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Szanowni	Państwo,

	 w	artykule	 	164.	Ustawy	Prawo	Wodne	z	dnia	18	lipca	2001	r.	czytamy,	iż	spółki	wodne	oraz	związki	wałowe	są	

formami	 organizacyjnymi,	 które	 nie	 działają	w	 celu	 osiągnięcia	 zysku,	 zrzeszają	 osoby	 fizyczne	 lub	 prawne	 i	mają	 na	 celu	

zaspokajanie	wskazanych	ustawą	potrzeb	w	dziedzinie	gospodarowania	wodami.	Mogą	być	one	tworzone	w	szczególności	do	

wykonywania,	utrzymywania	oraz	eksploatacji	urządzeń	służących	do	 	zapewnienia	wody	dla	ludności,	 	ochrony	wód	przed	

zanieczyszczeniem,	 	 ochrony	 przed	 powodzią,	 	 melioracji	 wodnych	 oraz	 prowadzenia	 racjonalnej	 gospodarki	 na	 terenach	

zmeliorowanych,		wykorzystywania	wody	do	celów	przeciwpożarowych,	oraz	utrzymywania	wód.	

	 Spółki	wodne	są	jedną	z	najstarszych	form	organizacyjnych,	służących	celom	społecznie	użytecznym.	W	Polsce	można	

wskazać	wiele	obszarów	doskonale	zorganizowanych	w	dziedzinie	szeroko	pojętej	dbałości	o	zasoby	wodne,	są	też	jednak	takie,	

które	 mimo	 zmian	 cywilizacyjnych	 w	 obszarze	 rolnictwa	 nie	 doczekały	 się	 sprawnego	 zarządzania.	 Wyjątkowe	 pod	 tym	

względem	są	obszary	pogórza.	Zmiany	systemowe	w	rolnictwie	spowodowały	zanik	świadomości	jak	ważne	dla	racjonalnego	

gospodarowania	przestrzenią	są	tematy	będące	przedmiotem	działalności	spółek	wodnych.		

	 Celem	 niniejszego	 opracowania	 jest	 dostarczenie	 wszystkim	 zainteresowanym	 mieszkańcom	 Ziemi	 Kłodzkiej	

podstawowych	informacji	o	działaniu	spółki	wodnej	 -	zarówno	tych	formalnych,	dotyczących	prawnego	funkcjonowania	 jak	

i	 możliwych	 form	 działania.	 Nie	 bez	 znaczenia	 naszym	 zdaniem	 jest	 także	 uświadomienie	 sobie,	 jak	 ważnym	 aspektem	

działalności	spółki	wodnej	może	się	stać	podniesienie	bezpieczeństwa	powodziowego	w	naszym	rejonie.

	 Do	Państwa	dyspozycji	przedstawiamy	również	portal	 	,	którego	zasoby	będą	systematycznie	www.spolkiwodne.eu

uzupełniane	w	czasie	trwania	projektu.	Portal	w	założeniu	jest	tworem	interaktywnym	stąd	prosimy	o	składanie	zapytań	do	

naszych	ekspertów,	którzy	zgodzili	się	Państwu	pomagać	zarówno	w	rozwiązywaniu	szczegółowych	problemów	związanych

	z	funkcjonowaniem	spółek	wodnych,	jak	i	ich	zakładania.

	 Mamy	wielką	nadzieję,	że	cykl	konferencji	i	spotkań	szkoleniowych,	który	będzie	miał	miejsce	w	roku	2012	pozwoli	

na	 zintegrowanie	 społeczności	 Powiatu	 Kłodzkiego	 wokół	 tematu	 bezpieczeństwa	 publicznego	 i	 powiązanego	 z	 nim	

zrównoważonego	rozwoju.	
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	 Systemy	melioracyjne	 rzadko	budzą	zainteresowanie	osób,	które	nie	mają	na	 co	dzień	do	czynienia	 z	 tą	 tematyką.	

A	przecież	to	szalenie	istotny	element	przestrzeni.	Nie	tylko	dlatego,	że	narzuca	jej	pewien	sposób	organizacji.	Także	dlatego,	że	

współdecyduje	o	jej	bezpieczeństwie.	Porządna	melioracja	to	jedno	z	narzędzi	zmniejszania	ryzyka	powodziowego.		Jest	jeszcze	

jeden	interesujący	aspekt	zarządzania	melioracją.	Dbają	o	nią	spółki	wodne,	zawiązywane	przez	właścicieli	gruntów.	To	świetny	

przykład	 sformalizowanej,	 ale	 oddolnej	 współpracy.	 Warto	 analizować	 kondycję,	 potencjał	 i	 doświadczenia	 takich	 spółek.	

Mogą	one	być	dobrym	punktem	odniesienia	dla	wielu	innych	oddolnych	działań,	np.	tych	prowadzonych	w	przestrzeni	miejskiej.

	 Celem	 Towarzystwa	 Urbanistów	 Polskich	 jest	 wspieranie	 przedsięwzięć	 służących	 zagospodarowaniu	

przestrzennemu	–	i	to	takich,	które	kierują	się	zasadą	zrównoważonego	rozwoju	(uwzględniającego	nie	tylko	ekonomię,	ale	też	

jakość	życia	i	ochronę	środowiska)	oraz	wspomagają	integrację	społeczności	lokalnych.	Tematyka	melioracji,	a	zwłaszcza	spółek	

wodnych,	świetnie	wpisuje	się	w	ten	cel.	Dlatego	Towarzystwo	Urbanistów	Polskich	–	Oddział	Wrocław	z	satysfakcją	przyjęło	

propozycję	 współpracy	 w	 ramach	 projektu,	 którego	 efektem	 jest	 niniejsza	 publikacja.	 	 Jesteśmy	 gotowi	 tę	 współpracę	

kontynuować.

	Łukasz	Medeksza
Wiceprezes	Towarzystwa	Urbanistów	Polskich	–	Oddział	Wrocław

www.tup.org.pl	

WIEŚ	RADOCHÓW	W	GMINIE	LĄDEK	-	ZDRÓJ	-	RZEKA	BIAŁA	LĄDECKA	(FOT.	R.	PIETRAGA)
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	 W	potocznym	znaczeniu,	powódź	to	nie	tylko	zdefiniowane	w	art.	9	ust.	1	pkt	10	ustawy	z	dnia	18	lipca	2001r.	Prawo	

wodne	(tekst	jednolity	z	2005r.	Dz.	U.	Nr	239,	poz.	2019	ze	zm.)	wezbranie	wody	w	ciekach	naturalnych,	zbiornikach	wodnych,	

kanałach	lub	na	morzu,	podczas	którego	woda	zalewa	tereny,	które	w	normalnych	warunkach	nie	są	pokryte	wodą,	stwarzając	

zagrożenie	dla	życia	i	zdrowia	ludzi,	środowiska,	dziedzictwa	kulturowego	oraz	działalności	gospodarczej.	Powodzią	określa	się	

także	zalanie	terenów	wodami	opadowymi,	w	sytuacji	gdy	rowy	i	cieki	naturalne	nie	są	należycie	utrzymywane	i	przez	to	nie	są	

w	stanie	pomieścić	tych	wód	i	bezpiecznie	odprowadzić	ich	korytem.
	 Systemy	 melioracyjne	 w	 skład	 których	 wchodzą	 rowy,	 kanały,	 rurociągi	 drenarskie,	 zastawki	 itp.,	 zapewniające	

właściwe	nawilgotnienie	użytków	rolnych,	 a	 także	 zmniejszające	 skutki	 lokalnych	podtopień,	 są	najbardziej	 rozproszonymi	

budowlami	liniowymi.	Z	danych	statystycznych,	dotyczących	stanu	ilościowego	oraz	utrzymania	wód	i	urządzeń	melioracyjnych	

Anna	Zajączkowska
Wydział	Gospodarki	Wodnej

Urząd	Marszałkowski	Województwa	Dolnośląskiego

Wsparcie	dla	gmin	realizujących	zadania	z	zakresu	gospodarki	wodnej	
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wynika,	 że	 na	 terenie	 województwa	 dolno-

śląskiego	sieć	rowów	ma	długość	23	888	km,	

z	 czego	 utrzymywanych	 jest	 3	 140	 km	 (tj.	

13,1%).		Obowiązek	 utrzymywania	 we	 właś-

ciwym	 stanie	 urządzeń	 melioracji	 wodnych	

szczegółowych	 należy	 do	 zainteresowanych	

właścicieli	 gruntów,	 a	 w	 przypadku,	 gdy	

urządzenia	 te	 objęte	 są	 działalnością	 spółki	

wodnej	-	do	tej	spółki,	co	wynika	wprost	z	art.	

77	 ust.	 1	 ustawy	 Prawo	 wodne.	 Także	

stosownie	 do	 przepisu	 art.	 61	 Prawa	

budowlanego	właściciel	lub	zarządca	obiektu	

budowlanego	jest	obowiązany	utrzymywać	go	

w	należytym	stanie	technicznym	i	estetycznym,	

nie	dopuszczając	do	nadmiernego	pogorszenia	

jego	 właściwości	 użytkowych	 i	 sprawności	

technicznej.

	 Właścicielami	 rowów	melioracyjnych	 są	 osoby	 fizyczne,	 osoby	 prawne	 lub	 Skarb	 Państwa,	 reprezentowany	 przez	

starostę.	Znaczna	część	rowów	została	skomunalizowana	i	stanowi	aktualnie	własność	gmin	i	miast.	Zarówno	osoby	fizyczne	jak	

też	starostwa	 i	gminy,	nie	wywiązują	się	z	obowiązku	utrzymywania	we	właściwym	stanie	 	 rowów	melioracyjnych,	 	 często	

TERENY	ROLNE	ZALANE	W	WYNIKU	NIEDROŻNOŚCI	ROWÓW	MELIORACYJNYCH

z	powodu	braku	środków	finansowych,	często	też	

z	 braku	 świadomości	 zagrożeń,	 jakie	 przynosi	

brak	konserwacji	tych	urządzeń.	Zdarzają	się	też	

sytuacje,	 gdy	 jeden	 rów	 ma	 kilku	 właścicieli,	

z	których	część	nie	wie	nawet,	że	obowiązek	taki	

istnieje.		
	 Wielu	 rolników	 i	 wiele	 gmin	 naszego	

województwa	 zrzeszonych	 jest	 w	 spółkach	

wodnych	 tworzonych	 w	 celu	 prowadzenia	 na	

swoim	terenie,	za	środki	pochodzące	ze	składek	

członkowskich,	 racjonalnej	 gospodarki	 wodnej

i	 zabezpieczania	 nieruchomości	 rolnych	 od	

występowanie	suszy	i	powodzi.	Jednak	potrzeby	

finansowe	 związane	 z	 utrzymaniem	 w	 spraw-

ności,	 coraz	 bardziej	 wyeksploatowanych	

systemów	 melioracyjnych	 z	 roku	 na	 rok	

wymagają	 większych	 nakładów	 finansowych,	

którym	rolnicy	nie	są	w	stanie	sprostać.	

	 Z	danych	z	katastru	wodnego	prowadzonego	przez	Regionalny	Zarząd	Gospodarki	Wodnej	we	Wrocławiu	wynika,	że	na	

terenie	województwa	 istnieją	 123	 spółki	wodne 339	 964	 ha	 zmeliorowanych	 gruntów,	 obejmujące	 swoją	 działalnością	 	 na	

całkowitą	 powierzchnię	 zmeliorowanych	 gruntów	442	 797	 ha,	 (co	 daje	 76,8%) 48	 spółek.	 Praktycznie	 działa	 jednak	 tylko	 	

STAN	WIĘKSZOŚCI	ROWÓW	MELIORACYJNYCH	NA	TERENIE	
WOJEWÓDZTWA	DOLNOŚLĄSKIEGO

Anna Zajączkowska - Wsparcie dla gmin realizujących zadania z zakresu gospodarki wodnej ze środków BWD. Prawne możliwości wsparcia w 2012r. działalności spółek wodnych ze środków BWD



wodnych,	które	obejmują	swoją	działalnością	obszar	zmeliorowany	 	wszystkich	gruntów	o	powierzchni	148	042	ha,	tj.	33,4%

zmeliorowanych.	W	roku	2009	działające	spółki	wykonały	prace	o	wartości	ogółem	5	739	392	zł,	z	czego	składki	członkowskie	

wyniosły	3	018	536	zł,	dotacje	gmin	1	828	939	zł,	a	dotacje	z	budżetu	państwa	293	216	zł.	W	roku	2010	działające	spółki	wykonały	

prace	o	wartości	ogółem	8	907	404	zł,	z	czego	składki	członkowskie	wyniosły	3	185	466	zł,	dotacje	z	gmin	1	305	121	zł,	a	dotacje	

z	budżetu	państwa	1	752	023	zł.	Jest	to	jednak	wszystko	kropla	w	morzu	potrzeb.	
	 Aktualny	stan	większości	rowów	melioracyjnych	i	systemów	drenarskich	jest	niezadowalający	i	budowle	te	w	dużej	

części	wymagają	odbudowy.	Są	one	zamulone,	często	zarośnięte	roślinnością	ruderalną,	krzakami,	a	nierzadko	nawet	drzewami.	

W	złym	stanie	 są	 także	budowle	komunikacyjne	 i	 piętrzące	 (zastawki),	 co	 stanowi	utrudnienie	w	odpływie	wód	z	działów	

drenarskich	oraz	powoduje	ich	zamulanie.	Istniejące	systemy	melioracyjne	na	skutek	ułomności	w	systemie	zarządzania	i	braku	

należytego	utrzymania,	a	także	dofinansowania	od	około	1985	roku	ulegają	destrukcji	technologicznej,	której	skutki	ujawniają	się	

z	pewnym	opóźnieniem	w	postaci	spadku	produkcji	rolnej	i	lokalnych	podtopień.	Praktycznie	nie	ma	w	naszym	regionie	gminy,	

która	w	przeciągu	ostatnich	lat	nie	odczułaby	takich	skutków	degradacji	urządzeń	melioracyjnych.		
	 Anomalie	pogodowe,	które	występowały	na	terenie	województwa	dolnośląskiego	w	ostatnich	latach,	a	w	szczególności	

wylewy	powodziowe	z	maja	i	czerwca	2010r.	i	powstałe	w	ich	wyniku	straty	w	rolnictwie,	spotęgowały	potrzebę	konserwacji	

urządzeń	melioracji	wodnych	szczegółowych,	tj.	rowów	melioracyjnych	i	systemów	drenarskich.	Biorąc	powyższe	pod	uwagę,	

w	czerwcu	2010r.	Zarząd	Województwa	Dolnośląskiego	wyszedł	z	inicjatywą	udzielenia	pomocy	finansowej	spółkom	wodnym	na	

wykonanie	 koniecznych	 prac	 konserwacyjnych,	 głównie	 na	 terenach	 dotkniętych	 powodziami.	 Jednak	 w	 trakcie	

przygotowywania	w	tej	sprawie	materiałów	pod	obrady	Sejmiku	Województwa	Dolnośląskiego,	pojawiły	się	wątpliwości,	co	do	

prawnych	możliwości	udzielenia	pomocy	spółkom	wodnym	przez	województwo.	Obawy	te	potwierdziła	opracowana	na	zlecenie	

UMWD	ekspertyza	prawna.	
	 Co	prawda	art.	164	ust.	5	ustawy	Prawo	wodne	w	brzmieniu	z	2010r.	mówił,	że:
„Spółki	wodne	mogą	korzystać	z	pomocy	państwa	w	formie	dotacji	podmiotowej	z	budżetu	państwa	oraz	z	pomocy	finansowej	

z	budżetu	 jednostek	 samorządu	 terytorialnego	udzielonej	 zgodnie	z	przepisami	ustawy	o	 finansach	publicznych	przeznaczonej	

w	 szczególności	na	bieżące	utrzymanie	wód	 i	 urządzeń	wodnych	oraz	 realizację	 inwestycji”,	 jednak	w	praktyce,	po	dogłębnej	

analizie	przepisów	wynikających	z	ustawy	z	dnia	27	sierpnia	2009r.	o	finansach	publicznych	(Dz.	U.	Nr	157,	poz.	1240,	ze		zm.),	

zapis	ten	okazał	się	zapisem	pustym.	
	 W	ustawie	o	finansach	publicznych,	problematyka	udzielania	pomocy	finansowej	podmiotom	niezaliczonym	do	sektora	

finansów	publicznych	(w	tym	spółkom	wodnym),	uregulowana	została	w	art.	221.	Warunkiem	przyznania	pomocy	finansowej	

z	budżetu	województwa	spółkom	wodnym	było	istnienie	normatywnego	związku	zadań	realizowanych	przez	spółki	z	zadaniami	

realizowanymi	przez	samorząd	województwa.	Analiza	przepisów	ustawy	prawo	wodne	prowadziła	do	wniosku,	że	w/w	związku	

zadań	nie	ma,	zatem	wyraźnie	zaznaczała	się	sytuacja	prawna,	w	której	wykluczały	się	przepisy	art.	164	ust.	5	ustawy	Prawo	

wodne	i	art.	221	ustawy	o	finansach	publicznych.
	 Ostatecznie	Zarząd	Województwa	przedłożył	Sejmikowi	propozycję	wsparcia	finansowego	gmin	na	wykonanie	zadań	

z	zakresu	gospodarki	wodnej,	polegających	na	bieżącym	utrzymaniu	urządzeń	melioracji	wodnych	szczegółowych,	będących	

własnością	gminy,	w	oparciu	o	art.	220	ust.	1	ustawy	o	finansach	publicznych.	
	 Sejmik	Województwa	Dolnośląskiego	Uchwałą	Nr	LVIII/1031/10	z	dnia	8	lipca	2010r.	zwiększył	o	2	500	000	zł	plan	

wydatków	budżetowych	z	przeznaczeniem	na	w/w	cel,	a	Zarząd	Województwa	Dolnośląskiego	Uchwałą	Nr	4729/III/10	

z	dnia	27	lipca	2010r.	ustalił	zasady	udzielenia	i	rozliczenia	pomocy	dla	gmin	z	budżetu	WD	w	2010r.	Zgodnie	z	w/w	zasadami,	

gmina	z	terenu	województwa	dolnośląskiego,	wykonująca	zadania	własne	z	zakresu	gospodarki	wodnej,	mogła	otrzymać	dotację	

celową	z	budżetu	WD	na	pokrycie	kosztów:
-		konserwacji	rowów	melioracyjnych,	polegającej	na	wykaszaniu	i	wygrabianiu	porostów	ze	skarp	i	dna	rowów,	karczowaniu	
				lub	wycięciu	drzew	i	krzewów	ze	skarp	i	dna	rowów,	odmuleniu	dna	rowów	przy	maksymalnym	zamuleniu	40	cm,	
				czyszczeniu	i	naprawie	budowli	na	rowach,	naprawie	skarp	rowów,	
-		usuwania	tzw.	„awarii	drenarskich”,	polegających	na:	czyszczeniu,	naprawie	lub	wymianie	budowli	drenarskich,	czyszczeniu	
				lub	przekładaniu	rurociągów	drenarskich,
-		naprawy	innych	budowli	systemów	melioracji	wodnych	szczegółowych.	

Minimalna	kwota	pomocy	wynosiła	10	000	zł		a	wysokość	dotacji	oraz	miejsce	na	Liście	Rankingowej,	zależało	od:
-		przynależności	gminy	do	spółki	wodnej,
-		udokumentowanego	wystąpienia	szkód	powodziowych	w	rolnictwie	w	ostatnich	3	latach,
-		dochodu	podatkowego	gminy	w	przeliczeniu	na	1	mieszkańca,	
-		zadeklarowanego	przez	gminę	wkładu	własnego.
	 Nabór	wniosków	o	dofinansowanie	przeprowadzony	przez	Wydział	Gospodarki	Wodnej	UMWD,	został	zakończony

20	sierpnia	2010r.	Wnioski	gmin	pod	względem	zasadności	wykonania	zgłoszonych	we	wniosku	robót	opiniował	Dolnośląski	

Zarząd	Melioracji	i	Urządzeń	Wodnych	we	Wrocławiu,	tj.	wojewódzka	samorządowa	jednostka	organizacyjna,	która	w	imieniu	

Marszałka	Województwa	Dolnośląskiego	wykonuje	zadania	 i	prowadzi	działalność	z	zakresu	gospodarki	wodnej.	W	oparciu	

o	kryteria	ustalone	przez	Zarząd	WD,	Wydział	Gospodarki	Wodnej	weryfikował	złożone	i	zaopiniowane	wnioski,	a	następnie	

ustalił	Listę	Rankingową	gmin,	którą	Zarząd	WD	przedłożył	Sejmikowi	WD.
	 Ogółem,	wniosek	o	przyznanie	pomocy	finansowej,	prawidłowo	wypełniony	i	pozytywnie	zaopiniowany	przez	DZMiUW	

we	Wrocławiu,	 złożyło	71	gmin,	na	 całkowitą	kwotę	2.631.633,26	zł.	Kwota	 ta	przewyższyła	 środki	budżetu	Województwa	

Dolnośląskiego	przeznaczone	na	w/w	cel	i	ostatecznie	Uchwałą	Sejmiku	Nr	LX/1066/10	z	dnia	30	września	2010r.	udzielono	

pomocy	finansowej	67	gminom	w	łącznej	kwocie	2.499.999.94	zł.	Podpisanie	umów	z	gminami	trwało	do	20	października	2010r.
W	trakcie	realizacji	dwie	gminy	odstąpiły	od	wykonania	zadania	ze	względu	na	trudności	z	wyłonieniem	wykonawcy	robót.	 			
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	 Realizacja	robót	i	rozliczenie	przez	gminy	pomocy	finansowej	nastąpiło	do	dnia	30	listopada	2010r.	Wykonane	zadania	

odbierane	 były	 w	 terenie	 przez	 inspektorów	 DZMiUW	 we	 Wrocławiu,	 którzy	 sprawdzali	 zgodność	 wykonania	 z	 planem	

przedkładanym	przy	wniosku	o	dofinansowanie,	a	także	oceniali	jakość	wykonanych	prac.	Wnioski	o	płatność	wraz	z	protokołem	

odbioru	i	sprawozdaniem	z	wykonania	planu	rzeczowo-finansowego	weryfikowane	były	w	Wydziale	Gospodarki	Wodnej	UMWD.	

Podsumowując,	w	2010r.	pomocy	finansowej	udzielono	65	gminom	na	kwotę	ogólną	2	340	868,63	zł.	W	ramach	tej	pomocy	gminy	

wykonały	prace	o	wartości	2	874	627,29	zł,	w	szczególności:
-		konserwację	rowów	melioracyjnych	na	łącznej	długości	157,33	km,
-		remont	przepustów	(113	mb	i	14	sztuk),
-		oczyszczanie	przepustów	(127	mb	i	22	szt.),
-		oczyszczanie	wylotów	drenarskich	(15	mb),
-		remont	murów	oporowych	(179	mb).
	 Bazując	na	doświadczeniach	z	2010r.,	a	także	biorąc	pod	uwagę	ogromne	potrzeby	gmin	w	zakresie	wykonania	prac	na	

rowach	melioracyjnych,	w	budżecie	WD,	zgodnie	z	Uchwałą	Nr	IV/50/11	Sejmiku	WD	z	dnia	19	stycznia	2011r.	w	sprawie	

budżetu	WD	na	2011	rok,	zostały	ujęte	środki	w	wysokości	2	400	000	zł	na	pomoc	finansową	dla	gmin	na	bieżące	utrzymanie	

urządzeń	melioracji	wodnych	szczegółowych	będących	ich	własnością.	Zarząd	WD	Uchwałą	nr	316/IV/11	z	dnia	22	lutego	

2011r.	ustalił	 nowe	 zasady	 udzielania	 i	 rozliczania	 pomocy	 finansowej	 z	 budżetu	WD	w	2011r.	 dla	 gmin,	w	 szczególności	

ograniczając	kwotę	pomocy	do	40	000	zł	oraz	wprowadzając	wymóg	zapewnienia	wkładu	własnego	w	wysokości	minimum	20%	

wartości	 zadania,	 a	 także	 uzależniając	 w	 większym	 stopniu	 miejsce	 na	 Liście	 Rankingowej	 od	 zadeklarowanego	 wkładu	

własnego.Nabór	wniosków	o	dofinansowanie	został	zakończony	31	marca	2011r.	Wnioski	Gmin,	podobnie	jak	w	roku	2010,	pod	

względem	 zasadności	 wykonania	 zgłoszonych	 robót	 opiniował	 DZMiUW	 we	 Wrocławiu,	 a	 Wydział	 Gospodarki	 Wodnej	

weryfikował	je	w	oparciu	o	kryteria	ustalone	przez	Zarząd	WD,	a	następnie	ustalił	listę	rankingową	gmin.
	 Ogółem,	wniosek	o	przyznanie	pomocy	finansowej,	prawidłowo	wypełniony	i	pozytywnie	zaopiniowany	przez	DZMiUW	

we	Wrocławiu,	złożyły	92	gminy,	na	całkowitą	kwotę	2	765	954,85	zł.,	która	przewyższyła	środki	budżetu	WD	przeznaczone	na	

ten	cel.	Trzy	gminy	złożyły	wnioski	nieprawidłowe	–	niezgodne	z	przyjętymi	kryteriami.	
	 Uchwałą	Sejmiku	WD	Nr	IX/137/11	z	dnia	20	kwietnia	2011r.	przyznano	pomoc	finansową	78	gminom	w	łącznej	

kwocie	 2	 396	 593,40	 zł.	 Podpisanie	 umów	 z	 gminami	 o	 przyznaniu	 pomocy	 trwało	 do	 18	maja	 2011r.	Wykonane	 zadania	

odbierane	były	w	terenie	przez	inspektorów	DZMiUW	we	Wrocławiu,	a	wnioski	o	płatność,	w	terminie	do	dnia	15	sierpnia	2011r.,	

gminy	przedkładały	do	Wydziału	Gospodarki	Wodnej	wraz	z	protokołem	odbioru	i	sprawozdaniem	z	wykonania	planu	rzeczowo-

finansowego.	

STAN	ROWÓW	PRZED	KONSERWACJĄ	REJON	JELENIEJ	GÓRY	2010r. STAN	ROWÓW	PO	KONSERWACJI	REJON	JELENIEJ	GÓRY	2010r.

	 Do	 30	 września	 2011r.	 gminy	 zobowiązane	 były	 do	 przedłożenia	 całej	 dokumentacji	 rozliczeniowej,	 w	 tym	

potwierdzającej	 dokonanie	 zapłaty,	 w	 sposób	 umożliwiający	 ocenę	 wykonania	 zadania	 pod	 względem	 merytorycznym	

i	finansowym.	
 W	związku	z	powstałymi	oszczędnościami,	głównie	przetargowymi,	na	łączną	kwotę	137	837,65	zł,	Sejmik	WD	Uchwałą	
Nr	XIII/250/11	z	dnia	29	września	2011r.,	 zmieniającą	Uchwałę	Nr	 IX/137/11	z	dnia	20	kwietnia	2011r.,	 przyznał	pomoc	
finansową	dla	kolejnych	czterech	gmin	z	listy	rankingowej.	
Podsumowując,	w	2011r.	z	Budżetu	Województwa	Dolnośląskiego	udzielono	pomocy	finansowej	82	gminom	na	kwotę	ogólną	
2	389	808	zł.	W	wyniku	tej	pomocy	wykonane	zostały	prace	o	wartości	3	366	322	zł,	mające	pozytywny	wpływ	na	regulacje	
stosunków	wodnych	w	glebach	i	ochronę	przed	lokalnymi	podtopieniami	terenów	rolnych,	w	szczególności:
-		konserwacja	rowów	melioracyjnych	na	łącznej	długości	146,76	km,
-		remonty	przepustów	(92	mb	i		36	szt.),
-		oczyszczanie	przepustów	(327	mb	i		3	szt.),
-		oczyszczanie	wylotów	drenarskich	(13	szt.),
-		remonty	murów	oporowych	(210	mb).
Zadania	zostaną	ostatecznie	rozliczone	do	końca	2011	roku.	
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Aktualnie	trwają	prace	nad	budżetem	WD	na	rok	2012.	Wydział	Gospodarki	Wodnej	rekomendował	Zarządowi	i	Radnym	WD	
dofinansowanie	zadań	z	zakresu	gospodarki	wodnej	realizowanych	zarówno	przez	gminy,	jak	i	przez	spółki	wodne.	18	marca	
2011r.	weszła	bowiem	w	życie	nowela	ustawy	Prawo	wodne,	umożliwiająca	samorządom	wojewódzkim	dofinansowanie	spółek	
wodnych.	Aktualne	brzmienie	art.	164	ust.	5	ustawy	Prawo	wodnej	jest	następujące:
„Spółki	wodne	mogą	korzystać	z	pomocy	państwa	udzielanej	w	formie	dotacji	podmiotowej	z	budżetu	państwa	przeznaczonej	na	

dofinansowanie	 działalności	 bieżącej	 w	 zakresie	 realizacji	 zadań	 związanych	 z	 utrzymaniem	 wód	 i	 urządzeń	 wodnych,	

z	wyłączeniem	zadań,	na	realizację	których	udzielona	została	inna	dotacja.”
Jednocześnie	dopisano	kolejne	ustępy	5a-5d	o	brzmieniu:
Art.	164	ust.	5a	
„Spółki	wodne	mogą	korzystać	z	pomocy	finansowej	z	budżetów	jednostek	samorządu	terytorialnego	na	bieżące	utrzymanie	wód	

i	urządzeń	wodnych	oraz	na	finansowanie	inwestycji.”
Art.	164	ust.	5b
„Pomoc	finansowa	o	której	mowa	w	ust.	5a,	polega	na	udzielaniu	dotacji	celowej	w	rozumieniu	przepisów	ustawy	z	dnia	27	sierpnia	

2009r.	o	finansach	publicznych	z	budżetów	jednostek	samorządu	terytorialnego.”

Art.	164	ust.	5c
„Zasady	udzielania	dotacji,	o	której	mowa	w	ust.	

5b,	 tryb	 postępowania	 w	 sprawie	 udzielania	

dotacji	i	sposób	jej	rozliczenia	określają	organy	

stanowiące	jednostek	samorządu	terytorialnego	

w	drodze	uchwały.”
Art.	164	ust.	5d
„Udzielenie	 dotacji	 określonej	 w	 ust.	 5b	

następuje	na	podstawie	umowy	zawartej	przez	

jednostkę	 samorządu	 terytorialnego	 ze	 spółką	

wodną.	W	przypadku	gdy	dotacja	stanowi	pomoc	

publiczną	lub	pomoc	de	mini	mis,	jej	udzielenie	

następuje	 z	 uwzględnieniem	 warunków	

dopuszczalności	tej	pomocy	określonych	w	prze-

pisach	Unii	Europejskiej.”
	 Wkrótce	 zapadną	 w	 województwie	

decyzje	 czy	 zadania	 z	 zakresu	 utrzymania	

rowów	 melioracyjnych	 zostaną	 w	 2012	 roku	

dofinansowane,	 w	 jakim	 zakresie	 i	 czy	 za	

pośrednictwem	 gmin	 czy	 spółek	 wodnych.	

	 	 D w u l e t n i a 	 p o m o c 	

województwa	 bardzo	 zaktywizowała	 gminy,	

które	 już	 w	 tej	 chwili	 planują	 we	 własnych	

budżetach	 środki	 na	 zapewnienie	 w	 2012r.	

u d z i a ł u 	 w ł a s n e g o 	

w	realizacji	zadań	z	zakresu	gospodarki	wodnej.	Działania	gmin	pobudziły	również	rolników	do	wykonywania	obowiązków	

związanych	z	konserwacją	rowów.	Z	drugiej	strony	spółki	wodne	na	co	dzień	zajmują	się	utrzymaniem	we	względnej	sprawności	

urządzeń	melioracji	szczegółowych	i	mają	najlepsze	rozeznanie	co	do	potrzeb	i	możliwości	wykonania	kompleksowych	zadań,	

bez	uwzględniania	spraw	własnościowych,	co	bardzo	ogranicza	działania	gmin.	
	 Biorąc	 powyższe	pod	uwagę	Wydział	Gospodarki	Wodnej	 będzie	 rekomendował	 Zarządowi	 i	 Radnym	WD	podział	

środków	 w	 2012	 roku	 i	 dotowanie	 zarówno	

gmin,	 jak	 i	 spółek	 wodnych,	 tak	 aby	 nie	

zahamować	 aktywności	 gmin,	 a	 jednocześnie	

wykorzystać	wiedzę	i	możliwości	spółek.		
	 Problem	powodzi	i	suszy	jest	bowiem	

zjawiskiem	stale	powtarzającym	się	w	naszym	

regionie.	 Jeśli	 nie	 zostanie	 dofinansowana	

bieżąca	 konserwacja	 melioracji	 szczegó-

łowych,	 to	 w	 niedługim	 czasie	 nastąpi	

nieodwracalna	 dewastacja	 systemów	 melio-

racyjnych,	 a	wtedy	 nie	wystarczy	 już	 bieżąca	

konserwacja	 i	 przywrócenie	 sprawności	

systemów	 melioracyjnych	 będzie	 możliwe	

tylko	w	przypadku	wykonania	bardzo	drogich	

robót	 inwestycyjnych,	 na	 które	 rolników	 nie	

będzie	finansowo	stać.
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Stefan	Bartosiewicz

Charakterystyka	obszaru	Ziemi	Kłodzkiej	w	zakresie	zagrożeń,	
ochrony	przeciwpowodziowej	i	możliwości	gospodarowania	wodami

1.	Krótka	historia	wezbrań	w	Kotlinie	Kłodzkiej

	 Źródła	historyczne	nie	odnoszą	się	szeroko	do	katalogowania	wezbrań	wód	w	szczególności	co	do	ich	charakterystyki,	
czasu	występowania	stanów	wód	i	zasięgów	rozlewisk.	Dostępne	informacje	dotyczą	znaczących	powodzi,	gdzie	wezbrania	wód	
szczególnie	uciążliwych,	które	uczyniły	straty	materialne,	a	także	ofiary	w	ludziach.	
	
	 O	 stratach	 powodziowych	 przesądzała	 od	 wieków	 nieroztropność	 ludzi	 w	 tworzeniu	 siedlisk	 w	 obszarach	
przykorytowych	i	depresyjnych.	Tereny	te	były	swobodnie	dostępne	i	wolne	dla	zabudowy.	Dostępność	do	wody,	brzegu	cieku	
traktowano	 jako	 szczególny	 walor	 dogodnego	 życia.	 Powodzie	 weryfikowały	 odwagę	 w	 zagospodarowywaniu	 terenów	
zalewowych	 jednak	po	kilku	pokoleniach	ponownie	 lokowano	nad	rzeką	z	budowę	domu	mieszkalnego	 lub	gospodarczego.	
W	średniowieczu	jak	też	i	w	późniejszych	wiekach	powszechnie	budowano	domy	drewniane	a	więc	mało	odporne	na	uderzenie	
energii	wody	nawet	przy	niewielkim	stanie	wezbrania.	Wydawało	się	w	z	biegiem	wieków,	ze	tworzenie	konstrukcji	ciężkich	
(kamień,	cegła)	zagwarantuje	stabilność	budowli	 lokalizowanej	nad	rzeką,	niestety	to	też	nie	przynosiło	efektów.	Po	którejś	
większej	powodzi	kiedy	wystąpiło	wiele	katastrof	przenoszono	domostwa	w	nowe	zasadzenia,	na	wzniesieniach	dalej	od	cieku.	
Kiedy	pamięć	o	powodzi	zanikała	niestety	ponownie	nowe	pokolenia	lokalizowały	się	nad	ciekami.	W	XII	i	XIII	wieku	szczególnie	
sprzyjającym	 czynnikiem	 w	 nieroztropnym	 zasiedlaniu	 terenów	 zalewowych	 było	 osadnictwo	 obcej	 kulturowo	 ludności	
niemieckiej	-	czasy	Henryka	Brodatego	i	czeskich	książąt	(Kotlina	Kłodzka).	Wskazywano	wolne	obszary	dla	tworzenia	wsi	lub	
osady,	były	to	najczęściej	mało	użytkowane	tereny,	gdzie	okresowo	rzeka	tworzyła	swobodne	rozlewiska.	Jest	wiele	przykładów	
gdzie	 Cystersi	 sprowadzając	 ludność	 z	 zachodu	 lokowali	 osadników	właśnie	 na	 terenach	 zalewowych-np.	wieś	 Pilce,	 która	
założona	była	przez	Cystersów	z	Kamieńca	Ząbkowickiego	na	terenie	zalewowego	lasu	łęgowego,	znanego	z	grzybów	(Pilcy).	
Drugim	czynnikiem	osiedlania	się	nad	ciekami	było	to,	że	większość	dróg	była	prowadzona	dolinami	cieków	i	tam	też	lokowana	
była	zabudowa.	Na	małych	ciekach	w	Kotlinie	Kłodzkiej	często	lokowane	gospodarstwo	tworzyło	budynki	po	obu	stronach	cieku.	
Zawężanie	terenu	koryta	wielkich	wód	było	bardzo	częste.	Małe	mosty	i		kładki	drewniane	porywane	przez	wodę	płynącą	czyniły	
spustoszenie	w	otoczeniu,	podobnie	dotyczy	to	drewnianych	budynków	gospodarczych,	które	lokalizowano	przy	brzegu	rzeki.	
W	Kotlinie	Kłodzkiej	jest	wiele	przykładów	lokalizowania	przemysłu	w	obszarze	przykorytowym.	Grunty	nad	rzeką	były	tanie	
a	ułatwiony	pobór	wody	i	zrzut	ścieków	nie	były	bez	znaczenia.	

	 W	przeszłości	występowały	wezbrania	podobnie	jak	współcześnie	ale	kiedyś,	zjawiska	wezbraniowe	miały	nieco	inne	
parametry	ze	względu	na	istniejącą	większą	retencję	na	odcinku	spływu	a	odpływy	wezbrania	były	czasowo	dłuższe	i	raczej	
o	niższych	stanach	wód.	Jednak	jeśli	zabudowa	mieszkalna	znajdowała	się	w	bezpośrednim	sąsiedztwie	koryta	straty	mogły	być	
też	dramatyczne.	Wypalanie	lasów,	rozwój	górnictwa	na	Śląsku	(także	w	Kotlinie	kłodzkiej),	rozbudowa	dróg	miały	wpływ	na	
pogarszanie	się	reżimów	odpływu.	Szczegółowo	trudno	jest	przeanalizować	wielkość	występujących	historycznie	zjawisk,	gdyż	
opisy	mniej	lub	bardziej	dokładnie	raczej	odnosiły	się	do	przekrojów	punktowych	(miasto,	miasteczko).	Istnieje	katalog	powodzi	
jakie	miały	miejsce	na	Śląsku	w	tym	w	Kotlinie	Kłodzkiej.	Dotyczy	to	lat:	1310,	1441,	1464,	1474,	1500,	1522,	1524,	1560,	1566,	
1570,	1587,	1589,	1591,	1598,	1602,	1603,	1605,	1606,	1610,	1611,	1612,	1625,	1646,	1652,	1655,	1689,	1693,	1696,	1702,	1703,	
1713,	1724,	1735,	1736,	1740,	1755,	1763,	1767,	1775,	1783,	1787,	1789,	1799,	1804,	1806,	1827,	1829,	1831,	1850,	1854,	1879,	
1881,	1883,	1891,	1897,	1900	[wg	Kronik	wsi	Wilkanów,	Bystrzycy	i	innych-	opracowanie	R.Girguś,	W.	Strupczewski	„Wyjątki	ze	
źródeł	historycznych	o	nadzwyczajnych	zjawiskach	hydrologiczno-meteorologicznych	na	ziemiach	polskich	w	wiekach	od	X	do	XVI”].

	 Wg	Kroniki	G.Aelurius	w	dziale	„Glaciographia	oder	Glatzischw	Chronica”	z	16	sierpnia	1598r.	dotarł	do	dzisiejszych	
czasów	zapis:	że	wielka	woda	Nysy	kłodzkiej	w	1598r.	w	okolicach	Kłodzka	zniszczyła	most	wraz	z	kilkoma	domami,	uczyniła	
spustoszenie	w	zabudowaniach	kościelnych	oraz,	że	wezbranie	trwało	10	dni.	Interesujące	są	też	zapisy	o	powodzi	z	1310r.	jaka	
miała	miejsce	w	dolinie	Nysy	Kłodzkiej,	która	trwała	kilka	dni	od	26	lipca	1310r.	„Drugiego	dnia	w	Kłodzku	wezbranie	zatopiło	całe	
przedmieście	tak,	że	tam	utonęło	przeszło	dwa	tysiące	ludzi.	Widziano	wiele	dzikich	zwierząt	pływających	na	kłodach,	tudzież	całe	
domy	z	ludźmi	i	kołyski	z	żyjącymi	dziećmi,	woda	zrobiła	duże	szkody	i	wiele	wsi	i	ludzi	zatopiła”.

	 Pod	 koniec	 XIX	wieku	 rozpoczęto	 codzienne	 obserwacje	 stanów	wody	 na	 Nysie	 Kłodzkiej.	 Najstarszy	 posterunek	
wodowskazowy	założono	w	Kłodzku,	a	incydentalne	obserwacje	stanów	wody	na	łacie	wodowskazowej	prowadzone	są	od	1854	
z	przerwami.	Wielkie	powodzie	w	XX	wieku	wystąpiły	w	latach:	1903,	1907,	1938,	1952,	1977,	1985,	1997,	1998,	2001,	2003,	
2006,	2010.

	 Powodzie	z	1938,1997,1998	r.	należą	do	najdotkliwszych	dla	Kotliny	Kłodzkiej.	Powódź	w	1998r.	dotyczyła	rejonu	
Polanicy,	Dusznik,	Kudowy-Zdrój	i	pobliskich	wsi,	była	skutkiem	wielkich	opadów	skoncentrowanych	w	zlewni	rzeki	Bystrzycy	
Dusznickiej	i	jej	dopływów.

	 Stałe	zbliżanie	się	do	brzegów	cieków	z	zabudową	strukturalną	o	charakterze	komunalnym	i	przemysłowym,	liczna	
zabudowa	mostowa	(	w	większości	hydraulicznie	wadliwa)	to	wszystko	powoduje,	że	straty	powodziowe	z	biegiem	lat	są	coraz	
większe,	dotkliwsze	i	nie	oszczędzają	życia	ludzi.	Obecnie	lokalne	administracje	poszczególnych	miast	i	gmin	w	Kotlinie	Kłodzkiej	
(2008r.)otrzymały	uzyskane	ze	środków	budżetu	Państwa	mapy	granic	zalewów	wód	wzdłuż	tras	większych	cieków.	Pozwoliło	to	
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na	zweryfikowanie	lokalnych	planów	zagospodarowania	przestrzennego	w	zakresie	planów	rozwoju	zabudowy	i	możliwości	jej	
weryfikacji.	Mapy	zalewów	pozwalają	na	opracowanie	szeregu	dokumentacji	dla	działań	operacyjnych	bezpośredniej	ochrony	od	
powodzi.	Materiał	w	2008	r.	udostępnił	Regionalny	Zarząd	Gospodarki	Wodnej	we	Wrocławiu	–	w	wersji	cyfrowej	i	analogowej.

2.	Czynniki	zagrożeń	powodziowych	w	Kotlinie	Kłodzkiej

Nysa	 Kłodzka	 w	 obszarze	 Kotliny	 Kłodzkiej	 może	 być	 zaliczana	 do	 cieków	 górskich.	 Dotyczy	 to	 również	 jej	 dopływów.	
To	charakteryzuje	się	krótkim	czasem	pomiędzy	stanem	opadu	deszczu,	spływem	wód	po	zboczach	górskich,	koncentrowaniem	
się	 i	przepływem	fali	wezbraniowej	w	korycie	o	dużym	spadku	podłużnym.	Gęsta	sieć	cieków	małych,	średnich	i	większych	
będących	dopływami	Nysy	Kłodzkiej,	duże	spadki	koryt,	dodawanie	się	z	biegiem	rzeki	płynących	mas	wodnych	tworzących	
finalną	falę	wezbraniową	objawia	się	szybkim	osiąganiem	stanów	ostrzegawczych	i	alarmowych.	Energia	wody	w	cieku	górskim	
ze	względu	na	dużą	prędkość	płynięcia	jest	w	stanie	niszczyć	budowle	wodne	źle	wykonane	lub	nieremontowane,	podmyć	w	dnie	
koryta	 fundamenty	 mostów,	 murów	 oporowych,	 będących	 budowlami	 regulacyjnymi	 lub	 urządzeniami	 drogowymi	
(niejednokrotnie	pełniących	obie	funkcje).	Woda	w	czasie	gwałtownych	przyborów	swą	energią	potrafi	niszczyć	brzegi	koryta
	 a	 kiedy	 wyjdzie	 z	 brzegów	 przy	 wyższych	 stanach	 porwać	 w	 swój	 nurt	 wszelkie	 materiały	 zdeponowane	 na	 terenach	
zalewowych,	 dzieje	 się	 to	 	 zwłaszcza	 w	 obszarze	 przykorytowym.	 Energia	 wodna	 jest	 też	 w	 stanie	 dokonać	 wielkiego	
spustoszenia	 wśród	 naturalnej	 roślinności	 drzewiastej	 i	 krzewiastej	 rosnącej	 w	 pasie	 przepływu	 wód	 wezbraniowych.	
Roślinność	ta	istotnie	zwiększa	obszary	rozlewisk	hamując	odpływ.

	 Samo	wezbranie	 nawet	 duże	 nie	 jest	 powodzią.	 Powódź	 dotychczas	 definiowało	 się	 jako	 połączenie	 stanu	 zalania	
obszaru	wodami	płynącymi	w	czasie	wezbrania	i	strat	jakie	może	ponieść	człowiek.	

	 Zadaniami	hydrotechniki	są:	stworzenie	swobodnych	warunków	przepływu	wody	w	korycie	i	w	obszarze	przywodnym,	
gospodarowanie	 wodami	 w	 okresie	 wezbrań,	 tworzenie	 systemów	 wodnych	 w	 znaczeniu	 przeciwpowodziowym	
poprawiających	gospodarowanie	wodami,	 informowanie	o	możliwych	stanach	wody	 i	prawdopodobnych	rozlewiskach	wód.	
Powinnością	użytkowników	obszarów	zalewowych	a	zwłaszcza	terenów	przywodnych	jest	minimalizacja	strat	materialnych
	i	niedopuszczenie	do	zagrożeń	życia	ludzi.	

	 Lustrując	odcinki	koryt	cieków	w	Kotlinie	Kłodzkiej	można	dojść	do	wniosku,	ze	parametry	koryt	(ich	powierzchnie	
przekrojów	poprzecznych,	stosunek	wcięcia	koryta	do	jego	szerokości)	są	wykształcone	nie	przez	wielkie	wezbrania	pojawiające	
się	co	kilkanaście	lat.	Koryta	te	mieszczą	w	linii	brzegowej	jedynie	wezbrania	pojawiające	się	średnio	co	5	lat.	Przy	większych	
wezbraniach	wody	naturalne	zajmują	obszary	depresyjne,	zalewowe	występując	z	brzegów.	Wezbrania	coroczne	i	pojawiające	się	
co	kilka	lat,	to	właśnie	one	najczęściej	tworzą	normalny	kształt	koryta.		Utrwalone	to	jest	starą	techniczną	zabudową	regulacyjną	
brzegów	oraz	dna	koryta.		Współcześniejsze	regulacje	odcinków	cieków	gwarantują	rezerwę	wodną	koryta.	Widoczne	parametry	
naturalnego		koryta,	jego	przekrój	poprzeczny,	spadek	podłużny,	krzywizny,	meandry	lub	odcinki	proste	mają	wymiary	zwykle	
ustalone	w	sposób	naturalny	a	rzutuje	na	to	reżim	hydrologiczny	każdego	odcinka	cieku.	Wymiary	koryta,	krzywizny	tras	są	
rezultatem	stosunku	siły	energetycznej	wody	i	odporności	gruntu.	W	kotlinie	kłodzkiej	mała	jest	ilość	cieków	o	charakterze	
naturalnym.	Oddziaływanie	człowieka	na	obszarze	spływu	wód	po	powierzchni	jest	duże	–	spływ	ma	charakter	antropogeniczny-		
dlatego	trzeba	być	ostrożnym	mówiąc	o	naturalności	cieków	(gospodarka	wodna,	leśna,	duży	procent	powierzchni	niewsiąkalnej,	
przytamowanie	odpływu	itp.).	Tereny	zalewowe,	korytowe,	grunty	depresyjne	często	zalewane,	 	powierzchnie	spływu	wód	są	
terenami	 antropogenicznymi	 z	 dużym	 zakresem	 oddziaływania	 człowieka.	 Wcześniej	 reżim	 hydrologiczny	 był	 bardziej	
ustabilizowany,	obecnie	tak	nie	jest.	Tereny	przykorytowe	w	stanie	naturalnym	były	przystosowane	do	okresowych	zalewów.	
Antropogeniczny	reżim	hydrologiczny	jest	odmienny,	nie	ma	dużej	stabilności	spływu	i	odpływu	wód	(teren,	koryto).	Obecnie	
trafiają	się	większe	wezbrania	i	znaczące	niżówki.	Współczesny	człowiek	już	od	wielu	dziesiątków	lat	swą	siłą	woli	upiera	się	by	
użytkować	 tereny	 przykoytowe,	 tereny	 zalewowe	 nie	mówiąc	 o	 nieprofesjonalnej	 ingerencji	 o	 stanie	 koryta	 cieku	 głównie	
przytamowania	wody	spowodowane	stałym	lokalnym	zmniejszeniem	powierzchni	przekroju	poprzecznego	koryta.	Najczęściej	
są	to	pokutujące	błędy	z	przeszłości,	które	współcześni	dziedziczą.	Stare	zbyt	wysokie	stopie	wodne	często	w	złej	lokalizacji	
(Kłodzko)	ponadto	różne	konstrukcje	budowlane	zawężające	przekrój	koryta,	to	tylko	niektóre	przykłady.

	 Zadaniem	 hydrotechniki,	 która	 jest	 najczęściej	 dziedziną	 	 służebną	 dla	 istniejących	 uwarunkowań	 lokalizacyjnych	
związanych	z	zagospodarowaniem	terenów	zalewowych	jest:
-	strukturalne,	techniczne	poprawianie	warunków	przepływu	w	korytach	i	terenach	przyległych
-	gospodarowanie	wodami	wezbraniowymi	dla	 zmiany	charakterystyki	 fali	wezbraniowej	 (zbiorniki,	poldery,	obwałowania,	
zachowywanie	naturalnej	retencji,	ochrona	terenów	zalewowych).

	 Hydrotechniczne	przedsięwzięcia	strukturalne	jako	działania	budowlane	realizowane	w	terenie	wodnym	całkowicie	
nie	likwidują	zagrożeń	dla	życia	ludzi	i	ich	mienia-jedynie	mogą	znacząco	zmniejszyć	takie	zagrożenia.	Zależy	to	od	przyjętych	do	
projektowania	 zakresów	 stanów	wód	 i	 przepływów.	 Koszty	 zabezpieczeń	 technicznych	 nie	mogą	 być	większe	 od	wartości	
majątku	chronionego.	Sprawy	te	zawsze	analizuje	się	indywidualnie.

	 Obwałowania	 jako	 budowle	 spiętrzające	 ulokowane	 wzdłużnie	 podnoszą	 lokalnie	 na	 odcinku	 cieku	 stany	 wody	
i	warunkowo	uwalniają	określone	tereny	od	zalewu	(tereny	zagospodarowane	na		zawalu).	W	Kotlinie	Kłodzkiej	istnieją	pewne	
odcinki	cieków	wzdłuż	których	ulokowano	obwałowania.	Rozgraniczają	one	pas	przepływu	miarodajnej	wody	w	międzywalu	
i	tereny	chronione.	Trzeba	być	świadomym,	że	tereny	chronione	wałami	to	tereny	potencjalnego	zalewu	w	sytuacji	kiedy	wystąpią	
stany	wody	w	cieku	wyższe	niż	miarodajne.	Jest	społeczne	oczekiwanie	by	terenów	chronionych	wałami	było	w	Kotlinie	Kłodzkiej	
więcej.	Trzeba	pamiętać,	że	obwałowanie	to	system	odbierający	rzece	przestrzeń.	Rzędna	wody	wezbraniowej	na	odcinkach	
obwałowanych	jest	wyższa	niż	w	sytuacji	braku	systemu	obwałowań.	Wpływ	na	to	ma	swobodne	rozlewanie	się	wód	po	terenie	
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nieobwałowanej	doliny	cieku.	Problem	powstaje	kiedy	teren	 jest	w	określony	sposób	zagospodarowany	i	 trzeba	go	chronić.	
Nie	projektuje	się	wysokości	obwałowań	na	skrajne	lokalne	rzeczne	potopy.	Każdy	kto	użytkuje	tereny	chronione	wałami	musi	
być	przygotowany	na	ekstremalną	sytuację	przerwania	wału	lub	przelania	się	wody	przez	koronę	wału.	Jest	to	jeden	z	wielu	
przykładów	możliwego	zagrożenia	jakie	może	wystąpić	w	skrajnych	przypadkach.	Projektowanie	zapór	wodnych	zbiorników	
wymaga	jednak	szczególnego	przygotowania	się	na	sytuacje	ekstremalnych	przepływów	dla	 	niedopuszczenia	do	katastrofy	
większego	 rozmiaru.	 Projektowanie	wykonawstwo	 i	 eksploatacja	 takich	 obiektów	 jak	 zapory	musi	 opierać	 się	 na	 służbach	
specjalistycznych	 i	 profesjonalnych.	Wówczas	 nie	 może	 być	 mowy	 o	 jakichkolwiek	 katastrofach.	 Skale	 lokalnych	 zagrożeń	
powodziowych	mogą	być	rożnorodnie	również	groźne	i	uciążliwe.	Chodzi	np.	o	gwałtowne	zmiany	tras	koryta	cieku	zwłaszcza	
jeśli	 istniejące	 nieremontowane	 budowle	 regulacyjne	 utrzymujące	 linię	 brzegu	 koryta	 są	 w	 złym	 stanie	 lub	 nie	 spełniają	
wymaganej	roli.	W	Kotlinie	Kłodzkiej	stan	budowli	regulacyjnych	stabilizujących	brzegi	cieków	nie	jest	dobry.	Jest	dziesiątki	
miejsc	gdzie	istnieje	prawdopodobieństwo	zniszczenia	ubezpieczeń	brzegowych	 	i	zmiany	trasy	cieku	ze	szkodą	dla	terenów	
przyległych.

	 Nie	ma	jednej	metody	pozwalającej	w	Kotlinie	Kłodzkiej	uporać	się	z	żywiołem	wodnym.	Najlepszym	rezultatem	jest	
połączenie	wszystkich	możliwych	rozwiązań	w	zależności	od	specyfiki	i	stanu	rozpoznania.	W	każdym	przypadku	niezawodnymi	
działaniami	 likwidującymi	 zagrożenia	dla	 życia	 jest	ostrzeganie	bierne	 (edukacja)	 i	 czynne	powstające	w	aktualnym	stanie	
alarmowym.	 	Strukturalne	budowlane	i	stany	zabezpieczeń	są	różne	w	zależności	od	specyfiki	zlewni	cząstkowej	określanego	
reżimu	hydrologicznego.	W	ciągu	ostatnich	dwóch	wiekach	przeciwpowodziowe	zabezpieczenia	 	na	ciekach	były	wykonywane	
w	różnej	technice.

	 Nysa	Kłodzka,	Biała	Lądecka,	Bystrzyca	Dusznicka,	Ścinawka	i	inne	mniejsze	cieki	w	Kotlinie	Kłodzkiej	zaliczane	do	
górskich	posiadają	w	linii	brzegowej	budowle	regulacyjne	bardzo	różne	w	zależności	od	zagospodarowania	poszczególnych	
fragmentów	terenów	przykorytowych.	Inne	ubezpieczenia	na	odcinku	terenów	rolniczych,	inne	w	obszarze	zagospodarowanym	
strukturalnie.	 Ubezpieczenia	 brzegów	 koryta	 wykonane	 są	 odcinkowo	 m.in.	 w	 postaci	 tzw.	 „narzutu	 kamiennego”,	 skarp	
brukowych,	murów	oporowych	i	konstrukcji	siatkowo-kamiennych.	 	Zadaniem	tych	budowli	jest	zachowanie	stanu	przebiegu	
linii	brzegowej	koryta	tak	by	nie	dochodziło	do	konfliktu	z	właścicielem	użytkowanego	terenu	przyległego	do	cieku.	Na	obszarze	
zagospodarowanym	jest	założenie,	że	ciek	musi	płynąć	w	swojej	wyznaczonej	geodezyjnie	trasie	gruntowej	(grunty	wodne).	
Termin	„utrzymanie	rzeki”	polega	na	pilnowaniu	by	konstrukcje	hydrotechniczne	(regulacyjne)	rozlokowane	wzdłuż	brzegów	
trwale	zaznaczały	rozgraniczenie	własności	i	były	odporne	na	siłę	energetyczną	wody.	Konstrukcje	regulacji	koryta	na	ciekach	
górskich	 są	 bardzo	 kosztowne	 ze	 względu	 na	 użyty	 kamień,	 odpowiednio	 przygotowany	 i	 specyfikację	 wykonania.	 Cieki	
w	Kotlinie	Kłodzkiej	 są	 zabudowywane	od	ponad	150	 lat.	 Są	 ślady	budowli	 regulacyjnych	z	XIX	wieku	 ,	 rozbudowywanych	
i	modernizowanych	w	latach	późniejszych.	Energia	wodna	potrafi	szybko	zweryfikować	słabe	rozwiązania	techniczne,	niszcząc	
odcinki	 uregulowane	 i	 powodując	 erozję	 gruntu	w	 rejonie	 brzegu	 powodując	 zmianę	 prawnych	warunków	 rozgraniczenia.	
W	czasie	wielkich	wezbrań	powodziowych	zanotowano	w	Kotlinie	Kłodzkiej	setki	przykładów	gwałtownych	erozji	brzegów,	
powstanie	wyrw,	podmyć	budowli,	nawet	katastrof	budowlanych.	Zagrożeniem	nie	musi	być	bardzo	wysoki	stan	wody	zalewający	
tereny	depresyjne,	zagospodarowane,	ale	średnie	wezbranie	połączone	ze	zmianą	linii	brzegowej	generuje	straty	materialne.	
Prawdą	jest,	że	zarówno	w	interesie	administratora	cieku	jak	i	użytkownika	terenu	przyległego	powinno	być	proporcjonalnie	do	
odnoszonych	 korzyści	 dbanie	 o	 stan	 techniczny	 budowli	 brzegowych	 stabilizujących	 trasę	 koryta.	 Zwykle	 powinność	 tę	
przypisuje	się	właścicielowi	cieku	(Skarb	Państwa)	lub	osobie	pełnomocnej	(Prezes	Krajowego	Zarządu	Gospodarki	Wodnej).	
Każdy	użytkownik	terenu	przyległego	do	cieku	powinien	wspólnie	z	właścicielem	cieku	ponosić	obowiązek	zachowania	stanu	
uregulowanego.	W	pewnym	zakresie	prawodawstwo	wodne	idzie	już	w	tym	kierunku.

	 Oprócz	problemów	zachowywania	trwałości	przebiegu	linii	brzegowej	cieku	istnieje	jeszcze	szereg	innych	problemów	
które	 powstają	 na	 ciekach	 zwłaszcza	 których	 reżim	 	 hydrologiczny	 ma	 charakter	 antropogeniczny.	 Hydrotechnika	 by	
powstrzymać	zachodzące	gwałtowne	zmiany	w	stanie	koryta	od	dziesiątków	lat	tworzyła	w	korytach	cieków	górskich	systemy	
stabilizujące	dno	koryta,	gaszące	rozrastającą	się	energię	wodną.	Chodzi	o	budowę,	utrzymanie	(remonty	i	konserwacje)	stopni	
wodnych,	progów,	gurtów	jako	budowli	regulacyjnych,	stabilizujących	spadek	koryta.	Te	budowle	najczęściej	w	Kotlinie	Kłodzkiej	
stare	-	wymagają	remontu	i	modernizacji	dla	usprawnienia	swobodnego	przepływu.	Dbanie	o	nie	jest	też	konieczne	ze	względu	na	
wymagania	przyrodnicze.	Poprzeczne	budowle	regulacyjne	których	na	ciekach	w	Kotlinie	Kłodzkiej	jest	steki	mimo,	że	wykonane	
są	 na	 bazie	 betonu,	 kamienia	 czasem	 drewna	 wymagają	 stałych	 remontów	 i	 konserwacji.	 Te	 które	 są	 wadliwe	 wymagają	
modernizacji	lub	roztropnej	likwidacji.

	 Propozycją	 niektórych	 ekologów	 szczerze	 oddanych	 „naturalnej”	 przyrodzie	 jest	 oddanie	 przestrzeni	 rzekom,	
likwidacja	budowli	stabilizujących	linię	brzegową	oraz	budowli	poprzecznych	stabilizujących	dno	lub	lokalnie	spiętrzających	
wodę.	Trzeba	wiedzieć,	że	te	działania	nie	przywrócą	ciekom	naturalności	gdyż	cały	reżim	hydrologiczny	cieków	w	Kotlinie	
Kłodzkiej	 ze	względu	 na	 stan	 zagospodarowania	 terenów	 spływu	 powierzchniowego	 	 (lasy	 użytkowane,	 rolnictwo,	 tereny	
zurbanizowane)	 nie	 będzie	 przywrócony	 do	 stanu	 pierwotnego.	 Mimo	 likwidacji	 struktury	 technicznej,	 oddania	 terenów	
przyrzecznych	ciekom	stan	tak	zwanego	zdziczenia	cieku	przybierze	ekstremalny	zakres	rzutujący	na	zmiany	w	dorzeczu	Odry.	
Autorzy	tych	koncepcji	nie	mogą	wykluczać	konieczności	 	przewidywania	.	Upartość	człowieka	w	zachowaniu	swego	prawa	do	
zagospodarowania	terenu	spływu	wód	w	zlewni,	użytkowania	terenów	nadrzecznych,	domagania	się	technicznej	stabilizacji	linii	
brzegowej	koryt	nadal	istnieje	i	opieranie	się	temu	nie	ma	sensu.

	 Kompromisem	jest	kontrolowana	przez	hydrotechników	reglamentacja	warunkowego	sposobu	użytkowania	terenu	
zalewowego	(prawo	o	ograniczeniu	prawa	użytkowania	własnego	gruntu)	ale	także	odtwarzanie	wodnej	wolnej	przestrzeni	dla	
przepływu	wody	na	terenach	bezpośrednio	przyległych	do	koryta.	Mogą	to	być	wykupy	terenów	(propozycja	dla	organizacji	
ekologicznych	i	wszelkich	przyrodniczych	fundacji	finansowych).	 	Każde	istnienie	budowli	tamującej	przepływ,	jak	stary	źle	
wykonany	stopień	piętrzący,	próg,	most	o	małym	hydraulicznym	świetle	wodnym	może	doprowadzić	do	dramatycznego	stanu	
zagrożenia	życia	i	mienia,	tworząc	lokalną	powódź.	Kompromisem	musi	być	likwidacja	pozornie	dobrej	 jakościowo	budowli	
mostowej	jeśli	ona	utrudnia	przepływ	wód	wezbraniowych.
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	 W	Kotlinie	Kłodzkiej	-	prowadząc	staranne	rozpoznanie	stanu	zagrożeń	można	doliczyć	się	setki	przykładów,	gdzie	
istnieją	budowle	źle	zaprojektowane	i	wykonane,	tamujące	większe	przepływy,	powodujące	dodatkowe	rozlewiska	wód,	tworząc	
podtopienia,	zalewy	terenów	użytkowanych.	Tylko	pozornie	nie	ma	problemu	kiedy	ciek	prowadzi	średnie	przepływy	w	okresie	
między	wezbraniowym.	Każdy	 zgrabny	most	mimo	 słabej	przepustowości	wodnej	wygląda	malowniczo	np.	Most	Grottgera	
w	Kłodzku,	Most	Jana	Nepomucena	w	Lądku	Zdroju.	Około	40	%	mostów,	przepustów	zlokalizowanych	na	ciekach	w	Kotlinie	
Kłodzkiej	posiada	rażąco	małe	hydrauliczne	światło	dla	przepływu	wód	wezbraniowych.	Taka	wiadomość	nie	jest	mile	widziana	
przez	właściciela	mostu,	jednak	ten	właściciel	zwykle	nie	chce	brać	odpowiedzialności	za	stwarzanie	spiętrzeń	wody,	tworzenie	
dodatkowych	rozlewisk,	generowanie	strat.	Gdyby	nie	spiętrzenie	na	moście	A.	Grottgera	w	Kłodzku	z	pewnością	nie	doszłoby	do	
tak	dużych	strat	i	utraty	życia	ludzi.	Mała	przepustowość	mostu	nie	tylko	wiąże	się	ze	spiętrzeniem	wody	rzecznej	powyżej	mostu.	
Analizując	problem	mostów	o	małej	przepustowości	hydraulicznej,	trzeba	stwierdzić,	że	w	czasie	wezbrania	energia	wody	na	
odcinku	powyżej	porywa	jak	zwykle	konary	drzew,	drewno	leśne,	materiały	zdeponowane	w	rejonie	koryt.	Unoszone	wodą	
elementy	blokują	dodatkowo	przepływ	na	moście	lub	przepuście.	Poziom	wody	lokalnie	nagle	podnosi	się	i	 jest	to	sztuczny	
(antropogeniczny)	 stan	 wezbraniowy.	 Dochodzi	 w	 rejonie	 mostu	 do	 strat	 i	 zagrożeń	 w	 obszarze	 użytkowania	 gruntów	
przyrzecznych,	budynków,	dróg	itp.	Następną	fazą	w	czasie	spiętrzenia	mostowego	jest	dalsze	podnoszenie	się	stanów	wody,	
zwiększanie	kulminacji	 fali,	obustronne	wokół	mostu	rozlewanie	się	wód	powstają	zwiększone	rozlewiska.	Równolegle	pod	
mostem	w	korycie	powstaje	zjawisko	ponadkrytycznej	prędkości	wody	(ciśnienie	wody).	Następuje	przyśpieszone	rozmywanie	
dna	 koryta	 w	 rejonie	 fundamentów	 przyczółków	 i	 fundamentów	 filarów	 całej	 budowli	 mostowej	 -	 wówczas	 dochodzi	 do	
katastrofy.	 Straty	 obejmują	 majątek	 mostu,	 drogi,	 budynków	 i	 innej	 infrastruktury	 zagrożonych	 sztucznym	 mostowym	
podpiętrzeniem.	W	obszarze	rozlewiska	wodnego	powyżej	mostu	następuje	też	przyśpieszane	zamulanie	koryta,	podnoszenie	
się	rzędnej	dna.	Parametry	przepustowości	koryta	ulegają	pogorszeniu.	Rumosz	zalega	w	korycie	a	po	wezbraniu	dochodzi	do	
stałego	zalegania	materiału	rumoszowego,	piaski	i	mułu	a	potem	do	zarastania	koryta.	W	konsekwencji	 	bez	wykonania	robót	
udrożnieniowych	nie	jest	możliwe	naturalne	odtworzenie	stanu	hydraulicznego	koryta.	 	Poniżej	mostu	w	czasie	niefortunnego	
spiętrzenia	na	pewnym	odcinku	koryta	(poprzez	wyrzut	wody	spod	tamującego	mostu)	dochodzi	do	erozji	dna	koryta.	Punktowe	
znaczne	przegłębienia	koryta	to	warunki	dla	obsuwania	się	ubezpieczeń	brzegowych	a	w	przypadku	murów	oporowych	do	ich	
katastrofy.	Powstanie	rynny	erozyjnej	w	korycie	pod	mostem	często		jest	przyczyną	zniszczenia	takiego	mostu.

	 Konkludując	 powyższe	 trzeba	 dojść	 do	 wniosku,	 że	 mały	 most	 lub	 przepust	 to	 maszyna	 do	 generowania	 strat	
gospodarczych	a	nawet	zagrożenia	życia	ludzi.	Po	powodzi	powstaje	problem	odszkodowania.	Europejska	„zasada	sprawstwa”	
jest	tu	bardzo	pomocna.	Podobnie	jest	ze	zbyt	wysoko	wyniesionymi	 	stopniami	wodnymi,	wysokimi	progami	jazów	-	nie	są	to	
rozwiązania	 korzystne	 dla	 przemieszczania	 się	 fali	 wezbraniowej.	 Takie	 budowle	 mają	 wpływ	 na	 podnoszenie	 się	 stanu	
kulminacji	 fali,	 co	 powoduje	 zwiększenie	 granic	 rozlewu	 wód	 wezbraniowych,	 tworząc	 większe	 zagrożenie.	 Jest	 niewiele	
przykładów	modernizacji	tych	budowli	-	obniżanie	korony	przelewu	i	doprojektowywanie	nowoczesnego	systemu	zamknięć	
(klapa	stalowa,	zamknięcie	powłokowe).	Istniejące	jazy	z	zamknięciami	zasuwowymi	ulokowane	na	głównym	korycie	cieku	są	
poważnym	problemem	w	okresie	wezbrań	wód.	Metalowe	elementy	jazu	(prowadnice,	pomosty)	utrudniają	swobodny	przepływ	
wód.	Unoszone	wodą	konary	drzew,	kępy	krzewów	i	inne	materiały	losowo	spławiane	wodą	zatrzymują	się	w	jazie	zasuwowym	
powodując	zatamowania	i	niekontrolowane	spiętrzenia.

	 Naturalne	cieki	wodne	w	Kotlinie	Kłodzkiej	pierwotnie	zwłaszcza	o	mniejszych	spadkach	wytworzyły	rynny	korytowe.	
Przestrzeń	korytowa	była	 kształtowana	 znacznie	niższymi	przepływami	korytotwórczymi.	 Pierwotnie	dużą	 rolę	odgrywały	
wszelkiego	rodzaju	retencje	(dolinowa,	gruntowa,	leśna)	.	Po	zagospodarowaniu	dolin,	połaci	gruntowych	i	leśnych	zmniejszył	się	
walor	 retencji	 wodnej.	 Współcześnie,	 tak	 jak	 wspomniałem	 wcześniej,	 	 przepływami	 korytotwórczymi	 są	 dużo	 większe	
przepływy.	 Nie	 ulega	 wątpliwości,	 że	 wielkości	 tych	 przepływów	 są	 pochodzenia	 antropologicznego.	 Powstał	 dylemat	 czy	
pozwolić	rzece	na	wolną	twórczość	w	nowej	przestrzeni	korytowej	(traktując	to	jako	przyzwolenie	na	dziczenie	starej	trasy	
koryta	i	rzeki)	czy	bronić	dotychczasowej	linii	brzegowej	umacniając	system	regulacji	brzegowej.	Druga	opcja	jest	powszechnie	
stosowana.	 Nie	 ma	 społecznego	 przyzwolenia	 na	 „wydzielanie”	 antropogenicznej	 rzece	 dodatkowej	 nowej	 przestrzeni.	
Ze	zjawisk	hydrologicznych	pierwotnie	występujących	w	układzie	sieci	rzecznej	Kotliny	Kłodzkiej	nadal	zachowały	się	relacje	
łączenia	 się	 (dodawania	 czy	 nakładania)	 fal	wezbraniowych	 cieku	 głównego	 i	 jego	 dopływów.	 Jedne	 cieki	 nadal	 kulminują	
wcześniej	(np.	Nysa	Kłodzka)	a	inne	później	(np.	Biała	Lądecka	-	nieco	później).	Zejście	się	obu	cieków	jest	miejscem	nakładania	
się	 kulminacji	 i	 tworzenia	 nowej	większej	 kulminacji	 fali	 płynącej	w	 dół	 główną	 rzeką.	 Relacje	 czasowe	 spotykania	 się	 fal	
wezbraniowych	mają	wpływ	na	ostateczny	kształt	fali	na	dalszym	odcinku.	Przed	Radochowem	spotykają	się	fale	Białej	Lądeckiej	
i	 Orliczki.	 Przez	 Kłodzko	 przemieszcza	 się	wykształcona,	 zwiększona	 fala,	 która	 tworzy	 się	w	 rejonie	 Krosnowic	 a	 będąca	
rezultatem	 połączenia	 się	 fali	 Nysy	 Kłodzkiej	 i	 Białej	 Lądeckiej.	 Człowiek	 swą	 działalnością	w	 zlewni	może	 zmienić	 reżim	
hydrologiczny	cieku	czyniąc	to	w	sposób	powolny	(zmiana	warunków	użytkowania	terenu	spływu	wód	z	gór)	lub	gwałtowny	
(budowa	 obwałowań,	 tworzenie	 przytamowań	 mostowych,	 dopuszczenie	 do	 zarośnięcia	 koryt	 cieków,	 prostowanie	
i	nieuzasadniona	przebudowa	koryt	lub	tworzenie	sztucznych	meandrów	zalecanych	przez	ekologów).	Takie	działanie	może	
zmienić		w	szybkim	tempie	reżim	rzeki	głównej	a	w	konsekwencji		i	będą	się	zmieniać	parametry	koryta	i	układ	trasy	koryta	na	
całym	odcinku	oddziaływania.	Powstają	też	nowe	relacje	przemieszczania	się	i	spiętrzania	fal	wezbraniowych.	Powinnnością	
hydrotechników	 jest	między	 innymi	być	 ciągle	 świadomym	możliwych	 zmian	w/w	relacji.	Do	 zadań	należą	prognozowanie	
zagrożeń,	 tworzenie	 nowych	 systemowych	 rozwiązań	 strukturalnych	 korygujących	 i	 stabilizujących	 stan	 reżimu	 wodnego	
cieków.	Lekceważenie	wiedzy	hydrotechnicznej,	praktyki	wypracowanej	 latami	w	 różnych	warunkach	może	być	poważnym	
zagrożeniem	dla	bezpieczeństwa	przeciwpowodziowego.	Bez	 szczegółowej	 analizy	 systemu	powiązania	 i	 oddziaływania	na	
siebie	cieków	nie	można	realizować	zadań	strukturalnych	(na	ciekach).	Źle	planowane	roboty	hydrotechniczne	mogą	powodować	
niekorzystne	nakładanie	się	fal	dopływów	fal	i	cieku	głównego.

	 Kolejnym	 czynnikiem	 zagrożeń	 powodziowych	 jest	 znaczące	 wpływanie	 na	 zmianę	 warunków	 spływu	 wody	
z	powierzchni	zlewni	cieków	cząstkowych.	Jest	to	między	innymi	tworzenie	nowych	powierzchni	niewsiąkalnych,	uprawy	rolne	
wzdłużone	a	nie	warstwicowe	powstrzymujące	spływ	(stosowane	przy	orce	z	zaprzęgiem	konnym).	Do	takich	oddziaływań	
należy	 też	 nieprzemyślana	 gospodarka	 leśna,	 prowadzenie	 zrywki	 drewna	 jego	 wywóz	 z	 lasu,	 tworząc	 rynny	 gruntowe	
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i	uprzywilejowane	drogi	koncentracji	przyspieszonego	spływu(konieczna	więc	rekultywacją	leśna).	Są	też	w	gospodarce	leśnej	
przykłady	dobrych	działań	profilaktycznych,	zabezpieczeniowych,	które	powinny	być	powielane.	Zadaniem	tych	działań	jest	
powstrzymanie	spływu	i	zachowanie	dotychczasowego	stanu	tego	spływu	wód.		Nie	 da	 się	 bezwzględnie	 wyeliminowa
ć	w	działalności	człowieka	wszystkich	tych	niekorzystnych	czynników	mających	wpływ	i	przyczyniających	się	do	zmian	reżimy	
wód,	tworzących	zły	oddźwięk	w	gospodarowaniu	wodami.	Można	jedynie	minimalizować	zakres	ich	występowania	i	zmniejszać	
skutki.	Skutki	te	dla	hydrotechników	są	najbardziej	czytelne	w	życiu	rzeki,	kiedy	analizuje	się	jej	historię	w	okresie	dziesięcioleci.	
Tak	 jak	 jest	 dla	 ekologa	 istotna	 inwentaryzacja	 istniejącego	 stanu	przyrodniczego	 (nie	ważne	 czy	 jest	 rezultatem	działania	
człowieka)	 by	 podjąć	 działania	 ochronne,	 tak	 dla	 hydrotechnika,	 by	 podjąć	 działania	 w	 zakresie	 likwidacji	 zagrożeń	
powodziowych	niezbędna	 jest	wiedza	o	życiu	rzeki	w	okresie	dziesięcioleci	a	może	i	wieków.	Ważne	 jest	 jakie	następowały	
zmiany,	jakie	są	układy	najkorzystniejsze	dla	społeczności	żyjącej	nad	rzeką.
W	rozwiązaniach	strukturalnych	i	kreowanych	przez	hydrotechników	wrażliwych	na	problemy	przyrody	ożywionej	priorytetem	
jest	jednak	człowiek,	jego	przestrzeń,	warunki	życia,	rozwój	i	praca.	Wynika	to	z	definicji	zrównoważonego	rozwoju.

3.	Możliwe	przedsięwzięcia	minimalizujące	straty	powodziowe

Planując	i	projektując	przedsięwzięcia	mające	wpływ	na	minimalizację	strat	powodziowych	trzeba	poznać	odcinki,	powierzchnie	
i	punkty	zagrożeń.	Należy	też	poznać	warunki	spływu	i	odpływu	wód	jakie	powstają	w	okresie	powodziowym.

	 Tworząc	 operaty	 ochrony	 od	 powodzi	 (jest	 to	 księga	 postępowania	 operacyjnego	 w	 czasie	 zagrożeń)	 każda	
administracja	samorządowa	właśnie	bazuje	na	podstawowym	materiale	jakim	są	chociażby	 	zinwentaryzowane	powierzchnie	
zalewu,	które	powstały	w	minionych	powodziach.	Takie	informacje	muszą	być	archiwizowane	bo	są	cenne	do	wykorzystania	
w	 sytuacjach	 zagrożeń.	Kiedy	 jednak	 gdzieś	w	 terenie	 zostaną	 lokalnie	 zrealizowane	 radykalne	 zmiany	w	 gospodarowaniu	
wodami,		fragmenty	powierzchni	zalewu	muszą	być	zweryfikowane.

	 Ważnym	 jest	 współpraca	 między	 administracją	 cieku	 a	 lokalną	 administracją	 samorządową.	 Wzajemna	 wymiana	
informacji	o	aktualnych	stanach	zagrożeń,		istniejącej	funkcji	systemu	wodnego	i	możliwych	potencjalnych	zagrożeń.	Nie	jest	bez	
znaczenia	współpraca	poszczególnych	administracji	gmin	rozlokowanych	w	zlewni	danego	cieku.

	 Powinny	w	Kotlinie	Kłodzkiej	powstać	grupy	„partnerstwa	zlewniowego”	takich	zlewni	jak	Biała	Lądecka,	Bystrzyca	
Dusznicka,	Ścinawka	lub	nawet	dla	mniejszych	cieków.	Ukoronowaniem	powinna	być	grupa	partnerstwa	zlewniowego	zlewni	
Nysy	kłodzkiej	np.	do	przekroju	Bardo	Śląskie.	Spotkania	takich	grup	powinny	odbywać	się	przynajmniej	dwa	razy	w	roku	lub	po	
większej	powodzi.	Omawiane	powinny	być	problemy	zagrożeń	powodziowych	i	pilności	zadań,	katalogi	zobowiązań	itp.	Grupy	
partnerstwa	 zlewniowego	 mogą	 również	 zwrócić	 uwagę	 na	 istniejące	 lub	 potencjalne	 źródła	 zanieczyszczeń	 wód	 w	 swej	
cząstkowej	 zlewni,	 którą	 się	 zajmują.	 Pierwsza	moja	 propozycja	 tworzenia	 grup	 partnerstwa	 zlewniowego	 padła	w	 1998r.	
w	 czasie	 wizyty	 Ministra	 Środowiska	 w	 Kotlinie	 kłodzkiej.	 Temat	 ten	 nie	 był	 jednak	 przedmiotem	 zainteresowania	 gdyż	
koncentrowano	się	lokalnie	na	egzekwowaniu	obowiązków	likwidacji	szkód	powodziowych.

	 Sądzę,	że	w	każdej	grupie	partnerstwa	zlewniowego	oprócz	reprezentantów	lokalnego	samorządu	powinni	miedzy	
innymi	uczestniczyć	reprezentanci	administracji	wodnej	(WZMiUW	i	RZGW)	a	także	przedstawiciele	spółek	wodnych	jeśli	takie	
funkcjonują.	 Zaznaczam,	 że	 główny	 cel	 funkcjonowania	 grup	 partnerstwa	 zlewniowego	 oprócz	 wyżej	 wymienionych	 to	
wzajemne	 wykorzystywanie	 informacji,	 ustalanie	 priorytetów	 działań	 wodnych,	 katalogowanie	 zobowiązań	 i	 terminów	
realizacji,	 propagowanie	 zachowań	 i	 reguł	w	 celu	minimalizacji	 zagrożeń	 i	 strat	 powodziowych,	 także	 ewentualne	 rewizje	
przynależności	 cieków	w	 zlewni.	 	 Temat	 ten	 składam	 pod	 rozwagę.	 Powołanie	 grup	 partnerstwa	 zlewniowego	w	 Kotlinie	
Kłodzkiej	 	 mogłoby	 być	 działaniem	 społecznym	 pilotowym	 i	 doświadczalnym	 na	 skalę	 Polski.	 Efekty	 na	 pewno	 będą,	
a	wyeliminuje	się	stan	uśpienia	międzypowodziowego	i	spotęguje	aktywność	lokalną.	Grupy	partnerstwa	zlewniowego	będą	
znakomitym	wsparciem	 dla	 organów	 administracji	 samorządowej	 i	 rządowej.	 Innym	 problemem	 jest	 boczna	 erozja	 cieku	
i	degradowanie	terenu	przyległego.	W	czasie	wezbrania	wody,	kiedy	woda	wyjdzie	z	brzegów	zalewa	teren	przyległy.	Jeśli	nie	
powoduje	zatopień	i	zniszczeń	w	infrastrukturze	zwykle	po	osuszeniu	terenu	jego	użytkowanie	wraca	do	normy.	Często	jednak	
w	czasie	nawet	niewielkich	wezbrań	są	inwentaryzowane	zniszczenia	w	zabudowie	regulacyjnej-	odpowiedzialnej	za	utrzymanie	
stałości	rozgraniczenia	linii	brzegu	między	gruntami	wodnymi	przyległymi	do	cieku	a	gruntami	użytkowanymi.	Sprawa	zwykle	
nie	kończy	się	na	zniszczeniu	budowli	regulacyjnej	a	dochodzi	do	sytuacji	jak	mówi	prawo	wodne,	że	jeśli	„państwowa	woda”	
zajmuje	na	stałe	niepaństwowy	grunt	to	z	mocy	prawa	grunt	ten	staje	się	gruntem	wodnym	(za	odszkodowaniem).	W	związku	
z	tym	powstaje	wiele	problemów	i	nie	są	to	sprawy	jednostkowe.	Najczęściej	jednak	woda	wezbraniowa	niszczy	ubezpieczenie	
brzegowe,	 eroduje	 teren	przyległy	do	 cieku	 (erozje,	 rozmycia)	 ale	 po	wezbraniu	wraca	do	 swego	koryta.	 Teren	 zniszczony	
w	otoczeniu	cieku	nie	jest	więc	„zajęty	na	stałe”	przez	wodę	i	nadal	pozostaje	w	„użytkowaniu”	właściciela.	Zawsze	powstaje	
pytanie:	kto	powinien	zrekultywować	grunt	przyległy	(woda	zabrała	warstwę	humusową	lub	naniosła	rumoszu)	i	kto	powinien	
odbudować	linie	brzegu	odtwarzając	budowlę	regulacyjną.	Na	tym	tle	jest	wiele	nieporozumień.

	 Uważam,	 że	 tam	 gdzie	 jest	 to	 możliwe	 powinna	 być	 wypracowana	 praktyka	 wspólnego	 ponoszenia	 kosztów	
utrzymywania	brzegowych	budowli	regulacyjnych.	Jest	to	w	interesie	zarówno	administratora	cieku	jak	też	użytkownika	gruntu	
przyległego.	Nie	tylko	chodzi	tu	o	konkretne	typy	zabudowy	regulacyjnej	jakimi	mogą	być	np.	mury	oporowe	(przy	których	są	
posadowione	budynki	lub	drogi),	chodzi	tu	o	wszystkie	rodzaje	budowli	regulacyjnych	wzdłuż	linii	rozgraniczenia.

	 Potrzebne	są	być	może	bardziej	szczegółowe	przepisy	prawne	ułatwiające	współpracę	obu	stron:	administratora	cieku	
i	właściciela	gruntu	przyległego	do	cieku.	Prawo	wodne	reguluje	sytuacje	kiedy	chodzi	o	jeden	rodzaj	budowli	regulacyjnych	–	
mury	oporowe.	Co	do	innych	brzegowych	budowli	regulacyjnych	brak	uregulowań.	Udział	stron	użytkujących	tereny	nadrzeczne	
w	działaniach	zabezpieczających,	poprawiających	warunki	odpływu	wód	wezbraniowych	może	przejawiać	się	w	różnej	formie.	
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Dobrą	formą	działania	mogą	być	udziały	w	powoływanych	spółkach	wodnych.	Nazwałbym	to	„spółki	wodne	bezpieczeństwa	
przeciwpowodziowego”.	Można	przyjąć	do	zakresu	działania	szereg	tematów,	miedzy	innymi	problem	wycinki	drzew	i	krzewów	
na	linii	rozgraniczenia	gruntów	wodnych	i	gruntów	użytkowanych.	Wyeliminowanie	tej	roślinności	krzewiastej	i	drzewiastej	jest	
niejednokrotnie	 niezbędne.	 Zawężanie	 powierzchni	 przepływu	 wód	 powoduje	 wiele	 zagrożeń.	 Wymagane	 jest	 jednak	
koordynowanie	ze	strony	administracji	wodnej	gdyż	niektóre	zarośnięcia	nie	są	szkodliwe	(brzegi	wklęsłe).	Tworzenie	spółek	
wodnych	bezpieczeństwa	przeciwpowodziowego	byłoby	odpowiedzią	na	wytykany	problem	małej	aktywizacji	 społeczności	
lokalnej.	Powinno	to	też	mieć	odniesienie	w	tworzeniu	nowych	planów	gospodarowaniu	wodami	RZGW,	zwiększenie	aktywności	
społecznej	w	racjonalizowaniu	gospodarki	wodnej.

	 Nakreślając	szerokie	wizje	możliwości	przedsięwzięć	mających	wpływ	na	minimalizację	strat	powodziowych	dochodzi	
się	niejednokrotnie	do	określonych	uwarunkowań.	Moim	zdaniem	potrzebne	jest	studialne	opracowanie	dla	Kotliny	Kłodzkiej	
analizujące	rozkład	dynamiczny	czasu	i	przemieszczania	się	 fal	wezbraniowych	na	poszczególnych	ciekach	dopływach	Nysy	
Kłodzkiej	i	samej	Nysy	Kłodzkiej.	Należy	odpowiedzieć	na	pytanie	kiedy	i	gdzie	najczęściej	dochodzi	do	nakładania	się	fal	na	cieku	
głównym,	które	cieki	przeważnie	kulminują	wcześniej,	które	w	drugiej	kolejności.	Jest	to	bardzo	ważne	dla	służb	operacyjnych	
koordynujących	 w	 gminach	 akcje	 powodziowe,	 ale	 ważne	 jest	 przede	 wszystkim	 dla	 racjonalnego	 ustalenia	 działań	
strukturalnych	na	ciekach-	budowa,	rozbudowa	lub	modernizacja	budowli	hydrotechnicznych	,	węzłów	wodnych	lub	systemów	
wodnych.	Nie	można	planować	zadań	korytowych	w	zakresie	poprawiania	odpływu	na	danym	cieku	jeśli	ten	ciek	najczęściej	
kulminuje	w	drugiej	kolejności	np.	Biała	Lądecka	przeważnie	kulminuje	druga	w	stosunku	do	Nysy	Kłodzkiej,	w	Krosnowicach,	po	
przejściu	fali	Nysy.	Przy	bardzo	dużych	wezbraniach	obie	fale	nakładają	się.	Tak	więc	na	Białej	Lądeckiej	należy	szukać	rozwiązań	
mających	 wpływ	 na	 powstrzymanie	 fali	 czyli	 budować	 małe	 zbiorniki	 wodne,	 aktywizować	 potencjalnie	 dostępne	 tereny	
zalewowe	na	rozlewiska.

	 Nieprzemyślane	roboty	w	terenie	mogą	generować	nowe	zagrożenia.	Wg	mojej	oceny		wydaje	się	za	bardziej	racjonalne	
rozbudowywanie	retencji	wodnej	np.	w	zlewni	Białej	Lądeckiej	a	przyspieszanie	odpływu	na	Nysie	kłodzkiej	(udrożnienia	koryta	
na	większą	skalę).	Słuszna	była	inicjatywa	niektórych	organów	gmin	w	zlewni	Białej	Lądeckiej	kreująca	budowę	małych	suchych	
zbiorników	przeciwpowodziowych.	Sadzę,	że	została	ona	niedoceniona	w	publicznej	analizie	i	w	gronie	jednostek	studialnych	na	
etapie	 studium	 wykonawczego.	 Na	 ciekach,	 które	 kulminują	 wcześniej	 należy	 likwidować	 lub	 modernizować	 te	 miejsca	
przepływu	wód	gdzie	powstają	utrudnienia	w	przepływie.	Takie	działania	w	rezultacie	mają	służyć	temu	by	fale	wezbraniowe	nie	
tworzyły	wysokich	skumulowanych	stanów	wód	a	były	bardziej	wydłużone	z	niższymi	stanami	bez	 	generowania	większych	
rozlewisk.

	 Odpowiednie	teoretyczne	studium	powinno	to	rozpracować	i	odnieść	się	do	wielu	cieków	w	Kotlinie	Kłodzkiej.	Powinno	
też	ustalić	powiązania	małych	dopływów	z	ciekami	większymi,	a	większych	z	ciekiem	głównym	-	Nysa	Kłodzka.	Takie	ustalenie	
jest	w	interesie	nie	tylko	mieszkańców	Kłodzka,	ale	i	wielu	innych	miejscowości	gdzie	jest	prawdopodobieństwo	nakładania	się	
fal	wezbraniowych.	Ma	to	duże	znaczenie	przy	rozległych	stanach	opadowych	i	wezbraniowych,	a	nie	przy	wezbraniach	wybitnie	
punktowych,	 lokalnych.	 Powinny	 znaleźć	 się	 środki	 finansowe	 na	 takie	 teoretyczne	 studium	 analizy	 transformacji	 fal.	
Wypracowana	 wiedza	 o	 najbardziej	 prawdopodobnych	 sytuacjach	 może	 być	 pomocna	 przy	 opracowaniu	 projektów	
strukturalnych,	 	tworzeniu	i	modernizacji	hydrotechnicznych	systemów	zabezpieczeń.	Sądzę,	iż	dotychczas	nie	były	w	Polsce	
prowadzone	 szczegółowe	 analizy	 rozkładu	 czasu	 i	 kolejności	 kulminowania	 poszczególnych	 cieków	 wodnych.	 Rezultatem	
takiego	studium	mogą	być	mniejsze	zakresy	kosztów	(eliminowanie	nietrafionych	rozwiązań)	większy	efekt	zadań	budowlanych	
które	należy	wykonać	w	najbliższych	latach.	

4.	Niezbędne	działania	strukturalne	i	niestrukturalne	pomniejszające	straty	wywołane	wezbraniami	wód

	 Po	powodzi	szczególnie	dotkliwych	w	1997r.	i	1998r.	zinwentaryzowano	straty	powodziowe	te	dotyczące	całego	zespołu	
gospodarki	publicznej,	ale	także	straty	w	zabudowie	hydrotechnicznej.	Oceny	kosztów	odbudowy	były	bardzo	duże.	Rozdział	
środków	budżetowych	nie	zawsze	był	prawidłowy.	Administracje	wodne	nie	miały	na	to	wpływu.	Wiadomym	jest,	że	najpierw	
należy	 likwidować	 straty,	 odbudowywać	 tę	 infrastrukturę	 która	 ma	 związek	 z	 bezpieczeństwem	 powodziowym	 (budowle	
hydrotechniczne,	 systemy	 zabezpieczeń).	Niestety	 środki	 finansowane	 centralnie	w	większym	zakresie	były	 rozdzielane	na	
odbudowę	infrastruktury	komunalnej,	drogowej.	W	2001r.	został	przyjęty	raport	o	pełnym	wykonaniu	Narodowego	Programu	
Odbudowy	 i	 Modernizacji,	 	 ale	 pominięte	 zostały	 fakty	 niewielkiego	 wykonania	 planu	 odbudowy	 hydrotechnicznej.	 O	 ile	
gospodarka	 komunalna,	 komunikacyjna,	 przemysłowa	 otrzymała	 wsparcie	 w	 miarę	 pełne	 to	 w	 dziedzinie	 odbudowy	
infrastruktury	hydrotechnicznej	nadal	 jest	problem	krytyczny	i	 jest	pogłębiany	następnymi	groźnymi	wezbraniami	w	latach	
późniejszych.	Przykładowo	napływ	środków	na	odbudowę	infrastruktury	dla	Polanicy	Zdrój	lub	Dusznik	Zdrój	był	 	w	miarę	
wysoki,	ale	hydrotechnika	nadal	nie	ma	zrealizowanych	planów	modernizacji	i	odbudowy	(remonty	popowodziowe)	budowli	
hydrotechnicznych.	Nadal	szokują	zestawienia	wartości	liczbowych,	kiedy	wykazuje	się,	że	odbudowa	i	modernizacja	zabudowy	
hydrotechnicznej	i	w	Kotlinie	kłodzkiej	i	na	pozostałych	obszarach	zlewni	Dolnego	Śląska	po	powodziach	1997,1998,2001,2008
i	2009	w	stosunku	do	strat	jest	wykonana	zaledwie	w	27%.	Dla	rozwiązań	hydrotechnicznych	Narodowy	Program	Odbudowy	
i	 Modernizacji	 nadal	 obowiązuje.	 Powinien	 być	 na	 dziś	 akcentowany	 na	 odbudowę	 a	 fragmentarycznie	 na	 modernizację.	 	
Potrzebny	 jest	 większy	 napływ	 środków	 budżetowych	 na	 remonty,	 odbudowę	 popowodziową	 i	 niezbędną	 modernizację	
infrastruktury	hydrotechnicznej.	Te	środki	powinny	być	składową	między	 innymi	subwencji	państwowych,	samorządowych	
i	 funduszy	 związanych	 z	 gospodarką	wodną	 .Narodowy	 Fundusz	 Ochrony	 Środowiska	 i	 Gospodarki	Wodnej,	 podobnie	 jak	
wojewódzkie	Fundusze	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	kiedy	powstawały	nie	bez	przyczyny	w	tytule	tych	instytucji	
finansowych	 ujęto	 zapis	 „gospodarka	 wodna”.	 Środki	 na	 „gospodarkę	 wodną”	 mają	 przede	 wszystkim	 służyć	 ochronie	
i	bezpieczeństwu	życia	ludzi	a	nie	tylko	poprawianiu	walorów	jakościowych.	Nie	powinno	mieć	znaczenia,	czy	zadania	realizują	
jednostki	 samorządowe	 czy	 rządowe.	 Jeśli	 wytyczne	 szczegółowe	 o	 działaniach	 tych	 jednostek	 marginalizują	 tematykę	
gospodarki	wodnej,	 tej	 najbardziej	 istotnej	 (ochrona	przestrzeni	 człowieka	przed	presją	wód	wezbraniowych)	 to	należy	 to	
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zmienić	korygując	normy	prawne	w	tym	zakresie.	Inicjatywa	zmian	polityki	finansowania	może	też	wyjść	m.in.	ze	strony	grup	
partnerstwa	zlewniowego	czuwającego	nad	sprawą	priorytetów	zadań.	Należy	zaznaczyć,	że	cieki	w	Kotlinie	Kłodzkiej	należą	
w	kraju	do	cieków	uregulowanych	w	bardzo	dużym	procencie.	 Jest	 to	 jednak	w	większości	 infrastruktura	stara.	Stworzenie	
w	 przeszłości	 tej	 infrastruktury	 wodnej	 miało	 gwarantować	 dalszą	 egzystencję	 przestrzeni	 człowieka	 na	 obszarach	
potencjalnego	zagrożenia.	Taki	stan	jest	możliwy	pod	warunkiem,	że	będą	stałe,	co	rocznie	gwarantowane	środki	finansowe	na	
remonty,	utrzymanie	i	modernizacjeęinfrastruktury	regulacyjnej,	która	istnieje	na	tych	ciekach	lub	zanika	przez	zaniedbanie	
w	utrzymaniu.	Na	utrzymanie	i	remonty	rocznie	powinno	się	przeznaczać	minimum	2	do	3	%	wartości	majątku.	Obecnie	ta	liczba	
jest	 dziesięciokrotnie	 mniejsza.	 	 Zaniedbanie	 spowodowane	 małymi	 nakładami	 powodują,	 że	 na	 niektórych	 odcinkach	
uregulowanych	cieków	zabudowa	regulacyjne	już	zanikła.	Dochodzi	do	zarastania	brzegów	cieków,	tworzą	się	wyrwy	brzegowe,	
powstają	niebezpieczne	zmiany	stanu	utrzymania.	Przypomnieć	tu	trzeba,	że	nie	zakłada	się	korekty	stanu	użytkowania	terenów	
nadrzecznych,	planów	cofania	zasiedlenia	i	zagospodarowania	terenów	zalewowych	z	powodu	zatracania	się	historycznej	funkcji	
regulacji	poprzez	jej	śmierć	techniczną.

	 Należy	zaznaczyć,	że	zlewnie	cząstkowe	w	Kotlinie	Kłodzkiej	tworzą	cieku	górskie.	Procesy	zachodzące	(opady,	spływ	
i	odpływ	korytowy)	następują	bardzo	szybko,	często	ewakuacja	ludzi	nie	jest	praktycznie	możliwa.	Ostrzeżenia	mogą	dotyczyć	
opadów	burzowych	i	że	jest	w	ciągu	kilku	godzin	prawdopodobieństwo	wezbrania.	Czasy	przepływu	fal	są	szybkie	dlatego	ważne	
jest	 w	 ramach	 proponowanego	 partnerstwa	 zlewniowego	 współpraca,	 wzajemne	 ostrzeganie	 i	 stała	 ocena	 zjawisk	
dostrzeżonych.	 Dla	 takiego	 obszaru	 jak	 Kotlina	 Kłodzka	 bardzo	 istotnym	 jest	 zastosowanie	 skutecznych	 rozwiązań	
strukturalnych,	 które	 będą	 funkcjonować	 na	 zasadzie	 automatu,	 podobnie	 jak	 z	 funkcjonowaniem	 suchych	 zbiorników	
przeciwpowodziowych.

	 Dużą	nadzieją	na	poprawę	bezpieczeństwa	dla	Kotliny	Kłodzkiej	jest	program	inwestycyjny,	który	ma	być	realizowany	
w	oparciu	o	dotacje	unijne.	Opracowane	studia	wykonalności	potwierdzają	konieczność	ich	realizacji.	Przypuszczalnie	powołane	
ewentualnie	grupy	partnerstwa	zlewniowego	będą	śledzić	postęp	w	tym	zakresie.	Poruszony	problem	małej	przepustowości	
hydraulicznej	mostów	 i	 przepustów,	 który	 jest	 tak	 rażący	w	Kotlinie	 Kłodzkiej,	 powinien	 być	 rozwiązany	 pilnie,	 być	może	
wsparciem	dotacji	unijnych	w	ramach	bloku	„infrastruktura	i	środowisko”.	Administratorzy	cieków	winni	pilnie	wskazać	o	które	
obiekty	 chodzi,	 a	 w	 ramach	 Kotliny	 Kłodzkiej	 trzeba	 stworzyć	 „plan	 udrażniania	 mostowego”.	 Szacuję,	 że	 koszt	 takiego	
przedsięwzięcia	to	ok.	200	mln	zł.		Nie	jest	to	dużo,	gdy	porówna	się	go		ze	stratami	generowanymi	w	czasie	minionych	powodzi	
przez	wadliwe	obiekty	mostowe.
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POWÓDŹ	NA	BIAŁEJ	LĄDECKIEJ	-	2007	r.		KATASTROFY	MOSTÓW	O	MAŁEJ	PRZEPUSTOWOŚCI,	W	CZASIE	WEZBRAŃ	WÓD,		
POWODUJĄ	TAKŻE	STRATY	W	SAMEJ	PRZYRODZIE.	(FOT.	P.	RYDZEWSKI)

WNIOSKI	I	REKOMENDACJE:

1.	Opracowanie	aktualnego	raportu	-	które	cieki	należą	do	kogo	na	terenie	Kotliny	Kłodzkiej;
2.	Stworzenie	modelu	matematycznego	czasu	naturalnego	przebiegu	fal	wezbraniowych	w	Kotlinie	Kłodzkiej	
3.	Nasadzenia	w	obszarach	leśnych;
4.	Stworzenie	katalogu	mostów	i	przepustów,	(pilny	,,Program	Przebudowy	Mostów”);
5.	Powołanie	,,Grupy	partnerstwa	zlewniowego”.	



Spółki	Wodne	-	historia,	podstawy	prawne	i	organizacyjne

Zofia	Kusal	,	Marcin	Filozof

	 Spółki	wodne	są	jedną	z	najstarszych	organizacji	związanych	z	gospodarką	wodną	i	rozwojem	prawa	wodnego	w	Polsce.	
Ich	działalność	regulowana	jest	przepisami	prawa	wodnego.

	 Zgodnie	 z	 art.	 164	 	 ust.	 1	 i	 5	 cyt.	 ustawy	 z	 18	 lipca	 2001	 r	 (D.U	 z	 2005	 nr	 239	 poz.	 2019	 ze	 zm.)	 spółki	wodne,	
z	zastrzeżeniem	ust.	2,	oraz	związki	wałowe	są	formami	organizacyjnymi,	które	nie	działają	w	celu	osiągnięcia	zysku,	zrzeszają	
osoby	fizyczne	lub	prawne	i	mają	na	celu	zaspokajanie	wskazanych	ustawą	potrzeb	w	dziedzinie	gospodarowania	wodami.	Mogą	
korzystać	z	pomocy	finansowej	z	budżetu	jednostki	samorządu	terytorialnego	w	formie	dotacji	udzielanej	zgodnie	z	przepisami	
o	 finansach	 publicznych	 przeznaczonych	 w	 szczególności	 na	 bieżące	 utrzymanie	 wód	 i	 urządzeń	 wodnych	 oraz	 realizacje	
inwestycji,	szczególnie	w	zakresie	melioracji	szczegółowych.

	 Z	 historycznie	 udokumentowanym	 istnieniem	 spółek	wodnych	 spotykamy	 się	w	 różnych	 częściach	 Europy	 już	we	
wczesnym	 średniowieczu.	 Znali	 tę	 organizację	 m.in.	 Maurowie,	 gdy	 przeprowadzali	 na	 większą	 skalę	 melioracje	 wodne	
w	południowej	Hiszpanii.	Dostępne	materiały	źródłowe	wskazują	na	istnienie	spółek	wodnych	w	czasach	średniowiecza	również	
na	 ziemiach	polskich.	 Interesujące	były	 tu	wpływy	holenderskiej	 kultury	hydrotechnicznej,	 przenoszonej	 przez	Holendrów	
(„Olendrów”),	którzy	w	poszukiwaniu	korzystniejszych	warunków	bytowania	osiedlali	się	na	ziemiach	polskich,	na	Pomorzu.	
Najstarsze	spółki	wodne	na	ziemiach	polskich	są	znacznie	młodsze;	powstały	w	połowie	dziewiętnastego	stulecia	np.	Spółka	
Wodna	Melioracji	Nizin	Obrzańskich	(1843).,	Spółka	Wodna	Łęg	Parchański	(1851).	Nie	brak	także	przykładów		organizowania	
spółek	wodnych	w	Galicji	(m.in.	dla	budowy	i	utrzymania	stawów	rybnych)	i	na	Śląsku.	Nieznane	były	natomiast	te	organizacje	na	
kresach	wschodnich,	gdzie	pierwsze	spółki	wodne	zorganizowano	dopiero	w	dwudziestoleciu	międzywojennym.

	 Na	dawny	rodowód	powołują	się	spółki	wodne	działające	w	Austrii,	Niemczech,	Anglii	(np.	Metropolitan	Water	Board	
w	Londynie,	założ.	w	połowie	XIX),	.	Bosutska	Spółka	Wodna	w	Serbii,	założona	w	1872r.).	Są	również	wzmianki	o	tworzeniu	
spółek	wodnych	na	Węgrzech	od	pierwszej	połowy	XIX	w.	

	 W	Polsce	etapy	działalności	i	rozwoju	spółek	wodnych	można	podzielić	na	cztery	okresy:
I.	od	połowy	XIXw.	do	1919	r.
	Okres	ten	wyróżnia	się	wyjątkową	dynamiką	rozwoju	spółek	wodnych	na	Pomorzu	i	w	Wielkopolsce	oraz	w	Galicji	i	na	Śląsku.	
Na	 terenie	 Śląska	 i	 Galicji	 najstarsze	 spółki	 wodne	 utworzone	 były	 głównie	 dla	 budowy	 i	 utrzymywania	 wałów	
przeciwpowodziowych	,urządzeń	dla	potrzeb	stawów	rybnych	i	wykorzystywania	wody	jako	siły	napędowej	np.	Oświęcimska	
Spółka	Wodna	i	Kęcka	Spółka	Wodna	założone	przed	I	wojną	światową.
II.	 okres	 drugiej	 Rzeczypospolitej	 (1919	 -39).	 Istotnym	wydarzeniem	 tego	 okresu	 było	 uchwalenie	 przez	 Sejm	w	 dniu	
22	września	1922r.		ustawy	wodnej,	bardzo	postępowej,	obowiązującej	przez	40	lat,	na	mocy	której	nastąpił	bardzo	szybki	rozwój	
spółek	wodnych.	Stworzono	wówczas	 jednolite	podstawy	prawne	dla	organizacji	 i	 funkcjonowania	spółek	wodnych,	a	także	 	
upowszechniona	została	idea	tworzenia	spółek	wodnych	na	terenie	całego	kraju,	a	więc	i	w	tych	województwach	gdzie	nie	były	
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Dolnośląski	Zarząd	Melioracji	i	Urządzeń	Wodnych

WEZBRANE	WODY	BIAŁEJ	LĄDECKIEJ,	GMINA	LĄDEK-ZDRÓJ	-	CZERWIEC	2007	r.	(FOT.	P.	RYDZEWSKI)



one	w	ogóle	znane	(obszar	byłego	zaboru	rosyjskiego).	Wzrosło	zainteresowanie	wykonywaniem	melioracji	wodnych	dla	potrzeb	
rolnictwa,	opartym	na	kredytach	bankowych	zaciąganych	przez	spółki	wodne.	W	latach	1925	-	1929		powstało	niemal	w	każdym	
powiecie	około	20	spółek.	Podjęto	liczne	prace	dla	ochrony	przeciwpowodziowej,	na	samym	Śląsku	(Górnym	i	Dolnym)	istniało	
w	 dwudziestoleciu	 międzywojennym	 41	 związków	 wałowych	 zajmujących	 się	 konserwacją	 i	 eksploatacją	 wałów	 	
przeciwpowodziowych	o	łącznej	długości	594	km.	Duże	wsparcie	finansowe	spółki	wodne	otrzymały	na	mocy	 	ustawy	z	dnia	 	
22	lipca	1925r	o	Państwowym	Funduszu	Kredytu	na	Melioracje	Rolne(Dz.	U.	nr	88	z	1925r.).	Fundusz	składał	się	z	corocznych	
dotacji	ze	skarbu	państwa	(bezprocentowych	i	bezzwrotnych),	sum	powstałych	ze	zwrotu	pożyczek	i	kar	za	zwłokę	(art.	2	i	3	
ustawy)	Administrację	państwowym	funduszem	kredytu	na	melioracje	powierzono	Państwowemu	Bankowi	Rolnemu.	Celem	
funduszu	było	udzielanie	pożyczek	na	melioracje	rolne	w	wysokości	do	100%	sumy	kosztorysowej	urządzeń	melioracyjnych,	
przy	czym	pierwszeństwo	w	otrzymaniu	funduszu	miały	spółki	wodne,	a	dopiero	w	drugiej	kolejności	–	gminy,	wsie	oraz	osoby	
fizyczne	 i	 prawne,	 dające	 dostateczne	 gwarancje	 wypłacalności.	 	 Pożyczki	 mogły	 być	 udzielane	 tylko	 na	 podstawie	
szczegółowego	 projektu	 urządzeń	 melioracyjnych	 i	 ich	 kosztorysu,	 opracowanych	 zgodnie	 z	 przepisami	 wydanymi	 przez	
Ministra	Rolnictwa	i	Dóbr	Państwowych.
III.	okres	reaktywowania	spółek	wodnych	po	drugiej	wojnie	światowej	(1945-48)	i	 	przejściowy	okres	osłabienia	ich	
działalności	w	latach	1949-55.
Okres	powojenny	charakteryzował	się	reaktywacją	spółek	wodnych	wspieraną	instruktażem	Ministerstwa	Rolnictwa	i	Reform	
Rolnych.	Oprócz	reaktywacji	spółek	wodnych	odtworzono	katastry	spółkowe,	statuty,	księgi	wodne	i	ich	zbiory.
Pod	 koniec	 lat	 40	 ubiegłego	 wieku	 zaczął	 się	 okres	 uznawany	 za	 czas	 upadku	 spółek	 wodnych	 w	 prawie	 wszystkich	
województwach	ze	względu	na	to,	że	uznano	je	za	organizacje	„opóźniające	marsz	wsi	polskiej	do	socjalizmu”,	co	doprowadziło	do	
ich	upadku	i	zaniku	działalności	prawie	we	wszystkich	województwach.	Wyjątek	stanowiły	województwa	poznańskie	i	bydgoskie	
gdzie	spółki	prężnie	działały	ze	względu	na	silnie	zakorzenioną	tradycję	dbania	o	sprawność	funkcjonowania	urządzeń	wodno-
melioracyjnych.
IV.	 okres	 od	 1956r.,	 kiedy	 zaistniały	 nowe	 warunki,	 sprzyjające	 rozwojowi	 spółek	 wodnych	 do	 chwili	 obecnej.	
Wydarzeniem	przełomowym	było	zorganizowanie	08.12.1956	roku	w	Inowrocławiu	Zjazdu	Przewodniczących	Spółek	Wodnych	
województwa	bydgoskiego	z	udziałem	przedstawicieli	Ministerstwa	Rolnictwa	oraz	terenowych	 	służb	wodno-melioracyjnych	
stopnia	powiatowego	i	wojewódzkiego	z	całego	kraju,	który	sformułował	szereg	postulatów	pod	adresem	organów	administracji	
państwowej	 i	 zapoczątkował	 szereg	 istotnych	 przemian	w	usuwaniu	 utrudnień,	 na	 które	 napotykały	 spółki	wodne	w	 swej	
dotychczasowej	działalności.	W		wyniku	tych	przemian	pod	koniec		1959	roku	funkcjonowało	już	w	Polsce	2700	spółek	wodnych,	
po	kilkadziesiąt	w	każdym	z		województw.

	 Obecnie	na	terenie	kraju	istnieje	2328	spółek	wodnych	z	których	970	zrzeszonych	jest	w	118	związkach	spółek	
wodnych	 obejmujących	 swoja	 działalnością	 obszar	 3	 746	 758	 ha	 gruntów	 zmeliorowanych	 i	 143	 772	 km	 rowów	
szczegółowych	wraz	budowlami.

	 W	województwie	dolnośląskim	w	katastrze	wodnym	zarejestrowane	są	123	spółki	wodne.	W	roku	2010	prowadziło	
działalność	49	gminnych,	miejskich	i	miejsko-gminnych	spółek	wodnych	oraz	11	Rejonowych	Związków	Spółek	Wodnych:	Milicz-
Wszewilki,	Trzebnica,	Środa	Śląska,	Oława,	Oleśnica,	Wrocław,	Bolesławiec,	Zgorzelec,	Jawor,	Nowa	Ruda,	Wałbrzych.	

	 Szczegółowe	 przepisy	 regulujące	 problematykę	 tworzenia	 spółek	wodnych	 i	 ich	 związków,	 sprawy	 organizacyjne,	
zakres	 uprawnień,	 kompetencji	 i	 odpowiedzialności	 a	 także	 nadzoru	 i	 kontroli	 nad	 działalnością	 spółek	 i	 ich	 związków,	
problematykę	likwidacyjną	zawarte	są	w	dziale	VII	Prawa	wodnego	w	art.	od	164	do	184		(Dz.U.	Nr	115,	poz.1229	z	2001	r.	z	późń.	
zm.).

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

STAN EWIDENCJI ZMELIOROWANYCH UŻYTKÓW ROLNYCH NA DZIEŃ 31.12.2010

WOJEWÓDZTWO	
(OGÓŁEM)

ODDZIAŁ	
W	ŚWIDNICY

ODDZIAŁ	
W	LEGNICY

ODDZIAŁ	
W	LWÓWKU	SLĄSKIM

WROCŁAW

SPÓŁKI	WODNE	
(OGÓŁEM)

442796,80 ha

91774,00 ha 86811,00 ha
72557,00 ha

191654,80 ha

339963,98 ha

13
Zofia Kusal, Marcin Filozof - Spółki Wodne - historia, podstawy prawne i organizacyjne



	 Spółki	wodne	mogą	być	tworzone	w	szczególności	
do	 wykonywania,	 utrzymywania	 oraz	 eksploatacji	
urządzeń	 służących	 do:	 zapewnienia	 wody	 dla	 ludności,	
w	tym	uzdatniania	i	dostarczania	wody,	ochrony	wód	przed	
zanieczyszczeniem,	w	 tym	odprowadzania	 i	 oczyszczania	
ścieków,	ochrony	przed	powodzią,	melioracji	wodnych	oraz	
prowadzenia	 racjonalnej	 gospodarki	 na	 terenach	
zmeliorowanych,	 wykorzysty-wania	 wody	 do	 celów	
przeciwpożarowych,	 utrzymywania	 wód.	 Utworzenie	
spółki	 wodnej	 następuje	 w	 drodze	 porozumienia	 co	
najmniej	 3	 osób	 fizycznych	 lub	 prawnych,	 zawartego	
w	formie	pisemnej.

	 Do	 utworzenia	 spółki	 wodnej	 wymagane	 jest:	
uchwalenie	 statutu	 spółki	 przez	 osoby	 zainteresowane	
utworzeniem	spółki	 i	 dokonanie	wyboru	organów	spółki	
(walnego	 zgromadzenia,	 zarządu	 i	 komisji	 rewizyjnej).	
Starosta	właściwy	miejscowo	 dla	 siedziby	 spółki	wodnej	
zatwierdza	statut	spółki	w	drodze	decyzji	na	mocy	której	
spółka	 wodna	 nabywa	 osobowość	 prawną	 z	 chwilą	
uprawomocnienia	 się	 decyzji	 starosty	 o	 zatwierdzeniu	
statutu.	 Nadzór	 i	 kontrolę	 nad	 działalnością	 spółek	
wodnych	 sprawuje	 starosta.	 Członek	 spółki	 wodnej	 jest	
obowiązany	do	wnoszenia	składek	i	ponoszenia	na	jej	rzecz	
innych	określonych	w	statucie	świadczeń,	niezbędnych	do	
wykonywania	 statutowych	 zadań	 spółki.	 Spółka	 wodna	
może	być	rozwiązana	uchwałą	walnego	zgromadzenia	lub	
decyzją	starosty.
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WARTOŚĆ ROBÓT KONSERWACYJNYCH 

NA URZĄDZENIACH MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH 

NA OBSZARZE WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO STAN NA DZIEŃ 31.12.2010

	 Art.	164	ust.	5	ustawy	Prawo	Wodne	daje	możliwość	Spółkom	wodnym	korzystać	z	pomocy	 finansowej	udzielanej	
w	formie	dotacji	podmiotowej	z	budżetu	państwa	przeznaczonej	na	dofinansowanie	działalności	bieżącej	w	zakresie	realizacji	
zadań	związanych	z	utrzymaniem	wód	i	urządzeń	wodnych.
	 W	 celu	 wykonywania	 wspólnych	 zadań,	 spółki	 	 wodne	 powołały	 związki	 spółek	 wodnych	 z	 ich	 scentralizowaną	
księgowością,	które	prowadzą	dla	zrzeszonych	spółek	wodnych		gospodarkę	finansową	i	działalność	techniczną.

	 Najnowszą	formą	konsolidacji	spółek	wodnych	jest	Krajowy	Związek	Spółek	Wodnych	w	Warszawie	z	siedzibą	w	Płocku	
utworzony	w	2003	roku	na	mocy	ustawy	Prawo	 	wodne	z	2001	roku	na	bazie	Krajowego	Biura	Związków	i	Spółek	Wodno-
Melioracyjnych	„MELWOD”	sp.	z	o.o.	w	Warszawie,	mającą	znacznie	szerszy	terytorialny	zasięg	działania	–	obszar	całego	kraju.	 	
W	KZSW	zrzeszonych	jest	118	związków	spółek	i	5	spółek.	Głównym	zadaniem	KZSW	jest	udzielanie	informacji,	instruktażu	
i	doradztwo	techniczno-prawne	spółkom	wodnym	ich	związkom	w	zakresie	gospodarki	wodnej.
	 Przepisy	 prawa	 nie	 stwarzają	 podstaw	 do	 należytego	 utrzymania	 urządzeń	melioracji	 szczegółowych,	 co	 skutkuje	
przyspieszoną	dekapitalizacją	urządzeń.	Struktura	gruntowa	powoduje,	że	utrzymanie	urządzeń	wymaga	zaangażowania	wielu	
właścicieli,	dlatego	tak	ważnym	jest	stworzenie	przepisów,	które	dadzą	możliwość		do	zarządzania	i	egzekwowania	zobowiązań.

14
Zofia Kusal, Marcin Filozof - Spółki Wodne - historia, podstawy prawne i organizacyjne



W	obecnej	sytuacji:	
•	 	 Urzędy	 Skarbowe	 odmawiają	 przyjmowania	 tytułów	wykonawczych	wystawionym	 członkom	 zalegających	 ze	 składkami	
							na	rzecz	spółek	wodnych,
•	 	 zbyt	 niskie	 składki,	 powodujące	 brak	 należytej	 konserwacji	 urządzeń	 (corocznie	 wykonuje	 się	 około	 10-20	 %	 stanu
							ewidencyjnego	rowów),
•					nie	podwyższa	się	składek	z	„urzędu”,
•					starostowie	wykazują	zbyt	małe	zainteresowania	sprawami	Spółek	Wodnych
•				brak	obligatoryjnego	obowiązku	przekazywania	do	spółek	wodnych	informacji	o	zmianach	w	ewidencji	gruntów	co	utrudnia
							windykację	składek,	
•					brak	opłaty	wodnej,	jako	dodatkowego	podatku	odnoszącego	się	do	gruntów	zmeliorowanych
•					Spółki	Wodne	nie	są	beneficjentem	pomocy	unijnej	.

Utrudnienia	w	racjonalnej	eksploatacji	systemów	melioracyjnych:	
•				uszkadzanie	urządzeń	przez	inwestycje	liniowe,	zwierzęta,	starzenie	się	urządzeń,	dewastacja,	odprowadzanie	ścieków
						deszczowych	bądź	sanitarnych	bez	wymaganych	zezwoleń,	zmiany	sposobu	użytkowania	gruntów	przez	zalesianie,
						nasadzenia

				krzewów	i	drzew
•			zamiana	gruntów	na	siedliska
•			budowa	infrastruktury	na	obszarach	zdrenowanych	(osiedla,	zakłady	pracy),	co	skutkuje	utrudnieniami	w	usuwaniu	awarii
•	 	niewystarczający	zakres	wykonywanej	konserwacji	rzek	i	urządzeń	melioracji	podstawowych,	co	skutkuje	brakiem	odpływu	
					z	melioracji	szczegółowych,
•			brak	właściwej	konserwacji	obiektów	wykonanych	przy	udziale	środków	Skarbu	Państwa	(inwestycje	melioracyjne).	

					Propozycje	dotyczące	usprawnienia	zarządzania	systemami	melioracyjnymi:
•			jednolita	interpretacja	przepisów	prawa	związana	z:
					–		egzekwowaniem	zobowiązań	podatkowych	na	rzecz	Spółki	Wodnej,
					–		w	zakresie	odprowadzania	wód	opadowych	z	dróg	,
•			udostępnienie	przez	organy	samorządowe	spółkom	wodnym	informacji	o	zmianach	własnościowych	gruntów
•	 rozważenie	 możliwości	 przywrócenia	 w	 gminach	 o	 dużych	 zmeliorowanych	 obszarach	 fachowej	 służby	 nadzoru
					melioracyjnego,	
•			zacieśnienie	współpracy	między	Starostami	a	Spółkami	wodnymi,
•			podjęcie	działań	prawnych	uniemożliwiających	dewastacje	urządzeń	melioracyjnych,
•	 	podjęcie	inicjatywy	stworzenia	możliwości	korzystania	przez	związki	spółek	wodnych	z	pomocy	unijnej	na	modernizacje
					zaplecza	technicznego.

	 Nie	konserwowane	urządzenia	melioracji	 szczegółowych	mogą	doprowadzić	do	spotęgowania	rozmiaru	podtopień	
i	zalań.	Poruszone	problemy	ukazują	powagę	zaistniałej	sytuacji,	ponieważ	niewyobrażalnie	trudne	jest	utrzymanie	systemów	
melioracji	 szczegółowych	 na	 obszarze	 całego	 kraju,	 jedynie	 ze	 składek	 spółek	 wodnych	 oraz	 nikłych	 dotacji	 z	 budżetu	
centralnego.	Istniejące	urządzenia	melioracji	szczegółowych	powstałe	przed	wielu	laty	wymagają	odpowiedniego	zarządzania	
i	finansowania	.	Wykorzystanie	w	tym	celu	organizacji	społecznych	jakimi	są	spółki	wodne	stanowi	ważny	element	budowy	
społeczeństwa	obywatelskiego,	co	może	pomóc	rozwiązać	problem	dekapitalizacji	systemów	melioracji.
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1.	WSTĘP

	 Nowoczesna	 i	 skuteczna	 ochrona	 przeciwpowodziowa	 wymaga	 konsekwentnie	 prowadzonych,	 długofalowych	
i	 wielokierunkowych	 działań	 w	 skali	 całego	 dorzecza.	 Wiąże	 się	 to	 z	 koniecznością	 przełamania	 wielu	 schematów	
i	kompleksowego	spojrzenia	na	sposób	użytkowania	rzek	i	ich	dolin.	Konieczne	jest	wprowadzanie	w	życie	 	nowych	rozwiązań	
legislacyjnych.	Niezmiernie	ważne	dla	ograniczenia	strat	powodziowych	jest	odpowiednie	 	planowanie	przestrzenne,	system	
ostrzegania	oraz	wczesnego	rozpoznania	zagrożenia,	a	także	edukacja	lokalnych	społeczności	żyjących	na	terenach	zagrożonych	
zalaniem.

	 Dla	realizacji	tych	celów	kraje	członkowskie	Unii	Europejskiej	przyjęły	Dyrektywę	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	
z	dnia	23	października	2007	r.	w	sprawie	oceny	ryzyka	powodziowego	i	zarządzania	nim	(2007/60/WE),	zwanej	w	skrócie	
„Dyrektywą	Powodziową”.	Dokument	ten	ma	charakter	ramowy	i	stara	się	uwzględniać	dotychczasowe	instrumenty	służące	
zarządzaniu	 ryzykiem	 powodziowym	 w	 krajach	 członkowskich.	 Jednocześnie	 dąży	 do	 zwiększenia	 nacisku	 na	 wymianę	
informacji	 w	 obszarze	 dorzeczy	 międzynarodowych	 oraz	 podejmowaniu	 działań	 planistycznych	 służących	 właściwemu	
zagospodarowaniu	przestrzennemu.		

2.	PRZYCZYNY	I	OGRANICZANIE	SKUTKÓW	POWODZI
	 Najczęściej	występującymi	powodziami	w	Polsce	są	powodzie	opadowe.		Podstawową	ich	przyczyną	są	nawalne	deszcze	
powodujące	gwałtowny		przybór		wody	w	rzekach	i	potokach,	a	tym	samym	podtopienia	obszarów	zabudowanych.	Intensywność	
tych	zjawisk	związana	jest	z:
-			niewystarczającą	przepustowością	systemów	kanalizacji	deszczowej	i	rowów	melioracyjnych,
-			ograniczaniem	retencji	naturalnej,
-			niewłaściwą		kulturą	agrarną	i	leśną,
-			zabudową	dolin	rzecznych,
-			niedostateczną	przepustowością	koryt	rzecznych	(zarastanie,	zamulanie,	za	mały	prześwit	mostów,	blokowanie	przepływu),
-			przerwaniem	lub	przelaniem	się	wód	przez	wały	przeciwpowodziowe,
-		złym	stanem	lub	niewłaściwą	gospodarką	wodną		na	obiektach	hydrotechnicznych.

	 Skutki	powodzi	można	znacznie	ograniczyć	poprzez	prawidłowe	funkcjonowanie	urządzeń	hydrotechnicznych,	
				którymi	są:
-			wały	przeciwpowodziowe,
-			wielofunkcyjne	zbiorniki	retencyjne,	
-			suche	zbiorniki	przeciwpowodziowe,
-			kanały	ulgi	i	bramy	przeciwpowodziowe,
-			poldery	i	przepompownie,
-			zbiorniki	małej	retencji.	

Krzysztof	Kitowski

Zagospodarowanie		przestrzenne	
i	jego	rola	w	ochronie	przeciwpowodziowej

MUROWANY	I	ZIEMNY	WAŁ	PRZECIWPOWODZIOWY	 SUCHY	ZBIORNIK	PRZECIWPOWODZIOWY	W	STRONIU	ŚLĄSKIM
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Nie	mniej	ważne	w	skutecznej	ochronie	przeciwpowodziowej	jest:	
-	właściwe	przygotowanie	koryt	rzecznych,
-	ograniczenie	zabudowy	na	terenach	zalewowych,
-	właściwe	prognozowanie	zjawisk	hydro-meteorologicznych,
-	odpowiednio	wczesne	ostrzeganie,
-	przywracanie	naturalnych	obszarów	zalewowych	rzek,
-	zwiększenie	lesistości	w	zlewni	cieków	oraz	właściwa	agrotechnika,
-	bardzo	ważne	są	również	odpowiednie	uregulowania	prawne	i	finansowe.

NOWY	BUDYNEK	MIESZKALNY	WYBUDOWANY	W	BEZPOŚREDNIM	SĄSIEDZTWIE	RZEKI		

	 Zagospodarowanie		powierzchni	tere-
nu	pełni	bardzo	ważną	rolę	w	formowaniu	się	
odpływu	ze	zlewni	 i	kształtowaniu	 fali	powo-
dziowej.	 Zabudowa	 i	 uszczelnianie	 podłoża	
kosztem	 terenów	 leśnych,	 rolnych	 i	 podmo-
kłych	 	 powoduje	 	 zmniejszanie	 naturalnej	
retencji.	W	czasie	opadów	deszczu	wpływa	to	
na	 zwiększenie	 i	 przyśpieszenie	 spływu	
powierzchniowego,	 	 powodując	 	 gwałtowny	
przybór	wód	w	kanalizacji	deszczowej,		rowach	
melioracyjnych,	rzekach	 i	potokach.	 	W	takiej	
sytuacji	 odbiorniki	 wód	 mają	 za	 małą	
przepustowość	 do	 	 przejęcia	 i	 transformacji	 	
wezbrania,	 co	 powoduje	 wzrost	 stanów	 wód	
i	przepływów,		podtopienia,		erozję	gleby,	koryt	
i	 brzegów	 rzecznych	 	 oraz	 ich	 zamulanie.	
W	 oczywisty	 sposób	 wpływa	 to	 na	 wzrost	
zagrożenia	 powodziowego.	 Szacuje	 się,	 że	

w	zlewni	o	naturalnym	pokryciu	terenu	udział		spływu	powierzchniowego	w	obiegu	wody	to	10%,	parowania	40%,	a	infiltracji	do	
gruntu	i	gleby	to	ok.	50%.	Wraz	ze	wzrostem	zabudowy	zlewni	proporcje	te	ulegają	odwróceniu.	 	Przy	udziale	powierzchni	
nieprzepuszczalnej	do	ponad	75%	-	na	spływ	powierzchniowy	przypada	55%	wód	deszczowych,	parowanie	30%	a	infiltrację	 	
15%.	 Stratom	 powodziowym	 można	 przeciwdziałać	 poprzez	 ograniczanie	 zabudowy	 na	 terenach	 zalewowych	
i	 bezodpływowych	 lub	 stosując	 indywidualne	 środki	 ochrony	 przed	 powodzią.	 Poza	 strefą	 przepływu	wód	powodziowych,	
można	lokalizować	różne	obiekty,	w	tym	mieszkalne.	Powinny	jednak	spełniać	określone	wymagania	(brak	piwnic,	budynki	na	
palach	lub	nasypach,	 	poziom	podłogi	w	mieszkaniu	powyżej	powodzi	miarodajnej	-	zazwyczaj	powodzi	stuletniej).	W	takiej	
strefie	nie	należy	lokalizować	budynków	użyteczności	publicznej,	jak:	 	szkoły,	przedszkola,	szpitale,	domy	opieki	społecznej,	
ośrodki	kultury		itp.
	 W	wielu	krajach	nie	ma	administracyjnych	zakazów	zabudowy	dolin	rzecznych.	Szanuje	się	 	prawo	własności	 i	nie	
przeszkadza	 w	 podejmowaniu	 decyzji.	 Jednak	 państwa	 starają	 się	 skłaniać	 obywateli	 do	 niepodejmowania	 takich	 decyzji	
i	uświadamiać	o	zagrożeniu.		Między	innymi		w	tym	celu	opracowuje	się	i	udostępnia	mapy	zagrożenia	i	ryzyka	powodziowego.	

3.	MAPY	ZAGROŻENIA	POWODZIOWEGO

				3.1.	Studia	ochrony	przed	powodzią
	 Do	 czasu	opracowania	map	zagrożenia	 i	 ryzyka	powodziowego,	 	 przewidzianych	w	Dyrektywie	powodziowej	Unii	
Europejskiej,	 	podstawową	informacją	o	zagrożeniu	powodziowym,	 	kierunkach	ochrony	przed	powodzią	oraz	wprowadzania	
ograniczeń	dla	potrzeb	planowania	przestrzennego	stanowią	studia	ochrony	przeciwpowodziowej,	których	obowiązek	realizacji	
nałożyła	na	dyrektorów	regionalnych	zarządów	gospodarki	wodnej	Ustawa	z	dnia	18	lipca	2001	r.	Prawo	wodne	(Dz.U.	z	2001	r.	
Nr	115,	poz.1229	z	późn.	zm.	–	Art.79,	ust.2.	W	zależności	od	sposobu	zagospodarowania	terenu	oraz	ukształtowania	tarasów	
zalewowych,	terenów	depresyjnych	i	bezodpływowych,	dokonuje	się	w	nich	podziału	obszarów	zagrożenia	powodzią	na:
1.	obszary,	wymagające	ochrony	przed	zalaniem	z	uwagi	na	ich	zagospodarowanie,	wartość	gospodarczą	lub	kulturową;
2.	obszary,	służące	przepuszczeniu	wód	powodziowych,	zwane		„obszarami	bezpośredniego	zagrożenia	powodzią”;
3.	obszary	potencjalnego	zagrożenia	powodzią.
	
	 Regionalny	 Zarząd	 Gospodarki	 Wodnej	 we	 Wrocławiu	 w	 latach	 2003-2008,	 	 przy	 dużym	 wsparciu	 finansowym	
Europejskiego	Banku	Inwestycyjnego	i	Biura	Pełnomocnika	Rządu	ds.	Programu	„Odra	2006”	zrealizował	studia	ochrony	przed	
powodzią	dla	zlewni	rzek:	 	Nysy	Kłodzkiej	do	wodowskazu	Bardo,	Nysy	Kłodzkiej	od	wodowskazu	Bardo	do	ujścia	do	Odry,	 	
górnego	Bobru	do	zbiornika	Pilchowice,	Kwisy,	Bystrzycy	oraz	 	Kaczawy.	Kolejność	opracowywanych	studiów	ochrony	przed	
powodzią	 uwzględniała	 hierarchię	 pilności,	 wynikającej	 z	 dokonanego	 rozpoznania	 zagrożenia	 powodziowego	 w	 dolinach	
rzecznych,	strat	powodziowych	i	zasięgów	zalewów	powodzi	historycznych.	Postęp	prac	był	limitowany	pozyskanymi	środkami	
finansowymi.	 Studia	ochrony	przeciwpowodziowej	opracowane	w	RZGW	we	Wrocławiu	 składają	 się	 z	dwóch	zasadniczych	
części:

Część	 I.	 Pomiary	 geodezyjne	 dla	 potrzeb	 studium	 (przekroje	 poprzeczne,	 profile	 podłużne	 koryt	 i	 obwałowań,	 obiekty	
hydrotechniczne	i	komunikacyjne,	mapy).
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Część	II.	Studium	ochrony	przed	powodzią.
1.	Hydrologia	wielkich	wód.
2.	Inwentaryzacja	i	ocena	aktualnego	stanu	zabudowy	i	zagrożenia	powodziowego.	
3.	Koncepcje	zwiększenia	stopnia	zabezpieczenia	przed	powodzią	zlewni.
				A.	Koncepcje	zwiększenia	stopnia	zabezpieczenia	przed	powodzią	dolin	głównych	rzek:	
									Wariant	I	-	Ochrona	bierna	(regulacja,	obwałowania,	zagospodarowanie		przestrzenne,		gospodarka	leśna,	rolna,	inne).
									Wariant	II	-	Ochrona	bierna	i	czynna	(regulacja,	obwałowania,	zbiorniki,	inne).
	 	B.	Ogólny	 program	 przedsięwzięć	modernizacyjno–inwestycyjnych	 dla	 pozostałych	większych	 cieków	 z	 uwzględnieniem	
													hierarchii	pilności.
				C.	Wytyczne	dla	potrzeb	planowania	przestrzennego	w	zakresie	zagospodarowania	zlewni.
4.	Wyciągi	ze	studium
				A.	Obszary	bezpośredniego	zagrożenia	powodzią.
				B.	Obszary	potencjalnego	zagrożenia	powodzią.
				C.	Obszary	o	szczególnym	znaczeniu	przewidziane	do	ochrony.
	 Mapy	z	obszarami	bezpośredniego	i	potencjalnego	zagrożenia	oraz	obszarami	podlegającymi	szczególnej	ochronie	wraz	
z	kierunkami	działań	ochronnych,	po	zaopiniowaniu	przez	 rady	gmin,	powiatów	 i	 sejmiki	wojewódzkie	zostały	przekazane	
organom	 samorządowym	 i	 rządowym	 do	 wykorzystania	 i	 wdrażania.	 Dają	 one	 podstawę	 do	 weryfikacji	 planów	
zagospodarowania	przestrzennego.
	 Na	obszarach	bezpośredniego	zagrożenia	powodziowego	(po	aktualizacji	Prawa	wodnego	w	2011	roku	–	szczególnego	
zagrożenia	powodzią)		-		zabrania	się	wykonywania	robót	i	czynności,	które	mogą	utrudnić	ochronę	przed	powodzią,	zwiększać	
zagrożenie	 powodziowe	 lub	 zagrażać	 jakości	 wód,	 w	 tym	 wznoszenia	 obiektów	 budowlanych,	 składowania	 materiałów,	
wprowadzania	 zmian	 ukształtowania	 terenu,	 sadzenia	 drzew,	 prowadzenia	 robót.	 Dyrektor	 RZGW	 w	 drodze	 decyzji	
administracyjnej	może	zwolnić	z	niektórych	zakazów.

	MAPA	Z	WYZNACZONYM	OBSZAREM	BEZPOŚREDNIEGO	ZAGROŻENIA	POWODZIOWEGO	DLA	RZEKI	NYSA	KŁODZKA	W	KŁODZKU

Wdrażanie	studiów	przeciwpowodziowych	do	planów	zagospodarowania	przestrzennego	napotyka	wiele	problemów,	dlatego,	
że:

-	 	 Część	 gmin	 posiada	 aktualne	 studia	 uwarunkowań	 kierunków	 zagospodarowania	 przestrzennego	 oraz	miejscowe	 plany	
zagospodarowania	przestrzennego.	Stąd	niechęć	gmin	do	aktualizowania	tych	dokumentów	z	uwagi	na	konieczność	ponoszenia	
znacznych,	dodatkowych	kosztów.

-	 	 Występuje	 konflikt	 z	 wcześniej	 uchwalonym	 w	 miejscowym	 planem	 zagospodarowania	 przestrzennego	 w	 zakresie	
zagospodarowania	dolin	rzecznych,	a	zakazami,	wynikającymi	z	Ustawy	Prawo	wodne.

-	 	 Na	 obszarach	 o	 gęstej,	 zwartej	 zabudowie	 często	 dochodzącej	 do	 koryta	 cieków	 wprowadza	 to	 duże	 utrudnienie	
w	funkcjonowaniu	tego	typu	miast,	wsi	czy	osiedli.	W	przypadku,	bowiem	budowy	nowych	obiektów,	modernizacji,	rozbudowy,	
przebudowy	czy	remontu	istniejących	obiektów	wymagane	jest	wydawanie	przez	dyrektora	regionalnego	zarządu	gospodarki	
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wodnej	indywidualnie	dla	każdego	obiektu	i	każdego	rodzaju	robót	decyzji	zwalniającej	od	zakazów,	przewidzianych	ustawą	
Prawo	wodne,	a	następnie	wydawanie	przez	właściwego	marszałka	województwa	pozwolenia	wodnoprawnego.	

-	 	Ustanowienie	w	planach	zagospodarowania	przestrzennego	obszarów	bezpośredniego	zagrożenia	powodzią	i	wynikających	
stąd	zakazów	wiąże	się	z	ograniczeniem	prawa	własności	działek,	usytuowanych	w	ich	granicach	oraz	znaczną	utratą	wartości	
tych	działek,	często	wcześniej	uznawanych	za	bardzo	atrakcyjne	tereny	rekreacyjne	i	budowlane.

-	 	 Wprowadzanie	 do	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	 gminy	 suchego	 zbiornika	 przeciwpowodziowego	 powoduje	
ograniczenia	 lub	 zmianą	 formy	 użytkowania	 tych	 terenów,	 a	 bardzo	 często	 zbiornik	 ma	 przyczynić	 się	 do	 poprawy	
bezpieczeństwa	przeciwpowodziowego	w	gminach	położonych	w	dalszym	biegu	rzeki.

3.2.	Mapy	terenów	zalewowych

W	 zlewniach	 rzek,	 gdzie	 nie	 opracowano	 studiów	 przeciwpowodziowych	 wykorzystuje	 się	 mapy	 terenów	 zalewowych	
opracowywane	 przy	 okazji	 różnych	 innych	 prac	 i	 projektów.	 Między	 innymi	 RZGW	we	Wrocławiu	 przekazało	 właściwym	
jednostkom	samorządowym,	rządowym	oraz	zainteresowanym	organizacjom:

•	Atlas	terenów	zalewowych	Odry	na	terenie	województwa	dolnośląskiego	 	-	opracowany	w	2007	roku”	przez	WWF	Polska	
				i	RZGW	we	Wrocławiu	w	ramach	projektu	„Bezpieczna	gmina	nad	Odrą”

•	Mapy	 terenów	zalewowych	w	dolinie	Odry	dla	województwa	 lubuskiego	 i	opolskiego	 -	 	opracowane	w	 latach	2008-2009	
	 	 	w	Ośrodku	Koordynacyjno-Informacyjnym	Ochrony	Przeciwpowodziowej	RZGW	we	Wrocławiu	przy	współpracy	Biura	Prac
				Studialnych	z	Wrocławia.

•	Zasięgi	zalewów	rzek	kontrolowanych	na	obszarze	RZGW	we	Wrocławiu	przy	uwzględnieniu	Q1%	i	Q10%”	–	opracowane	na	
zlecenie	RZGW	we	Wrocławiu	 przez	 IMGW	Oddział	we	Wrocławiu	w	 2003	 roku.	 Są	 to	mapy	wykorzystywane	 dla	 potrzeb	
planowania	 przestrzennego	 i	 udzielania	 informacji	 o	 orientacyjnych	 zasięgach	 zalewów	 powodziowych	 dla	 pozostałych	
większych	cieków	z	obszaru	działania	RZGW	we	Wrocławiu	(Bóbr	poniżej	zbiornika	Pilchowice,	Mała	Panew,	Nysa	Łużycka,	Ślęza,	
Widawa,	Oława	i	inne).	Stanowią	one		materiał	pomocniczy	z		orientacyjnymi	zasięgami	zalewów	powodziowych,	sporządzony	
w	oparciu	o	istniejące	materiały	archiwalne,	z	różnym	stopniem	aktualności	i	dokładności.

	 Mapy	 te,	można	wykorzystywać	 jako	materiał	 informacyjny,	 umożliwiający	 przeprowadzanie	 analiz	 i	 ocen	 ryzyka	
powodziowego	w	dolinach	rzek.	Pozwala	to	samorządom	na	podejmowanie	działań	organizacyjnych	i	edukacyjnych	dla:

	-	wprowadzania	ograniczeń	w	planowaniu	przestrzennym,
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-	 propagowania	 indywidualnych	 zabezpieczeń	 przeciwpowodziowych	 dla	 istniejących	 i	 planowanych	 obiektów	narażonych	
			na	zalanie,

-	przygotowania	i	wdrażania	lokalnych	systemów	ostrzeżeń	przeciwpowodziowych,

	-	doskonalenia	zasad	postępowania	oraz		reagowania	społeczeństwa		w	czasie	zagrożenia	powodziowego.

	Przykładowa	mapa	terenu	zalewowego		rzeki	Odry

3.3.	Dyrektywa	powodziowa

		 Według	znowelizowanego	w	marcu	2011	roku	Prawa	wodnego,	organem	odpowiedzialnym	za	opracowanie	w	Polsce:

-	 	wstępnej	oceny	ryzyka	powodziowego	(do	22	grudnia	 	2011	r.),	-	 	map	zagrożenia	i	ryzyka	powodziowego	(do	22	grudnia	
2013	r.),	 -	planu	zarządzania	ryzykiem	powodziowym	dla	obszaru	dorzeczy	(do	22	grudnia	 	2015	r.)	 jest	Prezes	Krajowego	
Zarządu	Gospodarki	Wodnej.	Decyzją	Prezesa	KZGW	wstępną	ocenę	zagrożenia	powodziowego	oraz	w/w	mapy	opracowuje	
IMGW.		Na	6	miesięcy	przed	terminem	wykonania	wstępnej	oceny	ryzyka	powodziowego,		Prezes	KZGW		przekazuje	jej	projekt	
właściwym	wojewodom	i	marszałkom	województw.		Mapy	zagrożenia	i	ryzyka	powodziowego	na	6	miesięcy	przed	terminem	ich	
przygotowania	 Prezes	 KZGW	 przekazuje	 dyrektorom	 RZGW,	 Głównemu	 Geodecie	 Kraju,	 Głównemu	 Inspektorowi	 Ochrony	
Środowiska,	 dyrektorowi	 Rządowego	 Centrum	 Bezpieczeństwa.	 Dyrektorzy	 RZGW	przekazują	 je	 dalej	 w	 regionie	wodnym	
właściwym	dyrektorom	żeglugi	śródlądowej,	wojewodom,	marszałkom,		starostom,	wójtom,	burmistrzom	i	prezydentom	miast	
oraz	właściwym	komendantom	wojewódzkim	i	powiatowym	(miejskim)	Państwowej	Straży	Pożarnej.

	 Przedstawione	na	mapach	granice	obszarów	narażonych	na	niebezpieczeństwo	powodzi	będą	uwzględniane	w:

•	koncepcji	zagospodarowania	przestrzennego	kraju,

•	planie	zagospodarowania	przestrzennego	województwa,

•	studium	uwarunkowań	i	zagospodarowania	przestrzennego	gminy,

•	miejscowym	planie	zagospodarowania	przestrzennego.	

	 W	 terminie	 18	 miesięcy	 od	 otrzymania	 map	 zagrożenia	 i	 ryzyka	 powodziowego,	 wojewodowie,	 marszałkowie,	 	
starostowie,	wójtowie,	burmistrzowie	i	prezydenci	miast	mają	uwzględnić	te	obszary	w	planach	i	studiach	zagospodarowania	
przestrzennego.	Koszty	wprowadzenia	 tych	 zmian	ponosić	 będą	odpowiednio	budżety	właściwych	 gmin	 albo	województw.	
Granice	tych	obszarów	mają	być	także	uwzględniane	przy	wydawaniu	decyzji	o	lokalizacji	inwestycji	celu	publicznego	lub	decyzji	
o	warunkach	zabudowy.

4.		PODSUMOWANIE

	 Dla	 rozwiązania	 problemów	 ujawnionych	 przez	 kolejne	 powodzie,	 	 konieczna	 jest	 ścisła	współpraca	 specjalistów	
z	różnych	dziedzin.	Zintegrowany	system	ochrony	przeciwpowodziowej	musi	bowiem	uwzględniać	naturalne	procesy	i	zjawiska,	
w	 tym	 zmiany	 klimatyczne	 oraz	 obejmować	 również	 działania	 z	 zakresu	 planowania	 przestrzennego	 oraz	 planowania	 na	
szczeblu	lokalnym,	również	w	gospodarce	leśnej	i	rolnictwie.

	 Techniczne	 urządzenia	 ochrony	 przed	 powodzią,	 takie	 jak	 zbiorniki,	 obwałowania,	 kanały	 ulgi	 czy	 poldery	
przeciwpowodziowe	 	poprawiają	bezpieczeństwo	 	ale	nie	dają	pełnego	zabezpieczenia,	zwłaszcza	w	przypadku	wystąpienia	
zdarzeń	ekstremalnych.	Niestety	zagrożenie	poniżej	takich	obiektów	nadal	 istnieje,	co	daje	tylko	złudzenie	pełnej	gwarancji	
ochrony.	Wraz	z	realizacją	systemowych	inwestycji	przeciwpowodziowych	należy	dbać	o	 	pozostawianie	rzekom	otwartych,	
naturalnych	terenów	zalewowych.	Nie	należy	zabudowywać	dolin	rzecznych	i	ograniczać	naturalnej	retencji,		które	przyśpieszają	
odpływ	powierzchniowy.	 	Część	tych	działań	można	realizować	we	własnym	zakresie	np.	poprzez	nieuszczelnianie	podwórek,	
zachowywanie	 terenów	 zielonych	 i	 podmokłych,	 retencję	 wód	 opadowych,	 wprowadzanie	 wód	 opadowych	 do	 gleby,	
wprowadzanie	zielonych	dachów	na	 	budynkach.	Wskazane	byłoby	wspieranie	przez	Państwo	takich	rozwiązań,	np.	poprzez	 	
przyśpieszanie	procedur	administracyjnych,		wprowadzanie	ulg	podatkowych	czy	ubezpieczeniowych.
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Praktyczne	aspekty	związane	z	zarządzaniem	
spółką	wodną	-	kwestie	członkowskie

	 W	niniejszym	artykule	podzielę	się	 spostrzeżeniami,	które	są	efektem	wieloletniej	współpracy	z	kilkudziesięcioma	
spółkami	 wodnymi	 w	 całym	 kraju.	 Spółki	 ,	 którymi	mam	 okazję	 współpracować	 są	 podmiotami	 istniejącymi	 od	wielu	 lat
i	aktywnie	zajmującymi	się	swoimi	statutowymi	zadaniami.

1	 Spółki	 wodne	 są	 formami	 organizacyjnymi,	 które	 nie	 działają	 w	 celu	 osiągnięcia	 zysku 	 i	 są	 organizacjami	
2 	3samorządnymi	 	i	samofinansującymi .	Powyższe	zasady	są	z	jednej	strony	szczytne	i	godne	wdrażania	we	wszystkich	obszarach,	

gdzie	poprzez	zrzeszenie	się	osób	zainteresowanych	można	lepiej	 i	 taniej	osiągać	wspólne	cele,	powoduje	 jednak	określone	
problemy	i	zagrożenia.	Jedynie	nieliczne	spółki,	a	także	nie	wszystkie	związki	spółek	wodnych	stać	na	zatrudnianie	etatowych	
pracowników	 i	 korzystanie	 z	 rozwiązań	 informatycznych.	 Również	 funkcje	 w	 zarządzie	 spółki	 zazwyczaj	 sprawowane	 są	
społecznie.	 	 Podstawowym	zakresem	–	w	praktyce	 najczęstszym	 -	 działalności	 spółki	wodnej	 jest	 utrzymywanie	 urządzeń	

4melioracyjnych .	W	tym	celu	spółka	wodna	opracowuje	budżet,	ustala	harmonogram	prac	oraz	określa	wysokość	składek.	Zarząd	
spółki	wodnej	w	szczególności	musi	egzekwować	od	członków	spółki	realizowanie	przez	nich	obowiązku	wnoszenia	składek	

5 6i	innych	świadczeń .	Ponadto	następca	prawny	członka	spółki	wodnej	wstępuje	w	jego	prawa	i	obowiązki	z	mocy	ustawy .

	 W	 praktyce	 połączenie	 powyższych	 elementów	 prowadzi	 do	 zjawisk	 niebezpiecznych	 dla	 istnienia	 a	 co	 najmniej	
prawidłowego	 funkcjonowania	 spółki	 wodnej.	 Brak	 etatowych	 pracowników	 biurowych,	 częste	 zmiany	 zarządu,	 napięcia	
w	spółce	związane	z	ustalaniem	harmonogramu	prac	i	wysokości	składek	członkowskich	prowadzą	do	obniżania	się	skłonności	
członków	spółki	do	ponoszenia	świadczeń	na	jej	rzecz.	Powyższe	prowadzi	do	konfliktów,	które	są	nieuchronne	wszędzie	tam,	
gdzie	spotykają	się	sprzeczne	interesy.	Coraz	częściej	zdarza	się,	 iż	szukanie	drogi	do	uchylenia	się	od	obowiązku	opłacania	
składek	członkowskich	jest	drogą	do	zdobycia	sobie	popularności	wśród	lokalnej	społeczności.		

	 Wyżej	opisane	zjawiska	nasilają	się	wraz	z	wiekiem	spółki	–	z	jednej	strony	lokalna	społeczność	„zapomina”	po	co	spółka	
została	powołana,	z	drugiej	zaś	jej	członkami	zostają	następcy	prawni	–	spadkobiercy,	nabywcy	gruntów	-	pierwotnych	członków	
–	założycieli.	Im	dłużej	funkcjonuje	spółka	tym	mniej	dokumentów	posiada	w	swoich	archiwach.	W	zasadzie	niemożliwym	jest	
dotarcie	do	dokumentów	założycielskich,	deklaracji	członkowskich,	itp.	Ustalanie	następców	prawnych	członków	spółki	wodnej	
bardzo	często	odbywa	się	w	sposób	nieformalny	–	ktoś	coś	powiedział,	 zadzwonił,	ktoś	 inny	się	dowiedział	o	 takim	 fakcie.	
W	efekcie	nawet	zainteresowanej	i	obdarzonej	dobrą	wolą	osobie,	która	chciałby	wiedzieć	z	jakiego	tytułu	ma	płacić	składki	
bardzo	trudno	jest	to	wyjaśnić	a	już	dowieść	tego	faktu	często	nie	sposób.

	 Nie	 bez	 znaczenia,	 jeśli	 chodzi	 o	 braki	 w	 dokumentacji	 spółki	 wodnej,	 oraz	 brak	 jej	 motywacji	 jeśli	 chodzi	
o	archiwizowanie	i	dbanie	o	kompletność	dokumentów,	jest	pewien	chaos	związany	ze	sposobem	rozwiązywania	na	tym	tle	
sporów	związany	z	zapisami	w	ustawie	prawo	wodne	oraz	ich	interpretacją.	Art.	170	ust.	5	Ustawy	Prawo	Wodne	mówi,	iż	„do	
egzekucji	 składek	 i	 świadczeń,	 o	 których	mowa	w	 ust.	 1,	 na	 rzecz	 spółki	wodnej	 stosuje	 się	 odpowiednio	 przepisy	 o	 egzekucji	
należności	podatkowych.”	 Jeszcze	do	niedawna	urzędy	skarbowe	uznawały,	 iż	spółka	wodna	uprawniona	 jest	do	wydawania	
tytułu	egzekucyjnego,	który	może	stanowić	podstawę	do	egzekucji	prowadzonej	przez	urząd	skarbowy.	Takie	rozwiązanie	było	
wygodne	z	punktu	widzenia	spółek	wodnych	ale	w	żaden	sposób	nie	motywowało	ich	do	dbania	o	dokumentację	jak	również	
właściwe	informowanie	członków	o	swojej	działalności.	W	efekcie	w	wielu	spółkach	na	pewien	bałagan	będący	efektem	braków	
technicznych	i	sprzętowych	nałożyło	się	przyzwyczajenie	do	silnej	pozycji	spółki	wobec	jej	członka.		

7	 Jak	wskazuje	bieżące	orzecznictwo 	spór	o	to,	czy	składka	członkowska	jest	należna	i	w	jakiej	wysokości,	powinien	
zostać	 rozstrzygnięty	 przez	 sąd	 cywilny.	 Dopiero	 wyrok	 sądu	 cywilnego	 jest	 tytułem	 egzekucyjnym	 uprawniającym	 do	
przymusowego	ściągnięcia	składki.	Takie	rozwiązanie	wydaje	się	właściwe	–	spółki	wodne	podlegają	tylko	niewielkiej	kontroli	ze	

8strony	starosty .	Pozostawienie	w	rękach	spółki	nie	mającej	fachowej	kadry	tak	daleko	idących	uprawnień	jak	wydawanie	tytułów	
egzekucyjnych	zapewne	nie	byłoby	właściwe.	W	efekcie	spółka	wodna	chcąc	wejść	w	spór	ze	swoim	członkiem,	który	zazwyczaj	
sprowadza	się	do	powództwa	o	zapłatę	musi	postępować	jak	każda	strona	zwykłego	procesu	cywilnego.	Tutaj	należy	zwrócić	

9uwagę	na	 generalną	 zasadę	kodeksu	 cywilnego,	 która	 zobowiązuje	 stronę	 sporu	do	udowodnienia	 swoich	 twierdzeń .	Tym	
samym	to	spółka	wodna	występując	na	drogę	sądową	przeciwko	swojemu	członkowi	o	zapłatę	składki	powinna	dowieść	nie	
tylko,	że	jest	on	członkiem	ale	również	jaki	areał	(od	tego	zazwyczaj	zależy	wysokość	składki)	jest	pod	opieką	spółki.	

	 Zebranie	dowodów	po	latach	zaniedbań	jest	czasochłonne,	kosztochłonne	a	czasem	wręcz	niemożliwe.	Stąd	generalny	
postulat	o	dbanie	przez	spółki	o	swoją	dokumentację.	Dokumentacja	powinna	być	prowadzona	dwutorowo	–	z	jednej	strony	
dotyczyć	powinna	członków	spółki	 jako	osób	–	powinny	być	archiwizowane	deklaracje	członkowskie	oraz	wszelkie	zmiany	

1				Art.	164	ust.	1	Ustawy	Prawo	Wodne
2				Art.	175	Ustawy	Prawo	Wodne
3				Art.	170	ust.	1	Ustawy	Prawo	Wodne
4				Art.	164	ust.	3	pkt	4	Ustawy	Prawo	Wodne
5				Art.	170	ust.	1	Ustawy	Prawo	Wodne
6				Art.	165	ust.	7	Ustawy	Prawo	Wodne
7				Wyrok	NSA	z	dnia	4	listopada	2009	sygn.	akt	II	GSK	557/2009;	Postanowienie	Sądu	Najwyższego	z	dnia	11	sierpnia	2004,	sygn.	akt	II	CK	481/2003
8				Art.	178,179,180	Ustawy	Prawo	Wodne
9				Art.	6	Kodeku	Cywilnego
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związane	z	następstwem	prawnym	–	z	drugiej	zaś	w	układzie	działek,	często	bowiem	zdarza	się,	iż	w	następstwie	chociażby	
dziedziczenia	areał	będący	pod	opieką	spółki	staje	się	własnością	większej	liczby	osób	a	istotnym	jest	nie	tylko	to	czyim	on	się	
staje	ale	również	w	jakich	udziałach.	Systematyczne,	od	samego	powstania	spółki	prowadzenie	dokumentacji	nie	powinno	być	
szczególnie	trudne	i	czasochłonne,	zwłaszcza	jeśli	będzie	poparte	aktywną,	informacyjną	polityką	spółki.	Generalnie	bowiem	
ludzie	są	skłonni	płacić	swoje	zobowiązania	zwłaszcza	jeśli	wiążą	się	z	odnoszonymi	przez	nich	korzyściami	pod	warunkiem	
jednak	że	wiedzą	co	jest	ich	źródłem.

	 Problem	ściągalności	składek	członkowskich	przekłada	się	nie	tylko	na	możliwość	wykonania	przez	spółkę	zakładanego	
harmonogramu	 prac	 –	 których,	 oczywiście	 bez	 finansowania	 nie	 uda	 się	 przeprowadzić.	 Wskaźnik	 ściągalności	 składek	
członkowskich	bywa	jednym	z	kryteriów	ważnych	przy	staraniu	się	przez	spółkę	o	dotacje.	Jest	to	kryterium	rozsądne,	świadczy	
bowiem	o	skuteczności	i	jakości	działania	spółki.

	 Najważniejszym	 jednak	 powodem,	 dla	 którego	 spółka	 powinna	 dbać	 o	 ściągalność	 swoich	 składek	 jest	 w	 ogóle	
zachowanie	jej	bytu.	Spółka	wodna	nie	jest	przedsiębiorstwem,	które	jeśli	„skończy	mu	się	rynek“,	może	zmienić	grupę	swoich	
odbiorców	 czy	 branżę.	 Spółka	 wodna	 działa	 na	 określonym	 terenie	 z	 określoną	 społecznością	 lokalną.	 Zmniejszająca	 się	
ściągalność	składek	to	co	raz	mniej	wykonanych	prac	a	w	następstwie	 jeszcze	mniejsza	skłonność	członków	do	ponoszenia	
kolejnych	 wydatków.	 Z	 drugiej	 strony	 brak	 stanowczości	 w	 egzekwowaniu	 należności	 spółek	 a	 zwłaszcza	 błędnie	
przeprowadzone	i	przegrane	postępowania	sądowe	to	jasny	sygnał,	który	w	niewielkiej	społeczności	szybko	się	rozejdzie,	„płacić	
nie	trzeba...“	

LP

NUMER DZIAŁKI

DATA WŁĄCZENIA DO SPÓŁKI

POWIERZCHNIA

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ

DANE CZŁONKA SPÓŁKI DEKLARUJĄCEGO PRZYSTĄPIENIE

DATA ZMIANY WŁAŚCICIELA

POWÓD ZMIANY

DANE NASTĘPCY PRAWNEGO CZŁONKA SPÓŁKI

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO NASTĘPSTWO PRAWNE

DATA ZMIANY WŁAŚCICIELA

POWÓD ZMIANY

DANE NASTĘPCY PRAWNEGO CZŁONKA SPÓŁKI

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO NASTĘPSTWO PRAWNE

. . . . . .

LICZBA PORZĄDKOWA

DANE GEODEZYJNE DZIAŁKI

DATA, KIEDY DANY TEREN OBJĘTY ZOSTAŁ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

WIELKOŚĆ FIZYCZNA

DANE TELEADRESOWE OSOBY WSTĘPUJĄCEJ DO SPÓŁKI

DATA, KIEDY ZMIENIŁA SIĘ WŁASNOŚĆ DZIAŁKI 

SPADEK, SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ITP.

DANE TELEADRESOWE NASTĘPCY PRAWNEGO CZŁONKA SPÓŁKI

DATA, KIEDY ZMIENIŁA SIĘ WŁASNOŚĆ DZIAŁKI 

SPADEK, SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ITP.

DANE TELEADRESOWE NASTĘPCY PRAWNEGO CZŁONKA SPÓŁKI

PROPONUJĘ ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW W FORMIE PAPIEROWEJ W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM. 

PRZYKŁADOWY ZAPIS W TYM POLU MÓGŁBY WYGLĄDAĆ NASTĘPUJĄCO: SEGREGATOR XX POZYCJA YY

PROPONUJĘ ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW W FORMIE PAPIEROWEJ W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM. 

PRZYKŁADOWY ZAPIS W TYM POLU MÓGŁBY WYGLĄDAĆ NASTĘPUJĄCO: SEGREGATOR XX POZYCJA YY

PROPONUJĘ ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW W FORMIE PAPIEROWEJ W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM. 

PRZYKŁADOWY ZAPIS W TYM POLU MÓGŁBY WYGLĄDAĆ NASTĘPUJĄCO: SEGREGATOR XX POZYCJA YY

NAZWA KOLUMNYNAZWA KOLUMNYNAZWA KOLUMNY PROPONOWANA TREŚĆ POLAPROPONOWANA TREŚĆ POLAPROPONOWANA TREŚĆ POLA
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Regionalny	Zarząd	Gospodarki	Wodnej	we	Wrocławiu

Barbara	Mońka

Planowanie	w	gospodarowaniu	wodami	
jako	instrument	zarządzania	zasobami	wodnymi

1.	WSTĘP
	 Zgodnie	z	ustawą	Prawo	wodne	z	dnia	18	lipca	2001	r.	(tekst	jednolity	Dz.	U.	z	2005	r.	Nr	239,	poz.	2019	z	późn.	zm.)	
zarządzanie	zasobami	wodnymi	służy	zaspokajaniu	potrzeb	ludności	i	gospodarki,	ochronie	wód	i	środowiska	związanego	z	tymi	
zasobami	i	jest	realizowane	z	uwzględnieniem	podziału	państwa	na	obszary	dorzeczy	oraz	regiony	wodne,
	w	szczególności	w	zakresie:
1)	zapewnienia	odpowiedniej	ilości	i	jakości	wody	dla	ludności;
2)	ochrony	zasobów	wodnych	przed	zanieczyszczeniem	oraz	niewłaściwą	eksploatacją;
3)	utrzymywania	lub	poprawy	stanu	ekosystemów	wodnych	i	od	wody	zależnych;
4)	ochrony	przed	powodzią	oraz	suszą;
5)	zapewnienia	wody	na	potrzeby	rolnictwa	oraz	przemysłu;
6)	zaspokojenia	potrzeb	związanych	z	turystyką,	sportem	oraz	rekreacją;
7)	tworzenia	warunków	dla	energetycznego,	transportowego	oraz	rybackiego	wykorzystania	wód.	

	 Konsekwencją	włączenia	Polski	w	struktury	Unii	Europejskiej	jest	m.	in.	konieczność	wdrożenia	postanowień	dyrektyw	
unijnych,	w	tym	Ramowej		Dyrektywy	Wodnej	(RDW)	oraz	Dyrektywy	Powodziowej	(DP).	

	 RDW	 ustanawiająca	 ramy	 wspólnotowego	 działania	 w	 dziedzinie	 polityki	 wodnej	 została	 przyjęta	 w	 dniu	
23	października	2000	r.	przez	Parlament	Europejski	 i	Radę	Unii	Europejskiej.	Dyrektywa	2000/60/WE	zwana	RDW	weszła	
w	życie	22	grudnia	2000	r.	stanowiąc	istotny	krok	w	kierunku	zrównoważonego	wykorzystywania	zasobów	wodnych.	Zakłada	
ona	konieczność	integracji	ochrony	zasobów	wodnych	i	zarządzania	nimi	poprzez	wprowadzenie	koncepcji	zintegrowanego	
zarządzania	dorzeczami	z	uwzględnieniem	potrzeb	wszystkich	użytkowników,	w	oparciu	o	istniejące	zasoby	wód	podziemnych	
i	powierzchniowych.	RDW	rozszerza	zakres	ochrony	z	ilości	i	jakości	zasobów	wodnych	również	na	ekosystemy	od	wody	zależne	
oraz	promuje	 ekologiczne,	 holistyczne	podejście	 do	 oceny	 stanu	wód	 i	 planowanie	 na	poziomie	dorzeczy,	 zgodne	 z	 zasadą	
zrównoważonego	rozwoju.	Ramowa	Dyrektywa	stanowi,	iż	„woda	nie	jest	produktem	handlowym	takim	jak	każdy	inny,	ale	raczej	
dziedziczonym	dobrem,	które	musi	być	chronione,	bronione	i	traktowane	jako	takie”.	

	 Główny	 cel	 Ramowej	 Dyrektywy	 Wodnej	 to	 osiągnięcie	 dobrego	 stanu	 chemicznego	 i	 biologicznego	 wód	
powierzchniowych	oraz	dobrego	 stanu	 chemicznego	 i	 ilościowego	wód	podziemnych	w	 terminie	do	2015	 r.	we	wszystkich	
krajach	członkowskich	Unii	Europejskiej.	Termin	ten	może	zostać	wydłużony	do	2021	r.	 lub	do	2027	r.	w	przypadkach,	gdy	
warunki	naturalne,	techniczne	i	ekonomiczne	uniemożliwiają	jego	osiągnięcie	w	pierwszym	cyklu	wdrażania	Dyrektywy.	

	 Celem	 RDW	 jest	 również	 zapewnienie	 obecnym	 i	 przyszłym	 pokoleniom	 dostępu	 do	 wody	 dobrej	 jakości	 oraz	
umożliwienie	 korzystania	 z	 niej	 przez	 przemysł	 i	 rolnictwo,	 przy	 jednoczesnej	 ochronie	 środowiska	 przyrodniczego	m	 in.	
poprzez	zapobieganie	dalszemu	pogarszaniu	się	stanu	ekosystemów	wodnych	oraz	ochronie	i	poprawie	ich	stanu,	a	także	stanu	
ekosystemów	 lądowych	 i	 terenów	 podmokłych	 bezpośrednio	 uzależnionych	 od	 ekosystemów	 wodnych,	 propagowanie	
zrównoważonego	użytkowania	wód,	zapewnianie	stopniowego	ograniczenia	zanieczyszczenia	wód	podziemnych	oraz	dążenie	
do	zmniejszenia	skutków	powodzi	i	suszy.

	 Zapisy	Ramowej	Dyrektywy	Wodnej	zostały	przetransponowane	do	polskiego	prawodawstwa	w	szczególności	przy	
pomocy	ustawy	z	dnia	18	lipca	2001	r.	Prawo	wodne,	ustawy	z	dnia	27	kwietnia	2001	r.	Prawo	ochrony	środowiska	(Dz.	U.	z	2001	r.	
Nr	62,	poz.	627	z	późn.	zm.),	ustawy	z	dnia	7	czerwca	2001	r.	O	zbiorowym	zaopatrzeniu	w	wodę	i	zbiorowym	odprowadzaniu	
ścieków	(Dz.	U.	z	2001	r.	Nr	72,	poz.	747	z	późn.	zm.)	oraz	aktów	wykonawczych	do	tych	ustaw.	

	 Organem	koordynującym	i	odpowiedzialnym	za	wdrażanie	RDW	jest	Prezes	Krajowego	Zarządu	Gospodarki	Wodnej	
podległy	 Ministrowi	 Środowiska.	 Na	 Poziomie	 regionów	 wodnych	 działania	 te	 realizują	 dyrektorzy	 siedmiu	 regionalnych	
zarządów	gospodarki	wodnej	(RZGW).	W	procesie	wdrażania	zapisów	RDW	Prezes	Krajowego	Zarządu	Gospodarki	Wodnej	
współpracuje	z	ministrami	właściwymi	do	spraw	rolnictwa,	zdrowia,	infrastruktury	i	gospodarki.	Istotny	jest	również	udział	
i	 współpraca	 z	 wszystkimi	 innymi	 instytucjami,	 których	 działalność	 związana	 jest	 w	 sposób	 bezpośredni	 lub	 pośredni	
z	gospodarką	wodną	(m.in.	GIOŚ,	WIOŚ,	IMGW,	PIG,	IOŚ,	IM,	SANEPID,	fundusze	ochrony	środowiska	i	gospodarki	wodnej,	urzędy	
wojewódzkie,	urzędy	marszałkowskie,	starostwa	powiatowe,	gminy,	zarządy	melioracji	i	urządzeń	wodnych).

2.	GOSPODAROWANIE	WODAMI	W	POLSCE
	 Ustawa	 Prawo	wodne	 reguluje	 zagadnienie	 gospodarowania	 wodami	 zgodnie	 z	 zasadą	 zrównoważonego	 rozwoju	
z	 zachowaniem	 zasady	 racjonalnego	 i	 całościowego	 traktowania	 zasobów	 wód	 powierzchniowych	 i	 podziemnych	 oraz	
z	uwzględnieniem	ich	ilości	i	jakości.

	 Gospodarowanie	 wodami	 uwzględnia	 również	 zasadę	 wspólnych	 interesów	 i	 jest	 realizowane	 tak,	 aby	 uzyskać	
maksymalne	korzyści	społeczne,	poprzez	współpracę	administracji	publicznej,	użytkowników	wód	i	przedstawicieli	lokalnych	
społeczności.	
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RYS.1
PODZIAŁ	
ADMINISTRACYJNY	
RZGW	
WE	WROCŁAWIU RYS.2		PODZIAŁ	NA	ZLEWNIE	BILANSOWE

	 Na	 obszarze	 działania	 RZGW	 we	 Wrocławiu	 wydzielono	 12	 jednostek	 bilansowych	 (Rys.	 2),	 które	 w	 60,5%	 są	
wykorzystywane	rolniczo	(grunty	orne	i	użytki	zielone),	34,5%	stanowią	lasy,	4%	obszary	zurbanizowane	i	wody,	zaś	1%	tereny	
podmokłe.	

4.1.	Zadania	Dyrektora	Regionalnego	Zarządu	Gospodarki	Wodnej	
Zadania	Dyrektora	RZGW	można	podzielić	na	trzy	grupy	związane	z:
-	planowaniem	w	gospodarowaniu	wodami,
-	gospodarowaniem	mieniem	Skarbu	Państwa	w	stosunku	do	wód	istotnych	do	kształtowania	zasobów	wodnych	oraz	ochrony	
przeciwpowodziowej.	W	ramach	gospodarowania	mieniem	Skarbu	Państwa	związanym	z	gospodarką	wodną,	realizuje	w	imieniu	
Prezesa	Krajowego	 Zarządu	 zadania	 związane	 z	 utrzymywaniem	wód	 lub	 urządzeń	wodnych	 oraz	 pełni	 funkcję	 inwestora	
w	zakresie	gospodarki	wodnej	w	regionie	wodnym,
-	wykonywaniem	kompetencji	organu	administracji	rządowej	niezespolonej.
Inne	kompetencje	wynikające	z	art.	4a	ustawy	Prawo	wodne	to	uzgadnianie:	
-	studium	uwarunkowań	i	kierunków	zagospodarowania	przestrzennego	gminy	oraz	strategii	rozwoju	województwa	w	zakresie
	zagospodarowania	obszarów	narażonych	na	niebezpieczeństwo	powodzi,
-	miejscowych	planów	zagospodarowania	przestrzennego	i	planów	zagospodarowania	przestrzennego	województwa	w	zakresie	
zagospodarowania	stref	ochronnych	ujęć	wody,	obszarów	ochronnych	zbiorników	wód	śródlądowych	i	obszarów	narażonych	na
niebezpieczeństwo	powodzi,
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	 Prowadzenie	 gospodarowania	 wodami	 w	 zgodzie	 z	 interesem	 publicznym,	 ma	 nie	 dopuszczać	 do	 wystąpienia	
możliwego	do	uniknięcia	pogorszenia	ekologicznych	 funkcji	wód	oraz	pogorszenia	 stanu	ekosystemów	 lądowych	 i	 terenów	
podmokłych	bezpośrednio	zależnych	od	wód.

3.	ORGANY	WŁAŚCIWE	W	SPRAWACH	GOSPODAROWANIA	WODAMI
Organami	właściwymi	w	sprawach	gospodarowania	wodami	są:
-		Minister	właściwy	do	spraw	gospodarki	wodnej	(obecnie	Minister	Środowiska),
-	Prezes	Krajowego	Zarządu	Gospodarki	Wodnej,	 jako	centralny	organ	administracji	 rządowej,	nadzorowany	przez	ministra
			właściwego	do	spraw	gospodarki	wodnej,
-	Dyrektor	regionalnego	zarządu	gospodarki	wodnej,	jako	organ	administracji	rządowej	niezespolonej,	podlegający	Prezesowi
			Krajowego	Zarządu	Gospodarki	Wodnej,
-		Wojewoda,
-		Organy	jednostek	samorządu	terytorialnego.		
	 Dyrektor	 regionalnego	 zarządu	 gospodarki	wodnej	 jest	 organem	administracji	 rządowej	 niezespolonej	właściwym	
w	sprawach	gospodarowania	wodami	w	regionie	wodnym	w	zakresie	określonym	ustawą.	Dyrektor	RZGW-wykonuje	swoje	
zadania	przy	pomocy	regionalnego	zarządu	gospodarki	wodnej.	

4.	REGIONALNY	ZARZĄD	GOSPODARKI	WODNEJ	WE	WROCŁAWIU	
	 Regionalny	Zarząd	Gospodarki	Wodnej	we	Wrocławiu	jest	państwową	jednostką	budżetową,	utworzoną	do	realizacji	
zadań	z	zakresu	gospodarowania	wodami	oraz	odpowiedzialną	za	wdrażanie	RDW	i	DP	na	poziomie	regionu	wodnego.	Jego	
obszarem	działania	jest	dorzecze	Odry	od	Kędzierzyna	Koźla	do	ujścia	Nysy	Łużyckiej,	dorzecze	Łaby	w	granicach	państwa	oraz	
część	dorzecza	Dunaju.	Obszar	działania	naszego	Zarządu	wynosi	39	480	km²	i	obejmuje	teren	województwa	dolnośląskiego	oraz	
część	województw:	śląskiego,	opolskiego,	lubuskiego	i	wielkopolskiego	(Rys.	1).	
	 RZGW	we	Wrocławiu	 zarządza	wodami	 na	 obszarze	 6-ciu	 regionów	wodnych:	 Środkowej	 Odry	w	 dorzeczu	 Odry,	
Morawy	w	dorzeczu	Dunaju	oraz	Izery,	Łaby	i	Ostrożnicy	(Upa),	Metuje	i	Orlicy	w	dorzeczu	Łaby.	Administruje	rzeką	Odrą	na	jej	
odcinku	od	Kędzierzyna-Koźla	(km	98+600)	do	ujścia	Nysy	Łużyckiej	(km	542+40),	jak	również	większymi	rzekami	środkowego	
dorzecza	Odry	takimi	jak:	Mała	Panew,	Nysa	Kłodzka,	Bystrzyca,	Kaczawa,	Bóbr,	Nysa	Łużycka	wraz	z	częścią	ich	dopływów	oraz	
potokami	górskimi.



-	 ustaleń	 lokalizacji	 inwestycji	 celu	 publicznego	 oraz	warunków	 zabudowy	w	 rozumieniu	 ustawy	 z	 dnia	 27	marca	 2003	 r.	
o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	przestrzennym	 (Dz.	U.	Nr	80,	 poz.	 717,	 z	 późn.	 zm.)	 –	 dla	przedsięwzięć	wymagających	
uzyskania	pozwolenia	wodnoprawnego,	do	wydania	którego	organem	właściwym	jest	marszałek	województwa	lub	dyrektor	
regionalnego	zarządu	gospodarki	wodnej.

4.2.	Uprawnienia	Dyrektora	RZGW	do	wydawania	rozporządzeń.	
Dyrektor	 RZGW	 posiada	 uprawnienia	 do	 wydawania	 rozporządzeń	 mających	 charakter	 aktów	 prawa	 miejscowego	 m.	 in.	
w	zakresie:
-	ustanawiania	stref	ochronnych	ujęć	wody,	
-ustanawiania	obszarów	ochronnych	zbiorników	wód	śródlądowych,
-	określenia	wód	wrażliwych	na	zanieczyszczenie	związkami	azotu	ze	źródeł	rolniczych	oraz	obszarów	szczególnie	narażonych,
-	wprowadzania	programów	działań	mających	na	celu	ograniczenie	odpływu	azotu	ze	źródeł	rolniczych,
-	ustanawiania	i	znoszenia	obwodów	rybackich,
-	czasowego	ograniczenia	w	korzystaniu	z	wód	w	przypadku	wprowadzenia	stanu	klęski	żywiołowej
-	ustalenia	warunków	korzystania	z	wód	regionu	wodnego.

Dodatkowe	kompetencje	Dyrektora	RZGW	wynikające	z	 	ustawy	o	udostępnianiu	informacji	o	środowisku	i	 jego	ochronie,	
udziale	społeczeństwa	w	ochronie	środowiska	oraz	ocenach	oddziaływania	na	środowisko	z	dnia	3.10.2008	r.(Dz.	U.	Nr	199,	poz.	
1227)	to:
-	wydawanie	pozwoleń	wodno-prawnych	na	szczególne	korzystanie	z	wód	lub	wykonywanie	urządzeń	wodnych	na	terenach	
zamkniętych,
-	 funkcje	 organu	 wyższego	 stopnia	 w	 rozumieniu	 Kodeksu	 postępowania	 administracyjnego	 w	 stosunku	 do	 starostów	
realizujących	zadania	zakresu	administracji	rządowej		(organ	odwoławczego	od	decyzji	wodno-prawnych),
-	uzgadnianie	granic	aglomeracji.

	 W	ramach	swoich	obowiązków	Dyrektor	RZGW	prowadzi	kataster	wodny	dla	regionów	wodnych	zlokalizowanych	na	
terenie	jego	działania.	Opis	systemu	informacyjnego	jakim	jest	kataster	wodny	jest	określony	w	art.	153	ustawy	Prawo	wodne.	
W	Dziale	I	katastru	wodnego	gromadzone	są	i	aktualizowane	liczne	dane	m.	in.	dotyczące	spółek	wodnych.	W	terminie	30	dni	od	
dnia	nabycia	przez	spółkę	osobowości	prawnej	Zarząd	spółki	wodnej	powinien	zgłosić	jej	utworzenie	w	celu	wpisania	do	katastru	
wodnego.	Wpis	spółki	obejmuje:	
1)	nazwę,	siedzibę,	adres	i	przedmiot	działania	spółki;
2)	imiona	i	nazwiska	członków	zarządu	oraz	sposób	reprezentowania	spółki;
3)	czas	trwania	spółki;
4)	dane	dotyczące	decyzji	starosty	o	zatwierdzeniu	statutu.
Jednocześnie	wszelkie	zmiany	danych,	dotyczące	ww.	poz.	1-4	Zarząd	zobowiązany	niezwłocznie	zgłaszać	do	katastru	wodnego	
w	celu	ich	aktualizacji.

5.	INSTRUMENTY	ZARZĄDZANIA	ZASOBAMI	WODNYMI
Ustawa	Prawo	wodne	wprowadza	następujące	instrumenty	zarządzania	zasobami	wodnymi:
-	planowanie	w	gospodarowaniu	wodami,
-	pozwolenia	wodnoprawne,	
-	opłaty	i	należności	w	gospodarce	wodnej,
-	kataster	wodny,
-	kontrolę	gospodarowania	wodami.

	6.	PLANOWANIE	W	GOSPODAROWANIU	WODAMI
Nowelizacja	 ustawy	 Prawo	wodne	 z	 5	 stycznia	 2011	 r.	 wprowadziła	 szereg	 zmian	 związanych	 z	 koniecznością	 wdrożenia	
Dyrektywy	2007/60/WE	zwanej	Dyrektywą	Powodziową,	m.	in.	uchyliła	Dział	V	(art.	79-88)	i	wprowadziła	Dział	V	a	„Ochrona	
przed	powodzią”	oraz	Dział	V	b	„Ochrona	przed	suszą”.	Zapisy	ustawy	szczegółowo	opisują	działania	i	dokumenty	jakie	będą	
realizowane.	
Zgodnie	 ze	 znowelizowanym	 art.	 113	 ust.	 1	 ustawy	 Prawo	 wodne	 (obowiązującym	 od	 18.03.2011	 r.)	 planowanie	
w	gospodarowaniu	wodami	obejmuje	następujące	dokumenty	planistyczne:
-	program	wodno-środowiskowy	kraju,	z	uwzględnieniem	podziału	na	obszary	dorzeczy	(PWŚK),
-	plan	gospodarowania	wodami	na	obszarze	dorzecza	(PGW),
-	plan	zarządzania	ryzykiem	powodziowym,
-	plan	przeciwdziałania	skutkom	suszy	na	obszarze	dorzecza
-	warunki	korzystania	z	wód	regionu	wodnego,
-sporządzane	w	miarę	potrzeby	warunki	korzystania	z	wód	zlewni	na	podstawie	ustaleń	PGW.	
Dla	potrzeb	sporządzania	PWŚK	i	PGW,	dla	każdego	obszaru	dorzecza	sporządzane	są	następujące	dokumentacje	planistyczne:
1)	wykazy	jednolitych	części	wód,	ze	wskazaniem	sztucznych	i	silnie	zmienionych
				jednolitych	części	wód	oraz	jednolitych	części	wód	zagrożonych	nieosiągnięciem	celów	środowiskowych;
2)	charakterystyki	jednolitych	części	wód;
3)	identyfikacje	znaczących	oddziaływań	antropogenicznych	i	ocenę	ich	wpływu	na	stan	wód
				powierzchniowych	i	podziemnych;
4)	identyfikacje	oddziaływań	zmian	poziomów	wód	podziemnych;
5)	rejestr	wykazów	obszarów	chronionych;
6)	analizy	ekonomiczne	związane	z	korzystaniem	z	wód
7)	program	monitoringu	wód.
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6.1.	Program	wodno-środowiskowy	kraju,	z	uwzględnieniem	podziału	na	obszary	dorzeczy
PWŚK	opracowany	z	końcem	2008	r.	określa	podstawowe	i	uzupełniające	działania	zmierzające	do	poprawy	lub	utrzymania	
dobrego	stanu	wód	w	poszczególnych	obszarach	dorzeczy.
Działania	podstawowe,	które	są	ukierunkowane	na	spełnienie	minimalnych	wymogów		obejmują	m.	in.:
1)	działania	umożliwiające	wdrożenie	przepisów	prawa	Unii	Europejskiej	dotyczących	ochrony	wód;
2)	działania	służące	wdrożeniu	zasady	zwrotu	kosztów	usług	wodnych;
3)	działania	służące	propagowaniu	skutecznego	i	zrównoważonego	korzystania	z	wody;
4)	działania	służące	zaspokajaniu	obecnych	i	przyszłych	potrzeb	wodnych	w	zakresie	zaopatrzenia	ludności	w	wodę
					przeznaczoną	do	spożycia;
5)	działania	prewencyjne,	ochronne	i	kontrolne,	związane	z	ochroną	wód	przed	zanieczyszczeniami	pochodzącymi	ze	źródeł
						punktowych	i	rozproszonych;
6)	działania	na	rzecz	optymalizowania	zasad	kształtowania	zasobów	wodnych	i	warunków
						korzystania	z	nich,	w	tym	działania	na	rzecz	kontroli	poboru	wody.

Działania	uzupełniające	są	ukierunkowane	w	szczególności	na	osiągnięcie	celów	środowiskowych	i	mogą	wskazywać:
1)	środki	prawne,	administracyjne	i	ekonomiczne	niezbędne	do	zapewnienia	optymalnego
					wdrożenia	przyjętych	działań;
2)	wynegocjowane	porozumienia	dotyczące	korzystania	ze	środowiska;
3)	działania	na	rzecz	ograniczenia	emisji;
4)	zasady	dobrej	praktyki;
5)	rekonstrukcję	terenów	podmokłych;
6)	działania	służące	efektywnemu	korzystaniu	z	wody	i	ponownemu	jej	wykorzystaniu,
				między	innymi	promowanie	wodooszczędnych	technologii	w	przemyśle
				i	wodooszczędnych	technik	nawodnień;
7)	przedsięwzięcia	techniczne,	badawcze,	rozwojowe,	demonstracyjne	i	edukacyjne.

6.2.	Plan	Gospodarowania	Wodami	na	obszarze	dorzecza
	 Plan	gospodarowania	wodami	na	obszarze	dorzecza	jest	jednym	z	najważniejszych	instrumentów	służących	osiągnięciu	
dobrego	 stanu	 wód.	 Konieczność	 opracowania	 planów	 dla	 obszaru	 każdego	 dorzecza	 wynika	 z	 art.13	 i	 zał.	 VII	 Ramowej	
Dyrektywy	Wodnej.	Plan	zawiera	m.	in.	podsumowanie	działań	zawartych	w	programie	wodno-środowiskowym	kraju,	które	
mają	być	wdrożone	do	końca	2012	roku.	Za	jego	opracowanie	odpowiedzialny	jest	zgodnie	z	art.	90	ust.	1	pkt	1	a)	Prawa	wodnego	
Prezes	Krajowego	Zarządu	Gospodarki	Wodnej.	

Prace	wstępne
	 Do	końca	2004	r.	Polska,	jako	Kraj	Członkowski	UE	zrealizowała	szereg	zobowiązań	wynikających	z	RDW.	Wprowadzono	
w	życie	niezbędne	przepisy	ustawowe,	wykonawcze	i	administracyjne.	Wyznaczono	obszary	dorzeczy	(Wisły,	Odry,	Dniestru,	
Dunaju,	Jarft,	Łaby,	Niemna,	Pregoły,	Świeżej	i	Ücker),	jak	również	właściwe	dla	nich	władze	administracyjne.	Wszystkie	wody	
Polski	zostały	podzielone	na	typy,	dla	których	ustalono	warunki	referencyjne	oraz	obszary	referencyjne	wskazując	stanowiska	
obrazujące	 stan	 naturalny.	 Następnie	 wody	 powierzchniowe	 i	 podziemne	 podzielono	 na	 jednolite	 części	 wód	 (JCW),	 czyli	
jednostki,	 dla	 których	 prowadzono	 analizy	 presji	 antropogenicznych	 i	 opracowano	 programy	 działań	w	 ramach	 Programu	
wodno-środowiskowego	kraju.	 Zgodnie	 z	wymogami	RDW	wydzielono	 też	wstępnie	 sztuczne	 i	 silnie	 zmienione	 JCWP	oraz	
określono	 kategorię	 zagrożenia	 nieosiągnięcia	 celów	 RDW	 na	 podstawie	 szczegółowej	 analizy	 presji	 antropogenicznych	
i	oddziaływań	z	punktowych	źródeł	zanieczyszczeń	komunalnych	i	przemysłowych,	zanieczyszczeń	obszarowych	pochodzenia	
rolniczego,	znaczących	poborów	wody,	zmian	morfologicznych.
	 Jednocześnie	 dokonano	 wstępnej	 analizy	 ekonomicznej	 użytkowania	 wód.	 Utworzono	 również	 rejestry	 obszarów	
chronionych.	W	marcu	2005	roku	Polska	przekazała	Komisji	Europejskiej	„Raport	dla	Obszaru	Dorzecza	Odry	z	realizacji	art.	5	i	6,	
zał.	II,	III,	IV	Ramowej	Dyrektywy	Wodnej	2000/60/WE”.		

Podział	wód	powierzchniowych	i	podziemnych	na	JCW
	 Na	obszarze	RZGW	we	Wrocławiu	wyznaczono	691	jednolitych	części	wód	powierzchniowych	(JCWP)	w	tym	298	silnie	
zmienionych	części	wód	i	10	sztucznych	części	wód,	24	jednolitych	części	jezior,	16	sztucznych	zbiorników,	24	jednolitych	części	
wód	 podziemnych	 (JCWPd).	 Jednolite	 części	 wód	 powierzchniowych	 na	 obszarze	 RZGW	 we	 Wrocławiu	 zostały	
przyporządkowane	do	17	typów,	z	czego	aż	44,7%	JCWP	reprezentuje	typ	17	(potok	nizinny	piaszczysty)	a	16,9%	stanowi	typ	
4	 (potok	wyżynny	 krzemianowy	 z	 substratem	 gruboziarnistym-zachodni).	W	 toku	 dalszych	 prac	 planistycznych	 dokonano	
scalenia	JCWP	w	efekcie,	którego	na	obszarze	RZGW	we	Wrocławiu	wyznaczono	132	scalone	części	wód	powierzchniowych	
(SCWP).
	 Do	końca	2008	roku	zostały	opracowane	projekty	„Planów	gospodarowania	wodami	na	obszarach	dorzeczy”,	które	były	
przedmiotem	III	tury	konsultacji	społecznych	trwającej	od	22	grudnia	2008	r.	do	22	czerwca	2009	r.	Wszystkie	zebrane	uwagi	
i	opinie	były	szczegółowo	analizowane,	a	te	z	nich,	które	były	zasadne,	zostały	uwzględnione	w	ostatecznych	wersjach	planów.

Plan	Gospodarowania	wodami (zgodnie	z	art.	114	ustawy	Prawo	wodne)	zawiera:	
-	ogólny	opis	cech	charakterystycznych	obszaru	dorzecza,	w	tym	wykaz	JCWP,	wraz	z	podaniem	ich	typów	i	ustalonych
		warunków	referencyjnych	oraz	wykaz	JCWPd,
-	podsumowanie	identyfikacji	znaczących	oddziaływań	antropogenicznych	i	oceny	ich	wpływu	na	stan	wód	
		powierzchniowych	i	podziemnych,
-	rejestr	wykazów	obszarów	chronionych	wraz	z	ich	graficznym	przedstawieniem,
-	mapę	sieci	monitoringu,	wraz	z	prezentacją	programów	monitoringowych,
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-	ustalenie	celów	środowiskowych	dla	jednolitych	części	wód	i	obszarów	chronionych,
-	podsumowanie	wyników	analizy	ekonomicznej	związanej	z	korzystaniem	z	wód,
-	podsumowanie	działań	zawartych	w	programie	wodno-środowiskowym	kraju,	z	uwzględnieniem	sposobów	osiągania
		ustanawianych	celów	środowiskowych,
-	wykaz	innych	szczegółowych	programów	i	planów	gospodarowania	dla	obszaru	dorzecza	dotyczących	zlewni,	sektorów
		gospodarki,	problemów	lub	typów	wód,	wraz	z	omówieniem	zawartości	tych	programów	i	planów,
-	podsumowanie	działań	zastosowanych	w	celu	informowania	społeczeństwa	i	konsultacji	publicznych,	opis	wyników	
		i	dokonanych	zmian	w	planie,
-	wykaz	organów	właściwych	w	sprawach	gospodarowania	wodami	dla	obszaru	dorzecza,
-	informację	o	sposobach	i	procedurach	pozyskiwania	informacji	i	dokumentacji	źródłowej	wykorzystanej	do	sporządzenia
		planu	oraz	informacji	o	spodziewanych	wynikach	realizacji	planu.	

	 Plany	gospodarowania	wodami	opracowane	są	w	odniesieniu	do	podstawowych	jednostek	obszarowych,	dla	których	
sporządzane	są	wszelkie	raporty	dla	Komisji	Europejskiej,	a	więc	do	obszarów	dorzeczy.	Obszar	dorzecza	oznacza	obszar	lądu	
i	morza,	składający	się	z	jednego	lub	wielu	sąsiadujących	ze	sobą	dorzeczy	wraz	ze	związanymi	z	nimi	wodami	podziemnymi	
i	wodami	przybrzeżnymi.	 Zgodnie	 z	 ustawą	Prawo	wodne	na	 terytorium	Polski	wyznaczonych	 zostało	10	obszarów	wśród	
których	dorzecza	Odry,	Wisły,	stanowią	ok.	95%	powierzchni	kraju.	W	skład	obszarów	dorzeczy	wchodzą	mniejsze	jednostki	
hydrograficzne	 tzw.	 regiony	wodne,	 stanowiące	podstawowe	obszary	działania	 siedmiu	 regionalnych	 zarządów	gospodarki	
wodnej.	 Oznaczają	 one	 część	 obszaru	 dorzecza	 wyodrębnioną	 na	 podstawie	 kryterium	 hydrograficznego	 na	 potrzeby	
zarządzania	zasobami	wodnymi.	
	 Opracowane	PGW	na	obszarach	dorzeczy	Wisły,	Odry,	Jarftu,	Świeżej,	Pregoły,	Niemna,	Dunaju,	Dniestru,	Łaby,	Ücker	
zostały	zatwierdzone	22	lutego	2011	r.	przez	Radę	Ministrów	i	ogłoszone	w	Dzienniku	Urzędowym	Rzeczpospolitej	Polskiej	
„Monitor	Polski”.	Od	tego	momentu	stały	się	obowiązujące.	Na	obszarze	działania	RZGW	we	Wrocławiu	obowiązują:
-	Plan	gospodarowania	wodami	na	obszarze	dorzecza	Odry,
-	Plan	gospodarowania	wodami	na	obszarze	dorzecza	Łaby,
-	Plan	gospodarowania	wodami	na	obszarze	dorzecza	Dunaju.

6.3.	Plan	zarządzania	ryzykiem	powodziowym
	 Pierwszy	dokumentem	opracowywanym	zgodnie	z	wymogami	DP	jest	„Wstępna	ocena	ryzyka	powodziowego”,	która	
powinna	być	zakończona	do	22.	12.	2011	r.	Na	podstawie	tej	oceny	będą	opracowywane	dla	obszarów	dorzeczy	oraz	dla	regionów	
wodnych,	mapy	zagrożenia	powodziowego	oraz	mapy	ryzyka	powodziowego	(termin	22.12.2013	r.).
	 Następnie	mapy	te	będą	wykorzystane	do	przygotowania	planu	zarządzania	ryzykiem	powodziowym	dla	obszarów	
dorzeczy	 jak	 również	 dla	 regionów	 wodnych.	 Plan	 ten	 powinien	 uwzględniać	 wszystkie	 aspekty	 zarządzania	 ryzykiem	
powodziowym	 kładąc	 nacisk	 na	 działania	 zapobiegawcze,	 ochronne,	 przygotowawcze,	 na	 rzecz	 zrównoważonego	
zagospodarowania	 przestrzennego,	 retencji	 wód,	 kontrolowanych	 zalewów	 łącznie	 z	 systemami	 wczesnego	 ostrzegania	
i	prognozowania	powodzi.	Plan	powinien	również	uwzględniać	cechy	charakterystyczne	dla	danego	dorzecza,	zlewni,	regionu	
wodnego	 określać	 cele	 zarządzania	 ryzykiem	 oraz	 działania	 służące	 osiągnięciu	 tych	 celów	 a	 jednocześnie	 zapewnić	
odpowiednią	koordynacji	 tych	działań	w	skali	dorzecza	z	uwzględnieniem	obszarów	międzynarodowych.	Plany	zarządzania	
ryzykiem	powodziowym	powinny	być	opracowane	do	22.	12.	2015	r.
	 Dyrektywa	powodziowa	przewiduje	się,	że	przegląd	wstępnej	oceny	ryzyka	powodziowego,	map	zagrożenia	i	ryzyka	
powodziowego	oraz	planu	zarządzania	ryzykiem	powodziowym	i	ich	aktualizacja	będą	przeprowadzane	co	6	lat	i	powinny	być	
skorelowane	z	aktualizacją	PGW	sporządzanych	zgodnie	z	wymaganiami	RDW.

6.4.	Plan	przeciwdziałania	skutkom	suszy	na	obszarze	dorzecza,
	 Plan	 przeciwdziałania	 skutkom	 suszy	 to	 dokument,	 który	 będzie	 zawierał	 analizę	 możliwości	 powiększenia	
dyspozycyjnych	zasobów	wodnych,	propozycje	budowy,	rozbudowy	lub	przebudowy	urządzeń	wodnych	oraz	niezbędnych	zmian	
w	zakresie	korzystania	z	zasobów	wodnych	oraz	zmian	naturalnej	 i	 sztucznej	 retencji.	Plan	obejmuje	 także	katalog	działań	
służących	ograniczeniu	skutków	suszy.
	 Plany	przeciwdziałania	skutkom	suszy	na	obszarach	dorzeczy	przygotowuje	Prezes	Krajowego	Zarządu	Gospodarki	
Wodnej	w	uzgodnieniu	z	ministrem	właściwym	do	spraw	gospodarki	wodnej	i	ministrem	właściwym	do	spraw	rozwoju	wsi,	
natomiast	w	regionach	wodnych	plany	przygotowują	dyrektorzy	regionalnych	zarządów	gospodarki	wodnej.
	 Ochronę	przed	suszą	prowadzą	organy	administracji	rządowej	i	samorządowej	zgodnie	z	planami	przeciwdziałania	
skutkom	suszy	na	obszarach	dorzeczy	oraz	planami	przeciwdziałania	skutkom	suszy	w	regionach	wodnych.

6.5.	Warunki	korzystania	z	wód	regionu	wodnego	
Warunki	korzystania	z	wód	regionu	wodnego	są	dokumentem	istotnym	przy	wydawaniu	pozwoleń	wodno-prawnych.	Przy	ich	
opracowywaniu	 uwzględnia	 się	 ustalenia	 planów	 zagospodarowania	 przestrzennego,	 jak	 również	 ustalenia	 zawarte	
w	 dokumentacjach	 hydrogeologicznych	 dotyczących	w	 szczególności	 ustalenia	 zasobów	wód	 podziemnych	 oraz	 określenia	
warunków	hydrogeologicznych	w	 związku	 z	ustanawianiem	obszarów	ochronnych	 zbiorników	wód	podziemnych.	Warunki	
określają	 szczegółowe	 wymagania	 w	 zakresie	 stanu	 wód	 wynikające	 z	 ustalonych	 celów	 środowiskowych,	 priorytety	
w	zaspokajaniu	potrzeb	wodnych,	ograniczenia	w	korzystaniu	z	wód	na	obszarze	regionu	wodnego	 lub	 jego	części	albo	dla	
wskazanych	jednolitych	części	wód	niezbędne	dla	osiągnięcia	ustalonych	celów	środowiskowych,	w	szczególności	w	zakresie:
-		poboru	wód	powierzchniowych	lub	podziemnych,
-	wprowadzania	ścieków	do	wód	lub	do	ziemi,
-	wprowadzania	substancji	szczególnie	szkodliwych	dla	środowiska	wodnego	do	wód,		do	ziemi	lub	do	urządzeń	kanalizacyjnych,
-	wykonywania	nowych	urządzeń	wodnych.
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7.	WYBRANE	DZIAŁANIA	W	POWIECIE	KŁODZKIM	WYNIKAJĄCE	Z	PROGRAMU	WODNO-ŚRODOWISKOWY	KRAJU.	
Poniżej	przedstawiono	w	 tabelach	1	 i	2	działania	wynikające	 z	PWŚK	dotyczące	 scalonej	 części	wód	 (SCWP)	SO0901	Nysa	
Kłodzka	od	źródła	do	Różanki	zlokalizowanej	na	terenie	powiatu	kłodzkiego.

DORZECZE ODRY

DORZECZE ŁABY

DORZECZE DUNAJU

SCWP NAZWA REGION WODNY
LICZBA 
JCWP

LICZBA 
DZIALAŃ

SO0901

SO0902

SO0903

SO0904

SO0907

SO0908 (częściowo)

SO1201

SO1202

SO1206

NYSA KŁODZKA OD ŹRÓDŁA DO RÓŻANKI

NYSA KŁODZKA OD RÓŻANKI WŁĄCZNIE DO ŚCINAWKI

BIAŁA LĄDECKA

BYSTRZYCA DUSZNICKA

ŚCINAWKA

NYSA KŁODZKA OD ŚCINAWKI DO ZB.TOPOLA

ORLICA

DOPŁ. METUJE (ZIDOVKA, SZYBKA, CZERMNICA)

MORAWA I KRUPA

ŚRODKOWA ODRAŚRODKOWA ODRAŚRODKOWA ODRA

ORLICAORLICAORLICA

METUJEMETUJEMETUJE

MORAWA MORAWA MORAWA 

1

13

8

2

1

14

1

3

1 (bez cieku) 0

15

16

20

16

16

23

9

12

6

3	dorzecza						4	regiony	wodne						9	SCWP							43	JCWP	(+1)

TABELA	1.	LICZBA	DZIAŁAŃ	NA	OBSZARZE	POWIATU	KŁODZKIEGO

TABELA	2.	DZIAŁANIA	NA	OBSZARZE	SO	0901	NYSA	KŁODZKA	OD	ŹRÓDŁA	DO	RÓŻANKI

KATEGORIA GRUPA ZAKRES RZECZOWY/JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

GOSPODARKA 

KOMUNALNA

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

DZIAŁANIA 

ORGANIZACYJNO-PRAWNE 

I EDUKACYJNE

ZAGOSPODAROWANIE 

PRZESTRZENNE

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych"

P.GK.2 Realizacja "Programu wyposażenia 
aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie 

ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej"

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności 

porządkowania systemu gospodarki ściekowej

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych 

gospodarki odpadami zawartych 

w planach gospodarki odpadami

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji 

i wypłukiwaniu zanieczyszczeń

P.OP.1 Opracowanie warunków 

korzystania z wód regionu

P.OP.6 Dostęp do informacji

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

uwzględniających wymagania 
i zasady ochrony środowiska

Modernizacja oczyszczalni "Międzylesie"/ gmina

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni "Międzylesie"/ gmina

Budowa nowej oczyszczalni BIOCLERE/ gmina

Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem 

kontrolowanego wywozu ścieków /właściciel

Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych/ gmina

Opracowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków/ gmina

Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni ścieków i wdrożenie 

harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni/ gmina

Gromadzenie i oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów/ użytkownik obiektu 

Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk) / gmina

Zagospodarowanie osadów ściekowych /użytkownik obiektu

Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe) / właściciel

Opracowanie warunków korzystania z wód regionu/RZGW

Objęcie nadzorem sanitarnym wody w kąpielisku i wykonanie oceny jakości wody/PPIS

Opracowanie oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia/WIOŚ

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
uwzględniających wymaganiai zasady ochrony środowiska, w  szczególności dotyczące: 

ustalonych stref ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych 
zbiorników wód podziemnych oraz stref zagrożeń powodziowych/ gmina
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Rys.	3.	Jednostki	zarządzania	zlewniowego	oraz	podział	administracyjny	na	terenie	powiatu	kłodzkiego.

8.	WERYFIKACJA	PLANU	GOSPODAROWANIA	WODAMI	NA	OBSZARZE	DORZECZA
	 	 	 	W	2010	roku	został	zatwierdzony	harmonogram	wdrażania	Ramowej	Dyrektywy	Wodnej	(RDW)	na	lata	2009	–	2015	oraz	
struktura	organizacyjna	wdrażania	RDW	na	poziomie	krajowym,	na	którą	składa	się	Komitet	Sterujący,	Komitet	Techniczny	oraz	
6	tematycznych	Grup	Roboczych	koordynowanych	przez	Krajowy	Zarząd	Gospodarki	Wodnej	(KZGW).	Harmonogram	zawiera	
wykaz	zdań	i	działań	dla	procesu	planowania	gospodarowania	wodami	w	2.	cyklu	planistycznym,	zgodnie	z	wymaganiami	RDW	
i	 ustawy	 Prawo	 wodne.	 W	 chwili	 obecnej	 prowadzone	 są,	 na	 szczeblu	 krajowym	 i	 regionalnym,	 konsultacje	 społeczne	
zaktualizowanych	dokumentów:	„Harmonogramu	i	programu	prac	związanym	z	aktualizacją	planów	gospodarowania	wodami	
na	obszarach	dorzeczy	wraz	z	zestawieniem	działań,	które	należy	wprowadzić	w	drodze	konsultacji”	oraz	„Przeglądu	istotnych	
problemów	gospodarki	wodnej	dla	obszarów	dorzeczy”	 zawierającego	wstępną	 listę	oraz	opis	najważniejszych	problemów	
związanych	z	gospodarowaniem	wodami.	Konsultacje	ww.	dokumentów	potrwają	od	1	września	2011	r.	do	29	lutego	2012	r.	
Ponadto	 opracowana	 zostanie	 metodyka	 wyznaczania	 silnie	 zmienionych	 oraz	 sztucznych	 części	 wód	 przybrzeżnych	 oraz	
jeziornych,	 a	 także	 wstępna	 charakterystyka	 wód	 podziemnych.	 Równolegle	 trwają	 prace	 nad	 opracowaniem	 Warunków	
korzystania	z	wód	regionów	wodnych	oraz	projektem	metodyki	dla	systemu	monitoringu,	oceny	oraz	skuteczności	realizacji	
programów	działań	wynikających	 z	 planów	gospodarowania	wodami	 oraz	 programu	wodno-środowiskowego	 kraju	w	 celu	
opracowania	sprawozdania	z	postępu	we	wdrażaniu	programów	działań	zgodnie	z	wymaganiami	art.	15	ust.	3	RDW.	Programy	
działań	mają	być	wdrożone	do	2012	roku.

Bibliografia:
[1]	Ustawa	Prawo	wodne	z	dnia	18	lipca	2001	roku	(tekst	jednolity	Dz.	U.	z	2005	r.	Nr	239,	poz.	2019	z	późn.	zm.).
[2]	Ustawa	z	dnia	13	kwietnia	2007	r.	o	zapobieganiu	szkodom	w	środowisku	i	ich	naprawie	wprowadzająca	zmianę	w	art.	92	ust.
							3	ustawy	Prawo	wodne	
[3]		Ustawa	z	dnia	3	października	2008	r.	o	udostępnianiu	informacji	o	środowisku	i	jego	ochronie,	udziale	społeczeństwa	
							w	ochronie	środowiska	oraz	ocenach	oddziaływania	na	środowisko
[4]	Dyrektywa	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	Wspólnoty	Europejskiej	2000/60/WE	z	dnia	23.10.2000	r.	ustanawiająca	ramy
							działań	Wspólnoty	w	zakresie	polityki	wodnej.
[5]	Dyrektywa	2007/60/WE	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	z	dnia	23	października	2007r.	w	sprawie	oceny	ryzyka
							powodziowego	i	zarządzania	nim,	Strasburg,	2007
[6]	Program	wodno-środowiskowy	kraju.
[7]	Plan	gospodarowania	wodami	na	obszarze	dorzecza	Odry	(M.P.2011,	Nr	40,	poz.	451)
[8]	Plan	gospodarowania	wodami	na	obszarze	dorzecza	Łaby	(M.P.	2011,	Nr	52	poz.	561)
[9]	Plan	gospodarowania	wodami	na	obszarze	dorzecza	Dunaju	(M.P.	2011,	Nr	51	poz.	560)
[10]		Program	wodno-środowiskowy	kraju
[11]	Praca	zbiorowa:	Raport	o	stanie	środowiska	w	2007	roku,	WIOŚ	Wrocław,	seria	BMŚ,	Wrocław	2008	rok.
[12]	Mońka	B.:	Dyrektywa	2000/60/WE	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	Europy	z	23	października	2000	roku	oraz	jej
									wdrażanie	na	obszarze	RZGW	we	Wrocławiu.	Sława,	2006	r.
[13]	Mońka	B.:	Rola	i	zadania	Regionalnego	Zarządu	Gospodarki	Wodnej	we	Wrocławiu.	Praca	zbiorowa	Zarządzanie	zasobami
									wodnymi	w	dorzeczu	Odry,	Wrocław	2010,	309-319.
[14]	Mońka	B	Planowanie	w	gospodarowaniu	wodami	w	Polsce	przed	i	po	wejściu	do	Unii	Europejskiej.	Praca	zbiorowa
									Zarządzanie	zasobami	wodnymi	w	dorzeczu	Odry,	Wrocław	2010,	7-21.
[15]	Strona	internetowa	Krajowego	Zarządu	Gospodarki	Wodnej	-	www.kzgw.gov.pl
[16]	Materiały	własne.
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NAZWA ZADANIA

I LOKALIZACJA W UKŁADZIE 
1ADMINISTRACYJNYM KRAJU

UWAGI

1 2 13

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego 
rz. Nysa Kłodzka w km 179+800 w m. Boboszów
gm. Międzylesie, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego 
rz. Bystrzyca Dusznicka w km 8+900 w m. Szalejow
gm. Kłodzko, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego 

na pot. Goworówka m. Roztoki Bystrzyckie

gm. Bystrzyca, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego

na pot. Duna m. Krosnowice

gm. Kłodzko, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie

Regulacja pot. Wilczka w m. Wilkanów - etap II

gm. Bystrzyca Kł., pow. kłodzki, woj. dolnośląskie

Regulacja rz. Nysy Kłodzkiej w m. Długopole

gm. Międzylesie, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie

Regulacja pot. Jaszkowa w m. Kłodzko, 

Jaszkowa Dolna i Górna gm. Kłodzko, 

pow. kłodzki, woj. dolnośląskie

Regulacja rz. Ścinawka 

w m. Tłumaczów - Ścinawka

gm. Radków, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie

Regulacja rz. Bystrzycy Dusznickiej 

w m. Szalejów gm. Kłodzko, 

pow. kłodzki, woj. dolnośląskie

Regulacja rz. Biała Lądecka 

w m. Żelazno - Ołdrzychowice

gm. Kłodzko, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie

Modernizacja zabudowy regulacyjnej 

rz. Biała Lądecka w m. Lądek Zdrój

gm. Lądek Zdrój, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie

Obiekt p.powodziowy służący redukcji fali powodziowej na rzece Nysie Kłodzkiej 
- bezpośrednia ochrona miasta Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka oraz Kłodzka.

Obiekt p.powodziowy służący redukcji fali powodziowej na rzece Bystrzycy Dusznickiej
 - bezpośrednia ochrona miasta  Kłodzka oraz miejsc. Szalejów Górny i Dolny.

Obiekt p.powodziowy służący redukcji fali powodziowej na potoku Goworówka 
- bezpośrednia ochrona miasta  Kłodzka

Obiekt p.powodziowy służący redukcji fali powodziowej na potoku Duna 
- bezpośrednia ochrona miasta  Kłodzka

II etap regulacji koryta potoku będącego jednocześnie kanałem zrzutowym wody 
powodziowe ze zbiornika suchego Międzygórze. Regulacja koryta dla wód 
powodziowych pozwoli na nieniszczące zrzuty wyprzedzające ze zbiornika, 
co pozwoli na możliwość regulacji falą powodziową na zbiorniku w celu 
uniemożliwienia nałożenia się wali z potoku Wilczka na falę rzeki Nysy Kłodzkiej. 
Zadanie ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo miasta Kłodzka oraz na pracę 
zbiornika Międzygórze

Regulacja koryta na tym odcinku istotna z uwagi na konieczność stabilizacji koryta 
rzeki w celu powstrzymania zjawisk znacznej erozji brzegowej oraz dennej 
powodujących zagrożenia dla życia i mienia mieszkańców m. Długopole 
a także zagrożenia dla mostu kolejowego na międzynarodowej trasie 
Wrocław - Praga. Wytwarzający się na tym odcinku rumosz w znacznej mierze 
odkłada się na jazie wlotowym w m. Kłodzko

Regulacja potoku w celu niwelacji podtapiania terenów przyległych oraz 
powstrzymania erozji brzegów i dna koryta - ochrona miasta Kłodzka 
i miejscowości Jaszkowa Górna i Dolna

Regulacja rzeki Ścinawka na całym odcinku przepływającym przez powiat 
Kłodzki jest związana z poszerzeniem koryta, przebudową stopni i progów 
regulacyjnych, wykonaniem ubezpieczeń brzegowych oraz lokalną budową 
wałów lub murów wałowych.

Regulacja rzeki Bystrzyca Dusznicka w m. Szalejów -zadanie dotyczy przebudowy 
jazu stałego na jaz ruchomy. Jaz ten obecnie podczas powodzi powoduje zalewanie 
zurbanizowanych terenów miejscowości Szalejów Dolny oraz zabytkowego kościóła. 
Przebudowa jazu oraz regulacja koryta w obrębie jego wpływu (cofka + wypad) 
polegać będzie na obniżeniu rzędnej progu przelewu co pozwoli znacznie 
zmniejszyć rzędne wód powodziowych w obrębie obiektu (brak problemu wylewania). 
Dodatkowym aspektem warunkującym konieczność przebudowy jazu jest budowa 
w górnym biegu rzeki suchego Zbiornika Szalejów Górny poprawa przewustowości 
koryta w obrębie jazu pozwoli na odpowiednią gospodarkę wodami na zbiorniku 
(zrzuty wyprzedzające),  

Regulacja rzeki Białej Lądeckiej na przedmiotowym odcinku polegać będzie 
przywróceniu parametrów technicznych koryta rzeki wraz z ubezpieczeniem 
brzegów oraz modernizacją stopni i jazów. Celem zadania jest likwidacja 
newralgicznych miejsc w których praktycznie co roku występują podtopienia 
i powodzie. Występujące na tym odcinku podtopienia i powodzie powodują 
istotne zagrożenia dla życia ludzi oraz mienia o dużej wartości a także 
mają wpływ na problemy komunikacyjne (odcięcie drogi 33 Kłodzko - 
przejście graniczne Boboszów oraz drogi 392 Kłodzko -Lądek Zdrój)

Kontynuacja robót polegających na remoncie i modernizacji istniejących ubezpieczeń 
brzegowych - murów oporowych na terenie miasta Lądek Zdrój. Obecne konstrukcje 
murów oporowych są w bardzo złym stanie technicznym, mury w wielu te stanowią 
równocześnie korpus fundamentów budynków mieszkalnych i sanatoryjnych 
lub fundamenty tych budynków znajdują się w klinie odłamu murów oporowych. 
Opisany wyzej stan grozi zawaleniem się murów oraz stojacych na nich budynkach 
do koryta rzeki - realne zagrożenie utraty życia wielu osób oraz mienia 
o dużej wartości. Etap II obejmuje zarówno brzeg prawy jak i lewy koryta rzeki 
bezośrednio poniżej obecnie kończonych robót finasowanych z Regionalnego 
Programu Opreacyjnego aż do wysokości końca ul. Wiejskiej.

Koszt 
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(wartość 
koszto-
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(tys. zł)

Koszty 
do 
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2012-16 

5 6 
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Zadania	inwestycyjne	planowane	do	realizacji
w	latach	2012	-	2016	na	terenie	Powiatu	Kłodzkiego

w tys. zł
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Modernizacja zabudowy regulacyjnej 

rz. Nysy Kłodzkiej od Bystrzycy do Kłodzka 

gm. Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, pow. kłodzki, 

woj. dolnośląskie

Zadanie polegać będzie na lokalnej zmianie warunków przepływu w korycie rzeki 
Nysa Kłodzka w celu likwidacji miejsc powstawania erozji i jej skutków. Głównym 
zadaniem w tym przedsięwzięciu winna być przebudowa koryta rzeki Nysy Kłodzkiej 
w obrębie jazu stałego w Kłodzku - w tym miejscu nawet po przejsciu niewielkich 
wód wezbraniowych powstają znaczne odkłady rumoszu powodujące utrudnienia 
w przepływie wód powodziowych przez co zagrożony jest teren przyległy do koryta 
rzeki obręb ulicy Malczewskiego, Pomorskiej oraz Dunikowskiego. Zadanie winno 
też obejmować odbudowę i modernizację 3 stopni korygujących spadki w obrębie 
ul. Korczaka m. Kłodzko wraz z loklaną stabilizacją brzegów wklęsłych. 
Na pozostałym odcinku koryta konieczne są lokalne roboty polegające na zabudowie 
wyrw, modernizacji istniejącego systemu ubezpieczeń brzegowych, remony 
stopni i jazów oraz ubezpieczeń w ich obrębie.
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Kiedy	występuje	zespół	problemów	takich	jak:

-	zagrożenie	pożarowe	w	domu	i	w	zagrodzie;

-	zagrożenie	pożarowe	w	lesie;

-	brak	odpowiedniej	ilości	wody	w	okresie	suszy	(zarówno	latem	jak	i	zimą);

-	w	rejonie	wsi,	lub	lasu	istnieje	ciek	wodny	o	niewielkim	przepływie;

-	brakuje	hydrantów,	a	studnie	mają	niewielką	wydajność

to	możemy	powiedzieć	,	że	brak	jest	gwarantowanych	źródeł	wody	dla	celów	pożarowych.

Mała	zastawka,	która	pozwoli	spiętrzyć	w	bardzo	krótkim	czasie	wodę	w	strumieniu	może	okazać	się	zbawienna	w	sytuacji	

kryzysowej.	Konstrukcje	mogą	być	bardzo	różne,	chodzi	jedynie	o	to	by	spiętrzenie	miało	najmniej	poziom	50	cm,	który	pozwoli	

na	zanurzenie	 rury	ssawnej	 lub	bezpośrednio	pompy	strażackiej.	Prototypowe	rozwiązanie	zaproponowali	mieszkańcy	wsi	

Orłowiec	 na	 potoku	 Orliczka	 w	 Gminie	 Lądek-Zdrój,	 a	 wykonał	 Regionalny	 Zarząd	 Gospodarki	 Wodnej	 we	 Wrocławiu.	 	

Urządzenie	takie	wymaga	oczywiście	o	wiele	więcej	zachodu	niż	użycie	worków	z	piaskiem,	które	z	powodzeniem	mogą	również	

pełnić	funkcje	zastawki.	Tam	jednak	gdzie	liczy	się	czas	warto	zainwestować	w	urządzenie,	które	zwiększy	prawdopodobieństwo	

błyskawicznego	zabezpieczenia	wody	dla	celów	pożarowych	i	w	chwili	kryzysowej	pozwoli	na	wykorzystanie	potencjału	cieku	

bez	żadnych	strat.	Miejsca	ulokowania	zastawek	powinny	być	skonsultowane	z	odpowiednimi	instytucjami,	przede	wszystkim	

jednak	 z	 właściwą	 Strażą	 Pożarną	 –	 to	 Strażacy	 wiedzą	 najlepiej	 gdzie	 pobór	 wody	 nie	 przeszkodzi	 w	 sprawnym	

przeprowadzeniu	akcji	(kwestie	drożności	drogi),	a	przede	wszystkim	pobór	będzie	możliwy	(	kwestia	wygodnego	podejścia	do	

miejsca	poboru).	Poddajemy	Państwu	pod	rozwagę	pomysł	małych	zastawek,	nie	tylko	pod	kątem	ich	lokalizacji,	ale	i	technologii	

wykonania.	Funkcje	zastawki	przeciwpożarowej	mogą	też	pełnić	Male	Elektrownie	Wodne	(MEW-y),	których	jesteśmy	wielkimi	

przyjaciółmi.	Prosimy	o	przesyłanie	proponowanych	lokalizacji,	wraz	z	oznaczeniem	na	mapie	i	projektem	„odręcznym”.		Mamy	

nadzieję,	że	uda	nam	się	pomóc	w	realizacji	Państwa	projektów.

MAŁE	ZASTAWKI	PRZECIWPOŻAROWE
inicjatywa	mieszkańców	wsi	Orłowiec	k.	Lądka	-	Zdroju

ZASTAWKA	PRZECIWPOŻAROWA,	WIEŚ	ORŁOWIEC,	GM.	LĄDEK-ZDRÓJ,	2012	r.
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Paweł	Karpiński
Pełnomocnik	Marszałka	

Województwa	Dolnośląskiego	
ds.	Odnawialnych	Źródeł	Energii

Powiązanie	funkcji	energetycznej	wód	z	bezpieczeństwem	publicznym	
w	oparciu	o	Małe	Elektrownie	Wodne

	 Energetyka	wodna,	zwłaszcza	Małe	Elektrownie	Wodne	(MEW),	mogą	doskonale	łączyć	funkcję	energetyczną,	będąc	

jednocześnie	społecznie	użyteczne.	Przykładów	takiej	energetyczno	–	społecznej	„symbiozy”	jest	co	najmniej	kilka:

	 	 –	Mała	 Elektrownia	Wodna	 jest	 niezależnym	 źródłem	 energii	 elektrycznej,	 które	Po	pierwsze	produkcja	 energii

odporne	jest	na	wiele	czynników	zewnętrznych,	takich	jak	wyczerpujące	się	paliwa	konwencjonalne	czy	uszkodzenia	dużych	sieci	

przesyłowych.	Uzupełniają	one	doskonale	lokalną	sieć	energetyczną,	zapewniając	najbardziej	przewidywalną	produkcję	energii	

wśród	wszystkich	Odnawialnych	Źródeł	Energii,	minimalizując	jednocześnie	straty	przesyłowe	prądu.

	 –	niewielkie	elektrownie	wodne,	szczególnie	zlokalizowane	w	górnych	biegach	rzek	i	potoków,	Po	drugie	mała	retencja	

w	pewnych	warunkach	mogą	pełnić	funkcję	retencyjną,	poprzez	zatrzymywanie	wód	lub	niewielkie	ich	piętrzenie.	Można	je	

również	 potraktować	 w	 określonym	 zakresie	 jako	 ruchome	 stopnie	 wodne	 a	 ich	 właścicieli	 wprząść	 w	 sieć	 działań	

przeciwpowodziowych.	Pamiętajmy,	iż	właściciele	elektrowni	wodnych	to	ludzie	świetnie	znający	swój	ciek	wodny.	Mogą	być	oni	

doskonałym	źródłem	wiedzy	o	zagrożeniach	i	zmianach	związanych	z	konkretną	wodą	płynącą.

	 	 –	 elektrownie	 wodne	 można	 niewielkim	 kosztem	 wyposażyć	 w	Po	 trzecie	 bezpieczeństwo	 przeciwpożarowe

czerpnie	wody	dla	jednostek	straży	pożarnej.	Naniesienie	ich	na	mapę	zbiorników	przeciwpożarowych	ułatwiłoby	działanie	

służbom	gaśniczym	w	terenie.

	 	 –	 elektrownie	 wodne	 coraz	 częściej	 wyposażane	 są	 w	 nowoczesne	Po	 czwarte	 bezpieczeństwo	 ekologiczne

rozwiązania	techniczne,	umożliwiające	migrację	rybom	dwuśrodowiskowych,	takie	jak	śruba	Archimedesa	czy	przepławki	dla	

ryb.	Dodatkowo,	elektrownie	wodne	oczyszczają	cieki	wodne	z	pływających	w	nich	odpadów,	zatrzymując	je	na	filtrach.	Dobrze	

zaprojektowane	MEW,	które	pozytywnie	przeszły	Ocenę	Oddziaływania	na	Środowisko,	bez	większych	problemów	wpisują	się	w	

krajobraz,	produkując	bezemisyjną,	czystą	i	cichą	energię	elektryczną.

	 Energetyka	wodna	może	być	również	odpowiedzią	na	braki	finansowe	zarządców	cieków	wodnych.	Przy	konieczności	

modernizacji	 obiektów	 hydrotechnicznych,	 partner	 w	 postaci	 prywatnego	 inwestora	 byłby	 bardzo	 korzystny.	 Można	 by	

realizować	 tego	 typu	 inwestycje	 w	 systemie	 Partnerstwa	 Publiczno	 –	 Prywatnego,	 gdzie	 partner	 prywatny	 w	 zamian	 za	

możliwość	budowy	elektrowni	wodnej	(w	ramach	możliwości	prawnych	i	terenowo-technicznych),	modernizowałby	 	według	

narzuconego	projektu	urządzenie	wodne,	pełniące	funkcję	publiczną.

MAŁA	ELEKTROWNIA	WODNA	-	TURBINA	ARCHIMEDESA	(źródło	fotografii:	panoramio.com	-	Adrian	Midgley)
Fundacja	Spacerowa	7	bierze	udział	w	projekcie	na	rzecz	opracowania	analizy	potencjału	energetycznego	rzeki	Biała	Lądecka

Paweł Karpiński - Powiązanie funkcji energetycznej wód z bezpieczeństwem publicznym w oparciu o Małe Elektrownie Wodne
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 Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry (RGWRWŚO) działa na podstawie art. 100 oraz art. 101 ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145).

Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Rada realizuje zadania z zakresu wyrażania opinii w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym 
- w szczególności:

1.  projektów warunków korzystania z wód regionu wodnego;

  1a) dokumentacji, o których mowa w art. 113 ust. 3 (tzn. sporządzanych przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej 
          dla poszczególnych regionów wodnych):

2.  projektów planów ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego, 

3.  projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, 

4.  planowanych przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatacje zasobów wodnych, 

5.  projektów inwestycji związanych z gospodarowaniem wodami w regionie wodnym,

6.  projektów programów, o których mowa w art. 47 (tzn. programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, 
   o którym mowa w art. 84 ustawy - Prawo ochrony środowiska; wprowadzanych w drodze rozporządzenia dyrektora regionalnego zarządu
     gospodarki wodnej), 

7.  projektów wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie ochrony zasobów wodnych. 

Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry składa się z 30 członków  zgłoszonych przez: organy samorządu terytorialnego, 
organizacje gospodarcze, organizacje rolnicze, organizacje rybackie, organizacje społeczne związane z gospodarką wodną, zakłady korzystające 
z wód, właścicieli wód nienależących do Skarbu Państwa. 

Kadencja Rady trwa 4 lata. Członków Rady Regionu powołał Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na wniosek Dyrektora 
Regionalnego Zarządu. 

W dniu 30 maja 2012 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie RGRWŚO, na którym wybrano Prezydium, jego rolą jest reprezentowanie 
RGRWŚO na zewnątrz oraz organizacja jej pracy.

RADA	GOSPODARKI	WODNEJ	REGIONU	WODNEGO	ŚRODKOWEJ	ODRY

  1. Adamski Wojciech - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Dolnośląski
  2. Bahryj Zbigniew - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  3. Dubicki Alfred - Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” Oddział Dolnośląski
  4. Grzelak Krzysztof  - PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Dychów w Dychowie
  5. Grzyś Ewa - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
  6. Gustowska Joanna - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  7. Jankowski Wojciech - Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”
  8. Jilek Beata - Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  9. Kmiećkowiak Wioletta - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
10. Kołwzan Barbara - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Dolnośląski
11. Kornatowski Marek - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu
12. Kozieja Wojciech - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
13. Kozińska Jolanta - Urząd Miasta Legnica 
14. Krochmal Witold - Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
15. Lubieniecki Marcin - Firma „Malbo”
16. Nowak Wojciech - Stowarzyszenie „Drzwi do Europy”
17. Owczarek-Nowak Ewa - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
18. Pawyza Mirosław - ODRATRANS S. A.
19. Pełka Janusz - Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski 
20. Rabiega Małgorzata - Urząd Miasta Opola
21. Rak Adam - Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Opolu
22. Staśko Stanisław - Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów
23. Szałata Łukasz - Stowarzyszenie Eko-Biegły Wrocław
24. Szczegielniak Czesław - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział we Wrocławiu
25. Turek Ryszard - TAURON Ekoenergia Sp. z o. o.
26. Weraksa Jerzy - Urząd Miejski Wrocławia
27. Winter Jan - Urząd Miasta i Gminy Międzylesie
28. Zatoka Borysław - Starostwo Powiatowe w Kłodzku
29. Ziębińska-Gałan Marta - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze
30. Żabiński Marek - Urząd Miejski Wrocławia

Skład Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry w latach 2012-2016
wg instytucji zgłaszających kandydatów
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Rys.	1.	Obszar	działania	RZGW	we	Wrocławiu

Rys. 2. Regiony Wodne RZGW we Wrocławiu
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