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1.

Podstawa opracowania prognozy
1.1. Podstawa prawna i zakres prognozy

Niniejsze opracowanie, z formalno – prawnego punktu widzenia, stanowi prognozę oddziaływania na
środowisko projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze działania Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zwanego dalej „projektem Planu” lub „ projektem PPSS
Wrocław”.
Obowiązek

sporządzenia

prognozy

oddziaływania

na

środowisko

ustaleń

projektu

Planu

przeciwdziałania skutkom suszy wynika z art. 46 oraz art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 j.t. z dnia 2016.03.16) (zwanej dalej
w niniejszym dokumencie, zamiennie „ustawą ooś”). Niniejsza prognoza w myśl wyżej przywołanego
art. 46 jest kwalifikowana jako strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 46 ww. ustawy przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
konieczne jest dla projektów: „polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu,
energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa,
rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy
administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko”. Analizowany w niniejszym opracowaniu dokument kwalifikuje się do
wymienionych powyżej jako projekt z zakresu gospodarki wodnej i podlega obowiązkowi
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Strategiczna ocena odziaływania na środowisko w myśl art. 3 ww. ustawy ooś, została zdefiniowana
jako postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii,
planu lub programu i powinna zawierać:
a) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na
środowisko;
b) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko;
c) uzyskanie wymaganych ustawą opinii;
d) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
Zakres niniejszej prognozy zgodny jest z zapisami art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
W myśl art. 52 ust. 1 ww. ustawy, informacje zawarte w tej prognozie zostały opracowane „stosownie
do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości
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projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów
dokumentów powiązanych z tym dokumentem”. Zgodnie z art. 52 ust. 2 uwzględnia ona również
informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko wykonanych dla innych dokumentów,
które powiązane są z projektem Planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze działania RZGW
we Wrocławiu.
Ponadto zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie został uzgodniony
z właściwymi organami, zgodnie z zapisami art. 53 ustawy OOŚ. Uzgodnienia te zostały ujęte
w następujących pismach, stanowiących załączniki do niniejszej Prognozy:


pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 lutego 2017 r., znak DOOŚsooś.411.1.2017.EP (pismo w Załączniku nr 1 do niniejszej prognozy);



pismo Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 lutego 2017 r., znak GIS-HŚ-NS-43117/EN/17, SK 05603/2017 (pismo w Załączniku nr 2 do niniejszej prognozy).

Przy opracowaniu niniejszej Prognozy wzięto również pod uwagę zapisy innych prognoz oddziaływania
na środowisko sporządzonych dla dokumentów strategicznych obejmujących teren administrowany
przez RZGW we Wrocławiu, a także zapisy samych dokumentów, strategii i polityk.

1.2. Przedmiot i cel prognozy
Nadrzędnym celem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest identyfikacja potencjalnego
(w tym również znaczącego) oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Planu na obszarze działania
RZGW we Wrocławiu i określenie rozwiązań eliminujących, ograniczających lub kompensujących
negatywne oddziaływania na środowisko oraz, jeśli okazałoby się to niezbędne z punktu widzenia
ochrony środowiska przyrodniczego, przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych
w projektowanym dokumencie. Ponadto Prognoza zawiera ocenę stanu środowiska na obszarach
objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem oraz opis istniejących problemów ochrony
środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji projektu Programu przeciwdziałania skutkom suszy.
Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy ooś, Prognoza ma za zadanie określić m.in. potencjalne zmiany
w wybranych komponentach środowiska w przypadku odstąpienia od realizacji postanowień dokumentu
oraz w razie realizacji założeń dokumentu, dla którego została opracowana. Do komponentów
środowiska, dla których przeprowadzono oceny wpływu należą: wody powierzchniowe i podziemne,
różnorodność biologiczna, w tym szczególnie obszary chronione, powierzchnia ziemi, krajobraz,
powietrze, zasoby naturalne, klimat, jakość życia i zdrowie ludzi oraz zabytki i dobra materialne. Ponadto
Prognoza zawiera ocenę stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem oraz opis istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia
realizacji projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy.
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Kluczowym elementem niniejszej Prognozy jest ocena wpływu na środowisko skutków realizacji działań
wskazanych w katalogu działań projektu Planu, dedykowanych wskazanym na podstawie
przeprowadzonych

analiz

obszarom

narażonym

na

występowanie

skutków

suszy.

Działania te podzielone zostały na dwie kategorie: działania techniczne oraz nietechniczne
ograniczające skutki występowania suszy. W niniejszej Prognozie podjęto starania oceny
poszczególnych działań pod kątem ich znaczenia dla środowiska, zwłaszcza w kierunku identyfikacji
potencjalnego negatywnego wpływu na poszczególne jego komponenty. W tym miejscu podkreślenia
wymaga fakt, że wszystkie działania zaproponowane w Katalogu PPSS dedykowane są poprawie
jakości środowiska w zakresie niedoboru wody i eliminacji niekorzystnych efektów zjawiska suszy. Poza
oceną wpływu oddziaływania na środowisko poszczególnych zamierzeń, w Prognozie poddano analizie
adekwatności proponowanych działań względem zakładanych celów zawartych w projekcie PPSS, przy
jednoczesnym uwzględnieniu korzystnych i niekorzystnych interakcji wskazanych w nich działań
z innymi elementami, czynnikami i procesami kluczowymi dla analizowanego obszaru (również tymi,
których nie obejmują zapisy niniejszego dokumentu). Zawarte w Prognozie kompleksowe analizy
obejmują istotne uwarunkowania środowiskowe i antropogeniczne oraz uwzględniają zachodzące
pomiędzy nimi relacje.

1.3. Metoda opracowania prognozy
Podczas

opracowywania

niniejszej

Prognozy

wykorzystano

dotychczasowe

indywidualne

doświadczenia zespołu badawczego dotyczące opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko
do realizacji dokumentów o charakterze strategicznym, dokumentów planistycznych oraz zamierzeń
inwestycyjnych. Przy opracowaniu metodyki oceny potencjalnych skutków środowiskowych realizacji
zadań zawartych w poddanym analizie dokumencie kierowano się koniecznością uwzględnienia zasady
zrównoważonego rozwoju oraz potrzeby opracowania projektu Planu i wdrożenia jego postanowień.
Przy opracowaniu Prognozy zastosowano metodykę zgodną z wymogami odnoszącymi się do
prognozy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej dla niniejszego
zadania. Uwzględniono również obowiązujące wymogi prawne, określone w ustawie ooś, a także
wytyczne otrzymane od organów uzgadniających zakres niniejszej Prognozy: Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Przy opracowaniu Prognozy posłużono się przede wszystkim ekspercką identyfikacją celów
analizowanego dokumentu, skutków jego realizacji oraz oceną, czy kwestie środowiskowe zostały
w nim uwzględnione w sposób należyty. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy ooś informacje zawarte
w prognozie oddziaływania na środowisko powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej
wiedzy i metod oceny, a także dostosowane do stopnia szczegółowości poddanego ocenie dokumentu.

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko
projektu PPSS w regionach wodnych Środkowej Odry,
Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy

Stosowane metody badawcze
W celu oceny aktualnego stanu środowiska wykorzystano dostępne wyniki badań oraz analiz
dotyczących stanu środowiska na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu. W tym celu
posiłkowano się istniejącymi opracowaniami środowiskowymi, a także ogólnodostępnymi danymi
statystycznymi (np. GUS). Do analizy stanu środowiska, a także graficznego przedstawienia wyników
wykorzystywano również system GIS. Zebrane dane pozwoliły na dokonanie charakterystyki stanu
środowiska w podziale na poszczególne komponenty, analizy zmian i zagrożeń oraz całościowego
ujęcia istniejących uwarunkowań, ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, na które realizacja
ustaleń projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy może wpłynąć w sposób istotny zarówno
w aspekcie oddziaływań negatywnych, jak i pozytywnych. Analiza istniejącego stanu środowiska służyć
ma identyfikacji najważniejszych obszarów problemowych, dla których projekt PPSS będzie
proponować właściwe rozwiązanie.
Niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy na
obszarze działania RZGW we Wrocławiu uwzględnia następujące elementy:
 istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
analizowanego dokumentu;
 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem;
 istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji analizowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 627);
 cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym,
istotne z punktu widzenia analizowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy
środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu;
 przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego
obszaru, a także na środowisko, w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta,
rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra
materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między
oddziaływaniami na te elementy.
Na potrzeby przeprowadzenia oceny potencjalnych oddziaływań na środowisko, związanych
z realizacją zamierzeń wynikających z projektu Planu, sformułowano następujące kryteria:


występowanie emisji skutkujących zanieczyszczeniem środowiska (zanieczyszczenia wód,
powietrza, hałas oraz inne),



wykorzystanie zasobów naturalnych (wód, gleb, surowców, obszarów chronionych),



trwałe przekształcenie struktur ekologicznych/degradacja środowiska lub jego rehabilitacja.
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W zamieszczonej poniżej tabeli przedstawiono wytypowane kryteria badawcze, które posłużyły do
wskazania możliwych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska, wynikające z wdrażania
działań przewidzianych w programie działań do projektu PPSS.

Tabela 1. Kryteria badawcze wykorzystane do wskazania potencjalnych oddziaływań na
środowisko skutków realizacji działań przewidzianych w projekcie PPSS Wrocław
Analizowany
komponent
środowiska

Kryteria do przeprowadzenia oceny dla danego komponentu

Ludzie

Wpływ na zdrowie, warunki i jakość życia na obszarze wdrażania działań.

Różnorodność
biologiczna
(flora, fauna, obszary
chronione, korytarze
ekologiczne)

Zapewnienie zrównoważonego gospodarowania zasobami przyrody
ożywionej i różnorodnością biologiczną oraz ochrony walorów
przyrodniczych.
Zapewnienie spójności oraz stabilizacji systemu obszarów chronionych,
zwłaszcza poprzez ograniczanie szkodliwych oddziaływań na obszary
objęte ochroną (w tym obszary Natura 2000).
Narażenie na oddziaływanie na obszarze realizacji działań i poza nim
(w zasięgu oddziaływania).

Wody powierzchniowe

Wpływ na zmiany wielkości zasobów, sposób ich wykorzystania
i gospodarowania.
Wpływ na struktury hydrograficzne (mokradła) i ich reżim wodny.
Wpływ na zmiany jakości wód powierzchniowych.

Wody podziemne

Wpływ na zmiany jakości wód podziemnych.
Wpływ na zmiany wielkości zasobów, sposób ich wykorzystania
i gospodarowania.

Zasoby naturalne

Zapewnienie ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów (surowców
naturalnych).

Powietrze

Ograniczenie lub zwiększenie poziomu zanieczyszczenia powietrza.

Powierzchnia ziemi
(rzeźba terenu, gleba)

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu, degradacji i ubytkowi powierzchni
terenu, w tym gleb.
Zmniejszenie udziału gruntów zdegradowanych i zdewastowanych.
Racjonalne gospodarowanie przestrzenią (wykorzystanie i ochrona
zasobów glebowych).
Wpływ na ukształtowanie terenu.

Krajobraz

Wpływ na krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, zwłaszcza na terenach
o wysokich walorach krajobrazowych.

Klimat

Identyfikacja zmian w zagospodarowaniu terenu wpływających na klimat.

Zabytki i dobra
materialne

Wpływ na ochronę zabytków i walorów kulturowych (ograniczanie
zagrożeń, zachowanie i utrzymanie zabytków, dziedzictwa i walorów
kulturowych).

Źródło: opracowanie własne
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Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze administrowanym przez RZGW
we Wrocławiu jest z założenia dokumentem, którego wdrożenie skutkować powinno osiągnięciem
przede wszystkim pozytywnych efektów środowiskowych dzięki ograniczeniu niekorzystnych zjawisk
związanych z niedoborem wód w ekosystemach naturalnych. Najbardziej istotnym elementem
analizowanego dokumentu jest Program działań, który stanowi zbiór konkretnych działań dobranych
na podstawie zaproponowanego

Katalogu działań adekwatnie do

lokalnych uwarunkowań

i stwierdzonych potrzeb oraz jest odpowiedzią na narażenie na wystąpienie skutków suszy. Główna
jednostkę planistyczną, dla której dedykowano działania wskazano gminy.
Analizowany dokument stanowi uporządkowany zbiór ponad trzech tysięcy działań zaproponowanych
do realizacji na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu (wszystkie działania zebrane
zostały w Programie działań, który uwzględnia lokalne uwarunkowania w odniesieniu do narażenia na
wystąpienie skutków suszy). Z uwagi na szczegółowy charakter zapisów niniejszego Planu próba
dokonania oceny oddziaływania na środowisko każdego z proponowanych działań zawartych
w programie, zwłaszcza mając na uwadze cel ich realizacji, byłaby zadaniem kłopotliwym. Dodatkowym
utrudnieniem przy prowadzeniu takich analiz byłby stosunkowo ogólny charakter niektórych z działań
przewidzianych w programie, a także często nie dość wyraźnie sprecyzowany zasięg ich wdrażania.
Stąd też w niniejszej prognozie dokładność przeprowadzonych analiz starano się dostosować do
stopnia szczegółowości zapisów analizowanego dokumentu.
Specyficzny charakter projektu Planu w sposób istotny ogranicza możliwość bezpośredniego
odniesienia każdego z działań przewidzianych w programie do stanu środowiska i dokonanie
indywidualnej oceny oddziaływania na nie (jak wcześniej wspomniano trudności wynikały
z liczebności działań przewidzianych w Planie, rozmiar obszaru wdrażania, a często również
ogólnego zakresu działań). Z tego względu w niniejszej prognozie skupiono się przede wszystkim
na zdefiniowaniu możliwych zależności pomiędzy realizacją poszczególnych działań
z katalogu, a obecnymi uwarunkowaniami środowiskowymi na analizowanym obszarze
i potencjalnymi zmianami, jakie mogą nastąpić w związku z wdrożeniem zadań z wskazanych
w projekcie PPSS. W sposób bardziej szczegółowy potraktowane zostały działania o charakterze
inwestycji, przede wszystkim planowane do realizacji zbiorniki retencyjne, dla których możliwe jest
dokonanie precyzyjnej oceny oddziaływania na środowisko bazującej na dokumentacji opracowanej
na potrzeby procesu inwestycyjnego bądź samej wiedzy o ich lokalizacji. W przypadku tego typu
działań podjęto próbę dokonania bardziej precyzyjnej oceny, adekwatnie do posiadanych danych na
ich temat, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów, siedlisk oraz gatunków, zwłaszcza
występujących w zasięgu obszarów chronionych i korytarzy ekologicznych.
Zbiór działań podlegających ocenie potencjalnych oddziaływań na środowisko, stanowiący katalog
działań wskazanych w Planie przeciwdziałaniu skutkom suszy na obszarze administrowanym przez
RZGW we Wrocławiu, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej prognozy.
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Podsumowaniem dokonanych analiz dotyczących potencjalnego oddziaływania na poszczególne
komponenty środowiska przyrodniczego jest MACIERZ ODDZIAŁYWANIA poszczególnych działań
zawartych w Katalogu działań PPSS Wrocław w odniesieniu do komponentów środowiska naturalnego,
stanowiąca Załącznik nr 4 do niniejszej prognozy.
W Załączniku 5 - Zestawienie zadań z Programu PPSS Wrocław polegających na budowie
obiektów małej lub dużej retencji wraz z podaniem ich charakterystyki zawarto szczegółowe
(adekwatnie do stopnia zaawansowania prac związanych z procesem inwestycyjnym) informacje na
temat planowanych do realizacji obiektów retencyjnych oraz ich zasadności. Podkreślenia wymaga
w tym miejscu fakt, że zasadność realizacji tych obiektów nie jest podyktowana stricte przeciwdziałaniu
skutkom suszy a wynika z innych celów, wskazanych w strategicznych programach rangi krajowej
takich jak aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry czy też Planach
Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

1.4. Konsultacje dokumentu
Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze administrowanym przez RZGW
we Wrocławiu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, poddane zostaną konsultacjom
społecznym. Konsultacje prowadzone będą na zasadach określonych w art. 39 ustawy ooś.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach procedury strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko przeprowadzi konsultacje społeczne Prognozy odziaływania na
środowisko projektu PPSS wraz z projektem samego dokumentu. Projekt PPSS wraz z prognozą
poddane zostaną opiniowaniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego.
W ramach przewidzianych konsultacji planowane jest:


podanie do publicznej wiadomości (poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty
w siedzibie organu, na stronie BIP oraz na właściwej stronie internetowej) informacji
o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu i jego przedmiocie;



udostępnienie informacji o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy
(informacja o miejscu, w którym dokumentacja będzie dostępna do wglądu);



podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości, sposobie i miejscu składania uwag
i wniosków.

Wraz z niniejszym projektem prognozy, w ramach konsultacji udostępniony zostanie projekt PPSS.
Konsultacje

społeczne

projektu

prognozy

oddziaływania

na

środowisko

planowane

są

w terminie 12.06.2017 r. – 03.07.2017 r. Wszystkie uwagi oraz wnioski zgłaszane w formie pisemnej,
ustnie do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgłoszone w terminie zostaną
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rozpatrzone. Zgodnie z art. 41 ustawy ooś uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu
zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
W przypadku uwag i wniosków, które zostaną częściowo uwzględnione bądź nieuwzględnione podane
zostanie uzasadnienie takiej decyzji, które znajdować będzie się w zestawieniu uwag obejmującym:
nazwę zgłaszającego uwagę, jej treść oraz sposób uwzględnienia w projekcie. Po przeprowadzonych
konsultacjach społecznych i dokonaniu analizy zgłoszonych w terminie uwag i wniosków społeczeństwa
opracowana zostanie ostateczna wersja Prognozy oddziaływania na środowisko projektu PPSS.
Niezależnie od konsultacji dokumentu wraz z prognozą, prowadzonych w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, sam dokument – projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy
w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy – zgodnie
z art. 88s, ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2015 poz. 469) oraz art. 39
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz.
1235 ze zm.) podlega 6 – miesięcznym konsultacjom społecznym.
Wobec powyższego w dniu 24 października 2016 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu obwieścił przystąpienie do konsultacji społecznych do przedmiotowego
dokumentu (projektu PPSS), trwających do 24 kwietnia 2017 r. W ramach konsultacji uwagi i wnioski
do projektu PPSS Wrocław można było składać za pośrednictwem formularza uwag i wniosków
dostępnego na stronie internetowej susza@wroclaw.rzgw.gov.pl w następującej formie:


pisemnie na adres Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida
34, 50-950 Wrocław, faxem na podany numer lub elektronicznie na podany adres e-mail,



ustnie do protokołu sporządzonego w miejscu wyłożenia dokumentu sprawy.
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Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego

2.

dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami
Projektowany Plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze administrowanym przez RZGW we
Wrocławiu tj. w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby Ostrożnicy (Upa), Orlicy
i Morawy przygotowany został na zlecenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu jako wypełnienie obowiązku ustawowego określonego w art. 88s ustawy z dnia 18 lipca
2001. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2015 poz. 469 ze zm.).

2.1. Zakres projektowanego dokumentu
Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy, zgodnie z art. 88r ust. 3 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U.
2015 poz. 469 ze zm.) zawiera:
•

„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”.

W zakres przedmiotowego projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze działania
RZGW we Wrocławiu wchodzą następujące zagadnienia:
• charakterystyka regionów wodnych będących przedmiotem analiz w zakresie przeciwdziałania
sutkom suszy;
• wykaz instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie skutkom suszy, wraz z opisem ich zadań
i obowiązków;
• opis wybranych wskaźników indykatywnych wykorzystywanych do oceny zjawiska suszy
atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej oraz hydrogeologicznej;
• przegląd istniejących programów przeciwdziałania skutkom suszy na poziomie krajowym,
regionalnym, a także na szczeblu lokalnym;
• opis metodyki opracowanej na potrzeby wyznaczenia obszarów zagrożonych wystąpieniem
zjawiska suszy na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu;
• wskazanie obszarów zagrożonych poszczególnymi typami suszy oraz wszystkimi typami suszy,
występujących w analizowanych regionach wodnych;
• analiza występowania zjawiska suszy w aspekcie gospodarczym wraz z charakterystyką
Odrzańskiej Drogi Wodnej;
• analiza elementów obecnego systemu przeciwdziałania skutkom suszy, takich jak: systemy
melioracyjne, zbiorniki retencyjne, inne akweny wodne umożliwiające gospodarowanie wodą,
urządzenia wodne przeznaczone do poboru wód podziemnych, obszary o cennych walorach
przyrodniczych;
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• wykaz obszarów gospodarczych, społecznych i środowiskowych najbardziej wrażliwych na
wystąpienie suszy;
• identyfikacja możliwych konfliktów między różnymi grupami użytkowników wód oraz sposoby
ograniczania ich występowania;
• analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
• katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy, w podziale na działania krótkookresowe
i bieżące oraz długookresowe;
• analiza kosztów i korzyści działań, które mają posłużyć ograniczeniu skutków suszy;
• program działań przeciwdziałających skutkom suszy;
• analiza wraz z identyfikacją niezbędnych instrumentów prawnych w celu umożliwienia
wdrożenia przedmiotowego Planu;
• wnioski oraz rekomendacje w zakresie ograniczania skutków suszy na analizowanym obszarze
administrowanym przez RZGW we Wrocławiu;
• omówienie procedur kontroli i monitoringu postępów wdrażania działań i aktualizacji
analizowanego dokumentu.

2.2.

Cele projektowanego dokumentu

Nadrzędnym celem projektowanego Planu przeciwdziałania skutkom suszy jest identyfikacja obszarów
szczególnie narażonych na wystąpienie suszy, wskazanie rodzaju zagrożeń, a także wypracowanie
metod przeciwdziałania jego skutkom na analizowanym terenie. Efekt przeprowadzonych w tym
kierunku analiz stanowi wypełnienie założonego ustawowo celu projektu PPSS, a więc dokonania
programowania oraz koordynacji działań podejmowanych dla ograniczenia możliwości wystąpienia oraz
zakresu przestrzennego występowania skutków suszy, a także ich łagodzenia. Analizowany dokument
sporządzony został zgodnie z zapisami Metodyki postępowania1, opracowanej przez Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej.
Efektywne przeciwdziałanie skutkom suszy wymagało stworzenia katalogu działań, a następnie
programu działań, uwzględniającego 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. W ramach programu
wytypowano 3 282 działania, z których każde przypisane zostało konkretnej lokalizacji w obszarze
obowiązywania projektu Planu. Ponadto w programie wyszczególniono dodatkowo 290 działań
realizowanych w ramach Planów Zadań Ochronnych, Planów Ochrony oraz Zadań Ochronnych
przeciwdziałających skutkom suszy.

Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami - Metodyka postępowania, Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej, Warszawa 2013
1
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2.3.

Ocena powiązań projektu PPSS z dokumentami
i planistycznymi szczebla unijnego i międzynarodowego

strategicznymi

Zarówno na poziomie unijnym, jak i międzynarodowym nie opracowano jak dotąd dokumentów, które
zawierałyby bezpośrednie zapisy prawne dla państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania
i ochrony przed skutkami suszy. Nie brakuje natomiast dokumentów o charakterze rekomendacji,
wytycznych, a także raportów, które poruszają problem zwiększających się deficytów wody, wzmagania
się z intensyfikacją zjawiska suszy oraz skutków występowania suszy.
Na uwagę zasługuje dokument programowy na poziomie wspólnotowym jakim jest unijna „Strategia
Europa 2020”2 oraz jej inicjatywa przewodnia pod nazwą „Europa efektywnie korzystająca
z zasobów”3. Dokumenty te wyznaczają pięć celów kładąc przy tym nacisk na obszary mocno
powiązane z założeniami analizowanego projektu PPSS: efektywnym gospodarowaniem zasobami,
w którym priorytetem jest przecież ograniczenie wykorzystania zasobów wody oraz przeciwdziałanie
zmianom klimatu i zminimalizowanie wpływu korzystania z zasobów na środowisko.
Nadrzędnym dokumentem unijnym w zakresie gospodarki wodnej jest Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U UE L 327, s. 1-73), tzw. Ramowa
Dyrektywa Wodna (RDW). Dyrektywa ta nie odnosi się bezpośrednio do problemu suszy, jednak
wpływa na kwestie związane z przeciwdziałaniem jej skutkom poprzez wyznaczanie państwom
członkowskim obowiązków w zakresie gospodarki wodnej.
Ramowa Dyrektywa Wodna pośrednio odnosi się do zjawiska suszy w następujących jej zapisach:
•

art. 4 ust. 1 pkt b) ii) wskazujący konieczność zapewnienia równowagi między poborami
a zasilaniem wód podziemnych;

•

art. 4 ust. 6 wskazujący na możliwość uzyskania odstępstwa od osiągnięcia celów
środowiskowych dla jednolitych części wód w

przypadku wystąpienia okoliczności

o charakterze naturalnym lub sił wyższych, a w tym przedłużających się susz;
•

art. 4 ust. 7 implementujący regulacje w zakresie realizacji inwestycji mających wpływ na stan
jednolitych części wód. Jako spełnienie przesłanki dotyczącej nadrzędnego interesu
społecznego4,5 można traktować uzasadnienie realizacji inwestycji, które mają na celu retencję
i ochronę przed suszą.

2

Komunikat Komisji, Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020, Bruksela 2010
3 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
i Komitetu Regionów, Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2000”,
KOM(2011) 21, Bruksela 2011
4Wytyczne CIS nr 20 wytyczne dotyczące wyłączeń z realizacji celów środowiskowych
5 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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RDW wprowadza regulacje w zarządzaniu gospodarką wodną państw członkowskich oraz wyznacza
im cele w odniesieniu do osiągania dobrego stanu wód, w tym także wskazuje na konieczność
zapewnienia stanu ilościowego zasobów wodnych gwarantujących utrzymanie lub osiągnięcie dobrego
stanu ekologicznego wód. Dokument ten generuje istotne i praktyczne konsekwencje dla wymaganych
polskim prawem planów przeciwdziałania skutkom suszy, które choć w wielu aspektach mogą
wykraczać poza przedmiotowy zakres planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, jednak
pośrednio odnosi się także do rozwiązań z zakresu suszy i przeciwdziałania jej skutkom.

2.4.

Ocena powiązań projektu PPSS z dokumentami strategicznymi
i planistycznymi szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego

Do sporządzenia dokumentu PPSS obligują bezpośrednio zapisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku
Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.). Zgodnie z art. 88s ust 2 ww. ustawy
obowiązek koordynowania działań związanych z ochroną przed suszą w regionach wodnych należy
do dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Ochronę przed suszą prowadzi się zgodnie
z planami przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy oraz planami przeciwdziałania
skutkom suszy w regionach wodnych (w myśl art. 88r ust 2 ww. ustawy). Plany przeciwdziałania
skutkom suszy dla regionów wodnych zawierają otwarty katalog działań służących ograniczeniu
skutków suszy, który w kolejnych aktualizacjach może być uzupełniany bądź zmieniany.
Do zjawiska suszy odnosi się także ustawa z dnia 7 lipca 2005 r o dopłatach do ubezpieczeń upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich, gdzie wskazane zostały zasady stosowania dopłat z budżetu
państwa do składek z tytułu wystąpienia skutków zdarzeń losowych, wśród których wymieniona została
susza.
Zjawisko suszy oraz skutki jego występowania są przedmiotem dość częstych rozważań, zawartych
w dokumentach rangi ogólnopolskiej czy też regionalnej. Wśród dokumentów krajowych traktujących
o zagadnieniach istotnych z punktu widzenia dokumentu jakim jest projekt PPSS znajdują się
dokumenty strategiczne i koncepcyjne, programowe jak również plany z różnych sektorów, zwłaszcza
z zakresu gospodarki wodnej.
W analizowanym projekcie Planu przeciwdziałania skutkom suszy opracowany został program działań,
który zawiera działania ściśle powiązane z innymi przyjętymi już dokumentami strategicznymi z sektora
gospodarki wodnej. Wśród nich znajdują się m.in. następujące opracowania: program wodnośrodowiskowy kraju, plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i plany zarządzania
ryzykiem powodziowym łącznie z ich aktualizacjami.
Program wodno-środowiskowy kraju wraz z jego aktualizacją to dokument zawierający program
działań, których realizacja w wyznaczonym terminie pozwoli na osiągnięcie założonych celów
środowiskowych przez jednolite części wód. Uwzględnione w dokumencie typy działań powiązanych
problemowo z przeciwdziałaniem skutkom suszy to m.in.: weryfikacja warunków korzystania z wód
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zlewni, przegląd pozwoleń wodnoprawnych związanych z poborem wód podziemnych, optymalizacja
zużycia wody, a także coroczne raportowanie pomiarów ilości eksploatowanych wód podziemnych
przez właściciela/użytkownika ujęcia.
Istotnym dokumentem z dziedziny gospodarki wodnej są plany gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy (w tym wypadku teren administrowany przez RZGW we Wrocławiu dotyczy trzech
obszarów dorzeczy: Odry, Łaby oraz Dunaju). Obowiązek ich opracowania wynika z art. 13 Ramowej
Dyrektywy Wodnej, transponowanego do polskiego prawa poprzez art. 90 ust. 1 punkt 1 a ustawy Prawo
wodne. Pierwsze plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy ogłoszono w 2011 r.,
natomiast w grudniu 2015 roku została opracowana ich aktualizacja. Istotnym elementem planów
gospodarowania wodami jest zestawienie planowanych w kolejnym cyklu planistycznym inwestycji,
które mogą spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych przez jednolite części wód i są
proponowane do uzyskania odstępstwa z art. 4 ust 7 RDW. Przykładowo realizacja inwestycji
dotyczących budowy, a także rozbudowy zbiorników małej retencji zalicza się do działań mających
na celu przeciwdziałanie skutkom suszy.
W planach zarządzania ryzykiem powodziowym - PZRP (Planie zarządzania ryzykiem powodziowym
dla obszaru dorzecza Odry i Planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego
Środkowej Odry) dokonano wskazania rozwiązań mających na celu ochronę analizowanego obszaru
przed powodzią. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że działania zawarte w tychże opracowaniach mają
w większości za zadanie zwiększanie retencji. Tym samym można uznać je za działania wspomagające
ochronę przed suszą. Wspomniane dokumenty (PZRP), podobnie jak plany gospodarowania wodami
i program wodno-środowiskowy kraju, można wskazać jako źródła danych pomocnych dla opracowania
katalogu działań na rzecz opracowania projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy. Opracowania
te nie stanowią jednak bezpośredniego instrumentu prawnego.
Innym strategicznym opracowaniem, istotnym dla podjęcia działań minimalizujących skutki zjawiska
suszy i poruszającym to zagadnienie, jest Krajowy program zwiększania lesistości zatwierdzony
23 czerwca 1995 roku. W latach: 2003, 2009 i 2014 opracowano jego kolejne aktualizacje. Celem
programu jest zapewnienie warunków do zwiększenia lesistości, czyli ustalenie priorytetów
ekologicznych, gospodarczych oraz opracowanie planu zalesień. Cele tego programu wpisują się więc
w projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy, ponieważ zwiększenie powierzchni leśnych przyczyni
się w sposób bezpośredni do wzrostu poziomu naturalnej retencji. Należy podkreślić, iż kompleksy leśne
pełnią niezwykle ważną rolę w obiegu wody w przyrodzie, przyczyniając się do spowolnienia odpływu
wody z obszaru.
Wśród dokumentów szczebla krajowego należy w tym miejscu wymienić Koncepcję Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju do roku 2030, która porusza kwestie zbliżone do zakresu analizowanego
projektu Planu w ramach następujących celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju:
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•

Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości
środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski;

•

Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty
bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających
zdolności obronne państwa.

Koncepcja ta odwołuje się w sposób bezpośredni do konieczności właściwego gospodarowania wodami
oraz adaptacji do zmian klimatu.
W temacie przeciwdziałania skutkom suszy istnieją także dokumenty szczebla regionalnego
i lokalnego. Do dokumentów tych zaliczane są między innymi: warunki korzystania z wód zlewni,
warunki korzystania z wód regionu wodnego, programy małej retencji, programy ochrony środowiska,
wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego, plany urządzenia lasu, plany urządzeniowo –
rolne gmin i wsi.
Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki korzystania z wód zlewni
są dokumentami szczebla regionalnego w zakresie gospodarki wodnej. Odwołują się one jedynie
w sposób pośredni do przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty te szczegółowo precyzują
wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych, priorytety
w zaspokajaniu potrzeb wodnych, a także wprowadzają ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze
regionu wodnego lub jego części bądź dla wskazanych JCW. Warunki korzystania z wód regionu
wodnego zostały ustanowione dla wszystkich regionów wodnych administrowanych przez RZGW
we Wrocławiu, natomiast warunki korzystania z wód zlewni sporządzono dla wybranych zlewni: Nysy
Kłodzkiej, Kaczawy, Małej Panwi, Bystrzycy, Bobru, Baryczy, Widawy.
Programy małej retencji to dokumenty ujmujące w sposób kompleksowy wielokierunkowe działania
(w tym w zakresie gromadzenia wody) w granicach zlewni rzecznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu
uwarunkowań przyrodniczych oraz gospodarczych. Programy te zawierają ocenę zasobów wodnych
oraz zestawienie przewidzianych do realizacji zbiorników retencyjnych. Dzięki temu stanowią ważne
narzędzie dla podejmowania działań zapobiegających skutkom suszy. Programy małej retencji
opracowano dla wszystkich województw obszaru administrowanego przez RZGW we Wrocławiu:
dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego oraz wielkopolskiego, jednak wszystkie były aktualne
do 2015 r. Obecnie przygotowywana jest aktualizacja programu małej retencji dla województwa
śląskiego.
Programy ochrony środowiska są dokumentami wymaganymi zgodnie z art. 17 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 672). Artykuł ten mówi
o obowiązku sporządzenia odpowiednich programów na szczeblu wojewódzkim, powiatowym oraz
gminnym. Zasadniczą funkcją programów ochrony środowiska jest właściwe zarządzanie środowiskiem
naturalnym, między innymi w odniesieniu do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami,
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ochrony powietrza, ziemi, gleby. Na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu opracowano
programy ochrony środowiska na obszarze województw: dolnośląskiego, lubuskiego, śląskiego,
opolskiego, wielkopolskiego. Programy te nawiązują pośrednio do zagadnienia ochrony przed suszą,
zaznaczając problem niewielkich zasobów wody i dużych wahań rocznego odpływu wody na danym
terenie. Może to stanowić podstawę w planowaniu właściwego zarządzania zasobami wodnymi na
omawianym obszarze.
Plany zagospodarowania przestrzennego dla województw objętych zakresem przedmiotowego
projektu Planu poruszają zagadnienia związane z suszą i przeciwdziałaniem jej skutkom (m.in. poprzez
zmniejszanie odpływu wód opadowych ze zlewni oraz wdrażanie różnych form retencji). Dokumenty
te wskazują także na potrzebę racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Główny cel tych
opracowań to stworzenie polityki przestrzennej województwa w zakresie wskazania podstawowych
elementów układu przestrzennego oraz ich wzajemnych zależności.
Na szczególną uwagę zasługują dokumenty takie jak: plany urządzenia lasu. Wskazane tam działania
zmierzają między innymi do zachowania naturalnych warunków wodnych w lasach, spowolnienia
odpływu wód, w tym zwiększenia retencji, a także pozostawienia w stanie nienaruszonym siedlisk
hydrogenicznych. W danych miejscach wskazuje się także konieczność budowy małych zbiorników
retencyjnych między innymi poprzez przegradzanie rowów melioracyjnych. Pozwala się również
na aktywność bobrów oraz zaleca się ochronę stawów bobrowych. Działanie te wpisują się więc
w ochronę przed suszą i wspomagają przeciwdziałanie temu zjawisku w danym regionie.
Plany urządzeniowo – rolne to dokumenty planistyczne szczebla lokalnego, w których
w szczególności poruszane są kwestie związane z rolnictwem, ale także z ochroną środowiska
naturalnego. Wskazywane są tu możliwości zachowania i ochrony walorów przyrodniczo-kulturowych
wsi. Jednym z głównych problemów poruszanych w tych dokumentach jest poprawa warunków wodnych
gleb oraz zagrożenie suszą.
Cele wskazane w powyższych dokumentach są zgodne z założeniami przyjętymi w analizowanym
projekcie Planu przeciwdziałania skutkom suszy. Uwzględnienie dokumentów szczebla krajowego,
regionalnego oraz lokalnego pozwoli na integralne wdrażanie zaplanowanych działań na obszarze
administrowanym przez RZGW we Wrocławiu.
Kolejny dokument, istotny dla analizowanego w niniejszym opracowaniu zagadnienia suszy, to
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020. Poprawa jakości
życia na obszarach wiejskich oraz racjonalne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa
i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju jest długookresowym głównym celem działań służących
rozwojowi obszarów wiejskich. Dążenie do osiągnięcia celu głównego tej strategii będzie możliwe dzięki
realizowaniu działań przypisanym do pięciu celów szczegółowych. W jeden z celów szczegółowych (Cel
5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich) wpisany jest kierunek:
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„Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa i rybactwa oraz zwiększanie
retencji wodnej”
Inny dokument zgodny z celami projektu PPSS to Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020. Jego celem głównym jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie
zasobami naturalnymi i działania w obszarze klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny terenów
wiejskich6. Program ten będzie realizował priorytety wyznaczone dla unijnej polityki rozwoju obszarów
wiejskich m.in. takie jak: „wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia
na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym”.
Zalesianie marginalnych gruntów rolnych przyczynia się do powiększenia istniejących kompleksów
leśnych, zwiększenia retencji wodnej, ograniczania procesów erozyjnych, a także poprawy
mikroklimatu, a tym samym wpisuje się w założenia analizowanego projektu PPSS.
Na uwagę zasługuje również program realizowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych:
„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach
leśnych na terenach nizinnych”. Celem projektu jest retencja wód na obszarach administrowanych
przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. W ramach programu będą budowane lub
modernizowane obiekty piętrzące bądź retencjonujące wodę między innymi takie jak: jazy, progi,
zastawki, mnichy, zbiorniki. Działania zawarte w programie będą dostosowywane do warunków
aktualnego stanu ekosystemu leśnego lub będą stymulować poprawę stanu przyrodniczego oraz
zwiększenie bioróżnorodności.
Program „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na

terenach górskich.

Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”
realizowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych jest wdrażany w priorytetowych obszarach
górskich zlewni. Biorą w nim udział niemalże wszystkie nadleśnictwa z terenów wyżynnych i górskich.
Prace polegają głównie na spowalnianiu i ograniczaniu gwałtownego spływu wód w potokach górskich
oraz spływu powierzchniowego. Oczekiwanym efektem ma być spowolnienie odpływu wody ze zlewni
górskich oraz wzrost retencjonowania wód opadowych w ściółce i glebie leśnej poprzez realizację
planowanych działań (m.in. budowę zbiorników, renaturyzację obszarów podmokłych).
Wspomniane powyżej dokumenty poziomu krajowego, regionalnego i lokalnego w rożnym stopniu
poruszają zagadnienia związane przedmiotowo oraz przestrzennie z problemem suszy i koniecznością
jej przeciwdziałania. Należy jednak podkreślić, że dokumenty te nie są precyzyjnie zorientowane
na walkę z problemem suszy, a jedynie pośrednio (poprzez wytyczane cele i działania powiązane
z niedoborem wód i zmianami klimatycznych) służą ochronie przed jej skutkami. Stąd też wobec
narastającego problemu suszy konieczne jest podjęcie działań ukierunkowanych w sposób właściwy
i kompleksowy na jego rozwiązanie, adekwatnie do lokalnej specyfiki występowania zjawiska niedoboru
wód.
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Stan środowiska, potencjalne zmiany tego stanu w przypadku

3.

braku realizacji projektowanego dokumentu oraz w przypadku
realizacji jego ustaleń
W niniejszym rozdziale podjęto próbę:


nakreślenia istniejących w środowisku uwarunkowań w zakresie poszczególnych komponentów
przyrody żywej i nieożywionej, istotnych dla realizacji zamierzeń projektowanego dokumentu,
wraz z ewentualnym wskazaniem problemów ochrony środowiska istotnych dla założeń
projektu PPSS Wrocław;



oszacowano potencjalne zmiany stwierdzonego stanu środowiska w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu;



oszacowano przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania
bezpośrednie,

pośrednie,

wtórne,

skumulowane,

krótkoterminowe,

średnioterminowe

i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, także w odniesieniu do ochrony
obszarów Natura 2000 oraz ich integralności.
Podsumowaniem dokonanej analizy jest MACIERZ ODDZIAŁYWANIA, stanowiąca Załącznik nr 4 do
niniejszej prognozy. Załącznik ten stanowi zbiór stwierdzonych potencjalnych oddziaływań wszystkich
typów działań wskazanych w Katalogu PPSS w odniesieniu do poszczególnych komponentów
środowiska.
Poniżej zawarto analizę bardziej szczegółową, zgodną z metodyką oceny zaprezentowaną w rozdziale
1.3. Metoda opracowania prognozy, odnoszącą się do wpływu ustaleń projektowanego dokumentu na
poszczególne komponenty środowiska.

3.1.

Ludzie, w tym jakość życia i zdrowia

3.1.1. Stan aktualny
Obszar administrowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu terytorialnie
obejmuje pięć województw (całe województwo dolnośląskie oraz częściowo województwa: opolskie,
wielkopolskie, lubuskie i śląskie).
Ponad 50% ludności analizowanego terenu (ok. 2.9 mln) zamieszkuje obszar województwa
dolnośląskiego. W pozostałych województwach wchodzących w obszar analizy szacunkowa liczba
mieszkańców gmin leżących na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu jest
następująca: woj. opolskie - około 937 tys. osób; wielkopolskie - około 633 tys. osób; lubuskie - około
648 tys. osób; śląskie - około 405 tys. osób7 (Rysunek 1).
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Rysunek 1. Zestawienie procentowe liczby ludności zamieszkującej obszar administrowany
przez RZGW we Wrocławiu, w podziale na województwa

woj.
śląskie
woj. wielkopolskie 7.3%
11.5%

woj. lubuskie
11.7%

woj. dolnośląskie
52.5%

woj. opolskie
17.0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Największe skupiska ludności koncentrują się w miastach będących jednocześnie stolicami
województw:
•

Wrocław - około 634 tys. – w województwie dolnośląskim;

•

Opole - około 120 tys. – w województwie opolskim;

•

Zielona Góra - około 119 tys. – w województwie lubuskim.

Największą część analizowanego obszaru zajmują tereny użytkowane rolniczo i wykazują dość
regularne rozmieszczenie. Zajmują one około 54 % całkowitej powierzchni obszaru8. Tereny leśne
przeważają

w

północno-wschodniej

części

przedmiotowego

obszaru,

a

tereny

najbardziej

przekształcone przez człowieka to obszary dużych miast, takich jak: Wrocław, Opole, Zielona Góra,
Legnica, Wałbrzych. Pod względem użytkowania terenu najmniejszy udział mają natomiast obszary
wodne oraz tereny podmokłe.
Potencjalne straty w wyniku wystąpienia skutków suszy mogą dotyczyć w szczególności następujących
sektorów gospodarki: rolnictwo, gospodarka leśna, gospodarka komunalna, przemysł, energetyka,
transport, turystyka.
Najbardziej narażony jest sektor rolnictwa, ponieważ wystąpienie negatywnych skutków suszy może
spowodować niedobory wód do celów rolniczych (nawodnień), a tym samym straty w uprawach rolnych.
Szczególnie niebezpieczne susze dla tego sektora przypadają na okres wzrostu roślin. Obszary
8

Identyfikacja na obszarze działania RZGW we Wrocławiu wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych wraz ze wskazaniem obszarów szczególnie narażonych,
IMGW-PIB, Wrocław 2015
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najsilniej narażone na wystąpienie skutków suszy rolniczej, na terenie RZGW we Wrocławiu, położone
są w centralnej i północnej jego części (w szczególności zlewnie Obrzycy, Przyodrza oraz Baryczy).
Gminy zlokalizowane w zlewniach Przyodrza, Nysy Kłodzkiej (północna część), Widawy, Baryczy, dla
których zidentyfikowano wysokie narażenie na

wystąpienie skutków suszy hydrologicznej,

charakteryzują się wysokim poborem wody na cele rolnicze. W przypadku narażenia na wystąpienie
skutków suszy hydrogeologicznej najbardziej zagrożone w sektorze rolnictwa są zlewnie Przyodrza
i Bystrzycy.
Należy wspomnieć również o sektorze gospodarki stawowej, a więc sektorze związanym z rolnictwem
i wymagającym znaczących poborów wód (na cele hodowlane). W przypadku wystąpienia zjawiska
suszy szczególnie zagrożona jest gospodarka rybacka, gdyż w sposób pośredni może dojść m.in.
do pogorszenia kondycji ryb hodowlanych, zwiększenia ryzyka chorób, a w nawet do wzrostu
śmiertelności ryb. Na omawianym obszarze znajduje się wiele terenów, które są słynne z hodowli ryb,
np. stawy Milickie położone w zlewni Baryczy, czy też stawy Przemkowskie - w zlewni Bobru.
Inny, niezwykle ważny dla społeczeństwa sektor to gospodarka komunalna i związany z nią pobór
wód na cele zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, a także inne cele socjalno-bytowe. Niedobory
wód powierzchniowych, będące skutkiem długotrwałej suszy hydrologicznej, mogą przyczynić się do
ograniczeń w możliwościach ujmowania tych wód. W przypadku poborów wód powierzchniowych na
potrzeby komunalne, większość z nich dotyczy południowej części analizowanego obszaru. Pobory wód
powierzchniowych dotyczą niewielkiej części poszczególnych zlewni, mimo tego większość z nich
dotyczy obszarów bardzo oraz silnie narażonych na skutki suszy hydrologicznej. Pobór wód na cele
zaopatrzenia ludności w wodę wykonywany jest za pomocą ujęć wód podziemnych oraz
powierzchniowych i cechuje się dość równomiernym rozkładem na terenie administrowanym przez
RZGW we Wrocławiu.
Kolejnym ważnym sektorem z punktu widzenia zasobów wodnych jest przemysł. Do gałęzi przemysłu,
pobierających znaczące ilości wód, należą m.in.: sektor paliwowo-energetyczny, metalurgiczny,
elektromaszynowy, chemiczny, mineralny, drzewno - papierniczy, lekki i spożywczy. Przeważnie pobór
na te cele pochodzi z wód powierzchniowych, jednak należy zwrócić uwagę na trend zwiększania
wykorzystania wód podziemnych na te potrzeby9. Na omawianym obszarze znajdują się duże ośrodki
przemysłowe. Zlokalizowany jest tutaj m.in. Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy – jeden z głównych
ośrodków eksploatacji miedzi na świecie, obszar tzw. Worka Turoszowskiego10, w skład którego
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Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i
Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy w ramach zadania „Przeprowadzenie aktualizacji dla zadania pn.: projekt Planu
przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze działania RZGW we Wrocławiu wraz z procedurą strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko”, Warszawa październik 2016
10 Hobot A. i in., Projekt pn. „Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce”. Etap I. Region wodny Środkowej Odry, MGGP, Kraków
2010
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wchodzi Kopalnia Węgla Brunatnego Turów oraz Wrocławski Okręg Przemysłowy, gdzie znajdują się
m.in. Zakłady Produkcji Samochodów w Jelczu.
Analizując natomiast sektor energetyki wodnej należy stwierdzić, iż pozostaje on pod negatywnym
wpływem zjawiska suszy. Głównie dotyczy to niedoborów zasobów wód powierzchniowych
pojawiających się przy wystąpieniu długotrwałej suszy hydrologicznej. Funkcjonowanie małych
elektrowni wodnych uzależnione jest częściowo od warunków atmosferycznych (zasilania cieków
opadami) oraz od obiektów retencyjnych znajdujących się powyżej tych budowli.
Pozostałe gałęzie gospodarki charakteryzują się nieznacznym poborem wód w porównaniu z powyżej
opisanymi sektorami.
Obszarem o odmiennej istocie gospodarowania wodą na analizowanym terenie jest Odrzańska Droga
Wodna. Niezwykle ważne jest jak najdłuższe retencjonowanie wody w zlewniach dopływów
bezpośrednich Odry w celu utrzymania wymaganych warunków żeglugowych na wyznaczonych
odcinkach. Negatywnym skutkiem suszy hydrologicznej jest ograniczenie, a nawet wyłączenie
możliwości wykorzystywania rzeki do transportu wodnego. Na całej długości drogi Odrzańskiej Drogi
Wodnej występują głównie obszary umiarkowanie oraz bardzo narażone na suszę hydrologiczną.
Należy podkreślić, iż poszczególne sektory gospodarki są ze sobą ściśle powiązane. Wystąpienie
zjawiska suszy może powodować negatywne skutki w sposób bezpośredni lub pośredni dla
użytkowników pobierających wody. Pojawienie się danego typu suszy może spowodować straty
ekonomiczne w różnych sektorach gospodarki. Wielkość strat zależy m.in. od stopnia powiązania
pomiędzy poszczególnymi sektorami gospodarki, czasu trwania i intensywności zjawiska, lokalizacji
i wielkości terenu objętego suszą.
Na analizowanym obszarze skrajnie suche warunki wystąpiły tylko w roku 1951, natomiast lata bardzo
suche wystąpiły w latach: 1951 – 1965, 1968 – 1973, 1975, 1976, 1978 – 1980, 1982 – 2006, 2008 –
2014, co stwierdzono za pomocą klasyfikacji wg Kaczorowskiej (lata z suszą meteorologiczną,
w przypadku deficytu opadów identyfikowanego w danych posterunkach)11.

Analiza występowania zjawiska suszy oraz hierarchizacja i identyfikacja obszarów narażonych na występowanie
skutków suszy na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu do Projektu Planu przeciwdziałania
skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy
w ramach zadania „Przeprowadzenie aktualizacji dla zadania pn.: projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy
na obszarze działania RZGW we Wrocławiu wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”,
Warszawa październik 2016
11
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Rysunek 2. Średnia liczba dni bez opadów w wieloleciu 1950-2014 na tle podziału
na województwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie Analizy występowania zjawiska suszy oraz hierarchizacji i identyfikacji obszarów
narażonych na występowanie skutków suszy na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu 11.

Na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu zidentyfikowano 16 gmin o najwyższym
stopniu zagrożenia wystąpieniem czterech typów susz (atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej,
hydrogeologicznej) (Tabela 2)12.
Tabela 2. Zestawienie gmin na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu
o najwyższym stopniu zagrożenia wystąpieniem czterech typów susz

L.p.

Kod
terytorialny

1

0209011

Nazwa gminy

Powiat

Województwo

Udział obszarów o
bardzo wysokim stopniu
zagrożenia suszą w
powierzchni gminy

Chojnów

legnicki

dolnośląskie

100%

wielkopolskie

100%

2

3022053

Rawicz

rawicki

3

3022013

Bojanowo

rawicki

wielkopolskie

100%

Leszno

m. Leszno

wielkopolskie

100%

Krobia

gostyński

wielkopolskie

99%

4
5

3063011
3004033

Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby
i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy w ramach zadania „Przeprowadzenie aktualizacji dla zadania pn.: projekt Planu
przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze działania RZGW we Wrocławiu wraz z procedurą strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko”, Warszawa październik 2016
12
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L.p.

Kod
terytorialny

6

3013022

Nazwa gminy

Powiat

Województwo

Udział obszarów o
bardzo wysokim stopniu
zagrożenia suszą w
powierzchni gminy

Lipno*

leszczyński

wielkopolskie

98%

wielkopolskie

98%

7

3022033

Miejska Górka

rawicki

8

3013043

Rydzyna

leszczyński

wielkopolskie

97%

wielkopolskie

95%

9

3013033

Osieczna*

leszczyński

10

3013052

Święciechowa

leszczyński

wielkopolskie

95%

11

0220023

Prusice

trzebnicki

dolnośląskie

90%

lubuskie

89%

12

0811021

Żary

żarski

13

0222013

Brzeg Dolny

wałowski

dolnośląskie

86%

14

3004073

Poniec

gostyński

wielkopolskie

85%

15

1609112

Tarnów
Opolski

opolski

opolskie

83%

16

0204013

Góra

górowski

dolnośląskie

83%

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 3. Klasy zagrożenia występowaniem wszystkich typów susz w odniesieniu do gmin,
z wyróżnieniem województw

Źródło: opracowanie własne
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Poza czynnikami atmosferycznymi do intensyfikowania skutków suszy przyczynia się również
działalność człowieka, która wynika z zapewniania jego potrzeb:
•

ujęcia wód podziemnych na cele np. zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
przemysłowych,

•

ujęcia wód powierzchniowych na cele np. gospodarki stawowej, nawodnień rolniczych,
energetyki,

•

odwodnienia kopalni przy wydobywaniu kopalin ze złoża, prowadzące do powstawania lejów
depresji.

3.1.2. Potencjalne zmiany stanu w przypadku braku realizacji projektu PPSS
Wszystkie działania zawarte w projekcie PPSS zostały dobrane w celu przeciwdziałania skutkom suszy
na wskazanym obszarze, w związku z czym odstąpienie od ich realizacji/wdrożenia będzie zawsze
wiązało się z wystąpieniem oddziaływania na jakość życia i zdrowie ludzi, zwłaszcza w perspektywie
długoterminowej, w której konsekwencje wystąpienia zjawiska suszy mogą stawać się coraz bardziej
dokuczliwe.
Zaniechanie działań ograniczających skutki suszy może przede wszystkim wiązać się ze stałym,
pogłębiającym się deficytem wody na analizowanym obszarze (a także w szerszym obszarowo
zasięgu), który w ogólnym rozrachunku doprowadzić może do nasilenia częstotliwości oraz pogłębienia
występujących już obecnie problemów takich jak: niedobory w zaopatrzeniu wody, spadek
bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszone plonowanie, pożary, zakażenia bakteriologiczne, straty
w gospodarce rolnej itd.
Dodatkowo wiele z działań zawartych w analizowanym dokumencie (dotyczy to przede wszystkim zadań
o charakterze inwestycji takich jak budowa zbiorników retencyjnych) pełni jednocześnie funkcje
przeciwpowodziowe. Tym samym zaniechanie ich realizacji może wiązać się z występowaniem lub
nasileniem

sytuacji

skutkujących

znacznymi

stratami

materialnymi

ludności

zamieszkującej

analizowany obszar (w razie wystąpienia stanów powodziowych), co należy uznać za zdecydowanie
niekorzystne oddziaływanie, które może wystąpić w perspektywie długoterminowej.

3.1.3. Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie,

wtórne,

skumulowane,

krótkoterminowe,

średnioterminowe

i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne wynikające
z realizacji projektu PPSS
Głównym celem realizacji projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy jest ograniczenie wystąpienia
negatywnych skutków zjawiska suszy i minimalizacja wszelkich jej efektów. Zamierzone skutki realizacji
powyższego celu przekładają się wprost na jakość życia i zdrowie ludzi oraz na zmniejszenie ryzyka
wystąpienia szeroko rozumianych strat materialnych wynikających z wystąpienia stanów niedoboru
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wody (lub też powodzi, zapobieganie którym jest funkcjonalnie powiązane z metodami stosowanymi
w przeciwdziałaniu skutkom suszy, przewidzianymi w analizowanym planie), mających wpływ na
samego człowieka jak i ogólnie rozumiane środowisko.
W niniejszej prognozie potencjalne oddziaływania wynikające z realizacji projektu PPSS Wrocław
w odniesieniu do aspektu ludzi i ich zdrowia oraz dóbr materialnych, rozpatrzono w podziale na
następujące typy działań: administracyjne, inwestycyjne, monitoring oraz metody analityczne,
wraz z podaniem przykładów działań z poszczególnych grup oraz uproszczoną analizą wynikającego
z ich wdrożenia potencjalnych oddziaływań. Podziału tego dokonano przy uwzględnieniu specyfiki
poszczególnych działań oraz charakteru narzędzi umożliwiających ich wdrożenie:
•

działania administracyjne - to wszelkie działania, za wdrożenie których odpowiedzialne są
organy administracji publicznej, a których efektem jest wydanie i wcielenie w życie dyspozycji,
przyjmującej zwykle postać decyzji/aktu prawnego (przykład tego typu działania z katalogu
PPSS Wrocław: Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie poboru wody,
Opracowanie planu awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w wodę,
Czasowy zakaz wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do celów innych niż socjalnobytowe).
Działania z tej grupy wywierają zarówno bezpośredni jak i pośredni wpływ na zdrowie i jakość
życia ludzi, a charakter oddziaływania w kontekście zamierzonych celów (przeciwdziałanie
skutkom suszy) należy uznać za pozytywny. Poszczególne działania, zwłaszcza metodycznie
powiązane z wprowadzaniem różnego rodzaju ograniczeń w korzystaniu z zasobów wodnych,
mogą

przekładać

się

na

występowanie

szeregu

uciążliwości

w

odniesieniu

do

jednostki/podmiotu oraz powodować krótkotrwałe oddziaływania negatywne, zwłaszcza
w zakresie dóbr materialnych (np. brak możliwości nawadniania pól na skutek wydanej decyzji
dotyczącej ograniczenia poboru wód może spowodować straty w plonach). Należy jednak
stwierdzić, że nadrzędny cel analizowanego dokumentu, a więc zatrzymanie w środowisku jak
największej ilości wody na wypadek wystąpienia suszy długotrwałej, przekłada się wprost na
jakość życia i zdrowie ludności, a także na zmniejszenie ryzyka wystąpienia strat materialnych
w skali całego obszaru objętego analizą.
•

działania inwestycyjne – to wszelkie zamierzenia o charakterze inwestycji, zwykle związane
z realizacją obiektu budowlanego lub też jego przekształceniem. Realizacja zadań, ze względu
na ich inwestycyjny charakter, może pośrednio negatywnie oddziaływać na jakość życia ludzi,
zwłaszcza poprzez hałas i wzrost zapylenia powietrza w trakcie budowy, na skutek prowadzenia
prac budowlanych i wykorzystania ciężkiego sprzętu. Oddziaływanie to będzie miało jednak
przede wszystkim charakter lokalny i krótkotrwały, który ustąpi wraz z zakończeniem etapu
realizacji inwestycji. Jako przykład działań zaliczonych do tej grupy wymienić można
następujące inwestycje: Budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych,
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Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Widawie, Odtwarzanie starorzeczy i obszarów
bagiennych jako naturalnych zbiorników retencyjnych/ zachowanie bądź odtwarzanie
naturalnych terenów retencyjnych takich jak torfowiska, lasy łęgowe, łąki wilgotne, rozlewiska.
Realizacja działań inwestycyjnych służyć ma bezpośredniemu zmniejszeniu strat materialnych
w stanach występowania suszy, a także prowadzeniu długoterminowej retencji, której
wykorzystanie w razie wystąpienia suszy będzie miało znaczenie dla wszystkich jej „odbiorców”
– ludności, rolnictwa, przemysłu, żeglugi, rekreacji oraz energetyki.
W Załączniku 5 - Zestawienie zadań z Programu PPSS Wrocław polegających na budowie
obiektów małej lub dużej retencji wraz z podaniem ich charakterystyki zawarto
szczegółowe (adekwatnie do stopnia zaawansowania prac związanych z procesem
inwestycyjnym) informacje na temat planowanych do realizacji obiektów retencyjnych oraz ich
zasadności. W kontekście wpływu ustaleń PPSS Wrocław na zdrowie i życie ludzi inwestycje te
mają szczególne znaczenie – ich celowość podyktowana jest wyraźną potrzebą, popartą
analizą przeprowadzoną na etapie opracowania strategicznych programów rangi krajowej
takich jak aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry czy też
Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.
•

monitoring oraz metody analityczne – do tej kategorii zaliczone zostały działania związane
z prowadzeniem monitoringów, prognozowaniem oraz wdrażaniem systemów ostrzegania,
a także edukacją w zakresie gospodarowania wodą (działania realizowane przede wszystkim
w ramach programów finansowanych z funduszy państwowych).
Prognozuje się, iż działania z tej grupy będą miały jednoznaczny charakter pozytywny,
a perspektywę oddziaływań należy uznać za długoterminową. Działania z tej grupy mają służyć
w pierwszej kolejności usprawnieniu systemu reagowania w razie wystąpienia stanów suszy,
a także propagacji wśród społeczeństwa wiedzy w zakresie ogólnie rozumianego pojęcia
racjonalnego wykorzystania wody, co ma w perspektywie długoterminowej przynieść pozytywne
efekty w zakresie gospodarki wodnej poprzez wzrost poszanowania tego zasobu naturalnego
przez społeczeństwo.

W treści poniżej zaprezentowano odniesienie do potencjalnych oddziaływań wynikających z realizacji
poszczególnych typów działań zawartych w Programie działań do projektu PPSS Wrocław (na
podstawie konkretnych przykładów), z zachowaniem omówionego wcześniej podziału na grupy działań:
działania administracyjne, inwestycyjne oraz monitoring i metody analityczne:
Działania administracyjne
Działanie o charakterze ponadregionalnym – 10K - Opracowanie planu awaryjnego/alternatywnego
sposobu zaopatrywania ludności w wodę (awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi,
beczkowozy itp.) poprzez odpowiednie, szczegółowe planowanie w sposób pośredni przyczyni się do
zapewnienia ludności dostępu do wody w sytuacji kryzysowej. Działanie to ma na celu ograniczenie
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negatywnych skutków suszy, a więc efektów niepożądanych zarówno na płaszczyźnie społecznej jak
i ekonomiczno-gospodarczej.
Działanie o charakterze ponadregionalnym – 30D - Ponowne wykorzystanie wód, w tym wód po
oczyszczeniu ścieków oraz wód opadowych przyczyni się pośrednio do oszczędnego gospodarowania
zasobami wodnymi oraz wpłynie wprost na zwiększoną niezawodność dostaw wody do celów
komunalnych, co stanowić będzie jednoznacznie pozytywne oddziaływanie na omawiany komponent.
Działanie o charakterze regionalnym – 1B - Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie
poboru wody może spowodować wśród ludności niezadowolenie społeczne w okresie zastosowania
tego typu działania, przede wszystkim z racji związanych z nim niedogodności w odniesieniu do
jednostki (człowieka). Należy podkreślić jednak, że będzie to oddziaływanie wyłącznie krótkotrwałe
i ograniczone do wystąpienia zjawiska suszy, a korzyści z wdrożenia są niewspółmiernie wyższe od
przewidywanych oddziaływań o charakterze negatywnym. Potencjalny negatywny wpływ może być
odczuwalny m.in. przez użytkowników sieci wodociągowych, oczyszczalnie ścieków czy też małe
elektrownie wodne (w przypadku których zastosowanie wskazanego działania może skutkować
spadkiem produkcji energii elektrycznej). Z uwagi jednak na aspekt bezpieczeństwa w zakresie
zapewnienia dostępu do wody na cele bytowe, działanie to będzie miało pozytywny wpływ na omawiany
tu komponent. W czasie wystąpienia zjawiska suszy działanie to zapewni dostęp do odpowiednich
zasobów wody najbardziej zasadnym podmiotom i użytkownikom.
Działania administracyjne mają przeważnie wymiar działań bieżących, które wdrażane są w momencie
wystąpienia zagrożenia suszą lub jej skutkami. Wiążą się one często z wprowadzeniem bezpośrednich
ograniczeń w wykorzystaniu dostępnych źródeł wody i mogą powodować niezadowolenie wszystkich
grup użytkowników zasobu jakim jest woda. Należy jednak podkreślić, że działania te są ograniczone
w czasie, a przyświecający im cel stanowi niezaprzeczalną korzyść w odniesieniu do komponentu życia
i zdrowia ludzi.
Działania inwestycyjne
Wdrożenie działania o charakterze regionalnym – 12K - Budowa ujęć wód podziemnych dla
nawadniania użytków rolnych ma na celu zabezpieczenie zasobów wodnych dla potrzeb rolnictwa,
dzięki czemu w przypadku wystąpienia suszy zapewniony zostanie dostęp do wód dla tej gałęzi
działalności gospodarczej. Realizacja działania sprzyjać będzie ograniczeniu strat materialnych,
a pośrednio przyczyni się również do rozwoju gospodarki (poprzez wpływ na wielkość produkcji rolnej).
Budowa ujęć wód podziemnych we wskazanych w projekcie PPSS lokalizacjach (gminach) pozwoli na
eliminację, a przynajmniej ograniczenie zagrożenia niedoboru wód dla potrzeb rolnictwa w sytuacji
suszy i braku możliwości jej pozyskania z dotychczasowych źródeł.
Podobne znaczenie oraz pozytywne skutki będzie miała realizacja działań polegających na 11K –
Budowie i modernizacji ujęć wód podziemnych dla zabezpieczenia wody do picia, które to działanie
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przewidziane jest w 29 gminach na obszarze objętym opracowaniem Planu. Bezpieczeństwo w zakresie
zapewnienia dostępu do wody pitnej o odpowiedniej jakości będzie miało zdecydowanie pozytywny
wpływ na ludność, a pośrednio także na dobra materialne.
Specyficzną grupą działań są przewidziane do realizacji obiekty retencji, w tym m.in. 15D - Budowa
zbiornika wodnego Rokosowo na rzece Rów Polski, prawym dopływie Baryczy. Realizacja zadania
pozwoli na retencjonowanie wody na potrzeby prowadzenia nawodnień rolniczych, wykorzystanie wody
i terenów wokół zbiornika dla wędkarstwa, a jednocześnie ochronę przed powodzią mieszkańców
miasta Poniec i Rydzyna (co stanowi nadrzędny cel wskazanej tu inwestycji oraz faktyczne
uzasadnienie jej realizacji). Dzięki piętrzeniu wody na jazie dolnym oraz zasileniu przez przepust wałowy
rowów melioracyjnych realizowane będzie nawadnianie terenów rolnych na lewym brzegu cieku Rów
Polski (obszar użytków zielonych o powierzchni ok. 211 ha), co z pewnością w sposób pośredni wpłynie
pozytywnie na omawiany komponent.
W fazie budowy inwestycji mogą wystąpić uciążliwości związane z wykonywaniem robót budowlanych,
co stanowić będzie negatywne lecz krótkotrwałe oddziaływanie na jakość życia ludzi, niewspółmierne
z profitami wynikającymi z powstania omawianego obiektu. W celu zapewnienia właściwego komfortu
akustycznego na terenach zabudowy mieszkaniowej wszystkie prace wykonywane będą w porze
dziennej, zgodnie z dobrą praktyką prowadzenia prac budowlanych na obszarach chronionych pod
względem akustycznym.
29D - Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze wpłynie w sposób zdecydowanie pozytywny
na jakość życia i zdrowie ludzi poprzez zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego oraz zapobieganie
skutkom suszy (realizacja zbiornika spowoduje m.in. podniesienie poziomu wód gruntowych powyżej
lokalizacji stopnia, a tym samym zwiększone zostaną zasoby wody w gruncie, które uległy
zdecydowanemu obniżeniu w związku z wcześniejszą budową na rzece Odrze stopnia wodnego Brzeg
Dolny). Dzięki przywróceniu poziomu wód gruntowych i zapewnieniu zróżnicowanego piętrzenia na
stopniu Malczyce zahamowany zostanie proces przesuszania gruntów położonych poniżej stopnia
Brzeg Dolny. Realizacja powyższego zadania pozwoli także na zabezpieczenie obecnie zagrożonej
stateczności stopnia wodnego w Brzegu Dolnym, a więc wpłynie pośrednio pozytywnie na wzrost
bezpieczeństwa ludności. Ponadto umożliwione będzie korzystanie z drogi wodnej Odry na pewnym
odcinku pomiędzy wspomnianymi stopniami wodnymi, co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój
transportu i żeglugi śródlądowej.
Decyzja o realizacji ujętych w PPSS Wrocław inwestycji o charakterze zbiorników tzw. dużej retencji
podyktowana jest uzasadnioną potrzebą i każdorazowo poparta wielostopniową analizą. Wszystkie
z inwestycji tego typu znalazły się w aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry z 2016r. oraz Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.
Monitoring oraz metody analityczne, edukacja
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Przewiduje się, iż w odniesieniu do zdrowia i życia ludzi oraz dóbr materialnych, realizacja działań
zaliczonych do wskazanej kategorii będzie wiązać się wyłącznie z oddziaływaniami o charakterze
pozytywnym, bezpośrednim oraz pośrednim. Działania dotyczące monitoringu i prognozowania
przyczynią się do podjęcia odpowiednich działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu
suszy, doskonalenia systemów ostrzegania przed wystąpieniem tego zjawiska oraz usprawnienie metod
minimalizacji jego efektów.
Działanie o charakterze ponadregionalnym – 26D - Edukacja i zwiększanie świadomości społeczeństwa
będzie oddziaływało w sposób pośredni pozytywny na omawiany komponent poprzez systematyczne
budowanie postaw oraz nawyków, które mogą przyczynić się do zwiększenia poszanowania zasobów
wodnych. Działanie to może pośrednio pozytywnie (w perspektywie długoterminowej) oddziaływać na
racjonalną gospodarkę zasobami wodnymi.
Przewidziane w programie działań zadania mają na celu łagodzenie efektów zjawiska, które w sposób
bezpośredni i na każdym poziomie funkcjonowania człowieka jako jednostki oraz społeczeństwa,
wywiera szereg niekorzystnych oddziaływań. Należy więc jednoznacznie stwierdzić, że projektowany
dokument służyć ma przede wszystkim pozytywnym efektom w odniesieniu do jakości życia i zdrowia
ludzi przyczyniając się m.in. do zmniejszenia zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, ograniczenia ryzyka
wystąpienia strat materialnych, ograniczenia ryzyka pogarszania się stanu i jakości wód oraz utrzymania
bezpieczeństwa i stabilności w funkcjonowaniu urządzeń wodnych. Ponadto w perspektywie
długoterminowej realizacja programu działań sprzyjać może wzrostowi rozwoju gospodarczego.

3.2.

Różnorodność biologiczna, flora i fauna

3.2.1.

Stan aktualny

Formy ochrony przyrody
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.) definiuje szereg
form prawnej ochrony przyrody. Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu charakteryzuje się
znaczącą ilością tych obszarów, objętych ochroną ze względu na szczególne walory przyrodnicze.
Spośród obszarów chronionych na analizowanym obszarze można wyróżnić m.in.:


2 parki narodowe,



161 obszarów sieci Natura 2000 (w tym 144 OZW - obszary o znaczeniu wspólnotowym i 17
OSO - obszary specjalnej ochrony ptaków),



139 rezerwatów przyrody,



20 parków krajobrazowych,



54 obszary chronionego krajobrazu,



34 zespoły przyrodniczo – krajobrazowe,



468 użytków ekologicznych.
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Przestrzenne rozmieszczenie obszarów chronionych przedstawia Rysunek 4.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2015 poz. 1651 ze zm.), dla
obszarów chronionych sporządza się i realizuje: plany ochrony (dla rezerwatów przyrody, parków
narodowych, parków krajobrazowych), plany zadań ochronnych (dla obszarów Natura 2000), zadania
ochronne (dla parków narodowych, rezerwatów) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony gatunków
roślin i zwierząt oraz siedlisk znajdujących się na ich terenie. Zapisy zawarte w tych dokumentach były
podstawą do dalszych analiz wykonywanych w ramach przedmiotowego opracowania.
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Rysunek 4. Formy ochrony przyrody na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Fauna i flora
Na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu występuje wiele gatunków zarówno fauny jak
i flory, objętych ochroną gatunkową. Dla wielu z nich rozwój oraz prawidłowe funkcjonowanie populacji
zdolnej do rozrodu w znacznym stopniu uzależnione jest od określonych stosunków wodnych w ich
środowisku naturalnym. Występuje tu również wiele siedlisk chronionych w tym również siedliska
zależne od wód. Zestawienie chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk występujących na
obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przedstawiają
tabele (Tabela 4, Tabela 3).
Tabela 3. Wykaz gatunków fauny i flory zależnych od wód występujących na obszarze
administrowanym przez RZGW we Wrocławiu
Lp.

Gatunek

1

wilk Canis lupus

Ssaki
2

nocek łydkowłosy Myotis dasycneme

3

mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii

4

suseł moręgowany Spermophilus citellus

5

wydra Lutra lutra

6

bóbr europejski Castor fiber
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Lp.

Gatunek
Ptaki

1

łabędź niemy Cygnus olor

2

szlamnik rycyk Limosa Limosa

3

kania czarna Milvus migrans

4

podgorzałka Aythya nyroca

5

głowienka Aythya ferina

6

czernica Aythya fuligula

7

łabędź krzykliwy Cygnus cygnus

8

bocian biały Ciconia ciconia

9

bocian czarny Ciconia nigra

10

ślepowron Nycticorax nicticorax

11

bączek Ixobrychus minutus

12

gągoł Bucephala clangula

13

bąk Botaurus stellaris

14

perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena

15

perkoz zausznik Podiceps nigricollis

16

żuraw Grus grus

17

derkacz Crex crex

18

zielonka Porzana parva

19

kropiatka Porzana porzana

20

krakwa Anas strepera

21

gęgawa Anser anser

22

głuszec Tetrao urogallus

23

cietrzew Tetrao tetrix

24

rybołów Pandion haliaetus

25

błotniak stawowy Circus aeruginosus

26

wąsatka Panurus biarmicus

27

bielik Haliaeetus albicilla

28

kania ruda Milvus milvus

29

wodniczka Acrocephalus paludicola

30

podróżniczek Luscinia svecica

31

zimorodek Alcedo atthis

32

rybitwa czarna Chlidonias niger

33

rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus

34

rybitwa białoczelna Sterna albifrons

35

rybitwa rzeczna Sterna hirundo

36

mewa czarnogłowa Larus melanocephalus

37

biegus zmienny Calidris alpina schinzii

38

rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus

39

biegus malutki Calidris minuta

40

gęś zbożowa Anser fabalis

41

płaskonos zwyczajny Anas clypeata

42

krzyżówka Anas platyrhynchos

43

czapla siwa Ardea cinerea

44

cyranka Anas querquedula

45

nurogęś Mergus merganser
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Lp.

Gatunek

46

czajka Vanellus vanellus

47

kulik wielki Numenius arquata

48

śmieszka Larus ridibundus

49

gęś białoczelna Anser albifrons

50

ohar Tadorna tadorna

51

łyska Fulica atra

52

perkoz dwuczuby Podiceps cristatus

53

pluszcz Cinclus cinclus

54

wodnik Rallus aquaticus
Płazy

1

kumak górski Bombina variegata

2

kumak nizinny Bombina bombina

3

rzekotka drzewna Hyla arborea

4

ropucha szara Bufo bufo

5

żaba trawna Rana temporaria

6

żaba wodna Pelophylax esculentus = Rana esculenta

7

salamandra plamista Salamandra salamandra

8

traszka grzebieniasta Triturus cristatus

9

traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris = Triturus vulgaris

10

traszka górska Ichthyosaura alpestris = Triturus alpestris
Gady

1

żółw błotny Emys orbicularis

2

jaszczurka zwinka Lacerta agilis

3

jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara

4

padalec zwyczajny Anguis fragilis

5

zaskroniec zwyczajny Natrix natrix

6

żmija zygzakowata Vipera berus
Ryby

1

łosoś atlantycki Salmo salar

2

koza złotawa Sabanejewia aurata

3

piskorz Misgurnus fossilis

4

koza Cobitis taenia

5

różanka Rhodeus sericeus amarus

6

kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus

7

minóg strumieniowy Lampetra planeri

8

głowacz białopłetwy Cottus gobio

9

boleń Aspius aspius
Mięczaki

1

poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana

2

poczwarówka zwężona Vertigo angustior
Owady

1

trzepla zielona Ophiogomplus cecilia

2

zalotka większa Leucrrhinia pectoralis

3

czerwończyk fioletek Lycaena helle

4

czerwończyk nieparek Lycaena dispar

5

modraszek telejus Maculinea teleius
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Lp.

Gatunek

6

modraszek nausitous Maculinea nausithous

7

przeplatka aurinia Euphydryas aurinia

8

przeplatka maturna Euphydryas maturna

9

biegacz urozmaicony Carabus variolosus

10

szklarnik leśny Cordulegaster boltonii
Rośliny

1

widłoząb zielony Dicranum viride

2

sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus

3

selery błotne Apium repens

4

kalezja dziewięciornikowata Caldesia parnassifolia

5

mieczyk błotny Gladiolis palustris

6

lipiennik Loesela Liparis loeseli

7

elisma wodna Luronium natans

8

gnidosz sudecki Pedicularis sudetica

9

koleantus delikatny Coleanthus subtilis

10

salwinia pływająca Salvinia Natans

11

kotewka orzech wodny Trapa natans

12

długosz królewski Osmunda regalis

13

pióropusznik strusi Matteucia struthiopteris

14

języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium

15

wrzosiec bagienny Erica tetralix

16

bagno zwyczajne Rhododendron tomentosum Harmaja = ledum palustre

17

woskownica europejska Myrica gale

18

przygiełka brunatna Rhynchospora fusca

19

bezlist okrywowy Bauxmia viridis

Źródło: opracowanie własne na podstawie Standardowych Formularzy Danych obszarów Natura 2000 występujących w granicach
obszaru administrowanego przez RZGW we Wrocławiu

Tabela 4. Wykaz siedlisk przyrodniczych zależnych od wód występujących na obszarze
administrowanym przez RZGW we Wrocławiu
Kod siedliska
3110

Nazwa siedliska

3140

Jeziora lobeliowe
Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto–
Nanojuncetea
Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienicowymi

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne z grążelami, rdestnicami

3160

Naturalne dystroficzne zbiorniki wodne

3220

Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków

3260

Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników

3270

Zalewane muliste brzegi rzek

4010

Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym

*6120

Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

6430

Ziołorośla górskie i nadrzeczne

6440

Łąki selernicowe

3130
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Kod siedliska

Nazwa siedliska

6510

Niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

7120

Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska

7150

Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion

7210

Torfowiska nakredowe

*7220

Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

91D0

Bory i lasy bagienne

*91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie Standardowych Formularzy Danych obszarów Natura 2000 występujących w granicach
obszaru administrowanego przez RZGW we Wrocławiu

Korytarze ekologiczne
Korytarz ekologiczny jest obszarem umożliwiającym migrację organizmów między siedliskami. Pełni on
niezwykle istotną rolę dla zachowania bioróżnorodności. Stanowi niejednokrotnie jedyną możliwość
przeciwdziałania negatywnym skutkom fragmentacji środowiska naturalnego. Z uwagi na to ochrona
korytarzy ekologicznych jest bardzo istotna, gdyż umożliwia zachowanie i prawidłowe funkcjonowanie
lokalnych populacji.
Na analizowanym obszarze funkcjonują główne oraz krajowe (uzupełniające) korytarze ekologiczne,
które obejmują przede wszystkim koryta rzek i związane z nimi siedliska hydrogeniczne, czy też obszary
górskie. Poniższy rysunek (Rysunek 5) przedstawia przestrzenne rozmieszczenie korytarzy
ekologicznych na terenie administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu.
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Rysunek 5. Korytarze ekologiczne na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

Źródło: opracowanie własne na podstawie Programu Ochrony niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos w Polsce. Załącznik C,
Selva T i in., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2011

Do niezwykle ważnych korytarzy ekologicznych zaliczane są doliny rzeczne oraz rzeki, które stanowią
istotne szlaki komunikacyjne zarówno dla zwierząt, jak i roślin. Wskazanym jest więc zachowanie rzek
wraz z dolinami w jak najbardziej naturalnym stanie lub przywrócenie warunków do jak najbardziej
zbliżonych do naturalnych.
Na obszarze kraju wyróżniono siedem korytarzy głównych zapewniających łączność ekologiczną
również na skalę międzynarodową. Każdy z nich uzupełniono o sieć dodatkowych odnóg (tzw. korytarzy
uzupełniających). Zapewnia to połączenie wszystkich ważniejszych obszarów chronionych w danym
rejonie kraju. Dogodne warunki do rekolonizacji niektórych obszarów przez rzadkie gatunki roślin oraz
zwierząt stwarza bogata sieć korytarzy ekologicznych.
Na analizowanym obszarze zlokalizowane są dwa główne korytarze ekologiczne (o znaczeniu
międzynarodowym): Korytarz Zachodni (KZ) i Korytarz Południowo-Centralny (KPdC).
Kompleksy leśne Polski Zachodniej13, od Sudetów poprzez Bory Dolnośląskie i Lasy Zielonogórskie po
Puszczę Rzepińską i Park Narodowy Ujście Warty tworzą Korytarz Zachodni. Do większych rzek

13

http://natura2000.fwie.pl
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z obszaru administrowanego przez RZGW we Wrocławiu, w zasięgu przedmiotowego korytarza,
zaliczane są głównie: Bóbr i Kwisa.
Korytarz Południowo-Centralny obejmuje natomiast Roztocze, Puszczę Solską z Lasami Janowskimi,
a potem przechodzi lasami wzdłuż doliny Wisły. Następnie skręca na zachód i łukiem nad Puszczą
Świętokrzyską dochodzi do Przedborskiego oraz Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Poprzez Lasy
Lublinieckie i Bory Stobrawskie biegnie do Lasów Milickich, Doliny Baryczy, a swój koniec ma w Borach
Dolnośląskich.

3.2.2.

Potencjalne zmiany stanu w przypadku braku realizacji działań

Z punktu widzenia środowiska naturalnego zjawisko suszy może być traktowane jako naturalne zjawisko
przyrodnicze, które przyjmuje postać zagrożenia przede wszystkim wtedy, gdy w sposób negatywny
oddziałuje na+ działalność gospodarczą14. Jednakże potrzeba ochrony bioróżnorodności, zagrożonej
ekspansywną i niszczycielską działalnością człowieka (zwłaszcza niepohamowaną utratą siedlisk
naturalnych i związanym z tym ginięciem gatunków) warunkuje nowe spojrzenie na zjawisko suszy,
które obecnie stanowi realne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego.
Niedobory wody grożą pogorszeniem się stanu ekosystemów lądowych i wodnych. Wynikiem rosnącej
częstości pojawiania się susz jest z jednej strony narastające przesuszenie środowiska, a z drugiej
coraz częstsze pożary lasów i traw. Szczególnie niepokojące jest przekształcanie mokradłowych
ekosystemów w wilgotne, a nawet suche. Pociąga to za sobą zanikanie ostoi wielu gatunków zwierząt,
szczególnie płazów, i ubożenie biologicznej różnorodności. Pożary lasów to nie tylko strata materiału
drzewnego, ale utrata siedlisk roślin i zwierząt. Szczególnie cenne są stosunkowo nieliczne leśne
obszary mokradłowe15.
Bezpośrednie oddziaływanie skutków suszy w odniesieniu do środowiska naturalnego dotyczy przede
wszystkim następujących elementów:
•

wilgotności glebowej,

•

poziomu wód podziemnych,

•

wydajności źródeł,

•

wielkości przepływów w rzekach,

•

wielkości odpływu całkowitego,

•

poziomu wód w jeziorach,

•

poziomu wód w zbiornikach retencyjnych.

Współczesne Problemy Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monografie nr 3p, 2012,
W. Mioduszewski „Zjawiska ekstremalne w przyrodzie – susze i powodzie”
15 Zagrożenia związane z niedoborem wody. Nauka 1/2014 str. 149-172. A. Kędziora, M. KępińskaKasprzak, P. Kowalczak, Z.W. Kundzewicz, A. T. Miler, E. Pierzgalski, T. Tokarczyk
14
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Z kolei wylistowane powyżej elementy, stanowiące jednocześnie parametry jakości środowiska
przyrodniczego, mają pośrednie przełożenie na: jakość wód, wielkość produkcji roślinnej, stan
zachowania siedlisk oraz warunki bytowania dla gatunków.
Przyrodnicze uwarunkowania analizowanego w niniejszym opracowaniu obszaru – obecność cennych
siedlisk, flory i fauny, w tym także zależnych od wód, czynią go obszarem interesującym, jak również
wrażliwym na zjawisko suszy. Na zamieszczonej poniżej rycinie (Rysunek 6) zaprezentowano rozkład
obszarów najbardziej wartościowych pod względem przyrodniczym – zgodnie z ustawą o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2134) objętych jedną z następujących form ochrony przyrody: obszary
specjalnej ochrony ptaków, obszary o znaczeniu dla Wspólnoty, rezerwaty, parki narodowe, parki
krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu – na tle mapy zagrożenia występowaniem na
obszarze opracowania wszystkich czterech zdefiniowanych w PPSS typów suszy. Z ilustracji tej
w sposób jednoznaczny wynika, iż problem suszy dotyczy większości obszarów chronionych
w granicach terenu administrowanego przez RZGW we Wrocławiu i w znacznej części obejmuje
najwyższe poziomy zagrożenia występowaniem suszy (bardzo wysoki, wysoki, znaczny). Mając na
uwadze powyższe należy stwierdzić, że zaniechanie przewidzianych w projektowanym dokumencie
działań, służących ograniczeniu negatywnych skutków suszy, będzie oddziaływać także na
różnorodność flory, fauny i siedlisk występujących na analizowanym obszarze. Zaznaczone na rysunku
poniżej obszary chronione stanowią tereny szczególnej koncentracji bioróżnorodności, w których
priorytetem jest podtrzymanie mechanizmów działania przyrody i zdolności do przetrwania
w zmieniającym się środowisku.
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Rysunek 6. Położenie obszarów chronionych (wybranych form) na tle zagrożenia
występowaniem wszystkich czterech typów suszy, określonego w projekcie PPSS Wrocław

Źródło: opracowanie własne

Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze administrowanym przez RZGW we
Wrocławiu wskazuje kierunki działań mających na celu minimalizację negatywnych efektów związanych
z wystąpieniem zjawiska suszy. Program działań projektu PPSS Wrocław stanowi zbiór różnorodnych
narzędzi, które swoim zasięgiem obejmują nie tylko obszary gospodarczej działalności człowieka, ale
w sposób bezpośredni dotyczą także obszarów naturalnych, stanowiących ostoje bioróżnorodności
w skali regionu i kraju. Tempo zmian w obrębie bioróżnorodności, jej gwałtowny spadek (obserwowany
zwłaszcza w skali globalnej, jednakże stanowiący poważny problem także w skali kraju i regionu),
determinuje konieczność podejmowania wszelkich działań, na każdej możliwej płaszczyźnie. Mając na
uwadze powyższe należy przypuszczać, iż zaniechanie podejmowania wysiłków mających na celu
ograniczenie efektów suszy, ich natężenia i zasięgu (na każdym poziomie intensywności tego zjawiska)
potencjalnie może przyczynić się do dalszego ubożenia różnorodności biologicznej na analizowanym
obszarze, a z pewnością stanowić będzie poważne zaniedbanie w walce z jej postępującą degradacją.
W zakresie oddziaływania na różnorodność biologiczną, odstąpienie od wypełnienia celów projektu
PPSS i wdrożenia przewidzianych w programie działań wiązać się będzie z utrwaleniem lub też
nasileniem obecnych już negatywnych trendów w środowisku, mających pośredni i bezpośredni wpływ
na utratę bogactwa przyrodniczego.
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Wszelkie działania mające na celu ograniczenie niekorzystnych zmian występujących w środowisku
naturalnym, będących następstwem działalności człowieka i mogących skutkować zaburzeniem
naturalnych procesów toczących się w świecie przyrody, należy uznać za pożądane w kontekście
ochrony bioróżnorodności i przeciwdziałaniu jej utracie.

3.2.3.

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne wynikające
z realizacji projektu PPSS

Analiza i ocena w zakresie potencjalnych skutków dla bioróżnorodności, wynikających z wdrożenia
ustaleń i propozycji projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze administrowanym
przez RZGW we Wrocławiu, przeprowadzone zostały w odniesieniu do poszczególnych typów działań
zawartych w Programie działań, stanowiącego kluczową część niniejszego projektu PPSS. Z uwagi na
charakter analizowanego dokumentu i jego ogólny charakter (zwłaszcza brak możliwości odniesienia
się do konkretnej lokalizacji przeważającej części proponowanych działań, co podyktowane jest
umiejscowieniem działań – w programie działań - wyłącznie poprzez wskazanie dedykowanej im
gminy/jednolitej części wód) przeprowadzona ocena potencjalnych oddziaływań sprowadza się przede
wszystkim do wskazania ogólnych tendencji wynikających z charakteru analizowanych działań.
W sposób bardziej szczegółowy odniesiono się do siedmiu zadań z Programu, polegających na budowie
zbiorników retencyjnych, których planowana lokalizacja jest dokładnie sprecyzowana.
W tym miejscu należy podkreślić, że poszczególne działania mają na celu przede wszystkim
przeciwdziałanie skutkom suszy w momencie jej wystąpienia oraz ograniczenie negatywnych
efektów tego zjawiska w dalszej perspektywie czasowej, co jest możliwe do osiągnięcia wyłącznie
w szerszej skali przestrzennej dzięki systematycznemu kształtowaniu (zwiększaniu) dyspozycyjnych
zasobów wodnych. Zasoby te stanowią podstawowe źródło wody dla ekosystemów naturalnych, a tym
samym warunkują możliwość bytowania fauny i flory, zwłaszcza gatunków i siedlisk zależnych od wód
tj. takich dla funkcjonowania których niezbędne jest zachowanie prawidłowych stosunków wodnych,
w szczególności poziomu wód gruntowych oraz jej parametrów fizyko – chemicznych.
Nadrzędny cel projektu Planu, a więc ograniczenie niedoboru wód na analizowanym obszarze oraz
zwiększenie zasobów wodnych w środowisku, ma szczególnie istotne znaczenie dla ochrony siedlisk
oraz gatunków zależnych od wód, który w perspektywie długoterminowej może w sposób wyraźny
wspomóc działania ochronne (realizowane w ramach innych programów, m.in. planów ochrony
obszarów Natura 2000) mające na celu zachowanie tychże siedlisk oraz ich przywrócenie do
prawidłowego funkcjonowania.
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W celu oszacowania wpływu wdrożenia poszczególnych zamierzeń wskazanych w katalogu działań
projektu Planu PPSS, przeprowadzono uproszczoną analizę katalogu działań w podziale na grupy
odnoszące się do charakteru planowanych działań: działania administracyjne, inwestycyjne,
monitoring oraz metody analityczne, wraz z podaniem przykładów działań.
•

działania administracyjne - to wszelkie działania, za wdrożenie których odpowiedzialne są
organy administracji publicznej, a których efektem jest wydanie i wcielenie w życie dyspozycji,
przyjmującej zwykle postać decyzji/aktu prawnego (przykład tego typu działania z katalogu
PPSS Wrocław: Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie poboru wody,
Opracowanie planu awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w wodę,
Czasowy zakaz wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do celów innych niż socjalnobytowe). Działania z tej grupy nie będą w sposób bezpośredni oddziaływać na bioróżnorodność
i elementy przyrody ożywionej. Ewentualne oddziaływania w tej grupie zadań należy uznać
wyłącznie za pośrednie i pozytywne (np. ograniczenie poboru wód może sprzyjać utrzymaniu
w ciekach poziomu wód zapewniającego właściwe funkcjonowanie ekosystemu – przepływu
nienaruszalnego - w stanach suszy).

•

działania inwestycyjne – to wszelkie zamierzenia o charakterze inwestycji, zwykle związane
z realizacją obiektu budowlanego lub też jego przekształceniem. Realizacja zadań, ze względu
na ich inwestycyjny charakter, będzie potencjalnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze
i bioróżnorodność skutek prowadzenia prac budowlanych i wykorzystania ciężkiego sprzętu.
Oddziaływanie to będzie miało jednak przede wszystkim charakter lokalny i krótkotrwały, który
ustąpi wraz z zakończeniem etapu realizacji inwestycji. Jako przykład działań zaliczonych do
tej grupy wymienić można następujące inwestycje: Budowa ujęć wód podziemnych dla
nawadniania użytków rolnych, Budowa zbiornika retencyjnego (np. na rzece Widawie),
Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych jako naturalnych zbiorników retencyjnych/
zachowanie bądź odtwarzanie naturalnych terenów retencyjnych takich jak torfowiska, lasy
łęgowe, łąki wilgotne, rozlewiska.
Skutki realizacji działań o charakterze inwestycji należy rozpatrywać w oparciu o lokalne
uwarunkowania danego obszaru, na którym

planowana jest inwestycja. Charakter

analizowanego dokumentu uniemożliwia dokonanie dokładnej oceny oddziaływania z uwagi na
brak przestrzennego umiejscowienia działań (poza siedmioma zbiornikami retencyjnymi, które
omówione zostaną w aspekcie wpływu na środowisko przyrodnicze w niniejszym rozdziale).
•

monitoring oraz metody analityczne – do tej kategorii zaliczone zostały działania związane
z prowadzeniem monitoringów, prognozowaniem oraz wdrażaniem systemów ostrzegania,
a także edukacją w zakresie gospodarowania wodą (działania realizowane przede wszystkim
w ramach programów finansowanych z funduszy państwowych).
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Prognozuje się, iż działania z tej grupy będą oddziaływały pośrednio pozytywnie w odniesieniu
do środowiska przyrodniczego (m.in. dzięki zwiększaniu świadomości społeczeństwa|
w zakresie proekologicznych działań, monitorowaniu stanu środowiska), a perspektywę
oddziaływań należy uznać za długoterminową. Z uwagi na brak bezpośrednich oddziaływań
negatywnych, a przewidywane wyłącznie pozytywne skutki w aspekcie wpływu zadań na
bioróżnorodność obszaru, w niniejszej części prognozy nie rozwinięto analizy tej grupy zadań
ujętych w katalogu PPSS Wrocław.
Działania administracyjne
1B – Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie poboru wody – pozytywny wpływ na
omawiany komponent przejawia się poprzez umożliwienie zachowania przepływu nienaruszalnego
w ciekach (a w przyszłości przepływu środowiskowego) w okresie występowania zjawiska suszy
hydrologicznej, dzięki czemu utrzymane zostaje „zasilanie” cennych ekosystemów zależnych od wód
oraz dostarczenie podstawowych usług ekosystemowych. Pozytywny wpływ wynikający z realizacji
działania będzie odczuwalny również względem gatunków związanych z doliną rzeczną, dla których
stanowi ona miejsce bytowania, żerowania oraz rozrodu. Działanie to jest szczególnie istotne
w odniesieniu do ichtiofauny oraz innych grup zwierząt ścisłe związanych ze środowiskiem wodnym.
2B - Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie wprowadzania ścieków do wód albo do
ziemi – działanie to również w pozytywny sposób wpłynie na bioróżnorodność, w tym florę i faunę.
Ograniczenie wprowadzania ścieków do wód w okresie suszy (przede wszystkim hydrogeologicznej
i hydrologicznej), zapobiegnie gwałtownemu pogorszeniu się stanu wód i może znacznie ograniczyć
degradację warunków siedliskowych dla bytujących w cieku grup organizmów i siedlisk (np. makrofitów,
makrobezkręgowców bentosowych, ichtiofauny).
3B - Zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych – działanie to również
w sposób pozytywny wpłynie na bioróżnorodność (zwłaszcza gatunki zależne od wód) poprzez
dostosowanie funkcjonowania zbiorników do zaistniałej sytuacji pojawienia się suszy i uwzględnienie
potrzeby dostępności zasobów wodnych także ze względu na konieczność zachowania właściwego
stanu środowiska przyrodniczego.
7K – Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy – jego założeniem jest
uzależnienie ceny wody od jej dostępności, a także od intensywności zjawiska suszy. Działanie to
w sposób pośredni może pozytywnie wpływać na środowisko przyrodnicze poprzez wymuszenie na
użytkownikach wód bardziej racjonalnej, oszczędnej gospodarki zasobami wodnymi (zmniejszone
pobory) w okresie występowania suszy, a w związku z tym dostępność tych zasobów dla środowiska
przyrodniczego może stać się większa.
27D – Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych umożliwiających stosowanie działań
ograniczających skutki suszy. Realizacja tego działania, w sposób pośredni pozytywnie będzie
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oddziaływać na różnorodność poprzez możliwość wdrożenia wszystkich działań zmniejszających skutki
suszy, a także zwiększenie dostępności zasobów wodnych niezbędnych dla funkcjonowania
ekosystemów wodnych i zależnych od wód.
36B – Czasowe ograniczenie wstępu na tereny leśne – realizacja tego działania, w sposób pozytywny
(a dokładnie prewencyjny) będzie oddziaływać na bioróżnorodność poprzez ograniczenie zagrożenia
pożarowego i wynikającej z tego typu incydentów potencjalnej utraty bioróżnorodności na obszarach
lasów. Pośrednie oddziaływanie o charakterze pozytywnym związane będzie więc z ochroną przyrody
ekosystemów leśnych, siedlisk i występujących w nich gatunków.
42D – Realizacja działań zawartych w Planach Zadań Ochronnych (PZO) i Planach Ochrony (PO) –
realizacja tego działania w sposób istotnie pozytywny będzie wpływać na omawiany komponent,
poprzez ograniczenie negatywnych skutków suszy dla ekosystemów chronionych i od wód zależnych
(m.in. poprzez zwiększenie retencji). Ta grupa działań ujmuje szereg narzędzi ukierunkowanych na
przeciwdziałanie problemom zagrażającym stabilności gatunków/siedlisk występujących na danym
obszarze chronionym, które z uwagi na kierunek działania wpisują się w cel przeciwdziałania skutkom
suszy. Realizacja zadań w ramach tego punktu wiązać się będzie z niekwestionowanym pozytywnym
oddziaływaniem w odniesieniu do bioróżnorodności i zachowania właściwego stanu zasobów
przyrodniczych obszaru.
Działania inwestycyjne
Przewiduje się, że działania inwestycyjne będą w dwojaki sposób wpływać na bioróżnorodność. Z jednej
strony podjęcie wszelkich działań związanych ze zwiększeniem naturalnej retencji (m.in. działań 16D Zwiększanie retencji leśnej, 18D - Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych, 20D - Zwiększenie
retencji obszarów zurbanizowanych poprzez zwiększanie udziału powierzchni przepuszczalnych
poprzez

preferowane

w

obiektach

infrastruktury

na

obszarach

zabudowanych

materiałów

przepuszczalnych (…), 39K - Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych
i zurbanizowanych w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w Regionie
Wodnym Środkowej Odry , 40K - Analiza możliwości odtworzenia retencji dolinowej rzek poprzez
rozstaw wałów) może przede wszystkim pozytywnie wpływać w tym florę i faunę, zwłaszcza
w perspektywie długoterminowej. Stabilizacja stosunków wodnych, realizowana poprzez właściwie
budowaną retencję, zapewnia homeostazę ekosystemów, a przez to ich trwałość w środowisku.
Zwiększenie retencji na obszarach rolnych ma być realizowane m.in. poprzez przestrzeganie kodeksu
dobrych praktyk rolniczych, stałym zwiększaniu powierzchni użytków zielonych , leśnych, odtwarzaniu
śródpolnych zadrzewień i oczek wodnych. Wynikiem stosowania tego działania powinna być poprawa
bilansu wodnego na terenach rolnych, a także zmniejszenie strat w uprawach, które mogą być
spowodowane zjawiskiem suszy.
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W ramach działania 19D - Zwiększanie retencji leśnej możliwe jest zastosowanie szeregu metod
i narzędzi, które przyczyniają się do zwiększenia zasobów wodnych zdeponowanych w ekosystemach
leśnych, m.in.:


spowolnienie spływu wody po powierzchni terenu, w celu wydłużenia czasu infiltracji wody w głąb
profilu glebowego i tym samym zwiększenia zasobów wód podziemnych;



zwiększenie retencji wód powierzchniowych na terenach leśnych poprzez ograniczenie odpływu
wód w korytach cieków wodnych, zatrzymywanie okresowych nadmiarów wód w zbiornikach oraz
ochronę i renaturyzację mokradeł śródleśnych;



zwiększenie zdolności retencyjnych drzewostanów poprzez ich przebudowę i zwiększenie udziału
gatunków drzew o właściwościach magazynujących wodę oraz mniejszych potrzebach wodnych.

Wylistowane metody stanowią korzystne dla środowiska możliwości w zakresie retencjonowania wody
w ekosystemach leśnych, których głównym efektem jest spowolnienie obiegu wody w zlewniach oraz
renaturyzacja siedlisk podmokłych. Działanie to nie tylko stanowić będzie wypełnienie głównego celu
projektowanego dokumentu, ale też skutkować będzie szeregiem korzyści w odniesieniu do stanu
istniejących siedlisk, nie tylko leśnych.
Potencjalnie niekorzystne oddziaływania mogą wynikać z realizacji działań ujętych pod działaniem 35D
- Działanie o charakterze ponadregionalnym - Budowa nowych urządzeń wodnych (innych niż zbiorniki
retencyjne). Działanie to przypisane zostało niektórym gminom oraz jednolitym częściom wód,
zlokalizowanych na obszarze analizy. Realizacja inwestycji z tej kategorii wymagać będzie zajęcia
wskazanego terenu i przekształcenia w pewnym zakresie istniejących na nim warunków
(siedliskowych/przyrodniczych). Na ogólnym poziomie rozważań (a tylko taki jest możliwy z uwagi na
charakter analizowanego dokumentu) nie jest możliwe oszacowanie wpływu realizacji działania
i wykluczenie niekorzystnego wpływu na rośliny i zwierzęta, zwłaszcza na etapie prowadzenia prac
związanych z realizacją danej inwestycji. Wszelkie prace mechaniczne, prowadzone bezpośrednio
w korycie rzeki oraz jego otoczeniu, mogą powodować krótkotrwałe negatywne oddziaływanie na
gatunki zależne od wód (zwłaszcza przedstawicieli ichtiofauny oraz makrobezkręgowców).
Konsekwencją tego typu działań jest okresowy wzrost zmętnienia wody, który może rzutować na
zaburzenie naturalnych procesów życiowych występujących w cieku gatunków.
Działanie 29D - Alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej stanowi hasło ujmujące ogół
potencjalnych metod mających na celu zapewnienie możliwości żeglugowych na istniejących szlakach
śródlądowych. Program PPSS Wrocław nie definiuje konkretnych działań technicznych (poza jednym
pn. Budowa stopnia wodnego Malczyce, które dedykowane jest konkretnej lokalizacji i może być
rozpatrywane jako działanie inwestycyjne). Działanie 29D ujmuje w sobie ogół metod związanych
z funkcjonowaniem na rzece Odrze drogi wodnej i koniecznością zachowania warunków żeglownych
charakterystycznych dla danej klasy żeglowności (mogą to być działania takie jak: zmiana instrukcji
gospodarowania wodą na zbiornikach o funkcjach alimentacyjnych poprzez zwiększenie pojemności
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użytkowych, budowa stopni wodnych oraz kanalizacja odcinków rzeki). Na obecnym etapie
(opracowanie projektu PPSS Wrocław) brak jest informacji dotyczących konkretnych zamierzeń
w ramach wskazanego działania co uniemożliwia dokonanie choćby potencjalnej oceny ich wpływu na
środowisko. Ocena wpływu działania na środowisko musi odnosić się każdorazowo do konkretnego
zamierzenia inwestycyjnego i należy oprzeć ją na wiarygodnych materiałach (np. wstępnej koncepcji
inwestycji, studium wykonalności) i znajomości uwarunkowań lokalnych.
Inwestycja pn. Budowa stopnia wodnego Malczyce poddana została procedurze oceny oddziaływania
na środowisko i uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia (decyzja burmistrza Wołowa nr WIR.ET.7625/20/7,08/06 z dnia 22.01.2009r.). Zgodnie
z opracowanym dla niej raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko realizacja
i eksploatacja stopnia wodnego Malczyce nie wpłynie negatywnie lub znacząco na obszary chronione.
Ponadto spodziewany jest pozytywny wpływ na siedliska przyrodnicze o kodach: 3150, 3260, 3270,
6410, 6440, 91E0, 91F0, 6430. Pozytywne oddziaływania wynikają z zatrzymania erozji poniżej stopnia
Brzeg Dolny, utrzymania zróżnicowanego poziomu piętrzeń w ciągu roku, nawadniania kompleksu
leśnego koło Prawikowa, kanału odwadniająco - nawadniającego Zakrzów - Rzeczyca (odwadnianie
podczas okresów mokrych, nawadnianie podczas okresów suchych). Spodziewane są także
oddziaływania pozytywne w odniesieniu do gatunków ornitofauny: zimorodka, czapli siwej, łabędzia
krzykliwego, bielika, kani czarnej i rudej – budowa inwestycji sprzyjać będzie wzbogaceniu bazy
pokarmowej, poprawie warunków żerowiskowych oraz stanu ekologicznego stanowisk lęgowych.
Odrębnego omówienia wymagają działania techniczne związane z budową obiektów retencji: 14D Budowa obiektów tzw. dużej retencji oraz 15D - Budowa obiektów małej retencji, których efekty
w odniesieniu do ożywionych zasobów przyrodniczych mogą być pozytywne jak i negatywne,
o różnorodnej intensywności oddziaływania. Działania te mają na celu likwidację przyczyn i skutków
pogorszenia naturalnych stosunków wodnych, odtworzenie lub zachowanie istniejących obszarów
wodno-błotnych oraz przywrócenie zdolności retencyjnej zlewni rzecznych, a więc w sposób
bezpośredni pozytywny będzie wpływać na ochronę siedlisk hydrogenicznych (lasy łęgowe czy
mokradła). Z drugiej strony, realizacja tych działań wiązać się będzie z silnym i w wielu przypadkach
nieodwracalnym przekształceniem aktualnego stanu środowiska.
W ramach programu działań przewiduje się budowę siedmiu obiektów pełniących funkcję retencyjną.
W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że decyzja o realizacji każdego z nich wynika z zasadnych
potrzeb, których słuszność potwierdzona została ujęciem tychże inwestycji w innych strategicznych
dokumentach o zasięgu krajowym, w tym: aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze Odry
oraz Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Decyzję o ich wpisaniu w Plan przeciwdziałania
skutkom suszy na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu wynika z retencyjnych
możliwości tychże obiektów, których zasobność stanowi uzupełnienie możliwych do osiągnięcia
zasobów dyspozycyjnych regionu. Poniżej w zamieszczonej tabeli zawarto zestawienie wszystkich
siedmiu obiektów retencyjnych wpisanych w program działań PPSS Wrocław wraz z informacją na temat
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ich wpływu na bioróżnorodność i obszary chronione, adekwatnie do stopnia zaawansowania planu ich
realizacji i dostępnych na ten temat danych.
Charakter projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze administrowanym przez RZGW
we Wrocławiu, jego celowość oraz zamierzone efekty, determinują przede wszystkim pozytywne
oddziaływania w odniesieniu do środowiska przyrodniczego (a zwłaszcza zbiorowisk roślin i zwierząt),
które wykazuje jednoznaczne powiązanie z zasobami wodnymi oraz ich stanem. Możliwość oceny
oddziaływania wpływu realizacji ustaleń projektowanego dokumentu na bioróżnorodność, a także
obszary chronione, ograniczona jest z uwagi na ogólny charakter planu PPSS Wrocław, który
uniemożliwia bezpośrednie odniesienie się do każdego z planowanych działań - poza kilkoma
działaniami o charakterze inwestycyjnym, których zasadność realizacji umocowana jest w innych,
przyjętych już dokumentach strategicznych, przeważająca część działań przypisana jest przestrzennie
wyłącznie do wskazanej gminy i jednolitej części wód, co pozwala na wyłącznie teoretyczne rozważania
w zakresie potencjalnego wpływu.
Zaplanowane w ramach projektu Planu działania polegające na budowie zbiorników, zostały wprost
zaczerpnięte z przyjętych dokumentów strategicznych dla analizowanego obszaru (aktualizacja Planów
gospodarowania wodami, PZRP). W ramach prac nad tymi dokumentami przeprowadzona została
strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, w ramach której dokonano analizy wpływu m.in.
planowanych działań inwestycyjnych na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000.
W wyniku przeprowadzonych prac nie stwierdzono na obszarze analizy takich działań, których realizacja
spowodowałaby istnienie potencjalnego ryzyka znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000.
Wobec tego należy przyjąć, że wskazanie tych działań w ramach niniejszego Planu dla umocowania
funkcji przeciwdziałania skutkom suszy nie będzie powodować możliwości wystąpienia znaczącego
oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000.
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Tabela 5. Zestawienie danych dotyczących planowanych zbiorników małej i dużej retencji (działania z Programu PPSS Wrocław)
Gmina/y w
obszarze
planowanej
inwestycji

Obszar/y chronione
zlokalizowane w
obszarze planowanej
inwestycji

Wpływ inwestycji na środowisko
(na podstawie wydanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach)

Dokument z którego wynika potrzeba
realizacji inwestycji

14D - Budowa zbiornika Kamieniec Ząbkowicki
Kamieniec
Ząbkowicki,
Bardo

obszar pod planowaną
inwestycję położony jest
poza zasięgiem
obszarów chronionych

brak decyzji środowiskowej
(inwestycja na etapie wstępnej koncepcji, nie posiada dokumentacji
dotyczącej charakterystyki inwestycji umożliwiającej dokonanie oceny
oddziaływania na środowisko)

PZRP

14D - Długomost - budowa zbiornika retencyjnego na rzece Widawie, gm. Dziadowa Kłoda

Dziadowa Kłoda

obszar pod planowaną
inwestycję położony jest
poza zasięgiem
obszarów chronionych

brak decyzji środowiskowej
(inwestycja na etapie wstępnej koncepcji, nie posiada dokumentacji
dotyczącej charakterystyki inwestycji umożliwiającej dokonanie oceny
oddziaływania na środowisko)

aPGW dla obszaru dorzecza Odry

14D - Budowa zbiornika wodnego Miejska Górka

Miejska Górka

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie miała
negatywnego wpływu na osiągnięcie celów określonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, co określono na
podstawie analiz materiałów dotyczących budowy geologicznej,
warunków hydrogeologicznych, lokalizacji i rodzaju przedmiotowego
przedsięwzięcia oraz planowanych rozwiązań chroniących środowisko
obszar pod planowaną
gruntowo-wodne, a także rozwiązań w zakresie gospodarki wodnoinwestycję położony jest ściekowej oraz postępowania z odpadami. Co do lokalno-regionalnej
aPGW dla obszaru dorzecza Odry
poza zasięgiem
skali przedsięwzięcia wskazano, iż charakter zmian w środowisku
obszarów chronionych
ograniczy się do nieznacznego terenu wokół zbiornika. Ponadto
wskazano, iż inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków
hydromorfologicznych na etapie eksploatacji, a wręcz umożliwi
utrzymanie przepływu nienaruszalnego rzeki Dąbroczni. Uciążliwość
akustyczna w fazie realizacji będzie krótkotrwała, miejscowa i zaniknie
po zakończeniu prac, tak samo będzie z powstawaniem emisji
substancji do powietrza.
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Gmina/y w
obszarze
planowanej
inwestycji

Obszar/y chronione
zlokalizowane w
obszarze planowanej
inwestycji

Wpływ inwestycji na środowisko
(na podstawie wydanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach)

Dokument z którego wynika potrzeba
realizacji inwestycji

14D - Maleszów - budowa zbiornika retencyjnego gm. Kondratowice

Kondratowice

W DŚU stwierdzono, iż inwestycja nie będzie znacząco negatywnie
oddziaływać na środowisko przyrodnicze - przy zastosowaniu
wskazanych w DŚU działań minimalizujących i kompensacyjnych na
etapie realizacji i eksploatacji inwestycji. Planowane przedsięwzięcie
będzie miało niewielki wpływ na kształtowanie reżimu hydrologicznego
Małej Ślęzy. Zmiana sposobu użytkowania gruntów, wycinka oraz
obszar pod planowaną
zalanie obszaru wodą może mieć pewien wpływ na występujące w
inwestycję położony jest
zlokalizowanym nieopodal obszarze Natura 2000 gatunki nietoperzy poza zasięgiem
jednak będzie to wpływ możliwy do zminimalizowania i będzie
obszarów chronionych
stanowił oddziaływania znacząco negatywnego. Przewiduje się
nieuniknione straty związane z koniecznością wycinki drzew i
krzewów stanowiących siedliska przyrodnicze. W przypadku
ekosystemów wodnych, w DŚU wskazano, iż ewentualne straty będą
relatywnie małe, a utworzenie zbiornika stworzy nowe, dogodne
siedliska dla płazów i gadów oraz ptaków wodnych i wodno-błotnych.

inwestycja wskazana była w MasterPlanach dla
obszaru dorzecza Odry na liście nr 2. Decyzją
RDOŚ we Wrocławiu inwestycja nie stanowi
zagrożenia dla osiągnięcia celów
środowiskowych - zatem nie występowała
potrzeba wskazywania jej w dokumencie aPGW

15D - Budowa zbiornika małej retencji w Chwalimierzu

Środa Śląska

obszar pod planowaną
inwestycję położony jest
poza zasięgiem
obszarów chronionych

brak decyzji środowiskowej
(inwestycja na etapie wstępnej koncepcji, nie posiada dokumentacji
dotyczącej charakterystyki inwestycji umożliwiającej dokonanie oceny
oddziaływania na środowisko)

aPGW dla obszaru dorzecza Odry

15D - Budowa nowego zbiornika na rzece Cieciorka

Środa Śląska

obszar pod planowaną
inwestycję położony jest
poza zasięgiem
obszarów chronionych

brak decyzji środowiskowej
(inwestycja na etapie wstępnej koncepcji, nie posiada dokumentacji
dotyczącej charakterystyki inwestycji umożliwiającej dokonanie oceny
oddziaływania na środowisko)

aPGW dla obszaru dorzecza Odry
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Gmina/y w
obszarze
planowanej
inwestycji

Obszar/y chronione
zlokalizowane w
obszarze planowanej
inwestycji

Wpływ inwestycji na środowisko
(na podstawie wydanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach)

Dokument z którego wynika potrzeba
realizacji inwestycji

15D - Budowa zbiornika wodnego Rokosowo

Poniec

W DŚU stwierdzono, iż inwestycja nie będzie znacząco negatywnie
oddziaływać na środowisko przyrodnicze przy zastosowaniu działań
minimalizujących, zwłaszcza w odniesieniu do planowanej wycinki
obszar pod planowaną
drzew i ich wpływu na wykorzystywanie przez ptaki tego terenu jako
inwestycję położony jest miejsca lęgowego. Realizacja inwestycji nie będzie miała
poza zasięgiem
negatywnego wpływu na wody podziemne, środowisko gruntowoobszarów chronionych
wodne, wody powierzchniowe, cele środowiskowe dla JCWP, nie
spowoduje także pogorszenia potencjału wód oraz przerwania
ciągłości morfologicznej i nie przyczyni się do zmiany stanu
ekologicznego JCW.

Źródło: opracowanie własne

aPGW dla obszaru dorzecza Odry
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Żadna z siedmiu planowanych inwestycji o charakterze małej lub tzw. dużej retencji nie znajduje się
w zasięgu obszaru chronionego, ustanowionego w myśl ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2016 poz.
2249 ze zm.), w tym także w granicach obszaru Natura 2000. Lokalizacja omawianych obiektów
zaprezentowana została na zamieszczonym poniżej rysunku.
Rysunek 7. Lokalizacja planowanych zbiorników retencyjnych ujętych w Programie PPSS
Wrocław na tle rozmieszczenia obszarów chronionych

Źródło: opracowanie własne

Wyłącznie 3 z wszystkich 7 inwestycji o charakterze zbiorników retencji posiadają decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach, w których przedstawiono wyniki oceny ich rzeczywistego wpływu
na środowisko. Pozostałe 4 inwestycje znajdują się na wczesnym etapie planowania, bez opracowanej
dokumentacji projektowej oraz oceny wpływu na środowisko. Fakt ten uniemożliwia dokonanie
faktycznej oceny wpływu realizacji inwestycji w odniesieniu do bioróżnorodności na etapie niniejszego
opracowania, a możliwe jest wyłącznie przeprowadzenie wstępnego rozpoznania. Dla tychże inwestycji
na etapie projektowym inwestycji konieczne jest wykonanie dokładnej analizy oddziaływania na
środowisko obejmującej rozpoznanie elementów środowiska (inwentaryzacje przyrodnicze) oraz
różnych wariantów inwestycji i spodziewanych korzyści dla środowiska i społeczeństwa. Jedynie po
wnikliwym

przeanalizowaniu

tychże

aspektów

oraz

podjęciu

wszelkich

możliwych

kroków

ograniczających potencjalny negatywny wpływ na środowisko (w wypadku tego typu inwestycji

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko
projektu PPSS w regionach wodnych Środkowej Odry,
Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy

zwłaszcza środowisko wodne) możliwe będzie wydanie pozytywnej decyzji środowiskowej. Konieczne
jest minimalizowanie negatywnych oddziaływań poprzez korzystanie z nowych, dostępnych technologii
oraz z najlepszej dostępnej wiedzy na etapie planowania inwestycji. Jedynie w przypadku
przeważających pozytywnych aspektów można podjąć działania zmierzające do realizacji inwestycji.

3.3.

Wody powierzchniowe

3.3.1.

Stan aktualny

Hydrografia
Na terenie administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu znajduje się
6 regionów wodnych (Rysunek 8):
•

region wodny Środkowej Odry,

•

region wodny Orlicy,

•

region wodny Metuje,

•

region wodny Łaby i Ostrożnicy,

•

region wodny Izery,

•

region wodny Morawy.

Regiony wodne: Orlicy, Metuje, Izery, Łaby i Ostrożnicy należą do obszaru dorzecza Łaby. Region
wodny Morawy znajduje się na obszarze dorzecza Dunaju, a największy z nich: region wodny Środkowej
Odry - na obszarze dorzecza Odry.
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Rysunek 8. Regiony wodne na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

Źródło: opracowanie własne na podstawie MPHP

Region wodny Środkowej Odry
Głównym ciekiem w przedmiotowym regionie wodnym jest odcinek Odry poniżej ujścia Kłodnicy po
ujście Nysy Łużyckiej o długości ok. 430 km. Największe prawobrzeżne dopływy rzeki Odry w regionie
to: Mała Panew, Stobrawa, Widawa, Barycz, Krzycki Rów oraz Obrzyca. Natomiast jej największymi
lewostronnymi dopływami są: Osobłoga, Nysa Kłodzka, Oława, Ślęza, Bystrzyca, Kaczawa, Bóbr, Nysa
Łużycka. Sieć hydrograficzna zlewni Środkowej Odry posiada 22 042 km długości.
W analizowanym regionie wodnym znajduje się wiele jezior, a największe z nich należące do obszaru
administrowanego przez RZGW we Wrocławiu to m.in.: jezioro Sławskie (ok. 820 ha), jezioro Dominickie
(ok. 340 ha). Występują tu również liczne sztuczne zbiorniki wodne. Największe z nich to: Nysa, Turawa,
Otmuchów, Mietków.
Region wodny Orlicy
Głównym ciekiem regionu jest rzeka Orlica o łącznej długości 118.5 km, z czego około 34 km znajduje
się w granicach naszego kraju. Długość sieci hydrograficznej analizowanego regionu wodnego wynosi
około 60 km. Główne dopływy Orlicy w granicach tego regionu to: Dopływ w Lasówce, Dopływ
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z Królewskiego Lasu, Dopływ z Piaskowic, Tartaczny Potok, Dopływ spod góry Jagodnej, Dopływ
z Poniatowa, Dopływ z Lesicy, Czerwony Strumień.
Region wodny Metuje
Rzeka Metuje, będąca lewostronnym dopływem Łaby, jest głównym ciekiem tego regionu. Lewostronne
dopływy rzeki Metuje w granicach regionu wodnego to: Żydawka, Klikawa oraz Oleszanka. Całkowita
długość sieci hydrograficznej w regionie wodnym Metuje wynosi około 90 km.
Region wodny Łaby i Ostrożnicy
Głównym ciekiem regionu wodnego jest rzeka Ostrożnica o dł. 13 km (w granicach Polski o dł. 7.2 km).
Ostrożnica zasilana jest przez dwa główne dopływy (w Uniemyślu oraz w Okrzeszynie). Długość sieci
rzecznej regionu wodnego wynosi ok. 13 km.
Region wodny Izery
Główny ciek regionu stanowi rzeka Izera o dł. około 34 km (w granicach Polski o długości 7 km). Główne
rzeki zasilające Izerę to jej lewostronne dopływy: Tracznik, Łącznik, Jagnięcy Potok, Kobyła oraz
Kamionek. Inną, istotną rzeką w regionie wodnym Izery jest Mielnica, jednak tylko jej źródłowy odcinek
znajduje się na terenie Polski.
Region wodny Morawy
Region wodny Morawy zaliczany jest do zlewiska Morza Czarnego. Na terenie naszego kraju nie
występują tu żadne istotne cieki.
Współczesny obraz złożoności struktury hydrograficznej jest konsekwencją zróżnicowania rzeźby oraz
warunków geologicznych. Wyraźna dysproporcja cech prawych i lewych dopływów Odry jest wynikiem
kilku czynników:


ogólnego ukształtowania terenu – południowe i południowo-zachodnie części Regionu wodnego
przypadają na obszar pasma górskiego, w ogólności Sudetów, Beskidów i przedgórza, gdzie
sieć rzeczną charakteryzuje bardzo duża gęstość, zaś dla obszaru nizinnego typowa jest niższa
gęstość sieci rzecznej;



warunków kształtujących budowę geologiczną regionu: obszary górski i podgórski zbudowany
jest ze skał o niższej przepuszczalności i jednocześnie retencyjności – tu zatem gęstość sieci
rzecznej

jest

konsekwencją

podpowierzchniowej, odmiennie

małych

możliwości

– obszar

retencjonowania

wód

nizinny charakteryzują korzystne

w

fazie

warunki

retencjonowania powierzchniowego i zasilania wód podziemnych skutkujące mniejszą
gęstością sieci odpływu.
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Pomimo dobrze rozwiniętej sieci odpływu, obszar opracowania cechuje niska zasobność wodna. Jako
największe i najzasobniejsze w wodę dopływy bezpośrednie Odry wymieniane są następujące rzeki:
lewobrzeżnie – Nysa Kłodzka i Bóbr, prawobrzeżnie – Barycz (rzeka typowo nizinna). Bardzo
zróżnicowane są średnie roczne wartości przepływów w regionie: Odra jest ciekiem o dominującej
wielkości przepływu (193 m3/s), pozostałe dopływy – definiowane jako główne, charakteryzują znacząco
niższe przepływy. I tak Nysa Łużycka (31 m 3/s1), Bóbr (39 m 3/s) i Nysa Kłodzka (38,3 m 3/s) znacząco
przewyższają zasobami grupę rzek o wydatku w przedziale 15-7 m3/s (Kwisa, Kaczawa, Bystrzyca,
Widawa, Barycz). Istotne dla dalszych rozważań jest podkreślenie, iż średnie roczne natężenie
przepływu w wieloleciu oddaje zasadniczo dominujące w skali roku niskie przepływy cieków w regionie.
Cechą

charakterystyczną

obszaru

opracowania

jest

bardzo

niska

retencyjność

podłoża

(w szczególności w obszarze górskim i podgórskim) oraz bardzo wysoka reaktywność zlewni górskich
na warunki zasilania atmosferycznego. W konsekwencji, wody opadowe i roztopowe bardzo szybko
transformowane są do postaci wpływu i odpływu powierzchniowego. Retencja nie spełnia tu zasadniczej
roli w warunkach obiegu wody. Zatem zasoby wód powierzchniowych są generalnie niskie
w przeważającej części roku.
Infrastruktura techniczna umożliwiająca sztuczne zwiększenie zasobów retencyjnych jest na obszarze
opracowania relatywnie słabo rozwinięta. Największe sztuczne zbiorniki wodne (ulokowane na Małej
Panwi oraz Nysie Kłodzkiej) pełnią m.in. rolę retencyjną dla śródlądowej drogi wodnej. Środkowe i dolne
biegi największych cieków w regionie w przeszłości były poddane przebudowie na cele gospodarcze
i zapobiegania powodzi. Liczne są również spiętrzenia wykonane na cele hydroenergetyczne.
Współcześnie możliwe jest wykorzystanie tych obiektów (czynnych oraz historycznych) do zwiększenia
możliwości retencyjnych Regionu wodnego na potrzeby zapobiegania niedoborom w warunkach
wystąpienia zjawiska suszy.
Z danych dotyczących warunków granicznych przepływu nienaruszalnego, zgodnie z obecnie
obowiązującym prawem oraz na podstawie przeprowadzonej analizy danych wieloletnich w zakresie
wyznaczenia niżówki zwykłej i głębokiej wynika, iż wystąpienie suszy hydrologicznej zasadniczo nie
narusza warunków środowiska biologicznego organizmów wodnych w trakcie niżówki zwykłej, ale już
w warunkach niżówki głębokiej następują niedobory powierzchniowych zasobów wodnych.
Typologia
Jednolite części wód powierzchniowych rzeczne
Typologię abiotyczną rzek ustalono zgodnie z załącznikiem II Ramowej Dyrektywy Wodnej. Podstawą
wstępnego wyznaczenia typów był system A, różnicujący rzeki według ekoregionów i opisujący je
w trzech grupach abiotycznych: wysokość zlewni, wielkość obszaru zlewni, charakterystyka geologiczna
podłoża. System ten został uzupełniony o parametry systemu B (kształt doliny rzeki, forma i kształt
koryta głównego rzeki, skład podłoża). Ekoregiony uzupełniono o typy krajobrazu (krajobraz: górski,
wyżynny, nizinny; niezależne od krajobrazu).
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Jednolite części wód powierzchniowych jeziorne
Typologia dla JCWP jeziornych została ustalona przy pomocy zmodyfikowanego systemu A wraz
z elementami systemu B. Zgodnie z systemem A jeziora zgrupowane są według ekoregionów.
Klasyfikacji jezior dokonano pod względem typologii wysokościowej, głębokościowej, wielkości
powierzchni oraz geologii. W systemie B, wśród kryteriów dodatkowych wzięto pod uwagę: czas retencji,
współczynnik Schindlera, stratyfikację jeziora, kształt misy jeziornej, poziom tła substancji biogennych,
zdolność neutralizacji kwasów, średni skład podłoża, fluktuacje poziomu wody.
Status jednolitych części wód powierzchniowych
Na analizowanym obszarze wyróżnić można:
•

691 JCWP rzecznych (zlewnia dwóch jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych
jedynie częściowo znajduje się na obszarze Polski), a w tym 436 naturalne części wód, 10
sztucznych części wód oraz 245 silnie zmienionych części wód16,17,(Rysunek 9),

•

24 JCWP jeziorne, w tym 22 naturalne części wód oraz 2 silnie zmienione części wód (Rysunek
10).

Rysunek 9. Status JCWP rzecznych na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

Źródło: opracowanie własne na podstawie aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, KZGW,
Warszawa, 2016 oraz aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby, KZGW, Warszawa, 2016
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Rysunek 10. Status JCWP jeziornych na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

Źródło: opracowanie własne na podstawie aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, KZGW,
Warszawa, 2016

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych
Oceny ogólnego stanu JCWP dokonuje się na podstawie oceny: stanu/potencjału ekologicznego oraz
stanu chemicznego. Jednolita część wód powierzchniowych posiada stan dobry, w przypadku gdy jej
stan lub potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny jest co najmniej dobry. Głównie na podstawie
elementów biologicznych, a także hydromorfologicznych i fizykochemicznych oceniany jest stan
ekologiczny lub potencjał ekologiczny. Natomiast ocena stanu chemicznego zależy od chemicznych
wskaźników jakości wód.
Stan/potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny został oceniony w oparciu o dane monitoringowe z lat
2010-2012 (w przypadku rzek) lub 2010-2013 (w przypadku jezior).
JCWP rzeczne
Stan/potencjał ekologiczny dla JCWP rzecznych należących do analizowanego obszaru jest
następujący:
•

bardzo dobry – 6 JCWP,

•

co najmniej dobry – 70 JCWP,
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•

dobry – 51 JCWP,

•

dobry i powyżej dobrego – 45 JCWP,

•

poniżej dobrego – 333 JCWP,

•

słaby – 41 JCWP,

•

umiarkowany – 135 JCWP,

•

zły – 10 JCWP.

W przypadku stanu chemicznego: 373 JCWP rzeczne posiadają dobry stan chemiczny, a 318 oceniono
poniżej stanu dobrego.
Ogólny stan jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych został oceniony jako dobry dla 85
JCWP, natomiast zły dla 606 JCWP18, (Rysunek 11).
Rysunek 11. Ogólny stan JCWP rzecznych na obszarze administrowanym przez RZGW we
Wrocławiu

Źródło: opracowanie własne na podstawie aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, KZGW,
Warszawa, 2016 oraz aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby, KZGW, Warszawa, 2016

JCWP jeziorne
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Stan/potencjał ekologiczny dla JCWP jeziornych należących do analizowanego obszaru jest
następujący:
•

bardzo dobry – 1 JCWP,

•

dobry – 3 JCWP,

•

słaby – 6 JCWP,

•

umiarkowany – 4 JCWP,

•

zły – 6 JCWP,

•

brak oceny – 4 JCWP.

W przypadku stanu chemicznego: 7 JCWP jeziornych posiada zły stan chemiczny, 3 – dobry, a dla 14
– brak oceny.
Ogólny stan jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych oceniono jako: zły dla 16 JCWP, dla
1 – dobry, natomiast dla 7 – brak oceny19 (Rysunek 12).
Rysunek 12. Ogólny stan JCWP jeziornych na obszarze administrowanym przez RZGW we
Wrocławiu

Źródło: opracowanie własne na podstawie aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, KZGW,
Warszawa, 2016
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Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych wykonywana jest w celu wyznaczenia, które
jednolite części wód są zagrożone nieosiągnięciem określonych dla nich celów środowiskowych.
Ocena ryzyka dokonana była na podstawie aktualnej oceny stanu wód, bazując na danych z monitoringu
wód powierzchniowych z lat 2010 – 2012, a także danych monitoringowych z 2013 r.
Na analizowanym obszarze zidentyfikowano 525 JCWP rzecznych 20 zagrożonych nieosiągnięciem
celów środowiskowych (co stanowi ok. 76 % wszystkich JCWP rzecznych w tym obszarze) (Rysunek
13).
Rysunek 13. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP rzecznych na
obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

Źródło: opracowanie własne na podstawie aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, KZGW,
Warszawa, 2016 oraz aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby, KZGW, Warszawa, 2016.

Wśród jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych zidentyfikowano 18 JCWP zagrożonych
nieosiągnięciem celów środowiskowych 21 (Rysunek 14).
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aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby, KZGW, Warszawa, 2016

21

aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, KZGW, Warszawa, 2016

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko
projektu PPSS w regionach wodnych Środkowej Odry,
Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy

Rysunek 14. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP jeziornych na
obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

Źródło: opracowanie własne na podstawie aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, KZGW,
Warszawa, 2016

3.3.2.

Potencjalne zmiany stanu w przypadku braku realizacji działań

W zakresie działań dotyczących wód powierzchniowych katalog działań do projektu PPSS przewiduje
wdrożenie inwestycji w zakresie konieczności budowy retencji oraz działań o charakterze
administracyjnym (działania organizacyjne, prawne, edukacja). Problem niskiego potencjału
retencyjnego obszaru opracowania jest bardzo często podkreślany w opracowaniach naukowych,
w szczególności dotyczących zdarzeń ekstremalnych.
W zakresie działań technicznych wskazanych w katalogu najważniejsze aspekty dotyczą realizacji
zbiorników retencyjnych o trzech charakterach: lokalnych, regionalnych oraz na potrzeby zapewnienia
żeglugi śródlądowej (np. 14D - Budowa obiektów tzw. dużej retencji). Ponadto wskazano potrzebę
renaturyzacji mokradeł, starorzeczy (działania z grupy 18D - Zwiększanie retencji na obszarach
rolniczych), budowę obiektów w ramach małej retencji oraz odtwarzania obiektów historycznych
i wspomaganie mikroretencji, działanie 15D - Budowa obiektów małej retencji). Z punktu widzenia
ustroju hydrologicznego cieków, niskich zasobów wodnych wód powierzchniowych i podziemnych
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w regionach wodnych oraz rozproszonych ujęciach wód powierzchniowych, ujęciach filtracyjnych, brak
realizacji działań technicznych będzie skutkował niedoborami wód na cele:


biologiczne - dla niżówki głębokiej stwierdzono przekroczenia warunków przepływu
nienaruszalnego dla kilku odcinków cieków, w związku z czym należy przewidywać
w przyszłości konieczność wprowadzenia odstępstw środowiskowych dla JCWP gdzie nie
będzie spełniony warunek utrzymania przepływu środowiskowego;



rolnicze - wyniki modelowania zmian klimatu wskazują jednoznacznie na wydłużający się okres
bezopadowy w analizowanym regionie, co przy niskiej retencyjności gleb oraz niskich zasobach
naturalnych wód powierzchniowych uniemożliwi uzupełnienie niedoborów suszy rolniczej
z zasobów wód powierzchniowych. Brak realizacji inwestycji małej i mikroretencji dodatkowo
obniży odporność na suszę rolniczą;



komunalne - obszar opracowania boryka się z niedoborami wody na cele komunalne,
w szczególności w obszarach górskich i podgórskich, gdzie szybki odpływ powierzchniowy
utrudnia naturalne retencjonowanie zasobów wodnych, w konsekwencji czego typowym
działaniem w regionie jest dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w wodę i jej transport między
jednostkami administracyjnymi, często na duże odległości. Odstąpienie od realizacji działań
retencyjnych nie zwiększy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę w warunkach wystąpienia
suszy, w szczególności przedłużającej się suszy hydrologicznej;



przemysłowe (poza hydroenergetyką): podobnie jak w przypadku potrzeb komunalnych –
w

warunkach przedłużającej

się suszy hydrologicznej, przy osiągnięciu

przepływu

nienaruszalnego brak zasobów retencyjnych wykluczy dostęp do wody na cele przemysłowe;


hydroenergetyczne - wystąpienie suszy hydrologicznej jest wyjątkowo niekorzystne dla celów
hydroenergetycznych z powodu konieczności zawieszenia produkcji energii, dodatkowym
niekorzystnym czynnikiem jest wystąpienie jednoczesne suszy hydrologicznej oraz wysokiej
temperatury wód powierzchniowych ponieważ technologicznie uniemożliwia to chłodzenie
zespołu turbinowego (sytuacja taka miała miejsce w regionie opracowania w 2015 r.);
podtrzymanie produkcji energii elektrycznej w okresie niedoborów wód powierzchniowych
prowadzi do istotnych strat gospodarczych oraz może stanowić istotną lukę w zaopatrzeniu
w energię elektryczną przy wzroście zapotrzebowania energetycznego (w szczególności
w okresach upalnych, gdy rośnie zapotrzebowanie energetyczne na cele chłodnicze);



transportowe - Odrzańska Droga Wodna jest aktualnie wykorzystana do transportu
śródlądowego towarów masowych, z przeprowadzonej diagnozy wynika, iż w znacznej części
roku w wieloleciu zasoby wód powierzchniowych na poszczególnych odcinkach żeglugowych
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są niewystarczające do zaspokojenia niezbędnej minimalnej głębokości toru żeglownego. Brak
realizacji inwestycji związanych z budową zbiorników wodnych na dopływach bocznych Odry
co najmniej nie poprawi sytuacji żeglugowej, a mając na uwadze plany włączenia Odry w system
europejskich śródlądowych dróg wodnych i podniesienia jej klasy brak inwestycji w zakresie
retencji może uniemożliwić osiągnięcie stawianych celów.
Wskazane w katalogu działania o charakterze prawnym, organizacyjnym i edukacyjnym (np. działanie
26D - działanie o charakterze ponadregionalnym - Edukacja i zwiększanie świadomości społeczeństwa
czy też działanie 27D - działanie o charakterze ponadregionalnym - Opracowywanie aktów prawnych,
krajowych i lokalnych, umożliwiających stosowanie działań ograniczających skutki suszy) to przede
wszystkim zwrócenie uwagi na konieczność legislacyjnego i edukacyjnego budowania zaplecza dla
podnoszenia zasobów wodnych w regionie. Brak realizacji działań we wskazanym obszarze nie będzie
wywierać presji na użytkowników wód oraz zarządzanie wodami powierzchniowymi w celu budowy
zasobów retencyjnych.

3.3.3.

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne wynikające
z realizacji projektu PPSS

Zdiagnozowana wrażliwość regionu wodnego na wystąpienie skutków suszy (atmosferycznej, rolniczej,
hydrologicznej, hydrogeologicznej) wskazała na potrzebę wdrożenia dwóch kategorii działań:
technicznych (związanych z koniecznością budowy zasobów wodnych) oraz organizacyjnoadministracyjnych (legislacyjnych, organizacyjnych, edukacyjnych).
Z przyrodniczego punktu widzenia zjawisko suszy ma charakter naturalnego zdarzenia ekstremalnego.
Okres wystąpienia i czas trwania zasadniczo są warunkowane cechami naturalnej cyrkulacji
atmosferycznej. Współcześnie, problem wystąpienia suszy przestał mieć jedynie charakter zjawiska
naturalnego, a jest składową gospodarki wodnej regionów wodnych. Dostępne zasoby wodne kształtują
warunki ich wykorzystania, co przy wielu użytkownikach, w szczególności w przypadku wód
powierzchniowych, stwarza wielokomponentową i wzajemnie powiązaną grupę użytkowników wód oraz
wymusza konieczność efektywnego zarządzania zasobami. W sytuacji krytycznej – dużego
zapotrzebowania komunalnego, rolniczego, przemysłowego (zwrotnego i bezzwrotnego) w relacji do
koniecznego zapewnienia zasobów nienaruszalnych na cele biologiczne, wystąpienie suszy stwarza
warunki kryzysu dostępu do zasobów wodnych.
Analizowany obszar opracowania należy wskazać jako wrażliwy na niedobory zasobów wód
powierzchniowych. Podkreślana niska retencyjność regionu, duża stoczystość w obszarze górskim,
podgórskim i wyżynnym sprzyja bardzo szybkiemu powierzchniowemu odprowadzaniu wód.
W konsekwencji ustrój hydrologiczny cieków wskazuje bardzo duże rozchwianie wartości przepływów
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w skali roku - przeważająco wskazują na ustrój z gwałtownie przyrastającymi lokalnymi i regionalnymi
wezbraniami krótkotrwałymi. Przy czym krzywe wznosząca i opadająca fali wezbraniowej są krótkie
i z reguły bardzo wysokie. Zatem w krótkim czasie ze zlewni odprowadzane są znaczące zasoby wód
powierzchniowych. W okresach bez zasilania atmosferycznego i/lub roztopowego przeważają stany
niskie i średnie wód powierzchniowych, co jest konsekwencją niskiej retencyjności zlewni oraz skąpych
zasobów wód podziemnych pozostających w kontakcie hydraulicznym z ciekami. Zatem w warunkach
wystąpienia naturalnego zjawiska suszy, przy dużym zapotrzebowaniu na wodę w regionie, susza
hydrologiczna niestety jest pogłębiana dodatkowymi potrzebami użytkowników wód.
Proponowane w katalogu do projektu PPSS Wrocław działania techniczne skupione są wokół
budowania retencji, w ogólności w odniesieniu do 4 poziomów zapotrzebowania na wody
powierzchniowe i konieczności opóźnienia jej odpływu powierzchniowego:


na cele rolnicze, przemysłowe i komunalne – proponuje się budowę zbiorników wodnych
regionalnych (o pojemności powyżej 2 mln m 3, działanie 14D - Budowa obiektów tzw. dużej
retencji) i lokalnie zbiorników małej retencji (działanie 15D - Budowa obiektów małej retencji),
przeznaczeniem inwestycji jest opóźnienie odpływu powierzchniowego wód, podniesienie
pośrednio zasobów retencji dolinowej, retencji wód aluwialnych, zasilenia wód podziemnych,
zasoby te mogą być następnie wykorzystane zgodnie z założeniami warunków korzystania
z wód;



na cele biologiczne – program zwiększania retencyjności obszarowej (renaturyzacja mokradeł,
starorzeczy, odtwarzanie historycznych zbiorników wodnych, retencja leśna) oraz gromadzenie
wody w zasobach zbiorników retencyjnych umożliwia budowanie zasobów wodnych możliwych
do wykorzystania w celu dotrzymania warunków przepływu nienaruszalnego (w przyszłości
środowiskowego) poprzez rozłożone w czasie zasilanie odpływu wodą zgromadzoną
w zbiornikach retencyjnych lub wydłużenie w czasie odporności biologicznej na niedobór
zasobów wód powierzchniowych (tu szczególnie istotne są działania: 16D – Zwiększanie
retencji leśnej, 23D - Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych jako naturalnych
zbiorników retencyjnych; zachowanie bądź odtwarzanie naturalnych terenów retencyjnych
takich jak torfowiska, lasy łęgowe, łąki wilgotne, rozlewiska);



na cele utrzymania warunków żeglugi śródlądowej Odrzańskiej Drogi Wodnej – proponuje się
budowę zbiorników retencyjnych na głównych dopływach Odry w celu gromadzenia wody
w okresach wezbrań, przeznaczeniem tych zasobów jest zapewnienie warunków osiągnięcia
dolnej granicy żeglowności toru wodnego w okresach suszy hydrologicznej (działanie 29D Alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej).

Inwestycje techniczne nieodzownie prowadzą do naruszenia naturalnej równowagi środowiska
przyrodniczego, w szczególności ekosystemów wodnych. Tak jak budowa małej i mikroretencji nie
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wpływa znacząco na zmiany w obiegu materii, a zwiększa odporność na naturalny niedobór wody, tak
duże inwestycje techniczne znacząco zaburzają warunki obiegu wody. Najważniejsze są tu 2 aspekty:


zmiana ustroju hydrologicznego cieków – obniżenie objętości wezbrań, wyrównanie przepływu
w ciągu roku, utrzymanie stanów wody powyżej niżówki głębokiej tak długo jak pozwalają na to
zasoby zgromadzone;



w konsekwencji działania te doprowadzą do mozaikowatego występowania siedlisk od wód
zależnych i ekosystemów związanych z występowaniem zbiorników wodnych – zmiana ta
będzie najbardziej istotnym czynnikiem presji; przy zachowaniu wymogów prawnych możliwe
jest pełne zachowanie drożności cieków w trakcie i po realizacji inwestycji poprzez stosowanie
przepławek i towarzyszących zabiegów technicznych umożliwiających zachowanie środowiska
dla gatunków migrujących.

W relacji zmian warunków obiegu wody w konsekwencji realizacji działań (zmniejszenie odpływu
powierzchniowego z korzyścią dla zwiększenia retencji), korzyści wynikające z możliwości dotrzymania
zaspokojenia potrzeb użytkowników wód (w szczególności na rzecz potrzeb ekosystemowych
i komunalnych), proponowane do wdrożenia działania noszą wszelkie znamiona racjonalności.
W zakresie działań o charakterze administracyjno-organizacyjnym należy zwrócić szczególną uwagę
na działania legislacyjne i edukacyjne (np. działanie 31 D - Upowszechnianie prowadzenia uprawowych
zabiegów agrotechnicznych w sposób zapobiegający przesuszaniu gleby gdzie głównym celem jest
edukacja, działanie 24D - Działanie o charakterze ponadregionalnym - Prowadzenie systemów
monitoringu, prognozowania i ostrzegania przed zjawiskiem suszy czy też działanie 27D – Działanie
o charakterze ponadregionalnym - Prowadzenie systemów monitoringu, prognozowania i ostrzegania
przed zjawiskiem suszy). Wdrożenie proponowanych rozwiązań będzie skutkowało lepszą organizacją
zarządzania w gospodarce wodnej regionu wodnego, co pozwoli na obniżenie kosztów i szkód (w tym
środowiskowych) w warunkach wystąpienia zjawiska suszy.

3.4.

Wody podziemne

3.4.1.

Stan aktualny

Analizowany obszar znajduje się w regionie środkowej Odry, który dzieli się na subregiony: Sudetów;
środkowej Odry południowy oraz środkowej Odry północny (podział według jednostek JCWPd) 22. Krótką
charakterystykę hydrogeologiczną poszczególnych subregionów umieszczono poniżej.
Subregion Sudetów obejmuje pasmo górskie Sudetów oraz Przedgórze Sudeckie.

Paczyński B., Sadurski A. [red.], Hydrogeologia regionalna Polski, Państwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa 2007
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Wyróżnić można tu następujące piętra wodonośne: czwartorzędowe; neogeńskie; kredowe; triasu,
permu i karbonu oraz starszego paleozoiku i prekambru.
Czwartorzędowe piętro wodonośne obejmuje kompleks poziomów wód występujących w piaskach
i żwirach. Jest ono najbardziej dostępnym i wykorzystywanym zbiornikiem wód podziemnych w regionie
sudeckim.
Neogeńskie piętro wodonośne stanowią warstwy wodonośne reprezentowane przez piaski z domieszką
frakcji ilastej. Miąższość tych utworów mieści się w przedziale od 4 do 30 metrów.
Kredowe piętro wodonośne wykształcone jest w postaci piaskowców. Można tu wyróżnić od 3 do 4
poziomów wodonośnych.
Piętra wodonośne triasu, permu i karbonu składają się z utworów kredy górnej zalegających na osadach
triasowych pstrego piaskowca, podścielonych osadami permu dolnego (czerwonego spągowca). Skały
te stanowią górnokredowo-triasowo-permski kompleks wodonośny.
Wody podziemne piętra wodonośnego starszego paleozoiku i prekambru zgromadzone są w pokrywach
zwietrzelinowych, systemach spękań i strefach tektonicznych. Występują tu skały metamorficzne
i plutoniczne o niskiej porowatości (skały krystaliczne).
Subregion środkowej Odry południowy należy do podprowincji Niziny Środkowopolskie,
makroregiony Nizina Śląska i Nizina Śląsko-Łużycka23.
Wydzielono tu następujące piętra wodonośne: czwartorzędowe, neogeńskie, kredowe, triasowe.
Czwartorzędowe piętro wodonośne związane jest z plejstoceńskimi wodnolodowcowymi osadami
piaszczysto – żwirowymi oraz osadami rzecznymi. Stanowią one główny użytkowy poziom wodonośny
w północnej części subregionu. Miąższość warstw wodonośnych jest zmienna (maksymalnie wynosi 50
– 150 m, co związane jest z osadami piaszczystymi wypełniającymi struktury rynnowe i doliny kopalne).
Na neogeńskie piętro wodonośne składają się głównie osady piaszczyste oraz żwirowe. Serie
wodonośne położone są na różnych głębokościach (20 – 150 m). Piętro to odgrywa dominującą rolę
pod względem zasobności w rejonie bloku przedsudeckiego.
W kredowym piętrze wodonośnym wyróżnić można utwory tzw. kredy opolskiej, które charakteryzują
się obecnością dwóch poziomów wodonośnych. Związane są one odpowiednio ze spękanymi marglami
i wapieniami turonu o lokalnym zawodnieniu (poziom górny) oraz osadami piaszczystymi cenomanu.
Miąższość strefy zawodnionej zawiera się w przedziale od 5 do 20 m.

23

Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko
projektu PPSS w regionach wodnych Środkowej Odry,
Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy

W triasowym piętrze wodonośnym wyróżnić można 3-4 poziomy wodonośne, które związane są
z osadami kajpru, wapienia muszlowego i retu (w zachodniej części subregionu) oraz piaskami
i piaskowcami dolnego triasu (w części wschodniej). W części zachodniej poziom ten wraz
z piaskowcami formacji czerwonego spągowca tworzy zasobny kompleks wodonośny.
Subregion środkowej Odry północny obejmuje następujące makroregiony: Pojezierze Lubuskie,
zachodnią

część

Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej, Wzniesienia

Zielonogórskie,

Pojezierze

Leszczyńskie, Nizinę Południowowielkopolską w obrębie Wysoczyzny Leszczyńskiej i Wysoczyzny
Kaliskiej, Obniżenie Milicko- Głogowskie, a także Wał Trzebnicki24.
Piętra wodonośne w obszarze analizowanego subregionu związane są z osadami czwartorzędu,
neogenu, paleogenu i jury.
W czwartorzędowym piętrze wodonośnym wyróżnić można:
•

poziom wód gruntowych związany z osadami piaszczysto – żwirowymi zlodowacenia Wisły oraz
interglacjału eemskiego i zlodowacenia środkowopolskiego na południu,

•

poziomy wód wgłębnych związane z osadami rzecznymi i wodnolodowcowymi interglacjałów
starszych zlodowaceń oraz lokalnie z transgresywnymi osadami międzyglinowymi ostatniego
zlodowacenia (północnopolskiego) 25.

Neogeńsko-paleogeńskie piętro wodonośne składa się z poziomów wodonośnych miocenu
(o znaczeniu podstawowym) i oligocenu (o znaczeniu lokalnym). W obrębie miocenu wyróżnia się od
jednej do trzech warstw wodonośnych, które związane są z cyklicznością sedymentacji
brunatnowęglowej. Oligoceński poziom wodonośny tworzą piaski średnio i drobnoziarniste oraz
mułkowate.
Neogeńsko-paleogeńskie utwory wodonośne położone są na osadach ilasto-mułowcowych,
piaszczysto-piaskowcowych i wapiennych triasu. Miąższość utworów wodonośnych jest tu bardzo
zmienna (25 – 145 m).
W jurajskim piętrze wodonośnym wyróżnić można dwa poziomy wodonośne: środkowojurajski
(związany jest z piaskowcami kościeliskimi) oraz dolnojurajski (związany z piaskowcami, piaskami,
żwirami i zlepieńcami).

24

Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002

Paczyński B., Sadurski A. [red.], Hydrogeologia regionalna Polski, Państwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa 2007
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Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) to rejony, które charakteryzują się dobrą jakością wód
podziemnych i najbardziej korzystnymi warunkami do ich eksploatacji 26.
Na analizowanym obszarze zlokalizowano 38 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (Tabela 6,
Rysunek 15).
Tabela 6. Zestawienie GZWP na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

Nr
zbiornik
a

Minimaln
a
głębokoś
ć do
stropu
[m]

Maksymaln
a głębokość
do stropu
[m]

Typ
ośrodka

Sandr Krosno –
Gubin
Zbiornik
subniecka
kędzierzyńskogłubczycka
Dolina kopalna
Lasy
Niemodlińskie

Q

47420

0

0

porowy

Q-Ng

109890

17

138

porowy

Q-Ng

16620

2

100

porowy

336

Niecka Opolska

Cr3 –
cenoman

10500

55

113

150

Pradolina
Warszawa Berlin

Q

350000

0

80

Q

17290

3

30

porowy

Q

21432

20

50

porowy

Q

60821

2

50

porowy

Q

53210

0

0

porowy

Q

18000

0

0

porowy

T

106000

120

240

krasowoszczelinow
y

Q

14400

0

30

porowy

Q

80000

50

80

porowy

Q

182000

0

0

porowy

Q

15192

2

40

porowy

149

332

337

304

305
306
301

309

333

308
314
302
307

26

Nazwa zbiornika

Stratygrafia
utworów

Oszacowane
zasoby
dyspozycyjn
e
[m3/dobę]

Zbiornik
międzymorenowy
Przemęt (dawny
Zbąszyń)
Zbiornik
międzymorenowy
Leszno
Zbiornik
Wschowa
Pradolina Zasieki
– Nowa Sól
Zbiornik m.
Smoszew –
Chwaliszew –
Sulmierzyce
Zbiornik Opole –
Zawadzkie
Zbiornik
międzymorenowy
rzeki Kani
Pradolina rzeki
Odra (Głogów)
Pradolina Barycz
– Głogów
Sandr Leszno

https://www.pgi.gov.pl

porowoszczelinow
y
porowoszczelinow
y
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Nr
zbiornik
a

341
322
148
320
335
144
330

334

338

315
316

317

318
324
343
323
303
342

327

328

319

Nazwa zbiornika

Niecka
wewnątrzsud.
Kudowa Zdr. –
Bystrzyca Kł.
Zbiornik Oleśnica
Sandr rzeki
Pliszka
Pradolina rzeki
Odra
Zbiornik
Krapkowice –
Strzelce Opolskie
Dolina kopalna
Wielkopolska
Zbiornik Gliwice
Dolina Kopalna
rzeki Mała
Panew (W)
Subzbiornik
Paczków –
Niemodlin
Zbiornik
Chocianów –
Gozdnica
Subzbiornik
Lubin
Niecka
zewnętrzna
sudecka
Bolesławiec
Zbiornik Słup –
Legnica
Dolina kopalna
Kluczbork
Dolina rzeki Bóbr
(Marciszów)
Subzbiornik rzeki
Stobrawa
Pradolina Barycz
– Głogów (E)
Niecka
wewnątrzsudeck
a Krzeszów
Zbiornik Lubiniec
– Myszków
Dolina Kopalna
rzeki Mała
Panew
Subzbiornik
Prochowice –
Środa

Stratygrafia
utworów

Oszacowane
zasoby
dyspozycyjn
e
[m3/dobę]

Minimaln
a
głębokoś
ć do
stropu
[m]

Maksymaln
a głębokość
do stropu
[m]

Typ
ośrodka

Cr

50000

80

150

porowoszczelinow
y

Q

38536

2

158

porowy

Q

174528

12

66

porowy

Q

24090

0

0

porowy

T1 + P

36364

29

765

porowoszczelinow
y

Q

394298

15

90

porowy

T

107000

20

200

krasowoszczelinow
y

Q

19913

5

100

porowy

Ng

12866

80

160

porowy

Q

109270

0

20

porowy

Pg, Ng

50000

0

0

porowy

Cr3

120000

10

200

porowoszczelinow
y

Q

15000

0

0

porowy

Q

20000

0

0

porowy

Q

50000

0

0

porowoszczelinow
y

Ng-Q

24848

20

70

porowy

Q

123330

2

140

porowy

Cr

10000

0

0

T

312000

0

0

Q

23812

15

100

porowy

Ng

28210

5

80

porowy

porowoszczelinow
y
krasowoszczelinow
y
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Oszacowane
zasoby
dyspozycyjn
e
[m3/dobę]

Minimaln
a
głębokoś
ć do
stropu
[m]

Maksymaln
a głębokość
do stropu
[m]

Nr
zbiornik
a

Nazwa zbiornika

Stratygrafia
utworów

339

Zbiornik Śnieżnik
Góry – Bialskie

Pz

37000

10

30

340

Dolina kopalna
rzeki Nysa
Kłodzka

Q

25000

10

30

Typ
ośrodka

porowoszczelinow
y
porowoszczelinow
y

Objaśnienia: Cr – kreda, Cr3 – kreda górna, Ng – neogen, Pg – paleogen, Q – czwartorzęd, T – trias,; Pg, Ng – piętra wodonośne
izolowane od pozostałych; Q-Ng itp. – piętra wodonośne połączone (w łączności hydraulicznej); T1 + P – piętra wodonośne
nierozdzielone.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Kleczkowski A., 1998 – Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) w Polsce –
własności hydrogeologiczne, jakość wód, badania modelowe, Kraków.

Rysunek 15. Analizowany obszar na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu
Badawczego

Jednolite części wód podziemnych
W przedmiotowym obszarze wyznaczono 28 jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) (Tabela 7,
Rysunek 16, zgodnie z podziałem na 172 JCWPd.
Rysunek 16. Jednolite części wód podziemnych na obszarze administrowanym przez RZGW we
Wrocławiu
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Źródło: opracowanie własne na podstawie MPHP

Tabela 7. JCWPd w obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu wraz z oceną stanu
ilościowego, chemicznego, ogólną oceną stanu oraz oceną ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych, w podziale na regiony wodne

Region wodny

Kod
JCWPd

Stan
ilościowy

Stan
chemiczny

Ogólna
ocena
stanu

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia celów
środowiskowych

GW600068

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

GW600069

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

GW600076

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

GW600077

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

GW600078

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

GW600079

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

GW600080

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

GW600092

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

Środkowej Odry
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Kod
JCWPd

Stan
ilościowy

Stan
chemiczny

Ogólna
ocena
stanu

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia celów
środowiskowych

GW600093

dobry

dobry

dobry

zagrożona

GW600094

dobry

słaby

słaby

zagrożona

GW600095

dobry

słaby

słaby

zagrożona

GW600096

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

GW600097

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

GW6000105

słaby

dobry

słaby

zagrożona

GW6000108

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

GW6000109

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

GW6000110

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

GW6000124

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

GW6000126

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

GW6000127

dobry

dobry

dobry

zagrożona

GW6000139

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

Środkowej Odry,
Łaby i Ostrożnicy
(Upa)

GW6000107

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

Środkowej Odry,
Orlicy, Morawy

GW6000125

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

Izery

GW5000106

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

Łaby i Ostrożnicy
(Upa)

GW5000122

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

GW5000123

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

GW5000137

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

GW5000138

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

Region wodny

Metuje

Orlicy

Źródło: opracowanie własne na podstawie: aPGW na obszarze dorzecza Odry, KZGW, Warszawa, 2016 oraz aPGW na obszarze
dorzecza Łaby, KZGW, Warszawa, 2016
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Ocena stanu chemicznego, jak i stanu ilościowego JCWPd jest tak samo istotna, a za ostateczny stan
JCWPd przyjmuje się gorszą z tych dwóch ocen.
Należy stwierdzić, iż w przypadku 25 jednolitych części wód podziemnych stan ogólny jest dobry, a dla
3 JCWPd - słaby (Rysunek 17).
Rysunek 17. Ocena stanu JCWPd na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

Źródło: opracowanie własne na podstawie aPGW na obszarze dorzecza Odry, KZGW, Warszawa, 2016 oraz aPGW na obszarze
dorzecza Łaby, KZGW, Warszawa, 2016

W przypadku oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: 5 JCWPd jest zagrożonych
nieosiągnięciem celów środowiskowych, co zostało zobrazowane na poniższym rysunku (Rysunek 18).
Główną przyczyną zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych dla JCWPd może być silna
antropopresja związana z odwodnieniem wyrobisk górniczych oraz regionalnymi lejami depresyjnymi.
Rysunek 18. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWPd na obszarze
administrowanym przez RZGW we Wrocławiu
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Źródło: opracowanie własne na podstawie aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, KZGW,
Warszawa, 2016 oraz aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby, KZGW, Warszawa, 2016

3.4.2.

Potencjalne zmiany stanu w przypadku braku realizacji działań

Bezpośredni wpływ zjawiska suszy w odniesieniu do wód podziemnych wiąże się z ograniczeniem ich
zasilania. Najbardziej wrażliwym elementem podziemnych zasobów wodnych są wody gruntowe.
Odstąpienie od realizacji działań przewidzianych w projekcie PPSS wiąże się przede wszystkim
z postępującym zagrożeniem ubożenia zasobów wód podziemnych, zarówno na skutek występowania
zjawiska suszy, jak również w związku z niewłaściwym gospodarowaniem zasobami przez człowieka.
Najważniejsze w odniesieniu do zasobów wód podziemnych działania w projekcie PPSS ukierunkowane
na przeciwdziałanie skutkom suszy hydrogeologicznej to:
Działania bieżące:
Mają one na celu ograniczenie poborów wód podziemnych. Niezależnie od regionu wodnego, które
charakteryzują się bardzo zróżnicowanymi wielkościami poboru wód podziemnych (od braku
zarejestrowanego poboru w regionie wodnym Orlicy po duże pobory w regionie wodnym Środkowej
Odry) w razie wystąpienia oznak suszy hydrogeologicznej zaniechanie tych działań doprowadzić może
do pogłębienia niekorzystnego zjawiska. Największe znaczenie ma działanie 1B - Czasowe
ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie poboru wody, gdyż jego zaniechanie w bezpośredni
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sposób przyczyni się do pogłębienia niżówek hydrogeologicznych zarówno w aspekcie przestrzennym
jak i czasowym. Będzie to tym bardziej widoczne im bardziej dana jednostka administracyjna będzie
uzależniona od wód podziemnych (im w strukturze rozbioru ogólnego wód większy udział mają wody
podziemne). W przypadku nie wprowadzenia działania 3B - Zmiany sposobu gospodarowania wodą
w zbiornikach retencyjnych oraz 37B - Czasowy zakaz wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do
celów innych niż socjalno-bytowe uzyskamy skutek podobny – nie zagospodarowanie zasobów wód,
które można wykorzystać na różne cele zamiast wód podziemnych, doprowadzić może do pogłębienia
oznak i skutków suszy. Działania 43B - Koordynowanie działań związanych z ochroną przed suszą
w regionie wodnym oraz 45B - Koordynowanie działań związanych z ochroną przed suszą
w województwie związane z koordynacją działań związanych z ochroną przed suszą w różnej skali
administracyjnej są niezbędne w każdym z przypadków klęski suszy. Ich zaniechanie może
doprowadzić do spowolnienia skutków działań bardziej bezpośrednio nakierowanych na odbudowę
zasobów wód. Na uwagę zasługuje również fakt, że nie powinny się te działania ograniczać tylko do
jednego regionu bądź województwa, zwłaszcza w przypadku, w którym

zjawisko suszy

hydrogeologicznej rozpoznane zostanie w rejonie przygranicznym.
Działania krótkoterminowe:
Wszystkie działania krótkoterminowe mają korzystny wpływ na zmniejszenie degradacji zasobów
wodnych oraz/lub ich odbudowę. Brak realizacji poszczególnych działań przyczyni się do postępującej
degradacji zasobów i zwiększenia oddziaływania skutków suszy hydrogeologicznej. Działania
o charakterze ponadregionalnym 39K - Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych,
rolniczych i zurbanizowanych w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej
w Regionie Wodnym Środkowej Odry i 40K - Analiza możliwości odtworzenia retencji dolinowej rzek
poprzez rozstaw wałów polegające na rozpoznaniu możliwości odbudowy zasobów powinny być
wprowadzane niezależnie od możliwości pojawienia się suszy w danym regionie. Ich zaprzestanie
(wykonywanie analiz oraz wprowadzanie w życie wniosków z nich wypływających) powoduje brak
możliwości szybkiej reakcji na pierwsze objawy suszy. Ten sam efekt da działanie 7K – Działanie
o charakterze ponadregionalnym - Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy
- jego zaniechanie nie zachęci do oszczędzania wody w tym wody podziemnej co nie ograniczy
ubożenia zasobów wód. Pozostałe działania 8K - Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód
i 38K - Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych wykorzystywanych do nawodnień rolniczych (dot. studni
wykonanych w ramach zwykłego korzystania z wód), kontrola poboru wody z tych ujęć mają na celu
lepsze rozpoznanie stanu wyjściowego, co pozwoli na bardziej świadome i zrównoważone zarządzanie
wodami podziemnymi. W chwili obecnej ocenia się, że w Polsce znaczna część pozwoleń
wodnoprawnych jest zawyżona co utrudnia prawidłową gospodarkę wodną w danych obszarach.
Zaniechanie działań związanych z rozpoznaniem jakościowym i ilościowym rzeczywistej struktury
poborów wód nie pozwala nie tylko skutecznie gospodarować wodami ale i przeciwdziałać skutkom
suszy. Działanie 12K - Budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych powinno być
wprowadzane w życie tylko w miejscach, w których istnieją rezerwy wód podziemnych możliwe do
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zagospodarowania i brak jest możliwości nawadniania wodami powierzchniowymi. Jego brak realizacji,
z hydrogeologicznego punktu widzenia jest korzystny dla zasobów wód podziemnych i przeciwdziałaniu
skutkom suszy.
Działania długoterminowe:
Wśród działań długoterminowych na uwagę zasługują te związane z odbudową retencji (14D - Budowa
obiektów tzw. dużej retencji, 15D - Budowa obiektów małej retencji, 20D - Zwiększenie retencji obszarów
zurbanizowanych poprzez zwiększanie udziału powierzchni przepuszczalnych poprzez preferowane
w obiektach infrastruktury na obszarach zabudowanych materiałów przepuszczalnych (…), 29D Alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej). Brak realizacji działań tego typu zawsze przekłada
się jednoznacznie negatywnie na stan zasobów wód podziemnych co z kolei powoduje zmniejszenie
możliwości reakcji na przeciwdziałanie skutkom suszy hydrogeologicznej. Działania o charakterze
ponadregionalnym: 27D - Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających
stosowanie działań ograniczających skutki suszy, 28D - Opracowanie zasad finansowania
wspomagających ekonomicznie programy wdrażające działania z zakresu ograniczania skutków suszy
i racjonalizacji zużycia wody, 34D - Uwzględnienie w miejscowych Planach Zagospodarowania
Przestrzennego wymagań związanych z ograniczeniem skutków suszy (…) i 44D - Monitorowanie
wdrażania działań wynikających z Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy dla potrzeb aktualizacji
PPSS, które można uznać za działania o charakterze administracyjnym, znacznie usprawniają
zarządzanie zasobami wód czyli równocześnie pozwalają przeciwdziałać skutkom suszy. Ich
zaniechanie spowoduje sytuację, w której nie dostarczy się walce ze skutkami suszy dodatkowych
narzędzi oraz nie będzie możliwości kontroli tych działań. Brak realizacji działania 24D - Prowadzenie
systemów monitoringu, prognozowania i ostrzegania przed zjawiskiem suszy również utrudni
zwalczanie skutków suszy poprzez brak szczegółowych danych na jej temat.

3.4.3.

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne wynikające
z realizacji projektu PPSS

Wszystkie działania, które przewidziano do realizacji w walce ze skutkami suszy hydrogeologicznej mają
charakter proekologiczny. Skutki ich działań są zawsze pozytywne w stosunku do wód podziemnych co
wynika bezpośrednio z charakteru zjawiska suszy. Efekty działań są praktycznie niezależne od obszaru,
w którym planuje się je wprowadzić i z tego powodu omówione zostaną nie w ujęciu regionalnym, ani
czasowym (jak w przypadku poprzedniego rozdziału) ale z podziałem na przewidywane skutki ich
wprowadzenia.
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Działania zmierzające do lepszego rozpoznania propagacji suszy, jej monitoringu
Przykład: działanie 24D - Działanie o charakterze ponadregionalnym - Prowadzenie systemów
monitoringu, prognozowania i ostrzegania przed zjawiskiem suszy. Wprowadzenie działań z tej
dziedziny to podstawa skutecznej walki ze skutkami suszy. Właściwe rozpoznanie jej objawów oraz
wytypowanie miejsc, w których może się pojawić skuteczniej pozwoli ją wyeliminować. W ramach tego
działania należy również wziąć pod uwagę włączanie do sieci monitoringowej nowych punktów
w obszarach słabo udokumentowanych z uwagi na niedostateczną liczbę punktów monitoringowych,
krótkie ciągi obserwacyjne lub słabą reprezentatywność punktów obserwacyjnych. Wprowadzenie
działań z tego zakresu przyczyni się do lepszego rozpoznania propagacji zjawiska suszy
hydrogeologicznej oraz w pewnych przypadkach może skutkom suszy zapobiec, z tego względu należy
je zaklasyfikować jako działanie bezpośrednie, długoterminowe.
Działania dostarczające narzędzi administracyjnych do przeciwdziałania skutkom suszy:


1B - Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie poboru wody,



3B - Zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych,



7K - Działanie o charakterze ponadregionalnym - Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie
występowania suszy,



8K - Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód,



10K

-

Działanie

o

charakterze

ponadregionalnym

-

Opracowanie

planu

awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w wodę,


27D - Działanie o charakterze ponadregionalnym - Opracowywanie aktów prawnych, krajowych
i lokalnych, umożliwiających stosowanie działań ograniczających skutki suszy,



28D - Działanie o charakterze ponadregionalnym - Opracowanie zasad finansowania
wspomagających ekonomicznie programy wdrażające działania z zakresu ograniczania skutków
suszy i racjonalizacji zużycia wody,



34D - Działanie o charakterze ponadregionalnym - Uwzględnienie w miejscowych Planach
Zagospodarowania Przestrzennego wymagań związanych z ograniczeniem skutków suszy (…),



37B - Czasowy zakaz wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do celów innych niż socjalnobytowe,



38K - Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych wykorzystywanych do nawodnień rolniczych (dot.
studni wykonanych w ramach zwykłego korzystania z wód), kontrola poboru wody z tych ujęć,



43B - Koordynowanie działań związanych z ochroną przed suszą w regionie wodnym,



44D - Działanie o charakterze ponadregionalnym - Monitorowanie wdrażania działań
wynikających z Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy dla potrzeb aktualizacji PPSS,



45B - Koordynowanie działań związanych z ochroną przed suszą w województwie. Kolejnymi
działaniami po rozpoznaniu propagacji zjawiska suszy powinny być te, które można nazwać
administracyjnymi
administracyjnym.

bo

najczęściej

wymagają

uzgodnień

na

odpowiednim

szczeblu
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Wszystkie one przyczyniają się do przeciwdziałania skutkom suszy dostarczając odpowiednich narzędzi
wynikających z decyzji np. ograniczenia korzystania z wód, koordynowanie działań na różnych
szczeblach,

weryfikacja

pozwoleń

wodnoprawnych,

inwentaryzacje

ujęć

wód

podziemnych

wykorzystywanych rolniczo, monitorowanie skutków tych działań. Odpowiednio zastosowane pozwalają
prowadzić bardziej zrównoważoną gospodarkę wodną co bezpośrednio przekłada się na ochronę
zasobów wód podziemnych. Im więcej wód podziemnych pozostaje niewykorzystanych lub lepiej
zagospodarowanych tym mniejsze szanse na wystąpienie zjawiska suszy lub tym większa szansa na
ograniczenie jej skutków. Bardzo duże znaczenie ma tu optymalizacja wykorzystania zasobów wód
podziemnych. Działanie w którym proponuje się weryfikować pozwolenia wodnoprawne zmierza do
zmniejszenia różnicy pomiędzy przydzielanymi pozwoleniami na eksploatację wód podziemnych
z odpowiednią wydajnością (najczęściej jest znacznie zawyżona) a rzeczywistą eksploatacją wód
podziemnych. Decyzjami administracyjnymi można pewną, czasami znaczną część zasobów wód
podziemnych pozornie zagospodarowaną odblokować przydzielając ją innemu użytkownikowi. Bardziej
racjonalna gospodarka wodna w zakresie wód podziemnych pozwoli skuteczniej zapobiegać skutkom
suszy. W tej kategorii wyróżnić można jeszcze działanie, w wyniku którego zostałyby zinwentaryzowane
ujęcia wód podziemnych wykorzystywane do nawodnień rolniczych (a wykonane w ramach zwykłego
korzystania z wód) oraz kontrola poboru wody z tych ujęć. Zadanie będzie miało szczególne skutki na
obszarach wykorzystywanych przede wszystkim rolniczo, gdzie obserwuje się „dzikie” wykorzystanie
dużych ilości wód podziemnych. Działania z tej kategorii działań należałoby zaklasyfikować zarówno
jako pośrednie i bezpośrednie, w zależności od ich charakteru. Ze względu na czas oddziaływania będą
one zarówno krótkoterminowe jak i długoterminowe.
Działania, dzięki którym bezpośrednio zmniejsza się zużycie wód podziemnych lub optymalizuje ich
dystrybucję:


1B - Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie poboru wody,



7K - Działanie o charakterze ponadregionalnym - Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie
występowania suszy,



8K - Działanie o charakterze ponadregionalnym - Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie
występowania suszy,



30D - Działanie o charakterze ponadregionalnym - Ponowne wykorzystanie wód, w tym wód po
oczyszczeniu ścieków oraz wód opadowych,



37B - Czasowy zakaz wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do celów innych niż socjalnobytowe,



38K - Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych wykorzystywanych do nawodnień rolniczych (dot.
studni wykonanych w ramach zwykłego korzystania z wód), kontrola poboru wody z tych ujęć.

Skutki działań tej grupy aktywnie przyczyniają się do zmniejszenia zużycia wód podziemnych, co
powinno mieć bezpośrednie przełożenie na optymalizację dystrybucji wód podziemnych, co zarazem
redukuje ryzyko wystąpienia suszy hydrogeologicznej lub łagodzi jej skutki. Działania tego typu to
przede wszystkim ograniczenia korzystania z wód podziemnych czyli aktywna ich ochrona. Z punktu
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widzenia ochrony zasobów ważna jest też analiza możliwości ponownego wykorzystanie wód, w tym
wód po oczyszczeniu ścieków oraz wód opadowych. Są to działania głównie bezpośrednie należące
równocześnie do bieżących, krótko- i długoterminowych.
Działania zmierzające do odbudowy zasobów wodnych:


3B - Zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych,



14D - Budowa obiektów tzw. dużej retencji,



15D - Budowa obiektów małej retencji,



20D – 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.),



29D - Alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej,



34D – 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.),


39K - 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.

Z reguły są to działania obliczone na długofalowy efekt i związane są one z możliwie długim
zahamowaniem obiegu części wód poprzez gromadzenie ich w zbiornikach retencyjnych o różnej skali,
umożliwienie swobodnej infiltracji na terenach o różnym sposobie zagospodarowania (zwłaszcza
w obszarach zurbanizowanych) oraz zwiększaniem zdolności retencyjnych wybranych obszarów
(zaprzestanie melioracji, zwiększenie ilości wilgoci ściółki w związku z odpowiednią gospodarką
leśną, itd). Działania te przyczyniają się do zwiększenia zasobów wodnych zwłaszcza wód
podziemnych. Na obszarach zagrożonych wystąpieniami suszy znakomicie nadają się jako środek
zapobiegawczy.
W obszarach, które doświadczają skutków suszy działania te mają charakter łagodzący lub redukujący
jej skutki choć efekty działań są zwykle odsunięte w czasie. Ze względu na czas, po którym można
spodziewać się efektów, działania z tej grupy są z reguły długoterminowe.

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko
projektu PPSS w regionach wodnych Środkowej Odry,
Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy

3.5.

Zasoby naturalne

3.5.1.

Stan aktualny

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów
naturalnych kraju (Dz.U.2001 r. Nr 97, poz. 1051 z późn. zm.), do strategicznych naturalnych zasobów
kraju zaliczane są: wody podziemne i powierzchniowe w ciekach naturalnych i źródłach, w kanałach,
w jeziorach, a także zbiornikach wodnych o ciągłym dopływie; wody obszarów morskich; lasy
państwowe; zasoby przyrodnicze parków narodowych oraz złoża kopalin. Podstawą gospodarowania
tymi zasobami jest zrównoważony rozwój, w interesie dobra ogólnego, co warunkuje konieczność
przeprowadzenia oceny wpływu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy na terenie RZGW we
Wrocławiu. Najbardziej

aktualny stan

zasobów

nieodnawialnych na

omawianym

obszarze

przedstawiono w opracowaniu pn.: „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2015 r.”27.
Udokumentowano w nim 13 586 złóż kopalin, które podzielono na cztery grupy surowców:
energetyczne, metaliczne, chemiczne oraz inne (skalne).
Zgodnie z powyższym opracowaniem, na opisywanym terenie znajdują się bogate złoża węgla
brunatnego zlokalizowane w województwach: dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim. Na terenie
Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego, złoża węgla kamiennego eksploatowane w przeszłości (5 złóż) obecnie są zaniechane. Aktualnie geologiczne zasoby bilansowe tego zagłębia wynoszą ok. 423 mln t.
Surowce metaliczne występują głównie w regionie monokliny przedsudeckiej. Znajdują się tam bogate
złoża rudy miedzi i rudy niklu. Występuje tu także wiele surowców chemicznych oraz skalnych, których
przykłady podane zostały w poniższej tabeli (Tabela 8). Na analizowanym obszarze stwierdzono
również obecność wód leczniczych i termalnych 28. Wody lecznicze wykorzystywane są do
następujących celów: balneoterapeutycznych (np. kąpiele, inhalacje); do wytwarzania produktów
zdrojowych (tj. sole, ługi, szlamy, preparaty farmaceutyczne); rozlewniczych (m.in. w Polanicy-Zdroju).
W przypadku wód termalnych, na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu, występują dwa
złoża: „Karpniki” oraz „Staniszów ST-1”. Nie są one jednak eksploatowane.
Tabela 8. Wielkość zasobów i wydobycia wybranych kopalin na obszarze RZGW we Wrocławiu
Rodzaj złoża

Liczba
złóż

Węgiel brunatny

41

Rudy miedzi i srebra

15

Rudy niklu (złoża
udokumentowane)

5

Zasoby
geologiczne
bilansowe

Zasoby
przemysłowe

Wydobycie

Jednostka

7 401

tys. t

31 568

tys. t

-

tys. t

Surowce energetyczne
16 869 102
335 654
Surowce metaliczne
1 976 041
1 169 903
17 212

-

Szuflicki M., Malon A., Tymiński M. [red.], Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2015 r.,
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016
27

Szuflicki M., Malon A., Tymiński M. [red.], Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2015,
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016
28
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Rodzaj złoża

Liczba
złóż

Zasoby
geologiczne
bilansowe

Zasoby
przemysłowe

Wydobycie

Jednostka

Rudy niklu (nikiel
współwystępujący w
rudach miedzi)

9

71.11

-

0.84

tys. t

Rudy arsenu

1

-

tys. t

Baryt
Fluoryt
Sól kamienna

4
2
2

126

tys. t
tys. t
tys. t

Surowce bentonitowe
Surowce kaolinowe
Surowce skaleniowe
Surowce szklarskie

3
14
9
12

0.5
286.65
76.54
655.48

tys. t
tys. t
tys. t
tys. t

Torfy

54

101

tys. m3

537
Surowce chemiczne
5 558
542
4 088 144
489 471
Surowce inne (skalne)
1 578
345
212 077.41
71 355.44
136 944.43
5 486.19
86 169.51
12 595.31
4 832

2074

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2015 r.,

Lokalizację złóż wybranych kopalin na analizowanym obszarze przedstawia Rysunek 19.
Rysunek 19. Lokalizacja wybranych kopalin na obszarze RZGW we Wrocławiu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu
Badawczego
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3.5.2.

Potencjalne zmiany stanu w przypadku braku realizacji działań

Brak realizacji działań zawartych w projekcie PPSS nie powinien znacząco wpłynąć na całokształt
zasobów naturalnych nieodnawialnych, jednakże może mieć znaczenie dla stanu poszczególnych ich
elementów w zakresie zasobów odnawialnych, zwłaszcza: pokładów torfu, zasobów wód leczniczych
i termalnych. Długotrwałe susze mogą doprowadzić do lokalnego osuszania torfowisk, co może
prowadzić do nieodwracalnej degradacji tego zasobu naturalnego.
W przypadkach ekstremalnych wystąpienia zjawiska suszy, torfowiska stają się bardzo niebezpiecznymi
obszarami zagrożonymi pożarami, które z uwagi na specyfikę torfowisk i łatwopalność pokładów tego
surowca są bardzo trudne do opanowania.
Zaniechanie realizacji działań administracyjnych zawartych w projekcie PPSS, w tym m.in. dotyczących
wprowadzania ograniczeń w korzystaniu z wód w zakresie poboru wody niesie za sobą ryzyko
nadmiernego sczerpywania zasobów wód leczniczych, co może pośrednio negatywnie wpłynąć na
zmniejszenie się wydajności tych wód.
Odrębnym zagadnieniem jest wpływ zjawiska suszy na zasoby naturalne jakimi są wody
powierzchniowe i podziemne. Kwestia odstąpienia od realizacji działań zawartych w PPSS w zakresie
oddziaływania na wspomniane elementy omówiona została w odpowiednich rozdziałach niniejszego
opracowania (w punkcie 3.2. Wody powierzchniowe oraz w punkcie 3.3. Wody podziemne).

3.5.3.

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne wynikające
z realizacji projektu PPSS

Realizacja działań zawartych w projekcie PPSS Wrocław skutkować będzie szeregiem oddziaływań
przede wszystkim w odniesieniu do zasobu naturalnego jaki stanowią wody powierzchniowe oraz
podziemne. W przypadku pozostałych typów zasobów naturalnych (zwłaszcza nieodnawialnych),
zjawisko suszy nie stanowi istotnego zagrożenia, a tym samym realizacja zapisów projektowanego
dokumentu nie spowoduje istotnych oddziaływań dla tych komponentów środowiska.
Na uwagę i bardziej szczegółowe odniesienie zasługują w tym miejscu zasoby torfu (torfowiska), które
stanowią dobro naturalne uzależnione od wody i jej dostępności, a tym samym podlegają potencjalnym
oddziaływaniom wynikającym z realizacji PPSS. Największe korzyści w odniesieniu do zasobów torfu
będą związane z realizacją działań mających na celu budowanie retencji wód (m.in. działanie 16D –
Zwiększenie retencji leśnej), a także polegające na odtwarzaniu starorzeczy, obszarów mokradłowych
i bagiennych (działanie 23D - Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych jako naturalnych
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zbiorników retencyjnych; zachowanie bądź odtwarzanie naturalnych terenów retencyjnych takich jak
torfowiska, lasy łęgowe, łąki wilgotne, rozlewiska).
W przypadku wystąpienia zjawiska suszy hydrogeologicznej, które przyczynia się w sposób negatywny
pośredni m.in. do obniżenia poziomu wód podziemnych, szczególnie zagrożone są zasoby wód
leczniczych i termalnych. Omówienie problemu zaprezentowane zostało w odniesieniu do wpływu
realizacji ustaleń projektowanego dokumentu na wody podziemne w rozdziale poświęconym temu
komponentowi środowiska naturalnego (rozdział 3.3.3.)

3.6.

Powietrze

3.6.1.

Stan aktualny

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2016 poz.
672), monitorowanie oraz ocena jakości powietrza w Polsce dokonywana jest w ramach państwowego
monitoringu środowiska przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska (art. 88), w podziale na
strefy (art. 87). Na potrzeby dokonania rzetelnej oceny wyodrębnionych zostało 46 stref, w których
prowadzona jest kontrola powietrza pod kątem ochrony zdrowia, natomiast w 16 dokonywana jest ocena
pod kątem ochrony roślin. Z oceny wpływu jakości powietrza na rośliny wykluczone zostały strefy –
aglomeracje (pow. 250 tys. mieszkańców) oraz strefy- miasta (pow. 100 tys. mieszkańców) 29.
Dla wszystkich województw znajdujących się w administracji RZGW we Wrocławiu została wykonana
ocena stanu powietrza oraz przedstawiona w opracowaniu Inspekcji Ochrony Środowiska „Ocena
jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014”. Liczbę stref w danym województwie, dla której
została opracowana przedmiotowa ocena prezentuje poniższa tabela.
Tabela 9. Liczba stref w podziale na województwa, dla których dokonuje się oceny rocznej pod
kątem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia i ochrony roślin, dla wszystkich
zanieczyszczeń (2014 r.)
Ochrona roślin

Ochrona zdrowia
Województwo

Łączna liczba stref
w województwie

Liczba stref –
aglomeracji

dolnośląskie
lubuskie
opolskie
śląskie
wielkopolskie

4
3
2
5
3

1
0
0
2
1

Liczba stref –
miasta pow.
100 tys.
2
2
1
2
1

Liczba stref
w województwie
1
1
1
1
1

Źródło: Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Na obszarze RZGW we Wrocławiu zlokalizowanych jest 11 stref ocenianych pod kątem spełnienia
kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia. Dla wszystkich oznaczane są stężenia:

Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad
określonych w art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska [w.] Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok
2014, Państwowy Monitoring Środowiska - Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2015
29

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko
projektu PPSS w regionach wodnych Środkowej Odry,
Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy

•

dwutlenek siarki – SO2;

•

dwutlenek azotu – NO2;

•

tlenek węgla – CO;

•

benzen – C6H6;

•

ozon – O3;

•

pył PM10;

•

ołów – Pb – w PM10;

•

arsen – As – w PM10;

•

kadm – Cd – w PM10;

•

nikiel – Ni – w PM10;

•

benzo(a)piren – B(a)P – w PM10;

•

pył PM2,5.

Na omawianym obszarze w całości lub w części znajduje się 5 stref dla których zarejestrowano
przekroczone dopuszczalne stężenia pod kątem ochrony zdrowia dla:
•

dwutlenku azotu (NO2) w strefie aglomeracji Wrocławskiej (przekroczenie średnich rocznych
stężeń);

•

ozonu (O3) w strefach: dolnośląskiej, opolskiej, śląskiej;

•

pyłu PM10 we wszystkich strefach poza miastem Zielona Góra;

•

arsenu (As) w strefach: dolnośląskiej oraz w mieście Legnica;

•

benzo(a)pirenu (B(a)P) we wszystkich strefach zlokalizowanych na obszarze administrowanym
przez RZGW we Wrocławiu;

•

pyłu PM2,5 w strefach: opolskiej, śląskiej, miasto Legnica oraz aglomeracja Wrocławska 30.

Przyczyną takiego stanu jakości powietrza jest przede wszystkim: niska emisja – dla pyłu PM10 i PM2,5
oraz benzo(a)pirenu, emisja gazów związana z ruchem pojazdów – dwutlenek azotu, naturalne procesy
i przemiany niezwiązane z działalnością człowieka oraz napływ zanieczyszczeń spoza granic kraju –
ozon, a także oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych
w pobliżu stacji pomiarowych – arsen31.
W ocenie stref ochrony roślin dla oceny wzięto pod uwagę stężenia zanieczyszczeń takich, jak:
dwutlenek siarki – SO2, tlenki azotu – NOx, ozon – O3.

Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad
określonych w art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska [w.] Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok
2014, Państwowy Monitoring Środowiska - Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2015
31

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko
projektu PPSS w regionach wodnych Środkowej Odry,
Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy

3.6.2.

Potencjalne zmiany stanu w przypadku braku realizacji działań

Zaniechanie realizacji działań zawartych w projekcie PPSS nie wpłynie znacząco na komponent, jakim
jest powietrze. Ewentualne skutki związane z wdrożeniem programu działań dokumentu będą miały
wyłącznie pośredni wpływ na powietrze, jednak skala tych oddziaływań jest pomijalna.
W odniesieniu do powietrza i jego jakości, największe znaczenie może mieć odstąpienie od realizacji
działań mających na celu retencjonowanie wody, czego zaniechanie w kontekście postępujących zmian
klimatu i nasilania zjawiska suszy może przyczynić się pośrednio negatywnie do niekorzystnych zmian
w mikroklimacie lokalnym, zwłaszcza poprzez okresowy spadek wilgotności powietrza oraz wzrost
temperatury powietrza.

3.6.3. Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie,

wtórne,

skumulowane,

krótkoterminowe,

średnioterminowe

i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne wynikające
z realizacji projektu PPSS
Realizacja zapisów projektu PPSS Wrocław nie będzie skutkować wystąpieniem istotnych oddziaływań
w odniesieniu do komponentu środowiska jakim jest powietrze, a ewentualny wpływ będzie nosił
znamiona oddziaływania pośredniego o niewielkiej skali intensywności. Planowane działania skupiają
się przede wszystkim na wpływie na środowisko wód powierzchniowych i podziemnych.
Pozytywne oddziaływanie na powietrze, w szczególności w wyniku budowy nowych obiektów
retencyjnych, związane jest ze spadkiem temperatury powietrza i wzrostem wilgotności względnej
powietrza latem, zimą natomiast temperatura wzrasta i maleje wilgotność powietrza nad zbiornikiem
i w jego otoczeniu. Ewentualny wpływ tego typu inwestycji będzie miał jednak wyłącznie charakter
lokalny, a jego efektem będzie wytworzenie specyficznego mikroklimatu w otoczeniu zrealizowanego
zbiornika wodnego.
Negatywny wpływ ustaleń projektu PPSS Wrocław związany będzie przede wszystkim z etapem
realizacji (prowadzenia prac budowlanych) poszczególnych obiektów budowlanych i wszelkich
zamierzeń o charakterze inwestycyjnym. Bezpośredni negatywny wpływ może być związany
z krótkotrwałym zanieczyszczeniem powietrza na skutek emisji substancji do powietrza z silników
maszyn i pojazdów użytkowanych podczas budowy. Urządzenia te w sposób negatywny będą
oddziaływać na jakość powietrza poprzez wzrost stężenia pyłów i spalin. Należy jednak w tym miejscu
podkreślić, że potencjalny negatywny wpływ na stan powietrza będzie miał wyłącznie charakter lokalny
i krótkoterminowy. Działania te nie spowodują trwałych zmian w środowisku, gdyż ustaną wraz
z zakończeniem etapu budowy danego obiektu.
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3.7.

Powierzchnia ziemi

3.7.1.

Stan aktualny

Gleba należy do podstawowych elementów środowiska przyrodniczego. Charakteryzuje się określonym
układem właściwości chemicznych, fizycznych, biologicznych w zależności od przebiegu procesów
glebotwórczych. Szczególnie w przypadku gleb górskich duży wpływ na ich kształtowanie wywiera
zarówno rzeźba terenu, jak i skały macierzyste.
Wilgotność gleby jest bardzo istotnym parametrem, gdyż odgrywa ważną rolę w interakcji pomiędzy
atmosferą, a powierzchnią ziemi32. Dzięki tzw. sile ssącej gleby (zależnej od ilości wody w glebie)
odbywa się utrzymywanie wody w glebie.
Gleba spełnia różnorodne funkcje, m.in. filtrujące, buforujące, hamujące nadmierny przepływ substancji
niepożądanych do innych komponentów środowiska. Wszystkie zmiany zachodzące w glebie,
spowodowane zanieczyszczeniem środowiska, oddziałują na jej właściwości biologiczno-chemiczne
i ograniczają powyższe funkcje gleb.
Czynniki degradujące środowisko glebowe mogą być zarówno naturalne, jak i antropogeniczne. Do
naturalnych zaliczyć można: erozję wodną, powierzchniowe ruchy masowe, erozję wietrzną.
Degradacja gleby może być spowodowana także przez człowieka w sposób bezpośredni,
zniekształcając procesy glebotwórcze lub likwidując wierzchnią pokrywę glebową. Do działań
pośrednich zaliczyć można między innymi: wycinkę lasu, nadmierną intensyfikacja produkcji rolnej,
emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych pochodzącą z przemysłu, transportu, gospodarki
komunalnej, obniżenie poziomu wód gruntowych poprzez nadmierną ich eksploatację 33.
Zróżnicowanie występowania gleb w podziale na regiony wodne analizowanego obszaru zostało
przedstawione poniżej oraz na rysunku.

32

http://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/factsheets/factsheet_soilmoisture.pdf
Kaszubkiewicz J. i in., Stan gleb użytkowanych rolniczo na obszarze Sudetów i Przedgórza Sudeckiego, Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2011
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Rysunek 20. Podatność gleb na zjawisko suszy w obszarze administrowanym przez RZGW we
Wrocławiu

Źródło: opracowanie własne
Region wodny Środkowej Odry (największy region wodny przedmiotowego obszaru) charakteryzuje się
różnorodną typologią gleb. W południowej części obszaru wyróżnić można gleby typowe dla rejonów
górskich: inicjalne oraz pararędziny. Gleby brunatne dystroficzne wykształciły się w niższych partiach
gór, a także na obszarze pogórzy. Na południe od Wrocławia, w dolinie Ślęzy charakterystyczny jest
duży płat czarnych ziemi (gleb uznawanych za jedne z najbogatszych w związki próchniczne).
Zachodnią część regionu wodnego Środkowej Odry pokrywają gleby bielicowe i bielice, natomiast
w centralnej części przeważają gleby rdzawe.
W regionie wodnym Morawy obecne są głównie gleby inicjalne i słabo wykształcone skaliste.
Natomiast w regionach wodnych (Orlicy, Izery, Łaby i Ostrożnicy oraz Metuje) na obszarze dorzecza
Łaby znajdują się gleby należące do litogenicznych oraz autogenicznych. Wśród gleb litogenicznych
pokrywających ten obszar przeważają gleby inicjalne i pararędziny, a wśród autogenicznych należy
wyróżnić gleby brunatne dystroficzne. Gleby inicjalne skaliste, zwane litosolami, powstają
z bezwęglanowych skał masowych (m.in. granitów, piaskowców, kwarcytów). Charakteryzują się małą
zawartością substancji organicznej. Pokrywają one znaczną część powierzchni dorzecza Łaby; są to
gleby typowe dla wyższych partii gór. Gleby brunatne dystroficzne wytworzyły się ze skał głównie takich
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jak: piaskowce, granity, gnejsy. Charakteryzują się one odczynem kwaśnym lub bardzo kwaśnym.
Typowa brunatna barwa tych gleb powstaje poprzez zachodzące procesy glebotwórcze, w wyniku
których uwolnione zostają wodorotlenki żelaza, które następnie są wytrącane i tworzą otoczkę wokół
ziaren glebowych. Pararędziny należą natomiast do gleb wapniowcowych o różnych stopniu rozwoju.
Wśród nich można wyróżnić dwa podtypy: pararędziny typowe i pararędziny z cechami brunatnienia.
Wykształciły się ze skał węglanowych (głównie wapieni, margli oraz dolomitów), skał siarczanowych
(np. gipsów, anhydrytów) lub klastycznych zasobnych w węglan wapnia (m.in. łupków ilastych,
piaskowców o spoiwie węglanowym). Z uwagi na niewielki obszar powierzchni, jaki zajmują regiony
wodne Orlicy, Izery, Łaby i Ostrożnicy oraz Metuje, zróżnicowanie pokrywających go gleb jest nieduże.
Ze względu na to, że pokrywa glebowa odznacza się dużym udziałem glin oraz z uwagi na rzeźbę tego
terenu – przedmiotowy obszar uważany jest za znacznie narażony na spływy powierzchniowe. Dobre
zdolności retencyjne oraz niska przepuszczalność gruntów przyczyniają się do tego.
Odnosząc się do całego obszaru administrowanego przez RZGW we Wrocławiu, na podstawie analizy
przeprowadzonej w 2010 roku przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach można stwierdzić, że poziom zasolenia gleb jest na niskim, nieszkodliwym dla
jakości gleb poziomie (wykazano to bazując na wartościach parametru przewodności elektrolitycznej
właściwej)34.
Odczyn gleby ma ogromne znaczenie dla procesów uruchamiania lub zatrzymania pierwiastków
śladowych. Wraz ze wzrostem pH gleby zmniejsza się mobilność potencjalnie toksycznych metali, np.
kadmu, ołowiu. Na podstawie wyników badań nad odczynem gleb, należy zauważyć, iż gleby bardzo
kwaśne (pH poniżej 4,5) występują we wszystkich województwach na terenie administrowanym przez
RZGW we Wrocławiu oprócz województwa lubuskiego.
Na terenie województwa dolnośląskiego stwierdzono 2 punkty badawcze o zawartościach ołowiu
przekraczających poziomy dopuszczalne oraz 1 punkt z przekroczonymi zawartościami miedzi. Może
to wynikać zarówno z oddziaływania przemysłu, jak i mieć związek z charakterem skały macierzystej
gleb.
Na obszarze województwa dolnośląskiego i lubuskiego na terenie administrowanym przez RZGW we
Wrocławiu zaobserwowano przekroczone wartości WWA (o trzecim stopniu zanieczyszczenia) łącznie
w 5 punktach badawczych. Według klasyfikacji IUNG, wśród badanych gleb użytkowanych rolniczo nie
stwierdzono jednak silnego (czwarty stopień) oraz bardzo silnego poziomu (piąty stopień)
zanieczyszczenia wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi 35.

34

Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010-2012, Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu
Środowiska, Warszawa 2012
35
Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010-2012, Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu
Środowiska, Warszawa 2012
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Warto podkreślić, że gleby w środkowej części województwa dolnośląskiego (powiaty dzierżoniowski
i jaworski) wyróżniają się najwyższą przydatnością rolniczą. Dominującą rolę odgrywają tu gleby płowe
oraz brunatne36.
Najniższy udział użytków rolnych charakteryzuje natomiast tereny o niekorzystnych dla rolnictwa
warunkach przyrodniczych (np. gleby inicjalne i słabo wykształcone na terenach górskich).
Według kategorii glebowych37 stopień podatności gleb na suszę jest następujący: gleby bardzo lekkie
są bardzo podatne; gleby lekkie – podatne; gleby średnie - średnio podatne; gleby ciężkie - mało
podatne.
W przypadku analizowanego obszaru: w południowej jego części dominują gleby ciężkie, mozaikowo
z glebami średnimi. Gleba lekka występuje natomiast w części środkowej obszaru administrowanego
przez RZGW we Wrocławiu. Największą część stanowią gleby bardzo lekkie, położone w części
zachodniej środkowej i południowo-wschodniej tego terenu38.

3.7.2.

Potencjalne zmiany stanu w przypadku braku realizacji działań

Działania zawarte w projekcie PPSS zaplanowane zostały w celu przeciwdziałania skutkom suszy,
a więc brak ich realizacji będzie pośrednią przyczyną szeregu niekorzystnych oddziaływań na gleby, dla
której dostępność wody stanowi istotny warunek dla zachowania optymalnych właściwości i możliwości
pełnienia funkcji biologicznej. Ograniczone zostanie zachowanie oraz racjonalne wykorzystanie
zasobów glebowych.
Zaniechanie realizacji działań mających na celu zatrzymanie wody w glebie może spowodować
nasilenie się zjawiska suszy rolniczej, gdyż w analizowanym obszarze przeważają gleby bardzo podatne
na suszę. Niedobór wody związany z występowaniem suszy wpłynie negatywnie pośrednio na wzrost
zakwaszania oraz erozji gleby w wyniku obumierania roślin.
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Kaszubkiewicz J. i in., Stan gleb użytkowanych rolniczo na obszarze Sudetów i Przedgórza Sudeckiego, Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2011
37
http://www.susza.iung.pulawy.pl/kategorie-glebowe/
38

Identyfikacja na obszarze działania RZGW we Wrocławiu wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych wraz ze wskazaniem obszarów szczególnie narażonych,
IMGW-PIB, Wrocław 2015
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3.7.3.

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne wynikające
z realizacji projektu PPSS

Działania znajdujące się w projekcie PPSS będą oddziaływać przede wszystkim w sposób pozytywny
na stan gleb na obszarze ich wdrażania. Wpływ wynikający z realizacji projektu Planu przeciwdziałania
skutkom suszy w odniesieniu do powierzchni ziemi (w tym gleb) rozpatrzono w podziale na następujące
grupy działań: działania administracyjne, inwestycyjne, monitoring oraz metody analityczne.
Działania administracyjne
Wśród działań administracyjnych pozytywny wpływ na stan gleb będzie miało zadanie o charakterze
regionalnym 5B - Stosowanie nawodnień rolniczych w czasie suszy rolniczej, w tym: przeprowadzenie
oceny potrzeb nawodnień upraw polowych, sadowniczych i roślin przemysłowych. Ma ono na celu
zapobieganie rozprzestrzenianiu się zjawiska suszy rolniczej, które przyczynia się w sposób
bezpośredni do zubożenia gleby w składniki pokarmowe.
Realizacja działania 9K - Zmiana reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę
w sposób umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnień w sposób pośredni poprzez zwiększenie
nawodnienia gruntów przyczyni się do ograniczenia wielkości obszaru występowania suszy rolniczej,
która przyczynia się do obumierania roślin. Działanie z tej grupy charakteryzuje się pozytywnym
wpływem na gleby, gdyż pośrednio ograniczy erozję, na którą narażona jest gleba pozbawiona roślin.
Działanie 19D - Propagowanie zmiany struktury upraw rolniczych na gatunki i odmiany roślin uprawnych
bardziej odpornych na suszę rolniczą oraz odpowiednie nawożenie gleb jest kolejnym działaniem z typu
administracyjnych, mającym na celu w sposób bezpośredni przeciwdziałać negatywnym skutkom suszy
na komponent, jakim są gleby. Zmiana struktury upraw rolniczych na rośliny bardziej odporne na
warunki występujące podczas suszy oraz właściwe nawożenie gleb doprowadzi do zmniejszenia
narażenia obszarów, na których występują gleby bardzo podatne na suszę. Ograniczony zostanie także
zasięg oddziaływania suszy rolniczej, ponieważ nowe gatunki roślin będą potrzebowały mniej wilgoci.
Przyczyni się to więc do ograniczenia degradacji gleb, w przypadku wystąpienia zjawiska suszy.
Działania inwestycyjne
Wśród działań inwestycyjnych 12K - Budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych
poprzez właściwe nawodnienie użytków rolnych zmniejszy obszar występowania zjawiska suszy
rolniczej, dzięki czemu gleby będą chronione przez rośliny przed zakwaszeniem i erozją w czasie
występowania suszy.
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Działanie 13D - Analiza możliwości odbudowy/przebudowy systemów melioracyjnych z odwadniających
na nawadniająco-odwadniające i budowa systemów melioracyjnych (nawadniająco-odwadniających)
pozwoli na: zahamowanie zjawiska suszy rolniczej, a więc zapobieżenie obumierania roślinności, które
prowadzi bezpośrednio do pogorszenia stanu gleb.
W przypadku realizacji inwestycji ujętych w PPSS jako przykład omówiono inwestycję dotyczącą
budowy zbiornika.
Realizacja zadania pn. Budowa zbiornika wodnego Rokosowo pozwoli między innymi (choć należy
podkreślić, że przeciwdziałanie suszy nie jest głównym powodem jego realizacji, a wyłącznie funkcją
dodatkową) na retencję wody do nawodnień rolniczych okolicznych terenów, co wpłynie pośrednio
pozytywnie na poprawę stosunków gruntowo-wodnych w glebach. Retencjonowanie wody będzie
polegało na zatrzymaniu części objętości przepływu przy podwyższonych stanach wody w cieku w celu
napełnienia zbiornika oraz utrzymanie tej objętości na potrzeby ewentualnego zasilania przepływu
w czasie niskich stanów wody. W wyniku piętrzenia wody na jazie dolnym oraz zasileniu przez przepust
wałowy rowów melioracyjnych będzie możliwe nawadnianie terenów rolnych zlokalizowanych na lewym
brzegu cieku Rów Polski.
Bezpośredni negatywny wpływ związany jest natomiast ze zmianą struktury gleb oraz ryzykiem
zanieczyszczenia gleby w wyniku użycia sprzętu budowlanego poprzez materiały eksploatacyjne i inne
substancje wykorzystywane w trakcie budowy zbiornika. Tego typu oddziaływanie należy jednak uznać
za krótkotrwałe, o charakterze lokalnym.
Monitoring oraz metody analityczne, edukacja
Działania z tej grupy nie wpływają w sposób bezpośredni na poprawę jakości gleby, ale dotyczą poprawy
stanu ilościowego i jakościowego wody wskutek działań służących zwiększeniu retencji wody na
przedmiotowym obszarze.
Przykładowo działanie o charakterze ponadregionalnym 24D - Prowadzenie systemów monitoringu,
prognozowania i ostrzegania przed zjawiskiem suszy pozwoli odpowiednio wcześnie reagować na
oznaki pojawienia się suszy, dzięki czemu będzie możliwe szybkie podjęcie kroków mających na celu
minimalizację negatywnych oddziaływań skutków suszy na gleby.
Działanie o charakterze ponadregionalnym 26D – Edukacja i zwiększanie świadomości społeczeństwa
w sposób pozytywny pośredni przyczyni się do racjonalizacji zużycia wody, co spowoduje poprawę
retencji wód w analizowanym terenie.
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3.8.

Krajobraz

3.8.1.

Stan aktualny

Krajobraz naturalny Polski dzieli się na 4 klasy krajobrazu (krajobraz nizin; krajobraz wyżyn i niskich
gór; krajobraz gór średnich i wysokich oraz krajobraz dolin i obniżeń), wśród których wyróżniono 14
rodzajów i 25 gatunków39. Powyższy podział został dokonany na podstawie cech dominujących
w danym obszarze, zakładając, że w różnych warunkach dominują odmienne czynniki.
Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski według Kondrackiego, analizowany obszar
charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem krajobrazu naturalnego40. Występuje tu większość
rodzajów i gatunków krajobrazu naturalnego wyróżnionych w krajobrazie Polski. Regionalizacja
fizycznogeograficzna wg Kondrackiego, w podziale na podprowincje, została przedstawiona na
poniższym rysunku (Rysunek 21).
Rysunek 21. Regionalizacja fizycznogeograficzna na obszarze administrowanym przez RZGW
we Wrocławiu

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 2002

39
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Richling A., Ostaszewska K., Geografia fizyczna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002
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Krajobraz gór średnich i wysokich występuje w południowej części przedmiotowego obszaru
i obejmuje pasmo Karkonoszy. Powyższą klasę charakteryzuje wysokość nad poziomem morza, która
tworzy specyficzny, piętrowy układ krajobrazu.
W klasie tej wyróżnić można dwa rodzaje:
•

gór średnich (piętro regla dolnego zdominowane jest przez monokultury świerkowe, zaś piętro
regla górnego porasta świerczyna sudecka) 4142,

•

gór wysokich (piętro subalpejskie z dominacją zarośla kosodrzewiny wraz z gatunkami takimi
jak: jarząb pospolity, czy świerk pospolity; natomiast piętro alpejskie (występujące
fragmentarycznie) porastają niskie, naskalne murawy).

Krajobraz wyżyn i niskich gór w analizowanym obszarze obejmuje przede wszystkim rejon Obniżenia
Żytawsko-Zgorzeleckiego, Kotliny Oświęcimskiej, Wyżyny Małopolskiej, czy Przedgórza Sudeckiego
(Niż Środkowoeuropejski, Wyżyny Polskie, Sudety z Przedgórzem Sudeckim)43. Klasa ta charakteryzuje
się formami rzeźby takimi jak: grzbiety, doliny, obniżenia i zrównania.
W obrębie powyższej klasy wyróżniamy trzy rodzaje:
•

wyżyny lessowe (o charakterze krajobrazu decyduje przede wszystkim less wraz
z towarzyszącymi mu procesami),

•

wyżyny węglanowe (charakteryzują się różnymi rodzajami form krasowych, a w szacie roślinnej
dominują murawy kserotermiczne, buczyny i dąbrowy),

•

wyżyny krzemianowe i glinokrzemianowe (zdominowane przez lasy)44.

Krajobraz nizin charakteryzuje się czynnikiem krajobrazotwórczym takim jak typ genetyczny rzeźby
(gleby i szata roślinna, stosunki wodne, skład litologiczny skał). Krajobraz ten obecny jest m.in. w rejonie
Wzniesienia

Zielonogórskiego,

Wału

Trzebnickiego,

Obniżenia

Milicko-Głogowskiego

(Niż

Środkowoeuropejski).
Na analizowanym terenie w klasie nizin wyróżnić można trzy rodzaje krajobrazu:
•

glacjalny (ze stosunkowo urozmaiconą rzeźbą, z licznymi zagłębieniami wypełnionymi wodami,
czy torfowiskami; wśród roślinności dominują grądy i bory mieszane),

•

fluwioglacjalny (związany z akumulacyjną działalnością wód lodowcowych; roślinność
zdominowana jest przez bory suche i mieszane),

•

peryglacjalny (przeważają gleby rdzawe i bielicowe, a w szacie roślinnej bory mieszane, jednak
obecne są też grądy i bory sosnowe).

Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów – wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej – Generalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska, Warszawa 2013
41
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Richling A., Ostaszewska K., Geografia fizyczna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

43

Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002
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Richling A., Ostaszewska K., Geografia fizyczna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
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Krajobraz dolin i obniżeń kształtowany jest głównie przez panujące w danym regionie stosunki wodne
oraz zachodzące procesy akumulacyjne lub erozyjne. Klasę tę charakteryzują torfy, mady oraz gleby
bagienne, a wśród roślinności łęgi oraz bory.
Na omawianym obszarze, w powyższej klasie można wyróżnić: krajobraz tarasów nadzalewowych
(powstają przede wszystkim w wyniku nanoszenia materiału przez rzekę, dominują gleby rdzawe,
brunatne, a wśród roślinności rozwijają się bory i grądy), a także krajobraz obniżeń denudacyjnych
(obejmuje Niż Środkowoeuropejski, Masyw Czeski)45,46.
Jednostki krajobrazowe występujące na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu,
przedstawia poniższa tabela (Tabela 10).
Tabela 10. Jednostki krajobrazowe obecne na obszarze administrowanym przez RZGW we
Wrocławiu
Klasa krajobrazu
gór średnich
i wysokich

Rodzaj krajobrazu

Gatunek krajobrazu

gór średnich (erozyjne)

regla dolnego
regla górnego
subalpejskie (kosodrzewiny)
alpejskie (halne)
wysoczyzn słabo rozciętych
wysoczyzn silnie rozciętych
zwartych masywów ze skałami
izolowanych połogich wzniesień
płaskowyży falistych
pogórzy
pojedynczych wzniesień
równinne i faliste
pagórkowate
wzgórzowe
równinne i faliste
pagórkowate
wzgórzowe
równinne i faliste
równin zalewowych w terenach nizinnych i
wyżynnych
równin zalewowych w terenach górskich
równin tarasowych w terenach nizinnych i
wyżynnych
równin tarasowych w terenach górskich

gór wysokich (erozyjne i glacjalne)
lessowe (eoliczne)

wyżyn i niskich gór

węglanowe i gipsowe (erozyjne)
krzemianowe i glinokrzemianowe
(erozyjne)
glacjalne

nizin
peryglacjalne
fluwioglacjalne
zalewowych den i dolin (akumulacyjne)
dolin i obniżeń

tarasów nadzalewowych (akumulacyjne)
obniżeń denudacyjnych i kotlin wyżynnych
i górskich

–

Źródło: opracowanie własne na podstawie Richling A., Ostaszewska K., Geografia fizyczna Polski, Warszawa 2005

Krajobraz kulturowy kształtowany jest natomiast przez czynniki takie jak: presja antropogeniczna oraz
procesy naturalne. Podział przedmiotowego krajobrazu zależy od intensywności wpływu człowieka

45

Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002

46

Richling A., Ostaszewska K., Geografia fizyczna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
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(tereny użytkowane rolniczo charakteryzują się stosunkowo niewielkim wpływem człowieka, a obszary
miejskie - uznawane są za obszary najbardziej przekształcone przez człowieka47).
Pokrycie terenu, na podstawie danych CORINE Land Cover 2012, na analizowanym obszarze
przedstawia się następująco: największy udział mają obszary użytkowane rolniczo, których
rozmieszczenie jest dość regularne na całym terenie. Obszary leśne dominują natomiast w północnowschodniej części przedmiotowego regionu, zaś tereny najbardziej przekształcone przez człowieka to
największe miasta, tj. Wrocław, Opole, Zielona Góra, Legnica, czy Wałbrzych. Rysunek 22 przedstawia
pokrycie przedmiotowego terenu według danych CORINE Land Cover 2012.
Rysunek 22. Pokrycie terenu wg CORINE Land Cover 2012 na obszarze administrowanym przez
RZGW we Wrocławiu

Źródło: opracowanie własne na podstawie CORINE Land Cover 2012

Degórski M., Krajobraz, jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów zachodzących
w megasystemie środowiska geograficznego, [w.] Balon J., Jodłowski M. [red.], Ekologia krajobrazu problemy
badawcze i utylitarne, Problemy Ekologii Krajobraz, T. 23, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, IGiGP UJ, Kraków
2009
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3.8.2.

Potencjalne zmiany stanu w przypadku braku realizacji działań

W kontekście oceny wpływu działań zaplanowanych w projekcie PPSS Wrocław na krajobraz należy
stwierdzić, że wszelkie metody (zwłaszcza techniczne) przewidziane do przeciwdziałania skutkom
suszy, będą miały potencjalne pozytywne oddziaływanie na ten element środowiska naturalnego.
Spośród wszystkich działań przewidzianych do realizacji w PPSS Wrocław najbardziej istotne pod
względem ich wpływu na krajobraz są następujące działania:


14 D - Budowa obiektów tzw. dużej retencji,



15D - Budowa obiektów małej retencji,



16D - Zwiększanie retencji leśnej,



18D - Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych,



20D - 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.),



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



32D - Działanie o charakterze ponadregionalnym - Tworzenie zadrzewień przydrożnych.

Kształtowanie stosunków wodnych, zmierzające do zwiększenia retencji (m.in. retencji leśnej, retencji
obszarów zurbanizowanych oraz rolniczych), będzie miało pozytywne odbicie w krajobrazie obszaru
opracowania. Odstąpienie od realizacji tych działań spowoduje prawdopodobnie pogłębienie obecnych
problemów związanych z występowaniem zjawiska suszy, które odciskając piętno na poszczególnych
elementach przyrody ożywionej (szacie roślinnej, stanie zbiorników wodnych oraz cieków) w sposób
bezpośredni wpływa na obniżenie walorów krajobrazowych obszaru.
Konsekwencją budowy obiektów tzw. dużej retencji (działanie 14 D - Budowa obiektów tzw. dużej
retencji) mogą być niekorzystne dla krajobrazu efekty związane z przekształceniem naturalnego
środowiska i jego walorów, m.in. przekształceniem doliny rzecznej, utratą terenów zalewowych,
zajęciem pod czaszę zbiornika obszarów o odmiennym niż przeznaczone zagospodarowaniu terenu
(np. terenów leśnych, obszarów użytków rolnych). Jednakże analiza krajobrazowa wpływu obiektów
retencyjnych jest silnie uzależniona od specyfiki danego terenu, a zaprezentowane powyżej negatywne
efekty związane z budową tego typu obiektów nie są zasadą. Często budowa rozległych zbiorników
wodnych znacznie podnosi walory krajobrazowe obszaru, jednakże jest to proces rozciągnięty w czasie,
wymagający wielu lat adaptacji i „wtapiania się” w krajobraz nowego zbiornika wodnego.
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Poza ogólnym łagodzeniem niekorzystnych efektów suszy, projekt PPSS wprowadza szereg „trwałych”
w aspekcie krajobrazu elementów takich jak nowe zbiorniki tzw. małej i dużej retencji, działania
polegające na przywróceniu obudowy biologicznej cieków i rzek, odtwarzaniu starorzeczy i mokradeł
i wiele innych. Zaniechanie tego typu działań w sposób bezpośredni przełoży się na utrwalanie
niekorzystnych obecnie tendencji ubożenia krajobrazu, zwłaszcza w odniesieniu do efektów suszy i jej
konsekwencji dla środowiska naturalnego. Brak realizacji działań zawartych w przedmiotowym projekcie
PPSS może spowodować także wzrost erozji powierzchni terenu w wyniku intensyfikacji niekorzystnych
konsekwencji zjawiska suszy.

3.8.3. Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie,

wtórne,

skumulowane,

krótkoterminowe,

średnioterminowe

i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne wynikające
z realizacji projektu PPSS
Projekt PPSS Wrocław obejmuje szereg działań różnorodnych typów: technicznych, spośród których
część będzie miała bezpośredni wpływ na kształtowanie zmian w obecnym krajobrazie obszaru
opracowania, jak również prawnych, organizacyjnych i innych, których realizacja może wyłącznie
pośrednio powodować oddziaływanie na ten komponent środowiska.
Potencjalne oddziaływania jakie mogą wystąpić w związku z realizacją ustaleń projektowanego
dokumentu w odniesieniu do krajobrazu rozpatrzono w podziale na ty działań: działania administracyjne,
inwestycyjne, monitoring oraz metody analityczne wraz z podaniem przykładów.
Działania administracyjne
Wdrożenie działań administracyjnych będzie miało pozytywny pośredni wpływ na omawiany
komponent, przede wszystkim dzięki stworzeniu podstaw dla zastosowania skutecznych narzędzi
w walce z bieżącym niedoborem wody w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Działania te mogą
mieć częściowo przełożenie na krajobraz, jednak będą to wyłącznie oddziaływania pośrednie lub
wtórne, zwykle o charakterze krótkoterminowym. Pozytywne oddziaływania tych działań na krajobraz
będą mieć zasięg lokalny, np. zmiana sposobu gospodarowania zasobami zgromadzonymi
w zbiornikach retencyjnych może mieć przełożenie na stan krajobrazu otwartych terenów rolnych (pól
oraz łąk) czy też leśnych.
Z uwagi na zwykle bieżący charakter działań administracyjnych nie przewiduje się znaczących
oddziaływań na krajobraz. Od tej zasady wskazać należy jednak wyjątki, np. działanie 34D - Działanie
o charakterze ponadregionalnym - Uwzględnienie w miejscowych Planach Zagospodarowania
Przestrzennego wymagań związanych z ograniczeniem skutków suszy (…) może w sposób trwały
wpłynąć na krajobraz terenów zurbanizowanych, jednak zakres i skala tych zmian na obecnym etapie
i wobec znacznego stopnia ogólności analizowanego zadania, są niemożliwe do oszacowania.
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Działania inwestycyjne
W grupie działań inwestycyjnych znalazły się metody zmierzające do odbudowy zasobów wodnych
i zwiększenia retencji, które mogą wywierać potencjalnie bezpośredni wpływ na krajobraz. Spośród
wszystkich typów działań najbardziej istotne znaczenie w odniesieniu do zmian w krajobrazie będą miały
następujące:


14 D - Budowa obiektów tzw. dużej retencji,



15D - Budowa obiektów małej retencji,



16D - Zwiększanie retencji leśnej,



18D - Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych,



20D - 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.),



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



32D - Działanie o charakterze ponadregionalnym - Tworzenie zadrzewień przydrożnych.



42D - Realizacja działań zawartych w Planach Zadań Ochronnych (PZO) oraz Planach Ochrony
(PO).

W wyniku budowy nowych obiektów dojdzie do przekształcenia powierzchni terenu. Działania te
spowodują zmianę obecnego sposobu użytkowania terenu, szczególnie w przypadku budowy
zbiorników dużej retencji. Zmieni się forma użytkowania terenu (przykładowo z otwartych terenów
rolniczych, łąkowych, wśród których pojawienie się nowego obiektu – zbiornika – należy uznać za
element obcy w krajobrazie, wymagający czasu na adaptację). Będzie to jednak oddziaływanie
o charakterze lokalnym, którego oddziaływanie należy oceniać indywidualnie dla każdego z obiektów
retencyjnych planowanego do realizacji.
Działania dotyczące budowy zbiorników wodnych mogą mieć znaczący wpływ zarówno pozytywny, jak
i negatywny na krajobraz. Mogą one oddziaływać na krajobraz w sposób pozytywny poprzez
podniesienie się poziomu wody gruntowej w otaczających terenach, co ma wpływ na skład i stan
istniejącej flory. Budowa zbiorników wiąże się także z negatywnym wpływem poprzez znaczące
przekształcenie doliny rzeki wraz z terenami przyległymi oraz utratą krajobrazów, które zostały zalane.
Dotychczasowe użytkowanie terenu ulegnie modyfikacji, co będzie znaczącą zmianą w aktualnym
krajobrazie. Realizacja inwestycji tego typu może wiązać się również z rozwojem turystyki
i powstawaniem zabudowy rekreacyjnej w sąsiedztwie obiektu, co jest wtórnym efektem jego powstania,
jednakże nie zawsze pozytywnym.
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Dodatkowo, realizacja działań służących poprawie retencji, np. zwiększanie retencji leśnej, zwiększenie
retencji na obszarach rolniczych przyczyniać się będzie do poprawy stosunków gruntowo-wodnych oraz
wzrostu retencji na przedmiotowym obszarze. W wyniku tego dojdzie do poprawy walorów
krajobrazowych tych terenów, a pośrednio przyczyni się do ograniczenia ryzyka powstawania pożarów,
a tym samym stanowić będzie narzędzie ochrony krajobrazu przed niekorzystnymi zmianami będącymi
efektem występowania tego typu incydentów.
Działanie o charakterze regionalnym 23D - Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych jako
naturalnych zbiorników retencyjnych; zachowanie bądź odtwarzanie naturalnych terenów retencyjnych
takich jak torfowiska, lasy łęgowe, łąki wilgotne, rozlewiska będzie miało pozytywny wpływ na wzrost
atrakcyjności krajobrazu dzięki przywróceniu stanu naturalnego lub też jego stabilizacji na obszarach
podmokłych.
Działanie o charakterze regionalnym 42D - Realizacja działań zawartych w Planach Zadań Ochronnych
(PZO) oraz Planach Ochrony (PO), które można zaliczyć jednocześnie do kategorii działań
administracyjnych, jak i inwestycyjnych, zmierzające do ograniczenia negatywnych skutków
występowania suszy dla ekosystemów chronionych i od wód zależnych będzie pozytywnie oddziaływać
na krajobraz m.in. poprzez podniesienie walorów krajobrazowych (będące pośrednim lub wtórnym
efektem realizowanych działań ochronnych) na obszarach chronionych.
Monitoring oraz metody analityczne, edukacja
Działania należące do powyższej grupy zmierzają do ograniczenia negatywnych skutków suszy dzięki
m.in. opracowaniu zasad finasowania programów wdrażających działania z zakresu ograniczania
skutków suszy, prowadzeniu monitoringu, zwiększaniu świadomości społeczeństwa, jak również
wypracowaniu sposobów gromadzenia danych o zasięgu i wielkości szkód spowodowanych suszą.
Przykładowo, działanie o charakterze ponadregionalnym 24D - Prowadzenie systemów monitoringu,
prognozowania i ostrzegania przed zjawiskiem suszy przyczyniać się będzie pośrednio do ochrony
powierzchni ziemi oraz walorów krajobrazowych analizowanego obszaru dzięki skutecznemu podjęciu
odpowiednich działań w celu ograniczenia oddziaływań suszy. Większość metod wyszczególnionych
w tej grupie działań w odniesieniu do krajobrazu należy uznać jednak za działania neutralne.

3.9.

Klimat

3.9.1.

Stan aktualny

Pod względem warunków klimatycznych obszar opracowania jest silnie zróżnicowany regionalnie,
przede wszystkim w nawiązaniu do cech ukształtowania – Niżu Europejskiego w środkowej i północnej
części oraz Masywu Czeskiego w południowej i południowo-zachodniej części. Pasowy układ rzeźby
sprzyja wymianie mas powietrza wymianie mas powietrza z kierunków zachodniego (wilgotne masy
powietrza atlantyckiego przeważająco – w znacznej mierze polarnego, przeważające również w skali
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roku), wschodniego (suche, kontynentalne masy powietrza polarnego) oraz północnego (masy
powietrza arktycznego). Relatywnie ograniczony jest napływ mas powietrza z kierunku południowego,
wynikający z ograniczenia orograficznego występującego na analizowanym obszarze.
Według podziału klimatycznego A. Wosia48 obszar administrowany przez Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu należy do następujących regionów klimatycznych: XIV – Lubuski,
XVI – Południowowielkopolski, XXIII – Dolnośląski Zachodni, XXIV – Dolnośląski Środkowy, XXV –
Dolnośląski Południowy, obszary górskie. Klimat analizowanego terenu można podzielić także na dwa
większe regiony: obszar gór i przedgórza Sudetów oraz obszar nizinno - pojezierny.
Dla Sudetów charakterystyczny dla przestrzennego zróżnicowania warunków klimatycznych jest
wyraźny wpływ wysokości nad poziomem morza, ekspozycji zbocza oraz gęstości sieci dolinnej. Region
ten jest chłodniejszy od pozostałych obszarów. Dni z pogodą ciepłą jest średnio 240, natomiast
przymrozkowych nawet do 7749 w roku. Średnia temperatura w okresie zimowym wynosi –1,4C.
Ponadto na danym obszarze czynnikiem znacząco wpływającym na rozkład temperatury jest duża
zmienność wysokości nad poziomem morza, wraz ze wzrostem której następuje spadek średniej rocznej
temperatury powietrza. Średnie usłonecznienie wynosi tu około 3,5-4,0 h/dobę/rok (Rysunek 23), co
wskazuje na przewagę pogody pochmurnej w ciągu roku. Obszar Sudetów charakteryzuje się także
dużym prawdopodobieństwem wystąpienia opadu o natężeniu  50 mm/dobę. Maksymalna suma
dobowa opadów dla opisywanego obszaru zawiera się w przedziale 60-70 mm/dobę50.
Pozostała część obszaru administrowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu charakteryzuje się klimatem umiarkowanym ciepłym o przeważających cechach morskich na
zachodzie, natomiast w kierunku wschodu coraz intensywniej odznaczają się cechy klimatu
przejściowego51.
Na obszarze nizinnym średnia temperatura w okresie zimowym waha się między –0,8C a –0,6C i jest
zdecydowanie wyższa od średniej temperatury dla nizin wschodniej części Polski. Charakterystyczna
dla tego regionu jest wczesna i ciepła wiosna, a lato jest jedynie nieznacznie cieplejsze od średniej
krajowej. Średnie wartości usłonecznienia dla analizowanego obszaru wynoszą od 3,5 do
4,5 h/dobę/rok (Rysunek 23). W regionie nizinno-pojeziernym, zlokalizowanym w obrębie działania
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, stwierdzono prawdopodobieństwo
wystąpienia opadu o natężeniu co najmniej 50 mm/dobę na poziomie maksymalnie 20%. Wzrasta ono
jednak w przypadku terenów o zwartej zabudowie (obszarów dużych miast takich jak np. Wrocław,

Woś A., Klimat Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
Ibidem
50 Kasprzak M., Wezbrania i powodzie na rzekach Dolnego Śląska, [w.] Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na
Dolnym Śląsku i ich skutki, Rozprawy Naukowe IGiRR, UWr, Wrocław 2010
51 Marosz M. i in., Zmienność klimatu Polski od połowy XX wieku. Rezultaty projektu KLIMAT, Prace i Studia
Geograficzne, T. 47, str. 51 – 66, Warszawa 2011
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Opole, Zielona Góra). Maksymalne sumy dobowe opadów na tym obszarze zawierają się w przedziale
od 50 do 60 mm/d.
Rysunek
23. Usłonecznienie
RZGW we Wrocławiu

rzeczywiste

na

obszarze

administrowanym

przez

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Internetowego Atlasu Polski, Pracownia Kartografii IGiPZ PAN, 2014

Na podstawie analizy średniej wieloletniej temperatury powietrza na analizowany, obszarze można
stwierdzić wyraźne ocieplenie, począwszy od lat 70-tych (Tabela 11). Dotyczy to zarówno Sudetów, jak
i obszaru nizinnego RZGW we Wrocławiu.
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Tabela 11. Zestawienie średnich rocznych
administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

Lp.

Stacja
meteorologiczna

temperatur

powietrza

[°C]

na

obszarze

Zestawienie średnich rocznych temperatur
powietrza [°C] w wieloleciach
1971 – 2000

1991 – 2000

2001 – 2010

1

Jelenia Góra

7,4

7,7

7,8

2

Śnieżka

0,6

1,0

1,3

3

Zielona Góra

8,5

8,8

9,2

4

Wrocław

8,7

9,1

9,4

5

Opole

8,8

9,1

9,3

Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016

Na przestrzeni ostatnich 30 lat zwiększa się częstość występowania okresów z niedostatecznymi oraz
wzmożonymi opadami. Wzrasta częstość występowania intensywnych, lecz krótkotrwałych opadów
typu konwekcyjnego52. Sprzyja to występowaniu lokalnych powodzi błyskawicznych.
Na podstawie analizy średnich rocznych sum opadów w wieloleciu w poszczególnych stacjach
meteorologicznych należy stwierdzić, że w latach 2001 – 2010 (w stosunku do lat 1991 – 2000) nastąpił
wzrost opadów atmosferycznych na całym analizowanym terenie, a w szczególności jest to wyraźne
w stacjach znajdujących się na południu omawianego obszaru (Tabela 12).
Tabela 12. Zestawienie średnich rocznych sum opadów atmosferycznych [mm] na obszarze
administrowanym przez RZGW we Wrocławiu w wybranych okresach (wieloleciach)

Lp.

Stacja
meteorologiczna

Zestawienie średnich sum opadów
atmosferycznych [mmi] w wieloleciach
1971 – 2000

1991 – 2000

2001 – 2010

1

Jelenia Góra

678

686

743

2

Śnieżka

1150

1101

1141

3

Zielona Góra

572

598

591

4

Wrocław

569

522

560

5

Opole

622

599

606

Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016

52

Analiza występowania zjawiska suszy oraz hierarchizacja i identyfikacja obszarów narażonych na występowanie
skutków suszy na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu do Projektu Planu przeciwdziałania
skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy w
ramach zadania „Przeprowadzenie aktualizacji dla zadania pn.: projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy
na obszarze działania RZGW we Wrocławiu wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”,
Warszawa październik 2016
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Przestrzenny rozkład średnich rocznych sum opadów na obszarze administrowanym przez RZGW we
Wrocławiu, w wieloleciu 1950 – 2014, został przedstawiony na poniższym rysunku (Rysunek 24).
Rysunek 24 Przestrzenny rozkład średnich rocznych sum opadów w wieloleciu 1950-2014,
z zaznaczonymi stacjami meteorologicznymi (Jelenia Góra, Śnieżka, Zielona Góra, Wrocław,
Opole)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Analizy występowania zjawiska suszy oraz hierarchizacji i identyfikacji obszarów
narażonych na występowanie skutków suszy na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu 54.

Na silnie zróżnicowane lokalne cech klimatu na analizowanym obszarze wpływa przede wszystkim:
 zróżnicowanie hipsometryczne (zróżnicowanie wysokości względnej, które na przedmiotowym
obszarze kształtuje się w przedziale 1600-90 m n.p.m.) co powoduje wykształcenie pięter
klimatycznych w obszarach wyniesionych,
 układ rzeźby,
oraz
 użytkowanie – tu głównie jako czynniki antropogeniczne: przyrost powierzchni rolniczych oraz
obszarów zurbanizowanych, co prowadzi do lokalnej zmiany bilansu energetycznego.
W skali mezo – w obszarze górskim i podgórskim typowa jest lokalna cyrkulacja powietrza oraz duże
zróżnicowanie klimatu, zarówno przestrzenne, dobowe jak i sezonów. W obszarze nizinnym zaś warunki
pogodowe i klimatyczne są mniej zróżnicowane przestrzennie oraz mniej kontrastowe, niemniej
zróżnicowanie warunków sezonowych i w wieloleciu również tu jest udokumentowane. Dodatkowo,
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obszar nizinny, silnie przekształcony antropogenicznie charakteryzują silne lokalne kontrasty termiczne
wynikające z warunków użytkowania. Szczególne znaczenie mają tu obszary zurbanizowane, gdzie
występuje zjawisko miejskiej wyspy ciepła (w różnej skali).

3.9.2.

Potencjalne zmiany stanu w przypadku braku realizacji działań

Zaniechanie realizacji projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy nie wpłynie znacząco na klimat
obszaru objętego niniejszą analizą. Konsekwencje odstąpienia od realizacji działań zawartych w PPSS
dotyczyć będą przede wszystkim skali lokalnej i występującego tu mikroklimatu, objawiających się
w postaci lokalnego zmniejszania się wilgotności i wzrostu temperatur powietrza. Niepodjęcie działań
przedstawionych w analizowanym dokumencie prowadzić będzie do stopniowego pogłębiania się
niekorzystnych efektów zmian klimatycznych i towarzyszących temu zjawisku ekstremów pogodowych.
Najbardziej zauważalne skutki odstąpienia od realizacji zamierzeń PPSS mogą dotyczyć pogorszenia
warunków wilgotnościowych na przedmiotowym obszarze, co może być efektem podnoszenia się
temperatur powietrza. Szczególnie istotne są tu działania związane z retencjonowaniem wody, których
zaniechanie może doprowadzić do większego narażenia lokalnego mikroklimatu na postępujące zmiany
klimatu oraz wzrostu częstości występowania zjawisk ekstremalnych, takich jak susza.
Biorąc pod uwagę charakter działań ujętych w katalogu, z punktu widzenia powiązania z warunkami
klimatycznymi wyróżnić można 2 kategorie tych działań:


działania nie mające bezpośredniego związku z warunkami naturalnymi - są to m.in. działania
legislacyjne, edukacja, działania o charakterze organizacyjnym czy sprawozdawczym (ilustracją
tego typu działania jest działanie 43B - Koordynowanie działań związanych z ochroną przed
suszą w regionie wodnym czy 28D - Działanie o charakterze ponadregionalnym - Opracowanie
zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy wdrażające działania z zakresu
ograniczania skutków suszy i racjonalizacji zużycia wody). Ewentualne oddziaływania tej grupy
działań w odniesieniu do klimatu będą wiązać się z charakterem pośrednim lub wtórnym.
oraz



działania, które wpływają na środowisko przyrodnicze i antropogeniczne – pośrednio wpływając
również na warunki klimatyczne jako sprzężenie zwrotne (działania związane z redystrybucją wód
powierzchniowych i podziemnych, wszystkie formy retencjonowania wód, ich zagospodarowania
do nawodnień itp., dla przykładu działania 29D - Alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej
czy 15D - Budowa obiektów małej retencji).

Z punktu widzenia zjawiska suszy, kluczowy jest deficyt opadów, szczególnie uciążliwie odczuwalny
jeśli występuje w sprzężeniu z okresem występowania najwyższej sezonowej temperatury powietrza.
Deficyt opadów ma znaczenie nie tylko dla odnawialności zasobów wód glebowych (susza rolnicza) czy
powierzchniowych i podziemnych (susza hydrologiczna i hydrogeologiczna), ale również wpływa na
odczuwalne warunki bioklimatyczne. W przypadku braku realizacji działań wskazanych w katalogu –
a oddziaływujących pośrednio na warunki bioklimatyczne w skali mikro (wszystkie typy działań
retencyjnych oraz związanych z nawodnieniami), oczekiwać należy naturalnego przyrostu niedosytu
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pary wodnej oraz znaczącego przyrostu temperatury powietrza. Brak realizacji działań będzie miał
bezpośredni wpływ na pogłębianie się już istniejących kontrastów termicznych i przestrzennego
rozchwiania bilansu energetycznego powierzchni czynnej (tu warto zwrócić uwagę na działania z grupy
22D - Działanie o charakterze ponadregionalnym - Opracowanie szczegółowej koncepcji możliwości
renaturyzacji koryt cieków, ich brzegów i biotopów dolinowych, przywracanie naturalnych meandrów
oraz funkcji retencyjnych cieków w regionie wodnym). Szczególnie intensywnie problem ten będzie
dotykał obszarów zurbanizowanych oraz wielkopowierzchniowych obszarów rolniczych. Kontrasty
termiczne przestrzenne oraz dobowe będę wymuszały i potęgowały lokalną cyrkulację powietrza, co
niestety wspomaga biologicznie odczuwalny niedosyt wilgotności, prowadząc w konsekwencji do
pogłębienia deficytu wód na obszarach biologicznie czynnych (tu warto odnieść się do działania 20D 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.)).
Brak realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy będzie prowadził do
przestrzennego różnicowania się kontrastowych warunków termicznych i tworzenia lokalnych
niesprzyjających warunków mikroklimatycznych. Biorąc pod uwagę prognozę wydłużania się okresów
bezopadowych wynikającą z postępującej zmiany klimatu, należy przewidywać, iż przy braku realizacji
działań problem ten będzie miał charakter narastający.

3.9.3.

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne wynikające
z realizacji projektu PPSS

Jako korzystne dla warunków klimatycznych w trakcie występowania zjawiska suszy należy wskazać
wszystkie działania prowadzące do zwiększania retencji wód (powierzchniowych, podziemnych,
glebowych, retencji biologicznej), nawodnień, działań organizacyjnych i prawnych zmieniających
gospodarowanie wodą w kierunku jej retencjonowania oraz działań edukacyjnych prowadzących do
świadomego korzystania z zasobów. W kontekście oddziaływania na klimat ustaleń projektu PPSS
Wrocław, ogółem działania wskazane do realizacji można podzielić na 2 grupy:


o oddziaływaniu bezpośrednim: wszelki działania zmierzające do zwiększenia zasobów
retencyjnych lub/i uzupełnienia niedoborów (w szczególności warto tu podkreślić znaczenie
działania: 23D - Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych jako naturalnych zbiorników
retencyjnych; zachowanie bądź odtwarzanie naturalnych terenów retencyjnych takich jak
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torfowiska, lasy łęgowe, łąki wilgotne, rozlewiska, działania 14D oraz 15D - Budowa obiektów
dużej i małej retencji)


o oddziaływaniu pośrednim: wszelkie działania administracyjne, legislacyjne, edukacyjne dążące
do racjonalizacji gospodarowania zasobami na potrzeby zapobiegania i łagodzenia skutków
suszy (ważne działania z tej grupy to dla przykładu: 9K - Zmiana reguł sterowania urządzeniami
wodnymi retencjonującymi wodę w sposób umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnień, czy
też działanie 5B - Stosowanie nawodnień rolniczych w czasie suszy rolniczej, w tym:
przeprowadzenie

oceny

potrzeb

nawodnień

upraw

polowych,

sadowniczych

i

roślin

przemysłowych).
W pierwszej grupie istotne znaczenie mają wszelkie przewidziane działania związane ze zwiększaniem
objętości retencji. W katalogu działań proponuje się szereg metod z tego zakresu:


regionalnych: budowy dużych zbiorników wodnych, budowy retencji leśnej;



lokalnych: budowy małych zbiorników wodnych, renaturyzacji mokradeł, starorzeczy,
zwiększenia pojemności wodnej dolin rzecznych, budowy systemów nawodnieniowych z wód
powierzchniowych i podziemnych itd.

Z punktu widzenia wpływu na warunki klimatyczne wszystkie wymienione działania (wraz z pokrewnymi)
wykazują bardzo pozytywne oddziaływanie łagodzenia stresu termicznego i ewapotranspiracyjnego.
W warunkach niedoboru opadów (susza atmosferyczna), szczególnie występujących w ciepłym sezonie
(intensywne parowanie), bardzo szybko odczuwalny jest stres termiczny wynikający z szybkiego
nagrzewania się suchego powietrza. W warunkach mozaikowego w charakterze użytkowania podłoża
oraz zróżnicowania rzeźby bardzo szybko postępuje tworzenie się kontrastów termicznych
w przestrzeni. W konsekwencji zachwiania bilansu energetycznego powierzchni czynnej następują
wymuszone lokalne ruchy powietrza wzmagające proces parowania.
W warunkach bezpośredniego dostępu do wody (wody powierzchniowe) i/lub dostępu pośredniego
(retencja glebowa, retencja biologiczna) w procesie parowania możliwe jest łagodzenie naturalnie
występującego niedosytu wilgotności powietrza. Powietrze o podwyższonej wilgotności wolniej nabiera
cech termicznych w konsekwencji wysokiej pojemności cieplnej wody w postaci pary wodnej. Zatem
łagodzone są kontrasty termiczne w skali lokalnej, sumując się do skali mezoregionów. W konsekwencji
wyhamowaniu podlega również lokalna turbulencja powietrza suchego.
Druga grupa czynników – o wpływie pośrednim na warunki klimatyczne, jest szczególnie istotna dla
kontekstu organizacyjnego gospodarowania zasobami wodnymi na potrzeby suszy. Właściwa edukacja,
legislacja oraz zarządzanie stwarzają warunki do efektywnego budowania retencji. W konsekwencji
stwarzają podstawy dla świadomego kształtowania działań łagodzących negatywne skutki suszy dla
klimatu.
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Realizacja działań ujętych w projekcie PPSS nie będzie mieć istotnego wpływu na omawiany komponent
w szerszej skali, jednak niewątpliwie na obszarze objętym opracowaniem ich wdrażanie sprzyjać będzie
łagodzeniu negatywnych efektów postępujących zmian klimatu. Spośród wszystkich zaplanowanych
działań kluczowe znaczenie będą miały te związane z retencjonowaniem wody (m.in. powstawanie
dużych inwestycji takich jak budowa obiektów tzw. dużej retencji, jak również realizacja zadań z zakresu
małej retencji). Z punktu widzenia przeciwdziałania skutkom suszy to właśnie retencja wód przynosi
największe korzyści i sprzyja osiąganiu założonych celów (zwłaszcza związanych z łagodzeniem
i zmniejszeniem podatności na występowanie zjawisk ekstremalnych, w tym suszy).
Dla poprawy warunków lokalnego mikroklimatu ogromne znaczenie ma obecność zbiorników
zaporowych (obiektów dużej retencji). Duże akweny wodne sprzyjają łagodzeniu zjawisk ekstremalnych
w pobliżu zbiornika dzięki specyficznie ukształtowanym warunkom termicznym nad taflą wody.
Powierzchnia wody silnie odbija i absorbuje promieniowanie słoneczne wskutek czego dochodzi do
zmiany wilgotności oraz temperatury powietrza. Latem temperatura powietrza spada i zwiększa się jego
wilgotność względna, natomiast zimą temperatura wzrasta i maleje wilgotność względna powietrza.
Ponadto nad zbiornikami zwiększa się prędkość wiatru, przyczyniając się do powstawania zjawiska
bryzy oraz do zmniejszenia się amplitudy nocnych temperatur powietrza nad zbiornikiem i jego
otoczeniem 53, 54.
Jednym z podstawowych celów analizowanego projektu PPSS jest wypracowanie metod
przeciwdziałania skutkom suszy, będących następstwem postępujących zmian klimatycznych
(zwłaszcza zaobserwowanego trendu wzrostu temperatury powietrza). W związku z realizacją
wskazanych rozwiązań należy więc spodziewać się również ich wpływu na komponent jakim jest klimat,
jednak przede wszystkim w skali lokalnej (mikroklimatu).

3.10. Zabytki i dobra materialne
3.10.1. Stan aktualny
Analizowany obszar obejmuje całe województwo dolnośląskie, większość opolskiego oraz częściowo
województwa lubuskie, wielkopolskie i śląskie. Na analizowanym obszarze znajduje się wiele cennych
obiektów o znaczeniu historycznym oraz kulturowym. Największymi skupiskami tego typu dóbr
materialnych i kulturowych są ośrodki miejskie z wiekową tradycją (zwłaszcza Wrocław i Opole).
Województwo dolnośląskie charakteryzuje się największą liczbą zabytków wpisanych do rejestru
zabytków kraju, a wśród nich należy wymienić przede wszystkim:
•

średniowieczne kościoły, klasztory, zamki;

Z. Małecki Wpływ zbiornika zaporowego Pokrzywnica na mikroklimat w zlewni Pokrzywnicy, prawobrzeżnym
dopływie Prosny, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 39, 2009
54 J. Paluch i in, Wpływ zbiornika zaporowego Gołuchów na mikroklimat w zlewni Ciemnej (Trzemnej),
lewobrzeżnym, dopływie Prosny, Zeszyty Naukowe- Inżynieria lądowa i wodna w kształtowaniu środowiska nr 1,
2009
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•

miasta z ratuszami, budowlami publicznymi i kamienicami (m.in. Wrocław i Opole)

•

renesansowe i barokowe pałace (obejmujące formy od prostych dworów do rezydencji
królewskich);

•

ewangelickie kościoły Pokoju;

•

barokowe, cysterskie opactwa i jezuickie kolegia

•

ewangelickie kościoły ucieczkowe i graniczne, kościoły Łaski, luterańskie zbory;

•

domy przysłupowo-zrębowe w Sudetach, stanowiące inspirację dla architektury rodzimej XIX
i XX w.);

•

zespoły pałacowo-parkowe

•

twierdze55.

We Wrocławiu (największym mieście województwa dolnośląskiego) wśród zabytków należy wymienić
szczególnie:
•

gotycki Ratusz,

•

XIX - wieczną Giełdę (na placu Solnym),

•

gmach Uniwersytetu Wrocławskiego,

•

zespół urbanistyczny Starego Miasta (XIII-XIXw.),

•

zespół urbanistyczny Ostrowia Tumskiego i wysp: Piaskowej, Bielarskiej, Słodowej i Tumskiej,

•

osiedla z początku XX w.,

•

Katedra św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim,

•

Panorama Racławicka,

•

zespoły klasztorne,

•

ogród botaniczny i ogród zoologiczny,

•

zespół Hali Stulecia,

•

Dworzec Dolnośląski,

•

Dworzec Główny,

•

mosty,

•

wieże wodociągowe,

•

zabytkowe kamienice.

Wśród pomników historii, na obszarze województwa dolnośląskiego znajdują się obiekty takie jak:
pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej, opactwo cystersów w Krzeszowie, klasztor
benedyktynów i kościół w Legnickim Polu, twierdza w Srebrnej Górze, Stare Miasto, Ostrów Piaskowy
i Tumski we Wrocławiu, Hala Stulecia we Wrocławiu, a także młyn papierniczy – Duszniki Zdrój.
Zgodnie z podziałem zabytków według ich rodzaju w woj. dolnośląskim najwięcej jest obiektów
o charakterze mieszkalnym – 2073 obiektów (33%) i sakralnych – 1168 obiektów (ok. 19%).
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Na terenie pozostałych województw, których fragmenty znajdują się w granicach obszaru
administrowanego przez RZGW we Wrocławiu zlokalizowane są następujące pomniki historii:
•

Park Mużakowski w Łęknicy (woj. lubuskie),

•

Żagań – poaugustiański zespół klasztorny (woj. lubuskie),

•

Góra Świętej Anny – komponowany krajobraz kulturowo – przyrodniczy (woj. opolskie),

•

Nysa – zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki
Dziewicy i Męczennicy (woj. opolskie),

•

Paczków – zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji (woj. opolskie),

•

Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarnego
Pstrąga” (woj. śląskie).

W Opolu wśród najważniejszych zabytków należy wskazać:
•

Bazylika katedralna Podwyższenia Krzyża Św. (XV wiek),

•

Kościół Świętej Trójcy (1309 r.),

•

Kościół Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha (X wiek),

•

Kościół św. Sebastiana (1696 r.),

•

Kościół św. Aleksego (1421 r.),

•

Kościół św. Piotra i Pawła,

•

Wieża Piastowska (ok. 1300 r.),

•

Wieża Zamku Górnego (koniec XIV wieku),

•

Ratusz (1864 r.),

•

Domy przy Rynku - XVI - XVIII w.,

•

Wieża ciśnień (1896 r.),

•

Stara Synagoga (1842 r.),

•

cmentarz żydowski (1822 r.),

•

gmach Poczty Polskiej,

•

gmach Urzędu Wojewódzkiego,

•

gmach Dworca Głównego,

•

pozostałości murów obronnych XIV, XVI i XIX w.

Zgodnie z podziałem zabytków według ich rodzaju:
•

w woj. dolnośląskim najwięcej jest obiektów mieszkalnych (ok. 33% wszystkich budowli
w województwie) i sakralnych (ok. 19%);

•

w lubuskim: mieszkalne stanowią ok. 61 %, a po nich: sakralne: 12.4 %;

•

w woj. opolskim i śląskim przeważają także obiekty mieszkalne i sakralne,
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•

natomiast w woj. wielkopolskim dominują obiekty mieszkalne (ok. 22%) i gospodarcze
(ok. 17%)56, 57.

Jedynie w części województwa wielkopolskiego znajdującego się na obszarze administrowanym przez
RZGW we Wrocławiu nie stwierdzono występowania pomników historii.
Do najważniejszych zabytków znajdujących się na terenie administrowanym przez Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu należą 3 zabytki wpisane na Światową Listę Dziedzictwa
Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Są to:
•

Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy (wpisane na Listę UNESCO w 2001 roku) – są to
ewangelickie świątynie wzniesione na mocy pokoju westfalskiego z 1648 roku. Wspomniane
Kościoły Pokoju zaprezentowane zostały na Fotografiach 1 i 2.

•

Hala Stulecia we Wrocławiu (na liście światowego dziedzictwa od 2006 roku) – zabytek
uznawany za nowatorskie osiągnięcie inżynierii i architektury XX stulecia, jako przykład
innowacyjnego rozwoju technik budowlanych z wykorzystaniem żelbetu. Hala została
zbudowana w latach 1911-1913 na Wystawę Stulecia. Hala zaprezentowana została na
zamieszczonej poniżej Fotografii 3.

•

Park Mużakowski (w 2004 roku został uznany za dobro Światowego Dziedzictwa UNESCO) –
to obiekt transgraniczny zlokalizowany po obu stronach granicy polsko-niemieckiej, wzdłuż
Nysy Łużyckiej. Park ten położony jest w dolinie rzeki. Ukazuje połączenie natury i sztuki
ogrodniczej. Jest przykładem europejskiej sztuki ogrodowej tego okresu. Na początku XIX
wieku został założony przez księcia Hermana von Pückler - Muskau58. Na poniższej fotografii
ukazano część strony wschodniej parku (Fotografia 4). Park na tarasach (znajdujący się po
wschodniej - polskiej - stronie parku) charakteryzują łąki w dolinie rzeki i dwa tarasy rzeczne
wznoszące się na wysokość do 50 m ponad poziom rzeki.
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przypadku województw: lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i śląskiego, dane dotyczyły całych ich
obszarów, także znajdujących się poza analizowanym terenem
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Fotografia 1. Kościół p.w. Ducha Świętego w Jaworze

Źródło: http://www.nid.pl

Fotografia 2. Kościół p.w. Trójcy Świętej w Świdnicy

Źródło: http://www.nid.pl

Fotografia 3. Hala Stulecia we Wrocławiu

Źródło: www.halastulecia.pl
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Fotografia 4. Park Mużakowski
Część Parku Mużakowskiego - Park Zamkowy

Część Parku Mużakowskiego - Park Zdrojowy

Źródło: http://www.nid.pl

3.10.2. Potencjalne zmiany stanu w przypadku braku realizacji działań
Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy na w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje,
Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy zawiera zestawienie działań ukierunkowanych na
przeciwdziałanie skutkom suszy. Choć z założenia cel projektowanego dokumentu nie ma
bezpośredniego związku z utrzymaniem zabytków i ich ochroną, należy mieć na uwadze zależność
części

obiektów

zabytkowych

od

istniejących

zasobów

wodnych

(zwłaszcza

obiektów

architektonicznych strukturalnie powiązanych z rzekami, czy zbiornikami wodnymi, których usytuowanie
determinuje zarówno trwałość jak i poziom walorów estetycznych danego obiektu). Stany niedoborów
wodnych mają istotne znaczenie np. z punktu widzenia utrzymania zespołów pałacowo-parkowych
i zieleni towarzyszącej obiektom zabytkowym. Stały, pogłębiający się deficyt wody może skutkować
utratą walorów poszczególnych obiektów.
Jak wspomniano powyżej, jednym z trzech zbytków umieszczonych na liście UNESCO, zlokalizowanym
na obszarze stanowiącym przedmiot analizy jest Park Mużakowski – obiekt parkowy zlokalizowany
w dolinie rzeki, którego walory bezwzględnie uzależnione są od stanu zasobów wodnych. Obiekt ten
stanowi doskonały przykład zabytku, w przypadku którego odstąpienie od realizacji działań związanych
z przeciwdziałaniem skutkom suszy, przy pogłębiającym się zjawisku, może spowodować
w perspektywie długoterminowej utratę tego cennego kulturowo i historycznie obiektu, a z pewnością
jego postępującą degradację.
Oprócz działań ukierunkowanych stricte na przeciwdziałanie skutkom suszy, w projekcie PPSS Wrocław
zaplanowane zostały także działania, które mają za zadanie przeciwdziałać wystąpieniu powodzi.
Zaniechanie ich realizacji może wiązać się ze stworzeniem zagrożenia powodziowego dla cennych dóbr
kulturowo-historycznych. Niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi w odniesieniu do potrzeby
zachowania zabytków ma szczególne znaczenie w przypadku tego typu dóbr, zlokalizowanych
w bezpośrednim sąsiedztwie dolin rzecznych, co dotyczy wielu zabytków Wrocławia i Opola.
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3.10.3. Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne wynikające
z realizacji projektu PPSS
W ramach opracowania PPSS zaplanowano szereg działań (ujętych w ramach katalogu działań), które
mają na celu przeciwdziałanie skutkom suszy. Realizacja postanowień PPSS nie będzie wiązała się
z bezpośrednim ich wpływem na obiekty zabytkowe, z czego wyjątek mogą stanowić działania związane
z

budową

nowych

obiektów.

Prace

budowlane

prowadzone

w

bezpośredniej

bliskości

zabytków/stanowisk archeologicznych mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla tego typu obiektów.
W odniesieniu do zabytków i konieczności ich ochrony należy tu podkreślić potrzebę przeprowadzenia
analizy wpływu planowanych prac na tego typu dobra kulturowe. W przypadku kolizji prowadzonych
robót ze stanowiskami archeologicznymi, których lokalizacja często nie jest dokładnie znana, konieczne
będzie zgłoszenie tego faktu konserwatorowi zabytków lub władzom samorządowym. W tym miejscu
należy jednak podkreślić, że potencjalne negatywne oddziaływanie bezpośrednie możliwe na etapie
realizacji inwestycji, będzie jedynym oddziaływaniem na zabytki jakie się prognozuje.
Realizacja działań wynikających z PPSS ma na celu przeciwdziałanie skutkom suszy (a w niektórych
przypadkach także ochronę przeciwpowodziową np. budowa zbiorników retencyjnych). Dlatego też
oddziaływanie realizacji ustaleń PPSS na zabytki należy uznać przede wszystkim za pozytywne
i długoterminowe. Zdecydowana większość oddziaływań będzie miała charakter pośredni lub wtórny przede wszystkim zapewniona zostanie odpowiednia ilość zasobów wodnych, które są wartością istotną
z punktu widzenia utrzymania zespołów pałacowo-parkowych, parków, zespołów przyrodniczych
i zadrzewień wokół obiektów zabytkowych. I choć żadne z działań zawartych w PPSS Wrocław nie
odnosi się wprost do komponentu jaki stanowią zabytki, w związku z realizacja zapisów projektowanego
dokumentu należy przewidywać wyłącznie pozytywne skutki dla zachowania i funkcjonowania wszelkich
dóbr kulturowych, jakie stanowią zabytki.
Ponadto ochrona przeciwpowodziowa jaka zostanie zapewniona dzięki realizacji niektórych inwestycji
(zwłaszcza

wielozadaniowych

zbiorników

retencyjnych,

mających

także

zastosowanie

przy

przeciwdziałaniu skutkom suszy) zapewni także ochronę obiektom zabytkowym, które znajdują się
w bezpośrednim zasięgu wód powodziowych.

3.11. Oddziaływanie skumulowane
Analizując oddziaływania skumulowane największy nacisk należy położyć na działania ujęte w PPSS
Wrocław noszące znamiona działań inwestycyjnych, które mogą powodować bezpośrednie i często
długoterminowe

zmiany

w

środowisku.

Możliwości

łagodzenia

skutków

suszy

wskazane

w analizowanym dokumencie podlegają silnym powiązaniom z innymi przyjętymi już strategicznymi
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dokumentami opracowanymi na przestrzeni ostatnich lat w zakresie gospodarki wodnej. Są to m.in.:
aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz Plan utrzymania wód na
obszarze działania RZGW we Wrocławiu. Szczegółowość wymienionych dokumentów w zakresie
harmonogramu realizacji zadań jest na tyle nieprecyzyjna, że analiza skutków realizacji ich zapisów
w zestawieniu z działaniami wymienionymi w projekcie PPSS na tym etapie jest praktycznie niemożliwa.
Nie przewiduje się kumulacji negatywnych oddziaływań w związku z realizacją zadań z kategorii takich
jak: działania administracyjne, działania organizacyjno – prawne i edukacyjne, monitoring, działania
o charakterze prac badawczych. Celowość tego typu zadań i sposób ich realizacji nie znajdują
bezpośredniego odbicia w oddziaływaniu na środowisko i nie determinują wystąpienia skumulowanych
negatywnych efektów w związku z ich realizacją.
Poniżej w sposób syntetyczny zestawiono potencjalne oddziaływania skumulowane, które mogą
wystąpić w związku z realizacją ustaleń zawartych w projekcie Planu przeciwdziałania skutkom suszy
na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu.
Skumulowane oddziaływania negatywne
➢

Kumulacja oddziaływania planowanych do realizacji zbiorników wodnych z innymi inwestycjami
hydrotechnicznymi na ciekach (inne inwestycje, a także prace utrzymaniowe prowadzone na
ciekach, których realizacja nie wynika z ustaleń projektowanego dokumentu lecz innych
dokumentów strategicznych, np. z Planu utrzymania wód).

Wszelka ingerencja w warunki naturalne, prowadzona na obszarach korytarzy i szlaków migracyjnych
może skutkować zaburzeniem ich funkcjonowania. W przypadku analizowanych typów działań możliwe
oddziaływania niepożądane dotyczą wyłącznie etapu prowadzenia prac budowlanych – w przypadku
lokalizacji zadań na obszarach o wysokim potencjale ekologicznym możliwe jest chwilowe zaburzenie
ciągłości ich funkcjonowania w zakresie połączeń przyrodniczych. Należy jednak podkreślić, iż znaczna
część działań przewidzianych w projekcie PPSS Wrocław dedykowana jest poprawie obecnych
warunków i stanu środowiska w zakresie niedostatecznych zasobów wodnych. W ogólnym bilansie
skumulowanym efektem realizacji postanowień dokumentu będzie więc domniemana poprawa
obecnego istniejącego stanu środowiska i jego zabezpieczenie przed postępem niekorzystnych
procesów będących następstwem niedoborów wód.
Niekorzystne oddziaływania mogą wynikać z kumulacji zadań prowadzonych w ramach realizacji innych
niż wspomnianych powyżej programów/planów z zakresu gospodarki wodnej. Każda inwestycja
prywatna tudzież finansowana w ramach programów i strategii innych gałęzi gospodarki, może poprzez
lokalizację i zakres prac skutkować kumulacją niekorzystnych efektów w odniesieniu do danego
komponentu (zwłaszcza bioróżnorodności i obszarów chronionych). Na obecnym etapie rozważań
wskazane potencjalne oddziaływanie skumulowane należy uznać jednak wyłącznie za hipotetyczne.
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➢

Kumulacja niekorzystnych oddziaływań związanych z prowadzeniem prac budowlanych
i będących ich efektem uciążliwości dla środowiska

Wystąpienie oddziaływań o charakterze negatywnym, także w postaci skumulowanej, dotyczy przede
wszystkim etapu budowy (wdrażania) planowanych działań technicznych i należy spodziewać się ich
ustania po zakończeniu prac budowlanych. Oddziaływania te mogą mieć wpływ na elementy środowiska
naturalnego, a przez kumulowanie się np. oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń bądź hałasu,
mogą wywierać istotny wpływ na zdrowiei komfort życia ludzi.
Skumulowanych oddziaływań o charakterze negatywnym w odniesieniu do krajobrazu i przestrzeni nie
należy upatrywać na obszarach silnie przekształconych przez działalność człowieka, gdzie wszelka
„aktywność” budowlana i inwestycyjna nie stanowi naruszenia wartości tego komponentu w wymiarze
długoterminowym. Należy jednak zaznaczyć, iż nawet w sytuacji kumulacji kilku zadań na danym
obszarze, przewidywane negatywne oddziaływania będą wyłącznie krótkoterminowe i w perspektywie
czasu ograniczone do okresu regeneracji krajobrazu (zwłaszcza szaty roślinnej zniszczonej na etapie
prac budowlanych).
Na podstawie przeprowadzonej analizy, mającej na celu wskazanie źródeł oddziaływań skumulowanych
(negatywnych), występujących w związku z wdrożeniem postanowień projektu Planu przeciwdziałania
skutkom suszy na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu należy stwierdzić, iż tego
typu oddziaływania przewidywane są wyłącznie w odniesieniu do zadań o charakterze inwestycyjnym.
Zadania te, skutkujące czynną i bezpośrednią ingerencją w środowisko przyrodnicze mogą powodować
nasilenie negatywnych efektów w przypadku ich nagromadzenia na danym terenie. Należy zaznaczyć
jednak, iż negatywne oddziaływania o charakterze skumulowanym dotyczy przede wszystkim etapu
wdrażania zadań, a więc w przypadku zadań o charakterze inwestycji – etapu ich budowy.
Nie przewiduje się kumulacji negatywnych oddziaływań w związku z realizacją zadań z kategorii takich
jak: działania administracyjne, działania organizacyjno – prawne i edukacyjne, monitoring, działania o
charakterze prac badawczych. Celowość tego typu zadań i sposób ich realizacji nie znajdują
bezpośredniego odbicia w oddziaływaniu na środowisko i nie determinują wystąpienia skumulowanych
negatywnych efektów w związku z ich realizacją.
Nie przewiduje się również, aby zapisy projektowanego dokumentu spowodowały wystąpienie
znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko w odniesieniu do któregokolwiek komponentu
środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza obszarów chronionych (w tym obszarów Natura 2000).
Skumulowane oddziaływania pozytywne
Zdecydowana większość działań zaplanowanych do realizacji w ramach PPSS odznaczać się będzie
pozytywnym oddziaływaniem w odniesieniu do jakości życia człowieka, jak również dla poszczególnych
komponentów środowiska przyrodniczego. Skuteczność projektowanego dokumentu opiera się na
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wdrożeniu szeregu wskazanych działań i osiągnięciu właśnie skumulowanego, pozytywnego ich
wpływu. Przeciwdziałanie zjawisku suszy, z uwagi na jego specyficzny charakter i rozległy zasięg,
opierać się musi na kompleksowym działaniu w jak najszerszej skali. Stąd też katalog i program działań
zbudowane zostały przy uwzględnieniu konieczności wielokierunkowości wdrażanych działań
i świadomości współoddziaływania poszczególnych zadań w skali lokalnej i regionalnej (a do celowo
także szerszej skali).
Poniżej w sposób hasłowy zaprezentowano wybrane przykłady przewidywanych skumulowanych
oddziaływań o charakterze pozytywnym, które w sposób bardziej szczegółowy omówiono przy okazji
analizy wpływu projektu PPSS Wrocław na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego.
➢

Tworzenie zadrzewień przydrożnych, Tworzenie i ochrona roślinnych pasów ochronnych

Zawarte w katalogu PPSS Wrocław działania polegające na tworzeniu przydrożnych zadrzewień,
odbudowie i wzbogacaniu roślinnych pasów ochronnych oraz odbudowie biologicznej struktury dolin
rzek (renaturyzacji) mogą mieć pozytywne przełożenie w skali lokalnej (a także regionalnej) na
wzbogacenie szaty roślinnej, a nawet bioróżnorodności obszaru. Rozproszone lokalnie działania tego
typu sprzyjać będą przeciwdziałaniu niekorzystnych trendów w środowisku (np. odbudowie zniszczonej
w wyniku prowadzonych działań regulacyjnych zieleni, a tym samym zwiększenie retencji cieków
i wzbogacenie jego biotopu, a także ekosystemów sąsiadujących zależnych od zasobów wodnych).
Ponadto wdrożenie działań tego typu sprzyja kształtowaniu korzystnego mikroklimatu w okresach
występowania suszy, zwiększeniu retencji na danym obszarze oraz zmniejszeniu spływu
powierzchniowego i ograniczenie erozji gleb.
➢

Ponowne wykorzystanie wód, w tym wód po oczyszczeniu ścieków oraz wód opadowych,
Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych w przemyśle, w tym wprowadzenie rozwiązań
związanych z wprowadzaniem zamkniętych obiegów wody i wodooszczędnych technologii
produkcji

Celowość analizowanego dokumentu ukierunkowana jest m.in. na zmniejszenie zużycia wód, zarówno
powierzchniowych jak i podziemnych, na potrzeby zabezpieczenia przed wystąpieniem niedoboru tych
zasobów w okresach zmniejszonego zasilania. Pozytywnym, złożonym oddziaływaniem wynikającym
z wdrożenia działań może być znaczne zmniejszenie zużycia wód „pierwotnych” (tj. bezpośrednio
pozyskiwanych ze źródeł) na rzecz wykorzystania wód „wtórnych” (tj. wód wykorzystywanych ponownie
lub w obiegu zamkniętym). Efekt ten może zostać osiągnięty zarówno w dziedzinie przemysłu
i rolnictwa, jak i komunalnego wykorzystania wód.
➢

Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie poboru wody, Czasowy zakaz
wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do celów innych niż socjalno-bytowe, Racjonalizacja
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wykorzystania zasobów wodnych w przemyśle, w tym wprowadzenie rozwiązań związanych
z wprowadzaniem zamkniętych obiegów wody i wodooszczędnych technologii produkcji
Działania te ukierunkowane są na ochronę zasobów wodnych przed nadmierną ich eksploatacją w chwili
wystąpienia zjawiska suszy. Wyłącznie ich kompleksowe wdrożenie służyć może osiągnięciu
zamierzonego efektu -

zapewnienia dostępu do wody użytkownikom najbardziej potrzebującym,

a pośrednio służyć będzie także poprawie stanu wód powierzchniowych.
➢

Zwiększanie retencji leśnej, Czasowe ograniczenie wstępu na tereny leśne

Działania z kategorii odbudowy retencji leśnej sprzyjać będą nie tylko zwiększeniu zasobów wód
w obrębie ekosystemów leśnych. Ochrona terenów leśnych w okresie występowania suszy,
w połączeniu z wprowadzonym czasowym ograniczeniem dostępności tych obszarów, sprzyjać będzie
ochronie lasów przed pożarami, a także ochronę siedlisk i gatunków występujących w zbiorowiskach
leśnych.
Znaczny stopień ogólności charakteryzujący projektowany dokument (zwłaszcza brak możliwości
odniesienia się do konkretnej lokalizacji przeważającej części proponowanych działań, co podyktowane
jest umiejscowieniem działań wyłącznie poprzez wskazanie dedykowanej im gminy/jednolitej części
wód) uniemożliwia zdefiniowanie precyzyjnych skumulowanych oddziaływań w danej przestrzeni.

4. Propozycja

rozwiązań

mających

na

celu

zapobieganie,

ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji
projektu PPSS, w szczególności wpływających na cele
i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność
tych obszarów
Działania zaproponowane do realizacji w Katalogu stanowiącym zasadniczy element projektu Planu
przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy
(Upa), Orlicy i Morawy stanowią zestawienie różnorodnych metod i narzędzi m.in. z zakresu prawa
(regionalnego i lokalnego), administracji, edukacji, inwestycji i działań technicznych, jak również
systemów monitorowania, prognozowania i ostrzegania. Celowość projektowanego dokumentu i dobór
działań ukierunkowanych na osiągnięcie tego celu, czynią projekt PPSS Wrocław dokumentem
o pozytywnym (z założenia) oddziaływaniu na środowisko naturalne.
Znaczna część działań zawartych w katalogu nie będzie powodowała bezpośrednich oddziaływań na
elementy biotyczne środowiska, a ewentualne oddziaływania pośrednie w przeważającej liczebnie
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większości (w odniesieniu do poszczególnych działań) należy uznać za pozytywne. Ilustracją działań
tego typu są np.: 8K – Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód, 16D – Zwiększanie retencji
leśnej, 30D - Działanie o charakterze ponadregionalnym - Ponowne wykorzystanie wód, w tym wód po
oczyszczeniu ścieków oraz wód opadowych, 34D - Działanie o charakterze ponadregionalnym Uwzględnienie w miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego wymagań związanych
z ograniczeniem skutków suszy (…), których realizacja nie nosi znamion niekorzystnych efektów
w środowisku, a spodziewany rezultat ich wdrażania należy ocenić wyłącznie pozytywnie. Wobec
powyższego dla znacznej grupy działań ujętych w PPSS Wrocław wskazywanie metod zapobiegania,
ograniczania i minimalizacji niekorzystnych oddziaływań jest w tym miejscu działaniem zbędnym.
Spośród wszystkich działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu PPSS Wrocław
w odniesieniu do możliwości propozycji minimalizacji i kompensacji, na uwagę zasługują wszelkie
zamierzenia inwestycyjne, które poza założonym oddziaływaniem pozytywnym często mogą
powodować szereg niekorzystnych efektów w środowisku, przede wszystkim (lecz nie tylko) związanych
z etapem powstawania inwestycji.
Większość niekorzystnych oddziaływań związanych potencjalnie z realizacją zadań o charakterze
inwestycyjnym dotyczy etapu powstawania (budowy) danej inwestycji. W przypadku realizacji działań
zawartych w PPSS Wrocław zagadnienie to dotyczyć może działań związanych z budową lub
rozbudową urządzeń wodnych jak np.: 14D – Budowa obiektów tzw. dużej retencji, 15D – Budowa
obiektów małej retencji, 35D – Budowa nowych urządzeń wodnych (innych niż zbiorniki retencyjne).
W przypadku działań technicznych, wszędzie tam, gdzie proponowane rozwiązania obejmują budowę,
modernizację czy przebudowę zbiorników wodnych, ujęć wód, systemów melioracyjnych, renturyzację
rzek, które będą realizowane jako inwestycje techniczne konieczne będzie dokonanie ich
indywidualnych ocen w ramach procedury przygotowania inwestycji. Negatywny wpływ realizacji zadań
powinien być przewidziany i zniwelowany na wczesnym etapie ich planowania. Należy wtedy dokonać
analizy zakresu, lokalizacji, terminu wykonywania robót, wykorzystanych materiałów oraz możliwości
zastosowania najlepszych dostępnych technik. Istotne jest również, iż zaproponowane w Katalogu
działania techniczne polegające na budowie zbiorników retencyjnych, pochodzą wprost z przyjętych
dokumentów strategicznych na poziomie krajowym (m.in. aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami
na obszarze Odry, Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz MasterPlanu na obszarze
dorzecza Odry). Inwestycje te realizują więcej niż jeden cel strategiczny (głównie pełnią funkcję
przeciwpowodziową), a w przypadku analizowanego projektu PPSS korespondują z jego celem
umożliwiając aktywne przeciwdziałanie skutkom suszy. Wymienione powyżej dokumenty, ujmujące
zamiar realizacji inwestycji związanych z retencją w zbiornikach, które ujęte zostały także w programie
działań PPSS Wrocław, poddane zostały strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w której to
zidentyfikowano

czynniki

oddziaływania

generowane

przez

planowane

przedsięwzięcia

i zaproponowano odpowiednie działania minimalizujące, a przede wszystkim uzasadniono brak wpływu
tych inwestycji na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność.

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko
projektu PPSS w regionach wodnych Środkowej Odry,
Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy

Pozostałe działania o charakterze inwestycji (poza zadaniami polegającymi na budowie zbiorników
małej i dużej retencji), które wskazane zostały do realizacji w ramach PPSS Wrocław noszą znamiona
znacznego stopnia ogólności i nie umożliwiają w takim kształcie dokonania właściwej oceny
potencjalnego ich wpływu na środowisko (np. działanie 12K - Budowa ujęć wód podziemnych dla
nawadniania użytków rolnych, 18D - Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych, 35D – Działanie
o charakterze ponadregionalnym - Budowa nowych urządzeń wodnych (innych niż zbiorniki retencyjne).
Dla działań tych nie wskazano konkretnej lokalizacji, gdzie mają zostać zrealizowane, a jedyne
przypisanie przestrzenne polega na wskazaniu właściwej im gminy oraz jednolitej części wód
powierzchniowych. Dla tego typu działań technicznych należy w tym miejscu wskazać następujące
możliwości minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko:
•

uwarunkowania lokalizacyjne – dobór lokalizacji danej inwestycji musi uwzględniać ochronę
zasobów środowiska tak, aby wszelkie oddziaływania wynikające z jej realizacji był jak najmniej
„kosztowne” dla środowiska. Większość z działań technicznych wiąże się ze specyficznymi
uwarunkowaniami ich lokalizacji, jednakże w każdym przypadku należy poszukiwać możliwości
lokalizacji optymalnych w odniesieniu do wpływu na środowisko. Wskazanie alternatywnych
lokalizacji działań na etapie projektu PPSS jest zadaniem niemożliwym z uwagi na
nieznajomość lokalnych uwarunkowań dla proponowanych obszarów gmin i JCWP (poziom
szczegółowości dokumentu nie daje podstaw do tego typu analiz wskazując wyłącznie zlewnię,
w której dane działanie techniczne powinno zostać wdrożone). Można jednak w tym miejscu
poważyć się na sugestię, aby spośród rozważanych opcji lokalizacji poszczególnych zadań
inwestycyjnych wykluczyć obszary chronione w myśl ustawy o ochronie przyrody (tj. 2016 poz.
2134), zwłaszcza ustanowione dla ochrony siedlisk i gatunków obszary Natura 2000.

•

sposób realizacji zamierzeń inwestycyjnych: dobór terminów, optymalnego dla ochrony
zasobów przyrodniczych harmonogramu prac, technologii wykonywanych działań technicznych
oraz stosowanych materiałów – ta grupa możliwości daje czynną szansę ograniczania
niekorzystnych efektów związanych z etapem prac budowlanych w konkretnej lokalizacji.
Warunkiem skuteczności tego typu narzędzi jest właściwe poznanie uwarunkowań lokalnych
będących podstawą do właściwego ich stosowania (np. terminy prac prowadzonych w obrębie
cieków i zbiorników wodnych muszą uwzględniać cykle życiowe organizmów narażonych na
zniszczenie w wyniku prowadzonych działań, specyficznych w danym obszarze). Techniczne
możliwości minimalizacji niekorzystnych oddziaływań należy rozważać indywidualnie dla każdej
inwestycji/działania, przy czym niezbędne jest poznanie zarówno specyfiki samego zamierzenia
jak i uwarunkowań przyrodniczych związanych z jego usytuowaniem.

•

specyficzną i stosunkowo trudną w realizacji możliwością minimalizacji oddziaływań
w odniesieniu do gatunków jest ochrona ex-situ, polegająca na przenoszeniu przedstawicieli
danego gatunku do ekosystemów zastępczych. Z uwagi na wysokie koszty, a często także
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ograniczoną skuteczność tego typu działań, powinny one stanowić ostateczność w dążeniu do
ochrony przedstawicieli gatunków. W przypadku działań technicznych przewidzianych w PPSS
Wrocław stosowanie tej metody minimalizacji jest mało prawdopodobne.
•

działania porealizacyjne, wdrażane po zakończeniu prac budowlanych, mające na celu
odtworzenie obudowy biologicznej w otoczeniu inwestycji i przywrócenie równowagi
przyrodniczej na obszarze poinwestycyjnym.

W przypadku, gdy działania minimalizujące nie przyniosą zakładanych efektów, możliwości
wariantowania inwestycji są ograniczone należy zaplanować i wdrożyć działania kompensacyjne, które
w rozumieniu art. 3, pkt. 6 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska prowadzą do przywrócenia równowagi
przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację
przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych.
W przypadku, gdy wskazana do realizacji inwestycja może zawsze lub potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, w myśl art. 59 ustawy ooś, konieczne jest przeprowadzenie oceny jej
oddziaływania na środowisko (procedura ooś). W ramach tejże oceny określony zostaje rzeczywisty
wpływ realizacji inwestycji na środowisko. W momencie zidentyfikowania negatywnego wpływu
zalecone zostają działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
zidentyfikowanych oddziaływań. Nałożenie obowiązku przeprowadzenia kompleksowej oceny
oddziaływania inwestycji na środowisko stanowi zabezpieczenie środowiska naturalnego przed
niekontrolowanym wprowadzeniem niekorzystnych zmian, zwłaszcza w odniesieniu do obszarów
chronionych i będących w ich zasobach przedmiotów ochrony.
W przypadku pozostałych inwestycji (tj. niewymagających przeprowadzenia procedury ooś) dobrą
praktyką jest profilaktyczne stosowanie działań minimalizujących ich wpływ na środowisko. Co istotne,
zdecydowana większość planowanych do realizacji działań w katalogu nie będzie w negatywny sposób
oddziaływać na środowisko. Dlatego rozważanie możliwości działań kompensacyjnych w przypadku
proponowanych działań wydaje się niezasadne. Oddziaływania występujące na etapie realizacji
inwestycji w większości będą miały charakter lokalny oraz będą ograniczone czasowo do okresu
prowadzenia robót. Do ich minimalizacji należy zastosować typowy dla takich działań zestaw środków.
Przede wszystkim prace powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną przy użyciu sprawnego
sprzętu oraz przy zachowaniu zaleceń, które zostały określone na etapie przygotowywania do realizacji,
bądź określone w decyzji środowiskowej czy uszczegółowione w decyzji o warunkach prowadzenia
robót.
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5. Wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych do rozwiązań
zawartych w projektowanym dokumencie, w tym wskazania
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki
oraz luk we współczesnej wiedzy
Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze administrowanym przez RZGW we
Wrocławiu stanowi dokument o znacznym zasięgu, zarówno obszarowym (obejmuje obszar całego
województwa dolnośląskiego oraz części województwa: opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego
i śląskiego) jak i przedmiotowym (wskazuje na potrzebę realizacji działań o różnorodnym charakterze,
m.in.: administracyjnym, edukacyjnym, prawnym czy technicznym).
Ocenę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych w obszarze administrowania
RZGW we Wrocławiu, których potencjał determinuje możliwości walki ze skutkami zjawiska suszy,
oparto na obszernej analizie dokumentów zawierających informacje na temat dotychczasowej oraz
planowanej retencji wód. Przeanalizowano m.in.:


programy małej retencji realizowane w granicach województw wchodzących w skład obszaru
opracowania (dane wojewódzkich ZMiUW),



programy małej retencji leśnej (dane Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych oddziały we
Wrocławiu i w Katowicach),



programy mikroretencji – działań proponowanych przez Wojewodę Opolskiego.

Stan wiedzy i informacji na temat możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych
zaczerpnięto dodatkowo 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. Tak szeroki zakres analiz stał się podstawą do opracowania Katalogu
działań oraz Programu działań, które stanowią zbiór optymalnych narzędzi do walki ze skutkami suszy
w odniesieniu do poziomu kraju, regionu oraz skali lokalnej (gminy, jednolitej części wód). Wobec
powyższego należy stwierdzić, że rozmiar prac wykonanych w związku z opracowaniem PPSS
Wrocław, a także charakter dokumentu i jego zasięg, poważnie utrudniają dalsze rozważania na temat
możliwości stosowania alternatyw (faktycznie możliwych i adekwatnych do potrzeb) dla ustaleń
wskazanych w treści projektowanego dokumentu.
Etap poszukiwania rozwiązań alternatywnych, bardziej skutecznych czy też opłacalnych z uwagi na
ponoszone koszty, stanowił element procesu kształtowania projektowanego dokumentu. Poddawany
niniejszej

ocenie

projekt

PPSS

Wrocław

stanowić

ma

skuteczne

narzędzie

w

walce

z niekwestionowanym problemem niewystarczających zasobów wodnych, który dotyka samego
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człowieka, wszystkie poziomy jego działalności (w tym rolnictwo i przemysł), jak i zasobów środowiska
naturalnego. Konieczność wdrażania działań mających na celu ograniczenie zakresu negatywnych
skutków wystąpienia suszy podyktowane jest więc faktyczną potrzebą i poparta narzędziem prawnym
w postaci ustawy Prawo wodne, która narzuca obowiązek opracowania planów przeciwdziałania
skutkom suszy.
Podstawowym celem poszukiwania i identyfikacji rozwiązań alternatywnych jest ograniczenie
negatywnego wpływu realizacji planów i programów na środowisko. Projekt Programu przeciwdziałania
skutkom suszu na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu przygotowany został w celu
łagodzenia niekorzystnych efektów związanych z występowaniem zjawiska suszy, które dotykają
człowieka oraz wszystkie elementy środowiska. W zakresie analizy zagadnienia wariantów
alternatywnych skupiono się przede wszystkim na właściwym doborze działań na etapie tworzenia
programu działań, pozwalających na osiągnięcie wyznaczonych dla realizacji zapisów analizowanego
dokumentu celów. Na obecnym etapie trudno jest pokusić się o skuteczne, a przede wszystkim realne
wariantowanie w zakresie doboru działań. Poziom ogólności dokumentu, który w zakresie realizacji
działania odnosi się maksymalnie do obszaru gminy (a nie precyzyjnej jego lokalizacji, poza siedmioma
przypadkami – działaniami polegającymi na budowie zbiorników retencyjnych) uniemożliwia wykonanie
wariantowania przestrzennego. Z kolei poszukiwanie alternatyw dla wskazanych metod stanowiło
element prac na samym dokumentem – ten element procedury, w postaci szerokiej analizy możliwości
i optymalizacji, został włączony na etapie prac projektowych nad analizowanym dokumentem, podczas
tworzenia programu działań.

6. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na
środowisko
Transgraniczne oddziaływanie na środowisko zostało zdefiniowane w Konwencji o ocenach
oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25.02.1991 r.
(Dz. U. 1999 Nr 96, poz. 1110). Konwencja wskazuje, iż oddziaływanie transgraniczne jest to
„jakiekolwiek oddziaływanie, nie mające wyłącznie charakteru globalnego, na terenie podlegającym
jurysdykcji Strony, spowodowane planowaną działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości lub
częściowo położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej Strony”. Polska przyjęła ww. konwencję
i zobowiązała się do realizacji zawartych w niej postanowień w 1997 r. Na mocy tych zapisów kraj, na
obszarze którego planuje się realizację inwestycji mogącej powodować znaczące szkodliwe
oddziaływanie o charakterze transgranicznym, powinien zapewnić udział organów oraz społeczeństwa
kraju narażonego na to oddziaływanie w procedurze oceny oddziaływania na środowisko.
Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze administrowanym przez RZGW we
Wrocławiu jest strategicznym dokumentem w dziedzinie gospodarki wodnej o zasięgu regionalnym.
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Program działań, stanowiący zasadniczy element dokumentu, zawiera listę zadań zlokalizowanych na
terenie kilku województw lub ich części, także na terenach przygranicznych.
W niniejszej Prognozie poddano analizie możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na
środowisko, jako efektu realizacji programu działań przypisanych do jednolitych części wód,
stanowiącego istotny element projektowanego dokumentu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że
zdecydowanie ogólny charakter dokumentu (wskazanie lokalizacji większości działań odnosi się
wyłącznie do obszaru danej gminy i konkretnej jednolitej części wód) nie pozwala na dokładną analizę
przestrzenną w przypadku przeważającej części działań. Wyjątek stanowią tu działania o charakterze
inwestycji, polegające na budowie zbiorników retencyjnych, których planowana lokalizacja jest
precyzyjnie określona i została przeanalizowana pod kątem możliwego niekorzystnego oddziaływania
o charakterze transgranicznym.
Na podkreślenie zasługuje tu fakt, że program działań PPSS Wrocław skierowany jest na osiągnięcie
pozytywnych efektów, służących nie tylko osiągnięciu korzyści gospodarczych i innych związanych
z działalnością człowieka, lecz przede wszystkim efektów korzystnych dla całego środowiska
i wszystkich komponentów przyrody ożywionej i nieożywionej. Szereg działań ma na celu zahamowanie
niekorzystnych zmian postępujących w środowisku naturalnym (doskonałym tego przykładem jest
działanie 42D - Realizacja działań zawartych w Planach Zadań Ochronnych (PZO) oraz Planach
Ochrony (PO)). W związku z tym należy przewidywać, iż realizacja działań zawartych w analizowanym
dokumencie będzie wywierać przede wszystkim pozytywny wpływ na środowisko i jego stan.
Założeniem dokumentu jest wybór działań ukierunkowanych na ograniczenie niekorzystnych zmian
będących wynikiem zjawiska suszy, w tym eliminacji presji na stan zasobów wodnych, a także na
obszary chronione. W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia znaczącego negatywnego
oddziaływania wynikającego z ich realizacji. Mając na względzie regionalny zasięg projektowanego
dokumentu,

dokonano

szczegółowego

przeglądu

wszystkich

grup

działań

proponowanych

w przedmiotowym dokumencie pod kątem możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania
o charakterze transgranicznym. Charakter planowanych działań, ich zakres oraz celowość realizacji
w sposób jednoznaczny wykluczają obawę wystąpienia tego typu oddziaływań na obecnym,
strategicznym etapie ich planowania.

7. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków
realizacji

postanowień

projektowanego

dokumentu

oraz

częstotliwości jej przeprowadzania
Z uwagi na strategiczny charakter dokumentu Planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze
administrowanym przez RZGW we Wrocławiu istotne jest prowadzenie analiz skutków realizacji
postanowień projektowanego dokumentu, a ich ocena powinna odbywać się na szczeblu lokalnym,
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regionalnym i krajowym. Z uwagi na fakt, iż na chwilę obecną nie istnieje żadna delegacja prawna
obligująca poszczególne organy do raportowania postępów w realizacji postanowień PPSS Wrocław,
istnieje konieczność ustalenia ram prawnych do monitorowania jego skutków.
Niemniej jednak Dyrektor RZGW we Wrocławiu, dla skutecznego zarządzania zjawiskiem suszy
powinien prowadzić monitoring skutków realizacji postanowień PPSS Wrocław. Poprzez skutki realizacji
wdrożenia PPSS rozumie się tu realizację działań z Programu działań i ich wpływ na zmniejszenie
skutków suszy w regionach wodnych, a także wpływ proponowanych działań na stan jednolitych części
wód powierzchniowych i podziemnych oraz obszarów chronionych.
Monitoring skutków realizacji postanowień dokumentu PPSS proponuje się prowadzić w formie ankiety
skierowanej do gmin oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań. Ankieta będzie
miała jednolitą formę, tak aby zebrane dane były spójne. Proponowana ankieta podzielona jest na sześć
części:


Część I dotyczy charakterystyki zjawiska suszy na terenie danej gminy.



Część II (główny element ankiety) dotyczy wdrożenia i realizacji działań - zawiera opis
zrealizowanego działania, poniesione nakłady finansowe, efekty wdrożenia oraz bariery wynikłe
przy wdrożeniu. Informacje uzyskane za pomocą ankiety pozwolą na monitorowanie stanu
realizacji i efektów wdrożenia działań.



Część III dotyczy działań, które w danym cyklu nie zostały zrealizowane wraz z podaniem
przyczyn braku wdrożenia danego działania.



Część IV dotyczy innych działań mających na celu przeciwdziałania skutkom suszy, a nie ujętych
w programie działań.



Część V dotyczy obszarów problemowych.



Część VI dotyczy planowanych działań inwestycyjnych.

Ankieta ponadto służyć może jako materiał źródłowy do aktualizacji PPSS Wrocław w kolejnym okresie
planistycznym. Ankieta kierowana będzie bezpośrednio do podmiotów realizujących działania,
a informacja zwrotna będzie przekazywana do Dyrektora RZGW we Wrocławiu. Proponuje się, aby
ankieta była przekazywana pod koniec każdego roku kalendarzowego.
Ponadto ocenę skutków realizacji prac w zakresie wpływu działań mających na celu ograniczenie
skutków suszy na elementy oceny stanu wód tj. elementy: hydromorfologiczne, fizykochemiczne
i biologiczne należy oprzeć o ocenę stanu JCWP oraz wyniki badań prowadzonych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska, za realizację którego odpowiedzialny jest Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska.
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Monitoring obszarów chronionych jest odpowiednio obowiązkiem:
•

na obszarze parków narodowych – dyrektor parku narodowego;

•

na obszarze parków krajobrazowych – dyrektor parku krajobrazowego, dyrektor zarządu
parków krajobrazowych (regionalnie);

•

na obszarze rezerwatów – regionalny dyrektor ochrony środowiska, regionalny/wojewódzki
konserwator przyrody, nadleśniczy nadleśnictwa;

•

w obszarach chronionego krajobrazu – regionalny dyrektor ochrony środowiska, wojewódzki
konserwator przyrody, zarząd województwa, marszałek województwa, dyrektor zarządu parków
krajobrazowych;

•

na obszarach NATURA 2000 – regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach
morskich – dyrektor urzędu morskiego, za działania związane z gospodarką leśną mogą
odpowiadać nadleśnictwa.

8. Podsumowanie
Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych jest dokumentem sporządzanym przez
Dyrektora RZGW jako ustawowy obowiązek wynikający z art. 88 s ust. 2 ustawy Prawo wodne.
Opracowany projekt PPSS uwzględnia wyniki przeprowadzonych analiz 59 dotyczących:
1. identyfikacji obszarów zagrożonych suszą (wykonanej odrębnie dla każdego typu suszy –
atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej oraz hydrogeologicznej);
2. identyfikacji obszarów najbardziej narażonych na występowanie skutków suszy oraz
hierarchizacji pod kątem wdrożenia działań łagodzących skutki suszy – na podstawie oceny
potrzeb w zakresie ochrony przed suszą oraz przeciwdziałania i łagodzenia skutków suszy.
Przeciwdziałanie skutkom suszy w poszczególnych regionach wodnych realizowane ma być poprzez
wdrożenie zaproponowanego zestawu działań bieżących, krótko – i/lub długoterminowych,
technicznych/nietechnicznych lub administracyjno-prawnych, najbardziej efektywnych pod względem
ekologicznym, jak i ekonomicznym w przeciwdziałaniu i łagodzeniu skutków suszy. Ogólnie rzecz
biorąc, działania te dotyczą propozycji budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych (m.in.
budowa zbiorników wodnych, przebudowa urządzeń melioracyjnych, budowa ujęć wód podziemnych)
oraz propozycji niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej
i sztucznej retencji (m.in. zwiększenie retencji na obszarach leśnych, rolniczych, zurbanizowanych,
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opracowanie taryfikatora cen, renaturyzacja rzek). W analizowanym dokumencie dokonano także oceny
możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, przedstawiono wykaz obszarów
gospodarczych, społecznych i środowiskowych najbardziej wrażliwych na wystąpienie suszy oraz
możliwe

konflikty

spowodowane

suszą

pomiędzy

poszczególnymi

sektorami

gospodarki,

społeczeństwem i środowiskiem wraz ze sposobami ich zażegnania. Projekt PPSS uwzględnia w swych
zapisach również oddziaływanie zjawiska suszy na funkcjonowanie środowiska i ekosystemów oraz
wpływ na postępujące zmiany klimatu i prognozowane w związku z tym wydłużanie i pogłębianie się
okresów poszczególnych typów suszy.
W związku z powyższym plany przeciwdziałania skutkom suszy stanowić będą zasadniczy element
przyjętej strategii ochrony przed zjawiskiem suszy w kraju. Analiza celów projektu PPSS Wrocław wraz
z doborem działań spośród katalogu działań przeciwdziałających skutkom suszy wskazuje na mocno
ograniczony zakres negatywnych oddziaływań skutków realizacji projektu Planu. Ograniczony jest
również zakres przedmiotowy oddziaływań – część zasobów środowiska będzie wyłączona z zakresu
przewidywanych oddziaływań lub też ewentualne oddziaływania należy uznać za mało znaczące
(dotyczy to komponentów środowiska takich jak np.: powietrze, zasoby naturalne, zabytki).
Zdecydowana korzyść wynikająca z wdrożenia planowanych działań odnosi się do wszelkich gałęzi
gospodarki człowieka, której sprawność i dobrobyt są nierozerwalnie związane z dostępem do zasobów
wodnych. Z uwagi na celowość projektowanego dokumentu to właśnie ogólnie rozumiane zasoby
wodne (tj. wody powierzchniowe oraz wody podziemne) skupiają na sobie główny strumień oddziaływań
wynikających z wdrażania działań w ramach PPSS Wrocław. Generalnie należy podkreślić w tym
miejscu pozytywny charakter znacznej części oddziaływań względem tych komponentów środowiska,
przy czym sposób oddziaływania zależny jest od typu wdrażanego działania (prawne, administracyjne,
techniczne, itd.). Kolejna grupa to zadania o charakterze technicznym polegające na ingerencji
w środowisko, które wykazują bezpośrednie pozytywne oddziaływania na zasoby wód, zarówno
w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym, jednocześnie powodująca często szereg zmian w środowisku
przyrodniczym.
Korzyści wynikające z wdrażania działań zaplanowanych w ramach PPSS Wrocław dotyczyć będą
przede wszystkim trzech grup odbiorców: człowieka, wód powierzchniowych i podziemnych oraz
przyrody ożywionej (w tym bioróżnorodności). W przypadku części przewidzianych działań
(technicznych) przyroda ożywiona będzie narażona także na niekorzystne efekty związane
z wdrażaniem zaplanowanych metod przeciwdziałania skutkom suszy. W tym miejscu podkreślenia
wymagają następujące zasady związane z realizacją działań technicznych (inwestycyjnych):


przy realizacji działań technicznych należy stosować się do zasad minimalizacji niekorzystnych
oddziaływań) opisanych szerzej w rozdziale 4. Propozycja rozwiązań mających na celu
zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na
środowisko mogących być rezultatem realizacji projektu PPSS, w szczególności wpływających
na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów;
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dla działań o charakterze inwestycyjnym, których potrzeba realizacji wynika z przyjętych
dokumentów strategicznych (np. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
Planu urządzenia wód) a dodatkowo pełniących także funkcję wspierającą w przeciwdziałaniu
skutkom suszy, przed ich wykonaniem zaleca się przeprowadzenie analizy współoddziaływania
z innymi zamierzeniami inwestycyjnymi realizowanymi lokalnie, a nie uwzględnionymi w tychże
dokumentach;



planowane do realizacji obiekty retencji, których obecny stan zaawansowania nie pozwala na
dokonanie

pełnej

oceny oddziaływania

na

środowisko,

wymagają

przeprowadzenia

szczegółowej analizy uwarunkowań środowiskowych i wpływu realizacji inwestycji na
środowisko na właściwym etapie. Dla tychże inwestycji na etapie projektowym inwestycji
konieczne jest wykonanie dokładnej analizy oddziaływania na środowisko obejmującej
rozpoznanie elementów środowiska (inwentaryzacje przyrodnicze) oraz różnych wariantów
inwestycji i spodziewanych korzyści dla środowiska i społeczeństwa. Jedynie po
przeanalizowaniu wszystkich aspektów oraz podjęciu wszystkich możliwych kroków
ograniczających ewidentny negatywny wpływ na środowisko wodne możliwe będzie pozytywnej
wydanie decyzji środowiskowej.
Z punktu widzenia konieczności ochrony środowiska, szczególnej uwadze i kontroli na etapie
planowania wdrażania podlegać powinny następujące typy działań:


12D – Budowa obiektów małej retencji.



14D – Budowa obiektów tzw. dużej retencji.



35D – Działanie o charakterze ponadregionalnym - Budowa nowych urządzeń wodnych (innych
niż zbiorniki retencyjne).



4B - Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie.



12K - Budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych.



29D - Alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej.

Decyzja dotycząca realizacji wymienionych powyżej działań we wskazanej lokalizacji powinna zostać
każdorazowo potwierdzona analizą potrzeb i zasadności wskazanego rozwiązania, jak również analizą
uwarunkowań środowiskowych i oddziaływań związanych z wdrażaniem danej metody w odniesieniu
do uwarunkowań lokalnych. Rekomendacją niniejszej Prognozy jest więc indywidualna ocena
zasadności i oddziaływania w związku z realizacją wymienionych zadań w zakresie uwarunkowań
terenowych, których wykonanie na obecnym etapie i z uwagi na strategiczny charakter dokumentu nie
jest możliwe.
Analiza celów projektu PPSS Wrocław wraz z doborem działań spośród katalogu działań
przeciwdziałających skutkom suszy wskazuje na mocno ograniczony zakres negatywnych oddziaływań
skutków realizacji projektu Planu. Ograniczony jest również zakres przedmiotowy oddziaływań – część
zasobów środowiska będzie wyłączona z zakresu przewidywanych oddziaływań lub też ewentualne
oddziaływania należy uznać za mało znaczące (dotyczy to komponentów środowiska takich jak
np.: powietrze, zasoby naturalne, zabytki). Zdecydowana korzyść wynikająca z wdrożenia planowanych
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działań odnosi się do wszelkich gałęzi gospodarki człowieka, której sprawność i dobrobyt jest
nierozerwalnie związana z dostępem do zasobów wodnych.
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9. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko opracowana została zgodnie z wymaganiami ustawy
ooś60, a jej celem jest ocena potencjalnego wpływu na środowisko wynikającego z realizacji ustaleń
projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze administrowanym przez RZGW we
Wrocławiu (PPSS Wrocław).
Najważniejsze elementy projektu PPSS Wrocław to przede wszystkim:



















charakterystyka regionów wodnych stanowiących przedmiot analiz;
wykaz instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie skutkom suszy, ich zadania i obowiązki;
opis wybranych wskaźników indykatywnych wykorzystywanych do oceny zjawiska suszy
atmosferyczne, rolniczej, hydrologicznej i hydrogeologicznej;
przegląd istniejących programów przeciwdziałania skutkom suszy na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym;
opis metodyki opracowanej na potrzeby wyznaczenia obszarów zagrożonych wystąpieniem
zjawiska suszy na obszarze analizy;
wskazanie obszarów zagrożonych poszczególnymi typami suszy oraz wszystkimi typami suszy;
analiza występowania zjawiska suszy w aspekcie gospodarczym;
analiza elementów obecnego systemu przeciwdziałania skutkom suszy takich jak: systemy
melioracyjne, zbiorniki retencyjne i inne akweny wodne, urządzenia wodne przeznaczone do
poboru wód podziemnych, obszary cenne przyrodniczo;
wykaz obszarów gospodarczych, społecznych i środowiskowych najbardziej wrażliwych na
wystąpienie zjawiska suszy;
identyfikacja możliwych konfliktów pomiędzy różnymi grupami użytkowników wód, sposoby ich
ograniczania;
analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy (w podziale na działania
krótkookresowe, bieżące i długookresowe);
analiza kosztów i korzyści działań, które mają posłużyć ograniczeniu skutków suszy;
program działań przeciwdziałających skutkom suszy;
analiza wraz z identyfikacją niezbędnych instrumentów prawnych w celu umożliwienia
wdrożenia przedmiotowego Planu;
wnioski oraz rekomendacje w zakresie ograniczania skutków suszy na analizowanym obszarze
administrowanym przez RZGW we Wrocławiu;
omówienie procedur kontroli i monitoringu postępów wdrażania działań i aktualizacji
analizowanego dokumentu.

Przy opracowaniu Prognozy zastosowano metodykę zgodną z wymogami prawnymi dla tego typu
dokumentu oraz wytycznymi uzyskanymi od organów opiniujących dokument (Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora Sanitarnego). W celu oceny aktualnego stanu
środowiska wykorzystano dostępne wyniki badań oraz analiz dotyczących stanu środowiska na
obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu. Dokładność wykonanych analiz dostosowano
do stopnia szczegółowości zapisów projektu PPSS Wrocław.
W niniejszej Prognozie skupiono się przede wszystkim na zdefiniowaniu możliwych zależności
pomiędzy realizacją poszczególnych działań z katalogu, a obecnymi uwarunkowaniami środowiskowymi
na analizowanym obszarze i potencjalnymi zmianami, jakie mogą nastąpić w związku z wdrożeniem
zadań z wskazanych w projekcie PPSS Wrocław. W sposób bardziej szczegółowy potraktowane zostały
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353)
60
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działania o charakterze inwestycji, przede wszystkim planowane do realizacji zbiorniki retencyjne, dla
których możliwe jest dokonanie precyzyjnej oceny oddziaływania na środowisko bazującej na
dokumentacji opracowanej na potrzeby procesu inwestycyjnego bądź samej wiedzy o ich lokalizacji.
W ramach Prognozy poddano analizie powiązania projektowanego dokumentu PPSS Wrocław z innymi
dokumentami strategicznymi szczebla unijnego, krajowego i regionalnego m.in.:









Strategią Europa 2020;
Ramową Dyrektywą Wodną (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 200/60/WE z dnia
23.10.2000r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej);
prawodawstwem krajowym w zakresie gospodarowania wodą;
planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Odry, Łaby i Dunaju;
właściwych Planach Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym (dla obszaru dorzecza Odry oraz na
regionu wodnego Środkowej Odry);
dokumentami rangi krajowej i regionalnej w zakresie gospodarki przestrzennej (m.in. Koncepcja
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030);
warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz warunkami korzystania z wód zlewni;
programami malej retencji, programami ochrony środowiska;

oraz wieloma innymi dokumentami jednoznacznie oraz pośrednio powiązanymi z projektem PPSS
Wrocław.
Aktualny stan środowiska obszaru opracowania
Obszar stanowiący przedmiot analizy w projekcie PPSS Wrocław terytorialnie obejmuje pięć
województw - całe województwo dolnośląskie oraz częściowo województwa: opolskie, wielkopolskie,
lubuskie i śląskie. W odniesieniu do podziału analizowanego terytorium na regiony wodne, obejmuje on
region Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Moraw.
Największą część analizowanego obszaru zajmują tereny użytkowane rolniczo i wykazują dość
regularne rozmieszczenie. Zajmują one około 54 % całkowitej powierzchni obszaru. Tereny leśne
przeważają w północno-wschodniej części przedmiotowego obszaru, a tereny najbardziej
przekształcone przez człowieka to obszary dużych miast, takich jak: Wrocław, Opole, Zielona Góra,
Legnica, Wałbrzych. Pod względem użytkowania terenu najmniejszy udział mają natomiast obszary
wodne oraz tereny podmokłe.
Spośród obszarów chronionych na analizowanym obszarze można wyróżnić m.in.:








2 parki narodowe,
161 obszarów sieci Natura 2000 (w tym 144 OZW - obszary o znaczeniu wspólnotowym i 17
OSO - obszary specjalnej ochrony ptaków),
139 rezerwatów przyrody,
20 parków krajobrazowych,
54 obszary chronionego krajobrazu,
34 zespoły przyrodniczo – krajobrazowe,
468 użytków ekologicznych.

W zakresie wód powierzchniowych na analizowanym obszarze wyróżnić można:
 691 JCWP rzecznych (zlewnia dwóch jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych
jedynie częściowo znajduje się na obszarze Polski), a w tym 436 naturalne części wód, 10
sztucznych części wód oraz 245 silnie zmienionych części wód,


24 JCWP jeziorne, w tym 22 naturalne części wód oraz 2 silnie zmienione części wód.
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Ogólny stan jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych został oceniony jako dobry dla 85
JCWP, natomiast zły dla 606 JCWP, zaś ogólny stan jednolitych części wód powierzchniowych
jeziornych oceniono jako: zły dla 16 JCWP, dla 1 – dobry, natomiast dla 7 – brak oceny.
Spośród wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych na analizowanym obszarze
zidentyfikowano 525 JCWP rzecznych oraz 18 JCWP jeziornych zagrożonych nieosiągnięciem celów
środowiskowych.
Na analizowanym obszarze zlokalizowane jest 38 Głównych zbiorników Wód Podziemnych.
Wyznaczono tu 28 jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), wśród których 25 JCWPd ma stan
ogólny dobry, zaś 3 JCWPd – słaby. W zakresie ryzyka nieosiągnięciem celów środowiskowych 5
JCWPd jest zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych.
Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji dokumentu
W ramach niniejszej Prognozy przeprowadzono analizę przewidywanych możliwych efektów
związanych z pozostawieniem problemu suszy i jej konsekwencji bez wdrażania działań
proponowanych w projekcie PPSS Wrocław, w odniesieniu do poszczególnych komponentów
środowiska: zdrowia i życia ludzi, bioróżnorodności (flory i fauny), wód powierzchniowych
i podziemnych, gleby, klimatu, powietrza, zasobów naturalnych i zabytków. Skupiono się zarówno na
oddziaływaniach pozytywnych jak i negatywnych wynikających z braku realizacji ustaleń
projektowanego dokumentu.
Brak realizacji ustaleń projektowanego dokumentu może skutkować szeregiem niekorzystnych
oddziaływań zwłaszcza w odniesieniu do elementów przyrody ożywionej m.in. utratą cennych terenów
chronionych z uwagi na wartości przyrodnicze (zwłaszcza obszarów, których istnienie jest silnie
związane z zasilaniem wodami). Zjawisko suszy stanowi realne zagrożenie dla bytowania najbardziej
wrażliwych gatunków, wobec czego zaniechanie działań ograniczających jego skutki może w sposób
realny przyczynić się do pogarszania tego stanu.
Wpływ zaniechania planowanych działań w odniesieniu do środowiska wodnego należy ocenić zarówno
jako pozytywny jak i negatywny. Szereg działań (zwłaszcza krótkoterminowych, stosowanych
w momencie wystąpienia zagrożenia niedoboru wód w związku ze zjawiskiem suszy) sprzyja
zachowaniu zasobów wodnych i chroni je przed nadmiernym sczerpywaniem, w związku z czym
odstąpienie od ich wdrożenia może spowodować nasilanie negatywnych efektów i istniejących trendów
w tym zakresie. Pozytywny aspektem zaniechania tych działań będzie odstąpienie od realizacji
technicznych ingerencji w ekosystemy cieków, które mogą (z racji zakresu prac, np. w przypadku
budowy obiektów retencyjnych) powodować niekorzystne oddziaływania, zwłaszcza na etapie ich
budowy/wdrażania.
W odniesieniu do wód podziemnych należy stwierdzić, że zaniechanie działań przewidzianych w PPSS
Wrocław będzie skutkować przede wszystkim niekorzystnymi skutkami w postaci wzrostu ryzyka
nadmiernej eksploatacji zasobów wodnych i nasilaniem tego zjawiska.
Wpływ braku realizacji postanowień projektowanego dokumentu w odniesieniu do krajobrazu zaznaczy
się przede wszystkim w przypadku działań o charakterze inwestycyjnym (zwłaszcza polegających na
budowie obiektów retencyjnych). Działania takie mogą skutkować zarówno pozytywnymi
oddziaływaniami na krajobraz (np. poprzez wzbogacenie szaty roślinnej, zwiększenie walorów
krajobrazowych w związku z wprowadzeniem nowego elementu – zbiornika) jak i negatywnymi (których
nasilenie dotyczy przede wszystkim etapu budowy zamierzeń inwestycyjnych).
Celem PPSS Wrocław jest zapobieganie negatywnych skutków niedoborów wód, dotkliwych dla
wszystkich użytkowników tychże zasobów: komunalnych, przemysłowych, rolniczych i gospodarczych.
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Brak realizacji zapisów projektowanego dokumentu będzie skutkować nasilaniem obecnych problemów
w tym zakresie i uciążliwości wynikających z niedostatecznych dyspozycyjnych zasobów wodnych.
Pozostałe komponenty środowiska (nieodnawialne zasoby naturalne – poza torfowiskami, których
funkcjonowanie jest ściśle powiązane z dostępem do wody - oraz zabytki) nie będą podlegać
zasadniczym wpływom w wyniku odstąpienia od realizacji działań przewidzianych w ramach PPSS
Wrocław.
Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku realizacji ustaleń projektowanego
dokumentu
W ramach Prognozy oddziaływania na środowisko przeanalizowano potencjalny, możliwy wpływ
realizacji zapisów analizowanego dokumentu na poszczególne komponenty środowiska: ludzie oraz
dobra materialne, bioróżnorodność, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, klimat, gleby
i powierzchnię ziemi, zasoby naturalne oraz zabytki.
Oceny potencjalnych oddziaływań dokonano w odniesieniu do poszczególnych grup działań
przewidzianych w projektowanym dokumencie - działań administracyjnych, inwestycyjnych, monitoringu
oraz metod analitycznych:
•

działania administracyjne - to wszelkie działania, za wdrożenie których odpowiedzialne są
organy administracji publicznej, a których efektem jest wydanie i wcielenie w życie dyspozycji,
przyjmującej zwykle postać decyzji/aktu prawnego (przykład tego typu działania z katalogu PPSS
Wrocław: Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie poboru wody, Opracowanie
planu awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w wodę, Czasowy zakaz
wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do celów innych niż socjalno-bytowe).

Większość działań o charakterze administracyjnym to działania bieżące, stosowane w momencie
wystąpienia zjawiska suszy i mające na celu bezpośrednie ograniczenie jej skutków. Działania te będą
w przewadze wywierać pozytywny wpływ na analizowane komponenty środowiska, przede wszystkim
na: ochronę zasobów wodnych w trakcie zjawiska suszy i ograniczonego zasilania, przez co generują
pozytywny wpływ na wody powierzchniowe i podziemne, a także zależne od nich ekosystemy naturalne.
Działania te będą przeważnie krótkotrwale (w momencie ich wdrażania) oddziaływać na poszczególne
komponenty środowiska.
• działania inwestycyjne – to wszelkie zamierzenia o charakterze inwestycji, zwykle związane
z realizacją obiektu budowlanego lub też jego przekształceniem. Jako przykład działań
zaliczonych do tej grupy wymienić można następujące inwestycje: Budowa ujęć wód
podziemnych dla nawadniania użytków rolnych, Budowa zbiornika retencyjnego na rzece
Widawie, Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych jako naturalnych zbiorników
retencyjnych/ zachowanie bądź odtwarzanie naturalnych terenów retencyjnych takich jak
torfowiska, lasy łęgowe, łąki wilgotne, rozlewiska.
W tej grupie działań znalazły się zarówno działania o pozytywnym, neutralnym, jak i negatywnym
wpływie na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego. Potencjalny negatywny wpływ
dotyczy przede wszystkim działań polegających na budowie obiektów retencyjnych. Realizacja tego
typu zamierzeń może skutkować m.in. przerwaniem ciągłości morfologicznej cieków, na których
realizowany byłby tego typu obiekt, a także pogorszeniem stanu JCW. Negatywne oddziaływanie
obiektów retencji odnosi się także do siedlisk przyrodniczych, bioróżnorodności oraz krajobrazu
w otoczeniu zrealizowanych zbiorników. Zaznaczenia wymaga jednak pozytywny wpływ realizacji tego
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typu inwestycji: zgromadzenie dodatkowych zasobów wodnych, których wykorzystanie możliwe jest
w okresach suszy.
Działania o zdecydowanie pozytywnym wpływie na wody powierzchniowe, gleby oraz ożywione
komponenty środowiska naturalnego związane są z zamiarem poprawy retencji (leśnej, obszarów
zurbanizowanych, obszarów rolniczych). Wybitnie pozytywnym oddziaływaniem odznaczać się będą
także zamierzenia związane z renaturyzacją koryt rzecznych oraz odtwarzaniem starorzeczy.
•

monitoring oraz metody analityczne – do tej kategorii zaliczone zostały działania związane
z prowadzeniem monitoringów, prognozowaniem oraz wdrażaniem systemów ostrzegania,
a także edukacją w zakresie gospodarowania wodą (działania realizowane przede wszystkim
w ramach programów finansowanych z funduszy państwowych).

Prognozuje się, iż działania z tej grupy będą miały jednoznaczny charakter pozytywny,
a perspektywę oddziaływań należy uznać za długoterminową. Działania z tej grupy mają służyć
w pierwszej kolejności usprawnieniu systemu reagowania w razie wystąpienia stanów suszy,
a także propagacji wśród społeczeństwa wiedzy w zakresie ogólnie rozumianego pojęcia racjonalnego
wykorzystania wody, co ma w perspektywie długoterminowej przynieść pozytywne efekty w zakresie
gospodarki wodnej poprzez wzrost poszanowania tego zasobu naturalnego przez społeczeństwo.
Odrębną grupą działań, wartą wspomnienia z uwagi na generowane pozytywne oddziaływania,
są działania zawarte w Planach Zadań Ochronnych (PZO) oraz Planach Ochrony (PO), których
realizacja będzie miała znaczenie dla obszarów chronionych, którym dedykowane są poszczególne
działania. Głównym ich celem jest zapewnienie właściwych warunków dla utrzymania siedlisk
i gatunków, a pośrednio wpływają także na ograniczenie negatywnych efektów związanych
z występowaniem zjawiska suszy.
Analiza oddziaływań skumulowanych
Analizując oddziaływania skumulowane największy nacisk należy położyć na działania ujęte w PPSS
Wrocław noszące znamiona działań inwestycyjnych, które mogą powodować bezpośrednie i często
długoterminowe zmiany w środowisku. Możliwości łagodzenia skutków suszy wskazane
w analizowanym dokumencie podlegają silnym powiązaniom z innymi przyjętymi już strategicznymi
dokumentami opracowanymi na przestrzeni ostatnich lat w zakresie gospodarki wodnej. Są to m.in.:
aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz Plan utrzymania wód na
obszarze działania RZGW we Wrocławiu. Szczegółowość wymienionych dokumentów w zakresie
harmonogramu realizacji zadań jest na tyle nieprecyzyjna, że analiza skutków realizacji ich zapisów
w zestawieniu z działaniami wymienionymi w projekcie PPSS na tym etapie jest praktycznie niemożliwa.
Nie przewiduje się kumulacji negatywnych oddziaływań w związku z realizacją zadań z kategorii takich
jak: działania administracyjne, działania organizacyjno – prawne i edukacyjne, monitoring, działania
o charakterze prac badawczych. Celowość tego typu zadań i sposób ich realizacji nie znajdują
bezpośredniego odbicia w oddziaływaniu na środowisko i nie determinują wystąpienia skumulowanych
negatywnych efektów w związku z ich realizacją.
Zdecydowana większość działań zaplanowanych do realizacji w ramach PPSS odznaczać się będzie
pozytywnym oddziaływaniem w odniesieniu do jakości życia człowieka, jak również dla poszczególnych
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komponentów środowiska przyrodniczego. Skuteczność projektowanego dokumentu opiera się na
wdrożeniu szeregu wskazanych działań i osiągnięciu właśnie skumulowanego, pozytywnego ich
wpływu. Przeciwdziałanie zjawisku suszy, z uwagi na jego specyficzny charakter i rozległy zasięg,
opierać się musi na kompleksowym działaniu w jak najszerszej skali. Stąd też katalog i program działań
zbudowane zostały przy uwzględnieniu konieczności wielokierunkowości wdrażanych działań
i świadomości współoddziaływania poszczególnych zadań w skali lokalnej i regionalnej (a do celowo
także szerszej skali).
Analiza rozwiązań alternatywnych do proponowanych w projektowanym dokumencie
Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze administrowanym przez RZGW we
Wrocławiu stanowi dokument o znacznym zasięgu, zarówno obszarowym (obejmuje obszar całego
województwa dolnośląskiego oraz części województwa: opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego
i śląskiego) jak i przedmiotowym (wskazuje na potrzebę realizacji działań o różnorodnym charakterze,
m.in.: administracyjnym, edukacyjnym, prawnym czy technicznym).
Podstawowym celem poszukiwania i identyfikacji rozwiązań alternatywnych jest ograniczenie
negatywnego wpływu realizacji planów i programów na środowisko. Projekt Programu przeciwdziałania
skutkom suszu na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu przygotowany został w celu
łagodzenia niekorzystnych efektów związanych z występowaniem zjawiska suszy, które dotykają
człowieka oraz wszystkie elementy środowiska. W zakresie analizy zagadnienia wariantów
alternatywnych skupiono się przede wszystkim na właściwym doborze działań na etapie tworzenia
programu działań, pozwalających na osiągnięcie wyznaczonych dla realizacji zapisów analizowanego
dokumentu celów. Na obecnym etapie trudno jest pokusić się o skuteczne, a przede wszystkim realne
wariantowanie w zakresie doboru działań. Poziom ogólności dokumentu, który w zakresie realizacji
działania odnosi się maksymalnie do obszaru gminy (a nie precyzyjnej jego lokalizacji, poza siedmioma
przypadkami – działaniami polegającymi na budowie zbiorników retencyjnych) uniemożliwia wykonanie
wariantowania przestrzennego. Z kolei poszukiwanie alternatyw dla wskazanych metod stanowiło
element prac na samym dokumentem – ten element procedury, w postaci szerokiej analizy możliwości
i optymalizacji, został włączony na etapie prac projektowych nad analizowanym dokumentem, podczas
tworzenia programu działań.
Podsumowanie
Przeciwdziałanie skutkom suszy w poszczególnych regionach wodnych realizowane ma być poprzez
wdrożenie zaproponowanego zestawu działań bieżących, krótko – i/lub długoterminowych,
technicznych/nietechnicznych lub administracyjno-prawnych, najbardziej efektywnych pod względem
ekologicznym, jak i ekonomicznym w przeciwdziałaniu i łagodzeniu skutków suszy.
Przeprowadzona analiza potencjalnych skutków realizacji projektu Planu przeciwdziałania skutkom
suszy na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu zwraca uwagę na zdecydowaną
przewagę pozytywnych oddziaływań planowanych działań w odniesieniu do poszczególnych elementów
środowiska przyrodniczego. Ewentualne negatywne efekty wdrażania działań przewidzianych
w programie PPSS Wrocław wiążą się przede wszystkim z inwestycyjnym charakterem części działań.
Mając na uwadze potrzebę eliminacji zbędnych negatywnych oddziaływań na środowisko
projektowanego dokumentu, niniejszym rekomenduje się następujące działania:
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przy realizacji wszelkich działań technicznych należy stosować się do zasad minimalizacji
niekorzystnych oddziaływań (tzw. katalogu dobrych praktyk);
dla działań o charakterze inwestycyjnym, których potrzeba realizacji wynika z przyjętych
dokumentów strategicznych (np. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
Planu urządzenia wód) a dodatkowo pełniących także funkcję wspierającą w przeciwdziałaniu
skutkom suszy, przed ich wykonaniem zaleca się przeprowadzenie analizy współoddziaływania
z innymi zamierzeniami inwestycyjnymi realizowanymi lokalnie, a nie uwzględnionymi w tychże
dokumentach;
planowane do realizacji obiekty retencji, których obecny stan zaawansowania nie pozwala na
dokonanie pełnej oceny oddziaływania na środowisko, wymagają przeprowadzenia
szczegółowej analizy uwarunkowań środowiskowych i wpływu realizacji inwestycji na
środowisko na właściwym etapie. Dla tychże inwestycji na etapie projektowym inwestycji
konieczne jest wykonanie dokładnej analizy oddziaływania na środowisko obejmującej
rozpoznanie elementów środowiska (inwentaryzacje przyrodnicze) oraz różnych wariantów
inwestycji i spodziewanych korzyści dla środowiska i społeczeństwa. Jedynie po
przeanalizowaniu wszystkich aspektów oraz podjęciu wszystkich możliwych kroków
ograniczających ewidentny negatywny wpływ na środowisko wodne możliwe będzie pozytywnej
wydanie decyzji środowiskowej.

Analiza celów projektu PPSS Wrocław wraz z doborem działań spośród katalogu działań
przeciwdziałających skutkom suszy wskazuje na mocno ograniczony zakres negatywnych oddziaływań
skutków realizacji projektu Planu. Ograniczony jest również zakres przedmiotowy oddziaływań – część
zasobów środowiska będzie wyłączona z zakresu przewidywanych oddziaływań lub też ewentualne
oddziaływania należy uznać za mało znaczące (dotyczy to komponentów środowiska takich jak np.:
powietrze, zasoby naturalne, zabytki). Zdecydowana korzyść wynikająca z wdrożenia planowanych
działań odnosi się do wszelkich gałęzi gospodarki człowieka, której sprawność i dobrobyt jest
nierozerwalnie związana z dostępem do zasobów wodnych.
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