rolnictwo).
Biorąc pod uwagę pobory wód podziemnych na obszarze administrowanym przez RZGW
we Wrocławiu zidentyfikowano gminy, w których są one realizowane na nawet 6 lub 7 celów
(gospodarka komunalna, przemysł, nawodnienia rolnicze, gospodarka stawowa, energetyka, transport
oraz inne). Jednak również w przypadku tego typu wód dominują obszary, w których są one
wykorzystywane w 2,3 lub 4 sektorach gospodarki. Przestrzenne rozmieszczenie gmin wraz
ze wskazaniem liczby typów użytkowania wód podziemnych (Rysunek 32) oraz liczbę gmin
w zależności od liczby celów poborów w poszczególnych regionach wodnych (Rysunek 30)
zaprezentowano poniżej.
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Rysunek 32. Mapa liczby typów użytkowania wód podziemnych w gminach na obszarze
administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

Źródło: opracowanie własne (na podstawie bazy pozwoleń wodnoprawnych)
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Rysunek 33. Liczba gmin w regionach wodnych w zależności od liczby rodzajów celu poboru wód podziemnych
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Rysunek 34. Liczba gmin zlokalizowanych na obszarze RZGW we Wrocławiu w zależności
od liczby celów poboru wód podziemnych

Na podstawie przeprowadzonych analiz można wskazać, iż w około połowie gmin
zlokalizowanych na obszarze RZGW we Wrocławiu zidentyfikowano więcej niż 2 cele poborów wód
podziemnych (Rysunek 34). Największą liczbę różnych typów użytkowania, tj. 5, 6 lub 7, stwierdzono
w 13 gminach, zlokalizowanych w regionie wodnym Środkowej Odry, jedynie jedna z gmin
(gm. Radków) położona jest częściowo w regionie wodnym Metuje (Tabela 16). Zdecydowanie większa
liczba gmin charakteryzuje się 3 bądź 4 typami użytkowania wód podziemnych, są to odpowiednio 95
i 65 gmin. W grupie tej dominują pobory na cele: zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną
do spożycia, przemysłu i tzw. inne. Ponadto dość powszechne jest ujmowanie wód na rzecz nawodnień
rolniczych i to właśnie sektory gospodarki komunalnej, rolnictwa i przemysłu można rozpatrywać jako
najbardziej zagrożone wystąpienie konfliktów między użytkownikami wód.
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Tabela 16. Gminy o najwyższej zidentyfikowanej liczbie typów użytkowania wód podziemnych

TERYT

Gmina

Powiat

Województwo

Region wodny

Liczba typów
użytkowania wód
podziemnych

0211022

Lubin

lubiński

dolnośląskie

Środkowej Odry

7

1607053

Nysa

nyski

opolskie

Środkowej Odry

6

0810043

Iłowa

żagański

lubuskie

Środkowej Odry

6

0220033

Trzebnica

trzebnicki

dolnośląskie

Środkowej Odry

6

0220063

Żmigród

trzebnicki

dolnośląskie

Środkowej Odry

6

0201022

Bolesławiec

bolesławiecki

dolnośląskie

Środkowej Odry

5

0208123

Radków

kłodzki

dolnośląskie

Metuje, Środkowej Odry

5

0213033

Milicz

milicki

dolnośląskie

Środkowej Odry

5

0219072

Świdnica

świdnicki

dolnośląskie

Środkowej Odry

5

0220023

Prusice

trzebnicki

dolnośląskie

Środkowej Odry

5

0223022

Długołęka

wrocławski

dolnośląskie

Środkowej Odry

5

1661011

Opole

m. Opole

opolskie

Środkowej Odry

5

0264011

Wrocław

m. Wrocław

dolnośląskie

Środkowej Odry

5

Do najbardziej narażonych na możliwość wystąpienia konfliktów między różnymi grupami
użytkowników wód podziemnych należy zaliczyć te gminy, w których zidentyfikowano największą liczbę
sektorów gospodarki (5, 6 lub 7 typów użytkowania) oraz stwierdzono najwyższy (3 bądź 4) poziom
narażenia na wystąpienie skutków suszy hydrogeologicznej. Do gmin tych należy zaliczyć gm.: Lubin,
Trzebnica, Prusice czy Żmigród. Jednocześnie każdą z gmin, w których stwierdzono najwięcej typów
użytkowania wód (Tabela 16) należy uznać za najbardziej narażoną na możliwość wystąpienia
konfliktów w różnych sektorach gospodarki.
W celu ograniczenia możliwości wystąpienia sporów pomiędzy różnymi grupami użytkowników
wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych oraz aby uniknąć nadmiernego pogłębiania
negatywnych skutków wystąpienia zjawiska suszy, ważne jest żeby ustalone w warunkach korzystania
z wód zlewni (zlewnie rzek: Nysa Kłodzka, Barycz, Kaczawa, Bóbr, Bystrzyca, Mała Panew, Widawa)
i regionów wodnych czy planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, priorytety
i hierarchie były przestrzegane. Spowoduje to, że w warunkach wystąpienia niedoborów wód w okresie
suszy możliwe będzie prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej przy jak najmniejszym negatywnym
wpływie na jakość życia ludzi, środowisko naturalne i gospodarkę. Poza tym, realizacja działań
planowanych w ramach planów przeciwdziałania skutkom suszy (np. przegląd pozwoleń wodnoprawnych czy zwiększanie retencji) pozwoli w przyszłości na bardziej optymalne wykorzystanie czy
zwiększenie

dostępnych

zasobów

wodnych,

co

również

przyczyni

się

do zmniejszenia

prawdopodobieństwa wystąpienia konfliktów między grupami użytkowników z różnych sektorów
gospodarki. Dodatkowo, w celu pełniejszego ograniczenia możliwego występowania oraz łagodzenia
już występujących konfliktów należy dążyć do ograniczenia zużycia wody w najbardziej wodochłonnych
sektorach gospodarki, w stopniu uzasadnionym ekonomicznie i z zastosowaniem najlepszych
możliwych do wdrożenia technik i technologii (np. stosowanie obiegów zamkniętych czy mniej
wodochłonnych technologii produkcji).
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9. Analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów
wodnych
Zasoby wodne definiowane są jako ogół wód występujących na analizowanym obszarze: wód
powierzchniowych, wód podziemnych oraz woda glebowa. Wody powierzchniowe oraz podziemne
definiowane są jako odrębne źródła pochodzenia do zaspokojenia ogólnie ujętych celów
gospodarczych. Rozdzielność w analizowaniu i bilansowaniu zasobów wód powierzchniowych
i podziemnych wynika z dynamiki ich odnawialności: wody powierzchniowe (szczególnie rzeczne)
charakteryzuje

relatywnie

szybka

odnawialność

i

duża

zmienność

zasobów

wynikająca

z sumarycznego, dynamicznie zmiennego w czasie, zasilania atmosferycznego oraz zasilania z wód
podziemnych, które pełnią rolę stabilizującą zasoby wód powierzchniowych w warunkach bez zasilania
atmosferycznego (np. w okresie suszy atmosferycznej). Okres odnawialności wód podziemnych
charakteryzuje rozciągłość w czasie, uzależniona długookresowo od warunków powierzchniowego
zasilania, w tym od zasobów wód w powierzchniowej fazie obiegu wody.
Z punktu widzenia analizy zjawiska suszy, liczne badania naukowe wskazują wrażliwość
na niedobory zasilania atmosferycznego zasobów wód powierzchniowych na poziomie kraju.
Szczegółowo, zróżnicowana przestrzennie wrażliwość w obrębie obszaru administrowanego przez
RZGW we Wrocławiu wynika głównie ze zróżnicowania środowiska przyrodniczego, decydującego
o regionalnych warunkach obiegu wody. Szczególnie wrażliwe są obszary o niskiej retencyjności
podłoża, szybko reagujące na zasilanie – ale niestety, równie szybko następuje sczerpanie zasobów.
W warunkach nizinnych typowe jest ubożenie sieci hydrograficznej, przejawiające się niższą jej
gęstością niż w obszarach górskich i podgórskich. Skutkuje to z jednej strony szybkim odprowadzaniem
ze spływem i odpływem powierzchniowym zasobów, z drugiej – w uogólnieniu, jej regionalne tranzytowe
odprowadzanie do Odry.
Zasoby wód podziemnych charakteryzuje rozłożona w czasie reakcja na zmianę warunków
zasilania, ale w przeciwieństwie do wód powierzchniowych – również odnawialność sczerpanych
zasobów ma charakter długookresowy. Dla płytkich wód podziemnych istotną rolę w odnawialności
pełnią zasoby powierzchniowe, w szczególności naturalne oraz sztuczne obiekty retencji
powierzchniowej wody: jeziora, mokradła, sztuczne zbiorniki wodne. Kluczowe dla kształtowania
zasobów szczególnie płytkich wód podziemnych i ich stabilności jest właściwe zarządzane
możliwościami retencyjnymi w powierzchniowej fazie obiegu wody.
Z uwagi na to, że dostępne zasoby wodne są ściśle uzależnione od krótko- i długookresowych
warunków zasilania, ich zmienności sezonowej oraz regionalnej, istotną rolę w zapobieganiu oraz
łagodzeniu deficytu zasobów wodnych pełni polityka kształtowania zasobów wodnych dyspozycyjnych.
Dyspozycyjne zasoby wodne rozumiane są jako objętość wody (powierzchniowej lub podziemnej), które
możliwe są do wykorzystania do celów gospodarczych, przy zachowaniu ograniczeń wynikających
z wymagań biotycznych i abiotycznych środowiska. Tak ujęta definicja odnosi się w sposób bezpośredni
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do bilansu wodno-gospodarczego wód na cele użytkowe związane z gospodarką człowieka:
zapewnienia potrzeb wodnych gospodarki komunalnej, przemysłu oraz rolnictwa. Jeśli jednak
analizujemy zasoby wodne z punktu widzenia naturalnie występującego deficytu zasilania
prowadzącego do suszy (glebowej, hydrologicznej, hydrogeologicznej), wówczas zasoby dyspozycyjne
definiuje się jako odpływ występujący w określonym czasie, możliwy do zagospodarowania w zlewni
w postaci retencji, przy uwzględnieniu parametrów środowiskowych przepływu. Definicja ta odnosi się
bezpośrednio do zasobów wód powierzchniowych oraz poszukiwania i stosowania metod spowolnienia
(wydłużeniu czasu trwania) odpływu wody ze zlewni. Spowolnienie odpływu wody ze zlewni wpływa
korzystnie również na zasoby wód podziemnych, wspomagając ich zasilanie poprzez wydłużoną
w czasie filtrację. Dyspozycyjność gromadzonych zasobów należy rozumieć dosłownie: jest to zasób,
który w łatwy i szybki sposób ma służyć doraźnemu i/lub długookresowemu zaspokajaniu bieżących
potrzeb deficytu zasobów wody w regionie, wynikającego z niekorzystnych warunków naturalnego
zasilania. W przypadku wód podziemnych będą to zasoby możliwe do interwencyjnego wykorzystania
zgodnie z celem, na jaki jest zapotrzebowanie. Ale biorąc pod uwagę czas odnawialności zasobów
podziemnych,

korzystniejszym

środowiskowo

rozwiązaniem

jest

traktowanie

jako

zasobów

dyspozycyjnych zasoby powierzchniowe.
Zasoby dyspozycyjne na potrzeby suszy pełnią w tym ujęciu techniczne działania zwiększające
retencję bezpośrednią: gromadzenia wody w zbiornikach wodnych powiązanych z siecią odpływu
powierzchniowego oraz w zbiornikach izolowanych, gromadzących wody opadowe oraz gruntowe wraz
z formami retencji dolinowej (korytowej). W ogólności wymienione działania retencjonują wodę:
spowalniając

jej

odpływ

i

zatrzymując

części

odpływu

–

budują

zasoby

dyspozycyjne.

Funkcja retencyjna może mieć charakter dominujący, ale zbiorniki wodne mogą pełnić również liczne
inne funkcje uzupełniające lub towarzyszące: przeciwpowodziową, rekreacyjną, ekologiczną czy nawet
zaopatrującą/wspomagającą

utrzymanie

żeglowności

śródlądowych

dróg

wodnych.

Zaletą gromadzenia zasobów retencyjnych jest wielorakość osiąganych korzyści: z reguły łatwy dostęp
do zasobu dyspozycyjnego i możliwości sterowania nim, poprawa stanu zasobów wód podziemnych
lokalnie i regionalnie oraz mniejsza ich wrażliwość na suszę rolniczą i hydrogeologiczną, lokalnie poprawa zasobów wód glebowych oraz większa odporność gleby na deficyt zasilania atmosferycznego.
Są to wymierne korzyści, zwiększające odporność lokalną i regionalną na suszę. Co więcej, korzyści
te mają charakter długookresowy – powiązany ściśle z czasem życia zaplanowanego działania
(zbiornika wodnego, piętrzenia wody w korytach, fitomelioracji).
Możliwość

niwelowania

negatywnych

skutków

suszy

poprzez

budowanie

zasobów

dyspozycyjnych o rozkładzie przestrzennym w zlewni dostosowanym do występowania dwóch
uwarunkowań przestrzennych - (1) lokalnych i regionalnych możliwości gromadzenia zasobów
w okresie ich nadmiaru oraz (2) lokalnego i regionalnego zagrożenia suszą daje szereg korzyści
gospodarczych:
1. w sposób bliski naturze zwiększa odporność regionu na suszę
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2. obniża lub zapobiega ponoszeniu wysokich kosztów doraźnych działań związanych
z likwidowaniem skutków suszy
3. wpływa na poprawę zasobów wód glebowych i podziemnych
4. sprzyja stabilizacji warunków przyrodniczych niezbędnych w prowadzeniu działalności
rolniczej
5. przejmując wody powierzchniowe naturalnie występujące w nadmiarze w trakcie roztopów
oraz powodzi, podnosi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe
6. łagodzi skutki lub zapobiega głębokiej suszy hydrologicznej
7. wspomaga długookresowe zasilanie wód podziemnych
8. może służyć

naturalnemu podtrzymaniu

zasobów niezbędnych do efektywnego

prowadzenia żeglugi śródlądowej (odpowiednie regulacje prawne w tym zakresie leżą
w gestii Ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, w ramach celowych
dokumentów strategicznych dotyczących gospodarowania wodami na cele żeglugo
śródlądowej
Ocenę

możliwości

powiększenia

dyspozycyjnych

zasobów

wodnych

w

obszarze

administrowania RZGW we Wrocławiu oparto na analizie dokumentów zawierających informacje
na temat dotychczasowej oraz planowanej retencji wód. Przeanalizowano programy małej retencji
realizowane w granicach województw wchodzących w skład obszaru opracowania (dane wojewódzkich
ZMiUW), małej retencji leśnej (dane Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych oddziały we Wrocławiu
i w Katowicach) oraz mikroretencji – działań proponowanych przez Wojewodę Opolskiego. Stan wiedzy
i informacji na temat możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych zaczerpnięto z 3
najnowszych opracowań: MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry, aktualizacji Planu gospodarowania
wodami dla obszaru dorzecza Odry (aPGW) oraz Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla
regionu wodnego Środkowej Odry (PZRP). Dodatkowo wykonano również kwerendę w urzędach gmin
w celu uzupełnienia i potwierdzenia danych technicznych dla ujętych w planach zbiorników wodnych.
W danych nie uwzględniono zapotrzebowania ani planu zapotrzebowania na wodę na rzecz żeglugi
śródlądowej, gdyż stosowny dokument „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych
w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030” jest podstawą do sporządzenia koncepcji
i studiów wykonalności dla poszczególnych dróg wodnych. Dokumenty te są w początkowej fazie
opracowania, bez sformułowanych wytycznych w potrzebnym zakresie (Uchwała Rady Ministrów nr 79
z dn. 14.06.2016).
Problemem dla analizy przedmiotowej jest rozproszenie informacji, rozdział kompetencyjny
w zakresie realizacji planów retencyjnych oraz niejednoczasowość danych. Zasadniczo, zarządzanie
małą retencją wodną oraz mikroretencją jest realizowane na poziomie województw, natomiast jednostką
odpowiedzialną są Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, odpowiednio do granic
administracyjnych województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, śląskiego i lubuskiego.
Dane dotyczące inwentaryzacji nie są jednoczasowe; dla przykładu ostatni Program Małej Retencji
Wodnej w Województwie Dolnośląskim został sporządzony w 2006 r. i zawiera zestawienie danych
na rok 2004. W ostatnich latach zaktualizowane zostały tylko programy małej retencji dla województwa
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wielkopolskiego (Program Małej Retencji Wodnej na terenie woj. wielkopolskiego na lata 2016-2030)
i śląskiego

(Program

Małej

retencji

dla

Województwa

Śląskiego

–

aktualizacja

2016r.).

Ponadto w Województwie Opolskim, 21 sierpnia 2015 r. Wojewoda Opolski opublikował Założenia
Programu mikroretencji. Kolejnym organem uczestniczącym w kształtowaniu zasobów retencyjnych
są Lasy Państwowe, które również prowadzą niezależną politykę budowania i odnawiania retencji,
tu bazującą nie tylko na odtwarzaniu obiektów istniejących w przeszłości, ale również na budowaniu
nowych czy wzmacnianiu możliwości fitoretencyjnych.
Wreszcie, na obraz kształtowania i zarządzania zasobami wodnymi w ramach jednostek
administracyjnych, gdzie plany retencyjne są częścią planów znacznie szerzej ujętych studiów i planów
zagospodarowania przestrzennego, struktury zarządzania lasem, istotne jest zarządzanie zasobami
wodnymi na poziomie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

9.1.

Zastosowane podejście metodyczne

Ze względu na niejednoczasowość danych, zróżnicowaną metodę ich agregacji, a nawet różną
pomiędzy poszczególnymi ZMIUW graniczną pojemnością zbiorników uznawanych za elementy małej
retencji (w Województwie Opolskim pojemność graniczna to 2 mln m 3, natomiast w Województwie
Dolnośląskim - 5 mln m3), czy niezależne ujęcia małej retencji w koncepcji Lasów Państwowych, gdzie
przeważającym kryterium jest raczej powierzchnia niż pojemność, w analizie możliwości zwiększenia
zasobów dyspozycyjnych przyjęto następujące założenia:
•

wyniki analiz planowanego zwiększenia i utrzymania retencji oraz rezultaty analiz
wielkości zasobów dyspozycyjnych odniesiono do zlewni bilansowych;

•

podstawą danych dla obliczenia stanu aktualnego możliwości retencyjnych jest
możliwie kompletne zestawienie zbiorników wodnych będących w zarządzie RZGW
we Wrocławiu oraz zbiorników zaporowych na poziomie zarządzania ZMIUW,
zestawienie zbiorników przedstawia Rysunek 35;

•

podstawą danych do symulacji potencjalnej możliwości zwiększenia zasobów
dyspozycyjnych są zbiorniki wodne wskazane w aktualizacji Planów gospodarowania
wodami, wyróżnione na rysunku 35;

•

punktem wyjścia analizy potrzeb retencyjnych jest wskaźnik niedoboru dynamicznych
zasobów wodnych niżówki głębokiej (dla Q 90), podany jako jednostkowy głęboki
niedobór

[tys. m3/km2]

względem

niżówki

zwykłej

(dla

Q70),

obliczony

dla

poszczególnych zlewni bilansowych (Tabela 17).
Z analizy ilościowej na tym etapie wyłączono dane o gospodarce stawowej. Pomimo iż stawy
pełnią funkcję retencyjną dla zasobów wodnych zlewni, niemniej jednak charakter gospodarki stawowej
jest przede wszystkim dostosowany do cyklu hodowlanego – dla przykładu zrzuty wód ze stawów i ich
napełnianie są podporządkowane celom gospodarki rybackiej a nie ogólnie ujętej gospodarki wodnej.
Zatem obiekty te są wyłączone ze sterowania dynamicznymi zasobami wodnymi.
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Rysunek 35. Rozkład przestrzenny zbiorników wodnych zaporowych istniejących oraz
planowanych na obszarze RZGW we Wrocławiu

Wyniki analizy potrzeb w zakresie zwiększenia zasobów dynamicznych
Wyniki analiz planowanego zwiększenia i utrzymania retencji oraz rezultaty analiz wielkości
zasobów dyspozycyjnych odniesiono do zlewni bilansowych. Analiza ma charakter ilościowy, jest
prowadzona w oparciu o rozkład przestrzenny i dane techniczne dotyczące parametrów zbiorników
wodnych istniejących i planowanych zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach strategicznych (w tym
aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry i (Rysunek 35) oraz dane
hydrologiczne, możliwe kompletnych jednoczasowych serii pomiarów hydrometrycznych z wielolecia
1980-2014, sieci pomiarowej IMGW (Rysunek 36). Ze względu na wykorzystanie Odry jako śródlądowej
drogi wodnej (Odrzańska Droga Wodna), dane z profili wodowskazowych usytuowanych na Odrze
zostały celowo wyłączone z interpretacji przestrzennej odpływu jednostkowego dla niżówki zwykłej oraz
niżówki głębokiej. Powodem wyłączenia tej grupy danych jest wyraźne zaburzenie ustroju
hydrologicznego Odry, w szczególności na jej odcinku w pełni skanalizowanym, tj. od Kanału
Gliwickiego do przekroju Brzeg Górny. Na odcinku Odry swobodnie płynącej wyraźne jest podwyższenie
stanów niskich wody, co świadczy o braku naturalności w zmienności przepływu.
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Rysunek 36. Struktura hydrometrycznej sieci pomiarowej IMGW w obrębie obszaru
administrowanego przez RZGW we Wrocławiu, wielolecie 1980-2014

W celu wskazania wiarygodnych miar ilościowych dotyczących miarodajnej oceny możliwości
zwiększenia zasobów dyspozycyjnych dla zbiorników istniejących oraz planowanych obliczono
oddzielnie następujące miary:
1. wskaźnik sztucznej retencji, czyli stosunek pojemności sztucznych, wielozadaniowych
zbiorników wodnych do sumy średniego rocznego odpływu, źródłem danych dla odpływu
był średni wieloletni odpływ jednostkowy, obliczony indywidualnie dla każdej zlewni
bilansowej
2. objętość zasobów dyspozycyjnych: dla zbiorników istniejących wyznaczono indywidualnie
objętość zasobów (dla zbiorników wielozadaniowych uwzględniano indywidualnie rezerwę
powodziową, rezerwę dyspozycyjną, dla retencyjnych – uwzględniono pojemność
całkowitą), dla zbiorników planowanych uwzględniono całkowitą pojemność dostępną
w dokumentacji technicznej
3. wskaźnik niedoboru dynamicznych zasobów wodnych niżówki głębokiej (ekstremalnej),
podany jako jednostkowy głęboki niedobór [tys. m3/km2], obliczenia wykonano dla zlewni
bilansowych
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4. objętość zasobów dyspozycyjnych wód jako zaspokojenie niedoboru dynamicznych
zasobów niżówki głębokiej (ekstremalnej) [%] jako niedoboru wód powierzchniowych –
miara ta odpowiada na pytanie: jaki odsetek powstałego naturalnego niedoboru wody
będzie w stanie zaspokoić zasób dyspozycyjny zgromadzony w zbiornikach wodnych?
Miarę tę obliczono tylko w odniesieniu do zbiorników nowych, jako wskazanie faktycznego
zasobu dyspozycyjnego będącego w stanie poprawić sytuację aktualną. Wartością bazową
są zasoby niżówki zwykłej; zasoby wodne zlewni na poziomie niżówki zwykłej są elementem
naturalnego cyklu hydrologicznego, stąd zostały potraktowane w niniejszej analizie jako
bazowe względem głębokiego deficytu wywołanego przez niedobory w warunkach
ekstremalnych (niżówka głęboka)
5. jednostkowy deficyt retencji [tys. m 3/km2] czyli miara, która pokazuje w wartościach
bezwzględnych jaka objętość deficytu pozostaje wciąż niezaspokojona, pomimo budowy
nowych zbiorników wodnych
6. objętość deficytu retencji [tys. m 3] to próba odpowiedzi na pytanie o jaką pojemność należy
zwiększyć zasoby dyspozycyjne, aby podnieść odporność zlewni na głęboką niżówkę
wyrównując zasoby dyspozycyjne do objętości równoważnej różnicy między objętością
niżówki ekstremalnej i zwykłej
7. niezależnie od analizy przestrzennej, wskazano również na warunki zaopatrzenia w wodę
Odrzańskiej

Drogi

Wodnej

na

odcinku

Odry

swobodnie

płynącej,

podstawą

do wyodrębnienia tej części opracowania są wyniki analiz warunków utrzymania
żeglowności, z zastrzeżeniem iż uzyskane dane należy traktować z dużą ostrożnością
w kontekście braku wytycznych dotyczących wyznaczania zasobów wodnych na potrzeby
żeglugi śródlądowej dopiero anonsowanych w dokumencie „Założenia do planów rozwoju
śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030”.
Przeanalizowano aktualny stan retencji w zlewniach bilansowych i wynikających z tego zasobów
wód – liczebność zbiorników, ich rozkład przestrzenny, pojemność, pełnione funkcje (w tym
wykluczające funkcje dla istotnego zwiększania zasobów dyspozycyjnych: tu szczególnie istotną funkcją
jest budowa zasobów na potrzeby utrzymania parametrów żeglugowych śródlądowej drogi wodnej na
Odrze poniżej profilu Brzeg Dolny). Biorąc pod uwagę przeprowadzone w poprzednich rozdziałach
analizy, z których wynika wysokie zagrożenie suszą praktycznie we wszystkich gminach obszaru
opracowania, natomiast bardzo wysokie jako suma wszystkich analizowanych typów suszy w części
centralnej obszaru opracowania, aktualny stan zasobów dyspozycyjnych potraktowano jako punkt
wyjścia dla 2 pytań:
1. jaki będzie wpływ zaplanowanych do realizacji zbiorników wodnych na zwiększenie
zasobów dyspozycyjnych, a tym samym czy wzrośnie regionalna odporność na suszę,
powodując co najmniej obniżenie stopnia zagrożenia
2. czy zaplanowane działania są wystarczające w stosunku do naturalnie występującego
deficytu wody w trakcie głębokiej (ekstremalnej) niżówki (wyznaczonej na podstawie danych
z wielolecia 1980-2014, IMGW).
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Punktem wyjścia do analizy jest obraz przestrzennej zmienności średnich wieloletnich zasobów
wód powierzchniowych oraz tło warunków obiegu wody na obszarze administrowanym przez RZGW
we Wrocławiu sytuacji niedoboru: niżówki zwykłej oraz niżówki ekstremalnej w zlewniach bilansowych
(dane IMGW, wielolecie 1980-2014). Następnie, traktując stan aktualny jako bazowy, zestawiono wyniki
obliczeń wskazujących na efektywność nowych inwestycji w zakresie realnej możliwości powiększenia
dyspozycyjnych zasobów wodnych.

9.2.

Stan aktualny oraz wskazanie potrzeb budowy dyspozycyjnych
zasobów wodnych (analiza ilościowa)

Ogółem

przeanalizowano dane techniczne 52

funkcjonujących zbiorników wodnych

zaporowych (Tabela 17), o pojemnościach maksymalnych w zakresie od 0,00019 do 130 mln m 3.
Ich rozkład dla poszczególnych zlewni bilansowych charakteryzuje nierównomierna reprezentatywność
liczebnościowa (od 0 do nawet 16 zbiorników, Tabela 17) oraz przestrzenna (zbiorniki wodne
przeważająco występują w zlewniach Małej Panwi, Bobru, Bystrzycy, Nysy Kłodzkiej, Rysunek 36).
Równie zróżnicowana jest pojemność całkowita poszczególnych zbiorników oraz pojemność
sumaryczna dla zlewni bilansowych (Tabela 17, Rysunek 37). Ogółem, sumaryczna pojemność
zasobów dynamicznych dla zbiorników istniejących wynosi 151,85 mln m 3, natomiast prognozowane
zwiększenie to jedynie 5,03 mln m 3.
Tabela 17. Możliwości zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych: zbiorniki istniejące oraz
planowane
zlewnia
bilansowa

nazwa własna
kod

Obrzyca
WR01

Barycz
WR02

Widawa
WR03

Mała PanewNysa Łużycka
Bóbr
WR04
WR05
WR06

Kaczawa
WR07

Bystrzyca Nysa Kłodzka
Osobłoga Przyodrze Łaba
WR08
WR09
WR10
WR11
WR12

liczba zbiorników

0

3

2

6

1

16

2

7

10

0

2

3

liczba zbiorników planowanych

0

2

1

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0,00

0,32

0,62

12,98

0,50

0,24

15,71

16,19

104,96

0,00

0,30

0,03

0,00

1,65

1,80

0,00

0,00

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

1,43

0,00

0,00

0,32

0,62

12,98

0,50

0,24

15,71

16,19

104,96

0,00

0,30

0,03

0,0

512,4

288,5

0,0

0,0

65,2

0,0

0,0

0,0

0,0

475,2

0,0

0,00

0,07

0,66

4,95

0,06

0,02

11,69

5,80

9,93

0,00

0,00

0,15

0,000

0,348

1,899

0,000

0,000

0,012

0,000

0,000

0,000

0,000

0,018

0,000

0,00

0,42

2,56

4,95

0,06

0,03

11,69

5,80

9,93

0,00

0,02

0,15

wskaźnik niedoboru dynamicznych
zasobów wodnych niżówki (głębokiej)
ekstremalnej [mln m3/km2]

0,09

0,14

0,03

0,05

0,96

0,06

0,08

0,08

0,03

0,03

0,06

0,05

objętość zasobów dyspozycyjnych wód
jako zaspokojenie niedoboru dynamicznych
zasobów niżówki ekstremalnej [%]

0,00

0,04

0,75

13,35

0,02

0,07

7,30

7,54

76,90

0,00

0,08

0,26

pojemność sumaryczna zbiorników
istniejących [mln m3]
pojemność sumaryczna zbiorników
planowanych [mln m3]
pojemność oczekiwana [mln m3]
% zwiększenia zasobów całkowitych
wskaźnik sztucznej retencji dotychczasowy
[%]
wskaźnik sztucznej retencji dla zbiorników
planowanych [%]
wskaźnik sztucznej retencji oczekiwany [%]

jednostkowy deficyt retencji [mln
m3/km2]
objętość deficytu retencji [mln m3]

-0,09

-0,14

-0,02

-0,04

-0,96

-0,06

-0,08

-0,07

-0,01

-0,03

-0,06

-0,05

-208,23

-753,58

-82,62

-84,24

-2119,57

-366,80

-199,46

-198,61

-31,53

-29,50

-372,22

-11,89

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych źródłowych IMGW, RZGW we Wrocławiu

Przeciętna sumaryczna objętość wody zgromadzonej w zbiornikach wodnych zlewni bilansowej
to 12,65 mln m3, rzeczywiste zróżnicowanie pojemności sumarycznej daleko odbiega od wartości
średniej. Na podstawie danych, zlewnie bilansowe należy podzielić na 3 grupy (Rysunek 33):
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(1) znikome zasoby zgromadzone w zbiornikach zaporowych (zlewnie Obrzycy, Widawy, Nysy
Łużyckiej, Baryczy, Bobru, Osobłogi, Przyodrza, Łaby), gdzie objętość sumaryczna nie przekracza
1 mln m3, (2) zasoby przekraczające 10 mln m 3 wody (zlewnie: Małą Panew i Kaczawa, Bystrzyca) oraz
wyróżniająca się w tej grupie zlewnia bilansowa Nysy Kłodzkiej, wykazująca zasoby niemal 105 mln m 3
wody.
Rysunek 37. Pojemność sumaryczna zbiorników istniejących w zlewniach bilansowych (mln m3)
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40.0000

20.0000

0.0000
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zlewnia bilansowa

Aktualnie w zlewniach bilansowych wskaźnik sztucznej retencji jest silnie zróżnicowany
(Rysunek 38). Retencja sztuczna jest odwzorowaniem sumarycznej pojemności zbiorników wodnych,
które decydują o możliwości gromadzenia zasobów, uszczuplając odpływ powierzchniowy.
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Rysunek 38. Wskaźnik sztucznej retencji (%)
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Wielkości wskaźnika w relacji do nizinnych części kraju są bardzo niskie; oscylujące
maksymalnie wokół 10% możliwości zatrzymania średniorocznych zasobów jedynie dla dwóch zlewni
bilansowych: Kaczawa i Nysa Kłodzka. Interpretując jednak średni wieloletni odpływ należy wziąć pod
uwagę regionalnie niskie zasoby wód powierzchniowych oraz ich bardzo dużą sezonową zmienność.
Jak wynika z badań, około 40% rocznej objętości odpływu stanowią wody powodziowe, pozostała część
roku charakteryzuje się przepływani niskimi i bardzo niskimi. Wynika to zarówno z charakteru zasilania
atmosferycznego jak i z warunków środowiskowych obiegu wody. Ponadto, należy założyć, iż z uwagi
na wielkość zbiorników – w przeważającej większości o pojemności poniżej 1 mln m3, zasób w nich
zgormadzony podlega pełnej wymianie, co jest korzystne dla okresów bilansowych.
Należy również mieć na uwadze, iż wskaźnik sztucznej retencji nie ujmuje zasobów korytowych,
które są retencjonowane w krótszych przedziałach czasu w relacji do zbiorników wodnych.
Szczególnie w przypadku cieków, na których występuje kaskadowanie poprzez przegradzanie koryt
i gromadzenie stopniowe zasobów, co jest bardzo dobrze m.in. ilustrowane przez mapę rozkładu
elektrowni wodnych przepływowych (Rysunek 39). Nawet niewielkie spiętrzenia zwielokrotniają
sztuczną retencję bazując na jej kaskadowym przechwytywaniu i gromadzeniu w systemach dolin.
Jest to szczególnie dobrze ujawnione w zlewniach Bobru, Bystrzycy, Nysy Kłodzkiej oraz Nysy
Łużyckiej. Jednocześnie, co istotne dla analizy – retencja korytowa nie ujawnia się w wynikach obliczeń
dedykowanych dla zbiorników wodnych, ale ta składowa sztucznej retencji -raz jeszcze, towarzyszy
zlewniom o już stwierdzonych zasobach retencji zbiornikowej. Należy zatem wskazać jako konieczne
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zwiększenie sztucznej retencji w szczególności w zlewniach: Obrzycy, Baryczy, Widawy, Osobłogi oraz
Nysy Łużyckiej.
Rysunek 39. Elektrownie wodne na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

Działaniem sprzyjającym zwiększeniu możliwości retencyjnych i poprawie wskaźnika sztucznej
retencji jest propagowanie lokalnego piętrzenia wód rzecznych, z wykorzystaniem naturalnych
materiałów (progów z kruszywa, progów z bali drewnianych etc.), co powinno korzystnie wpłynąć
na zwiększenie retencji korytowej. Aktualny wykaz będących własnością Skarbu Państwa budowli
regulacyjnych i urządzeń wodnych (w tym budowli piętrzących) o istotnym znaczeniu dla zarządzania
wodami został wskazany w Rozporządzeniu nr 19/2016 Dyrektora RZGW we Wrocławiu. Przykład
szczegółowego zestawienia obiektów piętrzących wodę wraz z uwzględnieniem wysokości piętrzenia
i ich stanu technicznego przedstawia opracowany przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wrocławiu, załącznik nr 6.
Niski wskaźnik sztucznej retencji potwierdza sytuacja hydrologiczna okresu niedoboru zasilania,
która bardzo mocno zaznacza się deficytem zasobów wód powierzchniowych w zlewniach bilansowych.
Poszczególne zlewnie, nawet sąsiadujące, charakteryzuje zróżnicowana odporność na wystąpienie
niżówki głębokiej (Tabela 17). Wskaźnik niedoboru dynamicznych zasobów wodnych niżówki głębokiej
jest zróżnicowany w przedziale od 0,03 do 0,96 mln m 3/km2. W relacji do aktualnych oraz planowanych
możliwości retencyjnych o charakterze dyspozycyjnym (w postaci sztucznych zbiorników wodnych)
wskaźnik daje bardzo wyrazisty sygnał o konieczności działań na rzecz zwiększenia zasobów
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dyspozycyjnych. Warto zwrócić uwagę na relatywnie niewielką w rozkładzie przestrzennym objętość
zasobów koniecznych do zbudowania. Analizując strukturę hydrograficzną, historię gospodarki wodnej
regionu w okresie ostatnich 150 lat (licznie dostępne mapy historyczne Dolnego Śląska), należy
wskazać Program małej retencji oraz mikroretencji jako możliwy kierunek budowania zasobów
dyspozycyjnych wspomagających lokalne warunki odporności na suszę.
Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim z 2006 r. zawiera m.in.
zestawienie zasobów wodnych ewidencji z 2004 r. dostępnych w ramach zarządzania DZMiUW (Tabela
18)

województwa

dolnośląskiego.

Tu

pojemność

zasobów

dyspozycyjnych

zgromadzonych

w zbiornikach wodnych o pojemnościach jednostkowych poniżej 5 mln m 3 (po uwzględnieniu rezerwy
powodziowej) wynosi około 40 mln m3 wody, oraz szacunkową objętość całkowitą wskazaną jako około
160 mln m3 wody dla wszystkich analizowanych form retencji: zbiorników wodnych retencyjnych,
stawów, korytową. Jest to znaczący zasób w kontekście symulowanej objętości deficytu retencji (Tabela
17), ale wciąż wymagający dalszych inwestycji, prac związanych z możliwościami dalszej rozbudowy
zasobów gromadzonych na okres suszy.
Tabela 18. Zasoby wodne małej retencji DZMiUW wg ewidencji z 31.12.2004 r.

1.

Nysa Kłodzka

Powierzchnia
zlewni w
województwie
km2
2050

2.

Oława

870

1,871

0,851

0,311

2,722

0,974

3.

Ślęża

972

0,552

0,257

0,033

0,809

0,128

4.

Bystrzyca

1781

3,358

1,166

0,014

4,524

0,221

5.

Widawa

1245

0,528

2,916

0,238

3,444

0,09

6.

Kaczawa

2261,3

9,466

9,371

0,038

18,837

2,350

7.

Barycz

2640

1,808

63,544

2,120

65,352

0,107

8.

Bóbr

4163

16,086

24,326

0,108

40,326

-

9.

Nysa Łużycka

627

0,867

4,124

0,025

4,991

-

10.

Średzka Woda

326,0

1,127

-

0,041

1,127

-

11.

Jezierzyca

309,0

0,603

3,165

0,037

3,768

-

12.

Kwisa

737

-

3,444

0,010

3,444

-

1967

7,287

2,581

0,272

9,868

-

Lp.

Rzeka

Pojemność
zbiornika
mln m3
0,168

W tym
Pojemność Pojemność Pojemność
pojemność
stawów
korytowa
całkowita
ret. p/pow.
mln m3
mln m3
mln m3
mln m3
1,172
1,340
-

dopływy
13.

bezpośrednie
Odry

Poszczególne zlewnie bilansowe są mocno zróżnicowane również pod względem głębokości
deficytu. Rysunek 40 obrazuje różnicę między odpływami jednostkowymi niżówki zwykłej oraz niżówki
ekstremalnej. Rozpiętość dla wartości skrajnych rzędu 0,003-0,005 m3/km2 dla zlewni jest znacząca
(w przeliczeniu jest to deficyt 3-5 mm warstwy wody z m 2 powierzchni zlewni). Deficyt tej wielkości jest
negatywnie odbierany przez środowisko przyrodnicze, m.in. organizmy wodne, wodno-błotne,
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ale oznacza również bardzo szybki ubytek zasobów wód gruntowych, co pogłębia niekorzystną sytuację
hydrologiczną wód powierzchniowych. Tu w szczególności zaznacza się niska retencyjność zlewni
cieków biorących swój początek w obszarach górskich i podgórskich, co związane jest
z przyspieszonym odpływem wynikającym ze znaczącego spadku podłużnego.
To, co szczególnie warte jest uwagi na Rysunek 40, to wciąż bardzo duża różnica odpływu
deficytowego

wyraźnie

korespondująca

z

dużą

liczbą

istniejących

zbiorników

wodnych.

Oznacza to, że dotychczasowe działania w zakresie zwiększania retencji metodami technicznymi nie
przynoszą oczekiwanych efektów hydrologicznych. Wynika to przeważająco z dominującej funkcji
zbiorników wodnych – w regionie zbiorniki o znaczących pojemnościach są dedykowane głównie
zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Rysunek 40. Różnica między odpływem niżówki zwykłej i niżówki ekstremalnej jako średnia
wartość w zlewni bilansowej, wielolecie 1980-2014

Istotne jest zatem pytanie czy zaplanowane inwestycje budowy kolejnych zbiorników wodnych
efektywnie

wpłyną

na

poprawę

odporności

na

suszę,

szczególnie

suszę

ekstremalną.

Zgodnie z zapisami aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, w regionie
zaplanowano budowę 9 nowych zbiorników wodnych, przeważająco o funkcji przeciwpowodziowej;
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ich rozmieszczenie przedstawia Rysunek 35. W analizie nie uwzględniono suchych zbiorników, o funkcji
przeciwpowodziowej; warunki ich pracy nie wiążą się bezpośrednio problemem zaopatrywania
w zasoby wodne w warunkach suszy, ale sterowanie warunkami odpływu może mieć korzystny wpływ
na kształtowanie zasobów retencji korytowej dolnej wody.
Rozkład przestrzenny planowanych zbiorników retencyjnych jest nierównoliczny między
zlewniami bilansowymi, co więcej, ma charakter dysproporcjonalny. Ogólna pojemność planowanych
do realizacji zbiorników retencyjnych wynosi 5,03 mln m 3 wody, stanowiąc jedynie 3 % aktualnej
całkowitej pojemności sztucznych zbiorników wodnych w obszarze opracowania (Tabela 17).
Przyrost procentowy objętości zasobów wód, które będą zgromadzone w poszczególnych zlewniach
jest równie nieproporcjonalny (Tabela 17). Przyrost wskaźnika sztucznej retencji wyniesie maksymalnie
jedynie 1,9% w zlewni bilansowej Widawy. Prognozowany wskaźnik sztucznej retencji dla zbiorników
planowanych jest stanowczo niższy w porównaniu do warunków aktualnych (Tabela 17). Z danych
wynika, iż planowane klasyczne zbiorniki retencyjne nie zaspokoją potrzeb retencyjnych na cele suszy.
Nawet jeśli przyrost w zlewni Widawy wyniesie 100%, daje to sumarycznie wciąż retencję sztuczną
na poziomie jedynie 2,6%.
W rozkładzie przestrzennym istniejących i planowanych zbiorników wodnych należy zwrócić
uwagę na ich usytuowanie względem obszarów występowania podwyższonego ryzyka wystąpienia
niżówki zwykłej w wieloleciu jako rozkład przestrzenny odpływu jednostkowego (Rysunek 41).
Zbiorniki wodne bardzo dobrze korespondują przestrzennie z obszarami występowania jednych
z najwyższych obszarów odpływu jednostkowego niżówki zwykłej. Ale niestety, zbiorniki istniejące słabo
wspomagają regionalne i lokalne możliwości poprawy warunków w obszarach dotkniętych niskim
odpływem jednostkowym niżówki zwykłej oraz niżówki głębokiej (Rysunek 41, Rysunek 42).
Jedynie w zlewniach bilansowych Baryczy i Widawy lokalizacja planowanych zbiorników wodnych jest
usytuowana w obszarach o bardzo niskim i najniższym odpływie jednostkowym, gdzie zasoby
zretencjonowane mogą efektywnie wpływać na

poprawę warunków suszy (Rysunek

41).

Słabe powiązanie nowych inwestycji z regionalnymi i lokalnymi obszarami niedoboru wody nie rokuje
dobrze dla efektywności oddziaływania zasobów dyspozycyjnych na łagodzenie skutków suszy.
Usytuowanie przestrzenne dla nowych zbiorników jest bardzo niekorzystne również z punktu
widzenia wskaźnika niedoboru dynamicznych zasobów wodnych niżówki głębokiej (Tabela 17),
pokrywając się w części środkowej i północno-wschodniej części opracowania z obszarami
zagrożonymi występowaniem wszystkich analizowanych rodzajów susz (Rysunek 8). Z punktu widzenia
pilnych potrzeb budowania zasobów dyspozycyjnych, wyróżniającym się obszarem są zlewnie
bilansowe Baryczy, Widawy, Przyodrza (Odry na odcinku swobodnie płynącym, od profilu Brzeg Dolny).
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż pojemność zaplanowanych w tym obszarze zbiorników wciąż
nie będzie wystarczająca do zapewnienia potrzeb w sytuacji głębokiego niedoboru.
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Rysunek 41. Rozkład przestrzenny intensywności niżówki zwykłej, wielolecie 1980-2014
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Rysunek 42. Rozkład przestrzenny intensywności niżówki głębokiej (ekstremalnej), wielolecie
1980-2014

Najbardziej interesująca poznawczo dla roli planowanych zbiorników wodnych w możliwości
zwiększenia zasobów dyspozycyjnych jest interpretacja objętości zasobów dyspozycyjnych wód jako
zaspokojenia niedoboru dynamicznych zasobów niżówki głębokiej [%]. Wskaźnik ten odpowiada
na pytanie: jaką część objętości niżówki głębokiej uzupełnią zasoby dyspozycyjne planowanych
zbiorników wodnych? W Tabela 17 zestawiono obliczenia zaspokojenia niedoboru dla niżówki głębokiej
w rozkładzie dla poszczególnych zlewni bilansowych. W żadnym z przypadków niedobór nie został
zaspokojony w pełni. Jedynie w przypadku zlewni bilansowej Nysy Kłodzkiej niedobór jest zaspokojony
na poziomie niemal 77 %, co wynika głównie z obecności w zlewni zbiorników wodnych o największej
sumarycznej pojemności w regionie. Dla 2 kolejnych zlewni – Małej Panwi i Kaczawy wskaźnik oscyluje
wokół 10 %, wciąż jako rezultat obecności jednostkowych zbiorników wodnych o znaczących
pojemnościach.
Odpowiadając na postawione pytania:
1. czy wzrośnie regionalna odporność na suszę w konsekwencji zwiększenia zasobów
dyspozycyjnych – na podstawie analizy planów budowy zbiorników retencyjnych nie można
udzielić odpowiedzi twierdzącej na to pytanie
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2. czy zaplanowane działania są wystarczające w stosunku do naturalnie występującego
deficytu wody w trakcie głębokiej, ekstremalnej niżówki – na podstawie uzyskanych
wyników, należy rekomendować intensywne działania związane z powiększaniem zasobów
dyspozycyjnych wód powierzchniowych.
Przybliżoną próbę oceny potrzeb zwiększania zasobów dyspozycyjnych zawartych w Tabela 17, należy
traktować z ostrożnością wynikającą z definiowania zasobów dyspozycyjnych – wody dostępnej
do zaspokojenia potrzeb środowiska i użytkowników w warunkach wystąpienia zjawiska suszy,
szczególnie zaspokojenia potrzeb suszy głębokiej. Gromadzenie wody w zbiornikach retencyjnych
ma wówczas charakter interwencyjny – kiedy dostępne zasoby mogą być w szybki i elastyczny sposób
wykorzystane do zaspokojenia bieżących potrzeb. Odmiennie należy interpretować retencję korytową,
stawy rybne, mikroretencję wynikającą z budowy nowych oraz przywracania historycznych zbiorników
wodnych (naturalnych i sztucznych), odbudowę i wzmocnienie fitoretencji (retencja użytków
ekologicznych, leśna, odtwarzanie mokradeł, wzrost szorstkości suchych i zawodnionych dolin).
Te zasoby mają bardzo istotne znaczenie dla długookresowego podtrzymywania korzystnych zasobów
w zakresie: spowolnienia i zmniejszenia odpływu powierzchniowego ze zlewni (lokalnie i regionalnie),
zwiększenia zasobów wód glebowych (zapobieganie wystąpienia i łagodzenie skutków suszy rolniczej,
działanie typowo lokalne, ale przy zastosowaniu kompleksowego zarządzania małą oraz mikroretencją
możliwe jest uzyskanie odporności regionalnej).
Reasumując, na podstawie przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, iż w obszarze
administrowanym przez RZGW we Wrocławiu celowe jest rozważenie znaczącego zwiększania
dyspozycyjnych zasobów wodnych w kolejnych cyklach planistycznych (np. kolejne aktualizacje pgw).
Jako przykład możliwości zaspokojenia przez zasoby dyspozycyjne niedoboru wody w trakcie niżówki
ekstremalnej należy wskazać zlewnię Nysy Kłodzkiej, gdzie zasoby zaplanowanych zbiorników
wodnych, w połączeniu z aktualnym stanem retencji, umożliwią z dużym prawdopodobieństwem
zaspokojenie potrzeb wodnych w około 75%. Powiększanie aktualnych dyspozycyjnych zasobów
wodnych jest celowe również z punktu widzenia postępujących zmian klimatu: prognozuje się
wydłużanie i pogłębianie się okresów suszy atmosferycznej, glebowej, a w konsekwencji hydrologicznej.
Jednakże zgodnie z wytycznymi KE przy zwiększaniu retencji danego obszary należy w pierwszej
kolejności brać pod uwagę nietechniczne metody zwiększania retencji oraz wykorzystanie usług
ekosystemowych dla tego celu. Odtwarzanie starorzeczy, obszarów podmokłych, bagiennych,
tworzenie obszarów zastoiskowych, naturalna retencja na obszarach leśnych to działania, które
powinny być brane pod uwagę w pierwszej kolejności.
Analizując dostępne dane należy rekomendować powiększanie dyspozycyjnych zasobów
wodnych jako działania skoordynowanego – pomiędzy wszystkimi jednostkami zarządzającymi
zasobami wodnymi. Zidentyfikowane cele zaspokojenia deficytu dynamicznych zasobów wodnych
dotyczą całego spektrum działalności gospodarczej, dość wymienić rolnictwo, energetykę, zaopatrzenie
ludności i przemysłu w wodę, ale również żeglugę śródlądową – którą należy rozpatrywać jako odrębne
zapotrzebowanie o charakterze ilościowym wody, co powinno być regulowane w odrębnych niż PPSS
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dokumentach strategicznych, podstawowo podstawę do sporządzania dokumentów stanowią
„Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą
do roku 2030”. Jako obszar szczególny dla zapotrzebowania na zasoby wodne należy wskazać
północną i północno-wschodnią część obszaru opracowania - w analizach wszystkich typów suszy
wykazano niewystarczającą objętość zasobów oraz najwyższe zagrożenie występowania zjawiska
suszy (Rysunek 9).

9.3.

Propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów
wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji

9.3.1. Analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych
Biorąc pod uwagę złożoność środowiska przyrodniczego (ukształtowanie terenu, strukturę
i hierarchizację sieci odpływu powierzchniowego) oraz złożoność warunków gospodarowania wodami
w regionie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu, możliwości zwiększenia zasobów
dyspozycyjnych analizowane są w ujęciu kompleksowym. Wyniki analiz zagrożenia występowaniem
suszy (Rysunek 8) oraz rozkład przestrzenny występowania największych jednostkowych deficytów
zasobów wodnych w warunkach niżówki głębokiej (Rysunek 42, Tabela 18) w ogólności
są przestrzennie zbieżne. Biorąc jednak pod uwagę charakter tranzytowego zasilania w warunkach
odpływu powierzchniowego oraz warunki niedoboru zasobów wodnych przeważająco ujawniające się
w poszczególnych zlewniach bilansowych w obszarach biegów środkowych i dolnych głównych cieków,
działania prowadzące do poprawy warunków poprzez zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych
powinny być przestrzennie zróżnicowane. Dodatkowym czynnikiem, decydującym o specyfice
gospodarki wodnej obszaru administrowanego przez RZGW we Wrocławiu jest wrażliwość na zjawiska
powodziowe, o charakterze głównie opadowym. W konsekwencji, przeważający regionalnie kierunek
gospodarki wodnej to wzrost zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Potwierdzają to zarówno liczne
inwestycje zapisane w Planach gospodarowania wodami (liczebnościowo przeważa budowa zbiorników
wodnych przeciwpowodziowych, w tym zbiorników suchych – bez bezpośredniego wpływu
na zapobieganie głębokim deficytom wynikającym z warunków długotrwałej suszy). Podobny kontekst
towarzyszy również znaczącej części opracowań z zakresu małej retencji (odpowiednio: programy małej
i mikroretencji na poziomie wojewódzkich opracowań ZMiUW, programy Lasów Państwowych, a nawet
publikacje naukowe).
Tworzenie zasobów dyspozycyjnych na potrzeby suszy ma u swych podstaw gromadzenie
i przechowywanie wody (powierzchniowej, glebowej, podziemnej) w celu zaspokojenia jej niedoboru
przy długookresowym braku zasilania atmosferycznego. Z punktu widzenia dostępnych rozwiązań,
możliwe jest tu zastosowane kilku form retencjonowania wody, przy czym nie wszystkie mają charakter
dyspozycyjny in spe. Na rolę gromadzenia zasobów wodnych i formy ich kształtowania zwraca uwagę
wielu autorów, dość wymienić bardzo dobrą o poradnikowym charakterze publikację Mioduszewskiego
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(2003)13. Analizując dotychczasowe opracowania w zakresie retencji, małej retencji oraz działania
propagowane przez wojewódzkie ZMiUW, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych, RZGW
we Wrocławiu, możliwości powiększania zasobów dyspozycyjnych na cele suszy są dostrzegane jako
realny problem. Konieczność działań na rzecz opóźnienia odpływu powierzchniowego wody – jako drugi
biegun gospodarki wodnej w regionie oraz konieczności jej retencjonowania jasno wynika z danych
zawartych we wszystkich dotychczas opracowanych dokumentach oraz z przedstawionych powyżej
obliczeń.
W skład cech charakterystycznych analizowanego obszaru pod względem gospodarki wodnej
wchodzą następujące czynniki istotne dla analizy zwiększenia zasobów dyspozycyjnych:
- wysokie regionalne i lokalne zagrożenie powodziowe, kiedy w krótkim przedziale czasu
wystąpienia powodzi odprowadzane są znaczące objętości wód powierzchniowych,
- bardzo duża zmienność zasobów wód powierzchniowych między sezonami,
- niska naturalna retencyjność obszarów o wysokich sumach opadów,
- wyraźna dwudzielność w ukształtowaniu powierzchni: górskie i podgórskie obszary z dobrze
rozwiniętą siecią rzeczną sprzyjają szybkiemu odprowadzaniu powierzchniowemu wód, natomiast
obszary nizinne (w ogólności o niewielkich spadkach) cechuje generalnie tranzytowy charakter odpływu
oraz znacząco mniejsze zasoby otrzymywane z zasilania atmosferycznego.
Z powyższego wynika, iż działania dążące do powiększenia zasobów dyspozycyjnych
na potrzeby zapobiegania wystąpieniu lub łagodzenia głębokiej suszy rolniczej, hydrologicznej oraz
hydrogeologicznej, powinny być skonsultowane jako komplementarne dla powiązanych hierarchicznie
jednostek, zgodnie z regionalnym kierunkiem odpływu wód powierzchniowych. Z danych dotyczących
warunków odpływu jednostkowego średniego oraz odpływów jednostkowych niżówki zwykłej i głębokiej
wynika, iż obszary górskie w uogólnieniu nie doświadczają głębokich deficytów zasobów dynamicznych.
Odwrotnie kształtuje się sytuacja na obszarach nizinnych – tu wyraźnie dostrzegalny jest deficyt
zasobów dynamicznych niżówki głębokiej, który powinien być zaspokojony (Rysunek 42, Rysunek 8).
W warunkach regionalnych rekomendować należy dwudzielność działań – odrębnie skierowanych
do obszarów (1) górskich i podgórskich oraz (2) w ogólności nizinnych.
(1) W obszarach górskich i podgórskich należy wskazać jako istotne następujące możliwe
działania wpływające korzystnie na powiększenie regionalne zasobów dyspozycyjnych, ale
z zachowaniem w pierwszej kolejności możliwości zastosowania naturalnych metod retencji
i rozwiązań pro środowiskowych (zgodnie z art. 4.7, RDW jeśli takie rozwiązania nie będą
mogły być możliwe do zastosowania można rozważać metody techniczne):

1)

przechwytywanie i magazynowanie wód powodziowych w obszarach podgórskich,
a następnie

ich

kierowanie

do

zaspokojenia

niedoboru

suszy

hydrologicznej

na obszarach nizinnych (środkowe i dolne partie obszarów zlewni bilansowych), dla

13

Mioduszewski W., Mała retencja. Ochrona zasobów wodnych i środowiska naturalnego. Poradnik. Wyd. IMUZ, Falenty, 2003
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przykładu jako zbiorniki wodne wielozadaniowe, charakteryzujących się znaczącymi
pojemnościami użytkowymi w kolejnych cyklach planistycznych
2)

w

kolejnych

cyklach

planistycznych

uwzględnienie

zwiększenia

retencyjności

w zlewniach górskich i podgórskich, w szczególności na większych dopływach głównych
rzek regionalnych w zlewniach o niższych spadkach (dla przykładu jako zbiorniki wodne
o pojemności do 5 mln m 3)
3)

możliwości budowy polderów (lub działań zwiększających pojemność retencyjną dolin)
w niższych partiach biegów cieków; obiekty te stanowią w warunkach powodziowych
zbiorniki retencji krótkookresowej, nie wspierając bezpośrednio suszy, ale spowolnienie
odpływu powierzchniowego sprzyja w środkowych i dolnych biegach cieków zwiększeniu
naturalnej i sterowanej retencji korytowej.

Pamiętać należy jednak o konieczności przeanalizowanie pozostałych przesłanek z art. 4.7. RDW oraz
w zasadnych przypadkach art. 6.4. dyrektywy siedliskowej i innych dyrektyw dotyczących oddziaływania
inwestycji na środowisko, w tym istnienia nadrzędnego interesu społecznego. Zapisy w polskim
prawodawstwie, uwzględniające powyższe zawarte są w ustawie Prawo wodne, ustawie Prawo ochrony
środowiska i ustawie O ochronie przyrody oraz aktach wykonawczych.
Z punktu widzenia występujących warunków naturalnych, realizacja powyższych postulatów
powinna umożliwić osiągnięcie zaspokojenia niedoboru dynamicznych zasobów niżówki głębokiej
na poziomie minimum aktualnie osiągniętym w zlewni bilansowej Nysy Kłodzkiej.
(2) W obszarach w ogólności nizinnych (charakteryzujących się umiarkowanymi i małymi
spadkami terenu), gdzie zdiagnozowano zagrożenie występowania wszystkich czterech
typów suszy (Rysunek 8), jako działania dążące do powiększenia zasobów dyspozycyjnych
należy wskazać przeważająco działania o charakterze lokalnym, dla przykładu:

1)

długoterminowo, w kolejnych cyklach planistycznych - odtwarzanie i rozbudowę małych
zbiorników wodnych dedykowanych dla bardzo różnorodnych celów, dla przykładu:
retencyjne – tzw. małej retencji, niewielkie zbiorniki śródpolne, tzw. oczka wodne,
utrzymywanie aktywności starorzeczy, podtrzymywanie zawodnienia glinianek, itp.
Zalecenie to dotyczy głównie odbudowy i renaturalizacji występujących wcześniej
naturalnych zbiorników a nie budowy nowych,

2)

odtwarzanie, konserwację i budowę urządzeń piętrzących na ciekach podstawowych,
w tym do celów małej hydroenergetyki,

3)

budowę stawów rybnych, w tym niezależnych od sieci dopływu powierzchniowego,

4)

ochrona i odtwarzanie mokradeł, torfowisk, starorzeczy, lasów łęgowych, ale również
renaturyzację cieków nadmiernie przekształconych, o wymuszonym szybkim odpływie
powierzchniowym,

5)

wykorzystanie działalności bobra w przeciwdziałaniu skutkom suszy

6)

stosowanie agromelioracji i fitomelioracji sprzyjającej magazynowaniu wód w glebach
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Analizując warunki naturalne obszarów nizinnych, realizacja powyższych postulatów powinna
umożliwić osiągnięcie wzrostu lokalnej odporności na wystąpienie niżówki zwykłej oraz głębokiej.
Zapobieganie głębokim regionalnym niedoborom zasobów dynamicznych niżówki głębokiej możliwe
będzie poprzez uwalnianie zasobów dynamicznych gromadzonych w zbiornikach retencyjnych
obszarów górskich i podgórskich. W szczególności możliwe będzie podtrzymanie retencji korytowej
poprzez uzupełnianie deficytu niżówki hydrologicznej. Tu swoją niebagatelną rolę odgrywa drożność
systemów melioracyjnych, budowa urządzeń piętrzących wody nie tylko na rzekach głównych,
ale przede wszystkich na ciekach niższego rzędu w strukturze hydrograficznej – na dopływach.
Biorąc pod uwagę wykonane na potrzeby Planu wyniki obliczeń przepływu nienaruszalnego, nawet
w warunkach wystąpienia niżówki zwykłej celowe jest utrzymanie retencji korytowej poprzez dla
przykładu system piętrzeń z zachowaniem drożności cieków umożliwiającą swobodną migrację
organizmów wodnych.
Należy oczekiwać, że zsynchronizowane regionalne zarządzanie sterowania zasobami
powierzchniowymi: retencjonowanie wody w obszarach górskich i podgórskich na okresy deficytu
w obszarze nizinnym połączone z budową systemu lokalnego retencjonowania wody w mezoskali,
powinno dać spodziewany efekt regionalnego obniżenia wrażliwości na warunki długotrwałego
niedoboru zasilania atmosferycznego.
Obszarem o odrębnej istocie gospodarowania wodą jest Odrzańska Droga Wodna. Zgodnie
z nakreślonymi w odrębnej części dokumentu (6.4.) warunkami analizy zasobów wodnych na potrzeby
utrzymania żeglowności, na odcinku Odry swobodnie płynącej (począwszy od profilu Brzeg Dolny)
stwierdzono konieczność zaspokojenia zaopatrzenia w wodę dla okresów suszy hydrologicznej.
Na odcinku Odry między profilami wodowskazowymi Brzeg Dolny – Połęcko, w wieloleciu 2000-2014
stwierdzono warunki nieosiągnięcia/nieutrzymania stanu wody żeglownego. W

przybliżeniu,

w analizowanym wieloleciu, nieosiągnięcie stanu umożliwiającego żeglugę zamyka się średnio
w przedziale od 20 do 30 dni, maksymalnie do niemal 140 dni. Szacunkowe niedobory objętości wody
jako wskaźnik deficytu zasobów wynoszą na poszczególnych odcinkach od 0,6 do 1,3 mln m 3/dobę
w warunkach wystąpienia suszy hydrologicznej. Przyjmując w uproszczeniu odcinkowo średnią liczbę
dni nieosiągnięcia stanu wody żeglownego jako 22 dni oraz średni dobowy deficyt zasobów na poziomie
1,15 mln m3, szacunkowa objętość wody, którą należy dostarczyć w tym czasie z zasilania bocznego
(z dopływów Odry) wynosi 25,5 mln m 3. Zbiorniki tej klasy pojemności i większe już funkcjonują
w zlewniach Nysy Kłodzkiej, Małej Panwi czy Bystrzycy.
Określone na podstawie danych historycznych potrzeby zasobów wodnych w warunkach
wystąpienia suszy hydrologicznej na rzecz utrzymania żeglowności na odcinku Odry swobodnie
płynącej są znaczące. W aktualnie istniejącej strukturze zbiorników wodnych zgromadzenie tego
zasobu nie jest możliwe z powodów technicznych i środowiskowych (konieczność gospodarki wodnej
dostosowanej do cyklu biologicznego biotopu). Działania zabezpieczenia zasobów wodnych na rzecz
utrzymania żeglowności Odrzańskiej Drogi Wodnej nabierają wagi szczególnie biorąc pod uwagę plany
rozwoju żeglugi śródlądowej oraz podniesienie klasy drogi wodnej – a więc konieczność dalszego
zwiększania zasobów dyspozycyjnych na rzecz zachowania warunków żeglownych w warunkach suszy.
Działania, które należy rozważyć to możliwość zagospodarowania zasobów wodnych największych
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bezpośrednich dopływach Odry oraz samej Odry. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie powinny
być jednak dyskutowane i przewidziane w ramach dokumentów właściwych dla programów rozwoju
śródlądowych dróg wodnych (Art. 489 ustawy Prawo wodne). W dokumencie bieżącym istotne jest
rozpatrzenie zarysu ilościowego tego problemu ze względu na powiązanie budowy zasobów wodnych
na rzecz transportu z zasobami już istniejącymi w regionach wodnych, które stanowią źródło zasilania
drogi wodnej. W kontekście rządowych planów rozwoju dróg wodnych wnioski płynące z PPSS powinny
być uwzględnione, zwłaszcza w kontekście zwiększania zasobów dyspozycyjnych na tym obszarze.

9.3.2. Propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów
wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji w ujęciu regionów
wodnych
W skład obszaru administrowanego przez RZGW we Wrocławiu wchodzi 6 regionów wodnych,
przy czym Izera, Metuje, Łaba i Ostrożnica (Upa), Orlica i Morawy usytuowanych jest w obszarach
górskich, natomiast region Odry Środkowej charakteryzuje złożona struktura ukształtowania terenu.
Cechą wspólną grupy jest sąsiadowanie z regionem wodnym Środkowej Odry w obszarze górskim.
Z punktu widzenia charakteru obiegu wody, powierzchni oraz warunków zasilania atmosferycznego, dla
regionów Izera, Metuje, Łaba i Ostrożnica (Upa), Orlica i Morawy możliwe jest wskazanie wspólnej
rekomendacji w zakresie gospodarowania zasobami i kształtowania retencji. Z uwagi na charakter
ukształtowania powierzchni oraz strukturę sieci rzecznej o przeważająco inicjalnym charakterze (odcinki
źródłowe cieków) w gospodarowaniu zasobami na potrzeby suszy rekomenduje się prowadzenie
lokalnych działań zwiększających retencję glebową, korytową, fitoretencję w następujących działaniach:
• utrzymanie zalesienia, w szczególności w strefie stoków o największych spadkach,
• utrzymanie naturalnej i wprowadzanie sztucznej retencji korytowej poprzez utrzymanie
i wprowadzanie

przegradzania

cieków

(naturalne:

wynikające

z

procesów

akumulacyjnych, naturalnego wypełnienia koryt konarami i pniami drzewostanu,
sztuczne: wprowadzanie przegród poprzecznych z naturalnych materiałów takich jak
narzuty głazów, przegradzanie pniami drewnianymi),
• w korzystnych lokalizacjach odtwarzanie fitoretencji w postaci mokradeł,
• w korzystnych lokalizacjach przywracanie i wprowadzanie niewielkich zbiorników
wodnych.
Na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu, z uwagi na jego złożoność oraz
zróżnicowane przestrzennie zagrożenia występowania suszy (Rysunek 8), rekomenduje się
prowadzenie kompleksowej gospodarki wodnej polegającej na:
1) gromadzeniu zasobów odprowadzanych z obszarów górskich jako dyspozycyjne zasoby wód
powierzchniowych gromadzone w już istniejących i zaplanowanych w bieżącym cyklu
planistycznym

sztucznych

zbiornikach

retencyjnych,

w

tym

rozważanie

możliwości

środowiskowych i technicznych rozwoju tej formy retencji w kolejnych cyklach planistycznych
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(poddane do rozważenia pojemności to około 20 mln m 3 dla dużych regionalnych zbiorników
retencyjnych na ciekach głównych oraz do 5 mln m 3 – pojemność graniczna małej retencji),
na ciekach niższego rzędu w strefie górskiej i podgórskiej oraz w obrębie zlewni bilansowych
o mniejszych spadkach – (zlewnie Widawy, Baryczy, Obrzycy); celem wieloletnim działania jest
zatrzymanie w zlewni zasobów dynamicznych powierzchniowych możliwych do wykorzystania
w okresie niedoborów wody ujawniających się lokalnie (rzadko występująca sytuacja
w obszarach zlewni górskich i podgórskich) i regionalnie w środkowych i dolnych partiach zlewni
bilansowych. Tu jako szczególne wrażliwe należy wskazać zlewnie Bystrzycy, Kaczawy,
Baryczy, Obrzycy i środkowej części Przyodrza;
2) renowacji, odtwarzania i budowy urządzeń technicznych sterujących retencją korytową, w tym
możliwej do wykorzystania w mikro - i małej energetyce wodnej zbiornikowej i przepływowej,
przy zapewnieniu drożności biologicznej na ciekach głównych i dopływach w obszarach zlewni
bilansowych o niewielkich spadkach, w szczególności zlewnie Bystrzycy, Kaczawy, Baryczy,
Obrzycy i środkowa część Przyodrza;
3) renowacji, odtwarzania i budowy nowych zbiorników wodnych mikro- i małej retencji, w tym nie
powiązanych z siecią rzeczną, na obszarach nizinnych, w szczególności zlewnie Bystrzycy,
Kaczawy, Baryczy, Obrzycy i środkowej części Przyodrza;
4) odtwarzanie fitoretencji w obszarach leśnych i rolniczych (mokradła stałe i okresowe, obszary
występowania płytkich wód podziemnych);
5) zdiagnozowane historyczne niedobory zasobów wodnych w warunkach suszy hydrologicznej
na rzecz zapewnienia żeglowności Odrzańskiej Drogi Wodnej wymagają odrębnej analizy,
zgodnie z wymogami Ustawy Prawo wodne; przybliżone szacunki potrzeb retencyjnych w tym
zakresie będą w przyszłości oddziaływać na zasoby zlewni zaopatrujących Odrzańską Drogę
Wodną.
Ochrona i odtwarzanie mokradeł, torfowisk, starorzeczy, lasów łęgowych, renaturyzację cieków
nadmiernie

przekształconych,

o

wymuszonym

szybkim

odpływie

powierzchniowym

należy

rekomendować dla całego obszaru regionu wodnego jako ważne działanie lokalne, wzmacniające
lokalną odporność na deficyt wody w okresie suszy. Wymienione działania mogą zostać wzmocnione
lokalnie przez obecność i wprowadzanie nowych zespołów stawów. Ale należy mieć tu na uwadze
główną funkcję stawów – hodowlę, do której dostosowane jest zarządzanie zasobami wodnymi.
Stawy mogą pełnić funkcję wspierającą zasoby wody glebowej oraz zasilania zasobów wód
podziemnych.
Pośrednio – wspomagająco dla kształtowania zasobów korytowych w krótkim okresie
popowodziowym, mogą zostać wykorzystane chwilowe zasoby gromadzone w suchych zbiornikach
wodnych oraz w obrębie polderów. Stopniowe, rozłożone w czasie dystrybuowanie wody wspomaga
uzupełnienie zasobów retencyjnych dolin rzecznych poniżej zbiorników interwencyjnych. Podobną rolę
odgrywają poldery.
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Istotnym ograniczeniem dla budowania i dystrybucji zasobów dyspozycyjnych w regionie
wodnym Środkowej Odry są warunki funkcjonowania licznych obszarów chronionych, w szczególności
w skład których wchodzą gatunki fauny i flory zależne od wód (obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody,
cenne siedliska wilgociolubne, siedliska ptactwa wodnego). Kształtowanie gospodarki wodnej jest
wówczas przede wszystkim ukierunkowane na spełnianie wymogów ochronnych. Dobrym przykładem
jest Zbiornik Mietków, będący ostoją ptactwa wodnego, wodno-błotnego dla okresów gniazdowania oraz
przelotów. Stąd gospodarowanie zasobami, m.in. poziomami piętrzenia, dostosowane jest do potrzeb
siedliskowych jako celu głównego.
Analizując rekomendacje dotyczące utrzymania dróg wodnych i zapewnienia żeglowności oraz
rekomendacje mające na celu podniesienie warunków retencyjnych zlewni, należy pamiętać również
o stanie środowiska naturalnego. W przypadku budowy dużej liczby urządzeń piętrzących oraz
zbiorników wodnych, ważnym aspektem będzie zachowanie drożności cieków pod względem migracji
zwierząt a przede wszystkim ryb. Utrzymanie drożności cieków jest gwarantem oraz istotnym
wymaganiem, utrzymania i odbudowy populacji wielu gatunków ryb. Chodzi przede wszystkim o gatunki
diadromiczne, migrujące często na bardzo duże odległości, tarliska historyczne wielu gatunków znajdują
się na terenach górskich w potokach. W związku z tym, oraz z faktem prowadzonych również
w dorzeczu Odry programów restytucji ryb wędrownych takich jak węgorz, łosoś czy jesiotr bałtycki,
w przypadku budowy czy rozbudowy urządzeń hydrotechnicznych należy wybierać rozwiązania, które
nie pogorszą i tak słabej drożności polskich rzek. Proponowanymi rozwiązaniami w tym przypadku jest
obowiązkowa budowa przepławek dla ryb oraz zwracanie szczególnej uwagi na ich funkcjonalność.
Badania i analizy prowadzone w ostatnich latach wykazują, iż często odpowiednie dostosowanie
rodzaju przepławki dla danego miejsca powoduje praktycznie całkowite utrzymanie drożności cieku.
Bazując na najnowszych doniesieniach na szczególną uwagę zasługują przepławki w postaci obejść
obiektów. Wymagają one co prawda większej rezerwy terenu pod budowę, są jednak obiektami
najbardziej zbliżonymi do naturalnych i nie wymagają podejmowania o wiele bardziej kosztownych
działań w trakcie budowy; przy odpowiednio zaplanowanych pracach ziemnych oraz zastosowaniu
naturalnych elementów jako umocnienia, dodatków pozwala na obniżenie kosztów. Obiekty techniczne
powinny być natomiast wykorzystywane w przypadku braku innych możliwości.
Podobnie jest w przypadku obiektów małej retencji: należy się również skupiać
na wykorzystaniu naturalnej retencji i analizom możliwości jej poprawy np.: poprzez odbudowę
niewielkich progów, bystrotoków, naturalnego kształtowania cieku (meandryzacje, koryta dwudzielne),
przeszkody naturalne (karpy, drzewa), budowę zastawek na rowach melioracyjnych, wyznaczanie
terenów takich jak nieużytki pod okresowe zalewy wód, odtwarzanie terenów mokradłowych poprzez
np.: zasypywanie rowów melioracyjnych, utrzymywanie torfowisk poprzez wycinkę krzewów
i roślinności. Działania takie są w stanie przyczynić się do znaczącego podniesienia poziomu wód
gruntowych i zapewnić znaczącą poprawę ochrony przed skutkami suszy przy jednoczesnym dbaniu
o bioróżnorodność i warunki środowiskowe.
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Reasumując, analiza ustroju hydrologicznego i aktualnych zasobów dyspozycyjnych możliwych
do wykorzystania w okresie niedoborów zasilania wskazuje na potrzebę wdrażania działań służących
zwiększaniu retencyjności obszaru zarządzanego przez RZGW we Wrocławiu. Na podstawie
uzyskanych wyników oraz danych zawartych w opracowaniach z zakresu małej retencji należy
podkreślić współczesny niewystarczający zasób dyspozycyjny. Wskazuje się co najmniej dwudzielność
działań: (1) gromadzenie zasobów odpływających z preferencyjnych jeśli chodzi o ilość wody obszarów
górskich i podgórskich w zbiornikach retencyjnych służących do dystrybucji wody w dół zlewni
w okresach niedoborów oraz (2) zwiększanie retencyjności powierzchniowej obszaru nizinnego poprzez
wdrażanie działań technicznych i nietechnicznych małej i mikroretencji, w tym budowanie zasobów
korytowych i odtwarzanie obiektów historycznych (stare, niefunkcjonujące, często częściowo
zdemontowane piętrzenia na ciekach, zasypane lub osuszone niewielkie zbiorniki). Wskazano również
zwrócić uwagę na konieczność uwzględnienia w dokumencie warunków zapotrzebowania na wodę,
które wynikają z potrzeby utrzymania żeglowności Odry na jej odcinku swobodnie płynącym, poprzez
bezpośrednie powiązanie między zasobami wodnymi zlewni zasilających Odrę oraz zasobów własnych
Odry. Płaszczyznę styku między działaniami stricte na rzecz suszy oraz warunków żeglowności reguluje
ustawa Prawo wodne. Należy podkreślić, iż przy planowaniu inwestycji hydrotechnicznych niezmiernie
istotne jest dokładne przeanalizowanie jej pod kątem zgodności z RDW (art. 4.7). Każda planowana
inwestycja musi uwzględniać możliwość osiągnięcia celów środowiskowych w jednolitych częściach
wód i w pierwszej kolejności należy rozważać zastosowanie rozwiązań prośrodowiskowych.
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10.

Katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy

Głównym celem planów przeciwdziałania skutkom suszy jest minimalizowanie niekorzystnego
wpływu tego zjawiska na społeczeństwo, gospodarkę oraz środowisko przyrodnicze. Aby to osiągnąć
powinny one zawierać zestaw działań i narzędzi, przy wykorzystaniu których możliwe będzie
ograniczenie wspomnianego wcześniej oddziaływania. W tym celu, na potrzeby niniejszego dokumentu
oraz zgodnie z art. 88r ust. 4 ustawy Prawo wodne, opracowano katalog działań, które dzięki wdrożeniu
przyczynią się do ograniczenia skutków suszy. Kształt przedmiotowego katalogu oparto o zapisy
zawarte w art. 88r ust. 3 ustawy Prawo wodne i działania zaproponowane w Metodyce KZGW (Tabela
19).
Tabela 19. Wybrane działania łagodzące skutki suszy zaproponowane w Metodyce KZGW
w odniesieniu do zapisów ustawy Prawo wodne
Zapis z ustawy Prawo
wodne art. 88r ust. 3

Propozycje budowy,
rozbudowy lub
przebudowy urządzeń
wodnych

Propozycje niezbędnych
zmian w zakresie
korzystania z zasobów
wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej
retencji

Nazwa działania
Budowa sieci rozprowadzającej wodę z istniejących zbiorników „małej
retencji”
Budowa małych zbiorników gromadzących wodę w pobliżu pól
uprawnych
Budowa zbiorników retencjonujących wodę o pojemności
do 20 mln m3
Budowa zbiorników retencjonujących wodę o pojemności > 20 mln m 3
Przebudowa
systemów
melioracyjnych
z odwadniających
na nawadniająco-odwadniające
Budowa ujęć wód podziemnych dla zabezpieczenia wody do picia
w rejonach górskich
Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie
Usprawnienie
reguł
sterowania
urządzeniami
wodnymi
retencjonującymi wodę w sposób umożliwiający wykorzystanie wody
do nawodnień
Formułowanie i wdrażanie programów badań naukowych w zakresie
identyfikacji i zwalczania suszy
Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy
Opracowywanie
aktów
prawnych,
krajowych
i lokalnych,
umożliwiających stosowanie działań ograniczających skutki suszy
Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych
Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie
Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów
Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych
Zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych
Zwiększanie retencji leśnej w zlewni

Źródło: opracowanie własne na podstawie Metodyki KZGW
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Katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarze
administrowanym przez RZGW we Wrocławiu
W procesie opracowywania katalogu działań, który będzie realizowany na obszarze
administrowanym przez RZGW we Wrocławiu, uwzględniono nie tylko ogólne założenia i wskazania
wynikające z obowiązujących przepisów prawa, czy wskazówki określone w Metodyce KZGW, ale także
specyfikę przedmiotowego terenu oraz plany i programy z zakresu gospodarki wodnej, które w swoich
zakresach mogą zawierać działania przeciwdziałające skutkom suszy. Wśród dokumentów z ostatniej
wspomnianej powyżej grupy znalazły się m.in.: plany dotyczące małej i dużej retencji wodnej,
przeciwdziałania powodzi, nawodnień rolniczych, plany zadań ochronnych i programy ochrony, czy też
działania i programy wspierające osiągnięcie celów środowiskowych. Niniejszy katalog zawiera
działania, które są celowe i adekwatne do poziomu narażenia na wystąpienie skutków suszy, jakie
określono dla obszaru administrowanego przez RZGW we Wrocławiu. Wyboru poszczególnych działań
dokonano z uwzględnieniem tych najbardziej realnych i możliwych do realizacji i wdrożenia.
Proponowany katalog działań jest wykazem otwartym i może być zmieniany i rozszerzany w kolejnych
latach. Podstawą do procesu aktualizacji i uzupełniania mogą być informacje o efektywności wdrożenia
działań w latach poprzednich, rozwój dostępnych technologii i rozwiązań nietechnicznych, zmiana
sytuacji prawnej czy też zmiana potrzeb i lokalnych uwarunkowań środowiskowych, gospodarczych, czy
społecznych.
Katalog działań opracowany na potrzeby niniejszego dokumentu został sporządzony w sposób
umożliwiający optymalną minimalizację negatywnych następstw suszy. Szczególną uwagę zwrócono
na przeciwdziałanie niedoborom wody do spożycia dla ludności, lecz uwzględniono także potrzeby
pozostałych użytkowników wód i środowiska naturalnego. Opisywany katalog zawiera również działania
wynikające m.in. z planów zarządzania ryzykiem powodziowym, aktualizacji planów gospodarowania
wodami

na obszarach

dorzeczy

oraz

aktualizacji

Programu

wodno-środowiskowego

kraju.

Uzupełniono go ponadto o dodatkowe narzędzia i działania służące łagodzeniu negatywnych efektów
każdego z czterech typów suszy, z uwzględnieniem:
•

możliwości skutecznego wdrożenia;

•

możliwości technicznych i prawnych realizacji;

•

skuteczności w stosunku do różnych grup użytkowników.
Poszczególne działania zawarte w katalogu działań opracowanym na potrzeby planu

przeciwdziałania skutkom suszy dla regionów wodnych RZGW we Wrocławiu, wypełniają główne cele,
dla których sporządzono przedmiotowy dokument oraz umożliwiają odpowiednie reagowanie w sytuacji
wystąpienia suszy, a także przyczynią się do ograniczenia negatywnych efektów tego zjawiska w dalszej
perspektywie czasowej. Każda z pozycji posiada stosownie dobrany zestaw kryteriów umożliwiających
odpowiedni dobór działań. Zasięg, poziom realizacji, a przede wszystkim harmonogram wszystkich
pozycji znajdujących się w katalogu mogą zostać określone w oparciu o zidentyfikowane poziomy
narażenia na występowanie skutków poszczególnych typów suszy, z uwzględnieniem występujących
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lokalnych uwarunkowań i form zagospodarowania terenu, na podstawie aktualnej wiedzy lub
po spełnieniu warunków wynikających z aktów prawych, np. wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.
Dla każdej propozycji umieszczonej w katalogu wskazano akty prawne zawierające bezpośrednio lub
pośrednio przepisy dotyczące możliwości realizacji działań lub też dokument, z którego może wynikać
wdrożenie. Wskazano organy odpowiedzialne za przygotowanie aktu prawnego, a także adresatów
odpowiedzialnych za wdrożenie oraz odbiorców efektu realizacji działania. Ponadto, dokonano
określenia wpływu każdej z pozycji na poszczególnych użytkowników wód (przemysł, gospodarkę
komunalną, rolnictwo, leśnictwo i ekosystemy zależne od wód), z wykorzystaniem trzy-stopniowej skali
oddziaływania (0 – wpływ neutralny, „+” – wpływ pozytywny, „-‘’ – wpływ negatywny). Dodatkowo dla
wszystkich działań określono także jakie są potencjalne koszty ich realizacji oraz wskazane zostały
potencjalne źródła finansowania, wśród których należy wymienić przede wszystkim:
•

Budżet Państwa;

•

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

•

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;

•

Regionalne Programy Operacyjne;

•

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Podczas identyfikacji działań zawartych w katalogu dokonano ich podziału ze względu na ramy

czasowe realizacji, typ oraz zasięg. Biorąc pod uwagę typ, wyróżniono działania techniczne
i nietechniczne. Do działań technicznych zaliczono konkretne działania dotyczące funkcjonowania
urządzeń wodnych, budowę i modernizację ujęć wód podziemnych, budowę obiektów dużej i małej
retencji, działania w obrębie systemów wodociągowych, czy też renaturyzację cieków, ich brzegów
i biotopów dolinowych. Działania nietechniczne to różnego typu ograniczenia w korzystaniu z wód,
zmiany gospodarowania wodami, opracowanie planów i programów, działania w zakresie zmian
prawnych i finansowania, a także szeroko rozumiana edukacja. Duża część działań zawartych
w katalogu może być zaliczona zarówno do grupy technicznych, jak i nietechnicznych, w zależności
od zastosowanego zakresu prac czy narzędzi lub wykorzystanych technologii i rozwiązań.
Ze względu na zasięg realizacji dokonano podziału wszystkich pozycji w katalogu na działania
o charakterze regionalnym i ponadregionalnym. Wyróżniono zarówno działania o mniejszym zasięgu,
dedykowane i przypisane konkretnym gminom, czy nieco większym regionom, jak i takie, które mają
zasięg ponadregionalny. Do pierwszej z wymienionych grup zaliczono działania, które stanowią
odpowiedź adekwatną do lokalnych warunków i potrzeb zidentyfikowanych na danym obszarze,
z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych analiz zagrożenia występowaniem susz oraz narażenia
na ich skutki. Wśród działań o charakterze regionalnym warto wymienić także te zawarte w Planach
Zadań Ochronnych (PZO) i Planach Ochrony (PO), które są przeznaczone dla obszarów chronionych,
a których podstawą prawną jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 poz.
1651, 1688, 1936, 2016 poz. 422). Biorąc pod uwagę aspekt narażenia na występowanie skutków suszy
będą one przede wszystkim wpływać na łagodzenie negatywnych jej skutków na obszarach
chronionych. Jednak dzięki temu, iż efektem realizacji w wielu przypadkach będzie wzrost zdolności
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retencyjnych terenów, co przyczyni się również do zwiększenia lokalnych zasobów dyspozycyjnych
wód. Pozytywne oddziaływanie na łagodzenie skutków suszy będzie odczuwalne nie tylko w przypadku
samego obszaru chronionego, ale także w jego okolicy. Ostatnia z wymienionych wcześniej grup
obejmuje działania, które zaproponowano do wdrożenia na całym obszarze objętym opracowaniem.
Mają one na celu przede wszystkim odpowiednie planowanie oraz wdrażanie strategii i procedur, które
przyczynią się do ograniczenia zapotrzebowania na wodę, zmniejszenia jej zużycia i zwiększenia
efektywności wykorzystania dostępnych zasobów wodnych. Do grup działań o charakterze
ponadregionalnym zaliczono m.in. opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy
(uzależnienie cen wody od dostępności zasobów i intensywności suszy), czy opracowanie aktów
prawnych (krajowych i lokalnych) umożliwiających stosowanie działań wpływających na łagodzenie
skutków suszy. Drugi ze wskazanych obszarów (ramy prawne dotyczące suszy) jest tym bardziej
istotny, iż liczba instrumentów prawnych odnoszących się bezpośrednio do zjawiska suszy i dających
możliwość

wprowadzenia

konkretnych

działań

jest

bardzo

mała.

Ponadto

wśród

działań

ponadregionalnych wskazano także działania związana z monitoringiem, zarówno samego zjawiska
suszy jak i efektów wdrożenia działań na potrzeby aktualizacji PPSS, a także te dotyczące opracowania
zasad finansowania czy różnych narzędzi ekonomicznych wspomagających realizację innych działań.
Warto też w tej grupie wymienić działania w zakresie szeroko rozumianej edukacji i zwiększania
świadomości ekologicznej.
Uwzględniając horyzont czasowy w jakim działania zawarte w katalogu będą realizowane oraz
w jakim zostaną osiągane efekty ich wprowadzenia, zostały one zestawione w trzech oddzielnych
grupach:
•

działania bieżące (B) to działania, które mogą być realizowane w momencie wystąpienia
suszy,

•

działania krótkookresowe (K), które powinny być realizowane w danym cyklu planistycznym
tj. do 6 lat,

•

działania długookresowe (D), które mogą być realizowane w dłuższej perspektywie czasowej
tj. powyżej 6 lat.
Dokładny opis poszczególnych działań wraz z charakterystyką wszystkich wymienionych

elementów

składowych

oraz

z

uwzględnieniem

wskazanych

powyżej

kryteriów

podziału,

zaprezentowano w załączniku 7.

10.1.1 Katalog działań krótkookresowych i bieżących
Grupa działań bieżących obejmuje działania przeznaczone do realizacji w najkrótszym
horyzoncie czasowym. Zakwalifikowano do niej wszystkie działania, które ze względu na swoją
specyfikę i charakter powinny być odpowiedzią na zaistniałe zagrożenie suszą i są możliwe
do zastosowania w momencie wystąpienia tego zjawiska. W głównej mierze mają one na celu ocenę
bieżącego zagrożenia suszą i narażenia na wystąpienie jej skutków, ale także pomoc przy zarządzaniu
zasobami wodnymi w momencie zaistnienia sytuacji kryzysowej. Ich podstawowym zadaniem jest
wskazanie narzędzi i postępowania w odpowiedzi na pojawiające się negatywne skutki, a nie
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minimalizowanie czy łagodzenie możliwych, w dłuższej perspektywie czasowej, następstw zjawiska
suszy.

Działania

bieżące

zaproponowane

w

katalogu

działań

do realizacji na

obszarze

administrowanym przez RZGW we Wrocławiu przedstawia Tabela 20.
Tabela 20. Działania o charakterze bieżącym

Nazwa działania

Kod z katalogu
1B

Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie poboru wody

2B

Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie wprowadzania ścieków
do wód albo do ziemi

3B
4B
5B
6B
36B
37B
43B
45B

Zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych
Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie
Stosowanie nawodnień rolniczych w czasie suszy rolniczej, w tym:
przeprowadzenie oceny potrzeb nawodnień upraw polowych, sadowniczych
i roślin przemysłowych
Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do zaopatrzenia ludności
korzystającej dotychczas z zasobów wód powierzchniowych
Czasowe ograniczenie wstępu na tereny leśne
Czasowy zakaz wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do celów innych
niż socjalno-bytowe
Koordynowanie działań związanych z ochroną przed suszą w regionie wodnym
Koordynowanie działań związanych z ochroną przed suszą w województwie

Kolejna grupa obejmuje działania przewidziane do realizacji w dłuższej perspektywie czasowej
(działania realizowane w cyklu planistycznym objętym niniejszym opracowaniem – najbliższe 6 lat).
Głównym celem działań krótkookresowych jest zminimalizowanie negatywnych skutków suszy poprzez
zmniejszenie zużycia wody, dywersyfikację jej źródeł, przy jednoczesnym zwiększeniu dostępnych
zasobów. Wdrożenie działań ukierunkowane jest na m.in.: weryfikację pozwoleń wodnoprawnych,
budowę/modernizację ujęć, zwiększanie retencji i spowolnienie odpływu wód. Zestawienie działań
o charakterze krótkookresowym, zaproponowanych w katalogu działań, przedstawia poniższa tabela
(Tabela 21).
Tabela 21. Działania krótkookresowe

Kod
z katalogu
7K
8K
9K

Nazwa działania
Działanie o charakterze ponadregionalnym: Opracowanie taryfikatora cen wody
w okresie występowania suszy
Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód
Zmiana reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w sposób
umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnień
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Kod
z katalogu

Nazwa działania

10K

Działanie
o
charakterze
ponadregionalnym:
Opracowanie
planu
awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w wodę (awaryjne
źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, beczkowozy itp.)

11K
12K
38K

39K

Budowa i modernizacja ujęć wód podziemnych dla zabezpieczenia wody do picia
Budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych
Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych wykorzystywanych do nawodnień rolniczych
(dot. studni wykonanych w ramach zwykłego korzystania z wód), kontrola poboru
wody z tych ujęć
Działanie o charakterze ponadregionalnym: Analiza możliwości zwiększenia retencji
na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych w ramach utrzymania oraz
zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w regionie wodnym Środkowej Odry

40K

Działanie o charakterze ponadregionalnym: Analiza możliwości odtworzenia retencji
dolinowej rzek poprzez rozstaw wałów

41K

Działanie o charakterze ponadregionalnym: Analiza możliwości spowolnienia
spływu wód powierzchniowych w zlewniach górskich i podgórskich

10.1.2 Katalog działań długookresowych
Grupa działań długoterminowych obejmuje największą liczbę działań zaproponowanych
w katalogu. Dotyczy ona prac i narzędzi, które powinny być realizowane w dłuższej perspektywie, tj. nie
tylko w okresie objętym niniejszym opracowaniem, ale także wykraczającym poza te ramy czasowe
(powyżej 6 lat). Działania zaliczone do tej kategorii polegają m.in. na opracowaniu aktów prawnych oraz
zasad finansowania, prowadzeniu monitoringu, prognozowaniu i ostrzeganiu przed zjawiskiem suszy,
opracowaniu sposobów gromadzenia danych o zasięgu i wielkości szkód spowodowanych zjawiskiem
suszy, ale także działania techniczne jak budowa zbiorników retencyjnych, czy budowa/rozbudowa sieci
wodociągowych. W ramach tych działań mogą być realizowane działania z obowiązujących planów
i dokumentów strategicznych, jeśli nie stoją w sprzeczności z obowiązującym prawodawstwem.
Przykładem może tu być realizacja działań z Programów małej retencji opracowywanych dla
województw, które traktowane są jako kompleksowe wielokierunkowe działania w granicach zlewni
rzecznych z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych i gospodarczych, jednak ich realizacja nie
może przyczynić się do nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Efektem wdrożenia strategii, działań z przedmiotowej grupy powinno być zwiększenie ogólnie pojętej
retencyjności obszarów, edukacja i wzrost świadomości społeczeństwa oraz stworzenie odpowiednich
ram prawnych i warunków ekonomicznych (źródła finansowania) wpływających pozytywnie
na łagodzenie skutków występujących susz. Wykaz działań długookresowych przedstawia poniższa
tabela (Tabela 22).
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Tabela 22. Działania o charakterze długookresowym

Kod
z katalogu
13D
14D
15D
16D

17D

18D
19D

20D

21D

22D

23D

24D

25D

Nazwa działania
Analiza
możliwości
odbudowy/przebudowy
systemów
melioracyjnych
z odwadniających
na
nawadniająco-odwadniające
i
budowa
systemów
melioracyjnych (nawadniająco-odwadniających)
Budowa obiektów tzw. dużej retencji
Budowa obiektów małej retencji
Zwiększanie retencji leśnej
Budowa i rozbudowa systemów sieci wodociągowej oraz usprawnienie istniejących
systemów wodociągowych w kierunku agregacji i tworzenia alternatywnych połączeń
wodociągów zaopatrujących obszary dotknięte klęską suszy, bądź zagrożonych
deficytem zasobów wodnych spowodowanych niskimi zasobami i nadmierną
eksploatacją
Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych
Propagowanie zmiany struktury upraw rolniczych na gatunki i odmiany roślin
uprawnych bardziej odpornych na suszę rolniczą oraz odpowiednie nawożenie gleb
Zwiększenie retencji obszarów zurbanizowanych poprzez zwiększanie udziału
powierzchni przepuszczalnych poprzez preferowane w obiektach infrastruktury
na obszarach zabudowanych materiałów przepuszczalnych (asfalt porowaty,
ażurowa krata trawnikowa, przepuszczalny układ kostki brukarskiej, powierzchnia
o podłożu mineralnym, powierzchnia trawiasta) oraz rozszczelnianie istniejących
powierzchni nieprzepuszczalnych i trudno przepuszczalnych (parkingi, place, drogi
dojazdowe, chodniki itp.)
Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych w przemyśle, w tym wprowadzenie
rozwiązań związanych z wprowadzaniem zamkniętych obiegów wody
i wodooszczędnych technologii produkcji
Działanie o charakterze ponadregionalnym, renaturyzacja koryt cieków, ich brzegów
i biotopów dolinowych, przywracanie naturalnych meandrów oraz funkcji retencyjnych
cieków
Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych jako naturalnych zbiorników
retencyjnych; zachowanie bądź odtwarzanie naturalnych terenów retencyjnych takich
jak torfowiska, lasy łęgowe, łąki wilgotne, rozlewiska
Działanie o charakterze ponadregionalnym: Prowadzenie systemów monitoringu,
prognozowania i ostrzegania przed zjawiskiem suszy
Działanie o charakterze ponadregionalnym: Wypracowanie jednolitych zasad
gromadzenia danych i informacji o zasięgu i wielkości szkód spowodowanych suszą

26D

Działanie o charakterze ponadregionalnym: Edukacja i zwiększanie świadomości
społeczeństwa

27D

Działanie o charakterze ponadregionalnym: Opracowywanie aktów prawnych,
krajowych i lokalnych, umożliwiających stosowanie działań ograniczających skutki
suszy

28D
29D

Działanie o charakterze ponadregionalnym: Opracowanie zasad finansowania
wspomagających ekonomicznie programy wdrażające działania z zakresu
ograniczania skutków suszy i racjonalizacji zużycia wody
Alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej
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Kod
z katalogu

Nazwa działania

30D

Działanie o charakterze ponadregionalnym: Ponowne wykorzystanie wód, w tym wód
po oczyszczeniu ścieków oraz wód opadowych

31D
32D
33D

34D

35D
42D
44D

Upowszechnianie prowadzenia uprawowych zabiegów agrotechnicznych w sposób
zapobiegający przesuszaniu gleby
Działanie o charakterze ponadregionalnym: Tworzenie zadrzewień przydrożnych
Tworzenie i ochrona roślinnych pasów ochronnych
Działanie o charakterze ponadregionalnym - Uwzględnienie w miejscowych Planach
Zagospodarowania Przestrzennego wymagań związanych z ograniczeniem skutków
suszy (zachowanie i racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych, zachowanie
zasobów i zapewnienie wysokiej jakości wód, ochrona i powiększenie zasobów
leśnych, zwiększanie naturalnej retencji i in.)
Działanie o charakterze ponadregionalnym: Budowa nowych urządzeń wodnych
(innych niż zbiorniki retencyjne)
Realizacja działań zawartych w Planach Zadań Ochronnych (PZO) oraz Planach
Ochrony (PO)
Działanie o charakterze ponadregionalnym - Monitorowanie wdrażania działań
wynikających z Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy dla potrzeb aktualizacji PPSS
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11.

Analiza kosztów i korzyści działań służących ograniczeniu

skutków suszy
Terminologia
Analiza kosztów i korzyści pokazuje i ocenia wpływ inwestycji na wzrost ekonomicznego
dobrobytu środowiska, w którym jest realizowany, poprzez określenie efektów społecznych
i ekonomicznych. W odróżnieniu od analizy typowo finansowej rozpatrującej projekt z punktu widzenia
właściciela, analiza ekonomiczna jest rozpatrywana z punktu widzenia interesów społeczności lokalnej
i wpływu na otoczenie społeczno-gospodarcze. Nie mniej ważnym od wymiaru ekonomicznego jest
wymiar społeczny wynikający z infrastrukturalnego charakteru inwestycji, w tym przewidywane korzyści
społeczne, jakie zostaną uzyskane w wyniku ich realizacji. W analizie ekonomicznej należy rozpatrywać
inwestycje w dwojaki sposób:
•

po pierwsze – w ujęciu nieco szerszym niż w analizie finansowej, uwzględniając korzyści oraz
koszty związane z danym działaniem, które pojawią się zarówno u inwestora, jak i u innych
podmiotów, które nie są bezpośrednio zaangażowane w jego realizację (tzw. zewnętrzne
otoczenie projektu),

•

po drugie – można także rozważać efektywność wykorzystania posiadanych środków
finansowych, m.in. rozpatrując aspekty związane z określeniem maksymalnych korzyści
uzyskiwanych dzięki zaangażowaniu konkretnej wielkości środków pieniężnych, bądź też
określaniem ich minimalnego zaangażowania celem uzyskania oczekiwanych korzyści.
Działania będące przedmiotem analizy nie mogą być rozpatrywane jako inwestycje

o charakterze komercyjnym, nastawione na korzyści finansowe z zaangażowanego kapitału.
W rachunku powinny zostać uwzględnione możliwe do wiarygodnego oszacowania i wyrażenia
w wartościach pieniężnych korzyści społeczne realizowane dzięki podejmowanym działaniom.
Korzyściami społecznymi mogą być dodatkowe, osiągnięte dzięki realizacji projektu dochody lub
oszczędności dla miejscowych interesariuszy: ludności, organizacji, podmiotów gospodarczych czy
samorządów lokalnych. W przypadku przedmiotowego zestawu działań wachlarz potencjalnych
korzyści społecznych jest bardzo szeroki, ale na obecnym etapie w dużej mierze niemożliwy
do pieniężnego oszacowania. Uwzględnienie w analizie ekonomicznej wskazanych korzyści, wymaga
wyznaczenia ich ekwiwalentów pieniężnych. Mają one jednak w ogromnej większości charakter
jakościowy, a przez to trudno jest wyrazić je w kategoriach pieniężnych. W praktyce ewaluacyjnej
stosuje się szereg narzędzi służących wycenianiu korzyści i kosztów społecznych. Należy mieć jednak
świadomość, że są to tylko metody oceny pośredniej, które pozwalają otrzymać jedynie pewne szacunki
wartości opisywanych efektów. Przedmiotowe działania mają bardzo istotne znaczenie społeczne, a ich
realizacja przyczyni się do osiągnięcia znacznych korzyści społecznych.
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W przypadku niniejszej analizy zastosowany może zostać następujący podział kosztów:
a) koszty dla budżetu,
b) koszty ponoszone przez sektor gospodarczy (producentów),
c) koszty ponoszone przez gospodarstwa domowe.

Poprzez analogię, beneficjentami korzyści mogą być również wymienione 3 grupy.
Wycena kosztów jak i korzyści odbywa się w następujących etapach:
d) identyfikacja potencjalnych kosztów i korzyści,
e) kwantyfikacja (opisanie jednostkami fizycznymi)
f)

wycena w wartościach pieniężnych.

Dopiero realizacja wszystkich trzech etapów zarówno dla kosztów jak i korzyści umożliwia
miarodajne porównanie. Z uwagi na znaczącą różnorodności potencjalnych kosztów i korzyści analiza
taka bardzo często sprowadza się do oceny jakościowej bez możliwości wyceny w konkretnych
wartościach pieniężnych.
Wycena korzyści opiera się na dużych uproszczeniach i uogólnieniach. Wynika to z faktu
niewielkiej liczby prowadzonych w tym zakresie badań i ograniczone możliwości przenoszenia ich
wyników na inne regiony. Tam, gdzie wyceny takie uznano za miarodajne (były prowadzone przy
zastosowaniu poprawnych narzędzi i dotyczyły Polski) starano się podać wskaźniki wyznaczone
tą metodą.
Wiele z opisywanych działań ukierunkowane jest na ograniczenie negatywnego wpływu suszy
na produkcję rolną. Rachunek korzyści jest w tym wypadku wyjątkowo złożony. Wynika to z kilku
powodów:
•

zbudowanie pewnej liczby obiektów zapewniających dodatkową retencję nie oznacza
automatycznie unikniętych strat z powodu suszy. Aby mówić o uniknięciu strat w postaci
pełnego (a nie zredukowanego) plonowania, oprócz dostępności zasobów wodnych wymagana
jest

cała

infrastruktura

nawadniająca:

ujęcie,

dystrybucja,

pompownie

i deszczownie. Elementy te w dużej mierze są finansowane przez beneficjentów, których
do takich działań zmusić nie można. Dostępność zasobów wodnych nie oznacza zatem
nawadniania upraw,
•

z opisanych wyżej powodów dokładne określenie ile ha upraw rolnych można zabezpieczyć
przed suszą jest obarczone ryzykiem. Można mówić natomiast o wygenerowaniu podaży wody
wobec określonej powierzchni, jednakże o powstaniu popytu oraz jego skali zdecyduje prywatny
rachunek ekonomiczny rolników.
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11.2

Metodyka analizy kosztów i korzyści działań zawartych w katalogu

W przypadku oszacowania kosztów działań zdecydowana większość z nich skutkuje wzrostem
pojemności retencyjnej lub ograniczeniem zużycia wody. Możliwe jest więc dokonanie prób kalkulacji
niezbędnego nakładu inwestycyjnego na 1 m 3 przyrostu objętości retencji. Wskaźnik taki, choć
niedoskonały (pomija pojawiające się później koszty utrzymania zwane formalnie kosztami
eksploatacji),

umożliwia,

przynajmniej

teoretycznie,

porównanie

efektywności

kosztowej

poszczególnych działań. Przy wykorzystaniu wskaźnika (wskaźników) efektywności kosztowej przez
domniemanie zakłada się jednak porównywalność efektu. Należy jednak pamiętać, że o ile dochodzi
do zwiększenia pojemności retencyjnej to jednak najczęściej nie jest to jedyny skutek realizacji działań.
Oprócz zmniejszenia zagrożenia zjawiskiem mamy również do czynienia z następującymi korzyściami:
•

obniżenie ryzyka powodzi,

•

zachowanie bioróżnorodności,

•

reintrodukcja gatunków,

•

poprawa stanu i zdrowotności gatunków,

•

poprawa walorów krajobrazowych.
W szczególności zachowanie istniejących gatunków czy ich reintrodukcja nadzwyczaj trudno

poddają się wycenie pieniężnej. Dlatego też w części działań, oprócz możliwej wyceny pieniężnej
przedstawione zostały rozważania dotyczące kosztów i korzyści w ich jakościowym zakresie (a nie
pieniężnym).
Oszacowanie kosztów (utraconych korzyści)
Szacowanie kosztów przeprowadzone zostało w oparciu o wskaźnik efektywności kosztowej obliczony
w oparciu o dotychczasową metodykę zastosowaną w „Analizie kosztów środowiskowych …”
z 2011 roku14:
Jednostkowy wskaźnik utraconych korzyści = dochód brutto (w zł) / zużycie wody (w m 3) x
wskaźnik produktywności
W szacowaniu kosztów poszczególnych działań zastosowano m.in. następujące wartości
utraconych korzyści dla:
➢

przetwórstwa przemysłowego = 12,20 zł/m 3,

➢

rolnictwa = 2,38 zł/m 3.

Dla rolnictwa oszacowanie utraconych korzyści zostało przeprowadzone w oparciu o następujące dane:
•

zysk brutto rolnictwa wyniósł w 2014 roku 2,65 mld zł 15,

Berbeka, K. Analiza kosztów środowiskowych i zasobowych zgodnie z art. 9 RDW 2000/60/WE. Gliwice 2013; Berbeka K.,
Przegląd funkcjonujących metodyk oraz weryfikacja podejścia do szacowania kosztów środowiskowych i zasobowych. Kraków
2011
15
Ponieważ zysk z produkcji rolniczej zawiera także zysk z produkcji zwierzęcej, a nie każda produkcja roślinna jest uzależniona
od wody, autor proponuje zastosowanie w obliczeniach 50% wartości zysku brutto. Wartość zysku brutto na podstawie: Bilansowe
wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2014r. GUS, Warszawa 2015
14
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•

zużycie wody w 2013 roku16 – 1056,6 hm3,

•

wskaźnik produktywności17 w rolnictwie – 0,95.

Dla przetwórstwa przemysłowego
•

dochód brutto za 2014 rok wyniósł 47050,5 mln zł18,

•

Zużycie wody w tym sektorze w 2014 roku wyniosło 655,8 mln m3 19,

•

Wskaźnik produktywności w przetwórstwie przemysłowym – 0,17.

Ponieważ jednak ilość zużytej wody nie przekłada się liniowo na wielkość produkcji, niezbędne jest
uwzględnienie wskaźnika produktywności wody, który określa stopień redukcji dochodu przy spadku
ilości wody o 1 m3.
Należy jednak pamiętać, że sam autor ww. opracowania wskazuje, że uzyskane tą metodą
wartości są dużym przybliżeniem, jednak złożoność zachodzących procesów i zależności nie pozwala
na

dokładniejsze

oszacowanie.

Ponadto

uzyskane

tą

metodą

wielkości

kosztów

oparte

są na wartościach historycznych. Wartości te są zróżnicowane dla poszczególnych lat z powodu
zmieniającego się zapotrzebowania na wodę przez poszczególne sektory gospodarki, wynikającego
z ich rozwoju/recesji oraz z rozwoju technologii i procesów produkcji.
Tabela 23. Prognozowane zmiany w wykorzystaniu powierzchniowych i podziemnych zasobów
wodnych na potrzeby poszczególnych sektorów gospodarki

Sektor
Rolnictwo
Rybactwo
Górnictwo
Przetwórstwo przemysłowe
Energetyka
Pobór wód
Pozostałe

Zmiana zużycia
(prognoza do 2015, rok bazowy 2004=100)
wód powierzchniowych
wód podziemnych
49%
b.d.
100%
b.d.
18%
50%
31%
25%
81%
70%
51%
81%
116%
29%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Godyń, I. 2007. Analiza i prognoza wodochłonności sektorów gospodarki
z zastosowaniem wnioskowania rozmytego. Czasopismo techniczne, z. 2-Ś/2007: 77-98

W analizie kosztów i korzyści przedstawionych w załączniku 8 uwzględniono dwa warianty:
a) Wariant „bezinwestycyjny” obrazujący taki stan jakby dane działanie nie było realizowane,
b) Wariant „inwestycyjny” obrazujący koszty i korzyści w przypadku realizacji danego działania.
Szczegółowa analiza kosztów i korzyści dla każdego z działań możliwa jest na etapie przygotowania
dokumentu planistycznego (np. studium wykonalności) analizującego konkretne warianty lokalizacyjne

Na podstawie Ochrona środowiska. 2015, s. 148, GUS, Warszawa 2015
Berbeka, K. Analiza kosztów środowiskowych i zasobowych zgodnie z art. 9 RDW 2000/60/WE. Gliwice 2013
18
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2015. GUS, str. 157, Warszawa 2015
19
Ochrona Środowiska 2015, GUS, str. 162, Warszawa 2015
16
17
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i technologiczne. Możliwe będzie wtedy ustalenie nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją
przewidywanych obiektów infrastrukturalnych. Rachunek korzyści ma charakter rachunku ex-post.
Będzie zależał od częstości i dotkliwości stanów ekstremalnych oraz od ujawnionego, rzeczywistego
popytu

na

wodę.

O

ile

bowiem

prawdopodobieństwo

suszy

można

określić

ex-ante

z błędem wynikającym z zachodzących zmian klimatycznych to popytu na wodę do nawadniania nie da
się określić przy pomocy danych historycznych. Ponadto przy kilkudziesięciokrotnych rozbieżnościach
jednostkowego nakładu inwestycyjnego na 1 m 3 pojemności retencyjnej trudno jest taki bilans
przeprowadzić. Olbrzymie wahania kosztów jednostkowych oraz nieporównywalny charakter korzyści
uniemożliwiają również ustawienie rankingu działań: od najbardziej efektywnych kosztowo do mniej
efektywnych.
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12.

Program działań przeciwdziałający skutkom suszy

Efektywne przeciwdziałanie skutkom suszy wymagało stworzenia programu, który uwzględnia
lokalne uwarunkowania i jest odpowiedzią na narażenie na wystąpienie skutków suszy. Podstawę doboru
działań stanowił zaproponowany katalog a jako główną jednostkę planistyczną, dla której dedykowano
działania wskazano gminy.
Podstawę przypisania działania dla konkretnej gminy stanowiły analizy identyfikacji obszarów
zagrożonych występowaniem zjawiska suszy jak również obszarów narażonych na występowanie skutków
suszy. Analizy wskazanych obszarów przedstawiono w „Analizie…”.
Na podstawie wyników możliwe było wskazanie poziomów narażenia na wystąpienie skutków
suszy w gminach. W skali od I do IV podział prezentuje się następująco:
I. gminy słabo narażone na występowanie skutków suszy,
II. gminy umiarkowanie narażone na występowanie skutków suszy,
III. gminy bardzo narażone na występowanie skutków suszy,
IV. gminy silnie narażone na występowanie skutków suszy.
Poziom narażenia stanowił główne kryterium doboru działań.
Kolejne kryteria jakie przyjęto podczas doboru działań to między innymi:
•

sposób użytkowania terenu,

•

występowanie obszarów zurbanizowanych,

•

ujęć wód bądź różnego rodzaju urządzeń wodnych.

Schemat doboru działań przedstawiono w załączniku 9. Należy podkreślić, iż większość działań
ma na celu łagodzenie skutków więcej niż jednego typu suszy.
Działania mogące ograniczyć wystąpienie skutków więcej niż jednego typu suszy to:
•

8K - weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych,

•

9K - zmiana reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w sposób
umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnień,

•

16D – zwiększanie retencji leśnej,
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•

17D - budowa i rozbudowa systemów sieci wodociągowej oraz usprawnienie istniejących
systemów wodociągowych w kierunku agregacji i tworzenia alternatywnych połączeń wodociągów
zaopatrujących obszary dotknięte klęską suszy, bądź zagrożonych deficytem zasobów wodnych
spowodowanych niskimi zasobami i nadmierną eksploatacją,

•

20D - zwiększenie retencji obszarów zurbanizowanych głównie poprzez zwiększenie udziału
powierzchni przepuszczalnych.

•

21D - racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych w przemyśle, w tym wprowadzenie
rozwiązań związanych z wprowadzaniem zamkniętych obiegów wody i wodooszczędnych
technologii produkcji,

•

23D - odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych, jako naturalnych zbiorników retencyjnych;
zachowanie bądź odtwarzanie naturalnych terenów retencyjnych takich jak torfowiska, lasy łęgowe,
łąki wilgotne, rozlewiska,

•

38K - inwentaryzacja ujęć wód podziemnych wykorzystywanych do nawodnień rolniczych
(dot. studni wykonanych w ramach zwykłego korzystania z wód), kontrola poboru wody
z tych ujęć.
Wśród wymienionych powyżej działań tylko w przypadku działania 8K jedynym kryterium

wskazania go do realizacji było narażenie na wystąpienie skutków suszy hydrologicznej i hydrogeologicznej
na III i IV poziomie. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż działanie to nie generuje kosztów dla budżetu
a zebranie informacji o poborach pozwoli na racjonalne gospodarowanie wodą na wskazanych obszarach.
W przypadku pozostałych działań konieczne było zastosowanie dodatkowych kryteriów doboru.
W przypadku działania 9K podstawowe kryterium stanowiło narażenie na wystąpienie skutków
suszy rolniczej lub hydrologicznej na poziomie III i IV, dodatkowo konieczne było zastosowanie kryterium
dotyczącego występowania na terenie gminy urządzeń wodnych mających możliwość regulacji piętrzenia.
W tym celu posłużono się warstwą budowli piętrzących sporządzoną na podstawie załącznika nr 2
do projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie
planu utrzymania wód na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Działanie 16D wskazano do realizacji w gminach charakteryzujących się, oprócz narażenia
na wystąpienie skutków suszy rolniczej i hydrologicznej na poziomie III i IV, występowaniem zwartych
kompleksów leśnych (o powierzchni powyżej 20ha). Działanie to jest zasadne do realizacji w dużych
kompleksach leśnych będących w większości własnością skarbu państwa, zarządzanymi przez LP.
Dla wybrania właściwych obszarów posłużono się warstwą wydzieleń LP. Należy tu zaznaczyć, iż LP
z powodzeniem realizują na terenie kraju programy zwiększenia retencji na terenach leśnych np.:
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•

zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach
leśnych na terenach nizinnych,

•

przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji
i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie.
Głównym kryterium wskazania do realizacji działania 17D było zidentyfikowanie gmin narażonych

na wystąpienie skutków suszy hydrologicznej lub hydrogeologicznej na poziomie III i IV. Z uwagi na fakt,
iż omawiane działanie przyniesie największe korzyści oraz jest uzasadnione ekonomicznie na obszarach,
które charakteryzują się dużym udziałem terenów antropogenicznych, działanie 17D wskazano dla gmin,
na których powierzchni tego rodzaju gruntów przekracza 3%.
W przypadku działania 20D podstawę wskazania stanowiło narażenie gminy na wystąpienie
skutków któregokolwiek z typów susz. Działanie to jest właściwe do realizacji na obszarach
charakteryzujących się dużym uszczelnieniem terenu, dlatego wskazywano je w gminach, gdzie
powierzchnia zabudowy stanowiła ponad 200 ha lub ponad 20% powierzchni gminy miejskiej, a w wypadku
gminy wiejskiej ponad 400 ha lub więcej niż 20% jej powierzchni. Gminy, w których działanie jest zasadne
do realizacji wskazano, zgodnie z powyższymi kryteriami, na podstawie warstwy CLC 2012.
Działanie 21D, z uwagi na fakt, iż dotyczy poborów wód na cele przemysłowe i energetyczne,
wymagało zastosowania dwóch kryteriów przypisywania do gmin. Działanie to wskazano do realizacji
w gminach

charakteryzujących

się

narażeniem

na

wystąpienie

skutków suszy hydrologicznej

i hydrogeologicznej na poziomie III i IV oraz w gminach, w których zidentyfikowano pobór wód na cele
przemysłowe i energetyczne. Zabieg ten pozwolił na wskazanie gmin w których za pomocą różnego rodzaju
środków istotne jest zachęcanie, podmiotów wykorzystujących na różne cele dużych ilości wody,
do stosowania technologii ograniczających ten pobór.
W przypadku działania 23D konieczne oprócz kryterium głównego stanowiącego identyfikację
gminy jako narażonej na wystąpienie skutków suszy rolniczej i hydrologicznej na poziomie III i IV
zastosowano także kryteria dodatkowe. Działanie to zasadne jest do realizacji tylko w przypadku gmin,
które charakteryzują się znacznym potencjałem w zakresie zwiększenia retencji, a więc na ich terenie
możliwe jest odtworzenie mokradeł, naturalnych terenów retencyjnych, torfowisk, lasów łęgowych,
wilgotnych łąk czy też rozlewisk. Taki potencjał wykazują gminy, na których obszary podmokłe mają
powierzchnię przekraczającą 1ha (wyznaczono je na podstawie warstwy CLC 2012) lub gminy, w których
co najmniej 15 % długości cieków stanowią odcinki bardzo wartościowe lub wartościowe (wyznaczono
je na podstawie opracowania Najcenniejsze rzeki i potoki w Polsce20, wykonanego przez Fundację WWF

20

Najcenniejsze rzeki i potoki w Polsce, WWF, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, 2015
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Polska oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Realizacja tego działania powinna być poprzedzona
analizą jego wpływu na prowadzoną na obszarze danej gminy działalnością gospodarczą ze szczególnym
uwzględnieniem eksploatacji górniczej (m.in. kopalni odkrywkowych). Odtworzenie m.in. naturalnych
terenów retencyjnych może wpłynąć na zmniejszenie zasięgu leja depresji, wymaganego w czasie
eksploatacji i tym samym może stanowić zagrożenie dla ruchu zakładu górniczego. Działanie 29D oraz
działania wynikające z dokumentów planistycznych przypisane niezależnie od głównego kryterium doboru
działań, to działania mające na celu zwiększenie alimentacji wód na potrzeby żeglugi śródlądowej,
przypisano 68 gminom. Głównym kryterium doboru danego działania stanowiło położenie gminy na drodze
wodnej bądź ciekach alimentujących Odrzańską Drogę Wodną. Dodatkowo w ramach działania 29D
w jednej z gmin wskazano kluczową inwestycję wpisaną do aPGW w zakresie Odrzańskiej Drogi Wodnej Budowę stopnia wodnego Malczyce. Inwestycja ma na celu poprawę warunków żeglugowych na odcinku
18,5 km tj. od stopnia wodnego Brzeg Dolny (km 281+473) do stopnia wodnego Malczyce (km 300+000).
Dodatkowym pozytywnym aspektem realizacji przedsięwzięcia będzie łagodzenie skutków suszy poprzez
przywrócenie pierwotnego poziomu wód gruntowych powyżej stopnia (na tych terenach znajdują się łąki,
grunty orne oraz cenne lasy łęgowe) zabezpieczenie stopnia wodnego w Brzegu Dolnym przed
podmywaniem i utratą stateczności, przywrócenie poziomu wód gruntowych obniżonych na skutek
naturalnej erozji dennej i budowy stopnia Brzeg Dolny. W ramach inwestycji m.in. wzmocniono
i zabezpieczono lewobrzeżny wał przeciwpowodziowy na długości od wsi Rzeczyca do wsi Zakrzów,
wykonano kanał odwadniający i drenaż lewego zawala w okolicach wsi Rzeczyca, zaprojektowano również
kanały obniżające zwierciadło wody gruntowej na zawalu w powyżej wsi Zakrzów.
Działanie 38K zostało przypisane do gmin charakteryzujących się zidentyfikowanym narażeniem
na wystąpienie skutków suszy rolniczej na poziomie III i IV oraz hydrogeologicznej na poziomie II, III i IV.
Zastosowanie tych kryteriów pozwoliło na wskazanie tego działania dla gmin charakteryzujących się
zwiększonym poborem wód podziemnych wykorzystywanych do nawodnień rolniczych oraz w gminach,
gdzie konieczne jest racjonalne gospodarowanie wodami podziemnymi.
Działania mogące przeciwdziałać narażeniu na wystąpienie głównie skutków suszy rolniczej to:
•

12K – budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych,

•

13D - analiza możliwości odbudowy/przebudowy systemów melioracyjnych z odwadniających
na nawadniająco-odwadniające

i

budowy

systemów

odwadniających),
•

18D - zwiększanie retencji na obszarach rolniczych,
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melioracyjnych

(nawadniająco-

•

19D - propagowanie zmiany struktury upraw rolniczych na gatunki i odmiany roślin uprawnych
bardziej odpornych na suszę rolniczą oraz odpowiednie nawożenie gleb,

•

31D – upowszechnianie prowadzenia uprawowych zabiegów agrotechnicznych w sposób
zapobiegający przesuszaniu gleby,

•

33D - tworzenie i ochrona roślinnych pasów ochronnych.
Głównym kryterium wskazania powyższych działań dla gmin była identyfikacja narażenia

na wystąpienie skutków suszy rolniczej na poziomie III lub IV. W przypadku kilku działań konieczne było
zastosowanie kryteriów dodatkowych w celu optymalnego doboru działań do istniejących potrzeb.
W przypadku działania 12K uznano, że obszary, w których działanie to będzie zasadne do realizacji
to te, w których zidentyfikowano wysoki lub bardzo wysoki poziom narażenia na występowanie skutków
suszy rolniczej i dodatkowo wskazano występowanie narażenia na poziomie III i IV na skutki suszy
hydrogeologicznej. Drugie kryterium doboru działania związane jest z koniecznością zabezpieczenia wody
na cele bytowe ludności.
W przypadku działania 13D w celu precyzyjnego wskazania gmin, w których występuje
konieczność jego realizacji zastosowano kryterium ilościowe określające długość sieci melioracyjnej,
uznając wartości powyżej 5 km za najbardziej optymalne. Sieci melioracyjne w obszarze gminy poniżej
5 kilometrów mogą charakteryzować się rozproszonym układem a przebudowa ich nie przyniesie
wymiernych korzyści. Zarówno charakter działania jak i wskazane kryterium ilościowe podyktowane było
brakiem szczegółowych informacji o stanie technicznym istniejących melioracji oraz ich typie
(odwadniające lub nawadniająco odwadniające). Nie mniej jednak zastosowanie tego warunku pozwoliło
na wytypowanie obszarów, gdzie taka analiza powinna być przeprowadzona oraz gdzie przebudowa tych
systemów może przynieść najlepsze korzyści.
Działanie 11K, obejmujące budowę i modernizację ujęć wód podziemnych dla zabezpieczania
wody do picia, ma na celu przeciwdziałanie narażeniu na wystąpienie skutków suszy głównie
hydrologicznej Podstawę doboru działania stanowiło zidentyfikowanie gminy jako narażonej na wystąpienie
skutków suszy hydrologicznej na III i IV poziomie. Dodatkowo, aby wskazanie gmin będących adresatami
działania było bardziej precyzyjne, uwzględniono zidentyfikowane pobory wód powierzchniowych
przeznaczonych do spożycia w poszczególnych gminach. Działania tego nie powinno się stosować
na obszarach narażonych na wystąpienie skutków suszy hydrogeologicznej na poziomie III i IV, dlatego też
identyfikacja w gminie tego narażenia stanowiła czynnik limitujący możliwość przypisania niniejszego
dziania.
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W programie działań nie wskazano takich, które będą łagodzić tylko skutki wystąpienia suszy
hydrogeologicznej. Zaproponowane działania, poprawiające kondycję wód podziemnych lub zwiększające
ich zasoby, będą również przeciwdziałać innym typom suszy.
Działania 29D oraz działania wynikające z dokumentów planistycznych przypisane niezależnie
od głównego kryterium doboru działań. Działanie 29D, obejmuje alimentację wód na potrzeby żeglugi
śródlądowej, przypisano 68 gminom. Jedynym kryterium doboru danego działania stanowiło położenie
gminy na drodze wodnej bądź ciekach alimentujących Odrzańską Drogę Wodną. Utrzymanie parametrów
żeglownych poprzez zachowanie przynajmniej głębokości tranzytowej stanowi kluczową kwestię dla
śródlądowego transportu wodnego. Niezbędne jest do tego właściwe zasilanie drogi wodnej.
Dokumenty planistyczne tj. aPGW i PZRP w ramach wpisanych tam inwestycji i działań mogą
przyczyniać się do łagodzenia skutków suszy. Dlatego też podczas tworzenia programu działań konieczne
było

wytypowanie

inwestycji

i

działań

wpisujących

się

w

tematykę

niniejszego

programu.

Głównym kryterium jakie było brane pod uwagę podczas przeglądu inwestycji był wskazany przez
inwestora cel oraz informacje o wybranym do realizacji wariancie prac. Analiza dokumentów pozwoliła
na wytypowanie

6

inwestycji

wpisujących

się

w

działanie

14D

tj.

budowa

obiektów

tzw. dużej retencji (inwestycje: Budowa zbiornika Kamieniec Ząbkowicki, Długimost – budowa
zbiornika retencyjnego na rzece Widawie, gm. Dziadowa Kłoda i Budowa zbiornika wodnego
Miejska Górka) i 15D tj. budowa obiektów małej retencji (inwestycje: Budowa zbiornika małej retencji
w Chwalimierzu, Budowa nowego zbiornika na rzece Cieciorka, Budowa zbiornika wodnego
Rokosowo). Przyporządkowanie działań inwestycyjnych właściwym gminom opierało się na informacjach
wskazanych w analizowanych dokumentach. Ponadto działanie 14D przypisano jeszcze jednej inwestycji:
Maleszów - budowa zbiornika retencyjnego gm. Kondratowice, która nie znalazła się w aPGW z uwagi
na fakt, że jej realizacja nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych i nie ma dla niej
konieczności badania przesłanek ustanowienia odstępstwa z art. 4.7 RDW.
Oprócz inwestycji technicznych w dokumentach planistycznych - głównie w PZRP wskazywano
działania nietechniczne, które z uwagi na swój charakter mogą przeciwdziałać skutkom suszy.
Jednak z powodu, iż nie wskazano dokładnych lokalizacji przeznaczonych do realizacji działań, nie było
możliwe przyporządkowanie ich do konkretnych gmin. W związku z powyższym w przypadku działań 22D,
39K, 40K i 41K wskazano je jako działania na poziomie ponadregionalnym.
Stosując powyższe kryteria opracowano program działań, który przedstawiono w załącznikach 10a,
10b, 10c i 10d.
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W załączniku 10a działania wskazane zostały dla konkretnej gminy. Dla każdego działania podano
także informacje dodatkowe takie jak: powiat, na jakim dana gmina się znajduje, region wodny oraz JCWP
i JCWPd leżące w obrębie gminy. Przykład działania z programu prezentuje Tabela 24.
Tabela 24. Przykład działania z programu
Kod
działania

Nazwa
działania

Kod
TERYT

Nazwa
gminy

Powiat

Województwo

Region
wodny

JCW1

12K

Budowa ujęć wód
podziemnych dla
nawadniania
użytków rolnych

0201032

Gromadka

bolesławiecki

dolnośląskie

Środkowej
Odry

RW600017
1386529

W celu ułatwienia analizy programu działań przez gminy dodatkowo opracowano załącznik 10b
umożliwiający segregacje danych według kodu działania, nazwy gminy i regionu wodnego.
W załączniku 10c działania podzielono na działania o charakterze ponadregionalnym i działania
bieżące/nietechniczne wskazane do realizacji niezależnie od działań przypisanych dla gmin oraz poziomu
narażenia na wystąpienie skutków suszy. Natomiast w załączniku 10d przedstawiono zbiór działań
realizowanych w ramach Planów Zadań Ochronnych, Planów Ochrony oraz Zadań Ochronnych
przeciwdziałających skutkom suszy stanowiąca jednocześnie działanie 42D.
W ramach programu działań w sumie wskazano 3284 działania z czego najliczniejsze działania
to 38K, 16D przypisane odpowiednio dla 318 i 307 gmin (Rysunek 43) z 357 gmin znajdujących się
w obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu.
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Rysunek 43. Liczba gmin z przypisanymi poszczególnymi działaniami
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Analiza i identyfikacja niezbędnych instrumentów prawnych

13.

dla umożliwienia wdrożenia Planu przeciwdziałania skutkom
suszy
Analizę dostępnych instrumentów prawnych oraz wytycznych i rekomendacji dotyczących ochrony przed
suszą rozpoczęto od omówienia przepisów unijnych, następnie odniesiono się do zapisów prawodawstwa
krajowego.
Podkreślenia wymaga jednak fakt, że prawodawstwo unijne nie wskazało jak dotąd bezpośrednich zapisów
prawnych obligujących kraje członkowskie do sporządzenia planów przeciwdziałania skutkom suszy,
wszelkie odwołania sporządzone zostały tylko w formie wytycznych, rekomendacji i raportów.
Bezpośrednią delegacją prawną obligującą do sporządzenia dokumentu PPSS jest ustawa z dnia 18
lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642, 2295, z 2016 r. poz. 352), zwana
dalej ustawą Prawo wodne (art. 88r). W ustawie Prawo wodne znajdują się także jedyne bezpośrednie
instrumenty prawne do zarządzania zjawiskiem suszy, zostaną one omówione w dalszej części rozdziału.
W sektorze obejmującym gospodarkę wodną, podstawę prawną stanowi Dyrektywa 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r. ustanawiająca ramy wspólnotowego
działania

w

dziedzinie

polityki

wodnej

(zwana

dalej

Ramowa

Dyrektywa

Wodna,

RDW).

Dyrektywa ta nakłada na kraje członkowskie obowiązek opracowania planów gospodarowania wodami
(zwanych dalej pgw) na obszarach dorzeczy oraz stworzenie programu działań, który ma zapewnić
osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu w jednolitych częściach wód (powierzchniowych i podziemnych).
W RDW nie ma bezpośredniej delegacji prawnej nakładającej na kraje członkowskie obowiązek
opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy, jednak art. 13 ust. 5 określa, iż pgw mogą być
uzupełniane poprzez opracowanie bardziej szczegółowych planów i programów dla zlewni, sektora,
zagadnienia lub typów wód celem zajęcia się poszczególnymi aspektami gospodarki wodnej.
Zgodnie z raportem KE21 i interpretacją wskazanego artykułu do dokumentów uzupełniających pgw, można
zaliczyć m.in. plany przeciwdziałania skutkom suszy. Warto jednak podkreślić fakt, że mimo braku
bezpośredniej delegacji prawnej w odniesieniu do PPSS, w RDW znajdziemy także inne postanowienia,
które odnoszą się do zjawiska suszy, jak np. art. 4 ust. 1 pkt b) ii) RDW mówiący o konieczności
zapewnienia równowagi pomiędzy poborami a zasilaniem wód podziemnych. Odniesienie do zjawiska
suszy można także wskazać w art. 4 ust. 6, mówiącym o odstępstwie od osiągnięcia celów środowiskowych
w jednolitych częściach wód w przypadku wystąpienia okoliczności charakteru naturalnego lub sił

21

Guidelines for preparation of the Drought Management Plans, Development and implementation in the context of the EU Water
Framework Directive, Global Water Partnership Central and Eastern Europe, 2015.
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wyższych, w tym przedłużających się susz. O zjawisku suszy pośrednio traktuje także art. 4 ust. 7
wprowadzający regulacje w zakresie możliwości realizacji inwestycji wpływających na stan jednolitych
części wód. Wśród zadań inwestycyjnych mogą być też takie, których celem jest retencja i ochrona przed
suszą i dla ich uzasadnienia cel można traktować, jako spełnienie przesłanek dotyczących nadrzędnego
interesu społecznego22,23. Analizując prawo wspólnotowe pod kątem przeciwdziałania skutkom suszy
należy stwierdzić, że pomimo braku konkretnych instrumentów prawnych, które obligowałyby wprost kraje
członkowskie do realizacji PPSS w prawodawstwie unijnym funkcjonują instrumenty umożliwiające
realizacje takich opracowań poprzez pośrednie odwołania do zjawiska suszy.
Nadrzędnym aktem prawnym w zakresie gospodarki wodnej jest ustawa Prawo wodne.
Artykuły traktujące o problematyce suszy zawarte zostały w dziale IV ustawy. Zgodnie z zapisami
ustawy obowiązek koordynowania działań związanych z ochroną przed suszą w regionach wodnych
powierzono dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Kontynuując, w myśl art. 88r ust 2 ww.
ustawy, ochronę przed suszą prowadzi się zgodnie z planami przeciwdziałania skutkom suszy
na obszarach dorzeczy oraz planami przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych.
Plan przeciwdziałania skutkom suszy dla regionów wodnych zawiera otwarty katalog działań służących
ograniczeniu skutków suszy, który w następnych aktualizacjach na podstawie doświadczeń z lat
poprzednich może być uzupełniany lub zmieniany. Uzupełnianie katalogu o działania inwestycyjne musi
być jednak zgodne z procedurą oceny inwestycji pod kątem wpływu na możliwość osiągnięcia celów
środowiskowych w jednolitych częściach wód i musi być zgodne z aktualnie obowiązującymi procedurami
realizacji takich inwestycji, uwzględniając nadrzędność planów gospodarowania wodami i ich kolejnych
aktualizacji, w tym zakresie. Oprócz katalogu działań, w niniejszym Planie przeciwdziałania skutkom suszy
dla RZGW we Wrocławiu opracowano program działań, który zawiera działania wskazane m.in. w innych
dokumentach strategicznych w sektorze gospodarki wodnej (pgw, PZRP). Program ten stanowiący swoisty
„wyciąg” zapisów z obowiązujących dokumentów strategicznych i planistycznych stanowi jednocześnie
potwierdzenie spójności zapisów PPSS z tymi dokumentami.
Zgodnie z powyższym, działania zawarte w PPSS mogą wynikać lub być ściśle powiązane
m.in.: z programem wodno-środowiskowym kraju (zwane dalej PWŚK), planami gospodarowania wodami
i planami zarządzania ryzykiem powodziowym wraz z ich aktualizacjami. W PWŚK oraz w jego aktualizacji
zestawiono działania na poziomie krajowym, wyszczególniono również działania dla poszczególnych JCW
w podziale na działania podstawowe i uzupełniające, mające na celu zapewnienie osiągnięcia celów
ustalonych na mocy art. 4 RDW.

Wytyczne CIS nr 20 dotyczące wyłączeń z realizacji celów środowiskowych
Guidelines for preparation of the Drought Management Plans, Development and implementation in the context of the EU Water
Framework Directive, Global Water Partnership Central and Eastern Europe, 2015.
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Jako działania komplementarne, zakwalifikowane do działań służącym przeciwdziałaniu skutkom suszy
należy wskazać m.in.:
➢ weryfikację warunków korzystania z wód zlewni,
➢ inwentaryzację ujęć wód podziemnych wykorzystywanych do nawodnień rolniczych (dot. studni
wykonanych w ramach zwykłego korzystania z wód), kontrolę poboru wody z tych ujęć,
➢ przegląd pozwoleń wodnoprawnych związanych z poborem wód podziemnych,
➢ przekazywanie raz w roku przez zarządzających obiektami prowadzącymi odwodnienia w skali
regionalnej i lokalnej (kopalnie wgłębne i odkrywkowe) danych dotyczących wielkości odwodnienia
i zasięgu leja depresji,
➢ optymalizację zużycia wody,
➢ coroczne

raportowanie

pomiarów

ilości

eksploatowanych

wód

podziemnych

przez

właściciela/użytkownika ujęcia,
➢ prowadzenie monitoringu lokalnego wokół ujęć wód podziemnych o poborze przekraczającym
1000 m3/d,
Powyższe działania ukierunkowane są głównie na JCWPd, z uwagi na fakt, że w przypadku wód
podziemnych

kluczowy

dla

osiągnięcia

celów

środowiskowych

jest

stan

jakościowy

i ilościowy. Są to jednak działania, których konieczność realizacji wynika przede wszystkim z wypełnienia
obowiązku opracowania i wdrożenia programu działań we wszystkich obszarach dorzeczy, wobec czego
nie jest to bezpośredni instrument prawny w kontekście ochrony przed suszą.
Należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię nadzoru nad wydawanymi pozwoleniami wodnoprawnymi
w aspekcie obowiązującego prawodawstwa. Zgodnie z obecnymi przepisami prawa informacje dotyczące
pozwoleń wodnoprawnych są zbierane przez kataster wodny, natomiast Prezes KZGW i dyrektorzy rzgw
posiadają uprawnienia do przeprowadzenia kontroli gospodarowania wodami w tym również
m.in. w zakresie poboru wód (art. 156 ustawy Prawo wodne). Ponadto zgodnie z art. 136 ust. 2 organ
wydający pozwolenia wodnoprawne dokonuje jego przeglądu co najmniej raz na 4 lata i zgodnie z art. 136
ust. 3 wskazanej ustawy dodatkowego przeglądu na wniosek Prezesa KZGW jeśli stwierdzi
on na podstawie wyników monitoringu wód lub innych danych, że jest zagrożone osiągnięcie celów
środowiskowych. Pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone, jeśli zasoby wód
podziemnych uległy zmniejszeniu lub jeżeli „jest to konieczne dla osiągnięcia celów środowiskowych
w zakresie wynikającym z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania
z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni i uzasadnione wynikami monitoringu wód"
(art. 136 ust. 1 ustawy Prawo wodne). Wg nowego Prawa wodnego (DZ. U. z 2017 r., poz. 1566) kataster
zostanie zastąpiony systemem informacyjnym gospodarowania wodami (art. 534), który będzie
prowadzony w systemie teleinformatycznym, co ułatwi również nadzorowanie wielkości poboru wód
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powierzchniowych i podziemnych oraz wielkości zrzutów ścieków do wód lub do ziemi według wartości
rzeczywistych i informacji ze zgód wodnoprawnych (art. 328).
Do działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy można zakwalifikować inwestycje
(np. zbiorniki wodne). Jednak i w tym przypadku nie istnieje konkretny zapis prawny mówiący o obowiązku
realizacji tego rodzaju zadań. Warto jednak podkreślić wymogi prawne umożliwiające ich realizację.
Należy tu wskazać art. 38j ustawy Prawo wodne (transponujący zapisy art. 4 ust 7 RDW), który określa
ramy prawne realizacji inwestycji mogących wpływać na nieosiągnięcie celów środowiskowych.
Zgodnie z jego brzmieniem, takie inwestycje mogą być realizowane tylko pod warunkiem spełnienia
wszystkich przesłanek określonych w ustawie. Jednym z warunków realizacji jest fakt umieszczenia ich
w pgw lub jego aktualizacji na liście inwestycji proponowanych do ww. odstępstwa na podstawie art. 38j
(4.7.RDW) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Inwestycje, które mogą spowodować nieosiągnięcie
celów środowiskowych, ale nie są umieszczone w planach gospodarowania wodami nie będą mogły być
realizowane. Istotne z punktu widzenia wdrażania i realizacji PPSS inwestycje, które mogą przyczynić się
do łagodzenia skutków suszy a jednocześnie wpływające negatywnie na stan jednolitych części wód mogą
zostać wpisane w program działań tylko po spełnieniu warunków realizacji określonych w ustawie Prawo
wodne. Powyższe ramy prawne, mimo, iż bezpośrednio nie odwołują się do wprost do PPSS znacząco
wpływają na kształt dokumentu a przede wszystkim zawarty w nim katalog działań. Inwestycje, które nie
wpływają na stan jednolitych części wód mogą być realizowane bez wskazanych wyżej obostrzeń.
Jedynym pewnym i odnoszącym się wprost do realizacji działań w zakresie zapobiegania skutkom
suszy elementem są zakazy, nakazy bądź ograniczenia wynikające z ustawy Prawo wodne.
W sytuacji klęski żywiołowej, zgodnie z art. 88t Prawa wodnego, w celu ograniczenia skutków suszy
dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może w drodze aktu prawa miejscowego wprowadzić
czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód (w szczególności z zakresie poboru wód lub wprowadzania
ścieków do wód lub ziemi), może też wprowadzić zmiany w gospodarowaniu wodami na zbiornikach
retencyjnych. Zgodnie z ust. 2 przytoczonego artykułu na czas klęski żywiołowej zawiesza się wykonywanie
uprawnień wynikających z pozwoleń wodnoprawnych, z tego tytułu zakładom nie przysługują żadne
odszkodowania.
W planach zarządzania ryzykiem powodziowym, mimo iż sam dokument odnosi się do zjawiska powodzi,
można wskazać inwestycje, które nie wpływają negatywnie na stan JCW a ich głównym celem jest retencja
wody. Dokument ten można wskazać jako źródło danych dla opracowanego na rzecz PPSS katalogu
działań, jednak nie stanowi on podobnie jak pgw czy PWŚK bezpośredniego instrumentu prawnego.
Omówione powyżej dokumenty stanowią element szczebla krajowego w zakresie zarządzania zasobami
wodnymi. Dokumentem szczebla regionalnego w zakresie gospodarki wodnej, odwołującym się w sposób
pośredni do przeciwdziałania skutkom suszy, ale nie stanowiącym w swej całości instrumentu prawnego
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w tym zakresie są Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz zlewni. Dokumenty te określają
szczegółowo wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych, priorytety
w zaspakajaniu potrzeb wodnych, a także wprowadzają ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze
regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód. Podobnie jak w przypadku
wcześniej analizowanych dokumentów rangi międzynarodowej i krajowej nie stwierdzono bezpośrednich
instrumentów prawnych służących realizacji PPSS.
W prawodawstwie krajowym do zjawiska suszy odnosi się także ustawa z dnia 7 lipca 2005 r o dopłatach
do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wskazano tu zasady stosowania dopłat z budżetu
państwa do składek z tytułu wystąpienia skutków zdarzeń losowych wśród których wymieniono m.in. suszę.
Zgodnie z art.3 ust. 1 pkt 10 tej ustawy susza określana jest jako szkoda powstała wskutek utrzymywania
się przez okres co najmniej 2 kolejnych miesięcy niedoboru opadów w stosunku do sum średnich
wieloletnich, stanowiącego mniej niż 50 % normy ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej.
Podsumowując niniejszą analizę należy stwierdzić, że istnieje niewiele instrumentów prawnych
umożliwiających właściwym jednostkom skuteczne zarządzanie zjawiskiem suszy. Istnieje szereg
wytycznych, rekomendacji na poziomie UE, odniesienia do zjawiska suszy znajdują się w różnych
dokumentach, w tym też w RDW. Jednak nie opracowano jak dotąd dyrektywy, czy też innych przepisów
prawnych na poziomie UE, bezpośrednio obligujących kraje członkowskie do sporządzenia dokumentu
jakim jest PPSS. Dla skutecznego zarządzania ryzykiem powodziowym, dnia 26 listopada 2007 r. weszła
w życie Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r. w sprawie
oceny

ryzyka

powodziowego

i

zarządzania

nim,

potocznie

zwana

Dyrektywą

Powodziową.

Dyrektywa Powodziowa jest ważnym uzupełnieniem RDW, obie dyrektywy są spójne co do zapisów.
Właściwym byłoby opracowanie podobnej dyrektywy dedykowanej zjawisku suszy. Niemniej jednak
na chwilę obecną bezpośrednie delegacje prawne odnośnie opracowania PPSS, znajdziemy tylko
w prawodawstwie polskim, w ustawie Prawo wodne.
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14.

Wnioski i rekomendacje w zakresie ograniczenia skutków

suszy
Susza jest zjawiskiem będącym nawracającą cechą klimatu, uzależnionym od czynników
fizycznych jak również działalności człowieka oraz naturalnych procesów. Komisja Europejska i inne
instytucje w wielu raportach24 wskazują na problemy wynikające z niedoborów wody oraz możliwości
łagodzenia skutków zjawiska suszy. Aby zapobiec nieprzewidywalnym

sytuacjom

związanym

z przedłużającymi się suszami należy w szerszy sposób przyjrzeć się naturalnym działaniom na rzecz
zatrzymywania wody, gdyż to właśnie te metody są najbardziej przyjazne środowisku. Spełniają one
warunki zrównoważonego rozwoju, jednocześnie poprawiając bilans wodny zlewni rzecznych.
Najszerszym pojęciem, najlepiej prezentującym omawiane w rozdziale zagadnienia jest pojęcie środków
na rzecz naturalnej małej retencji (NWRM)25, które zostało scharakteryzowane w unijnym dokumencie jako
wielofunkcyjne środki, mając na celu ochronę zasobów wodnych, poprawę oraz przywracanie
ekosystemów oraz ich naturalnych cech i właściwości za pomocą naturalnych sposobów i procesów.
Priorytetowym celem stosowania środków na rzecz małej retencji to wzmocnienie zdolności zatrzymywania
wody

w

warstwach

wodonośnych,

glebach

i

ekosystemach

wodnych

i zależnych

od

wód.

Naturalna retencja w istotny sposób wspiera zielona infrastrukturę, pośrednio stan ilościowy zbiorników
wodnych oraz zmniejsza podatność na występowanie zjawiska suszy i powodzi. Działania w zakresie
naturalnej małej retencji mogą być prowadzone w ramach zielonej infrastruktury, usług ekosystemowych,
dobrych praktyk w zakresie ochrony gleb, ochrony i przywracania mokradeł, działań dotyczących
„przywracania przestrzeni rzekom”, szeroko pojmowanego zrównoważonego zarządzania zjawiskiem

DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
DYREKTYWA 2007/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka
powodziowego i zarządzania nim.
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strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. KOM(2011) 244 wersja ostateczna.
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Rozwiązanie problemu dotyczącego niedoboru wody i susz
w Unii Europejskiej. KOM(2007) 414 wersja ostateczna
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Wspólnotowe Centrum Badawcze. 2012. Ocena skuteczności naturalnych środków na rzecz zatrzymywania wody. Wsparcie dla
unijnego Planu ochrony wód w Europie. Raporty z badań i polityk WCB
Third Follow up Report to the Communication on water scarcity and drought in the European Union. COM (2011) 133 final, EU
Commissions, 2011
A Blueprint of Safeguard Europe’s Water Resources. Commission Staff Working Document. ½ and 2/2, SWD (2012) 382 final, EU
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EU Commission 2012b, Brussels
EU Policy document on Natural Water Retention Measures. Technical Report 2014-082, EU Commission, 2014
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Strosser P., Delacamara G., Hanus A., Williams H., Jaritt N. 2015. Przewodnik wspierający wybór, projektowanie I wdrożenie
środków na rzecz naturalnej retencji wody w Europie – Zrozumienie licznych korzyści naturalnych rozwiązań. Wersja końcowa,
kwiecień 2015
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powodzi, zrównoważonego systemu odwadniania, łagodzenia i ograniczenia spływu powierzchniowego
i wielu innych.
Działania mogą być realizowane na poziomie krajowym (m.in. uporządkowanie regulacji
prawnych), ponadregionalnym (m.in. edukacja, szkolenia, tworzenie aktów prawa miejscowego, planów,
programów działań) i lokalnym (m.in. działania w miastach). Odpowiedni dobór działań, a więc
uwzględniający

wykonalność

techniczną,

efektywność

charakterystyczna

dla

biofizycznych

i społeczno-ekonomicznych warunków lokalizacji zapewniają liczny zakres korzyści w zależności
od obszaru, na którym są stosowane.
W kwestii ustaleń poziomu narażenia na suszę oraz poziomu zaspokojenia potrzeb wodnych
poprzez zwiększenie zasobów dyspozycyjnych, zasobów wodnych niedoboru zasobów niżówki
ekstremalnej, istotne jest uwzględnienie w opracowywanych operatach wodnoprawnych, co wynika także
z art. 132 ustawy Prawo wodne, na podstawie których wydawane są pozwolenia wodnoprawne, w głównej
mierze decydujące o stanie ilościowym i jakościowym wód. Poza tym istotne jest, aby gospodarowanie
wodami uwzględniało zasadę wspólnych interesów poprzez współpracę organów administracji publicznej,
użytkowników wód oraz przedstawicieli lokalnej społeczności, tak, aby uzyskać maksymalne korzyści
społeczne.
Obszary zurbanizowane
Znaczące uciążliwości związane ze zjawiskiem suszy są wyraźnie zauważalne na obszarach
zurbanizowanych, które tak jak w przypadku większych aglomeracji dodatkowo borykają się z problemem
mikroklimatu w mieście - ściśle związanego m.in. z uszczelnionymi powierzchniami (mała udział
powierzchni biologicznie czynnych), temperaturą powietrza, kierunkiem wiatru czy opadami. W obszarach
zurbanizowanych do działań rekomendowanych w zakresie zwiększania retencji należą działania
w zakresie zielonej i błękitnej infrastruktury. Zielona infrastruktura obejmuje: tworzenie zielonych ścian,
zielonych dachów, tworzenie powierzchni przepuszczalnych z uszczelnionych parkingów, tworzenie
i ochrona niewielkich parków (niezabudowane tereny miejskie), przyulicznych ogrodów, systemów
hydrofitowych, pasów filtrujących, które mogą wspomagać oczyszczanie wód opadowych. W przypadku
błękitnej infrastruktury powinny to być działania skupione wokół funkcjonującego lokalnego cyklu
hydrologicznego w mieście, aby nie dopuszczać przede wszystkim do przeciążania kanalizacji miejskiej.
Niezwykle istotne są tu działania związane z „zatrzymywaniem” i podczyszczeniem wód opadowych
w miejscu wystąpienia - a więc działania dotyczące tworzenia stawów retencyjnych, zagłębień
infiltracyjnych czy innych systemów odprowadzania wody deszczowej. Przykłady działań możliwych
do realizacji w obszarach zurbanizowanych i ich wpływ na poszczególne mechanizmy oraz skutki retencji
wody przedstawia Rysunek 44.
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Rysunek 44. Możliwe do realizacji działania oraz korzyści z ich stosowania w odniesieniu do
mechanizmów retencji wody oraz biofizycznych skutków retencjonowania - obszary zurbanizowane
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Źródło: http://www.nwrm.eu/catalogue-nwrm/benefit-tables

Rzeki, obszary podmokłe, ekosystemy leśne
Bardzo ważna jest także kwestia roli rzek w kształtowaniu klimatu i ekologii jak również życiu
człowieka. Ekosystem rzeczny jest wrażliwy na występowanie zjawiska suszy, w ekstremalnych
przypadkach przejawiając się znacznym obniżeniem przepływu wody, lokalnymi zmianami parametrów
biofizycznych

w

biegu

rzek

i

stanie

siedlisk,

co

może

uniemożliwić

ich

funkcjonowanie.

Odporność ekosystemu rzecznego na suszę jest tym większa im bardziej zróżnicowana jest
hydromorfologia cieku, np. poprzez zróżnicowanie prędkości przepływu, występowanie meandrów,
starorzeczy, lokalnych przetamowań itp. W przypadku omawiania tych kwestii nie można pominąć wagi
dolin rzecznych (terenów zalewowych), które oprócz tego, że sprzyjają cyklicznemu odtwarzaniu zbiorowisk
roślinnych to również opóźniają odczuwanie skutków suszy. Oprócz ekosystemów rzecznych w łagodzeniu
skutków suszy ważne są obszary mokradłowe, które mają duże możliwości retencyjne, jak również
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ograniczają skutki wezbrań. Do działań chroniących obszary mokradłowe służą: budowa niewielkich (2030 cm) budowli piętrzących między innymi zastawek, przegród, zaprzestanie odwodnienia, wykaszanie
drzew z obszaru torfowiska co przyczyni się do ograniczenia lub zatrzymania sukcesji torfowisk i obszarów
bagiennych. Do działań tych mogą także należeć budowa lub odtwarzanie małych oczek wodnych,
edukacja społeczeństwa i budowa świadomości w zakresie obiegu wody oraz zależnych od niego
ekosystemów. W przypadku działań „zatrzymujących” wodę należy wspomnieć o działalności bobrów, które
ostatnimi czasy postrzegane są jako wróg gospodarki wodnej. Jak wskazuje Podręcznik ochrony
mokradeł26 budowane przez bobry tamy, w skali całego kraju mogą retencjonować w swoich rozlewiskach
od kilku do kilkudziesięciu mln m 3 wody, co w połączeniu z programami małej retencji jest już ilością
znaczącą. Przykłady działań w zakresie hydromorfologii ich wpływ na poszczególne mechanizmy oraz
skutki retencji wody przedstawia Rysunek 45.

26

Makles M., Pawlaczyk P., Stańko R. „Podręcznik najlepszych praktyk ochrony mokradeł, Warszawa 2014
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Rysunek 45. Możliwe do realizacji działania oraz korzyści z ich stosowania w odniesieniu
do mechanizmów retencji wody oraz biofizycznych skutków retencjonowania - hydromorfologia
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meandryzacji cieków
Przywracanie
naturalnych przepływów
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zarządzanie sezonowym
charakterem przepływów
w rzekach
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Rewitalizacja i
renaturyzacja jezior
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Renaturyzacja polderów

Legenda:
Skala
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Wysoki
Średni
Niski
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Negatywny

Źródło: http://www.nwrm.eu/catalogue-nwrm/benefit-tables

Kolejnym istotnym ekosystemem, którego występowanie w znaczący sposób może przyczyniać się
do łagodzenia skutków suszy są ekosystemy leśne, w których w Polsce z powodzeniem realizowane
są programy zwiększenia retencyjności w podziale na zlewnie nizinne oraz górskie (programy te omówione
szerzej w rozdziale 5). W ramach tych programów zbudowano lub zmodernizowano obiekty piętrzące lub
retencjonujące wodę (zastawki, progi, jazy przepusto-zastawki, obiekty liniowe takie jak: renaturyzowane
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kanały i groble, obiekty powierzchniowe: zbiorniki, obszary wodno-błotne). W przypadku lasów działania
zwiększające naturalną retencję mogą być realizowane poprzez zalesianie górnych partii zlewni,
nasadzenia drzew w konkretnych miejscach w celu „przechwytywania” opadów, utrzymywanie stref
buforowych nad ciekami, zwiększanie obszarów leśnych, tworzenie miejskich parków. Przykłady działań
i ich wpływ na poszczególne mechanizmy oraz skutki retencji wody na obszarach zalesionych przedstawia
Rysunek 46. W przypadku dwóch działań wskazanych w poniższej tabeli: tworzenie stawów
przechwytujących osady oraz struktury kontroli przepływu szczytowego w zarządzanych lasach tabela
wskazuje negatywny wpływ na zamiany klimatu w zakresie absorpcji i/lub zatrzymywania CO2.
Wskazany negatywny wpływ może być związany przede wszystkim z przekształceniem części terenu
leśnego w staw lub torfowisko a tym samym zmniejszenia ilości drzew absorbujących CO2.
Dodatkowo w stawach

osadowych

mogą

zachodzić

procesy

mineralizacji

materii

organicznej

zdeponowanej w osadach a co za tym idzie uwalnianie CO2 do atmosfery. Wszystkie działania wskazane
w tabelach w niniejszym rozdziale są przedstawione jako karty identyfikacyjne wraz z opisami
w dokumencie pn. „Naturalne środki na rzecz zatrzymywania wody w Europie; Zrozumienie licznych
korzyści naturalnych rozwiązań; Wybór, projektowanie i wdrażanie”.
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Rysunek 46. Możliwe do realizacji działania oraz korzyści z ich stosowania w odniesieniu
do mechanizmów retencji wody oraz biofizycznych skutków retencjonowania - obszary leśne
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obszarach górnego
biegu cieków
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Przekształcenie
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Legenda:
Skala
jakościowa
Wysoki
Średni
Niski
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Negatywny

Źródło: http://www.nwrm.eu/catalogue-nwrm/benefit-tables

Rolnictwo
Kolejnym obszarem istotnie narażonym na występowanie skutków suszy jest rolnictwo, które może
się zmagać się z niedostatkiem opadów w okresie wegetacyjnym roślin, przesuszeniem gleb, kurczącymi
się zasobami wody do nawadniania. W tym sektorze możliwe do zastosowania są odpowiednie środki
agrotechniczne, które mogą poprawić bilans wodny w zlewni. Działania takie to np. likwidacja
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nieprzepuszczalnej warstwy ziemi wytworzonej w wyniku orki i ulepszenie struktury gleb ciężkich, które
w skali zlewni mogą retencjonować wystarczające ilości wody27. Działania w zakresie wdrażania
odpowiednich metod upraw skupione przede wszystkim na ograniczaniu erozji gleb - (ograniczanie orki
bądź oranie wzdłuż poziomic) może także przeciwdziałać stratom plonów, prowadzić do zmniejszenia
zanieczyszczenia wód i tym samym poprawić jakość wód powierzchniowych. Ważne są także działania
w zakresie tworzenia stref buforowych, ochronnych pasów roślinnych prowadzące do zwiększenia
mozaikowatości obszarów ale także zachowania stabilnych populacji występujących na tych obszarach
organizmów. Przykłady działań możliwych do realizacji w obszarach rolniczych i ich wpływ na poszczególne
mechanizmy oraz skutki retencji wody przedstawia Rysunek 47.
Rysunek 47. Możliwe do realizacji działania oraz korzyści z ich stosowania w odniesieniu
do mechanizmów retencji wody oraz biofizycznych skutków retencjonowania - rolnictwo
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Spowolnienie
odpływu
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Strefy buforowe
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Uprawa pozioma
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śródplonu
Uprawa zerowa
Uprawa niska
Stosowanie zielonej
pokrywy
Wczesny wysiew
Uprawa tarasowa
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Legenda: Skala
jakościowa
Wysoki
Średni
Niski
Żaden
Negatywny

* CTF – Controlled Traffic Farming (pol. technologia kontrolowane ruch po polu) – pomysł
wykorzystania rolniczych urządzeń nawigacyjnych. Zasadą systemu jest odpowiedni dobór
maszyn (szerokość, rozstaw osi), aby podczas wszelkich zabiegów w jak najmniejszym stopniu
ugniatać glebę co przekłada się na wyższe plony oraz większe zyski.

Źródło: http://www.nwrm.eu/catalogue-nwrm/benefit-tables

27 Naturalna,

mała retencja wodna – Metoda łagodzenia skutków suszy, ograniczania ryzyka powodziowego i ochrona różnorodności
biologicznej. Podstawy Metodyczne. Globalne Partnerstwo dla Wody, Polska, 2016
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15.

Procedury oceny aktualności tego planu

Z punktu widzenia realizacji działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy ważne jest
prowadzenie kontroli i monitoringu postępów ich wdrażania i aktualizowanie samego planu, na szczeblu
krajowym jak i regionalnym. Zgodnie z art. 88s ustawy Prawo wodne jednostkami odpowiedzialnymi
za przygotowanie, realizację oraz aktualizację tych dokumentów są odpowiednio Prezes KZGW
i dyrektorzy rzgw. Aktualizacji wymaga także wykonany na zlecenie KZGW oraz rekomendowany
dokument
pn. „Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami – metodyka postępowania”, który
stanowi obecnie jedyne wytyczne do opracowania PPSS. Bardzo istotna tu jest weryfikacja i aktualizacja
wskaźników obligatoryjnych do oceny zagrożenia występowania suszy pod kątem analiz historycznych, jak
również monitoringu w trybie operacyjnym. Aktualizacji powinny podlegać również przedstawione
w PPSS konkretne wytyczne z zakresu sposobu wyznaczania obszarów narażonych na występowanie
suszy oraz jej skutków. Zgromadzenie danych, które pozwolą na analizę postępów w zakresie
przeciwdziałania skutkom suszy uzależnione jest także od zmian w ustawie Prawo wodne, kształtu samego
dokumentu w przyszłości oraz ewentualnych zmian w zakresie jednostek odpowiedzialnych za jego
opracowanie. Dla opracowania aktualizacji PPSS istotne będzie także zebranie niezbędnych danych
od poszczególnych podmiotów realizujących działania i inwestycje, np. poprzez przeprowadzenie
ankietyzacji. Wzór ankiety stanowi załącznik 11. Nie istnieje, jednakże delegacja prawna obligująca
poszczególne jednostki do sprawozdawczości do dyrektora rzgw z realizacji działań. W tym zakresie
należałoby wprowadzić zmiany ram prawnych nakładających na gminy obowiązek sprawozdawczości,
co znaczenie ułatwiłoby pozyskiwanie danych na jej podstawie. Niemniej jednak występuje konieczność
pozyskiwania danych na temat działań wdrożonych i planowanych do realizacji w zakresie przeciwdziałania
zjawisku suszy stąd też zaproponowano wzór formularza raportowego. Zaproponowana ankieta złożona
jest pięciu części oraz metryczki. Część pierwsza dotyczy występowania zjawiska suszy w danej gminie,
część druga dotyczy działań wdrożonych wraz z efektami i poniesionymi kosztami, część trzecia odnosi się
do działań, które nie zostały zrealizowane wraz ze wskazaniem przyczyn. Kolejne części odnoszą się
do działań zrealizowanych w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, obszarów problemowych
i planowanych inwestycji. Ankieta stanowić będzie jeden z elementów procedury oceny aktualności PPSS,
którą przedstawiono na Rysunku 42. Pod pojęciem „dane wejściowe” rozumiane są dane meteorologiczne,
dane statystyczne, wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), działania wynikające z innych
planów i programów (w tym dokumentów strategicznych). Proponuje się, aby ankieta była przekazywana
pod koniec każdego roku.
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Rysunek 42. Procedura oceny aktualności planu

DANE
WEJŚCIOWE

AKTUALIZACJA
PPSS

PPSS

PODMIOTY
REALIZUJĄCE
DZIAŁANIA
168

ankietyzacja

Informacja
zwrotna

DYREKTOR
RZGW

16.

Podsumowanie

Głównym celem planów przeciwdziałania skutkom suszy jest minimalizowanie niekorzystnego
wpływu

tego

zjawiska

na

społeczeństwo,

gospodarkę

oraz

środowisko

przyrodnicze.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby
i Ostrożnicy (Upa), Orlicy oraz Morawy identyfikuje obszary najbardziej zagrożone wystąpieniem
zjawiska suszy, wskazuje rodzaj zagrożeń oraz przedstawia metody przeciwdziałania skutkom tego
zjawiska na obszarze regionów administrowanych przez RZGW we Wrocławiu.
Zidentyfikowanie obszarów zagrożonych wystąpieniem suszy atmosferycznej, rolniczej,
hydrologicznej oraz hydrogeologicznej, oraz obszarów odniesieniu do terytorium gminy, poprzedzone
były analizami na podstawie danych historycznych. Podstawą do oceny stopnia zagrożenia obszarów
wszystkimi czterema typami suszy było określenie klasy zagrożenia jej poszczególnymi typami.
Dzięki temu możliwe było wyznaczenie miejsc priorytetowych, w których działania ograniczające
wystąpienie skutków suszy powinny zostać zastosowane w pierwszej kolejności.
W odpowiedzi na zidentyfikowane w PPSS narażenie, w katalogu działań zostały zebrane
i uporządkowane działania, mogące ograniczać wystąpienie, minimalizować skutki suszy. W procesie
opracowywania katalogu działań, który będzie realizowany na obszarze administrowanym przez RZGW
we Wrocławiu, uwzględniono nie tylko ogólne założenia i wskazania wynikające z obowiązujących
przepisów prawa, czy wskazówki określone w Metodyce KZGW, ale także specyfikę przedmiotowego
terenu oraz plany i programy z zakresu gospodarki wodnej, które w swoich zakresach mogą zawierać
działania przeciwdziałające skutkom suszy. W katalogu działań zostały zawarte: podstawy prawne
zawierające zapisy dotyczące możliwości realizacji działań, organy odpowiedzialne za wydanie
dyspozycji do realizacji działania, sektory będące odbiorcą efektów działania, rodzaje suszy przeciwko
którym jest skierowane działanie, spodziewane rezultaty oraz informacje o szacowanych kosztach wraz
z potencjalnymi źródłami finansowania. Dodatkowo przedstawiony został przewidywany wpływ
na poszczególnych użytkowników wód, w odniesieniu do takich sektorów jak: przemysł, gospodarka
komunalna, rolnictwo, leśnictw i ekosystemy zależne od wód.
Działania z katalogu zostały zestawione w formie programu działań, w którym znalazły się
działania przyporządkowane do konkretnych obszarów zarówno w układzie administracyjnym - gminy,
jak i zlewniowym – zlewnie bilansowe, regiony wodne.
Obszarom, które zostały wskazane jako bardzo lub silnie narażone na wystąpienie skutków,
przyporządkowane zostały odpowiednie działania z katalogu, uwzględniające takie kwestie jak:
zróżnicowanie przestrzenne zagrożenia skutkami poszczególnych rodzajów susz, użytkowanie terenu
oraz wskazania wynikające z innych strategicznych dokumentów w zakresie gospodarki wodnej.
W dokumencie znajduje się również grupa działań o zasięgu ponadregionalnym, których
realizacja dotyczy całego regionu wodnego. Istotną grupą działań są wyodrębnione działania bieżące,
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mające stanowić odpowiedź na zaistniałe warunki wynikające z wystąpienia suszy. Znajdują się
tu wyłącznie działania nietechniczne służące do szybkiego reagowania.
W celu ujednolicenia podejścia do monitorowania zjawiska suszy w skali europejskiej w Planie
przeciwdziałania skutkom suszy zaproponowane zostały wskaźniki indykatywne wraz z wartościami
progowymi

wskazane

do

monitorowania

operacyjnego

poszczególnych

rodzajów

susz.

Ich podstawowym celem jest jednoznaczna kwalifikacja stopnia zagrożenia tym zjawiskiem.
W łagodzeniu skutków suszy oprócz działań zawartych w programie oraz działań o charakterze
ponadregionalnym pomocne są również wskazania i rekomendacje o charakterze nieobligatoryjnym
do zastosowania (np. zielona infrastruktura). Zakłada się, że realizacja działań z programu jak
i wskazanych rekomendacji ograniczy wpływ skutków występowania suszy na poszczególne grupy
użytkowników wód, poprzez m. in. zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wód.
W przedmiotowym dokumencie dokonano również analizy zmienności stanów wody oraz
przepływów kształtujących warunki utrzymania dolnej granicy żeglowności Odrzańskiej Drogi Wodnej.
Uzyskane wyniki sugerują, iż warunki nieosiągnięcia stanu wody w klasie żeglowności, mają przeciętnie
charakter krótkookresowy i występują głównie na odcinku Odry swobodnie płynącej. W związku z tym
jako rozwiązanie zaproponowano zwiększenie retencji w zlewniach bilansowych zasilających ten
odcinek rzeki. Poprawę warunków żeglownych można również osiągnąć poprzez kaskadowanie Odry
swobodnie płynącej, wspierające retencję samej rzeki. Jednak z punktu widzenia zrównoważonego
gospodarowania zasobami, wdrożenie tak ingerującej w środowisko naturalne inwestycji będzie
wymagało szczególnej dbałości o zachowanie ciągłości i drożności ekosystemów wodnych i zależnych
od wód.
Należy także mieć na uwadze fakt, iż w zakresie zjawiska suszy w regionach wodnych
Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy dokumentem mającym
charakter prawa powszechnego będzie opracowany przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej, Plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza Odry.
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klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb (Dz. U.
2016 poz. 663)
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155. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich
stosowania (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 393)
156. Rozporządzenie Nr 211/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Wydymacz (Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 191, Poznań, dnia 8 grudnia 2006 r., Poz. 4474)
157. Rozporządzenie Nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu
wodnego
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Urzędowy

Województwa

Lubuskiego,

Gorzów
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gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r., Poz.
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159. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju, Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r.,
Poz. 1918
160. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby, Warszawa, dnia 30 listopada 2016 r.,
Poz. 1929
161. Rozporządzenie Nr 19/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie planu utrzymania wód na obszarze działania
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa
Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 7 grudnia 2016 r., Poz. 5636)
162. Rozporządzenie z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.
U. 2002 nr 77, poz. 695)
163. Sprawozdanie z przeglądu europejskiej polityki w dziedzinie niedoboru wody i susz,
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów COM (2012) 672
164. Stahl K., Hydrological Drought - a Study across Europe Freiburger Schriften zur Hydrologie,
15, Institute of Hydrology, 2001
165. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r., Ministerstwo
Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2014
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167. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2012
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2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Srebrne Źródła”
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 44, Opole, dnia 23 kwietnia 2010 r., Poz. 600)
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202. Zarządzenie Nr 11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 17
stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Chłodnia w Cieszkowie PLH020001 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego,
Wrocław, dnia 21 stycznia 2013 r., Poz. 395)
203. Zarządzenie Nr 11/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13
kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Góra Świętej Anny PLH160002 (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego, Opole, dnia 19
kwietnia 2012 r., Poz. 584)
204. Zarządzenie Nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 17
stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Panieńskie Skały PLH020009 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław,
dnia 21 stycznia 2013 r., Poz. 396)
205. Zarządzenie Nr 15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 17
września 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Irysowy Zagon koło Gromadzynia PLH020051 (Dziennik Urzędowy Województwa
Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 19 września 2013 r., Poz. 5014)
206. Zarządzenie Nr 16 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13
listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Uroczysko
Wrzosy” (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 14 listopada 2012
r., Poz. 3923)
207. Zarządzenie Nr 17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 9
września 2011 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Brzeźnik”
208. Zarządzenie Nr 18 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 11
października 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Las Pilczycki PLH020069 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 15
października 2013 r., Poz. 5371)
209. Zarządzenie Nr 2/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu
przyrody „Czarna Droga” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski,
dnia 22 lutego 2013 r., Poz. 564)
210. Zarządzenie Nr 20 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 5
sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Skałki Stoleckie PLH020012 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia
6 sierpnia 2013 r., Poz. 4611)
211. Zarządzenie Nr 24/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla
rezerwatu przyrody "Gubińskie Mokradła" (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego,
Gorzów Wielkopolski, dnia 24 kwietnia 2012 r., Poz. 922).
212. Zarządzenie Nr 27 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20
grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Torfowiska
Doliny Izery" (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 30 grudnia
2013 r., Poz. 6631)
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213. Zarządzenie Nr 29/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Sulechów PLH080043 (Dziennik Urzędowy Województwa
Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, dnia 30 października 2013 r., Poz. 2225)
214. Zarządzenie Nr 30/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 12
listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 11/12 w sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002 (Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego, Opole, dnia 12 listopada 2012 r., Poz. 1560)
215. Zarządzenie Nr 32/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Jezioro Janiszowice PLH080053 (Dziennik Urzędowy Województwa
Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, dnia 20 listopada 2013 r., Poz. 2400)
216. Zarządzenie Nr 33/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Nowogrodzkie Przygiełkowisko PLH080054 (Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, dnia 20 listopada 2013 r., Poz. 2401)
217. Zarządzenie Nr 36/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Diabelski Staw koło Radomicka PLH080056 (Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, dnia 28 listopada 2013 r., Poz. 2486)
218. Zarządzenie Nr 38/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody „Bukowa Góra” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski,
dnia 20 grudnia 2013 r., Poz. 2798)
219. Zarządzenie Nr 44/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody „Zimna Woda” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski,
dnia 14 listopada 2012 r., Poz. 2246)
220. Zarządzenie Nr 70 Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zadań ochronnych
dla Parku Narodowego Gór Stołowych (Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska, Warszawa,
dnia 3 stycznia 2013 r., Poz. 4)
221. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
7 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Kargowskie Zakola Odry PLH080012 (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, Gorzów
Wielkopolski, dnia 10 marca 2014 r., Poz. 661)
222. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowosolska Dolina
Odry PLH080014 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 28
kwietnia 2014 r., Poz. 2133)
223. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowosolska Dolina

185

Odry PLH080014 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 14
czerwca 2016 r., Poz. 2850)
224. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
24 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Bytnica PLH080034 (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, dnia
25 lutego 2015 r., Poz. 367)
225. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
11 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Lasy Dobrosułowskie PLH080037 (Dziennik Urzędowy Województwa
Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, dnia 11 kwietnia 2016 r., Poz. 815)
226. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
11 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Otyń PLH080040 (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, dnia
11 sierpnia 2016 r., Poz. 1679)
227. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wilki nad Nysą PLH080044
(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 3 marca 2015 r., Poz. 860)
228. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
18 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Łęgi koło Wymiarek PLH080059 (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, Gorzów
Wielkopolski, dnia 22 grudnia 2015 r., Poz. 2627)
229. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
2 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro
Święte" (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, dnia 2 sierpnia
2016 r., Poz. 1658)
230. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
2 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nad Młyńską
Strugą” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, dnia 3 sierpnia
2016 r., Poz. 1660)
231. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
19 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bażantarnia”
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2016 r.,
Poz. 1705)
232. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
2 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dąbrowa
Brzeźnicka im. Bolesława Grochowskiego” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego,
Gorzów Wielkopolski, dnia 2 sierpnia 2016 r., Poz. 1656)
233. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
19 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kręcki Łęg”
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2016 r.,
Poz. 1704)
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234. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
19 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mesze”
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2016 r.,
Poz. 1703)
235. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
19 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Radowice”
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2016 r.,
Poz. 1702)
236. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
27 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Uroczysko
Grodziszcze” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, dnia 4 lipca
2016 r., Poz. 1406)
237. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
2 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Żurawie
Bagno” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, dnia 4 sierpnia
2016 r., Poz. 1663)
238. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Otmuchowski PLB160003 (Dziennik
Urzędowy Województwa Opolskiego, Opole, dnia 23 grudnia 2013 r., Poz. 2869)
239. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Otmuchowski
PLB160003 (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego, Opole, dnia 1 czerwca 2016 r.,
Poz. 1183)
240. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008 (Dziennik
Urzędowy Województwa Opolskiego, Opole, dnia 15 lutego 2013 r., Poz. 500)
241. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Turawa
PLB160004 (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego, Opole, dnia 10 grudnia 2014 r.,
Poz. 2725)
242. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 4 lutego 2014 r. w
sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Sławniowicko
- Burgrabicka PLH160004 (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego, Opole, dnia 6 lutego
2014 r., Poz. 347)
243. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 marca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Ostoja Sławniowicko - Burgrabicka PLH160004 (Dziennik Urzędowy Województwa
Opolskiego, Opole, dnia 16 marca 2016 r., Poz. 648)
244. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 maja 2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 14/12 w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
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Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego,
Opole, dnia 13 maja 2016 r., Poz. 1099)
245. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach
Chrząstowic PLH160010 (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego, Opole, dnia 28
kwietnia 2016 r., Poz. 977)
246. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach
Karłowic nad Stobrawą PLH160012 (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego, Opole, dnia
28 kwietnia 2016 r., Poz. 978)
247. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 18 maja 2016 r. w
sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach
Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego, Opole,
dnia 19 maja 2016 r., Poz. 1131)
248. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 października
2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Opolska
Dolina Nysy Kłodzkiej PLH160014 (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego, Opole, dnia
19 października 2015 r., Poz. 2224)
249. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 października
2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przyłęk nad
Białą Głuchołaską PLH160016 (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego, Opole, dnia 19
października 2015 r., Poz. 2225)
250. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 18 maja 2016 r. w
sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Teklusia PLH160017
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego, Opole, dnia 19 maja 2016 r., Poz. 1130)
251. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 października
2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Żywocickie
Łęgi PLH160019 (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego, Opole, dnia 19 października
2015 r., Poz. 2226)
252. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góra Świętej Anny” (Dziennik
Urzędowy Województwa Opolskiego, Opole, dnia 10 maja 2016 r., Poz. 1071)
253. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Blok” (Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego, Opole, dnia 3 czerwca 2016 r., Poz. 1215)
254. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Cicha Dolina” (Dziennik
Urzędowy Województwa Opolskiego, Opole, dnia 7 kwietnia 2016 r., Poz. 819)
255. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 czerwca 2014
r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dębina” (Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego, Opole, dnia 11 czerwca 2014 r., Poz. 1502)
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256. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 czerwca 2014
r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kokorycz” (Dziennik
Urzędowy Województwa Opolskiego, Opole, dnia 11 czerwca 2014 r., Poz. 1501)
257. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11 lutego 2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 9/10 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Las Bukowy” (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego, Opole, dnia 13 lutego 2014 r.,
Poz. 464)
258. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 1 sierpnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ligota Dolna” (Dziennik
Urzędowy Województwa Opolskiego, Opole, dnia 4 sierpnia 2014 r., Poz. 1857)
259. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w
sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nad Białką” (Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego, Opole, dnia 7 kwietnia 2016 r., Poz. 821)
260. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 4 sierpnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Smolnik” (Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego, Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r., Poz. 1861)
261. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Złote Bagna” (Dziennik
Urzędowy Województwa Opolskiego, Opole, dnia 9 czerwca 2014 r., Poz. 1485)
262. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 stycznia
2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Łęg
Obrzański PLB300004 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, Poznań, dnia 2
lutego 2016 r., Poz. 998)
263. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24 listopada
2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowy
Krotoszyńskie PLB300007 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, Poznań, dnia
30 listopada 2015 r., Poz. 7255)
264. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 29 czerwca
2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007 (Dziennik Urzędowy Województwa
Wielkopolskiego, Poznań, dnia 6 lipca 2016 r., Poz. 4444)
265. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 5 października
2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Pępowo” (Dziennik
Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 203, Poz. 3474)
266. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25 czerwca
2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Studnica” (Dziennik
Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, Poznań, dnia 30 czerwca 2015 r., Poz. 4062)
267. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik
Mietkowski PLB020004 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 3
kwietnia 2014 r., Poz. 1684)
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268. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005
(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 21 maja 2014 r., Poz. 2445)
269. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLB020008
(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 21 maja 2014 r., Poz. 2446)
270. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębniańskie
Mokradła PLH020002 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 15
kwietnia 2014 r., Poz. 1945)
271. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kamionki
PLH020005 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 3 kwietnia 2014
r., Poz. 1685)
272. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 25 czerwca
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół
w Konradowie PLH020008 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia
25 czerwca 2014 r., Poz. 2865)
273. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 grudnia
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sztolnie
w Leśnej PLH020013 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 29
grudnia 2014 r., Poz. 5460)
274. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 30 czerwca
2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Sztolnie w Leśnej PLH020013 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego,
Wrocław, dnia 5 lipca 2016 r., Poz. 3155)
275. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 grudnia
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Bialskie
i Grupa Śnieżnika PLH020016 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław,
dnia 29 grudnia 2014 r., Poz. 5459)
276. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry PLH020017 (Dziennik
Urzędowy Województwa Opolskiego, Opole, dnia 18 kwietnia 2014 r., Poz. 1134)
277. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielopolskim z dnia 30 września 2014 r. w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLH020018
(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 1 października 2014 r., Poz.
4042)
278. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pasmo
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Krowiarki PLH020019 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 1
października 2014 r., Poz. 4025)
279. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 sierpnia
2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Przełomy Pełcznicy pod Książem PLH020020 (Dziennik Urzędowy Województwa
Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 3 sierpnia 2016 r., Poz. 3807)
280. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 9 maja 2014
r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dobromierz
PLH020034 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 12 maja 2014
r., Poz. 2341)
281. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Biała
Lądecka PLH020035 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 3
kwietnia 2014 r., Poz. 1686)
282. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina
Widawy PLH020036 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 3
kwietnia 2014 r., Poz. 1687)
283. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry
i Pogórze Kaczawskie PLH020037 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego,
Wrocław, dnia 1 października 2014 r., Poz. 4023)
284. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry
Kamienne PLH020038 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 1
października 2014 r., Poz. 4024)
285. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia
2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Żwirownie w Starej Olesznej PLH020049 (Dziennik Urzędowy Województwa
Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 6 kwietnia 2016 r., Poz. 1824)
286. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielopolskim z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy
PLH020050 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 30 grudnia 2014
r., Poz. 5475)
287. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pątnów
Legnicki PLH020052 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 11
kwietnia 2014 r., Poz. 1891)
288. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 czerwca
2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Ostoja nad Bobrem PLH020054 (Dziennik Urzędowy Województwa
Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 6 czerwca 2016 r., Poz. 2723)
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289. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016
r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 (Dziennik Urzędowy Województwa
Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 12 maja 2016 r., Poz. 2444)
290. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 czerwca
2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Masyw Chełmca PLH020057 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego,
Wrocław, dnia 6 czerwca 2016 r., Poz. 2724)
291. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 9 maja 2014
r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dzika Orlica
PLH020061 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 12 maja 2014
r., Poz. 2342)
292. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bierutów
PLH020065 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 3 kwietnia 2014
r., Poz. 1690)
293. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 maja 2016
r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 (Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r., Poz. 2640)
294. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 czerwca
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Muszkowicki
Las Bukowy PLH020068 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 16
czerwca 2014 r., Poz. 2773)
295. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2015
r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
"Stawy Milickie" (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 23 lipca
2015 r., Poz. 3262)
296. Zintegrowana gospodarka wodna. Użytkowanie terenów zlewni i jej zagospodarowanie,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Inżynierii Wodnej
i Rekultywacji Środowiska
297. Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach
leśnych w województwie lubuskim - Wystąpienie pokontrolne p/14/121, LZG – 4101-00301/2014 P/14/121, NIK Delegatura w Zielonej Górze, 2014
298. Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach
leśnych na terenach nizinnych (projekt programu), Lasy Państwowe, Warszawa, sierpień 2009
299. Żylicz T., Giergiczny M., Wycena pozaprodukcyjnych funkcji lasu, Raport końcowy,
Uniwersytet Warszawski, 2013
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