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Zarządzanie wodami w kontekście obszarów 
mokradłowych

Fot. W.Wołkow



Ile wody w wodzie?

Niedobory wody - jeden z wykładniczych mega-trendów we współczesnym świecie

Oki, T., & Kanae, S. (2006). Global hydrological cycles and world water resources. science, 
313(5790), 1068- 1072.

Przekształcenia zlewni
Wylesienia
Osuszanie terenów podmokłych
Przyspieszenie odpływu
Zmniejszenie inflirtacji
Zwiększenie odpływu
Zniszczenie połączeń między terenami podmokłymi, 
a rzekami



Przekształcenia zlewni

Źródło: Google earth Pro 1) Bug 2) Warta 3) Prypeć



Przekształcenia zlewni

Wzrost strat powodziowych w wyniku intensywnej zabudowy 
obszarów zalewowych

• 140 x więcej dróg
• 11x więcej budynków
• 2 x więcej gruntów ornych
• 38 x więcej mostów

Błędy w gospodarce wodnej 
oraz w planowaniu 
przestrzennym

Fot. Z.Pawelska

Źródło: http://mapy.isok.gov.pl/imap/

Źródło: Monografia powodzi – Odra 1997, 
za Konieczny, Madej 2009

http://mapy.isok.gov.pl/imap/


Przekształcenia zlewni

Fot. H. Ruchała

Źródło: WWF Living Planet report 2018

Źródło: https://www.eea.europa.eu/

https://www.eea.europa.eu/


Fot. P. Ruchała

Art. 227.2. Utrzymywanie wód, o których mowa w ust. 1, ma na celu 
zapewnienie: 
1) ochrony przed powodzią lub usuwania skutków powodzi, 
2) spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych 

zjawisk lodowych, 
3) warunków umożliwiających korzystanie z wód, w tym utrzymywania 

zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie 
urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów, linii 
energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, 

4) warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, 

5) działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego 
stanu technicznego i funkcjonalnego – i nie powinno uniemożliwić 
osiągnięcia celów środowiskowych określonych w art. 56, art. 57, art. 
59 oraz w art. 61, przy uwzględnieniu dopuszczalności nieosiągnięcia 
celów środowiskowych, o której mowa w art. 66. 

Art. 227. 1. Utrzymywanie publicznych śródlądowych wód 
powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrznych polega 
także na zachowaniu stanu dna lub brzegów oraz na remoncie 
lub konserwacji istniejących budowli regulacyjnych.

Jednostronne podejście do funkcji jakie pełnią rzeki

150 tys. km rzek – rocznie pracami utrzymaniowymi
objętych jest cn. 10% długości rzek.

Rzeki jako odbiornik nadmiaru wody

Fot.:A.Furdyna



Jednostronne podejście do funkcji jakie pełnią rzeki

Fot. P. Ruchała

Art. 327.1  Plany utrzymania wód 
zawierają:
1) określenie odcinków śródlądowych wód 
powierzchniowych, w obrębie których 
występują zagrożenia dla swobodnego 
przepływu wód oraz spływu lodów, wraz z 
identyfikacją tych zagrożeń;
2) wykaz będących własnością Skarbu 
Państwa budowli regulacyjnych i urządzeń 
wodnych o istotnym znaczeniu dla 
zarządzania wodami;
3) wykaz planowanych działań, o których 
mowa w art. 227 utrzymywanie publicznych 
śródlądowych wód powierzchniowych oraz 
morskich wód wewnętrznych ust. 3, 

Art. 227.3. Utrzymywanie wód, o których mowa w ust. 1, jest 
realizowane przez: 
1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód 

powierzchniowych; 
2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie 

śródlądowych wód powierzchniowych;
3) usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi 

śródlądowych wód powierzchniowych; 
4) usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód 

naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka; 
5) zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód 

powierzchniowych oraz ich zabudowę biologiczną;
6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie 

zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie 
namułów i rumoszu; 

7) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wód: 
a) ubezpieczeń w obrębie urządzeń wodnych, b) budowli 
regulacyjnych;

8) rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor 
bobrów lub nor innych zwierząt w brzegach śródlądowych wód 
powierzchniowych



Jednostronne podejście do funkcji jakie pełnią rzeki

Fot. P. Ruchała

Art. 231. Właściciel śródlądowych wód powierzchniowych: 
1) zapewnia osiągnięcie celów środowiskowych, o których mowa w 

art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61;
2) utrzymuje w należytym stanie technicznym koryta cieków 

naturalnych oraz kanały, będące w jego władaniu; 
3) zapewnia swobodny spływ wód powodziowych oraz lodów; 
4) współuczestniczy w odbudowywaniu ekosystemów 

zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów 
wodnych; 

5) umożliwia wykonywanie obserwacji i pomiarów hydrologiczno- -
meteorologicznych oraz hydrogeologicznych.

Art. 65.2 Nie stanowi czasowego pogorszenia stanu 
jednolitych części wód chwilowa zmiana stanu 
jednolitych części wód, jeżeli jest ona związana z 
utrzymywaniem wód powierzchniowych oraz 
morskich wód wewnętrznych i brzegu morskiego 
zgodnie z interesem publicznym, o ile stan tych wód 
ulega poprawie bez konieczności prowadzenia działań 
naprawczych.

Fot:.M. Wiśniewska



Jednostronne podejście do funkcji jakie pełnią rzeki

Fot. P. Ruchała

W 2018 roku na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych PGW Wody Polskie 
wydatkowały łącznie kwotę blisko 185 mln zł. 
Prace wykonano na wodach (cieki naturalne) na długości ok. 13 980,00 km; kanałach na długości ok. 2 832,00 km

W roku 2019 r. WP na realizację zadań 
utrzymaniowych przekazały ok. 280 mln zł.
Planowane wydatki: 2020 r.  – 897 mln zł

2021 r.  - 828 mln zł
Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BFYERM

Udrażnianie hydrauliczne koryta cieku poprzez 
usuwanie zatowów (Odmulanie)  – 2016 r.Rzeka Żupawka, RZGW w Rzeszowie, 2019 r.  fot. P. Bednarek

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BFYERM


Zlewnia Tanwi 

Fot. P. Ruchała

Prace utrzymaniowe na 30 km Czarnej Łady (cała długość rzeki)
Prace utrzymaniowe na innych rzekach w zlewni Tanwi

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli
Planowane 3 zbiorniki retencyjne, m.in. Brodziaki na Czarnej Ładzie
PLB060008 Puszcza Solska
PLH060034 Uroczyska Puszczy Solskiej

Źródło: www.straznicy.wwf.pl



Zlewnia Tanwi –zbiornik Brodziaki 

Fot. P. Ruchała

Nie wykonano bilansu 
wodnego dla zlewni,
mimo tego zleca się 
wykonywanie prac 
utrzymaniowych jednocześnie 
projektując zbiorniki 
przeciwpowodziowy.

Zbiornik wpisany do PPSS

Bezzasadne wpisanie na listę 
derogacji zostało zgłoszone 
przez KRR do KE

Przeznaczenie 100 ha gruntów 
w celu ochrony 370 ha 
głównie gruntów rolnych.



Obecnie w zbiornikach 
gromadzimy 3,6 mld m3 

Planowany poziom: 8,4 mld m3

Torfowiska gromadzą 35 mld m3!

Żródło: PPSS/Instytutu Melioracji i Użytków 
Zielonych

Źródło map: Google earth Pro



Fot. P. Ruchała



Fot. P. Ruchała

Ocena wodnoprawna ma na celu analizę wpływu planowanej inwestycji lub działania na możliwość 

osiągnięcia celów środowiskowych i stanowi transpozycję art. 4 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w 

dziedzinie polityki wodnej (RDW).

Uzyskania oceny wodnoprawnej wymagają inwestycje i działania:
(…)
7) w zakresie regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz 
kształtowania nowych koryt cieków naturalnych: 
a) wykonanie regulacji wód na długości nie mniejszej niż 1000 m cieku 

naturalnego, 
b) wykonanie zabudowy potoku górskiego na długości nie mniejszej niż 

1000 m koryta planowanego do zabudowy, 
c) kształtowanie nowego koryta cieku naturalnego na długości nie 

mniejszej niż 1000 m tego cieku; 

10) w zakresie działań, o których mowa w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – usuwanie namułów i rumoszu w 
ramach udrażniania śródlądowych wód powierzchniowych na długości 
nie mniejszej niż 1000 m lub na powierzchni nie mniejszej niż 10 000 m2 
. 



Fot. P. Ruchała

Źródło: Marlena Tarapata, Chrońmy Mokradła, bagna.pl



Fot. P. Ruchała

Fot. Nasza Natura, www.naszanatura.com.pl

Fot. Nasza Natura, www.naszanatura.com.pl

Dziękuję za uwagę

www.straznicy.wwf.pl www.wwf.pl


