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1. Wprowadzenie 
Zrównoważony rozwój małej energetyki wodnej stanowi wyzwanie dla podejmujących decyzje 

zarówno strategiczne, jak i dotyczące pojedynczych przedsięwzięć, inwestorów małych elektrowni 
oraz pozostałych uczestników procesu decyzyjnego, w tym mieszkańców dolin rzecznych 
i ekologicznych organizacji społecznych. Wyzwanie to polega na konieczności pogodzenia dwóch 
przeciwstawnych stojących przed społeczeństwem celów, wynikających z jednej strony z obowiązku 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych, a z drugiej - z koniecznością ochrony i poprawy stanu 
zasobów wodnych oraz powstrzymania utraty różnorodności biologicznej.  

Przyjęte przez Unię Europejską zobowiązanie uzyskania do roku 2020 dwudziestoprocentowego 
udziału zużycia energii ze źródeł odnawialnych oznacza dla Polski konieczność zapewnienia wzrostu 
udziału OZE do 15% zużycia energii brutto [Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dyrektywa OZE), Zał. I]. Zużycie energii elektrycznej obok 
transportu oraz ciepłownictwa i chłodnictwa jest tą dziedziną, w której musimy poszukiwać nowych 
rozwiązań. Stąd rosnące w naszym kraju zainteresowanie energetyką wodną inwestorów liczących 
na systemy wsparcia finansowego ze strony Państwa i upraszczanie procedur decyzyjnych. 
Na początku tego stulecia w Polsce funkcjonowało ok.600 MEW, z czego zaledwie 50 to były 
elektrownie o mocy 1-5 MW [Świtajski, 2003]. Szacuje się, że obecnie budowanych i planowanych 
(o różnym stopniu zaawansowania przygotowania inwestycji) jest min. 300 dalszych instalacji. 

Tradycja wykorzystania energii kinetycznej wody przez człowieka ma ponad dwa tysiące lat, 
a technologia jej zamiany na energię elektryczną jest znana od XIX w. Niewątpliwe zalety energetyki 
wodnej to ugruntowana wiedza i doświadczenie dotyczące technologii produkcji, długi okres 
użytkowania, wysoka efektywność, bardzo korzystny stosunek energii wyprodukowanej do zużytej w 
procesie produkcyjnym, bardzo krótki czas uruchamiania elektrowni i niemal natychmiastowa 
dostawa energii elektrycznej do sieci. 

Z drugiej strony, wytwarzanie energii w siłowniach wodnych niesie za sobą szereg negatywnych 
skutków dla środowiska. Świadomość istnienia tych negatywnych oddziaływań początkowo dotyczyła 
dużych przedsięwzięć, związanych z budową wysokich zapór i zbiorników, z czasem dostrzeżono 
niekorzystne zmiany ekosystemów rzecznych, towarzyszące małym elektrowniom. Należy podkreślić, 
że elektrownie o niewielkiej mocy i małej produkcji rocznej w niewielkim stopniu przyczyniają się 
do ograniczania emisji CO2, za to często są powodem przerwania ciągłości ekologicznej rzek 
i odkształcenia reżimu hydrologicznego. Zmiany te, wynikające również z innych powodów, dotyczą 
większości rzek w naszym kraju. Postępująca degradacja ekosystemów wodnych jest faktem, 
jak również to, że gatunki, szczególnie zwierząt, z nimi związane stanowią najbardziej zagrożoną 
grupę organizmów w skali globalnej.. Przykładowo, ze wszystkich rodzimych gatunków ryb 
występujących w Polsce ponad połowa to gatunki ginące lub zagrożone [Witkowski i in., 2009] Stąd 
wynika konieczność podejmowania działań mających na celu poprawę ekologicznego stanu rzek, 
w tym przywracanie ich ciągłości podłużnej. Niekontrolowany rozwój małej energetyki wodnej temu 
celowi nie służy.  

Punkt (44) Preambuły Dyrektywy OZE bardzo wyraźnie wskazuje na konieczność zapewnienia 
spójności „między celami niniejszej dyrektywy oraz innym prawodawstwem wspólnotowym 
dotyczącym ochrony środowiska”. I dalej: „W szczególności w trakcie procedur oceny, planowania lub 
koncesjonowania instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych państwa członkowskie 
powinny uwzględniać całość prawodawstwa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska”. 
Funkcjonujący w Polsce system ocen oddziaływania na środowisko dostarcza mechanizmów 
wyważania racji środowiskowych i ekonomicznych w procesie decyzyjnym dotyczącym małych 
elektrowni wodnych. Wraz z postępem wiedzy i doświadczenia pracowników właściwych organów 
mechanizm ten działa coraz lepiej. Brakowało natomiast dotąd ogólnych wskazań lokalizacyjnych, 
a także kryteriów oceny małych elektrowni wodnych na bardzo wczesnym etapie przygotowania 
inwestycji, przed przysłowiowym złożeniem wniosku o wydanie pierwszej decyzji administracyjnej. 
Niniejszy dokument ma na celu tę lukę zapełnić. Dodatkowo, oparta na literaturze przedmiotu 
skondensowana wiedza na temat samych elektrowni, podstawowych procesów kształtujących 
ekosystem rzeki, złożonych i wielopoziomowych negatywnych oddziaływań elektrowni wodnych oraz 
sposobów ich ograniczania, powinna przyczynić się do wzrostu poziomu decyzji podejmowanych 
w stosunku do konkretnych zamierzeń inwestycyjnych.  
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Uwarunkowania środowiskowe istotne przy realizacji małych elektrowni wodnych zostały 
sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w ramach zadania ”Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania 
na środowisko”. 
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2. Miejsce małej energetyki wodnej w dokumentach strategicznych i planistycznych 
 
Analizie poddano dokumenty planistyczne i strategiczne sporządzane na poziomie krajowym, 

regionalnym i lokalnym (Rys. 2.1). Część z nich dotyczy bezpośrednio gospodarki wodnej. Pozostałe 
pośrednio dotykają tematyki małej energetyki wodnej. Są to dokumenty z zakresu planowania 
przestrzennego, polityki energetycznej czy ochrony środowiska. W analizie zwrócono uwagę, czy 
znalazły się w nich zapisy dotyczące MEW. Sprawdzono także podejście do energetyki wodnej jako 
odnawialnego źródła energii i jej oddziaływania na środowisko. Celem tej analizy jest przedstawienie 
miejsca małej energetyki wodnej w systemie planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego 
w Polsce. 
 

 
 
Rys. 2.1. Miejsce małej energetyki wodnej w umownie wydzielonych dokumentach planistycznych 
i strategicznych [opracowanie własne]. 
 
2.1. Poziom krajowy 
2.1.1. Strategia Gospodarki Wodnej, Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030, 
Projekt Polityki wodnej Państwa do roku 2030 

Strategia Gospodarki Wodnej określa podstawowe kierunki i zasady działania, które umożliwiają 
realizację idei trwałego i zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w Polsce. 
Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów 13 września 2005 r. W syntetycznej ocenie 
gospodarki wodnej znalazł się zapis wskazujący na istnienie zainteresowania budową i odtwarzaniem 
małych elektrowni wodnych. Podkreślono, że jest to dowód na ich ekonomiczną opłacalność. 
Ponadto zapisano, że MEW „mogą się przyczynić do lokalnego polepszenia stosunków wodnych 
bez angażowania środków publicznych” [Strategia Gospodarki Wodnej, 2005, s. 20]. Pierwszy cel 
gospodarki wodnej, jakim jest zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy 
poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód, ma zostać osiągnięty m.in. poprzez 
udostępnienie obiektów piętrzących do budowy MEW [Strategia Gospodarki Wodnej, 2005]. 

W 2008 r. opracowano autorski Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 
(z uwzględnieniem etapu 2015). W tym dokumencie również podkreślono wzrost zainteresowania 
małą energetyką wodną. Zauważono, że perspektywą gospodarki wodnej, w obliczu znacznych 



 

 10 

sprzeciwów wobec budowy dużych elektrowni wodnych ze względu na ich negatywny wpływ 
na środowisko, może być oprócz modernizacji istniejących elektrowni dalszy rozwój MEW. 
Jednocześnie wskazano, że brak pełnego wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej prowadzi często 
do rozbieżnych decyzji administracyjnych i ograniczenia możliwości budowy MEW w atrakcyjnych 
energetycznie lokalizacjach. Podkreślono, że zasadniczą kwestią w rozwoju energetyki wodnej będzie 
przyjęcie dopuszczalnych obszarów budowy MEW oraz określenie ich standardów. Szanse 
na uporządkowanie tej sytuacji prawnej stanowi konieczność wdrożenia programu działań w celu 
powstrzymania szkodliwych działań dla stanu wód. W przeciwnym wypadku Polsce grozić będą 
sankcje ze strony Komisji Europejskiej. Przy okazji tego programu zostaną określone warunki 
lokalizacji i ograniczenia środowiskowe budowy MEW, dzięki czemu inwestorzy będą mieli ułatwiony 
proces planowania i realizacji inwestycji. Zauważono, że wzrastająca presja na budowę MEW 
powoduje zwiększenie problemu utraty drożności ekologicznej cieków. Jednak podkreślono, że to nie 
tylko MEW mogą negatywnie wpływać na drożność cieków, ale także brak wojewódzkich programów 
udrażniania rzek, czy brak ich implementacji, a także niewystarczające nakłady na te działania 
[Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030, 2008].  

Projekt Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) został 
przygotowany przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej na podstawie Projektu Narodowej Strategii 
Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015). Jest to dokument strategiczny, 
przedstawiający najistotniejsze problemy oraz wytyczający kierunki działania państwa w zakresie 
gospodarki wodnej. Celem nadrzędnym jest zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej 
i zdrowej wody oraz istotne ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez powodzie i susze. 
Powtórzono w nim zapisy o presji na budowę MEW, a w związku z tym zwiększeniem problemu 
drożności ekologicznej cieków oraz konieczności przyjęcia programu interwencyjnego 
dla powstrzymania najbardziej szkodliwych działań prowadzących do pogorszenia stanu wód, 
co przyczyni się także do usprawnienia procesu planowania i realizacji MEW. Powtórzono również 
zapis, że perspektywy rozwoju energetyki wodnej państwa związane są z modernizacją istniejących 
elektrowni i dalszym rozwojem MEW, w tym bazującym na wykorzystaniu już istniejących obiektów 
piętrzących. Ponadto powtórzono, że tempo i kierunki rozwoju energetyki wodnej będą w przyszłości 
zależeć m.in. od ustalenia dopuszczalnych lokalizacji MEW i określenia standardów w nich 
stosowanych. Wskazano, że zgodnie z Polityką energetyczną Polski do 2030 wzrośnie stopień 
wykorzystania energetyki wodnej, zarówno małej skali, jak i dużych elektrowni, które nie 
oddziaływują znacząco na środowisko. Ostatni zapis dotyczący oddziaływania na środowisko budzi 
wątpliwości. Energetyka wodna wpływa przecież na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, 
zwłaszcza na ekosystemy rzeczne. 
 
2.1.2. Polityka Energetyczna Polski do 2030 

Polityka Energetyczna Polski do 2030 została przyjęta przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r. 
(M.P. 2010, nr 2, poz. 11). W rozdziale dotyczącym rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii zapisano, że istotny będzie „wzrost wykorzystania energetyki wodnej, zarówno małej skali, jak 
i większych instalacji, które nie oddziaływują w znaczącym sposób na środowisko” [Polityka 
Energetyczna Polski do 2030, 2009, s. 19]. Jest to powtórzenie zapisów z Projektu Narodowej 
Strategii Gospodarowania Wodami 2030 oraz Projektu Polityki wodnej państwa do roku 2030.  

 
2.1.3. Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej  

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej została przyjęta przez Sejm 23 sierpnia 2001 r. Przy 
opisie stanu obecnego podkreślono, że podstawowym źródłem energii odnawialnej w Polsce jest 
biomasa oraz energia wodna (na podstawie danych szacunkowych z 1999 r.). Do wzrostu udziału 
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w latach 90. XX w. przyczyniły się m.in. liczne małe 
elektrownie wodne [Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej, 2001]. Zauważono, że największe 
tradycje w Polsce ma energetyka wodna. Podkreślono, że choć obecnie nie wykorzystuje ona w pełni 
swojego potencjału technicznego, to ma szanse na rozwój. Zwrócono uwagę na małe elektrownie 
wodne, które budowane są na istniejących, często zniszczonych stopniach wodnych. Zapisano, 
że stanowią one praktycznie jedyne obiekty hydrotechniczne, których liczba stale wzrasta, głównie 
dzięki prywatnym inwestorom. Podkreślono, że MEW stanowią szansę dla poprawy „fatalnego 
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współczynnika regulacji odpływu, zwłaszcza na mniejszych rzekach” [Strategia Rozwoju Energetyki 
Odnawialnej, 2001, s. 8], ale nie przedstawiono żadnych wyjaśnień, a tym bardziej dowodów na to. 
Optymistycznie założono też, że budowa MEW, wykorzystując lokalne możliwości produkcji energii 
elektrycznej, może dać utrzymanie pewnej grupie osób. Ponadto wraz z szybkim rozwojem MEW 
wzrasta liczba firm specjalizujących się w budowlach hydrotechnicznych oraz firm doradczo-
konsultacyjnych, pomagających inwestorom w poprowadzeniu inwestycji. Zgodnie 
z przedstawionymi w omawianym dokumencie przewidywaniami Unii Europejskiej energia wodna 
pozostanie prawdopodobnie drugim co do wielkości źródłem energii odnawialnej, z małą możliwością 
wzrostu [Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej, 2001].  

W Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej zaprezentowano podział na trzy grupy technologii 
wykorzystujących odnawialne źródła energii pod względem kosztów produkcji energii. Małe 
elektrownie wodne zbudowane na istniejących spiętrzeniach znalazły się w grupie pierwszej – 
technologii, które wykazują koszty produkcji energii niższe lub porównywalne z kosztami lub cenami 
zastępowanych konwencjonalnych nośników energii (koszt wytwarzania energii elektrycznej 
0,23 zł/kWh). W przedstawionych na końcu dokumentu wnioskach zaznaczono, że w pierwszym 
okresie realizacji strategii opracowane zostaną programy rozwoju poszczególnych rodzajów energii 
odnawialnej. Przy czym podkreślono, że w początkowym okresie wzrastać będzie przede wszystkim 
wykorzystanie biomasy [Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej, 2001]. 

 
2.1.4. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD OZE) został przyjęty przez 
Radę Ministrów 7 grudnia 2010 r. [KPDO OZE, 2012]. Określone są w nim krajowe cele w zakresie 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w sektorach transportowym, elektroenergetycznym, 
ciepłowniczym i chłodniczym. Uwzględniono również wpływ innych środków polityki energetycznej 
na końcowe zużycie energii. Przedstawiono także prognozę wykorzystania energii z OZE do 2020 r. 

W założeniach do prognozowania krajowego rozwoju OZE do 2020 r. w obszarze 
elektroenergetyki założono wzrost liczby małych elektrowni wodnych [s. 6]. Ponadto według 
przedstawionych szacunków łącznego wkładu (zainstalowana moc, produkcja energii elektrycznej 
brutto) przewidywanego dla energii wodnej w realizację celów do 2020 r. zanotowano jego ciągły, 
stopniowy wzrost [s. 139]. Niemniej przewiduje się, że nastąpi rozwój przede wszystkim źródeł 
opartych na energii wiatru i biomasy. Natomiast w ciepłownictwie i chłodnictwie przewiduje się 
utrzymanie dotychczasowej struktury rynku [s. 6].  

W opisie systemów wsparcia promocji wykorzystania energii z OZE w ciepłownictwie 
i chłodnictwie przedstawiono program „Odnawialne Źródła Energii”. Jest on przewidziany 
na wspomaganie inwestycji z zakresu OZE. W ramach tego programu przewidziano wsparcie m.in. 
dla inwestycji w elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MW [s. 110-111].  

W załączniku nr 1 o rozwoju energetyki wodnej w odniesieniu do MEW zanotowano, 
że zdecydowana większość piętrzeń możliwych do zagospodarowania lub wybudowania ma charakter 
niskospadowy (wyjątkiem są obszary podgórskie). Znaczny udział MEW to obiekty ultraniskospadowe 
[s. 151]. Przy aktualnym tempie inwestowania założono, że w 2015 r. przyrost mocy MEW w stosunku 
do roku 1990 wyniesie 200 MW [s. 152]. Przedstawiono także cztery scenariusze rozwoju energetyki 
wodnej. Jeden z nich przewiduje wsparcie państwa w rozwój elektrowni wodnych o mocy do 10 MW. 
Jednak w KPD OZE przyjęto inny scenariusz rozwoju hydroenergetyki, zakładający budowę stopnia 
wodnego Ciechocinek-Nieszawa [s. 154]. 

 
2.1.5. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) została przyjęta przez Radę 
Ministrów 13 grudnia 2011 r. (M.P. 2012, poz. 252). Jest to najważniejszy dokument dotyczący 
zagospodarowania przestrzennego kraju. Zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w KPZK określa się 
„uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz działania niezbędne do jego 
osiągnięcia”. W kwestiach dotyczących energetyki wodnej wg art. 47 ust. 2 KPZK precyzuje 
„rozmieszczenie obiektów infrastruktury technicznej i transportowej, strategicznych zasobów 
wodnych i obiektów gospodarki wodnej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym”. 
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W wizji KPZK w 2030 r. udział OZE w produkcji energii elektrycznej miałby wynosić 19%, z czego 
prawie połowa będzie pochodzić z energetyki wiatrowej. O energetyce wodnej nie wspomniano. 
Zapisano natomiast, że radykalnie zostanie ograniczona zabudowa terenów zalewowych, a zabudowa 
hydrotechniczna rzek zostanie znacznie ograniczona. Racjonalna rozbudowa infrastruktury 
technicznej będzie możliwa jedynie w zgodzie z programem wodno-środowiskowym i planami 
gospodarowania wodami w dorzeczach oraz rzeczywistymi potrzebami, a koordynowana będzie 
dzięki planowaniu przestrzennemu [Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2011]. 

W KPZK 2030 zapisano, że zadaniem planowania przestrzennego będzie wyznaczenie stref 
dla rozwoju energetyki odnawialnej oraz wskazanie warunków wykorzystania istniejących 
i planowanych budowli hydrotechnicznych do produkcji energii wodnej. Na poziomie regionalnym 
(w planach zagospodarowania przestrzennego województw) wyznaczone będą strefy zakazu 
wykorzystania lub ograniczonego rozwoju różnych form energetyki odnawialnej. Ponadto wskazano, 
że minister właściwy do spraw gospodarki, działając we współpracy z jednostkami naukowymi, 
organizacjami ekologicznymi i branżowymi, przygotuje wytyczne dotyczące rozwoju różnych form 
energetyki odnawialnej.  

 
2.1.6. Program wodno-środowiskowy kraju 

Program wodno-środowiskowy kraju stanowi podstawowy dokument w procesie planowania 
gospodarowania wodami. Zgodnie z art. 113b ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.). Program ten określa podstawowe i uzupełniające działania 
zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach dorzeczy. 
Do działań podstawowych zaliczone jest m.in. ograniczenie piętrzenia słodkich wód 
powierzchniowych, z uwzględnieniem rejestrowania takich ograniczeń (art. 113b ust. 2 punkt 7 ww. 
ustawy), co pośrednio odnosi się do budowy elektrowni wodnych. Program ten podlega przeglądowi 
co 6 lat i w razie potrzeby - aktualizacji (art. 113b ust. 9 ww. ustawy).  

Program wodno-środowiskowy dla Polski został opracowany po raz pierwszy (2010 r.). Jego 
celem jest przedstawienie najważniejszych działań, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie 
dobrego stanu wód do 2015 r. W programie tym nie odnaleziono zapisów odnoszących się do małej 
energetyki wodnej. 
 
2.1.7. Raport Wstępnej oceny ryzyka powodziowego 

Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP) [www.kzgw.gov.pl, 2012] jest jednym 
z dokumentów planistycznych wymaganych dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim 
(dyrektywa powodziowa). Zgodnie z art. 88b ust. 1 ustawy Prawo wodne sporządzana jest 
dla obszarów dorzeczy). 

W raporcie z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego nie odniesiono się do małej 
energetyki wodnej, co więcej w ogóle nie nawiązano do tematyki elektrowni wodnych. Jedynie 
w tabeli przedstawiającej materiały wykorzystane do opracowania WORP wskazano, że niektóre 
instytucje przekazały informacje na temat elektrowni lub innych budowli piętrzących. 
 
2.1.8. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko zauważono problem niedostatecznego 
rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Zanotowano, że przy przyłączaniu małych elektrowni 
wodnych istnieje potrzeba zwiększania zdolności przesyłowych sieci, tak jak i w przypadku farm 
wiatrowych czy jednostek wytwarzania energii elektrycznej z biomasy. W ramach Priorytetów 
Krajowego Programu Reform w PO Infrastruktura i Środowisko w obszarze priorytetowym 
„wspomaganie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii” uwzględniono energię wodną. 
Wskazano, że dzięki realizacji projektów związanych z OZE nastąpi m.in. bardziej racjonalne 
wykorzystanie zasobów wodnych. 

W ramach osi priorytetowej III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 
zapisano, że realizacja jej celu nastąpi m.in. poprzez „przeciwdziałanie poważnym awariom i poprawę 
stanu bezpieczeństwa technicznego istniejących obiektów, w tym zbiorników i stopni wodnych, 
a także innych urządzeń okresowo piętrzących wodę” [s. 127]. Natomiast w osi priorytetowej 
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IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna odniesiono się już 
bezpośrednio do małych elektrowni wodnych. Podkreślono, że priorytetem w ramach obniżania 
energochłonności procesów wytwarzania i przesyłania energii będzie wspieranie budowy lokalnych, 
małych źródeł energii produkujących energię elektryczną i cieplną, które nie wymagają jej przesyłania 
na duże odległości. Zapisano, że wsparciu podlegać będą inwestycje dotyczące budowy i modernizacji 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu m.in. wody (przyjęto definicję MEW 
do 10 MW).  

 
2.1.9. Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej oraz 
Program działań na lata 2007-2013 

Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej oraz 
Program działań na lata 2007-2013 został zatwierdzony przez Radę Ministrów 26 października 
2007 r. Podstawą prawną aktualnie obowiązującego opracowania jest art. 111 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880. ze zm.) zobowiązujący Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska do sporządzenia projektu krajowej strategii ochrony i umiarkowanego 
użytkowania różnorodności biologicznej, wraz z programem działania. W Krajowej strategii 
sformułowane są cele ponadczasowe, natomiast w Programie działań zawarto zadania służące ich 
realizacji na lata 2007-2013. 

Odwołanie do małej energetyki wodnej znajduje się pośrednio w stwierdzeniu, że cele określone 
w Krajowej strategii będą osiągnięte dzięki wykorzystaniu instrumentów realizacyjnych, w tym 
m.in. finansowych instrumentów wspomagających, jak np. programy wspierania rozwoju 
odnawialnych źródeł energii i jej efektywnego wykorzystania. 

Ponadto w Programie działań na lata 2007-2013 w zadaniu nr 83: Inwentaryzacja zagrożeń 
różnorodności biologicznej głównych rzek, wynikających z istnienia barier na trasach migracji 
gatunków zwrócono uwagę, że część obiektów hydrotechnicznych stanowi barierę migracyjną 
dla gatunków wodnych. Prowadzi to do przerwania ciągłości ekologicznej rzek. Dlatego konieczne jest 
określenie miejsc występowania i natężenia tego typu zagrożeń, a także wyciągnięcie wniosków 
o możliwości ich eliminacji lub ograniczenia. 

W kolejnym przyjętym zadaniu (nr 84): Opracowanie i przyjęcie do stosowania wytycznych 
(zasad dobrej praktyki) w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w projektowaniu, budowie 
i eksploatacji inwestycji hydrotechnicznych, w tym także w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 
podkreślono, że obiekty hydrotechniczne w znaczący sposób oddziaływują na różnorodność 
biologiczną. Zauważono, że kwestie jej ochrony często są uwzględniane w sposób niewystarczający 
przy planowaniu i realizacji inwestycji hydrotechnicznych.  

W zadaniu nr 86: Opracowywanie programów poprawienia lub przywrócenia możliwości 
swobodniejszej wędrówki ryb i minogów w wybranych rzekach również podkreślono kwestię 
związaną z budowlami hydrotechnicznymi. Zanotowano konieczność przywrócenia ciągłości 
ekologicznej wód płynących. Ma to nastąpić poprzez budowę nowych, odbudowę starych oraz 
modernizację istniejących urządzeń umożliwiających swobodniejszą wędrówkę ryb i minogów.  

Znaczenie planowania przestrzennego w ochronie przyrody podkreślono w zadaniu 106: 
Opracowanie i upowszechnienie kodeksu dobrych praktyk planistycznych zawierających zasady 
i wymogi ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, w tym w zakresie 
kształtowania ekologicznych funkcji krajobrazu, spójności krajowego systemu obszarów chronionych, 
w tym zwłaszcza Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz funkcjonowania korytarzy 
ekologicznych. Zauważono, że pomimo istnienia wymogów uwzględniania uwarunkowań 
przyrodniczych w procedurach i dokumentach planistycznych, zagadnienie bioróżnorodności 
traktowane jest marginalnie. Można stwierdzić, że dotyczy to także planowania inwestycji z zakresu 
MEW. 

Natomiast w zadaniu nr 121: Promowanie technicznie i ekonomicznie uzasadnionych 
programów ograniczania emisji zanieczyszczeń emitowanych przez przemysł, w tym zwłaszcza przez 
energetykę podkreślono, że na stan różnorodności biologicznej istotny wpływ ma rozwój i wdrażanie 
technologii przyjaznych środowisku. Dlatego też wyrażono potrzebę stałego promowania technicznie 
i ekonomicznie uzasadnionych programów, których realizacja pozwoli ograniczyć emisję 
zanieczyszczeń emitowanych przez przemysł, głównie energetykę. 
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2.2. Poziom regionalny 
2.2.1. Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy 

Narzędziem planistycznym na poziomie dorzeczy są wg polskiego Prawa wodnego Plany 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW). Aktualizowane są co 6 lat, a ich zawartość 
i układ wynikają z art. 114 Prawa wodnego. Znajduje się w nich m.in. opis cech charakterystycznych 
dorzecza, identyfikacja oddziaływań antropogenicznych i ocena ich wpływu na stan wód, cele 
środowiskowe dla części wód, informacje na temat monitoringu wód i obszarów chronionych, 
podsumowanie wyników analizy ekonomicznej korzystania z wód, podsumowanie działań zawartych 
w programie wodno-środowiskowym kraju oraz informacje o działaniach podjętych w celu 
informowania społeczeństwa i konsultacjach publicznych. Ustalenia PGW uwzględnia się w KPZK, 
strategii rozwoju województwa i w PZPW. W dniu 22 lutego 2011 r. Rada Ministrów zatwierdziła 
Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Wisły (M.P. 2011, nr 49, poz. 549), Odry (M.P. 
Nr 40, poz. 451), Jarftu (M.P. Nr 37, poz. 424), Świeżej (M.P. Nr 59, poz. 579), Pregoły (M.P. Nr 55, 
poz. 566), Niemna (M.P. Nr 58, poz. 578), Dunaju (M.P. Nr 51, poz. 560), Dniestru (M.P. Nr 38 poz. 
425), Łaby (M.P. Nr 52, poz. 5), Ücker (M.P. Nr 56, poz. 567). 

W każdym PGW przedstawiono krótki opis krajowych oraz regionalnych dokumentów 
planistycznych i rozwojowych. Przy opisie Strategii Gospodarowania Wodami 2005 jako jedno 
z działań do realizacji wymieniono udostępnienie obiektów piętrzących do budowy MEW. W analizie 
ekonomicznej korzystania z wód w niemal wszystkich PGW (z wyjątkiem PGW Ücker) zapisano, 
że w polskim systemie prawnym brakuje opłat, które rekompensowałyby negatywne zjawiska 
związane z wykorzystaniem wody do celów hydroenergetycznych (m.in. utrudniona migracja ryb, 
obniżenie zawartości tlenu). 

W dwóch PGW [Odry i Wisły] przy opisie dokumentów planistycznych i rozwojowych (Program 
dla Odry – 2006 oraz Wojewódzki program małej retencji dla województwa łódzkiego) zapisano 
przewidziane do realizacji działania zmierzające m.in. do energetycznego wykorzystania rzek. 
Natomiast w opisie Programu małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2006-
2015 [PGW Jarftu i Wisły] wskazano wprost na budowę MEW. W programie tym przewidziano 
do realizacji 40 obiektów małej energetyki wodnej. Również w Programie gospodarki wodnej 
województwa lubelskiego w ramach działań inwestycyjnych wymieniono MEW, bez podawania 
konkretnej liczby planowanych obiektów [PGW Wisły]. 

Ponadto w PGW Wisły przedstawiono dwie inwestycje , w ramach których zostaną wybudowane 
małe elektrownie wodne. Zastosowano wobec nich mniej rygorystyczne cele środowiskowe, 
ponieważ uznano je za inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Są to: 

 inwestycja związana z ochroną przeciwpowodziową - budowa zbiornika wodnego na rzece Łydyni 
– jeden z celów: wykorzystanie potencjału zmagazynowanych wód dla celów budowy MEW 
o mocy 49 KW; 

 inwestycja związana z rozwojem gospodarczym - budowa małej elektrowni wodnej w Michałowie 
– cel: wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
Powstanie MEW przedstawiono jako kolejny etap zaplanowanych „działań w kierunku ochrony 

środowiska, poprzez promowanie odnawialnych źródeł energii, co wpłynie korzystnie na stan 
czystości środowiska naturalnego i lokalny rozwój społeczno-gospodarczy poprzez: uatrakcyjnienie 
terenu jako miejsca zamieszkania i gospodarowania będące wynikiem redukcji zanieczyszczeń 
emitowanych do atmosfery, uatrakcyjnienie terenu pod względem turystycznym” [PGW Wisły, s. 89]. 

W żadnym planie gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy nie odniesiono się 
do ewentualnego negatywnego wpływu energetyki wodnej na środowisko. Poza wspomnianymi 
dwoma przypadkami w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, w PGW nie 
wpisano mniej rygorystycznych celów środowiskowych z uwagi na budowę lub funkcjonowanie 
MEW. 

 
2.2.2. Plany zagospodarowania przestrzennego województw 

Plany zagospodarowania przestrzennego województw (PZPW) zgodnie z ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym stanowią akta planowania przestrzennego na szczeblu 
regionalnym. Powinny one uwzględniać zapisy koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 
a ich ustalenia powinny być wprowadzane w planach miejscowych. Zakres PZPW obejmuje opis 
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uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych rozwoju województwa oraz wskazanie celów, zasad 
i kierunków polityki przestrzennej regionu. Zestawienie aktualnie obowiązujących PZPW znajduje się 
w załączniku 1. 

W PZPW umieszcza się zadania o celach ponadlokalnych, dlatego miejsce małej energetyki 
wodnej, która zazwyczaj dotyczy poziomu lokalnego, jest w PZPW ograniczone. Niemniej 
w większości planów wojewódzkich odniesiono się do kwestii MEW (Zał. 2). 

W niemal wszystkich planach wojewódzkich założono rozwój energetyki wodnej, argumentując 
to koniecznością zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jednak w większości 
dokumentów nie analizowano w sposób szczegółowy wpływu MEW na środowisko. Jedynie w dwóch 
PZPW zwrócono uwagę na bariery i ograniczenia rozwoju energetyki wodnej ze względu na wymogi 
ochrony środowiska. W PZPW pomorskiego i wielkopolskiego zapisano konieczność ograniczania 
lokalizacji obiektów zagrażających funkcjonowaniu korytarzy ekologicznych, w tym elektrowni 
wodnych. Ponadto w PZPW wielkopolskiego podkreślono ograniczenia w lokalizacji MEW ze względu 
na warunki hydrologiczne (parametry cieków, rzeźba terenu, wykorzystanie istniejących urządzeń 
hydrotechnicznych, wymogi dotyczące żeglugi śródlądowej i turystyki wodnej). 
 
2.2.3. Regionalne programy operacyjne 
Regionalne programy operacyjne (RPO) zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) stanowią 
dokumenty o charakterze operacyjno-wdrożeniowym rozwoju. Realizują cele zawarte w narodowej 
strategii spójności i strategiach rozwoju (art. 15 ust. 4 punkt 1 ww. ustawy). 

W niemal wszystkich regionalnych programach operacyjnych, z wyjątkiem województwa 
świętokrzyskiego, przedstawiono gotowość wsparcia dla działań z zakresu energetyki odnawialnej, 
w tym wodnej. Jednak w żadnym z dokumentów nie przeprowadzono oceny potencjału rozwoju 
energetyki wodnej. Co więcej, nie wskazano również skutków oddziaływania na środowisko (m.in. 
na drożność korytarzy ekologicznych, jakość wód powierzchniowych czy wpływ na ichtiofaunę), choć 
w wielu RPO podkreślono, że elektrownie wodne wpływają negatywnie na jakość wód 
powierzchniowych. Nie przedstawiono też wykazu rzek, które ze względu na swoje znaczenie 
(zaopatrzenie ludności w wodę, walory przyrodnicze, turystyczne) powinny być wyłączone z rozwoju 
energetyki wodnej. 

Ze względu na cele środowiskowe RDW warto zwrócić uwagę na zapisy RPO województwa 
lubelskiego, gdzie zaznaczono, że w przypadku inwestycji w hydroenergetykę należy brać pod uwagę 
potrzeby ochrony przyrody i ekologiczne aspekty utrzymania rzek. 
 
2.2.4. Wojewódzkie programy ochrony środowiska  

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) zarządy województw zobowiązane są do opracowania 
Programów ochrony środowiska (PrOŚ), celem realizacji polityki ekologicznej państwa na poziomie 
regionalnym. W PrOŚ określone są cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań 
proekologicznych, a także środki niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów, w tym mechanizmy 
prawno-ekonomiczne i środki finansowe. Program tworzony jest na 4 lata, ale działania w nim 
przewidziane obejmują perspektywę kolejnych 4 lat. W załączniku 3 zestawiono podstawowe 
informacje na temat aktualnie obowiązujących wojewódzkich programów ochrony środowiska. 

W większości PrOŚ dominują stwierdzenia o konieczności rozwoju wykorzystania energii wodnej 
jako odnawialnego źródła energii (Tab. 2.1). Jedynie w kilku województwach zwrócono uwagę 
na negatywny wpływ energetyki wodnej na środowisko. W PrOŚ województwa 
zachodniopomorskiego podkreślono, że w związku z tym mała energetyka wodna nie powinna być 
dalej rozwijana, choć w dalszej części dokumentu znalazł się zapis wskazujący na rozwój tej gałęzi 
energetyki. Również w województwie wielkopolskim podkreślono, że wspieranie projektów budowy 
nowych lokalnych elektrowni wodnych będzie przebiegało z dużą ostrożnością, ze względów 
środowiskowych. Natomiast w województwie łódzkim wskazano na ewentualne długoterminowe 
negatywne oddziaływanie zabudowań hydrotechnicznych na środowisko m.in. przerwanie szlaków 
migracyjnych. Przedstawiono też zakazy i ograniczenia w budowie MEW (m.in. na terenach objętych 
prawną formą ochrony przyrody oraz w obszarach, gdzie ich realizacja byłaby sprzeczna z celami 
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środowiskowymi). Także w PrOŚ województwa lubelskiego zapisano, że istnieją ograniczenia rozwoju 
OZE, w tym MEW, nie tylko ze względu na zasoby, ale i aspekty prawne określone w PZPW 
(np. wykluczenie z inwestycji terenów chronionych oraz dostosowanie skali realizowanych 
przedsięwzięć do uwarunkowań terenowych i środowiskowych). 

Cenny jest także zapis w PrOŚ województwa opolskiego wskazujący na konieczność prowadzenia 
analiz przyrodniczo-krajobrazowych przy lokalizacji obiektów do produkcji energii z OZE (w tym 
energii wody). Podkreślono, że wyniki tych analiz powinny być wprowadzanie do planów 
miejscowych. 

 
Tab. 2.1. Zapisy w programach ochrony środowiska województw odnoszące się do małych elektrowni 
wodnych.  
Lp. Województwo Zapisy odnoszące się bezpośrednio 

do małej energetyki wodnej 
Zapisy odnoszące się do energetyki 

wodnej jako odnawialnego źródła energii 

1. dolnośląskie - wskazanie źródła dofinansowania 
inwestycji (udzielanie pożyczek) 
z zakresu MEW ze strony Fundacji 
Wspomagania Wsi w ramach programu 
Małe elektrownie wodne w Polsce, 
którego celem jest odtworzenie 
zdewastowanych jazów, zapór, młynów 
i innych obiektów rzecznych [s. 158] 
- zapowiedź wspierania budowy 
systemu małych zbiorników piętrzących 
o funkcji energetycznej lub retencyjnej 
jako działanie służące realizacji celu: 
zwiększenie retencji zlewni, 
w szczególności cieków o dużym 
zagrożeniu powodziowym [s. 96] 

- zapowiedź rozwoju rynku OZE, w tym 
energii wód płynących, m.in. opracowanie 
Programu wykorzystania alternatywnych 
źródeł energii, zapowiedź wsparcia (też 
finansowego) przez województwo działań 
z zakresu stosowania OZE [s. 98] 
- założenie rozwoju hydroenergetyki 
[s. 129] 

2. kujawsko-pomorskie - funkcjonowanie w województwie 44 
MEW o łącznej mocy ok. 2,47 MW 
[s. 15] 

- zwrócenie uwagi, że niektóre OZE mogą 
stwarzać pewne problemy ekologiczne, 
ale zaliczono do nich przede wszystkim 
energetykę wiatrową i oparta o biogaz, 
nie hydroenergetykę [s. 22]  
- stwierdzenie, że województwo posiada 
korzystne warunki do rozwoju OZE 
na bazie większości źródeł, w tym wody 
i że należy dążyć do jak największego 
wykorzystania OZE w codziennym życiu, 
przy poszanowaniu środowiska 
geograficznego [s. 154] 

3. lubelskie - wskazanie konkretnych zlewni, gdzie 
możliwy byłby rozwój hydroenergetyki 
opartej na MEW (istnienie lub 
zaplanowana budowa jazów) [s. 43] 
- na terenie województwa działa 19 
MEW o łącznej mocy ok. 1,4 MW [s. 44] 
- w województwie samorządy gmin, 
zarządcy systemów energetycznych 
i prywatni inwestorzy zgłosili 
do inwestycji MEW związane 
z istniejącymi lub projektowanymi 
budowlami piętrzącymi – jest to druga 
grupa pod względem liczby zgłoszonych 
inwestycji w ramach rozwoju OZE 
[s. 44-45] 
- zwrócenie uwagi na ograniczenia 
rozwoju OZE, w tym MEW, nie tylko 
ze względu na zasoby, ale i aspekty 

- wprowadzenie systemu promocji 
energetyki wodnej [s. 46] 
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Lp. Województwo Zapisy odnoszące się bezpośrednio 
do małej energetyki wodnej 

Zapisy odnoszące się do energetyki 
wodnej jako odnawialnego źródła energii 

prawne określone w PZPW, jak 
np. wykluczenie z inwestycji terenów 
chronionych oraz dostosowanie skali 
realizowanych przedsięwzięć 
do uwarunkowań terenowych 
i środowiskowych [s. 45] 
- wskazanie możliwych źródeł 
finansowania dla MEW (oprócz 
środków własnych): WFOŚiGW (20%) 
i Regionalny Program Operacyjny 
[s. 110] 

4. lubuskie - zgodnie ze „Studium rozwoju 
systemów energetycznych 
w województwie lubuskim do roku 
2025, ze szczególnym uwzględnieniem 
perspektyw rozwoju energetyki 
odnawialnej” w regionie znaczący udział 
w wytwarzaniu energii z OZE ma 
energetyka wodna, w tym MEW [s. 109] 
- funkcjonowanie ok. 40 MEW 
na terenie województwa, będących 
własnością ZEW Dychów S.A., ENEA S.A. 
i prywatnych przedsiębiorców; o łącznej 
mocy ok. 6 MW, co stanowi prawie 1% 
zapotrzebowania mocy w regionie 
[s. 112] 
- przedstawienie kartograficzne 
lokalizacji istniejących i planowanych 
MEW [s. 113] 
- uwzględnienie MEW w programie 
dla przedsięwzięć z zakresu OZE 
i wskazanie na Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej jako źródło finansowania 
[s. 195] 

 

5. łódzkie - wskazanie na zakazy i ograniczenia 
w budowie MEW m.in.  

 zakazy i ograniczenia na terenach 
objętych prawną formą ochrony 
przyrody oraz w obszarach, gdzie ich 
realizacja byłaby sprzeczna z celami 
środowiskowymi 

 ograniczenia techniczne wynikające 
z zabudowy koryta, ujścia dopływów 
czy niekorzystnego wpływu 
na przyległe tereny 

 ograniczenia wynikające 
z oddziaływania sąsiednich piętrzeń 
lub innych obiektów [s. 78] 

- wskazanie zalecanych lokalizacji 
dla MEW m.in. 

 na ciekach o dużych spadkach 
podłużnych i odpowiednich 
przepływach 

 na odcinkach cieków o możliwie 
trwałych, zwartych korytach, o nurcie 
położonym w osi koryta, aby nie 

- wskazanie działań na rzecz zwiększenia 
wykorzystania OZE, w tym budowa 
elektrowni wodnych [s. 194, 238, 250] 
- wskazanie ewentualnych 
długoterminowych negatywnych 
oddziaływań na środowisko związanych 
m.in. obiektami hydrotechnicznymi 
i elektrowniami wodnymi (przerwanie 
szlaków migracji) [s. 263] 
- przedstawienie źródeł finansowania 
energetyki wodnej: Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego [s. 253], Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich [s. 256] 
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Lp. Województwo Zapisy odnoszące się bezpośrednio 
do małej energetyki wodnej 

Zapisy odnoszące się do energetyki 
wodnej jako odnawialnego źródła energii 

zmieniać istniejącej struktury 
morfologicznej koryta głównego i nie 
powodować zmian erozyjnych 
w strefie brzegowej 

 przy meandrującym korycie – 
na łukach wklęsłych 

 na terenach słabo 
zagospodarowanych, 

 na terenach o przeciętnej, nie 
wyróżniającej się wartości 
przyrodniczej [s. 79] 

- wskazanie małej energetyki wodnej 
jako dodatkowej funkcji zbiorników 
małej retencji [s. 61] 

- istnienie 34 MEW na terenie 
województwa o łącznej mocy 
ok. 12,5 MW, a udział produkcji energii 
ze źródeł wodnych wynosi 0,12% [s. 79, 
194] 
- wskazanie na możliwość 
wykorzystania rzek regionu na potrzeby 
MEW [s. 162] 
- wskazanie 6 powiatów, gdzie 
zgłoszono propozycję budowy MEW 
przez prywatnych inwestorów lub 
samorządy lokalne [s. 229] 
- przedstawienie kartograficzne 
istniejących [s. 84] i projektowanych 
elektrowni wodnych [s. 195]  

6. małopolskie - zapowiedź budowy MEW w ramach 
zwiększenia wykorzystania OZE [s. 63, 
72] 

- największy udział energii wodnej 
w produkcji energii elektrycznej z OZE 
w województwie [s. 20] 
- zwiększenie wykorzystania OZE, w tym 
szczególnie energii geotermalnej i wodnej 
[s. 63] 
- budowa, rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury związanej z produkcją 
i przesyłem OZE, w tym energii wodnej 

[s. 72] 

7. mazowieckie - potencjał małej energetyki wodnej 
w województwie skupia się wzdłuż 
większych cieków [s. 86] 
- identyfikacja korzyści rozwoju MEW: 
podniesienie bezpieczeństwa 
energetycznego i pewności zasilania 
w obszarach wiejskich o słabo 
rozwiniętej sieci elektroenergetycznej 
[s. 86] 
- stwierdzenie, że wysokie koszty 
stanowią barierę w rozwoju MEW, 
dlatego korzystne jest lokalizowanie 
MEW w miejscu występujących obecnie 
lub w przeszłości piętrzeń, młynów, 
jazów, choć niekiedy pojawia się 
problem z nieuregulowanym statusem 
prawno-własnościowym niektórych 
obiektów [s. 86-87] 

- zgodnie z Programem możliwości 
wykorzystania OZE dla województwa 
mazowieckiego aż 99% potencjału 
zasobów energii wodnej w województwie 
jest niewykorzystanych [s. 86] 



 

 19 

Lp. Województwo Zapisy odnoszące się bezpośrednio 
do małej energetyki wodnej 

Zapisy odnoszące się do energetyki 
wodnej jako odnawialnego źródła energii 

- stwierdzenie, że wspieranie MEW 
przez samorząd województwa jest 
jednym z bardziej obiecujących 
kierunków działań [s. 87]  

8. opolskie - w województwie dominującą rolę 
w produkcji energii elektrycznej z OZE 
odgrywa mała energetyka wodna 
(całkowita moc funkcjonujących MEW 
wynosi 22,6 MW) [s. 54] 
- zapowiedź budowy MEW przez 
konkretne jednostki przy finansowaniu 
ze źródeł własnych, Banku Ochrony 
Środowiska, WFOŚiGW, Globalnego 
Funduszu Środowiska, EkoFunduszu 
[s. 109-110] 

- zapowiedź wzrostu produkcji 
i wykorzystania OZE, w tym energii wody 
[s. 18] 
- zapowiedź budowy obiektów i urządzeń 
do produkcji energii z OZE, w tym energii 
wody, ze zwróceniem uwagi 
na konieczność prowadzenia analiz 
przyrodniczo-krajobrazowych przy ich 
lokalizacji oraz wprowadzanie wyników 
analiza do planów miejscowych [s. 56-57] 
- zwrócenie uwagi, że rozwój OZE stwarza 
szansę dla lokalnych społeczności 
na utrzymanie niezależności 
energetycznej, rozwoju regionalnego 
i nowych miejsc 
pracy, a także na proekologiczną 
modernizację, dywersyfikację 
i decentralizację sektora energetycznego 
województwa [s. 54] 

9. podkarpackie - występowanie sprzyjających 
warunków rozwoju MEW 
w województwie (ukształtowanie 
terenu, duże prędkości przepływu wody 
w rzekach i potokach głównie 
w południowej części regionu) [s. 47, 
73] 
- wskazanie na możliwość 
wykorzystania (po modernizacji) 
spiętrzeń wodnych służących 
do napędzania młynów i tartaków 
do celów MEW [s. 47] 
- istnienie wielu MEW w województwie 
[s. 71] 
- w ramach priorytetu: pozyskiwanie 
energii z OZE i energooszczędność 
przewidziano do realizacji budowę 
MEW [s. 72, 11] i wskazano możliwe 
źródła finansowania (oprócz środków 
własnych): NFOŚiGW oraz WFOŚiGW 
[s. 76] 

- jedno z priorytetowych działań 
proekologicznych województwa 
w zakresie pozyskiwania energii z OZE jest 
wspieranie działań z wykorzystaniem 
m.in. energii wodnej [s. 55] 
- najbardziej popularna w województwie 
spośród OZE jest energia wody [s. 71] 
- zwrócenie uwagi, że OZE (w tym woda) 
mogą stanowić istotny udział w bilansie 
energetycznym poszczególnych gmin, 
a nawet województwa; ponadto mogą 
zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne 
regionu, zwłaszcza w miejscach o słabo 
rozwiniętej infrastrukturze energetycznej 
[s. 71] 
- przewidywanie, że największym 
odbiorcom energii z OZE (w tym wody) 
może być rolnictwo, mieszkalnictwo 
i komunikacja [s. 71] 
- zwrócenie uwagi na wysokie koszty 
wytwarzania energii z OZE, ciągły brak 
skutecznych mechanizmów wspierania 
i konieczność istnienia rezerwowych 
konwencjonalnych źródeł wytwórczych 
[s. 71-72] 

10. podlaskie - istnienie w województwie 10 MEW, 
a moc ich wykorzystania ma tendencję 
wzrostową [s. 16-17, 83] 
- podkreślenie korzyści z rozwoju 
i wsparcia OZE, m.in. MEW ze względu 
na konieczność zachowania unikalnych 
walorów środowiskowych 
województwa [s. 16] 
- zapowiedź budowy MEW w ramach 

- notowanie systematycznego wzrostu 
wykorzystania OZE w województwie 
i dalsza taka prognoza, wynikająca także 
z faktu możliwości dofinansowania 
inwestycji ze środków WFOŚiGW, 
NFOŚiGW oraz programów unijnych 
[s. 17] 
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działań wspierających OZE [s. 141] 

11. pomorskie - istnienie ok. 60 MEW, w tym 31 
obiektów zawodowych o łącznej mocy 
ok. 29 MW – w bilansie energetycznym 
energia z MEW stanowi znikomą część 
zapotrzebowania województwa 
na energię elektryczną (2%) [s. 56] 

- stwierdzenie, że potencjał energetyczny 
rzek województwa (bez Wisły) 
w przeważającej części jest już 
wykorzystany [s. 56] 

12. śląskie - - większość obszaru województwa 
(bez części północno-wschodniej 
i południowej) cechuje się średnimi 
zasobami wodnymi, które mogłyby być 
wykorzystane jako OZE [s. 61-62] 
- zwiększenie wykorzystania OZE, w tym 
energii spadku wody [s. 184] 
- wskazania na programy unijne jako 
możliwe źródła finansowania w zakresie 
OZE [s. 184] 

13. świętokrzyskie - w województwie działa 27 elektrowni 
wodnych o łącznej mocy 1457,5 kW 
[s. 80] 
- planowanie dalszego rozwoju 
energetyki wodnej m.in. zwiększenie 
mocy zainstalowanej w MEW, 
modernizacja i rozbudowa istniejących 
MEW [s. 125] 

- w województwie brak korzystnych 
warunków do rozwoju energetyki wodnej, 
stąd też nie wykonano analizy jej 
potencjału teoretycznego i technicznego 
[s. 89] 
- wskazanie na ograniczenia w budowie 
elektrowni wodnych wynikające 
z istnienia sieci obszarów NATURA 2000 
oraz programów restytucji wędrownych 
ryb dwuśrodowiskowych [s. 89-90] 
- nie przewiduje się znaczącego trendu 
w kierunku rozwoju energetyki wodnej 
[s. 91] – zapis ten kłóci się z zapisem 
dotyczącym kierunków działań na lata 
2007-2011 ze s. 125 

14. warmińsko-mazurskie - funkcjonowanie w województwie 88 
MEW, które zlokalizowane są przede 
wszystkim wzdłuż głównych rzek 
regionu; ich łączna moc wynosi ponad 
11 MW [s. 45] 
- wskazanie braku emisji zanieczyszczeń 
jako „olbrzymią” zaletę MEW [s. 45] 

- podstawowym źródłem energii z OZE 
w województwie jest (obok biomasy) 
energia wodna [s. 45] 
- wskazanie na zalety wzrostu 
wykorzystania OZE, w tym energii wody 
m.in. poprawa efektywności 
wykorzystania i oszczędzania zasobów 
energetycznych, poprawa jakości 
środowiska, zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa energetycznego, 
stworzenie nowych miejsc pracy, brak 
konieczności budowy scentralizowanej 
instalacji i kosztownych linii przesyłowych 
[s. 45] 

15. wielkopolskie - podkreślenia, że wspieranie projektów 
budowy nowych lokalnych elektrowni 
wodnych będzie przebiegało z dużą 
ostrożnością, ze względów 
środowiskowych [s. 77] 

- zanotowanie wzrostu udziału elektrowni 
wodnych i innych OZE w wytwarzaniu 
energii elektrycznej i cieplnej 
w województwie [s. 18] 

16. zachodniopomorskie - eksploatacja w województwie wielu 
elektrowni wodnych o łącznej mocy 
ok. 8 MW [s. 37] 
- mimo potencjalnych możliwość 
rozwoju hydroenergetyki to jednak 
przy dużym rozproszeniu źródeł, 

- zapowiedź podjęcia działania w celu 
rozwoju wykorzystania energii wodnej, 
geotermalnej i innych źródeł energii 
w ramach zadania: Opracowanie 
programu wykorzystania 
niekonwencjonalnych źródeł energii w 



 

 21 

Lp. Województwo Zapisy odnoszące się bezpośrednio 
do małej energetyki wodnej 

Zapisy odnoszące się do energetyki 
wodnej jako odnawialnego źródła energii 

niewielkiej mocy jednostkowej oraz 
sprzeczności z celami środowiskowymi 
RDW rozwój ten nie będzie możliwy 
[s. 37] 

ramach poprawy jakości powietrza [s. 77] 
– zapis kłócący się z zapisem ze s. 37 

 
2.2.5. Wojewódzkie programy ochrony i rozwoju zasobów wodnych 

Wojewódzkie programy ochrony i rozwoju zasobów wodnych powstały w konsekwencji przyjęcia 
sektorowego programu operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” 
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004r. w sprawie warunków 
i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo 
i przetwórstwo ryb 2004-2006" (Dz.U. Nr 213, poz. 2163). Jednym z celów Priorytetu 3 tego 
programu jest odbudowa dróg migracji dla dwuśrodowiskowych ryb wędrownych. Program ten jest 
kontynuowany w latach 2007-2013, jako Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013". Otrzymanie środków pomocowych 
na potrzeby udrażniania przeszkód w migracji ryb jest możliwe dzięki umieszczeniu planowanych 
inwestycji w wojewódzkich programach ochrony i rozwoju zasobów wodnych.  

Takie działania są szczególnie istotne z punktu widzenia ochrony zasobów wodnych w Polsce, 
zwłaszcza drożności ekologicznej rzek, która może być ograniczona poprzez budowę MEW. Prawo 
wodne nakłada obowiązek zachowania dobrego stanu ekologicznego wód i charakterystycznych 
dla nich biocenoz, a w przypadku budowli piętrzących - wykonania urządzeń umożliwiających 
migracje ryb, o ile jest to uzasadnione lokalnymi warunkami środowiska (art. 63 ust.. 1 i 2), co jest 
zbieżne z postanowieniami RDW. 

Poniżej przedstawiono analizę dostępnych wojewódzkich programów ochrony i rozwoju 
zasobów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem małej energetyki wodnej. W większości tych 
dokumentów wskazano na negatywny wpływ hydroelektrowni na środowisko wodne. Podkreślono 
także konieczność budowy przepławek przy wszystkich obiektach zabudowy hydrotechnicznej. 
Ponadto w dokumentach województwa śląskiego i podkarpackiego podkreślono, że nie ma 
możliwości całkowitej eliminacji szkodliwego wpływu hydroelektrowni na środowisko wodne 
(ichtiofaunę) i każda realizacja hydroelektrowni powinna być poprzedzona opracowaniem raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
Województwo dolnośląskie 

 na rzekach województwa zidentyfikowano ponad 1400 przeszkód poprzecznych różnego typu 
i w różny sposób utrudniających migrację ryb, w tym małe elektrownie wodne (na rzekach: Ślęza, 
Bóbr, Kaczawa, Nysa Szalona, Bystrzyca); 

 przy opisie rzeki Bóbr podkreślono, że głównymi czynnikami pogarszającymi warunki życia ryb 
są przeszkody utrudniające migracje ryb oraz problemy z rozdziałem wody pomiędzy 
użytkowników (elektrownie wodne) z niedotrzymywaniem przepływów nienaruszalnych (z 
powodu braku skutecznej kontroli);  

 przy charakterystyce konstrukcji umożliwiających migrację ryb zapisano warunki lokalizacji 
obejścia w przypadku elektrowni wodnej. 

Województwo kujawsko-pomorskie 

 na rzekach województwa zidentyfikowano 92 budowle piętrzące, w tym 27 MEW; spośród 
wszystkich tych budowli jedynie 8 posiada przepławki dla ryb; 

 w ramach przyjętych celów wskazano na konieczność renaturyzacji cel: rzek z uwzględnieniem 
uwarunkowań gospodarczych (w tym hydroenergetyki); 

 przyjęto założenie, że przy każdej budowli piętrzącej powinna znajdować się przepławka; 

 zaplanowano udrożnienie rzek poprzez wykonanie lub modernizację przepławek m.in. 
w zlewniach, gdzie znajdują się MEW (rzeki Osy, Drwęcy, Mień, Brdy, Mątawy); wielokrotnie 
podkreślano brak istnienia przepławek w istniejących MEW, a w przypadku ich istnienia wadliwą 
konstrukcję lub niedrożność; 
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 zwrócono uwagę na historyczny aspekt istnienia budowli piętrzących w regionie (młyny, tartaki), 
które z czasem przebudowano na elektrownie wodne oraz na konieczność ich utrzymania 
dla zachowania ukształtowanego przez setki lat reżimu wodnego; 

 jednocześnie podkreślono negatywny wpływ tych budowli na środowisko – przerwanie ciągłości 
biologicznej rzek, ograniczenie możliwości migracji ryb, spadek ich różnorodności, 
a w konsekwencji utrata naturalnego charakteru przez rzeki. 

Województwo lubelskie 
- wśród budowli piętrzących w województwie nie wymieniono MEW 
- nie odniesiono się w żaden sposób do hydroelektrowni, jako obiektów negatywnie wpływających 
na środowisko 
Województwo łódzkie 

 na rzekach województwa zidentyfikowano 1300 budowli piętrzących; 

 tak jak w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego zwrócono uwagę na historyczny 
aspekt istnienia budowli piętrzących w regionie (młyny, tartaki), które z czasem przebudowano 
na elektrownie wodne oraz na konieczność ich utrzymania dla zachowania ukształtowanego 
przez setki lat reżimu wodnego; 

 - jednocześnie podkreślono negatywny wpływu tych budowli na środowisko – przerwanie 
ciągłości biologicznej rzek, ograniczenie możliwości migracji ryb, spadek ich różnorodności, 
a w konsekwencji utrata naturalnego charakteru rzek; 

 - w ramach przyjętych celów wskazano na konieczność renaturyzacji rzek z uwzględnieniem 
uwarunkowań gospodarczych (w tym hydroenergetyki) i założenia, że przy każdej budowli 
piętrzącej powinna znajdować się przepławka – tak jak w kujawsko-pomorskim; 

 - umieszczono MEW w wykazie budowli ujętych w programie udrażniania rzek (w zlewni Bzury – 
1, Pilicy – 1); 

 - podkreślono, że w obrębie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki budowana jest 
przepławka przy jednej z MEW, a kolejne są niezbędne, by przywrócić migrację ryb; 

 - stwierdzono, że obowiązek budowy przepławki może zostać nałożony przy wydawaniu nowego 
pozwolenia wodnoprawnego lub przy przedłużeniu już wydanego pozwolenia. 

Województwo mazowieckie 

 wśród bardzo ważnych czynników ograniczających populacje ryb wymieniono zabudowę 
hydrotechniczną, w tym elektrownie wodne; 

 zwrócono uwagę na źle wykonaną przepławkę w jednej z hydroelektrowni (na zaporze w Dębem, 
o mocy 20 MW), przez co nie spełnia ona swojej funkcji; 

 wskazano, że elektrownie wodne sprawiają, że ryby wędrujące w dół rzeki muszą przepływać 
przez kanały turbin; badania wykazały, że część ryb ginie w czasie przechodzenia przez turbiny;  

 podkreślono, że punktem kluczowym w wędrówkach ryb jest z jednej strony barierowe 
oddziaływanie budowli piętrzących podczas wpływania ryb w górę rzek, a z drugiej strony 
zagrażające życiu ryb oddziaływanie elektrowni wodnych podczas wędrówek w dół rzek; 

 zwrócono uwagę na znaczenie prądu wabiącego, naprowadzającego ryby do przepławki; 

 wśród propagowanych rozwiązań przy zabiegach rekonstrukcyjnych i budowie nowych urządzeń 
wodnych wymieniono zastąpienie jazów ruchomych pochylniami (rampami) o stałej wysokości 
piętrzenia, odpowiednią konstrukcję turbin, zapewniającą bezpieczną wędrówkę w dół rzeki, 
przepławki szczelinowe oraz obejścia umożliwiające wędrówkę wstępującą oraz różnego rodzaju 
bariery i urządzenia naprowadzające. 

Województwo podkarpackie 

 w priorytetowych pracach udrożniających wskazano m.in. MEW w zlewni Wisły, Sanu, 
elektrownie wodne z zlewni Wisłoka; 

 w programie udrożnienia rzek województwa założono, że na drugorzędowych i trzeciorzędowych 
szlakach migracji ryb dwuśrodowiskowych nie powinny być lokalizowane hydroelektrownie 
przepływowe, ze względu na niekorzystne oddziaływanie turbin na spływające do morza ryby 
wędrowne; 

 do jednych z ważniejszych zadań władz samorządowych oraz administratorów wód w zakresie 
gospodarki wodnej zaliczono m.in. wypracowanie wytycznych do projektowania i oceny budowli 
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hydrotechnicznych pod kątem oddziaływania na środowisko wodne ze szczególnym 
uwzględnieniem wędrówek organizmów wodnych; wypracowanie procedur oceny i weryfikacji 
warunków technicznych dla obiektów hydrotechnicznych budowanych w celu energetyki wodnej 
(MEW); udrożnianie szlaków wędrówek organizmów wodnych w ramach remontów istniejących 
budowli wodnych lub przy odnawianiu pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód, poprzez 
budowę urządzeń służących migracji ryb; 

 zwrócono uwagę, że konstrukcje „techniczne” (z żelbetonu, betonu, stali) powinny zostać 
ograniczone tylko do terenów zurbanizowanych; 

 stanowczo podkreślono, że elektrownie wodne lokalizowane w korytach rzek przerywają ciągłość 
ekologiczną cieków i blokują migrację ryb i innych organizmów wodnych w górę rzek oraz zabijają 
i ranią ryby przedostające się przez turbiny elektrowni podczas migracji w dół cieków; wielkość 
niekorzystnego oddziaływania hydroelektrowni na ichtiofaunę jest zależna od wysokości 
piętrzenia, wielkości i typu turbiny, szybkości obrotów wirnika oraz innych parametrów 
urządzenia; wskazano także szereg rozwiązań mogących obniżyć ten negatywny wpływ; 

 podkreślono, że znaczna liczba parametrów służących do oceny wpływu elektrowni oraz brak 
możliwości całkowitej eliminacji szkodliwego wpływu hydroelektrowni na środowisko wodne 
(ichtiofaunę) wymaga w każdym przypadku poprzedzenia realizacji hydroelektrowni 
opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko opracowanego przez zespół specjalistów 
w tym specjalistów z Instytutu Rybactwa Śródlądowego. 

Województwo podlaskie 

 stwierdzono, że w planach jest wykorzystanie wód powierzchniowych w celach energetycznych; 

 za jeden z problemów uznano brak przepławek przy istniejących budowlach piętrzących; planuje 
się ich budowę m.in. przy hydroelektrowniach; 

 zaobserwowano duże zainteresowanie energetycznym wykorzystaniem budowli piętrzących; 
w ramach uzgodnień jako jeden z warunków przyjęto wykonanie urządzenia umożliwiającego 
migrację ryb. 

Województwo pomorskie 

 zidentyfikowano ponad 260 obiektów piętrzących na rzekach województwa, w tym 89 MEW, 
przy czym tylko 11 posiada przepławki, zaznaczając, że część jest wadliwie skonstruowanych i nie 
spełniają swoich funkcji; 

 tak jak w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego zwrócono uwagę 
na historyczny aspekt istnienia budowli piętrzących w regionie (młyny, tartaki), które z czasem 
przebudowano na elektrownie wodne oraz na konieczność ich utrzymania dla zachowania 
ukształtowanego przez setki lat reżimu wodnego; 

 jednocześnie podkreślono negatywny wpływ tych budowli na środowisko – przerwanie ciągłości 
biologicznej rzek, ograniczenie możliwości migracji ryb, spadek ich różnorodności, 
a w konsekwencji utrata naturalnego charakteru przez rzeki – jak w województwie kujawsko-
pomorskim i łódzkim; 

 w ramach przyjętych celów wskazano na konieczność renaturyzacji rzek z uwzględnieniem 
uwarunkowań gospodarczych (w tym hydroenergetyki) i założenie, że przy każdej budowli 
piętrzącej powinna znajdować się przepławka – tak jak w kujawsko-pomorskim i łódzkim. 

Województwo śląskie 

 zidentyfikowano dziesięć zagrożeń, wynikających z działań hydrotechnicznych związanych 
z przegradzaniem rzek (m.in. uniemożliwienie migracji ryb, zwiększenie tempa sedymentacji 
zawiesiny i niszczenie charakterystycznej dla danego odcinka mozaikowej struktury dna, 
zmniejszenie dostępności tlenu w strefie przydennej, możliwość pojawienie się stref 
beztlenowych czy zakwitów glonów, podniesienie temperatury wody w związku 
ze zmniejszeniem przepływu i dłuższego czasu retencji, utrudnienie przepływu energii wzdłuż 
koryta); 

 wskazano, że m.in. budowa elektrowni wodnych powoduje przerwanie biologicznej ciągłości 
korytarzy rzecznych; 

 zalecono, żeby poprzeczne budowle hydrotechniczne o konstrukcji „technicznej” (z betonu) 
ograniczyć jedynie do terenów silnie zurbanizowanych;  
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 powołano się na badania wskazujące, że elektrownie wodne w dużym stopniu zakłócają migrację 
ryb (m.in. uszkadzanie ryb przedostających się przez turbiny elektrowni); 

 w programie znalazły się takie same zapisy, jak w programie województwa podkarpackiego, 
odnośnie negatywnego wpływu elektrowni wodnych na ichtiofaunę; 

 podkreślono, że znaczna liczba parametrów służących do oceny wpływu elektrowni oraz brak 
możliwości całkowitej eliminacji szkodliwego wpływu hydroelektrowni na środowisko wodne 
(ichtiofaunę) wymaga w każdym przypadku poprzedzenia realizacji hydroelektrowni 
opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko; 

 jak i w województwie podkarpackim do jednych z ważniejszych zadań władz samorządowych oraz 
administratorów wód w zakresie gospodarki wodnej zaliczono m.in. wypracowanie wytycznych 
do projektowania i oceny budowli hydrotechnicznych pod kątem oddziaływania na środowisko 
wodne ze szczególnym uwzględnieniem wędrówek organizmów wodnych; wypracowanie 
procedur oceny i weryfikacji warunków technicznych dla obiektów hydrotechnicznych 
budowanych w celu energetyki wodnej (MEW); udrażnianie szlaków wędrówek organizmów 
wodnych w ramach remontów istniejących budowli wodnych lub przy odnawianiu pozwoleń 
wodnoprawnych na korzystanie z wód, poprzez budowę urządzeń służących migracji ryb. 

Województwo świętokrzyskie 

 wskazano, że przy renaturyzacji rzek województwa należy wziąć pod uwagę uwarunkowania 
gospodarcze, w tym energetykę wodną; a udrożnienie rzek będzie się głównie sprowadzać 
do budowy przepławek; 

 wymieniono 310 budowli hydrotechnicznych w województwie, w tym 10 MEW 

 jako główną przeszkodę w wędrówce ryb z prądem wody oraz w wędrówce pod prąd 
organizmom makrozoobentosowym stanowiącym podstawowy pokarm naturalny dla wielu 
gatunków ryb wskazano turbiny małych elektrowni wodnych; 

 podkreślono, że nie należy łączyć energetyki wodnej z rzekami, które zostaną zakwalifikowane 
do restytucji wędrownych gatunków ryb i przeprowadzane będą zarybienia górnych obszarów; 
wskazano konkretne obszary, gdzie powinno się zrezygnować z takich planów w związku 
z podjętą decyzją o energetycznym wykorzystaniu danych rzek. 

Województwo warmińsko-mazurskie 

 na rzekach województwa znajduje się ponad 300 obiektów hydrotechnicznych, w tym 92 MEW 

 w programie znalazły się te same zapisy co w programach województwa kujawsko-pomorskiego, 
łódzkiego i pomorskiego odnośnie historycznego aspektu istnienia budowli piętrzących 
w regionie oraz ich negatywnego wpływu na środowisko; 

 do udrożnienia zakwalifikowano budowle piętrzące wodę przez cały rok, w tym głównie 
piętrzenia m.in. przy elektrowniach wodnych; 

 założono odstąpienie od budowy przepławek przy przegrodach usytuowanych w górnym biegu 
rzek, których piętrzenie wykorzystywane jest dla napędu m.in. turbin elektrowni; wynika to 
z tego, iż w górnych partiach rzek zasoby wody są najmniejsze, a wykonanie przy tych 
przegrodach przepławki i utrzymywanie w niej przepływu wody przez cały rok spowodowałoby 
praktycznie wyłączenie obiektu z eksploatacji. 

Województwo wielkopolskie 

 program zakłada udrożnienie rzek w czterech etapach – 1) Warta i te jej dopływy oraz dopływy 
Noteci, w których występowały ryby wędrowne; 2) dolne odcinki rzek o dużej powierzchni zlewni 
(150-200 km2), które nie były siedliskami ryb wędrownych, ale potencjalnie mogą nimi być; 3) 
środkowe i górne odcinki rzek drenujących duże zlewnie; 4) pozostałe rzeki; 

 tabelaryczne zestawienie przeszkód zawiera ponad 1400 obiektów do udrożnienia na wszystkich 
etapach. 

Województwo zachodniopomorskie 

 na rzekach województwa znajduje się ponad 200 obiektów piętrzących 

 w programie znalazły się te same zapisy co w programach województwa kujawsko-pomorskiego, 
łódzkiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego 

 założono budowę przepławek przy istniejących MEW 
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 w programie poddano analizie każdą budowlę hydrotechniczną ze wskazaniem konkretnych 
uwarunkowań budowy lub modernizacji przepławki. 

 
2.3. Poziom lokalny 
2.3.1. Miejsce MEW w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 
oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (SUiKZP) oraz miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego (MPZP) stanowią narzędzia polityki przestrzennej na poziomie 
gminnym. Studium uchwalane jest dla obszaru całej gminy i określa kierunki zmian w jej strukturze 
przestrzennej. Nie stanowi jednak aktu prawa miejscowego, choć zgodnie z art. 9. tej ustawy jego 
zapisy są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych. Natomiast plan miejscowy sporządzany 
jest zazwyczaj dla mniejszych obszarów w granicach administracyjnych gminy i dokładnie określa 
sposób ich zagospodarowania. W odróżnieniu od studium stanowi akt prawa miejscowego i jest 
podstawą do wydawania decyzji administracyjnych. 

W SUiKZP przedstawia się charakterystykę społeczno-gospodarczą gminy wraz 
z uwarunkowaniami jej rozwoju oraz kierunki i zasady zagospodarowania przestrzeni. Natomiast 
w planie miejscowym ustanawia się dokładne przeznaczenie terenów i sposób ich zagospodarowania. 
MPZP nie może naruszać ustaleń studium. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku 
zamiaru lokalizacji na terenie gminy małej elektrowni wodnej o mocy przekraczającej 100 kW (jako 
urządzenia wytwarzającego energię z odnawialnego źródła energii) należy w studium ustalić 
rozmieszczenie zarówno MEW, jak i strefy ochronnej związanej z ograniczeniami w zabudowie oraz 
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Gdy w aktualnie obowiązującym SUiKZP brak takich ustaleń 
należy je wprowadzić poprzez zmianę studium. Zmianie podlega tylko część dotycząca obszaru 
objętego i podlegającego oddziaływaniu planowanej inwestycji. Procedura zmiany studium jest taka 
jak przy jego uchwaleniu (art. 11 ww. ustawy). 

Analogicznie przebiega postępowanie w przypadku planu miejscowego. Zgodnie z art. 15 ust. 3a 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w MPZP należy ustalić granice terenów 
pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, czyli m.in. małej elektrowni wodnej, oraz 
granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu 
i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko. 
Jeżeli teren pod planowaną inwestycję nie jest objęty planem miejscowym, należy go uchwalić. Jeśli 
natomiast plan jest, ale określony obszar nie jest przeznaczony pod lokalizację tego typu obiektów, 
należy wnieść o zmianę MPZP celem wpisania nowego przeznaczenia danego terenu. Procedura 
uchwalenia nowego planu lub jego zmiany jest taka sama (art. 14 i 17 ww. ustawy). 
 
2.3.2. MEW nie jest inwestycją celu publicznego 

Niekiedy próbuje się ustanowić budowę małej elektrowni wodnej jako inwestycję celu 
publicznego. Zgodnie z art. 2 punkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
inwestycja celu publicznego rozumiana jest jako działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) 
i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których 
mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. 
Nr 102 poz. 651 ze zm.). W art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami zapisane jest, że za cel 
publiczny w rozumieniu ustawy uznaje się „budowę i utrzymywanie ciągów drenażowych, 
przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii 
elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów 
i urządzeń” (punkt 2) oraz „budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia 
ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania” (punkt 3). W katalogu ustawowym nie 
wskazano urządzeń służących do wytwarzania energii, a jedynie urządzenia niezbędne do korzystania 
z linii przesyłających energię elektryczną.  
Katalog inwestycji celu publicznego jest konkretny i zamknięty, a budowa małej elektrowni wodnej 
nie mieści się w nim. Jest to podkreślone m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
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17 grudnia 2010 roku (II OSK 1928/09, www.orzeczenia.nsa.gov.pl, 2012). W wyroku tym zaznaczono 
ponadto, że realizacja obiektów niezbędnych dla funkcjonowania elektrowni wodnej nie mieści się 
w zakresie przedsięwzięć realizujących cele wymienione w art. 6 punkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (wskazano tam jedynie urządzenia służące do przesyłu energii). Nie można zatem 
uznać budowy MEW jako inwestycji celu publicznego. Warto także wskazać, że w wyroku NSA z dnia 
15 maja 2008 roku (II OSK 548/07, www.orzeczenia.nsa.gov.pl, 2012) Naczelny Sąd Administracyjny 
wyraził pogląd, iż: „Art. 6 u.g.n. zawiera listę celów publicznych, która nie może zostać poszerzona 
na drodze wykładni. W katalogu tym znajdują się, co prawda pewne "furtki" interpretacyjne, takie jak 
klauzula obronności państwa czy bezpieczeństwa publicznego, jednak i one muszą być tłumaczone 
w sposób zwężający, opierając się na przepisach innych ustaw, zgodnie z ratio legis art. 6 u.g.n., 
którym jest stworzenie wyraźnie oznaczonej liczby przypadków stosowania terminu "celu 
publicznego". Obecnie tylko budowa i utrzymanie przewodów i urządzeń służących do przesyłania 
energii elektrycznej ex definitione stanowi w tym zakresie cel publiczny, a pozostałe zamierzenia 
inwestycyjne z tej sfery gospodarki energetycznej do uzyskania takiej kwalifikacji potrzebują 
wykazania się dodatkową cechą ("niezbędnością do korzystania"), to sam fakt wytwarzania 
i przetwarzania energii w elektrowni wodnej (celem jej późniejszego przekazania do sieci 
przesyłowych) nie powinien być interpretowany, jako wskazujący na ww. niezbędność”.  

Należy podkreślić, że lokalizacja MEW jest możliwa jedynie poprzez umieszczenie inwestycji 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a przy jego braku, w drodze decyzji 
o warunkach zabudowy (art. 4 ust. 2 punkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym). 
 
2.3.3. Rola i wykorzystanie opracowań ekofizjograficznych i prognoz oddziaływania na środowisko 
sporządzanych w toku strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(ustawa ooś) (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jest 
postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, 
planu lub programu. Obejmuje w szczególności uzgodnienia stopnia szczegółowości informacji 
zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzenie tej prognozy, uzyskanie 
wymaganych ustawą opinii oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu 
(art. 3 ust. 1 punkt 14 ustawy ooś). W toku sporządzania strategicznej ooś uwzględnia się m.in. rodzaj 
i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem dokumentu, 
a także informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko (art. 49 ustawy ooś). 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada obowiązek uwzględniania 
w dokumentach planistycznych uwarunkowań środowiskowych, w tym związanych z ochroną 
przyrody. Obowiązek ten jest realizowany przede wszystkim przez sporządzanie opracowań 
ekofizjograficznych [Kistowski, Pchałek, 2009]. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska 
opracowanie ekofizjograficzne jest dokumentacją sporządzaną na potrzeby studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa (art. 72 ust. 4 
ww. ustawy). W drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 
opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1298) został sprecyzowany rodzaj, zakres i sposób 
wykonania opracowania. Zgodnie z tym podstawowymi celami sporządzania opracowań są: 

1) dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego 
do uwarunkowań przyrodniczych; 

2) zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w obszarze objętym planem 
zagospodarowania przestrzennego;  

3) zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska; 
4) eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko; 
5) ustalenie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych. 

Natomiast zakres opracowania obejmuje: 
1) rozpoznanie i charakterystykę stanu oraz funkcjonowania środowiska;  
2) diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska; 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F460921839
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3) wstępną prognozę dalszych zmian zachodzących w środowisku; 
4) określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-

przestrzennej; 
5) ocenę przydatności środowiska; 
6) określenie uwarunkowań ekofizjograficznych w postaci wniosków z analiz, prognoz i ocen. 
Dotychczasowe doświadczenia związane ze sporządzaniem opracowań ekofizjograficznych stały 

się podstawą do stwierdzenia, że procedura ich wykonania powinna obejmować cztery zasadnicze 
etapy: diagnozę stanu środowiska przyrodniczego, ocenę ekofizjograficzną, prognozę zmian oraz 
wskazania ekofizjograficzne [Kistowski, Pchałek, 2009].  

Pierwszy etap polega na przedstawieniu stanu środowiska przyrodniczego oraz jego zagrożeń. 
Jego celem jest określenie struktury i funkcjonowania środowiska przyrodniczego, ustanowionych lub 
planowanych do ustanowienia prawnych form ochrony środowiska przyrodniczego, stanu 
zagospodarowania i użytkowania środowiska, źródeł antropogenicznych oddziaływań na środowisko 
oraz środowiskowych skutków antropopresji. Ponadto przedstawia się dotychczasowe zmiany 
w środowisku przyrodniczym. 

Drugi etap, dotyczący oceny ekofizjograficznej, powinien stanowić analizę informacji 
przedstawionych w diagnozie. Powinno to prowadzić do ustalenia przydatności terenu dla realizacji 
rożnych sposobów zagospodarowania, a także do wskazania ograniczeń dla planowanego 
zagospodarowania. Ocena to powinna obejmować ocenę odporności środowiska na antropopresję 
i jego zdolność do regeneracji, ocenę jakości środowiska na tle norm prawnych i otoczenia obszaru 
analizy, ocenę przydatności środowiska dla realizacji funkcji społeczno-gospodarczych i związanych 
z nimi form zagospodarowania. Ponadto na tym etapie należy przedstawić bariery fizjograficzne 
i prawne dla aktualnego i planowanego zagospodarowania. Ważna jest też ocena zgodności 
aktualnego użytkowania i zagospodarowania terenu z uwarunkowaniami przyrodniczymi, a także 
określenie czy dotychczasowy zakres ochrony przyrody jest wystarczający. Na tym etapie należy też 
przedstawić istniejące konflikty przestrzenne o dostęp do zasobów i walorów środowiska. 

Kolejny etap obejmuje prognozę przewidywanych zmian w przypadku kontynuowania 
istniejących sposobów użytkowania i zagospodarowania terenu. Jest to zatem określenie kierunków 
i natężenia przekształceń, jakie zaszłyby w środowisku przyrodniczym, gdyby nie podejmowano 
żadnych zmian. W tej fazie wskazuje się także możliwe konflikty przestrzenne, które mogą się pojawić 
w związku z wdrożeniem dokumentu planistycznego. 

Ostatni etap, czyli wskazania fizjograficzne, powinien stanowić syntezę ustaleń poprzednich 
etapów, zwłaszcza oceny i prognozy. Przede wszystkim powinien przedstawiać bezpośrednie 
wskazania dla autorów projektu dokumentów planistycznych. Na tym etapie ważne jest, by wskazać 
obszary predysponowane do pełnienia funkcji przyrodniczych (w tym postulowanie do objęcia 
prawną ochroną) oraz społeczno-gospodarczych. Należy też zaproponować działania prowadzące 
do likwidacji lub ograniczenia aktualnie występujących zagrożeń środowiska przyrodniczego 
[Kistowski, Pchałek, 2009]. 

Opracowania ekofizjograficzne sporządzane dla PZPW mogą dać bardzo dobre rozpoznanie 
uwarunkowań przyrodniczych w zakresie małej energetyki wodnej. Wydaje się, że poziom regionalny 
jest właściwym poziomem dla planowania w zakresie MEW. Dzięki opracowaniom dla PZPW można 
określić, które rzeki w województwie nadają się do lokalizacji MEW ze względu na potencjał 
energetyczny, które mają ograniczenia z powodu walorów przyrodniczych, a które należy całkowicie 
wyłączyć z budowy MEW z uwagi na cenne zasoby środowiska przyrodniczego, w tym obszary 
chronione.  

Natomiast opracowania sporządzane dla SUiKZP oraz MPZP mogą być przydatne 
przy planowaniu konkretnych inwestycji z zakresu małej energetyki wodnej. Dzięki tym 
opracowaniom określającym przyrodnicze predyspozycje do kształtowania struktury przestrzennej 
i oceny przydatności środowiska można zrobić rozeznanie na temat możliwości lokalizacji MEW 
w danej gminie. 

Dokumentem sporządzanym na potrzeby strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest 
prognoza oddziaływania na środowisko. Jej zakres i szczegółowość jest każdorazowo ustalana 
z organami określonymi ustawowo (art. 53 ustawy ooś). Jej celem jest ustalenie potencjalnego 
znaczącego oddziaływania realizacji polityki, strategii, planu na środowisko. Ważne jest także 
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przeanalizowanie możliwych do realizacji wariantów osiągnięcia celu przyjętego dla danego 
dokumentu. Szczegółowe elementy prognozy opisane są w art. 51 ust. 2 ustawy ooś. Po pierwsze, 
prognoza zawiera podstawowe informacje o dokumencie, którego oddziaływanie przedstawia (w tym 
zawartość, główne cele oraz jego powiązania z innymi dokumentami). Ponadto znajdują się w niej 
informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy oraz propozycje dotyczące 
przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz 
informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu. W prognozie dokonuje się również opisu, 
analizy i oceny istniejącego stanu środowiska oraz jego zmiany w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu. Wskazuje się także istniejące problemy ochrony środowiska, 
w szczególności dotyczące obszarów objętych prawną formą ochrony przyrody i obszarów Natura 
2000. Przedstawia się cele ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego 
dokumentu oraz sposób ich uwzględniania w projektowanym dokumencie. Na zakończenie 
przedstawia się rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogą być rezultatem realizacji 
projektowanego dokumentu. 
 
2.4. Podsumowanie 

W analizowanych dokumentach na poziomie krajowym podkreśla się wzrost zainteresowania 
małą energetyką wodną. Wprawdzie przewiduje się zwiększenie wykorzystania małych 
hydroelektrowni jako jednego ze środków wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektywy OZE, 
ale jednocześnie dostrzega się problem oddziaływania obiektów hydroenergetycznych 
na środowisko. W KPZK 2030, która określa kierunki zagospodarowaniu przestrzennego całego kraju, 
podkreślono, że zabudowa hydrotechniczna rzek zostanie radykalnie ograniczona, a wszelkie 
inwestycje z tego zakresu będą koordynowane dzięki planowaniu przestrzennemu. Powinny być one 
zgodne z programem wodno-środowiskowym kraju i planami gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy. Niemniej, w aktualnie obowiązującym Programie wodno-środowiskowym kraju nie 
występuje żaden zapis odnoszący się do MEW, a w planach gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy promuje się MEW, pomijając zapisy o ich możliwych negatywnych skutkach 
dla ekosystemów wodnych. 

W dokumentach dotyczących polityki energetycznej zauważa się znaczenie MEW jako 
odnawialnego źródła energii, zazwyczaj nie dostrzegając możliwego negatywnego oddziaływania tych 
przedsięwzięć na środowisko. Prognozy wzrostu produkcji energii elektrycznej w małych 
hydroelektrowniach są niewielkie w stosunku do innych OZE. Z uwagi na potencjał 
hydroenergetyczny polskich rzek energetyka wodna (w tym MEW) nie będą stanowiły znaczącego 
źródła energii odnawialnej w naszym kraju. W dokumentach określających strategię i politykę 
gospodarowania wodami (z wyjątkiem Strategii Gospodarki Wodnej) coraz częściej podnosi się 
kwestie środowiskowe, w tym negatywny wpływ MEW na ciągłość ekologiczną rzek.  

W większości analizowanych dokumentów na poziomie regionalnym dominuje stwierdzenie 
o konieczności rozwoju energetyki wodnej. Argumentem jest konieczność zwiększenia wykorzystania 
OZE w produkcji energii. Brakuje natomiast zapisów mówiących o negatywnym wpływie energetyki 
wodnej na środowisko. Szczególnie niepokojący jest brak tych zapisów w planach gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy, które stanowią podstawowe narzędzie planistyczne na poziomie 
dorzeczy.  

Jedynie w wojewódzkich programach ochrony i rozwoju zasobów wodnych uwaga skupia się 
na kwestiach środowiskowych i podkreślany jest negatywny wpływ hydroelektrowni na ekosystemy 
wód płynących, w szczególności na ich ciągłość podłużną. W przypadku dwóch województw 
(śląskiego i podkarpackiego) zapisano wręcz, że nie ma możliwości całkowitej eliminacji szkodliwego 
wpływu hydroelektrowni na środowisko wodne i każda tego typu inwestycja powinna być 
poprzedzona opracowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
Z analizy dokumentów planistycznych i strategicznych wynika, że w Polsce mała energetyka wodna  
będzie się rozwijać, ale nie należy oczekiwać rozwoju „burzliwego”. Jednocześnie powoli wzrasta 
świadomość organów różnych szczebli co do negatywnego oddziaływania MEW na środowisko 
wodne. Tym niemniej wciąż w wielu dokumentach, czasami kluczowych dla realizacji unijnych 
i krajowych zobowiązań dotyczących celów środowiskowych gospodarowania wodami,  brakuje 
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zapisów wskazujących na konieczność wprowadzania ograniczeń w zabudowie hydrotechnicznej rzek 
(w tym MEW), wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego. Tempo i kierunki rozwoju 
energetyki wodnej będą najprawdopodobniej zależeć m.in. od ustalenia dopuszczalnych lokalizacji 
MEW i określenia standardów w nich stosowanych. 
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3. Miejsce MEW w prawie wspólnotowym i polskim 
 

3.1. Prawo Unii Europejskiej 
3.1.1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (dyrektywa OZE) 

Istotą dyrektywy OZE jest przyjęcie przez Unię Europejską zobowiązania do uzyskania do roku 
2020 dwudziestoprocentowego udziału zużycia energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii 
brutto. Cel „20%” dotyczy UE jako całości, natomiast, jak wynika z art. 3 i zał. I, zobowiązania 
poszczególnych Państw Członkowskich są różne i wahają się od 10% (Malta) do 49% (Szwecja). Polska 
do roku 2020 powinna zapewnić piętnastoprocentowy udział zużycia energii ze źródeł odnawialnych 
w całkowitym zużyciu energii. Zgodnie z art. 5 dyrektywy na te 15% składają się 3 grupy: zużycie 
energii elektrycznej, energii w ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie.  

Dla potencjalnych inwestorów szczególnie ważny jest art. 13, który mówi o systemach wsparcia 
i upraszczaniu procedur w przypadku inwestowania w OZE oraz art. 16, dotyczący gwarancji dostępu 
producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do sieci przesyłowych. Wydaje się, 
że art. 12, mówiący o traktowaniu instalacji o zwiększonej mocy na równi z nowymi może mieć 
szerokie zastosowanie do małych elektrowni wodnych w Polsce. Wiele z nich to obiekty stare, 
wyposażone w mało wydajne turbiny, których wymiana może wydatnie zwiększyć moc oraz roczną 
produkcję energii.  

Nie ulega wątpliwości, że cele dyrektywy OZE mogą być w niektórych sytuacjach sprzeczne 
z celami dyrektyw „przyrodniczych” oraz „wodnych”, a inwestorzy często powołują się 
na tę dyrektywę, uzasadniając planowaną budowę MEW w obszarze o szczególnych walorach 
przyrodniczych. Warto więc przytoczyć punkt (44) preambuły, w którym niejako „uprzedzająco” 
tę kwestię dostrzeżono i rozstrzygnięto: „Należy zagwarantować spójność między celami niniejszej 
dyrektywy oraz innym prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym ochrony środowiska. 
W szczególności w trakcie procedur oceny, planowania lub koncesjonowania instalacji 
wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych państwa członkowskie powinny uwzględniać całość 
prawodawstwa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska”. 

 
3.1.2. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa 
Wodna) 

W przypadku budowy hydroelektrowni zarówno na nowych, jak i istniejących piętrzeniach nie 
można pominąć wymagań i ograniczeń nakładanych Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), jako 
podstawowego aktu prawnego UE dotyczącego ochrony i zrównoważonego użytkowania wód. 
W pierwszym rzędzie należy podkreślić nowatorskie podejście do zasobów wodnych, które stało się 
fundamentem dyrektywy. Najlepiej oddaje to punkt (1) preambuły, w którym czytamy: „Woda nie 
jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, 
bronione i traktowane jako takie”. Naturalną konsekwencją takiego podejścia są cele środowiskowe, 
zdefiniowane w art. 4 ust.1 dyrektywy, które nakładają na Państwa Członkowskie następujące 
zobowiązania w stosunku do wód powierzchniowych: 

 zapobieganie pogorszeniu stanu wszystkich części wód powierzchniowych; 

 osiągnięcie co najmniej dobrego stanu wód powierzchniowych najpóźniej do roku 2015; 

 osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału powierzchniowych wód sztucznych i silnie 
zmienionych najpóźniej do roku 2015; 

 stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i zaprzestania lub 
stopniowego eliminowania emisji, zrzutów i strat niebezpiecznych substancji priorytetowych 
do roku 2015. 
Zgodnie art. 2 punkt 18 RDW „Dobry stan wód powierzchniowych” oznacza stan osiągnięty przez 

część wód powierzchniowych, jeżeli zarówno ich stan ekologiczny, jak i chemiczny jest określony jako 
co najmniej „dobry”. Wg punktu 21 „”Stan ekologiczny” jest określeniem jakości struktury 
i funkcjonowania ekosystemu wodnego związanego z wodami powierzchniowymi, ustalonym zgodnie 
z załącznikiem V”. Zatem, oceniając stan ekologiczny należy przeanalizować zestaw czynników 
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wymienionych w Załączniku V. Dla MEW istotne są elementy jakości dla klasyfikacji stanu 
ekologicznego rzek wymienione w punkcie 1.1: 
„Elementy biologiczne 

Skład i liczebność flory wodnej 
Skład i liczebność bezkręgowców bentosowych 
Skład, liczebność i struktura wiekowa ichtiofauny 

Elementy hydromorfologiczne wspierające elementy biologiczne 
System hydrologiczny 

ilość i dynamika przepływu wód 
połączenie z częściami wód podziemnych 

Ciągłość rzeki 
Warunki morfologiczne 

głębokość rzeki i zmienność szerokości 
struktura i skład podłoża rzek 
struktura strefy nadbrzeżnej 

Elementy chemiczne i fizykochemiczne wspierające elementy biologiczne 
Ogólne 

Warunki cieplne 
Warunki natlenienia 
Zasolenie 
Stan zakwaszenia 
Warunki biogenne 

Zanieczyszczenia specyficzne 
Zanieczyszczenie wszystkimi substancjami priorytetowymi zidentyfikowanymi jako zrzucane 
do części wód 
Zanieczyszczenie innymi substancjami zidentyfikowanymi jako zrzucane w znacznych 
ilościach do części wód” 

Spośród potencjalnych skutków środowiskowych budowy i funkcjonowania MEW najczęstsze 
i najpoważniejsze będą dotyczyły oddziaływań na elementy hydromorfologiczne oraz elementy 
biologiczne, w szczególności, na ichtiofaunę. Zagadnienia te zostaną omówione w rozdziale 5. 

W stosunku do lokalizacji MEW w granicach rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 
i innych form ochrony przyrody  zastosowanie może mieć art. 4 ust. 2 RDW, w którym czytamy: „Tam 
gdzie więcej niż jeden z celów na mocy ust. 1 odnosi się do danej części wód, stosuje się ten 
najbardziej restrykcyjny”. Oznacza to, że w takich przypadkach cele ochrony przyrody określone 
dla danego obszaru chronionego są nadrzędne nad celami RDW, oczywiście, jeśli są bardziej 
rygorystyczne w stosunku do ekosystemów wodnych i od wody zależnych. 

Dyrektywa dopuszcza możliwość odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych, ale są one 
obwarowane dość rygorystycznymi warunkami. Dla precyzji wypowiedzi cytujemy ten fragment 
art. 4 ust. 7 tiret 2, na który mogliby ewentualnie powoływać się inwestorzy i operatorzy nowych 
MEW: 

„- niezapobieganie pogorszeniu się ze stanu bardzo dobrego do dobrego danej części wód 
powierzchniowych jest wynikiem nowych zrównoważonych form działalności gospodarczej 
człowieka 
i spełnione są wszystkie następujące warunki: 
a) zostały podjęte wszystkie praktyczne kroki, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na stan części 

wód; 
b) przyczyny tych modyfikacji lub zmian są szczegółowo określone i wyjaśnione w planie 

gospodarowania wodami w dorzeczu wymaganym na mocy art. 13, a cele podlegają ocenie 
co sześć lat; 

c) przyczyny tych modyfikacji lub zmian stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści 
dla środowiska i dla społeczeństwa płynące z osiągnięcia celów wymienionych w ust. 1, 
są przeważone przez wpływ korzyści wynikających z nowych modyfikacji czy zmian na ludzkie 
zdrowie, utrzymanie ludzkiego bezpieczeństwa lub zrównoważony rozwój; oraz 
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d) korzystne cele, którym służą te modyfikacje lub zmiany części wód, nie mogą, z przyczyn 
możliwości technicznych czy nieproporcjonalnych kosztów być osiągnięte innymi środkami, 
stanowiącymi znacznie korzystniejszą opcję środowiskową. 

Z powyższych warunków elektrowniom wodnym o małej mocy najtrudniej jest spełnić 
te określone w lit. c. Trudno bowiem w przypadku tych inwestycji udowodnić nadrzędny interes 
społeczny (nie mylić z inwestycją celu publicznego w rozumieniu polskiego prawa), a korzyści odnosi 
raczej inwestor, niż ogół społeczeństwa. Definicji „nadrzędnego interesu społecznego (publicznego)” 
nie podaje RDW, nie znajdujemy jej również w orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, ani w wytycznych KE dotyczących stosowania art. 4.7 [European Commission, 2009], 
które w kwestii interpretacji tego terminu odsyłają do wytycznych dotyczących stosowania art. 6 
Dyrektywy Siedliskowej [Komisja Europejska, 2007]. Zawarte tam informacje prowadzą do wniosku, 
że MEW kryterium „nadrzędnego interesu publicznego” nie spełniają. Również trudno spełnić jest 
warunek art. 4 ust. 7 tiret 2 litera d) RDW, jako że w polskich warunkach dużo większy potencjał 
od hydroenergetyki mają energetyka wiatrowa i oparta o biomasę. Analizując ograniczenia 
wynikające z celów środowiskowych RDW oraz uwarunkowań opisanych w art. 4 ust. 7, można 
stwierdzić, że realizacja MEW będzie możliwa tylko w tych przypadkach, gdy nie dochodzi 
do pogorszenia stanu wód na skutek realizacji inwestycji, a także, gdy nie wpłynie ona negatywnie 
na możliwość osiągnięcia dobrego stanu wód w terminach określonych dyrektywą. Wydaje się, 
że warunek ten mogą spełnić jedynie elektrownie lokalizowane na dobrze zachowanych istniejących 
piętrzeniach oraz te inwestycje w obrębie sztucznych i silnie zmienionych części wód, które nie 
zahamują osiągnięcia dobrego potencjału wód. Wg wytycznych Komisji Europejskiej [European 
Commission, 2006] oznacza to zapewnienie warunków do właściwego funkcjonowania ekosystemu 
(biorąc pod uwagę istniejące ograniczenia) i osiągniecie wartości określonych dla wymienionych 
w Zał. V RDW elementów biologicznych, przede wszystkim ryb i bezkręgowców. Warunkiem 
wymaganym w niemal wszystkich przypadkach jest zapewnienie ekologicznej łączności podłużnej 
cieku dla migracji organizmów. Jak wynika z cytowanych wytycznych KE [European Commission, 
2009], wielkość inwestycji nie ma znaczenia dla stosowania odstępstw od celów środowiskowych 
RDW. Wbrew obiegowej opinii, że „małe mniej szkodzi”, dotychczasowe doświadczenia wskazują, że 
z uwagi na niewielką moc hydroelektrowni korzyść z wyprodukowanej energii jest najczęściej 
niewielka w stosunku do skali zniszczeń ekosystemu rzecznego.  

Dla małej energetyki wodnej znaczenie ma również art. 9 RDW, dotyczący zwrotu kosztów usług 
wodnych, w tym kosztów środowiskowych i zasobowych oraz wdrożenia zasady „zanieczyszczający 
płaci”. Dla operatorów elektrowni oznacza to obowiązek ponoszenia kosztów utrzymywania 
piętrzenia i jego skutków dla środowiska i zasobów wodnych.  

 
3.1.3. Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. 
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (dyrektywa powodziowa) 

Tak jak Ramowa Dyrektywa Wodna stanowiła przełom w podejściu do ochrony i gospodarowania 
zasobami wodnymi, tak dyrektywa powodziowa stanowiła novum w ochronie przeciwpowodziowej. 
Z uwagi na nieuchronność dużych wezbrań oraz brak stuprocentowych metod ochrony życia i mienia 
ludzkiego przed ich skutkami, wprowadzono pojęcie „zarządzania ryzykiem powodziowym” w miejsce 
dotychczas powszechnie używanej „ochrony przeciwpowodziowej”. Celem, jaki wyznacza dyrektywa 
jest ocena ryzyka powodziowego i zarządzanie nim, „w celu ograniczania negatywnych konsekwencji 
dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej” (art. 1). 
Podstawowym pojęciem stosowanym w dyrektywie jest „ryzyko powodziowe”, które jest wypadkową 
prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i jej potencjalnych negatywnych skutków dla ludzi, 
środowiska i gospodarki. 

Dla istniejących i nowych elektrowni wodnych najważniejsze znaczenie mają trzy różne 
narzędzia, które dyrektywa wprowadza: 

 wstępna ocena ryzyka powodziowego (art. 4, 5); 

 mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego (art. 6); 

 plany zarządzania ryzykiem powodziowym (art. 7, 8). 
Wstępna ocena ryzyka powodziowego została już w Polsce przeprowadzona i w ramach tego 

zadania opracowano mapy znaczących powodzi historycznych, mapy obszarów, na których 
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wystąpienie powodzi jest prawdopodobne oraz mapy obszarów narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi [Wstępna ocena ryzyka powodziowego, 2011]. Wprawdzie są to materiały wstępne i z tego 
względu dokument nie odnosi się do istniejących i planowanych obiektów energetyki wodnej, 
ale potencjalni inwestorzy mogą na podstawie wykonanych map oszacować poprawność planowanej 
lokalizacji MEW.  

W kolejnym etapie - do grudnia 2013 roku państwa członkowskie sporządzą mapy zagrożenia 
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Do roku 2015 zostaną opracowane plany zarządzania 
ryzykiem powodziowym. Zarówno na mapach zagrożenia i ryzyka, jak i w planach, które muszą być 
skoordynowane na poziomie dorzeczy, zostaną zapewne ujęte te obiekty MEW, które mogą 
zwiększać ryzyko i zakres powodzi, jak również te, które mogą być narażone na skutki wezbrań. 
W przyszłości, w stosunku do hydroelektrowni zlokalizowanych na obszarach obarczonych wysokim 
ryzykiem powodziowym, będą zapewne podjęte działania ograniczające ich negatywne 
oddziaływanie. 

 
3.1.4. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa) i Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa ptasia) 

Zdecydowano się omówić obie te dyrektywy razem, gdyż w świadomości społecznej funkcjonują 
one łącznie, jako tzw. „dyrektywy naturowe”. Wbrew powszechnie panującemu poglądowi, 
że na poziomie europejskim przyrodę chroni się wyłącznie w granicach obszarów  Natura 2000, 
unijna ochrona przyrody stoi na dwóch filarach: 1) ochronie gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz 
2) sieci obszarów Natura 2000 chroniących siedliska gatunków i siedliska przyrodnicze. Jak zapisano 
w art. 1 dyrektywy siedliskowej ma ona na celu przyczynienie się do zapewnienia różnorodności 
biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory na europejskim 
terytorium Państw Członkowskich, do którego stosuje się Traktat. A zatem, ochrona gatunków 
i siedlisk przyrodniczych odbywa się nie tylko w granicach obszarów Natura 2000. 

Ochrona gatunków wynikająca z art. 1-8 dyrektywy ptasiej i art. 12-16 dyrektywy siedliskowej 
wprowadza konkretne zakazy i nakazy dotyczące nie tylko samych osobników i populacji chronionych 
gatunków, ale również ich siedlisk i skoncentrowana jest na gatunkach rzadkich, endemicznych, 
zagrożonych, o ograniczonym zasięgu występowania, uzależnionych od zanikających siedlisk, mało 
odpornych na działanie czynników zewnętrznych na obszarze Wspólnoty. Jak czytamy w art. 1 
dyrektywy ptasiej „dyrektywa odnosi się do ochrony wszystkich gatunków ptactwa występujących 
naturalnie w stanie dzikim na europejskim terytorium państw członkowskich, do którego stosuje się 
Traktat”. Są to zarówno gatunki, których populacje podlegają eksploatacji, wymagają kontroli oraz 
podlegające formalnie ochronie. Gatunki ptaków chronione w UE to te wymienione w zał. I 
dyrektywy ptasiej (art. 4 ust. 1) oraz wszelkie nie wymienione tam gatunki ptaków wędrownych 
(art. 4 ust. 2). Z kolei chronione gatunki roślin i zwierząt, innych niż ptaki, wymienione są 
w załącznikach II i IV dyrektywy siedliskowej. Siedliska przyrodnicze, o których mówi cytowany 
powyżej art. 1 dyrektywy siedliskowej wymienione są w zał. I dyrektywy. 

Na potrzeby niniejszego opracowania z listy gatunków i siedlisk przyrodniczych chronionych 
dyrektywami ptasią i siedliskową wybrano te, które z dużym prawdopodobieństwem mogą podlegać 
oddziaływaniom MEW. Przedstawiono je w kolejnych tabelach 3.1 (gatunki ptaków), 3.2 (gatunki 
zwierząt innych niż ptaki oraz roślin) i 3.3 (typy siedlisk przyrodniczych). Należy podkreślić, że lista ta 
nie jest pełna i ma charakter orientacyjny, a w analizie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
należy brać pod uwagę wszystkie dziko występujące gatunki i siedliska. Przeprowadzając analizę 
oddziaływań trzeba pamiętać o tym, że siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt związane 
z ekosystemami wodnymi należą do najbardziej zagrożonych w skali globalnej. I o ile funkcjonowanie 
MEW będzie bezpośrednio oddziaływać na śmiertelność bardzo ograniczonej liczby gatunków 
naturowych, to zakres oddziaływań na siedliska pozostałych gatunków będzie znacznie szerszy (patrz 
rozdz. 5). 

Drugi filar europejskiej ochrony przyrody wynika z art. 3 dyrektywy siedliskowej i dotyczy 
europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, obejmującej: 

 obszary specjalnej ochrony (OSOP) tworzone na podstawie dyrektywy ptasiej dla ochrony siedlisk 
ptaków; 
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 specjalne obszary ochrony (SOOS) tworzone dla ochrony typów siedlisk przyrodniczych oraz 
siedlisk gatunków roślin i zwierząt (z wyjątkiem ptaków). 
Podstawą tworzenia sieci Natura 2000 jest objęcie ochroną i specjalną procedurą decyzyjną 

wszystkich tych obszarów w granicach Unii Europejskiej, które są kluczowe dla ochrony 
wspomnianych wcześniej siedlisk i gatunków. Tworzenie SOOS i OSOP odbywa się wyłącznie 
w oparciu o ściśle określone kryteria merytoryczne, a ich obszar i granice nie podlegają negocjacjom 
z uwagi na kwestie gospodarcze. Istotą tych obszarów jest przedmiot ochrony – nie jest chroniona 
cała różnorodność biologiczna występująca na danym obszarze, ale jedynie gatunki i siedliska będące 
przedmiotem ochrony, wymienione w Standardowym Formularzu Danych, ewentualnie w planach 
ochrony i planach zadań ochronnych.  

Dla inwestorów MEW ważna jest informacja o tym, że zasady postępowania na obszarach 
NATURA 2000 reguluje przede wszystkim art. 6 Dyrektywy siedliskowej. W ust. 3 tego artykułu 
czytamy „Każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne 
do zagospodarowania terenu, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno 
oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie 
jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków 
wynikających z tej oceny oraz bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 właściwe władze krajowe wyrażają 
zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie on niekorzystnie na 
dany teren oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu opinii całego społeczeństwa”. Zapis ten 
oznacza, że żadne przedsięwzięcie nie może zostać zrealizowane, jeśli nie zostanie dowiedziony  brak  
jego oddziaływania na przedmiot ochrony obszaru (w dyrektywie - terenu) Natura 2000 
(za wyjątkiem przypadków opisanych poniżej). 

Warunki odstępstw od powyższego zakazu są opisane w art. 6 ust. 4 DS: „Jeśli pomimo 
negatywnej oceny skutków dla danego terenu oraz braku rozwiązań alternatywnych, plan 
lub przedsięwzięcie musi jednak zostać zrealizowane z powodów o charakterze zasadniczym 
wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, w tym interesów mających charakter społeczny 
lub gospodarczy, Państwo Członkowskie stosuje wszelkie środki kompensujące konieczne 
do zapewnienia ochrony ogólnej spójności Natury 2000. O przyjętych środkach kompensujących 
Państwo Członkowskie informuje Komisję”. Oznacza to, że przedsięwzięcie, które będzie znacząco 
negatywnie oddziaływać na przedmiot ochrony, może zostać zrealizowane, jeśli jednocześnie zostaną 
spełnione następujące warunki: 

 brak jest alternatywnych środków osiągnięcia celu – w przypadku MEW oznacza to brak innych 
możliwości dostarczenia/wyprodukowania energii elektrycznej; 

 zostanie udowodnione występowanie nadrzędnego interesu publicznego; 

 zostaną zaproponowane i przeprowadzone środki kompensujące, zapewniające zachowanie 
spójności sieci Natura 2000. 
Dodatkowo, przedsięwzięcia, co do których nie można dowieść, że dotyczą zdrowia ludzkiego, 

bezpieczeństwa publicznego lub korzystnych skutków o podstawowym znaczeniu dla środowiska, 
a jednocześnie mogą negatywnie oddziaływać na siedliska lub gatunki priorytetowe muszą uzyskać 
pozytywną opinię Komisji Europejskiej. W praktyce, trudno spodziewać się, aby te małe elektrownie 
wodne, które z racji lokalizacji i technologii mogą negatywnie oddziaływać na integralność obszarów 
Natura 2000, uzyskały pozytywne decyzje administracyjne zezwalające na ich budowę i eksploatację. 
Szczegółowe informacje dotyczące interpretacji treści art. 6 dyrektywy siedliskowej oraz zasad i trybu 
przeprowadzania tzw. oceny siedliskowej (habitatowej) czyli oceny oddziaływania na obszar(y) 
Natura 2000 można znaleźć w wytycznych Komisji Europejskiej [Komisja Europejska, 2005, 2007] 
i publikacji Engla [2009]. 
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Tab. 3.1. Gatunki ptaków z Zał. I dyrektywy ptasiej oraz gatunki wędrowne związane z dolinami rzek 
(nie uwzględniono gatunków zalatujących sporadycznie i bardzo nieregularnie oraz 
wróblowych)*. 

Nazwa naukowa Nazwa polska 

Gatunki z zał. I 

Alcedo atthis zimorodek 

Aythya nyroca podgorzałka 

Botaurus stellaris bąk 

Chlidonias hybridus rybitwa białowąsa 

Chlidonias niger rybitwa czarna 

Ciconia nigra bocian czarny 

Circus aeruginosus błotniak stawowy+ 

Crex crex derkacz 

Cygnus columbianus łabędź mały 

Cygnus cygnus łabędź krzykliwy 

Egretta alba czapla biała 

Egretta garzetta czapla nadobna 

Gallinago media dubelt 

Grus grus żuraw 

Haliaeetus albicilla bielik 

Ixobrychus minutus bączek 

Nycticorax nycticorax ślepowron 

Pandion haliaetus rybołów 

Philomachus pugnax batalion 

Pluvialis apricaria siewka złota 

Porzana parva zielonka 

Porzana porzana kropiatka 

Recurvirostra avosetta szablodziób 

Sterna albifrons rybitwa białoczelna 

Sterna caspia rybitwa wielkodzioba 

Sterna hirundo rybitwa rzeczna 

Tringa glareola łęczak 

Gatunki wędrowne spoza zał. I 

Actitis hypoleucos brodziec piskliwy 

Anas acuta rożeniec 

Anas clypeata płaskonos 

Anas crecca cyraneczka 

Anas penelope świstun 

Anas platyrhynchos krzyżówka 

Anas querquedula cyranka 

Anas strepera krakwa 

Anser albifrons gęś białoczelna 

Anser anser gęgawa 

Anser fabalis gęś zbożowa 

Ardea cinerea czapla siwa 

Aythya ferina głowienka 

Aythya fuligula czernica 

Bucephala clangula gągoł 

Calidris alpina biegus zmienny 

Charadrius dubius sieweczka rzeczna 

Charadrius hiaticula sieweczka obrożna 

Chlidonias leucopterus rybitwa białoskrzydła 

Cygnus olor łabędź niemy 

Fulica atra łyska 

Gallinango gallinago kszyk 

Gallinula chloropus kokoszka 

Haematopus ostralegus ostrygojad 
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Nazwa naukowa Nazwa polska 

Larus canus mewa siwa 

Chroicocephalus ridibundus śmieszka 

Limosa limosa rycyk 

Mergus merganser nurogęś 

Netta rufina hełmiatka 

Numenius arquata kulik wielki 

Numenius phaeopus kulik mniejszy 

Phalacrocorax carbo kormoran 

Podicpes cristatus perkoz dwuczuby 

Podiceps grisegena perkoz rdzawoszyi 

Podiceps nigricollis zausznik 

Rallus aquaticus wodnik 

Tachybaptus ruficollis perkozek 

Tadorna tadorna ohar 

Tringa erythropus brodziec śniady 

Tringa nebularia kwokacz 

Tringa ochropus samotnik 

Tringa totanus krwawodziób 

Vanellus vanellus czajka 

*UWAGA:  W ooś należy uwzględnić wszystkie gatunki chronione na mocy dyrektywy ptasiej. 
 
Tab. 3.2. Wybrane gatunki roślin i zwierząt z zał. II oraz gatunki ryb z zał. IV i V nie wymienione w zał. 

II dyrektywy siedliskowej związane z korytami i dolinami rzek* 
Nazwa naukowa Nazwa polska 

Zał. II 

Apium repens selery błotne 

Eleocharis carniolica ponikło kraińskie 

Tozzia alpina subsp. carpatica tocja alpejska – karpacka 

Dichelyma capillaceum żaglik włoskowaty 

Ophiogomphus cecilia trzepla zielona 

Euphydryas maturna przeplatka maturna 

Lyceana dispar czerwończyk nieparek 

Lyceana helle czerwończyk fioletek 

Unio crassus  skójka gruboskorupowa 

Vertigo angustior poczwarówka zwężona 

Vertigo moulinsiana poczwarówka jajowata 

Acipenser oxyrhynchus jesiotr ostronosy 

Aloza aloza aloza 

Aloza fallax parposz 

Aspius aspius boleń 

Salmo salar łosoś 

Gobio albipinnatus kiełb białopłetwy 

Gobio kessleri kiełb kesslera 

Rhodeus sericeus amarus różanka 

Barbus meridionalis brzanka 

Cobitis taenia  koza 

Sabanejewia aurata  koza złotawa 

Cottus gobio głowacz białopłetwy 

Misgurnus fossilis piskorz 

Petromyzon marinus minóg morski 

Eudontomyzon mariae minóg ukraiński 

Lampetra fluviatilis minóg rzeczny 

Lampetra planeri minóg strumieniowy 

Bombina bombina kumak nizinny 

Bombina variegata kumak górski 

Castor fiber  bóbr europejski 
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Nazwa naukowa Nazwa polska 

Lutra lutra  wydra 

Zał. IV i V 

Thymallus thymallus lipień 

Barbus barbus brzana 

* UWAGA: W ooś należy uwzględnić wszystkie gatunki chronione dyrektywą siedliskową 
 
Tab. 3.3. Typy siedlisk przyrodniczych z zał. I dyrektywy siedliskowej związane z dolinami rzek 

Kod Nazwa siedliska 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion 

3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 

3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków 

3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne 

6440 Łąki selernicowe 

7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą 

7150 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska z roślinnością ze związku Rhynchosporion 

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowiska i mechowisk 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 

* UWAGA: W ooś należy uwzględnić wszystkie siedliska chronione dyrektywą siedliskową 
 

3.1.5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
(dyrektywa EIA) i Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. 
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dyrektywa SEA) 
 

Oba wymienione wyżej dokumenty stanowią podstawę dla ocen oddziaływania na środowisko 
w krajach Unii Europejskiej. Dyrektywa SEA, dotycząca planów i programów w mniejszym stopniu 
może dotyczyć MEW, chyba, że powstałby specjalny program rozwoju tej branży. Póki co, rozwój 
małej energetyki wodnej odbywa się „spontanicznie”, a dyrektywa SEA ma zastosowanie do tej 
branży jedynie w kontekście programów rozwoju energetyki odnawialnej, planów zagospodarowania 
przestrzennego czy programów dotyczących gospodarki wodnej, omówionych w poprzednim 
rozdziale. 

Celem Dyrektywy EIA, która została przyjęta w roku 1985, a ujednolicony tekst pochodzi z roku 
2011, jest zapewnienie odpowiednich standardów środowiskowych w procesie przygotowania 
i realizacji inwestycji. Jej istotą jest zminimalizowanie ewentualnych skutków realizacji tych 
przedsięwzięć dla środowiska. Dyrektywa dzieli przedsięwzięcia na dwie grupy (art. 4) – 
te, dla których zawsze przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko (zał. I) oraz 
te, co do których obowiązek przeprowadzenia takiej oceny wynika z wprowadzonych progów albo 
indywidualnego badania i rozstrzygnięcia właściwego organu (zał. II). Przedsięwzięcia związane 
z budową MEW zostały wymienione w kilku miejscach zał. II. Literalnie MEW są wymienione 
w punkcie 3 lit. h: „urządzenia do produkcji wodnej energii elektrycznej”. Ponadto samych piętrzeń 
może dotyczyć punkt 10 lit. g „zapory i inne urządzenia przeznaczone do zatrzymywania 
lub gromadzenia wody na dłuższe okresy czasu (przedsięwzięcia niewymienione w zał. I)”, natomiast 
niektórych wyjątkowych przypadków derywacji punkt 10 lit. m: „prace nad przetaczaniem zasobów 
wodnych między zlewiskami rzek niewymienione w zał. I”. Dyrektywa zawiera jedynie ogólne 
wskazania dotyczące zasad kwalifikowania przedsięwzięć do ooś, natomiast rozstrzygnięcia 
szczegółowe pozostawia państwom członkowskim do uregulowania na gruncie prawa krajowego 
(patrz rozdział.3.2.3). 
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3.2. Prawo polskie 
3.2.1. Ustawa Prawo wodne 

Ustawa Prawo wodne stanowi podstawę gospodarowania wodami, w tym - kształtowania 
i ochrony zasobów wodnych, korzystania z wód oraz zarządzania zasobami wodnymi, a także reguluje 
kwestie własności wód w Polsce. W odniesieniu do MEW należy zwrócić uwagę na cele zarządzania 
zasobami wśród których ustawa wymienia „tworzenia warunków dla energetycznego, 
transportowego oraz rybackiego wykorzystania wód” (art. 2 ust 1 punkt 7).  

Gospodarowanie wodami odbywa się w oparciu o dokumenty planistyczne oraz pozwolenia 
wodnoprawne. Dokumentami planistycznymi są aktualizowane w cyklach sześcioletnich: program 
wodno-środowiskowy kraju opracowywany przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
plany gospodarowania wodami, plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz plany 
przeciwdziałania skutkom suszy, które są zatwierdzane dla obszarów dorzeczy przez Radę Ministrów, 
a także warunki korzystania z wód regionu wodnego, ustalane w drodze aktu prawa miejscowego 
przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Opierając się na określonym w Prawie 
wodnym zakresie i zawartości poszczególnych dokumentów planistycznych, można zakładać, 
że ogólne uwarunkowania lokalizacji MEW powinny wynikać z planów gospodarowania wodami 
na obszarze dorzeczy. Plany te mogłyby np. zawierać wykaz jednolitych części wód płynących, 
na których z uwagi na cele środowiskowe oraz występowanie obszarów chronionych lokalizowanie 
MEW nie jest możliwe. Z kolei dokumentem, który szczegółowo powinien określać ograniczenia 
w korzystaniu z wód w celu osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych, w szczególności 
dotyczące wykonywania nowych urządzeń wodnych powinny być warunki korzystania z wód regionu 
wodnego (art. 115). Jak wynika z analiz zaprezentowanych w rozdziale 2, w dotychczasowych 
dokumentach planistycznych gospodarowania wodami problematyka małej energetyki wodnej nie 
znalazła odzwierciedlenia. Trzeba jednak pamiętać, że zakres i metodyka wykonywania dokumentów 
planistycznych są wciąż udoskonalane i plany, które mają być opracowane do końca 2015 roku, 
z pewnością będą bardziej precyzyjne, jeśli chodzi o wykaz działań służących osiągnięciu dobrego 
stanu i dobrego potencjału wód. 

Duże znaczenie dla zezwoleń na budowę MEW i ich późniejszej eksploatacji mają ograniczenia 
wynikające z treści Działu Va Prawa wodnego Ochrona przed powodzią. W stosunku do planowanych 
MEW zwraca uwagę Art. 88l, w myśl którego zakazane jest wykonywanie urządzeń wodnych oraz 
budowa obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Dla MEW 
już funkcjonujących istotny jest art. 88p: „W przypadku ostrzeżenia o nadejściu wezbrania 
powodziowego dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w drodze decyzji, może nakazać 
zakładowi piętrzącemu wodę obniżenie piętrzenia wody lub opróżnienie zbiornika, 
bez odszkodowania”.  

Jedną z decyzji, którą musi uzyskać inwestor MEW w procesie przygotowania inwestycji jest 
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (art. 122). Decyzja ta określa m.in. 
ilość pobieranej i odprowadzanej wody, sposób gospodarowania wodą, w tym charakterystyczne 
rzędne piętrzenia, tryb pracy elektrowni wodnej, ograniczenia wynikające z konieczności zachowania 
przepływu nienaruszalnego, urządzenia i działania służące złagodzeniu negatywnych skutków 
dla środowiska. Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę MEW jest 
w większości przypadków starosta. Pozwolenia wodnoprawne dla MEW wydawane są na okres do 
20 lat, a ich podstawą jest operat wodno-prawny przedkładany przez inwestora. Zgodnie z art. 125 
pozwolenie nie może zostać wydane, jeśli narusza ustalenia planu gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego lub zlewni lub wymagania 
dotyczące środowiska. Konieczność uwzględniania zagadnień środowiskowych przy budowie MEW 
wynika wprost z art. 63, gdzie w ust. 1 czytamy: „Przy projektowaniu, wykonywaniu oraz 
utrzymywaniu urządzeń wodnych należy kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju, 
a w szczególności zachowaniem dobrego stanu wód i charakterystycznych dla nich biocenoz…”. 
Natomiast ust. 2 traktuje o obowiązku zapewnienia warunków dla migracji ryb przez budowle 
piętrzące. Organ może odmówić wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę MEW, jeśli 
„projektowany sposób korzystania z wody dla celów energetyki wodnej nie zapewni wykorzystania 
potencjału hydroenergetycznego w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony” (art. 126 
punkt 2). 
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Rozpatrując proces budowy MEW w kontekście Prawa wodnego należy zwrócić uwagę 
na szerokie uprawnienia dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej (rzgw). 
W odniesieniu do dokumentów planistycznych uzgadniają oni studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
strategie rozwoju województwa, plany zagospodarowania przestrzennego województw w zakresie 
zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (art. 4a). Dyrektorzy rzgw 
bardzo często są stroną w postępowaniach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, jako właściciele 
wody (art. 127 ust. 7). 

 
3.2.2. Ustawa o ochronie przyrody i przepisy wykonawcze. 

Przepisy ustawy o ochronie przyrody (uop) mogące wpływać na proces inwestycyjny MEW 
to przede wszystkim te, które dotyczą ochrony obszarowej (w tym obszarów Natura 2000), ochrony 
gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt oraz warunków prowadzenia robót.  

Spośród obszarowych form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 uop parki narodowe 
i rezerwaty przyrody są w praktyce wyłączone z możliwości lokalizowania w nich MEW, co wynika 
z zakazów wymienionych w art. 15. Biorąc pod uwagę listę możliwych zakazów dotyczących parków 
krajobrazowych (art. 17) również część z nich może być niedostępna dla inwestorów MEW. 
Po przeanalizowaniu zakazów obowiązujących w 123 polskich parkach krajobrazowych stwierdzono, 
że zakaz naruszania stosunków wodnych obowiązuje w 108 z nich. Może to oznaczać brak 
możliwości, a przynajmniej znaczne utrudnienia w lokalizowaniu w nich MEW derywacyjnych 
i zbiornikowych na nowych piętrzeniach. Zakaz wznoszenia obiektów budowlanych w pasie 
brzegowym, wprowadzony w 80 parkach uniemożliwia budowanie jakichkolwiek MEW, jeśli 
nie wprowadzono możliwości stosowania odstępstw od tego zakazu. 

Ograniczenia dotyczące inwestycji na obszarach Natura 2000 oraz możliwości i warunki 
stosowania odstępstw regulują art. 33–35 uop. Ponieważ  zostały one już omówione w rozdziale 
dotyczącym dyrektyw naturowych, tu ograniczamy się do zacytowania art. 33 ust. 1: „Zabrania się, 
z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi 
działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym 
w szczególności: 

1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 
2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 
lub 
3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.” 
 
Obszary specjalnej ochrony ptaków zostały wyznaczone rozporządzeniem Ministra Środowiska: 

z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 
ze zm.) i obecnie (stan na koniec kwietnia 2012 r.) mamy w Polsce  145 OSOP, w tym 3 na Morzu 
Bałtyckim. Specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOOS) tworzonych dla ochrony siedlisk i gatunków  
wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów 
wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 
(Dz. U. Nr 77, poz. 510) wyznaczono dotąd w Polsce 825. Wszystkie mają jeszcze status obszarów 
o znaczeniu dla Wspólnoty, ale podlegają takim samych rygorom ochronnym, jak obszary 
wyznaczone przez ministra właściwego do spraw środowiska w trybie art. 27a uop. 

Kolejne ograniczenia dotyczące budowy i funkcjonowania MEW związane z ustawą o ochronie 
przyrody wynikają z przepisów dotyczących ochrony gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt. Listy 
gatunków chronionych oraz obowiązujące wobec nich zakazy znajdują się w rozporządzeniach 
wykonawczych, wydanych na podstawie delegacji z art. 48-50 uop: rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U., poz. 81) oraz 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt (Dz.U. Nr 237, poz. 1419). Z wymienionych we wspomnianych rozporządzeniach 
(odpowiednio § 6 i § 7) zakazów MEW dotyczyć będą przede wszystkim zakazy niszczenia siedlisk 
i ostoi oraz dokonywania zmian stosunków wodnych w stosunku do roślin, a także niszczenia siedlisk 
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i ostoi, gniazd nor, lęgowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronień w stosunku do 
zwierząt. Szczególną  uwagę należy zwrócić na związane z wodami płynącymi gatunki zwierząt 
podlegające ochronie ścisłej, które wymieniono w tab. 3.4. Nie oznacza to, że występujące w rejonie 
planowanej inwestycji inne, podlegające ochronie gatunki zwierząt oraz gatunki roślin (tab. 3.5) 
i grzybów można zignorować. 

 
Tab. 3.4. Wybrane gatunki zwierząt związane z wodami płynącymi 
   podlegające ochronie gatunkowej* 

Nazwa naukowa Nazwa polska 

Ophiogomphus cecilia trzepla zielona 

Unio crassus  skójka gruboskorupowa 

Gobio albipinnatus kiełb białopłetwy 

Gobio kessleri kiełb kesslera 

Rhodeus sericeus amarus różanka 

Barbus meridionalis brzanka 

Cobitis taenia  koza 

Sabanejewia aurata  koza złotawa 

Cottus gobio głowacz białopłetwy 

Cottus poecilopus głowacz pręgopłetwy 

Petromyzon marinus minóg morski 

Lampetra fluviatilis minóg rzeczny 

Lampetra planeri minóg strumieniowy 

Eudontomyzon mariae minóg ukraiński 

Castor fiber  bóbr europejski 

Lutra lutra  wydra 

* UWAGA: W ooś należy uwzględnić wszystkie gatunki zwierząt podlegające ochronie gatunkowej 
 
Tab. 3.5. Wybrane gatunki roślin związane z wodami płynącymi podlegające ochronie gatunkowej  

Nazwa naukowa Nazwa polska 

Ochrona ścisła 

Batrachium aquatile włosienicznik wodny 

Batrachium baudotii włosienicznik Baudota 

Batrachium fluitans włosienicznik rzeczny 

Batrachium peltatum włosienicznik tarczowaty 

Batrachium penicillatum włosienicznik pędzelkowaty 

Batrachium trichophyllum włosienicznik skąpopręcikowy 

Groenlandia densa rdestniczka gęsta 

Nasturtium spp. rukiew – wszystkie gatunki 

Nuphar pumila grążel drobny 

Nymphaea candida grzybienie północne 

Nymphoides peltata grzybieńczyk wodny 

Trapa natans kotewka orzech wodny 

Ochrona częściowa 

Nuphar lutea grążel żółty 

Nymphaea alba grzybienie białe 

*UWAGA: W ooś należy uwzględnić wszystkie gatunki roślin i grzybów podlegające  
   ochronie gatunkowej 
 

Warunki odstępstw od ochrony ścisłej i częściowej określa art. 56 uop. Zezwolenia 
na odstąpienie od zakazów wyszczególnionych w art. 51 i 52 uop wydaje Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska lub regionalny dyrektor ochrony środowiska. 

W toku przygotowania inwestycji w przypadku MEW często ma zastosowanie art. 118 uop, 
dotyczący „…robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, 
a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych, oraz innych robót ziemnych zmieniających 
stosunki wodne – na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza (…) tarlisk, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82osienicznik_wodny
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=W%C5%82osienicznik_Baudota&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=W%C5%82osienicznik_rzeczny&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=W%C5%82osienicznik_tarczowaty&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82osienicznik_p%C4%99dzelkowaty
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=W%C5%82osienicznik_sk%C4%85popr%C4%99cikowy&action=edit&redlink=1
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zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych”. Przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor ma obowiązek uzyskania decyzji regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska, który ustala warunki prowadzenia robót. Należy podkreślić, że art. 118 może 
dotyczyć każdego terenu o wysokich walorach przyrodniczych, niekoniecznie objętego którąś z form 
ochrony obszarowej. 

 
3.2.3. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa ooś ) i przepisy 
wykonawcze 

Ustawa ooś jest aktem prawnym decydującym o otwarciu procesu przygotowania inwestycji 
MEW. Poziom ogólny oceny lokalizacji MEW to strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
planu lub programu determinowana treścią Działu IV ustawy ooś. Jak dotąd, w żadnym strategicznym 
dokumencie krajowym ani regionalnym nie dokonano próby wyznaczenia ram przestrzennych 
dla rozwoju małej energetyki wodnej (patrz rozdział 2, również w odniesieniu do zawartości prognozy 
ooś). Biorąc pod uwagę narastającą presję na budowę MEW i konieczność weryfikacji dokumentów 
planistycznych dotyczących gospodarowania wodami, wydaje się, że dokument strategiczny 
dotyczący rozwoju i przestrzennego rozmieszczenia MEW wraz z prognozą ooś mógłby powstać 
w najbliższych latach w ramach planów gospodarowania wodami w dorzeczach lub programu wodno-
środowiskowego kraju.  

Na poziomie szczegółowym (przedsięwzięcia) rozważanie o środowiskowych skutkach realizacji 
i funkcjonowania MEW znajduje wyraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja 
środowiskowa albo dośu), określającej „środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia”, 
wymaganej dla „planowanych przedsięwzięć (…) mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko” oraz „mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko” (art. 71). Dośu 
jest decyzją otwierającą inwestorowi MEW drogę do uzyskania kolejnych decyzji w procesie 
przygotowania inwestycji (art. 72). Zgodnie z treścią Działu V ustawy ooś oraz rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej MEW zazwyczaj 
jest poprzedzone przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko (patrz rozdział 3.3, Krok 2). 
Wg cytowanego rozporządzenia MEW mogą w nielicznych przypadkach zostać zaliczone do grupy 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziałujących na środowisko (tzw. grupa I), jeśli będą 
realizowane wraz z piętrzeniami o wysokości co najmniej 5 m (§ 2 ust. 1 punkt 36) lub zbiornikami 
o pojemności min. 10 mln m3 (§ 2 ust. 1 punkt 35). W większości przypadków będą to przedsięwzięcia 
z grupy II - mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1 punkt 5). 
Najczęściej organem właściwym do wydania dośu jest wójt, burmistrz gminy lub prezydent miasta, 
w której zlokalizowane będzie przedsięwzięcie. W przypadku, gdy obiekty MEW położone są 
na obszarze 2 lub więcej gmin decyzję środowiskową wydaje wójt lub burmistrz tej gminy, w której 
znajduje się największa część terenu danego przedsięwzięcia, w porozumieniu 
z wójtami/burmistrzami pozostałych gmin. W wyjątkowych sytuacjach organem wydającym dośu 
dla MEW może być regionalny dyrektor ochrony środowiska – jeśli dotyczy to inwestycji na terenie 
zamkniętym, albo realizacji MEW wraz ze zbiornikiem o pojemności min. 10 mln m3 (art. 75 ust. 1 
punkt 1). Szczegółowy opis procedury uzyskiwania dośu znajduje się w rozdziale 3.3. 

 
3.3. Decyzje wymagane dla realizacji MEW 

Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie procesu związanego z uzyskiwaniem decyzji 
administracyjnych niezbędnych dla budowy MEW, ze szczególnym zwróceniem uwagi na decyzje 
wymagane przepisami ustawy ooś i ustawy o ochronie przyrody. Zaprezentowany sposób 
postępowania przedstawia wariant z jakim mamy najczęściej do czynienia i nie wyczerpuje wszystkich 
możliwych sytuacji. Pełen zakres wariantów przebiegu procedury uzyskiwania dośu można znaleźć 
w publikacji Grudzińskiej i Zarzeckiej [2011]. Przebieg procedury wydawania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla MEW przez organ gminy (wójt, burmistrz lub prezydent) 
przedstawia schemat 4 [Grudzińska, Zarzecka, 2011, zał.2, s 78].  

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procesu decyzyjnego rozstrzygające są zapisy 
ustawy ooś, ustawy o ochronie przyrody (w odniesieniu do obszarów Natura 2000, innych form 
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ochrony przyrody i ochrony gatunkowej) oraz rozporządzenia RM w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz innych rozporządzeń wykonawczych.  

Przed przystąpieniem do budowy MEW inwestor zobowiązany jest uzyskać następujące decyzje: 

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (ustawa ooś); 

 decyzja o warunkach zabudowy, jeśli dla danej lokalizacji brak jest MPZP (ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym); 

 decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót (uop); 

 pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych (Prawo wodne) 

 pozwolenie na budowę. 
 
Schemat kolejności uzyskiwania decyzji poprzedzających budowę MEW prezentuje rys.3.1. 
 

DECYZJA ORGAN I INSTANCJI WŁAŚCIWY 
DO WYDANIA DECYZJI   

ORGANY OPINIUJĄCE  
I UZGADNIAJĄCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 3.1. Decyzje, organy właściwe do wydania decyzji i organy współdziałające 

   [opracowanie własne]. 
 
Procedurom ocen oddziaływania na środowisko i wydawania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach poświęcono kilka publikacji, w których można znaleźć szczegółowe informacje 
dotyczące różnych scenariuszy procesu decyzyjnego [Engel, 2009; Florkiewicz, Kawicki, 2009; Babiasz, 
Wawręty, 2010; Grudzińska, Zarzecka, 2011]. Z tego względu poniżej zaprezentowano kolejne kroki 
w postępowaniach o uzyskanie dośu dla małej elektrowni wodnej, z którymi mamy do czynienia  
w dwóch najczęściej pojawiających się przypadkach – gdy przeprowadzana jest ocena oddziaływania 
na środowisko i gdy organ wydaje dośu bez takiej oceny. 
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Krok 1 - Wniosek 
Procedurę otwiera złożenie przez inwestora wniosku o wydanie dośu dla planowanej MEW 

do odpowiedniego organu gminy (wójt, burmistrz prezydent). Do wniosku inwestor dołącza kartę 
informacyjną przedsięwzięcia (KIP), jak dla wszystkich przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 3 ust. 1 punkt 5 ustawy ooś KIP powinna zawierać 
podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia oraz środowiska w jego otoczeniu, 
a w szczególności: 
„a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 
b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym 
sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, 
c) rodzaju technologii, 
d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, 
e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, 
f) rozwiązaniach chroniących środowisko, 
g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 
h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia”. 
 
Krok 2 – Badanie potrzeby ooś (screening) i określanie zakresu raportu ooś (scoping) 

Organ gminy występuje do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz powiatowego 
inspektora sanitarnego o opinię na temat potrzeby przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu raportu ooś. Biorąc pod uwagę możliwe oddziaływania 
MEW na stan wód oraz gatunki roślin i zwierząt związane z korytem i doliną można przyjąć, 
że w zdecydowanej większości przypadków ocena i raport będą wymagane. Inwestor powinien 
zadbać, aby KIP zawierała wszystkie informacje niezbędne do rozstrzygnięcia przez organ gminy, 
szczególnie w przypadku przedsięwzięć, które z przeprowadzenia oceny mogą być zwolnione z uwagi 
na brak przesłanek wystąpienia znaczących oddziaływań. Innymi słowy – na tym etapie procesu 
decyzyjnego w interesie inwestora jest dostarczenie obiektywnych danych pozwalających 
na stwierdzenie ewentualnego braku potrzeby przeprowadzania ooś i zwolnienie z konieczności 
opracowywania raportu ooś.  

Wydając postanowienie o konieczności (lub braku takiej konieczności) przeprowadzenia ooś 
organ kieruje się treścią art. 63 ustawy ooś. W szczególności powinny być brane pod uwagę takie 
cechy przedsięwzięcia, jak wysokość piętrzenia, charakterystyka budowli piętrzącej, lokalizacja 
elektrowni, typ turbin i ich przepustowość (przełyk), oraz sposób doprowadzenia i odprowadzenia 
wody, a także proponowane rozwiązania łagodzące negatywne skutki środowiskowe (przepławka dla 
ryb, zabezpieczenie turbin, przepuszczanie rumoszu drzewnego i rumowiska) i zakładany sposób 
gospodarowania wodą na piętrzeniu (założenia do instrukcji gospodarowania wodą). Jeśli chodzi 
o opis środowiska, to w odniesieniu do MEW najważniejsze są parametry hydrologiczne w przekroju 
piętrzenia (przepływy i stany charakterystyczne), skład gatunkowy i liczebność ryb, makrozoobentosu 
oraz makrofitów, występowanie związanych z korytem chronionych gatunków zwierząt, roślin 
i siedlisk, a także morfologia koryta, łączność z terasą zalewową, występowanie innych barier 
poprzecznych. Należy również przeanalizować występowanie w zasięgu oddziaływania MEW 
obszarowych form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000. Lokalizacja MEW w granicach 
lub bliskim sąsiedztwie SOOS chroniących gatunki ryb lub inne „korytowe i dolinowe” gatunki 
zwierząt i roślin z zał. II oraz zależne od stanu koryta i doliny typy siedlisk przyrodniczych z Zał. I 
Dyrektywy Siedliskowej (patrz tabele 3.1-3.3) powinna być dodatkową przesłanką do rozważenia 
o przeprowadzeniu oceny. 

W postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny organ określa jednocześnie 
zakres raportu ooś, zgodnie z art. 66 ustawy ooś. Wydanie postanowienia kończy ten etap 
postępowania. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż brak konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, skutkuje wyłączeniem udziału społecznego z procesu decyzyjnego. 
W takiej sytuacji w postępowaniu biorą udział jedynie rybaccy użytkownicy wód oraz właściciele 
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nieruchomości, mogących się znaleźć w zasięgu oddziaływania MEW. Warto w tym miejscu 
przytoczyć cytowane przez Kupczyk i in. [2009] wyroki NSA i WSA w tej sprawie: „Stroną 
postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej jest każdy, na kogo może oddziaływać 
planowane przedsięwzięcie (wyr. NSA z 12.01.1999, IV SA 9/97). Mogą to być nie tylko sąsiedzi 
planowanego przedsięwzięcia, ale wszyscy znajdujący się w zasięgu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia, w tym mieszkańcy dalszych nieruchomości (wyr. WSA w Warszawie z 12.04.2007, 
VII SA/WA/188/07, publ. CBOSA)”.  

W przypadku wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny można 
przejść do kroku 4. 

 
Krok 3 – Konsultacje i uzgodnienia 

Inwestor opracowuje i przedkłada raport ooś, odpowiadający zakresem wydanemu 
postanowieniu. Organ gminy występuje o uzgodnienie do rdoś oraz opinię powiatowego inspektora 
sanitarnego (art. 77 ust. 1), przedkładając m.in. raport ooś. Należy podkreślić, że wydane przez rdoś 
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest wiążące dla organu 
wydającego decyzję środowiskową. Na postanowienie rdoś nie przysługuje zażalenie.  
W przypadku przeprowadzenia ooś, „przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, 
w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko” (art. 79 
ust. 1). Zasady udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji reguluje rozdział 2 ustawy ooś. 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 organ gminy, zobowiązany jest poinformować o: 
„1) przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 
2) wszczęciu postępowania; 
3) przedmiocie decyzji, która ma by wydana w sprawie; 
4) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania 
uzgodnień; 
5) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona 
wyłożona do wglądu; 
6) możliwości składania uwag i wniosków; 
7) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich 
składania; 
8) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; 
9) terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa w art. 36, 
jeżeli ma być ona przeprowadzona; 
10) postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone." 

Niezbędna dokumentacja sprawy, o której mowa w punkcie 5 obejmuje: 

 wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami,  w szczególności kartą informacyjną 
przedsięwzięcia, raportem o oddziaływaniu na środowisko z wszystkimi załącznikami i 
uzupełnieniami składanymi w trakcie postępowania; 

 postanowienia organu prowadzącego postępowanie; 

 dostępne w terminie składania uwag i wniosków stanowiska innych organów. 
Podstawowym warunkiem prawidłowego udziału społeczeństwa w procesie wydawania dośu 

jest efektywne zapewnienie informacji jego uczestnikom. Zgodnie z art. 21 ust. 2 organ prowadzący 
postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej powinien w publicznie dostępnym wykazie danych 
(PDWD) zamieścić informacje o: 

 wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

 postanowieniu o obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko; 

 raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 

 wydanej decyzji środowiskowej. 
Wprawdzie organ nie ma obowiązku zamieszczania KIP, raportu ooś, czy też treści wydanych 

postanowień i decyzji (informuje jedynie o fakcie ich wydania), ale mógłby to zrobić dla zwiększenia 
przejrzystości procesu i ułatwienia dostępu do materiałów istotnych w postępowaniu . Możliwość 
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poszerzenia zakresu udostępnionej w PDWD informacji wynika z art. 21 ust. 3. Nie powinno 
to nastręczać żadnych problemów, jako że KIP i raport, zgodnie z art. 74 ust. 2 muszą być złożone 
również w formie elektronicznej.  

Ważną rolę w postępowaniu o wydanie dośu pełnią ekologiczne organizacje pozarządowe, które 
zgodnie z art. 44, powołując się na swoje cele statutowe, mogą w postępowaniach wymagających ooś 
uczestniczyć na prawach strony. Organizacjom tym służy prawo odwoływania się od decyzji 
środowiskowych wydanych przez organy gminy oraz zaskarżania decyzji organów II instancji – 
Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, do sądu administracyjnego, nawet, jeśli nie uczestniczyły 
w postępowaniu. W postępowaniach dotyczących MEW dużą rolę odgrywają też użytkownicy 
rybaccy, dzierżawiący wody, na których planowana jest elektrownia oraz stowarzyszenia wędkarskie, 
reprezentujący interesy wędkarzy korzystających z tych wód. W postępowaniach o wydanie dośu 
dla MEW nie uczestniczą przedstawiciele organów wykonujących prawa właścicielskie w stosunku 
do wód publicznych (Prezes KZGW, marszałek województwa lub nadleśniczy). 

 
Krok 4 – Decyzja 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana po przeprowadzeniu ooś, zgodnie z art. 82 
ustawy ooś, zawiera m.in. rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia (charakterystyka przedsięwzięciu 
znajduje się w załączniku do decyzji) oraz warunki wykorzystania terenu, a także, gdy z ooś wynika 
taka potrzeba, zobowiązanie inwestora do wykonania kompensacji przyrodniczej i podjęcia działań 
łagodzących oraz monitoringu oddziaływań. Decyzja może również wskazywać na konieczność 
przeprowadzenia ponownej ooś w ramach postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Zaleca 
się (obowiązek taki nie wynika wprost z ustawy ooś) przeprowadzenie ponownej ooś w przypadku 
tych MEW, dla których dośu wydawana jest na wczesnym etapie przygotowania inwestycji, kiedy nie 
są znane szczegółowe rozwiązania projektowe (parametry poszczególnych elementów piętrzenia, 
lokalizacja i szczegóły konstrukcyjne przepławki, położenie i prześwit krat chroniących turbiny i in.). 
Bez wiedzy o szczegółowych rozwiązaniach projektowych trudno ocenić oddziaływanie 
przedsięwzięcia na śmiertelność ryb i innych organizmów wodnych oraz warunki migracyjne w dół i w 
górę cieku, więc można to zrobić dopiero na etapie zatwierdzania projektu budowlanego. 

Przed wydaniem decyzji środowiskowej organ gminy powinien sprawdzić zgodność lokalizacji 
MEW z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli takowy został 
przyjęty. Jeśli nie przeprowadzono ooś, decyzja musi uwzględniać przynajmniej uwagi i wnioski 
zgłaszane przez strony postępowania. W tym przypadku ważne jest stanowisko użytkownika 
rybackiego, który z tytułu powstałej elektrowni może ponieść wymierne straty. Jeżeli natomiast 
przeprowadzono procedurę oceny oddziaływania na środowisko, w wydanej decyzji należy 
uwzględnić uzgodnienia i opinie wynikające z art. 77 ust. 1, informacje i wnioski wynikające z raportu 
ooś, w szczególności wielkość i zakres przestrzenny prognozowanych oddziaływań, a także wnioski 
i uwagi zgłaszane w trakcie postępowania z udziałem społeczeństwa. Ponieważ postanowienie 
uzgadniające rdoś jest dla organu prowadzącego postępowanie wiążące, w sytuacji gdy rdoś 
odmawia uzgodnienia warunków budowy i funkcjonowania MEW z uwagi na prognozowane znaczące 
oddziaływania, organ gminy winien w decyzji odmówić określenia warunków realizacji 
przedsięwzięcia. W przypadku dośu „pozytywnej”, organ gminy w decyzji uwzględnia wszystkie 
warunki nałożone przez rdoś w postanowieniu uzgadniającym.  
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4. Uwarunkowania hydromorfologiczne i technologiczne MEW 
 
Analizując lokalizację MEW należy pamiętać, że charakterystyka rzeki jest punktem wyjścia 

do racjonalnego planowania inwestycji i stanowi tło do określenia zmian jakie może pociągnąć 
za sobą jej realizacja. Jako podstawowe elementy tej charakterystyki należy wymienić hydrologię, 
hydraulikę i morfologię cieku. 
 
4.1. Zagadnienia hydrologiczne 
4.1.1. Wstęp 

Charakterystyka hydrologiczna cieku w przekroju planowanej lokalizacji MEW stanowi 
podstawowy element pozwalający na określenie stanu rzeki na danym odcinku i ilości wody jaka 
może być wykorzystana do celów energetycznych, decydujący o projektowaniu oraz bezpieczeństwie 
planowanej inwestycji, a także zmianach jakie mogą nastąpić w korycie rzeki. Stąd rzetelnie 
opracowana pozwala z jednej strony określić „potencjał” energetyczny rzeki oraz parametry 
planowanej inwestycji, a z drugiej strony prognozować wpływ realizacji inwestycji na zmiany jakie 
nieuchronnie nastąpią w korycie. 

Podstawowym źródłem dla charakterystyki hydrologicznej rzeki są informacje gromadzone, 
opracowywane i udostępniane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Źródła informacji 
wykorzystywane w opracowaniach hydrologicznych można podzielić na cztery rodzaje [Ozga-
Zielińska, Brzeziński, 1994]: 

- podstawowa informacja pomiarowa – wyniki pomiarów dla danych posterunków pomiarowych, 
- informacja pomiarowa przetworzona – publikacje różnego rodzaju charakterystyk 

hydrologicznych obliczonych na podstawie wyników pomiarów, 
- opracowania hydrologiczne – prace stanowiące zarówno opracowania oparte o materiał 

pomiarowy jak i prace o charakterze teoretycznym, 
- prace metodyczne i podręczniki – prace będące różnego rodzaju podręcznikami, wytycznymi, 

przewodnikami, poradnikami o charakterze popularno-naukowym, akademickim, specjalistycznym 
i naukowym. 

Standardową informacją dla rzek jest informacja o stanach wody i przepływach wody. 
Dodatkowo z opracowań IMGW można uzyskać informację o temperaturze wody, składzie 
chemicznym, zjawiskach sezonowych (zjawiska lodowe, zarastanie koryta) oraz o transporcie 
materiału w korycie rzecznym (rozdz. 4.3.2). 

Należy wyraźnie podkreślić, że dane pomiarowe IMGW dotyczą tzw. posterunków 
wodowskazowych (punktów prowadzenia obserwacji), które są zlokalizowane częstokroć w innych 
miejscach niż potencjalne lokalizacje MEW i stanowią tzw. informację nieprzetworzoną. Stąd 
dla celów projektowych konieczne jest korzystanie z danych odpowiednio przetworzonych 
i opracowanych. 

Każda rzeka ma właściwy dla siebie typ ustroju wodnego, który jest efektem wpływu, jaki 
środowisko wywiera na obieg wody w danej zlewni. Odzwierciedla on charakterystykę rzeki w cyklu 
rocznym i wieloletnim. 

Charakteryzując rzekę w cyklu rocznym, w odróżnieniu do roku kalendarzowego należy wyróżnić  
rok hydrologiczny, który w Polsce rozpoczyna się 1 listopada, a kończy 31 października następnego 
roku kalendarzowego. Wyróżnienie to wiąże się to z retencją opadów okresu jesienno-zimowego 
(przede wszystkim śniegu) i koniecznością uwzględnienia ich wpływu na odpływ w okresie 
wiosennym roku kolejnego. Z kolei analizując hydrologię rzeki w cyklu wieloletnim należy wyraźnie 
wskazać na różnice kolejnych lat między sobą. W związku z tym w wieloleciu można wyróżnić 
[Byczkowski, 1999]: rok suchy, rok średni i rok mokry.  

Do przeprowadzenia analizy hydrologicznej rzeki nie są wystarczające dane z jednego roku 
kalendarzowego bądź hydrologicznego. Aby rzetelnie określić warunki hydrologiczne wykorzystane 
dane powinny opierać się  na okresie wieloletnim. Im dłuższy ciąg obserwacyjny tym szerszy obraz 
warunków hydrologicznych, które mogą zadecydować o lokalizacji, rozwiązaniach projektowych 
i funkcjonowaniu MEW. Warunki te muszą być wiarygodne, stąd charakterystyka hydrologiczna rzeki 
musi wyraźnie wskazywać na podstawie jakich danych i z jakiego okresu (wielolecia) została 
opracowana.  
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4.1.2. Stany wody 
W zależności od intensywności zasilania rzeka prowadzi różne ilości wody. Jednym 

z podstawowych elementów charakteryzujących rzekę są stany wody, będące miarą napełnienia 
koryta rzecznego. Stan wody w rzece to [Bajkiewicz-Grabowska, Mikulski, 2006]: wzniesienie 
zwierciadła wody w danym profilu rzeki ponad przyjęty poziom odniesienia (rys. 4.1). Najczęściej stan 
wody definiuje się jako względne napełnienie koryta w profilu wodowskazowym, wyrażane 
w cm wyniesienia zwierciadła wody ponad tzw. zero wodowskazu (przyjęty lokalnie poziom 
odniesienia). Z punktu widzenia projektowania MEW ważne jest określenie napełnienia koryta jako 
stanu wody wyrażonego w [m n.p.m.] jako rzędnej zwierciadła wody, która daje obraz układu 
zwierciadła wody w stosunku do brzegów koryta rzeki i otaczających terenów (rys. 4.1).  

 

 
Rys. 4.1. Stan wody w przekroju wodowskazowym [opracowanie własne] 
 zw. w. – zwierciadło wody 

 
Stany wody w korycie rzeki charakteryzują się zmiennością zarówno w ciągu roku, 

jak i w wieloleciu. Zmiany te są związane z wieloma czynnikami, które mogą mieć charakter naturalny 
(m. in. zasilanie rzeki, proces erozji i akumulacji, sezonowe zarastanie koryta, zjawiska lodowe) bądź 
mogące mieć tło antropogeniczne (m. in. zabudowa koryta, piętrzenie wody, zmiany w użytkowaniu 
zlewni). Zmienność stanów wody w rzece przedstawia się za pomocą wykresu zmian stanów wody 
w czasie – hydrogramu stanów wody (rys. 4.2).  
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Rys. 4.2. Hydrogram stanów wody w roku kalendarzowym [opracowanie własne] 

 
Opracowując charakterystykę hydrologiczną rzeki w danym profilu na podstawie wiarygodnego 

ciągu danych wyznacza się stany charakterystyczne (tab. 4.1).  
 

Tab. 4.1. Stany charakterystyczne [opracowanie własne za Byczkowskim, 1999] 
Oznaczenie i nazwa Opis 

Stany charakterystyczne roczne 

WW – wysoka woda najwyższy stan w danym roku 

SW – średnia woda średni stan w danym roku 

NW – niska woda najniższy stan w danym roku 

Stany charakterystyczne z wielolecia 

WWW – wysoka wielka woda najwyższy ze wszystkich stanów wody w danym profilu rzeki 
z danego wielolecia 

SWW – średnia wysoka woda średni stan z najwyższych stanów z poszczególnych lat danego 
wielolecia 

SSW – średnia woda średni stan ze stanów danego wielolecia 

SNW – średnia niska woda średni stan z najniższych stanów z poszczególnych lat danego 
wielolecia 

NNW – najniższa niska woda najniższy ze wszystkich stanów wody w danym profilu rzeki 
z danego wielolecia 

 
Stan wody WWW (wysoka wielka woda) i stan NNW (najniższa niska woda) są tzw. stanami 

ekstremalnymi. Uszeregowane roczne stany charakterystyczne w wieloleciu pozwalają 
na wyznaczenie stref stanów: strefę stanów niskich, strefę stanów średnich i strefę stanów wysokich. 

Zależnie od potrzeb technicznych, które zachodzą w określonych okolicznościach na danej rzece, 
ustala się tzw. stany umowne. Według Wołoszyna [Wołoszyn i in. 1994] do najczęściej spotykanych 
stanów umownych należą: 

 stan wody brzegowej, 

 stan korytotwórczy, 

 najwyższy stan żeglugowy, 

 normalny stan regulacji, 

 stan alarmowy, 

 stan ostrzegawczy, 

 najwyższy stan roboczy. 
Z punktu widzenia projektowania MEW oraz oceny zmian jakie zachodzą w korycie rzeki 

w wypadku realizacji MEW niezwykle ważnym jest stan wody brzegowej, który odpowiada 
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poziomowi zwierciadła wody wypełniającemu główne koryto rzeki do krawędzi brzegów. Powyżej 
tego stanu woda występuje z koryta i zalewa teren doliny.  

Ponieważ średnie stany charakterystyczne obliczane są jako średnie arytmetyczne z danego 
zbioru danych, mogą prowadzić do niepełnego obrazu zmienności stanów w danym profilu rzeki. 
Pomocne w charakterystyce rzeki są informacje o czasie (ilości dni) trwania stanów wody w danym 
okresie (np. rok hydrologiczny) w danym przekroju rzeki. W tym celu sporządza się wykresy 
obrazujące zależność czasu (ilości dni) trwania danego stanu i występowania stanów wyższych 
(krzywa sum czasów trwania stanów wraz z wyższymi – rys. 4.3, krzywa a) bądź występowania 
stanów niższych (krzywa sum czasów trwania stanów wraz z niższymi – rys. 4.3, krzywa b). Powstają 
one w wyniku sumowania częstości (ilości dni) stanów dobowych, poczynając od wartości stanów 
największych (krzywa sum czasów trwania stanów wraz z wyższymi) lub poczynając od wartości 
stanów najmniejszych (krzywa sum czasów trwania stanów wraz z niższymi). 

Krzywe te pozwalają na wyznaczenie czasu trwania (liczba dni) danego stanu wraz ze stanami 
wyższymi - stanowi H1 i wyższym odpowiada czas trwania (liczba dni) t1 (rys. 4.3, krzywa a), oraz czasu 
trwania (ilości dni) danego stanu wraz ze stanami niższymi - stanowi H2 i niższym odpowiada czas 
trwania (ilość dni) t2 (rys. 4.3, krzywa b). Dla projektowania MEW informacja o czasie trwania danego 
stanu jest istotna przy analizie zmian spadu elektrowni (rozdz. 4.2.2) w czasie – zmiany spadu 
decydują o warunkach pracy MEW i wielkości produkcji energii (rozdz. 4.4). Z punktu widzenia 
projektowania przepławek (rozdz. 8.4) informacja o czasie trwania danego stanu jest istotna 
ze względu na zapewnienie minimalnej głębokości w wejściu do przepławki od strony dolnej wody 
w odpowiednio długim czasie (np. 330 dni w roku). 

 

 
Rys. 4.3. Krzywe sum czasów trwania stanów [opracowanie własne za Ozga-Zielińska, Brzeziński, 
 1994, Byczkowski, 1999;]: a) krzywa sum czasów trwania stanów wraz z wyższymi, 
 b) krzywa sum czasów trwania stanów wraz z niższymi 
 

Dla potrzeb projektowania i eksploatacji MEW konieczne jest określenie w danej lokalizacji 
wszystkich stanów charakterystycznych (tab. 4.1), stanów umownych: wody brzegowej, 
ostrzegawczego, alarmowego, najwyższego roboczego i innych w zależności od realizowanych zadań 
(np. stany żeglugowe), a także opracowanie krzywych sum czasów trwania stanów wraz z mniejszymi 
i wraz z większymi (rys. 4.3). 
 
4.1.3. Przepływ wody 

Jakkolwiek stany wody są istotne z punktu widzenia projektowania MEW, to jednak nie dają 
pełnego obrazu charakteryzującego hydrologicznie rzekę. Kolejnym elementem są przepływy wody. 

W hydrologii przepływ wody definiuje się jako objętość wody przepływającej przez określony 
przekrój poprzeczny koryta rzeki w jednostce czasu [Lewandowski, 2006; Bednarczyk, Duszyński, 
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2008; Kubrak, Nachlik (red.), 2003; Orzechowski i in., 2001]. Wielkość przepływu wody w korytach 
wyrażana jest jako stosunek jednostki objętości do jednostki czasu i najczęściej podawana w metrach 
sześciennych na sekundę [m3/s],  rzadziej w litrach (decymetrach) na sekundę [l/s; dm3/s] 
lub na minutę [l/min; dm3/min] w przypadku mniejszych cieków.  

Przepływ wody w korytach wywołany jest działaniem siły grawitacji [Kubrak, Nachlik (red.), 2003] 
na skutek różnicy poziomów wody na długości rzeki (spadek podłużny zwierciadła wody – 
rozdz. 4.2.1), bezwładności i tarcia [Orzechowski i in., 2001], a jego cechą charakterystyczną jest 
tzw. swobodne zwierciadło wody – poddane ciśnieniu atmosferycznemu [Lewandowski, 2006].  

Analiza przepływu wody w rzekach jest wyjątkowo złożona ze względu na naturalną zmienność 
koryta oraz ilość wody zasilającej rzekę. W korytach naturalnych (rzekach) ruch wody jest wielkością 
zmienną w czasie (tzw. ruch nieustalony) i w przestrzeni (tzw. ruch niejednostajny) oraz 
ma najczęściej charakter trójwymiarowy (tzw. ruch turbulentny), w którym cząsteczki wody ulegają 
nieustającemu mieszaniu (rozdz. 4.2.1). 

W przypadku gdy planowana inwestycja MEW przewiduje wykorzystanie naturalnych zasobów 
wód rzeki, określenie wielkości przepływu stanowi podstawę dla określenia możliwej 
do wykorzystania ilości wody i jej potencjału energetycznego. Podobnie jak stany wody, przepływy 
wody w korycie rzeki charakteryzują się zmiennością zarówno w ciągu roku jak i w wieloleciu. 
Analogicznie zmiany te mogą mieć charakter naturalny (zmiany zasilania rzeki) bądź źródło 
antropogeniczne (zbiorniki retencyjne, zmiany w użytkowaniu zlewni, pobór wody). Zmienność 
przepływów wody w rzece przedstawia się za pomocą wykresu zmian wartości przepływu wody 
w czasie – hydrogramu przepływów wody (rys. 4.4). 

 
Rys. 4.4. Hydrogram przepływów wody w roku kalendarzowym [opracowanie własne] 

 
Podobnie jak dla stanów, opracowując charakterystykę hydrologiczną rzeki w danym profilu 

na podstawie wiarygodnego ciągu danych określa się przepływy charakterystyczne (tab. 4.2). 
Przepływy ekstremalne: najniższe (NQ) i najwyższe (WQ), oraz przepływy średnie (SQ) różnią się 

między sobą genezą. Przepływy najwyższe (maksymalne) powstają głównie w wyniku zasilania 
powierzchniowego rzek wodami opadowymi pochodzącymi z roztopów lub intensywnych opadów. 
Przepływy najniższe (minimalne) występują w okresach ograniczonego zasilania rzek, odbywającego 
się w tym czasie wyłącznie drogą podziemną. Z kolei, przepływy średnie są wynikiem obu form 
zasilania. 

 
Tab. 4.2. Przepływy charakterystyczne [opracowanie własne za Byczkowski, 1999] 

Oznaczenie i nazwa Opis 

Przepływy charakterystyczne roczne 

WQ – przepływ najwyższy (maksymalny) najwyższy przepływ w danym roku 

SQ – przepływ średni średni przepływ w danym roku 

NQ – przepływ najniższy najniższy przepływ w danym roku 
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Oznaczenie i nazwa Opis 

Przepływy charakterystyczne z wielolecia 

WWQ – przepływ absolutnie najwyższy najwyższy ze wszystkich przepływów wody w danym profilu 
rzeki z danego wielolecia 

SWQ – przepływ średni wielki średni przepływ z najwyższych przepływów z poszczególnych 
lat danego wielolecia 

SSQ – przepływ średni średni przepływ z przepływów danego wielolecia 

SNQ – przepływ średni niski 
 

średni przepływ z najniższych przepływów z poszczególnych lat 
danego wielolecia 

NNQ – przepływ absolutnie najniższy najniższy przepływ ze wszystkich przepływów wody w danym 
profilu rzeki z danego wielolecia 

 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji 

gospodarowania wodą (Dz.U. Nr 150, poz. 1087) oraz z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 86, 
poz. 579) podają definicję przepływu średniego niskiego jako wartość średnią arytmetyczną obliczoną 
z minimalnych przepływów w określonych latach. 

Ze względu na potrzeby związane z wykorzystaniem i ochroną zasobów wodnych wyznacza się 
tzw. przepływy konwencjonalne, którymi są m. in. [Ozga-Zielińska, Brzeziński,  1994; Radecki-Pawlik, 
2011]:  

 najwyższy i najniższy przepływ żeglowny, 

 przepływ dozwolony, 

 przepływ dopuszczalny, 

 przepływ nienaruszalny,  

 przepływ brzegowy, 

 przepływ brzegotwórczy (korytotwórczy, kształtujący koryto). 
W związku z tym, że nazwa, definicja oraz metoda wyznaczania przepływów konwencjonalnych 

są umowne, lista przepływów konwencjonalnych jest otwarta. W literaturze można znaleźć różne 
nazwy i oznaczenia dla przepływów wyznaczanych w ten sam, bądź podobny sposób, jak również 
przepływy o tej samej nazwie mogą być wyznaczane różnymi metodami (przepływ nienaruszalny). 

Dla charakterystyki rzeki, projektowania MEW oraz oceny zmian jakie zachodzą w korycie rzeki 
w wypadku realizacji MEW najistotniejsze z przepływów konwencjonalnych są: przepływ brzegowy, 
przepływ dozwolony, przepływ korytotwórczy, przepływ nienaruszalny.  

Przepływ brzegowy. Wartość tego przepływu stanowi jeden z podstawowych elementów 
związanych z obliczeniami dotyczącymi koryt rzecznych i budowli wodnych. W literaturze można 
spotkać wiele definicji oraz metod wyznaczania przepływu brzegowego [Ozga-Zielińska, Brzeziński 
1994, Radecki-Pawlik 2011;]. Najogólniej mówiąc jest to przepływ, który odpowiada stanowi 
brzegowemu w danych warunkach przepływu wody. Należy jednak wskazać, że jakkolwiek stan 
brzegowy możemy traktować jako stały, to odpowiadająca mu wielkość przepływu brzegowego może 
się zmieniać (zmiany zależności  stan/przepływ w różnych warunkach przepływu wody – rozdz. 4.1.4). 
Określenie wielkości przepływu brzegowego w warunkach działania MEW jest istotne ze względu 
na zagrożenie powodziowe, zwłaszcza powyżej piętrzenia (rozdz. 5.2.1). 

Przepływ dozwolony. Zgodnie z cytowanymi powyżej rozporządzeniami Ministra Środowiska jest 
to przepływ, który nie powoduje szkód powodziowych na terenach poniżej budowli 
hydrotechnicznej. Z kolei dla przepływu dopuszczalnego zakłada się możliwość nieznacznych szkód 
powodziowych [Ozga-Zielińska, Brzeziński 1994] np. w przypadku konieczności szybkiego opróżnienia 
zbiornika dla przyjęcia wysokiej fali wezbraniowej. Zarówno przepływ dozwolony jak i dopuszczalny 
muszą być określone przy analizie oddziaływania stopnia na dolinę rzeki, zwłaszcza w wypadku 
stopnia retencjonującego wodę, w celu określenia maksymalnych dozwolonych zrzutów wody. 

Z punktu widzenia zagadnień morfologicznych rzeki należy wyróżnić przepływ korytotwórczy, 
który można traktować jako przepływ najbardziej wpływający na formowanie się koryta rzecznego, 
a więc taki, przy którym koryto ulega największym przeobrażeniom [Lambor, 1971, Radecki-Pawlik, 
2011]. Należy wyraźnie zaznaczyć, że wyznaczenie w warunkach naturalnych wielkości przepływu 
korytotwórczego traci swą aktualność w warunkach zmian wywołanych działaniem MEW 
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(np. piętrzenie wody) – następuje zakłócenie naturalnej zależności procesów korytowych od wielkości 
i warunków przepływu. Wyznaczenie przepływu korytotwórczego jest istotne dla określenia 
długoterminowych zmian jakie mogą nastąpić w korycie rzeki na skutek działania MEW. Podobnie, 
jak w przypadku innych przepływów konwencjonalnych definicji i metod wyznaczania przepływu 
korytotwórczego jest wiele [Radecki-Pawlik, 2011]. 

Przepływ nienaruszalny (Qn). Cytowane rozporządzenia podają definicję przepływu 
nienaruszalnego jako takiego przepływu poniżej budowli piętrzącej, który jest niezbędny 
do zachowania życia biologicznego w cieku. Wartość tego przepływu pozostaje ściśle związana 
z utrzymaniem życia biologicznego w rzece oraz z zapewnieniem możliwości poboru wody 
w określonych ilościach na odcinkach położonych wzdłuż cieku. Przepływ nienaruszalny jest właściwy 
dla danego odcinka rzeki, a wyznaczenie jego wielkości powinno uwzględniać przesłanki 
hydrobiologiczne, wymagania rybacko-wędkarskie, ochronę obszarów przyrodniczo cennych, a nawet 
wymagania rzecznej turystyki wodnej. Prawidłowe określenie przepływu nienaruszalnego wymaga 
indywidualnego rozpoznania danego cieku, jego poszczególnych odcinków oraz zastosowania 
odpowiedniej metody. W Polsce istnieje wiele metod wyznaczania przepływu nienaruszalnego 
(m.in. metoda Kostrzewy, metoda ekologiczna, metoda hydrobiologiczna, metoda małopolska, 
metoda Stochlińskiego). Zgodnie z podstawową w tym zakresie pracą Kostrzewy [1977], przepływem 
nienaruszalnym nazywa się graniczną wartość przepływu rzecznego, poniżej której przepływy 
w rzekach nie powinny być zmniejszane na skutek działalności gospodarczej, a wielkość przepływu 
nienaruszalnego wyrażona jest wzorem 4.1: 

                (4.1) 
gdzie współczynnik k uzależniony jest od typu hydrologicznego rzeki i wielkości zlewni. 

Należy jednakże wyraźnie podkreślić, że zastosowanie różnych metod obliczania daje różne 
wartości przepływu nienaruszalnego prowadzące nawet do 200 % różnicy pomiędzy poszczególnymi 
wynikami. Również metody stosowane w innych krajach różnią się między sobą, a obliczenie 
wielkości przepływu nienaruszalnego może opierać się na wielu kryteriach. Jako podstawowe mogą 
być brane pod uwagę: 

 dane hydrologiczne (przepływy wody), gdzie wielkość przepływu nienaruszalnego obliczana jest 
w odniesieniu do danego przepływu charakterystycznego np. jako % SSQ, SNQ - m.in. metody 
stosowane w Austrii, Francji, Niemczech, USA) bądź w odniesieniu do przepływu o określonym 
czasie trwania (m.in. metody stosowane w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA, Austrii); 

 parametry fizjograficzne, gdzie wielkość przepływu nienaruszalnego uzależniona jest 
wymaganego dla życia biologicznego zasilania rzeki  ze zlewni (spływu powierzchniowego) - 
m.in. metody stosowane w Szwajcarii, USA, Austrii; 

 parametry głębokości i prędkości przepływu wody - m.in. metody stosowane w Szwajcarii, USA, 
Austrii; 

 aspekty ekologiczne (tło biologiczne) - m.in. metody stosowane w Szwajcarii, USA, Austrii. 
Ze względu na zróżnicowanie metodyki obliczania wielkości przepływu nienaruszalnego ważne 

jest, aby przyjęta metoda była merytorycznie uzasadniona i uwzględniała specyfikę danego odcinka 
rzeki.  

Ponieważ przepływy charakterystyczne są wielkościami opisującymi przeciętne i skrajne wartości 
wielkości przepływu, mogą prowadzić do niepełnego obrazu ilości wody  przepływającej w danym 
profilu rzeki. Przede wszystkim nie charakteryzują zmian natężenia przepływu w czasie. Podobnie 
jak w przypadku stanów, dla informacji o czasie (długości okresu) trwania przepływów wody 
w danym profilu rzeki sporządza się wykresy obrazujące zależność czasu (dni) trwania danego 
przepływu wody i występowania przepływów wyższych (krzywa sum czasów trwania przepływów 
wraz z wyższymi – rys. 4.5 krzywa a) bądź występowania przepływów niższych (krzywa sum czasów 
trwania przepływów wraz z niższymi – rys. 4.5 krzywa b). Krzywe te pozwalają na wyznaczenie 
istotnych dla projektowania MEW przepływów wody ze względu na czas ich występowania. 
Pozwalają określić czy korzystny przepływ ze względu na wykorzystanie energetyczne będzie 
występował przez odpowiednio długi czas do wytworzenia opłacalnej ilości energii elektrycznej.  
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Rys. 4.5. Krzywe sum czasów trwania przepływów [opracowanie własne za Ozga-Zielińska, 
 Brzeziński, 1994]: a) krzywa sum czasów trwania przepływów wraz z wyższymi, b) krzywa 
 sum czasów trwania przepływów wraz z niższymi 

 
Przy projektowaniu obiektów inżynierskich i urządzeń w zakresie budownictwa 

hydrotechnicznego jako podstawowe należy wyznaczyć również tzw. przepływy prawdopodobne. 
Są to przepływy ekstremalne, dla których wyznacza się wyrażone w [%] prawdopodobieństwo 
przekroczenia: wystąpienia przepływów niższych – przekroczenia „w dół” (dla przepływów 
minimalnych), bądź wystąpienia przepływów wyższych – przekroczenia „w górę”, przewyższenia 
(dla przepływów maksymalnych). Częstokroć w wypadku przepływów maksymalnych stosuje się jako 
wyrażenie prawdopodobieństwa terminologię „czasową” (tab. 4.3). 

Przepływy ekstremalne (minimalne i maksymalne) wraz z obliczonym prawdopodobieństwem  
wystąpienia przepływów niższych bądź wyższych pozawalają na wykreślenie dwóch krzywych: 
krzywej prawdopodobieństwa przekroczenia (przewyższenia) przepływów maksymalnych (rys. 4.6) 
i krzywej prawdopodobieństwa przekroczenia przepływów minimalnych (rys. 4.7). 

 
Tab. 4.3. Niektóre przepływy maksymalne i prawdopodobieństwo ich przekroczenia (przewyższenia) 

Nazwa przepływu 
Prawdopodobieństwo przekroczenia 

(przewyższenia) p [%] 
Oznaczenie 

przepływ dwuletni 
woda dwuletnia 

50 Q50% 

przepływ pięcioletni 
woda pięcioletnia 

20 Q20% 

przepływ dziesięcioletni 
woda dziesięcioletnia 

10 Q10% 

przepływ dwudziestoletni 
woda dwudziestoletnia 

5 Q5% 

przepływ pięćdziesięcioletni 
woda pięćdziesięcioletnia 

2 Q2% 

przepływ stuletni 
woda stuletnia 

1 Q1% 

przepływ dwustuletni 
woda dwustuletnia 

0.5 Q0.5% 

przepływ pięćsetletni 
woda pięćsetletnia 

0.2 Q0.2% 

przepływ tysiącletni 
woda tysiącletnia 

0.1 Q0.1% 
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Rys. 4.6. Krzywa prawdopodobieństwa przekroczenia przepływów maksymalnych [Ozga-Zielińska, 
 Brzeziński, 1994] 

 

 
Rys. 4.7. Krzywa prawdopodobieństwa przekroczenia przepływów minimalnych [Ozga-Zielińska, 
 Brzeziński, 1994] 

 
Zgodnie z wykresami widać, że w przypadku ekstremalnych przepływów minimalnych wraz 

ze zmniejszaniem się prawdopodobieństwa przepływy maleją – im mniejszy przepływ tym mniejsze 
prawdopodobieństwo jego przekroczenia „w dół” (niższy przepływ niż dany ekstremalny niski rzadziej 
może wystąpić). Z kolei w przypadku ekstremalnych przepływów maksymalnych wraz 
ze zmniejszaniem się prawdopodobieństwa przepływy rosną – im większy przepływ tym mniejsze 
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prawdopodobieństwo jego przewyższenia (większy przepływ niż dany ekstremalny wysoki rzadziej 
może wystąpić). 

Przepływy maksymalne o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia stanowią jedne 
z podstawowych przepływów charakterystycznych, służących do wymiarowania budowli  i ustalania 
ich bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów  przyległych do rzeki. Z kolei 
przepływy minimalne o określonym prawdopodobieństwie przekroczenia mogą mieć decydujące 
znaczenie przy analizie zachowania życia biologicznego w cieku oraz zaspokojenia potrzeb wodnych. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie wprowadza pojęcie przepływu 
miarodajnego (Qm) i przepływu kontrolnego (Qk). Przepływem miarodajnym jest przepływ, 
na podstawie którego projektuje się budowle hydrotechniczne, natomiast przepływem kontrolnym 
jest przepływ, na podstawie którego sprawdza się bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznej. 
Przepływ miarodajny i kontrolny określa się jako maksymalny przepływ o określonym 
prawdopodobieństwie przewyższenia na podstawie klasy ważności budowli hydrotechnicznej (rozdz. 
4.4). Prawdopodobieństwo dla przepływów miarodajnych i kontrolnych w zależności od klasy 
ważności budowli hydrotechnicznej przedstawiono w tabeli 4.4. 

 
Tab. 4.4. Prawdopodobieństwo pojawiania się przepływów miarodajnych i kontrolnych dla stałych 
budowli hydrotechnicznych [Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie., załącznik 4]. 
 

Rodzaj budowli Przepływy Prawdopodobieństwo 
pojawienia się p % dla klasy 

budowli 

I II III IV 

Budowle posadowione na podłożu łatwo 
rozmywalnym, zbudowanym z gruntów 
nieskalistych, rumoszu skalnego lub miękkich skał 
oraz wszystkie budowle ziemne, ale bez wałów 
przeciwpowodziowych 

miarodajny (Qm) 0,1 0,3 0,5 1,0 

kontrolny (Qk) 0,02 0,05 0,2 0,5 

Pozostałe budowle, w tym wały przeciwpowodziowe miarodajny (Qm) 0,5 1,0 2,0 3,0 

kontrolny (Qk) 0,1 0,3 0,5 1,0 

 
Charakterystyka hydrologiczna rzeki stanowi podstawę do analizy potencjalnego wykorzystania 

płynącej wody do celów energetycznych. Z punktu widzenia projektowania i eksploatacji MEW oraz 
wpływu inwestycji na środowisko mają znaczenie wszystkie elementy, które dają obraz ilości płynącej 
wody (przepływy charakterystyczne), zmian przepływów i stanów w czasie (krzywe sum czasów 
trwania), zmian stanów wody w zależności od wielkości i warunków przepływu (krzywa przepływów) 
oraz wymiarowania i bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych (przepływy prawdopodobne).  

MEW jest częstokroć zlokalizowana w innym miejscu rzeki niż profil wodowskazowy, bądź nawet 
na cieku, dla którego nie prowadzi się obserwacji hydrologicznych (brak profilu wodowskazowego) 
i w związku z tym brak jest odpowiednich danych. Ponieważ charakterystyka hydrologiczna powinna 
dotyczyć odcinka rzeki gdzie planuje się MEW, informacje hydrologiczne muszą być odpowiednio 
przeliczone i opracowane na podstawie dostępnych danych. W takich wypadkach 
dla rozpatrywanego profilu rzeki należy zastosować odpowiednią metodę określania przepływów 
np. [Adamski i in., 1986]: interpolację przepływów między wodowskazami na tej samej rzece, metodę 
zlewni różnicowej, ekstrapolację przepływów do zlewni niekontrolowanej. Dodatkowo trzeba 
wskazać, że dane hydrologiczne na podstawie których opracowuje się charakterystykę rzeki mogą być 
niekompletne (okresy bez obserwacji) bądź stanowić zbyt krótki ciąg danych. W takich wypadkach 
koniecznym jest zastosowanie odpowiednich metod obliczeniowych, które zmniejszają ryzyko 
popełnienia błędu (np. niedoszacowanie przepływów ekstremalnych).  

Dla potrzeb projektowania i eksploatacji MEW konieczne jest określenie przepływów 
charakterystycznych w danej lokalizacji (tab. 4.2), przepływów konwencjonalnych: brzegowego, 
dozwolonego, dopuszczalnego, nienaruszalnego, a także opracowanie krzywych sum czasów trwania 
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przepływów wraz z mniejszymi i wraz z większymi (rys. 4.5) oraz krzywych prawdopodobieństwa 
przekroczenia przepływów: maksymalnych (rys. 4.6) i minimalnych (rys. 4.7). 

Charakterystyka hydrologiczna rzeki musi opierać się na aktualnych danych stanowiących 
odpowiednio długi (dane z wielolecia) i jednorodny ciąg. Należy przyjąć, że minimalnym okresem 
dla danych hydrologicznych jest okres 10-15 lat, zapewniający uchwycenie w ciągu wielolecia roku 
suchego i mokrego. 

Jedynie na podstawie wiarygodnych danych hydrologicznych można uzyskać miarodajną 
informację dla potrzeb praktyki inżynierskiej.  

 
4.1.4. Krzywa przepływów (konsumcyjna) 

Analizując dane hydrologiczne w postaci stanów i przepływów wody w danym profilu rzeki 
uwidacznia się ścisły związek pomiędzy napełnieniem koryta (stanem), a ilością wody płynącej 
(przepływ). W tej zależności przepływ, jako wynik zasilania rzeki, jest zmienną niezależną – przyczyną, 
natomiast stan wody, jako miara napełnienia koryta, jest zmienną zależną – skutkiem wywołanym 
przez ilość wody płynącej w danych warunkach. W najprostszym ujęciu większym przepływom 
odpowiadają wyższe stany wody, a mniejszym przepływom niższe stany wody. 

Zależność pomiędzy przepływem a stanem wody w danym profilu rzeki przedstawia się w postaci 
krzywej przepływów (krzywa konsumcyjna), której przykładowy przebieg przedstawiono na rysunku 
4.8. Dla celów charakterystyki profilu rzeki, projektowania i realizacji inwestycji MEW oraz oceny 
zmian jakie będą zachodzić w korycie rzeki krzywa przepływów ma podstawowe znaczenie, 
pozwalając na określenie stanu wody w analizowanym profilu rzeki przy wystąpieniu danego 
przepływu.  

 

 
Rys. 4.8. Krzywa przepływów (konsumcyjna) [opracowanie własne] 

 
Dla przekroju wodowskazowego krzywa przepływów opracowywana jest na podstawie 

zestawienia obserwowanych stanów wody z odpowiadającymi im pomierzonymi przepływami wody. 
Natomiast dla przekrojów rzeki zlokalizowanych na analizowanym ze względu na potencjalną 
inwestycję odcinku rzeki gdzie brak jest odpowiednich danych, krzywa przepływów musi zostać 
opracowana na podstawie charakterystyki geometrii koryta (układ poprzeczny i podłużny rzeki), 
obliczeń oraz pomiarów terenowych. 

 Ustalenie prawidłowego przebiegu krzywej przepływów może napotykać wiele problemów. 
Należy wyraźnie podkreślić, że zależność stanu wody od przepływu wody jest związana nie tylko 
z samą ilością wody płynącej przez dany profil rzeki (wielkość przepływu wody) ale również 
z warunkami w jakich przepływ ten się odbywa. W zależności od warunków przepływu ta sama ilość 
płynącej wody może występować przy różnych stanach. Czynniki wpływające na zmiany zależności 
stan - przepływ mogą mieć charakter naturalny jak i antropogeniczny, a ich najistotniejszymi grupami 
są [Byczkowski, 1999; Ozga-Zielińska, Brzeziński, 1994;]: zmiany warunków pomiaru stanu wody, 
zmiany kształtu przekroju poprzecznego koryta, sezonowe zmiany warunków przepływu wody, 
zmiany podłużnego spadku zwierciadła wody. 
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Zmiany warunków pomiaru stanów wody (dotyczy posterunków wodowskazowych) najczęściej 
wynikają ze zmiany lokalizacji przekroju wodowskazowego bądź zmiany poziomu odniesienia 
pomiarów – poziomu zera wodowskazu. Zmiany te mogą powodować równoległe przesunięcie 
krzywej przepływów „w górę” bądź „w dół” (zmiana zera wodowskazu), a nawet całkowitą zmianę 
jej kształtu (zmiana lokalizacji). Podczas opracowywania danych hydrologicznych należy zwrócić 
uwagę na to, czy w analizowanym wieloleciu nie nastąpiły zmiany posterunku wodowskazowego, 
które mogą generować zmiany krzywej przepływów.  

Zmiany kształtu przekroju poprzecznego wpływające na zmianę zależności stan/przepływ mogą 
być spowodowane naturalnymi procesami korytowymi lub wynikiem działalności człowieka. Jako 
naturalne procesy korytowe należy wskazać proces erozji dennej (rozdz. 4.3.4) odpowiedzialny 
za obniżanie się dna rzeki i co za tym idzie poziomu zwierciadła wody (obniżanie się stanów wody 
przy tych samych przepływach), proces erozji brzegowej odpowiedzialny za zmiany kształtu przekroju 
poprzecznego oraz przeciwstawny proces akumulacji rumowiska niesionego przez rzekę (rozdz. 4.3.3) 
odpowiedzialny za podnoszenie się dna rzeki i co za tym idzie poziomu zwierciadła wody 
(podnoszenie się stanów wody przy tych samych przepływach). Jako czynniki wynikające 
z działalności człowieka należy wskazać wszystkie prace w korycie rzeki powodujące zmianę jego 
układu poziomego i pionowego takie jak: pogłębianie/poszerzanie koryta, prace regulacyjne, zmiany 
kształtu przekroju poprzecznego. 

Sezonowe zmiany warunków przepływu wody to przede wszystkim zjawisko zarastania koryta 
oraz zjawiska lodowe. Oba te zjawiska powodują zmniejszenie kształtu czynnego przekroju 
poprzecznego wpływając na podwyższenie stanów wody. Zarastanie koryta rzeki dodatkowo 
powoduje wzrost oporów ruchu wody (zwiększa się szorstkość koryta) generując wyższe stany wody. 
W środkowej fazie okresu wegetacyjnego (lipiec/sierpień) wpływ roślinności na stany wody jest 
największy. Należy dodatkowo wskazać, że ze względu na zróżnicowanie roślinności porastającej dno 
i brzegi rzeki zależność stan - przepływ jest różna przy różnych stanach wody w rzece. 

Zmiany podłużnego spadku zwierciadła wody mogą mieć również charakter naturalny, 
jak również być efektem bezpośrednim bądź pośrednim działania człowieka. Takie czynniki jak wpływ 
odbiornika (stan wody w jeziorze, rzece głównej, zbiorniku wodnym), dopływy niższego rzędu, zmiany 
układu pionowego rzeki (proces erozji i akumulacji, przebudowa i zabudowa koryta – np. progami 
stabilizującymi) czy zmienne warunki podczas przemieszczania się fali powodziowej mają wpływ na 
postać związku stan - przepływ. 

Dla potrzeb charakterystyki profilu rzeki, projektowania, realizacji inwestycji MEW i jej 
eksploatacji oraz ocenie zmian jakie będą zachodzić w korycie rzeki krzywa przepływów musi być 
rzetelnie opracowana, określając aktualną sytuację zależności stan/przepływ przy uwzględnieniu 
zmian jakie następują w korycie (bieżąca aktualizacja krzywej przepływów). 

 
4.2. Zagadnienia hydrauliczne  

Dla celów koncepcyjnych i projektowych MEW oraz oceny zmian jakie zachodzą w korycie rzeki 
na skutek spiętrzenia wody i energetycznego wykorzystania obok zagadnień hydrologicznych 
niezbędna jest wiedza na temat ruchu wody w korycie rzecznym. 

 
4.2.1. Ruch wody w korycie rzeki  

Ruch wody w korycie rzeki odbywa się z pewną prędkością przepływu wody  (v) wyrażaną 
najczęściej w metrach na sekundę [m/s], rzadziej w centymetrach na sekundę [cm/s]. Proces 
kształtowania się prędkości w korycie rzecznym jest zjawiskiem bardzo złożonym. Na złożoność ruchu 
wody w rzece ma przede wszystkim wpływ różnorodność warunków przepływu występujących 
w naturze. Prędkości przepływu wody nie są stałe i ulegają zmianom zarówno na długości rzeki 
jak i w przekroju poprzecznym i to zarówno na szerokości i jak i na głębokości. Kształtują się one pod 
wpływem różnorodnych czynników, często różniących się w poszczególnych rzekach. 
Do najważniejszych czynników można zaliczyć [Ozga-Zielińska, Brzeziński, 1994]: spadek zwierciadła 
wody, głębokość, opory ruchu, geometria przekroju poprzecznego, układ koryta w planie, ruch 
rumowiska, zjawiska lodowe, zarastanie koryta, istniejące budowle wodne, przeszkody lokalne. 
Poszczególne strugi wody przemieszczają się w korycie z różnymi prędkościami. Woda płynie szybciej 
przy powierzchni niż przy dnie (zmiany prędkości na głębokości) oraz płynie szybciej w linii nurtu 
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niż przy brzegach (zmiany prędkości na szerokości). Zmiany prędkości przepływu wody na szerokości 
i głębokości w przekroju poprzecznym rzeki przedstawiono na rysunku 4.9.  

Rozkład prędkości w pionie przedstawia krzywa, zwana tachoidą (rys. 4.9). Analizując ten rozkład 
wyróżnić można prędkości charakterystyczne: prędkość przypowierzchniową, prędkość maksymalną 
w pionie, prędkość naddenną (przydenną), prędkość średnią. Zmiany prędkości przepływu wody 
na głębokości rzeki związane są głównie z oporami dna (szorstkością dna) i tarciami 
międzycząsteczkowymi. Z kolei rozkład prędkości w przekroju poprzecznym koryta rzeki kształtowany 
jest przez zmienną szorstkość koryta (np. różna roślinność dna i brzegów) i zależy od lepkości wody. 
Wielkość oddziaływania brzegów zależy również od szerokości koryta: w korytach wąskich 
oddziaływanie brzegów jest większe niż w korytach szerokich, gdzie ogranicza się tylko do strefy 
przybrzeżnej. Analizując rozkład prędkości w przekroju poprzecznym można wyróżnić prędkość 
średnią w przekroju poprzecznym, średnią prędkość powierzchniową w przekroju poprzecznym 
i prędkość maksymalną w przekroju poprzecznym. Prędkości przepływu wody również ulegają 
znacznym zmianom wzdłuż biegu rzeki. W kolejnych przekrojach zmieniają się warunki przepływu 
wody i co za tym idzie wielkości i rozkłady prędkości. Duży wpływ na kształtowanie się prędkości 
w kolejnych przekrojach wzdłuż biegu rzeki mają budowle regulacyjne, piętrzące, komunikacyjne, 
ujęcia, zrzuty itp.. 

 

 
Rys. 4.9. Rozkład prędkości przepływu wody na szerokości i głębokości koryta rzecznego 
[opracowanie własne za Bednarczyk, Duszyński, 2008] 

 
Prędkość przepływu wody ma istotny wpływ na to, czy woda będzie się mieszała w korycie rzeki, 

czy nie. Jeżeli przepływ odbywa się tak, że strugi wody zachowują równoległość i ciągłość 
(nie zachodzi mieszanie wody), nosi nazwę przepływu laminarnego. Jeżeli natomiast strugi wody 
nie są równoległe i następuje mieszanie się wody, to występuje przepływ turbulentny (Kubrak, 1998; 
Bednarczyk, Duszyński, 2008). W skrótowym ujęciu przepływ laminarny występuje przy niewielkich 
prędkościach, natomiast wzrost prędkości przepływu powoduje powstanie przepływu turbulentnego. 

Ruch wody w rzekach jest zmienny w czasie i przestrzeni i z natury trójwymiarowy, w którym 
obok dominującej podłużnej składowej prędkości (podłużny kierunek ruchu wody) pojawia się 
składowa pionowa (ruch wody w pionie) i składowa poprzeczna (ruch wody w poprzek rzeki). 
W związku z tym wytwarza się spiralny ruch wody (śrubowy ruch wody), w którym tor każdej 
cząsteczki stanowi linię śrubową, której osią jest linia nurtu [Przedwojski, 1998]. Konsekwencją tego 
ruchu jest pełne mieszanie się strug wody oraz powstanie prądów poprzecznych odpowiadających 
za proces erozji (prądy żłobiące) i akumulacji (prądy nanoszące)(rozdz. 4.3). 

Jak już wspomniano wcześniej  ruch wody w korytach wywołany jest działaniem siły grawitacji 
[Kubrak, Nachlik (red.), 2003] na skutek różnicy poziomów wody na długości rzeki (spadek podłużny 
zwierciadła wody). Spadkiem podłużnym zwierciadła wody (i) określa się stosunek różnicy (ΔH) 
rzędnych wody (stanów przy tym samym przepływie wyrażonych w [m n.p.m.]) w dwóch przekrojach 
rzeki do odległości (L) pomiędzy tymi przekrojami (4.2):  

    
  

 
          (4.2) 
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Spadek podłużny obliczany w ten sposób jest w postaci niemianowanej(i [-]), jednakże 
najczęściej wyrażany jest w procentach [%] (i [-] × 100 = i [%]) dla rzek o dużych spadkach, bądź 
w promilach [‰] (i [-] × 1000 = i [‰]) dla rzek o niewielkich spadkach. 

Znajomość prędkości przepływu wody w korycie rzeki stanowi podstawę do wyznaczania ilości 
wody płynącej przez dany przekrój. Jednym z podstawowych równań hydrauliki jest równanie 
ciągłości (4.3) [Kubrak, 1998], które wyraża wielkość przepływu wody jako iloczyn prędkości średniej 
w przekroju poprzecznym (vśr) i pola powierzchni tego przekroju (A): 

               (4.3) 
Równanie to pozwala na obliczenie przy znanym przepływie (np. dany przepływ 

charakterystyczny) oraz polu powierzchni (geometria koryta i stan wody dla danego przepływu) 
jednej z podstawowych charakterystyk hydraulicznych – średniej prędkości przepływu wody (4.4). 

     
 

 
      (4.4) 

Związane z czynnikami naturalnymi (zmiany zasilania rzeki) lub antropogenicznymi 
(np. gospodarka wodna na stopniach) zmiany wielkości przepływu oraz stanów wody (rys. 4.8) 
w korycie rzeki generują również zmiany prędkości przepływu wody. Analizując zależność określoną 
wzorem (4.3) i (4.4) wyraźnie widać, że każda zmiana pola przekroju koryta rzeki A (np. poprzez 
sztuczne podniesienie stanu wody – piętrzenie, zmianę kształtu koryta – prace regulacyjne) oraz 
zmiana wielkości przepływu wody Q generować mogą zmiany w wielkości prędkości przepływu wody. 
Rozpatrując zagadnienie prędkości przepływu wody należy zwrócić uwagę na to, że oprócz wielkości 
prędkości niezwykle istotne są jej zmiany na głębokości (rozkład prędkości na głębokości – rys. 4.9) 
oraz na szerokości rzeki (rozkład prędkości w przekroju poprzecznym – rys. 4.9). Ta sama średnia 
prędkość przepływu wody może występować przy różnych prędkościach maksymalnych 
i minimalnych (mniej lub bardziej zróżnicowany rozkład prędkości w pionie i w przekroju). 
W zmianach rozkładu prędkości decydującą rolę odgrywa szorstkość koryta (dna i brzegów), która 
zawiązana jest ze stanem koryta (materiał dna, formy denne, roślinność denna i brzegowa) 
wpływającym na opory ruchu wody [Kubrak, Nachlik (red.), 2003]. 

 
4.2.2. Zmiany spadu 

Wykorzystanie energetyczne płynącej wody jest możliwe dzięki spadowi wody (rozdz. 4.4) czyli 
różnicy poziomu wody górnej (GW, poziom wody powyżej stopnia piętrzącego tzw. poziom 
piętrzenia) i wody dolnej (DW, poziom wody poniżej stopnia piętrzącego na wylocie). Spad 
uzyskiwany jest dzięki spiętrzeniu wody (sztucznemu podwyższeniu poziomu wody) do pożądanej 
i możliwej do uzyskania wysokości. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie instrukcji 
gospodarowania wodą w § 1 punkt 4 definiuje pojęcie normalnego poziomu piętrzenia (NPP), jako 
„najwyższe położenie zwierciadła spiętrzonej wody w okresach poza wezbraniami”.  

Należy wyraźnie wskazać, że spad wody na stopniu jest wielkością zmienną, zależącą 
od następujących czynników:  

 sposobu eksploatacji elektrowni, 

 rodzaju jazu (ruchomy lub stały), 

 wielkości przepływu wody 

 zmian zachodzących w łożysku rzeki poniżej elektrowni, 

 warunków hydrologicznych. 
W wypadku eksploatacji prowadzonej przy stałej rzędnej wody górnej (GW =  NPP = constans) 

wartość spadu zależy od zmian rzędnej wody dolnej (DW). Jeżeli wodę dolną elektrowni stanowi 
rzeka swobodnie płynąca, to spad jest funkcją zależności zmiany stanu wody od zmian przepływu 
(rozdz. 4.1.4). Utrzymując stałą rzędną GW uzyskuje się największy spad przy najmniejszym 
przepływie Qmin i spad najmniejszy przy największym przepływie Qmax. Zmiany spadu w zależności 
od poziomu wody dolnej pokazano na rysunku 4.10. 
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Rys. 4.10. Zmiany spadu elektrowni wodnej w zależności od zmian stanu wody dolnej przy stałym 
poziomie piętrzenia (NPP = constans) [opracowanie własne] 

 
Z kolei w elektrowniach na zbiornikach, które pozwalają akumulować wodę, poziom piętrzenia 

(rzędna górnej wody - GW) jest zmienny i zależy od prowadzonej gospodarki wodnej na zbiorniku. 
W tym wypadku wielkość spadu elektrowni wodnej jest uzależniona głównie od aktualnego poziomu 
piętrzenia (rzędnej GW) związanego z realizacją zaplanowanych zadań (np. napełnianie zbiornika 
podczas wezbrania). W związku ze zmianami poziomu piętrzenia, rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą oraz w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie wprowadzają 
obok terminu normalnego poziomu piętrzenia (NPP) takie pojęcia jak: 

 minimalny poziom piętrzenia (MinPP) - najniższe położenie zwierciadła spiętrzonej wody 
umożliwiające prawidłową pracę urządzenia wodnego, 

 minimalny poziom energetyczny - najniższe położenie zwierciadła spiętrzonej wody 
umożliwiające pracę elektrowni, 

 maksymalny poziom piętrzenia (MaxPP) - najwyższe położenie zwierciadła spiętrzonej wody 
przy uwzględnieniu stałej rezerwy powodziowej; dla budowli piętrzącej nie mającej pojemności 
powodziowej MaxPP równy jest NPP, 

 nadzwyczajny poziom piętrzenia - najwyższe dopuszczalne, krótkotrwałe położenie zwierciadła 
spiętrzonej wody ponad maksymalnym poziomem piętrzenia. 
Ilość wody jaka może zostać przepuszczona przez turbiny (tzw. przepustowość turbin, przełyk 

turbin – rozdz. 4.4) jest zmienna. Maksymalna i minimalna przepustowość turbin jest cechą 
charakterystyczną danej turbiny i powinna być określona przez producenta. Przy wystąpieniu 
wysokich przepływów w rzece (np. podczas wezbrania) może się okazać, że po przekroczeniu 
maksymalnej przepustowości turbin, aby zachować równowagę pomiędzy wielkością dopływu 
i odpływu wody (utrzymanie zakładanego poziomu piętrzenia) wystąpi konieczność zrzutu wody 
przez inne urządzenia stopnia (rozdz. 4.4).  

W związku z tym, iż moc MEW (rozdz. 4.4) jest zależna zarówno od spadu, jak również 
od przepustowości turbin, należy podkreślić, iż produkcja energii  będzie uzależniona także 
od poziomu wody dolnej (rys. 4.8, 4.10). Nawet przy wystąpieniu dużych przepływów w rzece 
możliwym jest, że ze względu na niski spad produkcja energii będzie mniejsza niż w przypadku 
przepływów niższych, kiedy występuje większy spad (rys. 4.10). W skrajnym przypadku, 
po przekroczeniu „w dół” minimalnego spadu potrzebnego do pracy turbin MEW, nastąpi 
zatrzymanie produkcji energii pomimo wysokiego przepływu wody w rzece. Wstrzymanie produkcji 
energii elektrycznej nastąpi również w przypadku bardzo niskich przepływów wody w rzece – 
pomimo wysokiego spadu ilość płynącej wody nie będzie wystarczająca do uruchomienia turbin 
MEW. 
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4.2.3. Przepływ wody przez elektrownię 
Kanały derywacyjne 

W wypadku lokalizacji MEW na kanale derywacyjnym (rozdz. 4.4) istotne są  wymiary kanałów 
energetycznych, które wynikają wyłącznie z warunków osiągania największych korzyści 
ekonomicznych. Najkorzystniejsze są możliwie najmniejsze spadki i prędkości wody – decyduje 
to ostatecznie o doborze spadku dna, kształtu przekroju, prędkości wody, rodzaju umocnień itp. 
Z tego punktu widzenia wymiarowanie hydrauliczne kanałów przy określonym przepływie Q powinno 
zmierzać do [Balcerski 1969]: 
• możliwie małego zajęcia terenu – cena zakupu, 
• możliwie małej głębokości – koszty wykonania, 
• możliwie małego przekroju – koszt ogólny, 
• możliwie małego obwodu zwilżonego – koszt umocnień, 
• właściwego doboru prędkości wody (górną granicę określa niszczenie okładzin, dolną powstanie 

osadów na dnie). 
Pod względem czysto hydraulicznym najracjonalniejszym jest tzw. przekrój 

trapezowy - hydraulicznie najkorzystniejszy, jednakże w praktyce wypada niejednokrotnie odejść 
od projektowania takich przekrojów ze względu na koszty wykonawstwa. Przekrój taki, jako 
nienaturalny, jest również niepożądany ze względów środowiskowych. 
Ujęcia wody 

Nieodzownym elementem wszystkich budowli hydroenergetycznych jest ujęcie wody zasilającej 
turbiny. Z punktu widzenia działania MEW niezbędne obliczenia hydrauliczne ujęć wody powinny 
zawierać [Balcerski 1969] 

 sprawdzenie nominalnego natężenia przepływu Q przy określonych poziomach wody, 
co sprowadza się do doboru czynnych przekrojów i obliczeniach prędkości wody; 

 analizę usytuowania budowli wlotowej ze względu na układ strug wody i sposób osadzania się 
rumowiska; 

 skontrolowanie wysokości warstwy wody nad górną krawędzią wlotową dla uniknięcia 
napowietrzania przewodów zamkniętych; 

 ustalenie strat hydraulicznych na fartuchach lodowych, kratach rzadkich i gęstych oraz start 
lokalnych przy zmianach przekrojów, kierunków przepływu, we wnękach zasuw i na zasuwach 
częściowo otwartych. 
 
Sprawdzenie natężenia przepływu. Związek między przepływem Q, polem przekroju wlotu A, 

a średnią prędkością wody v w przekroju ujęcia ujmuje się wzorem: 
               (4.5) 

 
gdzie ε- oznacza tzw. współczynnik dławienia, który zależy od krzywizny wlotu (im łagodniej 
ukształtowany wlot tym korzystniejsze warunki dopływu wody. 

Dla ujęć o swobodnym zwierciadle wody powierzchnia pola przekroju i kształt przekroju 
wlotowego – najczęściej prostokątny – wiąże się w sposób ograniczony z wymiarami spirali wlotowej 
(rozdz. 4.4), w której odbywa się stopniowe przyśpieszenie strug. Orientacyjnie można przyjąć 
dla wlotów całkowicie otwartych prędkość v = 1,2-1,4 m/s, dla wlotów z kratami czyszczonymi 
mechanicznie v = 1,0-1,2 m/s i dla wlotów do kanałów czyszczonych ręcznie v = 0,8-1,0 m/s. Przy 
wlotach do kanałów derywacyjnych przyjmuje się prędkości v = 0,7-1,0 m/s. Przy ujęciach 
głębinowych, z uwagi na problematyczne czyszczenie krat stałych, należy redukować prędkości 
wlotowe do v = 0,25-0,35 m/s. Zasuwy wlotowe, o ile takie istnieją, umieszcza się zazwyczaj w takich 
przekrojach, gdzie średnia prędkość wody nie przekracza 2,0-2,2 m/s [Balcerski, 1969]. 

Usytuowanie budowli wlotowej. W przypadku umieszczenia ujęcia w dnie zbiornika, w jego 
zboczach lub w budowli piętrzącej, przy dostatecznym przykryciu wodą i przy prędkości wody 
w zbiorniku zbliżonej do zera (do 0,1 m/s) o usytuowaniu wlotu nie decydują względy hydrauliczne, 
lecz wyłącznie kompozycyjne, konstrukcyjne, topograficzne i geologiczne. W przypadku wykonania 
ujęcia wody bezpośrednio w rzece lub kanale, o wyborze usytuowania decydują następujące 
elementy: prędkość wody w korycie głównym w rejonie ujęcia, ilość prowadzonego przez rzekę 
rumowiska i lodu, ogólne warunki topograficzne i geologiczne oraz położenie innych budowli stopnia.  
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Wysokość warstwy wody nad wlotem. W trakcie funkcjonowania MEW należy zapewnić, 
aby obniżenie zwierciadła wody nie spowodowało zassania powietrza, szkodliwego dla pracy turbin. 

Straty hydrauliczne wynikające z oporów ruchu wody, generują dodatkowe zmiany układu 
zwierciadła wody od strony wlotu zmieniając warunki pracy turbin MEW (zmiany spadu). Od strony 
górnej wody można wyróżnić straty hydrauliczne na ujęciu wody (głównie straty związane ze zmianą 
przekrojów lub  zmianą kierunku) oraz straty hydrauliczne na belkach przeciwlodowych oraz kratach 
rzadkich i gęstych. 
Zjawisko kawitacji 

Kawitacja to zjawisko, które występuje na częściach turbin znajdujących się w sferze ssania 
(podciśnienia) i jest spowodowana powstaniem w płynącej wodzie lokalnych stref ciśnienia 
obniżonego do pewnego ciśnienia krytycznego. W tej strefie powstają w wodzie pęcherzyki 
wypełnione parą wodną nasyconą i wydzielonymi z wody gazami, które rosną, a następnie 
są przenoszone z płynącą wodą w strefę ciśnienia zwiększonego, gdzie następuje ich implozja. 
Niszczenie następuje w bardzo krótkim czasie, co powoduje powstanie uderzenia hydraulicznego 
prowadzącego do powstania bardzo wysokich ciśnień lokalnych (teoretycznie nawet do kilku tysięcy 
atmosfer). 

Rozróżnia się dwa rodzaje kawitacji: powierzchniową i przestrzenną (Michałowski, Plutecki, 
1975). Kawitacja powierzchniowa powstaje na powierzchni opływanej wodą lub w bezpośrednim 
sąsiedztwie. Kawitacja przestrzenna występuje w pewnej odległości od powierzchni i jest wywołana 
mieszaniem turbulentnym cieczy (zawirowaniem), które powstaje za wystającymi elementami, 
za niektórymi typami wirników, a także przy oderwaniu wody od powierzchni kierujących. Wskutek 
nakładania się dużej liczby uderzeń hydraulicznych w procesie kawitacji powstaje charakterystyczny 
szum. Niestateczność strefy kawitacji i wywołane nią zaburzenia przepływu powodują silne pulsacje 
ciśnienia w płynącej wodzie, co wywołuje powstanie silnych drgań. Ostatnim skutkiem kawitacji jest 
naruszenie powierzchni – erozja kawitacyjna, co powoduje zniszczenie części turbin poddanej silnej 
kawitacji w bardzo krótkim czasie. 

 
4.2.4. Przepływ wody na dolnym stanowisku stopnia 

Znajomość wielkości i rozkładu prędkości przepływu wody w korycie rzeki poniżej stopnia/MEW 
ma decydujące znaczenie przy analizie możliwości pływackich organizmów wodnych. Szczególnie 
uwidacznia się w wypadku konieczności budowy przepławki (rozdz. 8). Jednym z podstawowych 
elementów decydujących o skuteczności działania przepławki jest możliwość odnalezienia wejścia 
do niej od strony dolnej wody (DW). Ponieważ zdolność rozpoznawania nurtu przez organizmy 
wodne odgrywa decydującą rolę w ich orientacji w rzekach, możliwość tę uzyskuje się dzięki 
odpowiednim parametrom hydraulicznym (głównie prędkości wody) wody wypływającej z przepławki 
– prądu wabiącego. Ów prąd wabiący powinien być wyczuwalny i konkurencyjny w stosunku 
do przepływu w korycie rzeki (wylotowi z turbin MEW). Aby uzyskać odpowiednie warunki 
do wabienia ryb trzeba odpowiednio określić prędkości przepływu wody poniżej stopnia/MEW 
w różnych warunkach przepływu wody (zmienne stany, przepływ, przepustowość turbin).  

Z kolei w odniesieniu do procesów morfologicznych w korycie rzeki, prędkość przepływu wody 
poniżej stopnia/MEW ma decydujące znaczenie dla intensywności procesu erozji (rozdz. 4.3). 

 
4.2.5. Przepływ wody na górnym stanowisku stopnia – cofka 

Powyżej stopnia/MEW na skutek piętrzenia wody występuje zjawisko cofki. Jest to zjawisko 
podniesienia się zwierciadła wody w rzece na skutek oddziaływania piętrzenia w odbiorniku 
(w wypadku MEW – piętrzenia na stopniu). Cofkę opisuje krzywoliniowy układ zwierciadła wody, 
które na skutek piętrzenia podnosi swój poziom na pewnym odcinku rzeki – tzw. zasięg cofki. 
Spiętrzenie wody oraz zjawisko cofki zakłócają naturalną zależność stan - przepływ (rozdz. 4.1.4, 
rys. 4.8). Z punktu widzenia oddziaływania piętrzenia/MEW na rzekę niezwykle ważnym jest 
określenie zasięgu cofki, czyli długości odcinka, na którym piętrzenie na stopniu wpływa na stany 
wody w korycie. Zasięg cofki (rys. 4.11) zależy głównie od wysokości piętrzenia na stopniu, wielkości 
przepływu wody oraz geometrii koryta rzeki i może sięgać nawet kilku kilometrów w górę rzeki, 
wywierając wpływ na zmiany warunków hydraulicznych (prędkość przepływu wody) i procesów 
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morfologicznych (transport rumowiska rzecznego, procesy korytotwórcze) w korycie rzeki (rozdz.4.3, 
rozdz. 5). 

 
Rys. 4.11. Zmiany zasięgu cofki L1 i L2 w zależności od zmian przepływu Q1 i Q2 przy stałym poziomie 
piętrzenia (NPP = constans) [opracowanie własne] 

 
Zjawisko cofki ma szczególne znaczenie w wypadku występowania na danym odcinku rzeki 

stosunkowo blisko siebie stopni wodnych/MEW. W warunkach kaskady stopni/MEW może zaistnieć 
sytuacja, w której piętrzenie na danym obiekcie będzie miało wpływ na warunki pracy stopnia 
położonego powyżej (zasięg cofki będzie większy niż odległość pomiędzy stopniami). W takim 
przypadku dla stopnia położonego powyżej zakłócona zostanie zależność wysokości spadu 
od poziomu wody dolnej (rys. 4.10) i w związku z tym zakłócenie przepustowości stopnia i pracy 
MEW [Wierzbicki, Hämmerling, 2009]. W warunkach zmiennych wielkości przepływu wody w korycie 
rzeki określenie zasięgu cofki nabiera szczególnego znaczenia w przypadku wezbrań i analizy 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Możliwym jest, że przy wystąpieniu wysokich przepływów 
koniecznym będzie obniżenie poziomu piętrzenia ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa 
terenów powyżej stopnia. Z kolei obniżenie poziomu piętrzenia wpływa na zmianę spadu, 
a w konsekwencji, na warunki eksploatacji MEW. 

Dla celów projektowych MEW – doboru  odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, istotne jest 
określenie warunków hydraulicznych przepływu wody przez obiekt (średnie prędkości przepływu 
wody i straty hydrauliczne) oraz na wylocie i poniżej piętrzenia (wielkość spadu, średnie prędkości 
przepływu, dynamika turbulencji przepływu wody).  

Z kolei z punktu widzenia określenia oddziaływania piętrzenia i MEW, określenie warunków 
hydraulicznych ma kluczowe znaczenie w kontekście zmian morfologicznych (rozdz. 5.2) 
zachodzących zarówno powyżej piętrzenia (w górę rzeki) jak i poniżej piętrzenia (w dół rzeki). W obu 
przypadkach, konieczna jest znajomość zmian prędkości średniej przepływu wody oraz zmian 
charakteru turbulencji przepływu wody, jak również przydatne są informacje o zróżnicowaniu 
prędkości przepływu wody na głębokości i szerokości koryta. Nieodzownie towarzyszące MEW 
piętrzenie wody zakłóca naturalną zależność pomiędzy wielkością przepływu, napełnieniem koryta 
i prędkością przepływu wody. Stąd znajomość wpływu MEW i związanego z nią piętrzenia 
na hydraulikę koryta, zarówno powyżej stopnia jak i poniżej stopnia, ma podstawowe znaczenie przy 
analizie wpływu inwestycji na środowisko koryta rzecznego. Należy pamiętać, że warunki 
hydrauliczne w korycie rzeki mają decydujące znaczenie dla procesów kształtowania się koryta, 
procesów morfologicznych i biologicznych w korycie (rozdz. 5), jednocześnie będąc zależnymi 
od wielu, powiązanych ze sobą czynników.  
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą 
zmiany wielkości i warunków przepływu wody w rzece wymuszają odpowiednią gospodarkę wodną 
na stopniu, opracowaną w instrukcji gospodarowania wodą. Gospodarka ta powinna opierać się 
na rzetelnej analizie zjawisk hydrologicznych i pracy wszystkich elementów stopnia z uwzględnieniem 
rozdziału wody na jego poszczególne elementy. 
 



 

 64 

4.3. Zagadnienia morfologiczne 
4.3.1. Wstęp 

Naturalną cechą koryt rzecznych jest zmienność morfologiczna w czasie i przestrzeni. 
W korytach naturalnych, na całej długości ich biegu, występuje nieprzerwany wpływ ruchu wody 
na kształtowanie koryta. Wpływ ten objawia się zarówno stałymi zmianami profilu podłużnego 
i przekrojów poprzecznych jak i zmianami układu poziomego cieku. 

Charakterystyczny układ poziomy rzeki (zmiany kształtu zakoli) i układ pionowy rzeki (zmiany 
kształtu przekrojów poprzecznych i zmiany profilu podłużnego) wynika ze wzajemnego oddziaływania 
zasadniczych dwóch ośrodków: wodnego i gruntowego oraz działania szeregu czynników 
występujących w dorzeczu i w samym korycie rzeki. W rzekach wszystkie czynniki wpływające 
na proces kształtowania się koryta są wzajemnie ze sobą powiązane. Wśród najważniejszych 
czynników w procesach korytowych wyróżnia się [Przedwojski, 1996; Popek, 2006, Radecki-Pawlik, 
2011]: wielkość i zmienność natężenia przepływu, prędkość przepływu, szerokość koryta, głębokość 
koryta, spadek podłużny, siła unoszenia, ilość rumowiska oraz dominujący jego charakter (wleczone 
czy unoszone) dostarczanego do koryta ze zlewni, rodzaj gruntu, w którym rzeka eroduje swoje 
koryto. 

Topografia dna i układ poziomy koryta są rezultatem złożonego, wzajemnego oddziaływania 
przepływu wody i ścianek koryta oraz ruchu rumowiska. Z układem rzeki w planie bardzo ściśle 
powiązany jest układ dna, gdzie przekroje poprzeczne koryta wykształcają się zależnie od warunków 
miejscowych. Analizując profil podłużny można zauważyć, że geometria przekrojów poprzecznych 
koryta oraz głębokości i spadki zwierciadła wody na łukach i na odcinkach przejściowych (prostych) 
są różne. Na zakolach  spadek zwierciadła wody jest mniejszy, a kształt koryta jest niesymetryczny 
(rys. 4.12), w którym przy brzegu wklęsłym  („zewnętrznym”) występują większe głębokości niż przy 
brzegu wypukłym („wewnętrznym”). Z kolei na przejściach pomiędzy zakolami spadek zwierciadła 
wody jest większy, a kształt koryta symetryczny (rys. 4.12), w którym głębokości zbliżone są 
do głębokości średniej w przekroju poprzecznym [Żelazo, Popek 2002]. W rzece (potoku) o naturalnej 
morfologii w korycie występują na przemian odcinki o mniejszym spadku dna, większej głębokości 
i mniejszej prędkości przepływu – tzw. plosa oraz odcinki o większym spadku, szybszym nurcie 
i płytsze – tzw. bystrza.  

 

 
Rys. 4.12. Zmiany kształtu przekroju poprzecznego w zależności od układu poziomego: a) na zakolu, 
 b) na odcinku przejściowym [opracowanie własne] 
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Morfologia koryta jest kształtowana przez ruch wody i rumowiska przez co zmienia się w czasie 
i przestrzeni. Zależy od prędkości przepływu wody, charakterystyki rumowiska, materiału dna 
i brzegów oraz roślinności. Formy akumulacji i erozji mają wpływ na kształt charakterystycznego 
układu poziomego i pionowego na całej długości rzeki. Przegrodzenie koryta rzeki i spiętrzenie 
zwierciadła wody doprowadza do zakłócenia, a nawet przerwania, ciągłości ruchu rumowiska 
i zachwiania równowagi dynamicznej w korycie rzeki. Skutkiem tego jest proces akumulacji powyżej 
stopnia i proces intensywnej erozji miejscowej i podłużnej dna oraz lokalnej erozji nieumocnionych 
brzegów rzeki poniżej stopnia. 

 
4.3.2. Rumowisko rzeczne 

Na całej długości rzeki występuje nieprzerwany wpływ płynącej wody na nieruchome dno 
i brzegi. Wpływ ten objawia się procesem erozji, transportu i akumulacji rumowiska. Materiał dna 
bądź brzegów rzeki zostaje na skutek działania płynącej wody odspojony (erozja), następnie 
przenoszony (transport) i ostatecznie zdeponowany w innym miejscu (akumulacja). Rzeki 
transportują rumowisko różnego pochodzenia [Talmon, 1992, Przedwojski, 1998, Żelazo, Popek, 
2002]:  

 denudacja – erozja powierzchniowa; 

 erozja koryta rzeki – rozmywanie dna i brzegów wskutek działania płynącej wody: 

 erozja denna: 
 miejscowa – wybój lokalny poniżej budowli piętrzącej, 
 liniowa – erozja dna na dłuższym odcinku, 

 erozja boczna – występująca na zakolach rzeki, polegająca na podmywaniu brzegu wklęsłego. 
 
Ze względu na sposób transportu, rumowisko rzeczne można podzielić na [Przedwojski, 1998, 

Popek, 2006;]: 

 rumowisko wleczone - cząstki będące głównie efektem erozji bocznej i dennej koryta frakcji 
grubych (piaski, żwiry, kamienie), które mogą w sprzyjających warunkach być transportowane w 
dół cieku po dnie cieku (toczenie, saltacja); 

 rumowisko unoszone - w przeważającej mierze produkt denudacji zlewni oraz erozji własnej 
koryta frakcji drobnych (drobnopiaskowej, pylastej i ilastej) w objętości płynącej wody;  

 rumowisko zawieszone - cząstki drobniejsze, które przenoszone są przez strumień płynącej 
wody i deponowane na dnie zbiorników wtedy, gdy prędkości przepływu są bliskie zeru, 

 rumowisko rozpuszczone składające się z substancji rozpuszczonych w wodzie. 
 
Należy jednakże zaznaczyć, że podział rumowiska rzecznego na kategorie ze względu na sposób 

transportowania przez wodę nie jest jednoznaczny, ponieważ w zależności od prędkości przepływu 
wody w cieku cząstki o danych parametrach mogą być transportowane w różny sposób – rumowisko 
wleczone przy odpowiednio wysokich prędkościach przepływu wody może być rumowiskiem 
unoszonym, a rumowisko unoszone przy odpowiednim zmniejszeniu się prędkości przepływu wody 
może stać się rumowiskiem wleczonym. 

Natężenie przepływu rumowiska wleczonego i unoszonego jest zależne od zdolności 
transportowej przepływu wody (prędkości przepływu wody) i właściwości materiału koryta (rodzaju 
i średnicy ziaren). Ruch rumowiska rzecznego jest uzależniony od wielu czynników, które można 
podzielić na następujące grupy: fizyczne charakterystyki rumowiska, fizyczne charakterystyki płynącej 
wody, właściwości koryta rzecznego. 

Do fizycznych charakterystyk rumowiska rzecznego należą: rodzaj rumowiska, ciężar właściwy, 
ciężar objętościowy, gęstość oraz wielkość, kształt i skład granulometryczny. Jako podstawową 
charakterystykę traktuje się charakterystykę granulometryczną określającą zmienność wielkości 
cząstek rumowiska. Charakterystykę granulometryczną uzyskuje się na podstawie krzywej uziarnienia 
(krzywej granulometrycznej) będącej graficznym przedstawieniem procentowej zawartości ziaren 
o określonej średnicy (uziarnienia) badanej próbki. Przykładową krzywą uziarnienia przedstawiono 
na rysunku 4.13. 
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Rys. 4.13. Przykładowa krzywa uziarnienia (granulometryczna) [opracowanie własne] 

 
Do fizycznych charakterystyk płynącej wody decydujących o ruchu rumowiska rzecznego 

należą: gęstość, lepkość, spadek podłużny zwierciadła i prędkość przepływu. Jako parametr 
decydujący o warunkach ruchu rumowiska należy wskazać prędkość przepływu wody, jednakże 
nie w ujęciu wartości średniej w korycie, ale jako rozkład prędkości na różnej głębokości i w przekroju 
poprzecznym (rozdz. 4.2.1), gdyż o ruchu rumowiska decydują prędkości przy dnie i przy brzegach 
koryta rzeki. 

Ze względu na potrzebę opisu procesów  korytowych wyróżnia się prędkości charakterystyczne: 
prędkość niezamulającą i prędkość nierozmywającą. Prędkość niezamulającą określa się jako 
minimalną prędkość przepływu wody, przy której nie następuje jeszcze odkładanie na dnie 
transportowanego rumowiska. Wielkość tej prędkości określa początek procesu akumulacji materiału 
niesionego przez rzekę – prędkości przepływu wody są mniejsze niż prędkość niezamulająca. 
Prędkość nierozmywającą określa się jako maksymalną prędkość przepływu wody, po przekroczeniu 
której następuje ruch materiału dennego. Prędkość ta określa początek procesu erozji – prędkości 
przepływu wody są większe niż prędkość nierozmywająca. Wartości prędkości niezamulającej 
i nierozmywającej uzależnione są od wielkości przepływu wody, głębokości, geometrii koryta 
i rodzaju rumowiska. Analizując wpływ prędkości przepływu wody na transport rumowiska należy 
wyraźnie podkreślić, że dla uruchomienia transportu rumowiska potrzebna jest większa prędkość 
przepływu wody (pokonanie bezwładności i odspojenie ziaren rumowiska), niż do utrzymania 
materiału w ruchu. 

Do fizycznych charakterystyk koryta rzecznego decydujących o ruchu rumowiska rzecznego 
należą: szerokość pasa wleczenia (szerokość dna, na której odbywa się transport rumowiska 
wleczonego), głębokość koryta rzecznego, szorstkość koryta rzecznego (materiał i roślinność dna 
i brzegów) jako element decydujący o rozkładzie prędkości w pionie (prędkości naddenne) 
i w przekroju poprzecznym (prędkości przybrzeżne). 

W samym korycie rzecznym o jego morfologii decyduje głównie przepływ wody oraz sposób 
uruchomienia, transportu i odkładania rumowiska. Jednym ze skutków transportu rumowiska 
dennego jest tworzenie się charakterystycznych form dennych oraz form korytowych. Można 
wyróżnić następujące formy denne zależnie od prędkości przepływu wody [Yang, 1996, Przedwojski, 
1998; Popek, 2006; Radecki-Pawlik, 2011;]: płaskie dno (brak ruchu rumowiska, niewielkie prędkości), 
sfałdowane dno w formie zmarszczek, wydmy ze zmarszczkami, wydmy, płaskie dno z ruchem 
rumowiska (wysokie prędkości), fale denne, antywydmy, rynny i przegłębienia (bardzo wysokie 
prędkości). Formy te są charakterystyczne dla danych warunków transportu rumowiska i prędkości 
przepływu wody i zależą od wielu czynników. Należy wyraźnie podkreślić, że każda ingerencja 
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w korycie rzeki zmieniająca elementy wpływające na procesy jego kształtowania, generuje zmiany 
w jego morfologii [np. Kondolf 1997]. 

 
4.3.3. Akumulacja rumowiska rzecznego 

W przypadku przegrodzenia koryta rzeki budowlą piętrzącą następuje zmiana warunków 
jednego z podstawowych czynników kształtujących systemy fluwialne – transportu rumowiska 
rzecznego, głównie wleczonego.  

Przejście od transportu do depozycji jest bardzo płynne ze względu na zmienność prędkości 
przepływu wody w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym rzeki. Dotyczy to głównie osadów 
drobnych. Każde zmniejszenie prędkości powoduje częściową depozycję, a każde zwiększenie 
prędkości może uruchomić część złożonego materiału. Ponowne zmniejszenie prędkości może 
prowadzić do ponownej depozycji, czyli redepozycji. Akumulacja polega na osadzaniu się 
transportowanego przez rzekę materiału, który może być deponowany trwale lub okresowo. 
Składanie niesionego materiału następuje wtedy, gdy obciążenie jest za duże w stosunku 
do zdolności transportu rzeki i może przebiegać poprzez [Klimaszewski 2005]: sedymentację 
(stopniowe, powolne opadanie ziaren oraz ich stabilizacja), akrecję (przyrastanie – zwalnianie 
procesu wleczenia aż do stabilizacji), inkrusję (staczanie i gromadzenie się ziaren wleczonych 
aż do stabilizacji w zagłębieniach), dekantację (wytrącanie – dotyczy materiału zawieszonego). Proces 
akumulacji może zachodzić na całej długości koryta rzecznego, jednakże największe rozmiary osiąga 
tam gdzie zmniejsza się zdolność transportowa rzeki  (zmniejsza się prędkość przepływu wody), 
najczęściej w miejscach gdzie: zmniejsza się spadek zwierciadła wody (koryta), rosną opory przepływu 
(rozszerzenie, przegłębienie, zarastanie koryta), rzeka uchodzi do zbiornika (morskiego, jeziornego, 
zaporowego).  

W strefie ruchu turbulentnego jaki najczęściej występuje w korycie rzecznym (rozdz. 4.2.1),  
prędkość opadania ziaren rumowiska rzecznego zależy od ich wielkości. Piętrzenie wody wpływa 
na zmianę prędkości przepływu wody na całej długości cofki (rozdz. 4.2.7). Powolnemu zmniejszaniu 
prędkości przepływu wody w danym przekroju rzeki towarzyszy sortowanie materiału, od grubszego 
do coraz drobniejszego, natomiast nagłe zmniejszenie prędkości powoduje stabilizację całego 
niesionego materiału bez sortowania. Depozycja materiału w rzekach przebiega w ten sposób, 
iż najpierw w miarę zmniejszania się prędkości i turbulencji wody, opadają większe i cięższe cząstki, 
następnie coraz drobniejsze. W tym wypadku następuje sortowanie ziaren według wielkości oraz 
stabilizowanie materiału w postaci lamin (warstw). Rezultatem tego jest laminacja frakcjonalna. 
W górnej części zbiornika, bądź cofki spiętrzonej rzeki, występuje osadzanie rumowiska wleczonego, 
a w środkowej i dolnej części odkładanie rumowiska unoszonego. 

O przebiegu procesu akumulacji decyduje wiele różnorodnych i jednocześnie powiązanych 
ze sobą następujących czynników decydujących o rodzaju, wielkości i kształcie uziarnienia rumowiska 
oraz o ilości i rozłożeniu w czasie dopływającej wody i rumowiska: 

 hydrologicznych –  warunki alimentacji, przepływy wody;  

 geomorfologicznych – budowa podłoża powyżej piętrzenia, zagospodarowanie i charakter 
użytkowania gleb, ukształtowanie wysokościowe terenu i brzegów;  

 hydrodynamicznych – prędkości i kierunki przepływu strug wody; 

 eksploatacyjnych – stały poziom piętrzenia, zmienny poziom piętrzenia;  

 innych – abrazja, zarastanie płycizn i odsypisk, silne falowanie (zbiorniki), działanie wiatru, 
zanieczyszczenie. 
W obszarze oddziaływania piętrzenia rumowisko podlega wpływom hydrodynamicznym 

zmieniającym się w kierunku przepływu. Ze względu na zależność ruchu cząsteczki rumowiska 
od energii poruszającego ją strumienia, rumowisko unoszone w górnej części może przyjąć formę 
rumowiska wleczonego. W przekroju początkowym cofki rozkład zmącenia jest taki jaki w rzece 
w warunkach naturalnych. W miarę postępowania w dół rzeki charakter zmącenia zmienia się 
do poziomu minimalnego przy przegrodzie piętrzącej. 

Proces akumulacji przebiega niejednakowo w czasie i przestrzeni. W przypadku stałego poziomu 
piętrzenia (NPP = constans, rozdz. 4.2.2) w zbiorniku typu jeziorowego, rumowisko wleczone trafiając 
do strefy o małych prędkościach tworzy stożek usypowy o charakterystycznym profilu podłużnym. 
Wielkość ziaren odkładów i kształt krzywej uziarnienia wpływają na nachylenie powierzchni tego 
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stożka. Z kolei w zbiornikach typu korytowego ruch rumowiska wleczonego stopniowo ustaje, 
co wpływa na rozciągnięcie się odkładów na większej długości w zależności od uziarnienia materiału 
i rozkładu prędkości w profilu podłużnym. W przypadku rumowiska unoszonego przy stałym poziomie 
piętrzenia, ilość zatrzymanych unosin zależy od prędkości przepływu wody przez strefę spiętrzonej 
wody (zbiornik typu jeziornego lub korytowego), czasu tego przepływu, uziarnienia materiału 
i rodzaju urządzeń upustowych. Schemat akumulacji niesionego przez rzekę materiału w warunkach 
stałego poziomu piętrzenia przedstawiono na rysunku 4.14. 

 

 
Rys. 4.14. Schemat procesu akumulacji rumowiska rzecznego w strefie oddziaływania piętrzenia 
 na stopniu wodnym w warunkach stałego poziomu piętrzenia [opracowanie własne] 

 
W przypadku zmiennego poziomu piętrzenia (NPP ≠ constans) akumulacja rumowiska przybiera 

inny charakter. Okresowe obniżanie stanu wody powoduje odsłonięcie osadów nagromadzonych 
w górnej części cofki. W tych warunkach płynąca woda powoduje lokalne rozmycia i przenoszenie 
materiału dopływającego i nowo wyerodowanego z nagromadzonych osadów. Zmiany zasięgu 
krzywej piętrzenia (cofkowej) związane z wahaniami poziomu piętrzenia, warunkują rozkład osadów 
i stopień zróżnicowania wielkości ziaren akumulowanego materiału.  

Ze względu na zmiany poziomu piętrzenia można wyróżnić dwie strefy [Dąbkowski i in., 1982]: 

 strefę dolną, rozciągającą się od stopnia do końca krzywej piętrzenia (cofkowej) przy najniższym 
poziomie piętrzenia (MinPP), w której dno znajduje się stale pod wodą a jego rzędna na skutek 
akumulacji rumowiska przyrasta równomiernie; 

 strefę górną, obejmującą odcinek wahań zasięgu cofki od zasięgu przy minimalnym poziomie 
piętrzenia (MinPP) do zasięgu cofki przy maksymalnym poziomie piętrzenia (NPP), w której dno 
może być okresowo pod wodą, a osady w niej utworzone mają różne uziarnienie. 

Największa ilości rumowiska gromadzi się na granicy oby tych stref. 
W przypadku gdy rzeka spiętrzona jest jazem, zaś woda robocza prowadzona jest do siłowni 

kanałem derywacyjnym (rozdz. 4.4), którego wlot umieszczony jest obok jazu, następuje zarówno 
swoisty podział wody na dwa strumienie, jak i podział rumowiska na dwie części, z których jedna 
osadza się w rzece, a druga w kanale. Jeżeli kanał MEW odgałęzia się pod pewnym kątem w stosunku 
do koryta rzeki, to praktyka pokazuje, iż procentowy podział ilości transportowanego rumowiska 
w bardzo małym stopniu zależy od wartości tego kąta, natomiast bardzo szybko zmienia się wraz 
ze zmianą ilości wody przepuszczanej przez jaz i wprowadzanej do kanału.  

Analizując proces akumulacji należy zwrócić uwagę na to, że odkładanie się transportowanego 
materiału może postępować w górę rzeki. Nagromadzone odkłady (rys. 4.14) mogą powodować 
zmniejszenie głębokości w miejscu deponowania jednocześnie podpiętrzając zwierciadło wody 
w górze rzeki. W związku z tym kolejne partie niesionego materiału są częściowo przetaczane w dół 
ku piętrzeniu, a częściowo odkładane na wydłużającym się w górę odcinku cofki [Przedwojski i in., 
2005] – proces odkładania się rumowiska będzie postępował w górę rzeki. 
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4.3.4. Erozja 
Erozja rzeczna jest procesem żłobienia podłoża dennego i brzegów koryta cieku w wyniku 

oddziaływania przepływającej wody i ruchu rumowiska [Radecki-Pawlik, 2011]. Polega 
na pogłębianiu, wydłużaniu lub przesuwaniu koryta rzecznego. Zależy m.in. od prędkości przepływu, 
typu ruchu wody, ilości oraz rodzaju materiału wleczonego, spadku i kształtu koryta, warunków 
gruntowych [Przedwojski, 1998]. Wyróżnić można dwa podstawowe typy erozji [Przedwojski, 1998, 
Bednarczyk, 2008;]: erozję denną (dna) i erozję boczną (brzegów). W ramach erozji dennej wydzielić 
można m.in. erozję miejscową (lokalne rozmycia dna np. na zakolu rzeki, na skutek zwężenia, 
działania lokalnej przeszkody, progu), erozję liniową (postępujące w dół rzeki, systematyczne 
obniżanie się poziomu dna na długości cieku) i występującą zazwyczaj na terenach górskich erozję 
wsteczną (obniżanie się dna postępujące w górę cieku).  

Ważnym zjawiskiem związanym z piętrzeniem jest przyspieszona erozja denna poniżej budowli 
piętrzącej, występująca na skutek nadmiernej energii wody przepływającej przez urządzenia 
upustowe (wysokie prędkości przepływu wody) oraz naruszenia równowagi ciągłości przepływu 
rumowiska wleczonego (zmniejszenie/zatrzymanie transportu rumowiska). Proces erozji powoduje 
powstanie wyboju miejscowego bezpośrednio poniżej wypadu z urządzeń upustowych, a także 
systematyczne obniżanie się poziomu dna na coraz dłuższym odcinku rzeki [Przedwojski i in., 2006]. 
Ma ona charakter trwały i w miarę upływu czasu obejmuje swym zasięgiem coraz dłuższy odcinek 
rzeki, który po latach może osiągnąć wiele kilometrów. Efektem procesu erozji jest początkowo dość 
szybkie, następnie wolniejsze, lecz ciągłe obniżanie się dna rzeki i związane z tym obniżanie się 
poziomu zwierciadła wody w korycie (obniżenie się stanów i zakłócenie zależności stan – przepływ, 
rozdz. 4.2), zmniejszenie się spadku podłużnego rzeki, zmiany w uziarnieniu rumowiska 
[Wierzbicki i in. 2008], a także zmiany w układzie wód gruntowych i ciągłości morfologicznej 
z dopływami (rozdz. 5).  
 
4.4. Elektrownia jako element stopnia wodnego 

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą pod 
pojęciem budowli piętrzącej określa każdą budowlę hydrotechniczną umożliwiającą stałe 
lub okresowe piętrzenie wody oraz substancji płynnych lub półpłynnych ponad przyległy teren, albo 
akwen. Natomiast termin budowla hydrotechniczna stosowane jest do budowli, która wraz 
z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nią związanymi, służy gospodarce wodnej oraz 
kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich. Budowla piętrząca w takim razie to nie tylko 
zapory ziemne lub betonowe, jazy, upusty i przelewy, wały przeciwpowodziowe, itp., ale również 
zbiorniki na odpady i nieczystości półpłynne: zbiorniki poflotacyjne, „laguny” na gnojówkę 
lub gnojowicę.  

Prawo wodne budowle piętrzące wymienia wśród urządzeń wodnych, a więc urządzeń służących 
kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich. Najczęściej budowle piętrzące wykonane są 
w dolinach rzek a ich celem jest spiętrzenie wody w rzece. Możemy je podzielić zależnie od: 

 przeznaczenia, 

 materiałów, z których zostały wykonane,  

 konstrukcji, 

 sposobu przepuszczania wód, 

 urządzeń do przepuszczania wód. 
W języku technicznym mamy dwa określenia dla budowli piętrzącej: zapora i jaz. Ścisłe 

rozgraniczenie pomiędzy tymi terminami nie zostało ustalone. Różnicować je możemy według dwóch 
kryteriów: 

 wielkości zbiornika, jaki został utworzony przez budowlę piętrzącą, 

 wysokość obiektu. 
Praktycznie przyjęło się, że wszystkie większe budowle piętrzące nazywane są zaporami; przy 

mniejszych obiektach stosowane są nazwy mieszane: zapora – dla części stałej utrzymującej 
piętrzenie i jaz – dla części spustowo-przelewowej wbudowanej w część stałą obiektu.  

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie dzieli budowle piętrzące na budowle 
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hydrotechniczne  tymczasowe i stałe. Do budowli hydrotechnicznych tymczasowych wg § 25. ust. 2, 
zalicza się:  

 budowle hydrotechniczne, których zadaniem jest, bez względu na okres ich użytkowania, 
umożliwienie budowy, renowacji lub napraw innych budowli hydrotechnicznych;  

 budowle hydrotechniczne, których przewidywany czas użytkowania nie przekracza 5 lat.  
 
Stałe budowle hydrotechniczne cytowane rozporządzenie dzieli na:  

 budowle główne, utrzymujące piętrzenie, od których stanu zależy osiągnięcie zamierzonych 
efektów technicznych i gospodarczych;  

 budowle drugorzędne, nie utrzymujące piętrzenia, których awaria, uszkodzenie, remont 
lub okresowe wyłączenie nie powodują ani zagrożenia bezpieczeństwa budowli głównej 
lub ograniczenia skuteczności jej działania, ani zagrożenia dla terenów i środowiska, znajdujących 
się w zasięgu spiętrzenia budowli głównej, jak kierownice i wały rozdzielcze, konstrukcje 
chroniące przed działaniem lodu, odbojnice, kładki służbowe nie obciążone urządzeniami 
zamknięć upustów i ich mechanizmami wyciągowymi. 
 
Stałe budowle hydrotechniczne podzielone zostały na cztery klasy ważności oznaczone cyframi 

rzymskimi I, II, III i IV  (najwyższą jest klasa I). Obiektom hydrotechnicznym o wyższej klasie stawia się 
większe wymagania, różnicując w zależności od klasy m.in.: zakres studiów przedprojektowych 
i projektowych, przepływy obliczeniowe, wyposażenie w urządzenia kontrolno-pomiarowe. Klasę 
ważności głównych budowli hydrotechnicznych określa się na podstawie m.in.: wysokości piętrzenia, 
objętości wody zgromadzonej w zbiorniku, mocy elektrowni wodnej. Wymagane wskaźniki 
i informacje decydujące o klasie budowli zawarte są w załączniki nr 2 do cytowanego rozporządzenia. 

Kompozycja stopni wodnych związana jest z wymaganiami funkcjonalnymi odnoszącymi się 
do usytuowania budowli składającej się na całość. W przypadku niewielkich rzek i małych piętrzeń 
stopień wodny utworzą: jaz elektrownia wodna przepławka i  zapora ziemna  (rys. 4.15 ). 

 

 

Rys. 4.15. Stopień wodny na małej rzece; jaz (1), elektrownia wodna (2), przepławka (3),zapora 
  ziemna (4)  [wg Andaroodi, 2006, zmienione] 

 
Warunki terenowe w dużej mierze narzucają rozwiązania konstrukcyjne. Czynnikiem 

decydującym w znacznej mierze o kompozycji jest więc budowa topograficzna doliny i geologiczna 
podłoża. Kompozycja stopnia wiąże się również bardzo silnie z ograniczeniami budowy, 
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jej etapowaniem wynikającym z konieczności przepuszczenia wód budowlanych, możliwością dowozu 
materiałów budowlanych i wyposażenia obiektu. Te ostatnie czynniki mogą decydować o wzajemnym 
położeniu obiektów budowli. Rzeka nizinna płynie najczęściej szeroką doliną. Ponieważ przy niskim 
piętrzeniu powstają stosunkowo niewielkie (jak dla budownictwa wodnego) naprężenia w podłożu, 
istnieje większa swoboda w ustaleniu wzajemnego usytuowania obiektów. 

Rozwiązanie połączenia jazu z elektrownią związane jest z etapami budowy oraz warunkami 
przepuszczenia wód w toku budowy i eksploatacji. Wykonanie bloku elektrowni  w pierwszym etapie 
budowy pozwala na wcześniejsze uruchomienie elektrowni wodnej, która w większości przypadków 
jest jednym z obiektów w decydujący sposób wpływającym na ekonomikę stopnia wodnego. 

Wiele małych cieków wykorzystywanych jest rekreacyjnie i organizowane są na nich m.in. spływy 
kajakowe. Warto pomyśleć o kajakarzach i ich szlak odsunąć od jazu i elektrowni, poza nurt o dużych 
prędkościach przepływającej wody. Wejście do przystani, miejsca lądowania i wodowania  nie mogą 
być w głównym nurcie.  

 
4.4.1. Wykorzystanie energii wody 

Do wykorzystania energii wodnej pewnego odcinka rzeki potrzebny jest spad skoncentrowany, 
który można utworzyć różnymi sposobami zależnymi od topografii terenu. Piętrząc wodę za pomocą 
budowli otrzymuje się spad H (rozdz. 4.2.2), który jest wykorzystywany w elektrowni wodnej, 
umieszczonej przy zaporze lub w pobliżu zapory (elektrownia przyjazowa lub przyzaporowa).   

Rys. 4.16. Schemat spadu elektrowni przyjazowej [opracowanie własne] 

 

Rzeka mało wcięta w teren nie pozwala na uzyskanie większych spadów za pomocą samego jazu. 
W takich przypadkach spad uzyskuje się częściowo przez spiętrzenie rzeki w jej korycie za pomocą 
jazu, częściowo zaś przez wykopanie kanału łączącego najkrótszą trasą dwa przekroje rzeki, odległość 
pomiędzy którymi, mierzona wzdłuż nurtu rzeki, jest znacznie większa od długości kanału. 

Elektrownie wodne: na kanale, na rurociągu, na sztolni noszą nazwę elektrowni derywacyjnych, 
a trasa doprowadzająca i odprowadzająca wodę nazywa się derywacją. 

W dowolnym przekroju kanału jest posadowiony budynek elektrowni wodnej, który pełni 
równocześnie funkcję jazu piętrzącego wodę w kanale do rzędnej równej wysokości piętrzenia wody 
przez jaz. Spad H elektrowni na kanale jest równy różnicy rzędnych bezpośrednio przed wlotem 
i za wlotem wody z elektrowni. Budowa elektrowni na kanale jest opłacalna w przypadku, gdy na 
jeden kilometr długości kanału otrzymujemy jeden metr spadu.  

 

Rys. 4.17. Schemat elektrowni derywacyjnej [opracowanie własne]. 
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Na rzece górskiej o bardzo dużych spadkach, lecz nie mającej warunków topograficznych, 
umożliwiających uzyskanie dużych spadów przez wybudowanie krótkich, opłacalnych zapór, można 
zbudować elektrownię na rurociągu ciśnieniowym. Niski jaz piętrzy wodę tylko o tyle, aby skierować 
do kanału prowadzącego wodę do wlotu do rurociągu. Można przyjąć, że elektrownia na rurociągu 
będzie opłacalna pod warunkiem uzyskania co najmniej 15 metrów spadu na jeden kilometr długości 
rurociągu. Opłacalność elektrowni na rurociągu będzie znacznie lepsza, jeżeli warunki topograficzne 
pozwolą część trasy poprowadzić kanałem bez spadku po warstwicy punktu położonego nad 
elektrownią, skąd poprowadzony będzie krótki rurociąg do elektrowni o bardzo dużym spadku. 
W warunkach górskich doprowadza się wodę do rurociągu ciśnieniowego często za pomocą 
tzw. sztolni ciśnieniowej . 

Spad brutto elektrowni wodnej jest to różnica rzędnych zwierciadła wody na początku i na końcu 
odcinka rzeki wykorzystanego energetycznie przez elektrownię [Michałowski i Plutecki, 1975]. 
Za początek tego odcinka przyjmujemy początek krzywej spiętrzenia (rozdz. 4.2.7), za koniec – 
miejsce odpływu wody z elektrowni do rzeki. Spadu brutto nie używa się we wzorach energetycznych 
elektrowni, ma on znacznie informacyjne przy rozpatrywanym wykorzystaniu energetycznym rzeki. 

Spad netto elektrowni wodnej (spad elektrowni wodnej) otrzymuje się odejmując od spadu 
brutto straty spadu na krzywej spiętrzenia i na kanale doprowadzającym wodę do elektrowni oraz 
starty na kanale odprowadzającym wodę do rzeki. Zgodnie z powyższą definicją spad elektrowni 
wodnej jest to spad geometryczny mierzony różnicą rzędnych zwierciadeł wolnych wody górnej 
i dolnej bezpośrednio przed i za elektrownią. 

Wg Michałowskiego i Pluteckiego [1975] zwierciadło wolne wody górnej będzie oznaczało: 

 w elektrowni zaporowej – zwierciadło wody przy zaporze (jazie); 

 w elektrownia na kanale – zwierciadło wody przy budynku elektrowni; 

 W elektrowni na rurociągu ciśnieniowym (sztolni) – zwierciadło wody na wlocie do rurociągu 
(sztolni). 
Zwierciadło wody dolnej oznacza poziom wody bezpośrednio poniżej wylotu wody z turbin.  

Moc surowa 
Zasoby energii wody można wyznaczyć ze wzoru (przy przyjęciu przyśpieszenia ziemskiego 

g = 9,81 m/s2 i  gęstości wody  = 1000 kg/m3): 
                      (4.6) 

zaś energia roczna brutto w czasie 8760 godzin będzie równa: 
                             (4.7) 

gdzie: 
Q – natężenie przepływu wody, m3/s; 
H – spad, m. 

Wzorem tym możemy określić zasoby energii wód płynących. Obliczając w ten sposób moc 
dla wszystkich odcinków rzeki, otrzymuje się moc brutto całej rzeki.  
Sprawność elektrowni wodnej 

Sprawność elektrowni wodnej jest to stosunek mocy elektrycznej, oddanej do sieci, do mocy 
hydraulicznej doprowadzonej w tej samej chwili do elektrowni. Współczynniki sprawności 

, wyrażane w procentach (%), dotyczą podstawowych elementów wyposażenia elektrowni różnych 
typów. Współczynniki te ustala zwykle dostawca oddzielnie dla turbin, generatorów i przekładni: 

                    (4.8) 

gdzie: 
 ηt, , ηg, , ηp – współczynniki sprawności turbiny, generatora i przekładni. 

Uwzględniając orientacyjne wartości poszczególnych składników, wypadkowa wartość 
współczynnika sprawności dla małego turbozespołu będzie się mieściła w granicach od 0,5 do 0,87. 
Oceniając potencjał energetyczny rzeki i uwzględniając sprawność urządzeń elektrowni zamiast 
wzorem (4.6) można posługiwać się przybliżoną zależnością (dla η≈0,8): 

                               (4.9) 
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Tab. 4.5. Orientacyjne wartości współczynników sprawności urządzeń elektrowni wodnej 

Wartości współczynnika sprawności dla: min max 

turbiny, ηt  0,75 0,925 

generatora, ηg 0,85 0,97 

przekładni, ηp 0,80 0,98 

łącznie 0,51 0,87 

 
4.4.2. Klasyfikacja elektrowni wodnych 

Elektrownie wodne można klasyfikować w zależności od wartości ich zasadniczych parametrów 
(przełyk, spad, moc) lub też od sposobu koncentrowania spadu (elektrownie zaporowe, jazowe, 
derywacyjne). Podział elektrowni wodnych wykorzystujących energię wód śródlądowych można 
przeprowadzić kierując się następującymi kryteriami [Łaski 1971]: 

A. Charakter przepływu wody – przepływy naturalne lub obieg wytworzony sztucznie: 
- Elektrownie wykorzystujące przepływy naturalne cieków lub zasoby zbiorników wodnych 

zasilanych dopływami naturalnymi, 
- Elektrownie, w których obieg wytworzono sztucznie między dwoma zbiornikami, 

Elektrownie, w których następuje zarówno wykorzystanie przepływów naturalnych jak też częściowy 
obieg zamknięty: 

- Elektrownie wykorzystujące wtórnie wodę użytkowaną dla innych celów gospodarczych, 
na trasie jej sztucznego doprowadzenia lub miejsca zrzutu; 

B. Sposób współpracy elektrowni z systemem energetycznym: 
- Elektrownie podstawowe pracujące w okresie całej doby w  sposób ciągły, 
- Elektrownie podszczytowe oddające swą energię z przerwami w ciągu doby w okresach, 

gdy zapotrzebowanie systemu spada, 
- Elektrownie szczytowe, których produkcja energii ograniczona jest do okresów 

maksymalnego zapotrzebowania występującego w systemie, 
- Elektrownie szczytowo-pompowe lub z członem pompowym, których współpraca 

z systemem nie ogranicza się tylko do wytwarzania energii;  
C. Możliwości i cele magazynowania wody wykorzystywanej przez elektrownie: 
- Elektrownie zbiornikowe o wyrównaniu długookresowym tj. korzystające ze zbiorników, 

w których można magazynować przepływy w okresach wieloletnich lub rocznych, 
- Elektrownie zbiornikowe o wyrównaniu krótkookresowym tj. umożliwiających wyrównanie 

przepływów w okresie doby lub tygodnia, 
- Elektrownie wodne przepływowe tj. pozbawione możliwości magazynowania wody 

i regulowanie jej odpływu zgodnie z potrzebami produkcji energii elektrycznej; 
D. Sposób uzyskania różnicy poziomów wody: 
- Elektrownie przyzaporowe tj. wykorzystujące różnicę poziomów wody bezpośrednio 

w miejscu jej spiętrzenia i wielkości spadu wynikającym z wysokości przegrody piętrzącej, 
- Elektrownie derywacyjne, w których wielkość uzyskiwanego spadu nie jest ograniczona 

wysokością przegrody piętrzącej wodę lecz jest związana z rozwiązaniem derywacji; 
E. Wielkość wykorzystywanego spadu: 
- o niskim spadzie, nie przekraczającym piętrzenia 15 m, 
- o średnim spadzie, zawartym w granicach od 15 do 50 m, 
- o wysokim spadzie, przekraczającym 50 m. 

Podane zakresy nie są sztywne - służą jedynie kategoryzacji obiektów hydroenergetycznych. 
Europejskie Stowarzyszenie Małej Energetyki Wodnej (ang. European Small Hydropower 
Association - ESHA)  proponuje następujący podział:  elektrownie wysokospadowe - spad 
100 m i więcej,  elektrownie średniospadowe - spad 30 ÷ 100 m; elektrownie niskospadowe - 
spad 2 ÷ 30 m [ESHA 2010]. 

F. Wielkość elektrowni.  
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Dla celów statystyki międzynarodowej,  w zależności od mocy, elektrownie dzieli się 
na (Handbook, 1995): 

 małe EW 2 MW < N < 10 MW, 

 mini EW 100 kW < N < 2 MW, 

 mikro EW N < 100 kW. 
Górna granica mocy dla małych elektrowni jest zmienna i w różnych państwach wynosi:  

Włochy <3 MW, Wlk. Brytania <5 MW, Francja <8 MW, Stany Zjednoczone < 30MW, 
Kanada <50 MW. W Polsce, uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 r. w sprawie 
rozwoju małych elektrowni wodnych (M. P. Nr 24, poz. 214) obejmuje elektrownie o mocy N < 5 MW. 
Dlatego, Główny Urząd Statystyczny publikując wyniki dotyczące m.in. produkcji energii elektrycznej 
z wykorzystaniem źródeł odnawialnych, dzieli elektrownie wodne na dwie grupy: o mocy większej 
lub mniejszej od 5 MW (GUS: Roczniki Ochrony Środowiska). 

Również podział elektrowni wodnych o mocy mniejszej niż 5 czy 10 MW bywa bardzo różny. 
W Polsce Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych proponuje następujący podział:  piko 
EW < 10 kW, nano EW  < 40(60) kW, mikro EW < 300 kW,  mini < 1 MW, małe EW < 5 MW, małe EW 
(EU) < 10 MW, natomiast Europejskie Stowarzyszenie Małej Energetyki Wodnej proponuje podział: 
mikro < 100 kW, mini EW < 500 kW i małe EW < 10 MW [Andaroodi 2006, ESHA 2010]. 

Dążenie do możliwie pełnego i ekonomicznego wykorzystania zasobów energii wodnej 
poszczególnych dorzeczy i rzek prowadzi do powstania takich rozwiązań jak: 

 kaskady elektrowni wodnych, 

 zespoły elektrowni wodnych, 

 elektrownie wodne wykorzystujące wody kilku rzek lub dorzeczy. 
Powyższe rozwiązania w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymagają rozpatrzenia 
oddziaływań skumulowanych. 

Granice podziału elektrowni ze względu na wysokość piętrzenia mogą być dyskusyjne [Łaski, 
1971], ale o takim podziale decydują odmienne rozwiązania konstrukcyjne budowli i warunki 
eksploatacji. Elektrownie o niskim spadzie przyjmują zazwyczaj parcie spiętrzonej wody bezpośrednio 
na budynek elektrowni, elektrownie o średnim spadzie mają ujęcie wody wyodrębnione z budynku 
elektrowni i połączone z zaporą a elektrownie o wysokim spadzie znajdują się w osobnym budynku. 

Elektrownie przepływowe buduje się przeważnie na rzekach nizinnych o niskich spadach; są one 
zwykle pozbawione zbiorników umożliwiających regulowanie odpływu, wykorzystują tylko przepływy 
naturalne. W tych warunkach pracy maksymalne wykorzystanie ich możliwości produkcyjnych może 
być zapewnione jedynie przy pracy równoległej w całym systemie energetycznym, w którym 
do zmiennych mocy EW przepływowych można dopasować łatwo inne siłownie o prostym sposobie 
regulacji mocy.  
 
4.4.3. Turbiny wodne 

Turbinami wodnymi – nazywamy maszyny (silniki) przetwarzające energię kinetyczną wody 
na energię mechaniczną (na pracę użyteczną w wirniku). Z trzech postaci energii wody występującej 
w spadzie hydraulicznym (równanie Bernoulliego) w turbinach wodnych zużytkowuje się energię 
potencjalną (wysokość położenia + wysokość ciśnienia) i energię prędkości (wysokość prędkości). 
W zależności od tego, w jakiej postaci energia jest doprowadzana do wirnika, dzieli się turbiny 
na dwa rodzaje [Michałowski i Plutecki 1975]: 

 turbiny akcyjne (natryskowe), 

 turbiny reakcyjne (naporowe). 
W turbinach akcyjnych energia potencjalna jest przetwarzana w aparacie kierującym na energię 

prędkości. W turbinach tych ciśnienie wody przed wejściem na łopatkę jest równe ciśnieniu 
atmosferycznemu. Wirnik turbiny akcyjnej jest zasilany na części obwodu i powierzchnie tylne 
łopatek nie stykają się z wodą. Wirnik umieszczony jest nad zwierciadłem wody dolnej, co powoduje 
straty spadu. 

W turbinach reakcyjnych ciśnienie wody przy wejściu na łopatkę wirnika jest większe 
od atmosferycznego i maleje w czasie przepływu przez przestrzenie między łopatkowe wirnika. 
Podczas przepływu wody przez wirnik jej energia ciśnienia przemienia się w dodatkową energię 
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kinetyczną, dzięki czemu woda w wirniku ulega przyspieszeniu. Wirnik turbiny reakcyjnej jest 
na całym obwodzie zasilany wodą która przepływa przez niego strugą ciągłą i za pomocą rury ssącej 
jest doprowadzona do dolnego poziomu. Zastosowanie rury ssącej w turbinach reakcyjnych 
umożliwia wykorzystanie spadu między wirnikiem, a poziomem wody dolnej. 

Turbina Peltona. Jest to turbina akcyjna, strumieniowa, cząstkowo-obwodowa. Stosowana jest 
wyłącznie dla wysokich spadów i stąd znikome możliwości wykorzystania w Polsce. Wykonywana jest 
w układzie poziomym lub pionowym. Woda doprowadzana jest rurociągiem zakończonym dyszą 
uderza w łopatki wirnika, nadając mu ruch obrotowy. Wirnik tej turbiny składa się z tarczy 
zaopatrzonej na obwodzie w szereg czarek rozdzielający uderzający strumień wody na dwie 
symetryczne gałęzie i odchylający je niemal o 180o. Liczba dysz jest uwarunkowana mocą turbiny, 
a przede wszystkim przełykiem. Regulacja mocy odbywa się przez przymykanie i otwieranie dysz 
iglicą. 

 

 

Rys. 4.18. Turbina Peltona [Voith, 2012]. Kolorem czerwonym zaznaczono wirnik, niebieskim - 
 elementy doprowadzające wodę, zielonym - urządzenia sterujące przepływem wody 

 
Turbina Banki-Michella. Turbina ta jest przepływową turbiną akcyjną. Jej cechą 

charakterystyczną jest szeroki strumień wody o przekroju prostokątnym, przepływający dwukrotnie 
przez łopatki wirnika. Zasilanie wirnika odbywa się za pomocą odpowiednio ukształtowanej 
jednołopatkowej kierownicy. 

Turbina Francisa. Jest to turbina wodna reakcyjna o dopływie dośrodkowym, pełnoobwodowa, 
stosowana przy spadach od kilku do kilkuset metrów. Składa się z wirnika, kierownicy, rury ssącej 
oraz przestawialnych łopatek wirnika, osadzonych na piaście i wieńcu. Woda do wirnika stale 
i całkowicie zanurzonego w wodzie jest doprowadzana do spirali z wlotów. Tylko bardzo małe turbiny 
o spadach 3-4 m mogą być ustawiane w otwartej komorze bez spirali (por. rozdz. 4.4.7). Celem spirali 
jest właściwe skierowanie wody na turbinę. Dopływ wody do wirnika reguluje się za pomocą 
kierownicy mającej łopatki nastawiane specjalnym urządzeniem pierścieniowym, stanowiącym wraz 
z łopatkami układ wewnętrznej regulacji turbiny. Po przejściu przez wirnik woda uchodzi na zewnątrz 
rurą ssawną w postaci łagodnie rozszerzającego się przewodu (por. rozdz. 4.4.8). Rura ssawna 
umożliwia odzyskanie znacznej części energii wody uchodzącej z wirnika. 
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Rys. 4.19. Turbina Francisa [Voith, 2012]. Kolorem czerwonym zaznaczono wirnik, niebieskim 
 elementy doprowadzające wodę, zielonym urządzenia sterujące przepływem wody, żółtym 
 łożyska turbiny 

Turbina Francisa jest w Polsce najpowszechniej stosowana w małych elektrowniach wodnych, 
zwłaszcza starszego typu. Jej zasadniczą zaletą jest możliwość stosowania jej w różnych 
rozwiązaniach konstrukcyjnych (turbiny pionowe w komorze otwartej lub zamkniętej, turbiny o osi 
poziomej w spiralach żeliwnych, stalowych lub betonowych)   Sprawność t. Francisa dochodzi 
w dużych jednostkach do 94%. 

Turbina Deriaza. Odmiana turbiny Francisa z przestawialnymi łopatkami wirnika, stosowane 
obecnie głównie jako maszyny odwracalne, czyli pompo-turbiny. 

Turbiny Kaplana i śmigłowa. Najbardziej nowoczesną odmianą turbiny wodnej są turbiny 
o ruchomych łopatkach wirnika. Nadają się do spadów od 5 do 50 m (3-80 m). Wobec możliwości 
nastawienia położenia łopatek wirnika w koordynacji z położeniem łopatek aparatu kierowniczego w 
zależności od spadu i obciążenia, ich krzywa sprawności jest płaska i korzystna w dużym zakresie 
obciążeń. Wirnik wykonywany jest w postaci piasty z osadzonymi na niej kilkoma 
łopatkami o kształcie zbliżonym do śmigła samolotu. Łopatki są przestawialne w turbinie Kaplana, 
a nieruchome w turbinie śmigłowej. Regulacja łopatek wirnika znacznie poprawia sprawność turbiny, 
ale konstrukcja ta jest kosztowna; dlatego, gdy przewiduje się małą zmienność spadu stosuje się 
turbinę śmigłową  lub ewentualnie z ręcznie przestawialnymi łopatkami.  

 

Rys. 4.20. Turbina Kaplana [Voith 2012]. Kolorem czerwonym zaznaczono wirnik, niebieskim  
 elementy doprowadzające wodę, zielonym urządzenia sterujące przepływem wody, żółtym 
 łożyska turbiny. 

Turbiny rurowe. Odmiana turbiny Kaplana, stosowana w siłowniach średniej i małej mocy 
w obszarze niskich spadów (< 20 m). Jej zaletami są: oszczędność miejsca, wyższa sprawność 
w wyniku osiowego przepływu wody. Turbina ta nie ma spirali, natomiast jest zaopatrzona 
w specjalnie wykonany aparat kierowniczy.  
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Tab. 4.6. Zakresy zastosowań niektórych typów turbin wodnych [Voith, 2012]: 

Typ Spad 
[m] 

Przełyk 
[m

3
/s] 

Moc na wale [kW] 

Turbina Kaplana z wałem pionowym 8 - 80 5 - 1000 do 200 000 

Turbina rurowa z wirnikiem Kaplana 1,5 - 25 5 - 1200 do 50 000 

Turbina śmigłowa w komorze otwartej 1,5 - 25 1,5 - 100 do 10 000 

Turbina rurowa z wirnikiem śmigłowym 1,5 - 25 1,5 - 100 do 10 000 

Turbina Francisa  10 - 600 0,5 - 1000 do 850 000 

 

Często do celów energetycznych wykorzystywane są piętrzenia nie większe niż 2,5 m czy nawet 
poniżej 1,5 m. W takich warunkach praca typowych turbin jest utrudniona lub nawet całkowicie 
niemożliwa. Dzięki postępowi w technice projektowania szybkobieżnych turbin niskospadowych oraz 
korzystnym zmianom na rynku energii odnawialnych, w ciągu ostatnich 20 lat udało się obniżyć dolną 
granicę praktycznych zastosowań turbin Kaplana w układzie rurowym ze spadu 2,5 m do około 1,6 m. 
Racjonalne wyzyskanie energetyczne piętrzeń o spadach poniżej 1,5 m przy użyciu turbin klasycznych 
wydaje się jednak mało realne (por. tabela 4.6). 

Obiecującym i stosowanym już w praktyce rozwiązaniem, umożliwiającym przesunięcie 
tej granicy poniżej 1 m, jest opracowany kilka lat temu turbina VLH (ang. Very Low Head), którą 
instaluje się na piętrzeniu w sposób przypominający zamknięcie uchylne [ESHA, 2010, Drzewiecki, 
2010a]. Zasadniczym elementem hydrozespołu jest turbina z wirnikiem typu Kaplana oraz 
wielołopatkową kierownicą, pełniąca jednocześnie rolę kraty ochronnej. Duża średnica wirnika 
i stosunkowo niska szybkość obrotowa sprawiają, że energia kinetyczna na wylocie jest niewielka 
i nie ma potrzeby stosowania rury ssącej. Z drugiej strony, te same cechy sprawiają, ze turbina jest 
przyjazna dla ryb wędrujących z biegiem rzeki. Cały hydrozespół można podnosić, podobnie jak klapę 
uchylną, celem przepuszczenia wielkich wód, wypłukania zanieczyszczeń i rumowiska lub 
konserwacji. Generator posiada wirnik z magnesami trwałymi, osadzony na wspólnym wale 
z wirnikiem turbiny i zamknięty hermetycznie w wewnętrznej części hydrozespołu. W porównaniu do 
innych rozwiązań, zakres niezbędnych prac hydrotechnicznych należy określić, jako znikomy. 

 

.  
Rys. 4.21. Turbina VLH: widok i przekrój [Drzewiecki 2010a] 

 
Innym energetycznym wykorzystaniem niskich spadów są turbiny wirowe lub vortex 

(ang. Gravitation Water Vortex Power Plants - GWVPPs). Turbiny te pozwalają na wykorzystanie 
spadków 0,5 m do 2,0 m przy natężeniu przepływu 0,05 – 40 m3/s uzyskując przy tym moc od 0,2 
do 160 kW. W elektrowniach z turbinami vortex energia potencjalna spiętrzanej wody przetwarzana 
jest w energię kinetyczną wody przepływającej przez okrągły zbiornik, z którego wypływa przez otwór 
w dnie [Zotloterer, 2012]). Energia wirującej wody obraca specjalny wirnik o pionowej osi obrotu.  
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Rys. 4.22.  Turbina niskospadowa typu vortex: zbiornik i wirnik turbiny [Zotloterer, 2012]. 

 
Śruba Archimedesa może działać już przy spadach od 1 m i przy przepływach wody od100 dm3/s 

do 10 m3/s [Drzewiecki  2010b]. Moce wyjściowe zaczynają się od 1 kW, na 250 kW kończąc (nie jest 
znana MEW z użyciem ślimaka o większej mocy, aczkolwiek producenci twierdzą, że osiągalne jest 
500 kW). Śruby Archimedesa można podzielić pod względem zabudowy na trzy grupy: w korycie 
betonowym, stalowym oraz w zabudowie kompaktowej.  

Najważniejsze zalety śruby Archimedesa to długa żywotność pracy zestawu, znikome 
oddziaływanie na środowisko naturalne oraz to, że nie kaleczą spływających przez nie ryb. Testy na 
rybach przeprowadzane w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii i Czechach wykazały, że przez śruba 
Archimedesa bez żadnych uszkodzeń przechodzą najpopularniejsze gatunki ryb migrujących 
[Drzewiecki, 2010]. Oddziaływanie na środowisko to także transport i montaż urządzenia – większość 
gotowych zestawów mieści się na zestawie platforma i ciągnik siodłowy, a na miejscu instaluje się 
Je przy pomocy jednego dźwigu [Drzewiecki, 2010b].  

 

 
Rys. 4.23. Śruba Archimedesa [Drzewiecki, 2010b] 
 

Zapotrzebowanie na turbiny wykorzystujące niski spad, niewymagające typowego budynku 
elektrowni, przyjaznych dla środowiska jest bardzo duże. Dlatego technologie te są rozwijane 
i spotkać je można pod różnymi nazwami np.: turbiny przepływowe FFP [Free Flow Power, 2012], 
turbiny Aldena [Alden , 2012] czy też turbina Hamanna (turbina 3W). Według informacji WorldWide 
WindKraft [3W Turbine, 2012] turbiny Hamanna dostępne są o średnicach od 0,2 m do 2,0 m i mocy  

0,25 200kW. 
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Rys. 4.24.  Prototypowe elektrownie z turbiną Hamanna  o średnic D =2 m [3W Turbine, 2012] 
 oraz D = 0,2 m [Hamann Turbine, 2012] 
 
Parametry energetyczne turbin  

Stan ruchu turbiny wyznaczają następujące parametry energetyczne: spad H [m], przełyk 
Q [m3/s], moc Nt [kW], prędkość obrotowa nt [obr/min]. 
Spad – różnica poziomów wody górnej i dolnej. 
Przełyk turbiny – objętość wody doprowadzona do turbiny w ciągu jednej sekundy. 
Moc surowa – moc wynikająca z przełyku i spadu (wz. (4.6)). Moc użyteczna - moc na wale turbiny, 
wynikającą z mocy surowej i sprawności turbiny. 
Prędkość obrotowa turbiny – jest to liczba obrotów, jaką wykonuje wał turbiny w czasie jednej 
minuty. Prędkość ta dla każdej turbiny i określonego spadu jest jednoznacznie określona 
i w warunkach eksploatacyjnych musi być utrzymana.  
Prędkość rozbiegowa – jest to największa prędkość obrotowa osiągana przez turbinę przy 
nieobciążonym turbozespole przy maksymalnym spadzie. Poszczególne turbiny osiągają różne 
prędkości rozbiegowe a ich wartości mieszczą się w następujących granicach [Hoffman, 1991]: 

 turbina Francisa  nr = (1,6  1,9) nt , 

 turbina Kaplan i śmigłowa  nr = (2,3  3,0) nt , 

 turbina Peltona  nr = (1,8  1,9) nt , 

 turbina Banki-Michella  nr = (2,4  2,7) nt . 
Charakterystyki turbin 

Charakterystyką turbiny wodnej nazywa się wykres przedstawiający współzależność 
jej parametrów przy zmiennych stanach ruchu. W praktyce wyznaczanych jest wiele charakterystyk, 
które można ogólne podzielić na: 

 charakterystyki modelowe, opracowane na podstawie badań laboratoryjnych, 

 charakterystyki eksploatacyjne, związane z pracą turbiny w rzeczywistych warunkach jej pracy. 
Charakterystyki modelowe.  Wyznaczone w czasie badań modelowe zależności pomiędzy 

podstawowymi wielkościami charakteryzującymi pracę turbiny, przedstawione są w postaci wykresu 
zbiorczego – tzw. charakterystyki uniwersalnej, która odnosi się do całej serii geometrycznie 
podobnych turbin. Dwie turbiny, których stosunek odpowiednich wymiarów wirnika i części 
opływanych przez wodę jest stały, noszą nazwę turbin podobnych. Jest to podobieństwo 
geometryczne. Charakterystyka uniwersalna jest przedstawiana zwykle w układzie współrzędnych 
obroty – przełyk. Z charakterystyki możemy odczytać m.in.: sprawność, współczynnik kawitacji itd. 

Dodatkowo, każdą turbinę wodną charakteryzuje współczynnik szybkobieżności. 
Współczynnikiem szybkobieżności turbiny nazywa się liczbę obrotów wirnika na minutę, przy której 
geometrycznie podobna turbina wodna ma przy spadzie 1 m moc maksymalną równą 1 KM. Wartość 
współczynnika szybkobieżności turbiny decyduje o podziale turbin wodnych na wolnobieżne, 
średniobieżne i szybkobieżne.  
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Charakterystyki eksploatacyjne. Charakterystyki eksploatacyjne przedstawiają związki pomiędzy 
parametrami pracy turbiny rzeczywistej w warunkach jej zainstalowania. Można je wyznaczać 
na podstawie charakterystyki uniwersalnej lub bezpośrednio z pomiarów energetycznych 
dokonywanych w elektrowni wodnej. 
 
4.4.4. Technologiczne rozwiązania małych elektrowni wodnych 

Technologiczne rozwiązania małych elektrowni wodnych zależą w głównej mierze od sposobu 
doprowadzenia wody (kanałem otwartym lub przewodem ciśnieniowym) oraz od typu 
zastosowanego turbozespołu. Zwłaszcza ten drugi czynnik powoduje dużą różnorodność rozwiązań. 
Z punktu widzenia działania MEW ujęcia wody muszą być tak zaprojektowane by spełnić następujące 
zadania [Balcerski, 1969] : 

 zapewnienie doprowadzenia określonej ilości wody do turbin, 

 doprowadzenie wody do turbin z możliwie małymi stratami spadu, 

 zapewnienie stałej możliwości odcięcia dopływu wody lub regulacji ilości wody doprowadzanej 
do turbin, 

 eliminację z wody rumowiska wleczonego i unoszonego niszczącego turbiny lub zmniejszającego 
w wyniku ich osadzania czynne przekroje (rozdz. 4.3), 

 umożliwienie korzystnego rozwiązania budowli wchodzących w skład stopnia wodnego. 
 
Ujęcia powierzchniowe są bardzo często związane z osadnikami (mającymi na celu oczyszczenie 

wody z unoszonych cząstek oraz zatrzymanie rumowiska wleczonego – rozdz. 4.3.2) oraz 
urządzeniami płuczącymi (umożliwiającymi w razie potrzeby usunięcie nagromadzonych osadów) 
[Balcerski, 1969, Łaski, 1971]. Wloty i ujęcia prowadzące całą wodę roboczą powinny odznaczać się 
jak najmniejszymi stratami hydraulicznymi, osadniki – skutecznym oczyszczaniem wody z rumowiska 
i zawiesin, zaś urządzenia płuczące – skutecznym usuwaniem osadów przy małym zużyciu wody. 
Ze względu na ruch rumowiska (rozdz. 4.3.2) przy ujęciach wody należy uwzględnić warunek, 
aby ilość rumowiska wprowadzana do kanału roboczego była jak najmniejsza oraz możliwe było jego 
okresowe usuwanie.  
Ujęcia wody ze względów hydraulicznych  i konstrukcyjnych dzielą się na dwie zasadnicze grupy: 
ujęcia o swobodnym zwierciadle wody (powierzchniowe), ujęcia wody pod ciśnieniem 
(głębinowe).Zasadnicze wyposażenie ujęcia wody, różniące się tylko we fragmentach poszczególnych 
rozwiązań technicznych, obejmuje następujące elementy: 

 właściwą konstrukcję ujęcia, zwykle z żelbetu, niezależną lub wkomponowaną w budowlę 
piętrzącą, 

 urządzenia chroniące ujęcie powierzchniowe przed pochodem lodów, krą i wielkimi 
przedmiotami pływającymi (fartuchy lodowe i kraty rzadkie), 

 urządzenia chroniące wloty turbinowe przed zanieczyszczeniami płynącymi z wodą oraz 
zabezpieczające ryby przed wejściem w wirnik (kraty gęste), 

 zamknięcia stałe z napędami do przerywania lub regulacji dopływu wody do turbin, 

 zamknięcia rezerwowe lub awaryjne z napędami, 

 urządzenia do czyszczenia krat wlotowych i dźwigi robocze, 

 urządzenia pomocnicze, jak przewody obiegowe, napowietrzniki, włazy itp.. 
 

W elektrowni wodnej można wyodrębnić następujące części o odmiennym charakterze 
konstrukcji i przeznaczeniu: 

 blok elektrowni (cześć podwodna), 

 hala maszyn, 

 hala montażowa, 

 pomieszczenia pomocnicze, 

 przejścia komunikacji publicznej. 
Wszystkie te części biorą udział we wspólnym procesie technologicznym jakim jest produkcja 

energii elektrycznej. Są ze sobą powiązane funkcjonalnie, a często również konstrukcyjnie i sposób 
rozwiązania jednej wywiera zwykle wpływ na pozostałe.  
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Blok elektrowni stanowi obudowę przewodów hydraulicznych, w których umieszczone są turbiny. 
Tworzy jednocześnie fundament dla hali maszyn i związanych z nią pomieszczeń pomocniczych oraz 
ewentualnych przejść komunikacyjnych. W elektrowniach niskiego spadu blok elektrowni jest 
budowlą piętrzącą wodę i współdziała tym samym w utworzeniu spadu.  Z tego względu większa 
część bloku znajduje się zazwyczaj poniżej maksymalnego poziomu piętrzenia. W bloku elektrowni 
znajdują się następujące podstawowe elementy technologiczne elektrowni [Łaski, 1971]: 

 wlot wody do elektrowni wraz z wyposażeniem eksploatacyjnym i remontowym, 

 spirala doprowadzająca wodę równomiernie na obwodzie aparatu wlotowego turbiny, 

 komora turbiny, gdzie umieszczony jest wirnik, otoczony aparatem wlotowym i stożkiem spirali, 

 rura ssąca. 
Blok elektrowni jest podstawową częścią, której rozwiązanie rzutuje na układ pozostałych 

elementów, równocześnie będąc najbardziej kosztowną częścią konstrukcji budowlanych - stąd  
podstawowym dążeniem powinno być ograniczenie jego wymiarów do minimum. O wymiarach bloku 
decydują rozmiary i kształt przewodów hydraulicznych, a głównie spirali i rur ssących, ustalone 
w zależności od wielkości i charakterystyki turbiny.  

Zadaniem wlotu jest równomierne doprowadzenie wody do turbiny, w sposób jak najbardziej 
równomierny na całej szerokości przy minimalnych stratach spadu. Urządzenia, w które wyposażony 
jest wlot (kraty, zamknięcia główne i awaryjne) mają zapewnić bezawaryjną pracę elektrowni. Przed 
wlotem czyli tam, gdzie prędkości wody są jeszcze nieduże, umieszcza się belki przeciwlodowe. 
Zadaniem belek jest ochrona bezpośrednia wlotów przed naporem napływającego i piętrzącego się 
lodu. Belki przeciwlodowe wykonane są tak, aby lód nie był wciągany pod wodę i aby wytrzymały 
napór lodu, przyjmując parcie na powierzchnię zanurzoną w wodzie.  

Płyta denna wlotu jest fragmentem płyty fundamentowej elektrowni, a jej część czołowa może 
być uformowana w niski próg powstrzymujący ruch rumowiska wleczonego. W filarach ograniczający 
wlot przewiduje się wnęki dla zamknięć awaryjnych lub remontowych. W przypadku znacznych 
wymiarów wlotu, stosuje się dodatkowe filary pośrednie. Przekrój wlotu jest zamknięty z reguły 
kratami (krata rzadka i krata gęsta), o rozstawie pomiędzy prętami uzależnionymi od wymiarów 
turbiny, opartymi o płytę denną i ścianę czołową, a w przypadku znacznej wysokości wlotu również 
o belki pośrednie. Kraty rzadkie wykonane z grubych prętów stalowych lub nawet żelbetowych 
w odstępach 0,15-0,5 m, mają za zadanie zatrzymanie dużych przedmiotów pływających 
lub wleczonych w wodzie. Łączy je się często z belkami przeciw lodowymi lub z progiem ujęcia. 
Ustawione są pionowo lub pod kątem 10-20o do pionu [Balcerski 1969]. Za kratami rzadkimi 
umieszcza się kraty gęste, które mają za zadanie zatrzymanie drobnych części pływających oraz ryb 
przed dostaniem się do turbin. Ustawia się je przed wlotem do spirali turbinowej, a także przed 
wlotem do sztolni lub rurociągu. Kraty gęste ustawia się w nachyleniu ok. 70o do poziomu 
dla umożliwienia oczyszczenia. Jednak ze względu na bezpieczeństwo ryb proponuje się jednak 
łagodniejsze nachylenie krat gęstych, dzięki czemu uzyskuje się większą ich powierzchnię, a tym 
samym mniejsze prędkości przepływu wody między poszczególnymi elementami. Kraty gęste 
wykonane są z kształtowników stalowych, które można oddzielnie wyjmować i wymieniać,  łączonych 
w całość poprzecznymi prętami z rozpórkami utrzymującymi równe. Odległość między prętami krat 
jest zależna od prędkości wody, rodzaju turbiny i wymiaru ryb; światło krat wynosi 10-80 mm i maleje 
ze wzrostem spadu. Zagadnienie znaczenia krat w ochronie organizmów wodnych omówiono 
w rozdziale dotyczącym minimalizacji i kompensacji. 

Filarów nie wysuwa się przed kraty (ciągła powierzchnia krat) co ułatwia ich czyszczenie 
i zwiększa czynną powierzchnię przekroju wlotowego oraz ogranicza straty spadu. Z uwagi na warunki 
eksploatacji elektrowni w zimie konieczna jest zakończenie krat co najmniej 0,5-1,0 m poniżej 
minimalnego poziomu piętrzenia. Wymaga to odpowiedniego obniżenia dolnej krawędzi ściany 
czołowej wlotu.  

W elektrowniach o bardzo niskim spadzie może okazać się celowe zastosowanie rozwiązań 
lewarowych, gdy dolna powierzchnia stropu spirali jest poniżej poziomu wody górnej. Próg i ściana 
czołowa wlotu mogą być również miejscem zlokalizowania urządzeń płuczących. Kanał płuczący, 
którego wlot umieszczony może być w poniżej progu wlotu, wyposażony jest w zamknięcia i pozwala 
na transport rumowiska na dolne stanowisko elektrowni [Łaski, 1971].   
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Spirala, jak i rura ssąca elektrowni niskiego spadu są wykonane jako konstrukcje betonowe, 
z krótkim odcinkiem opancerzenia rury bezpośrednio poniżej wirnika turbiny. Strop spirali 
współtworzy fundamenty generatora oraz bardzo często również fundamenty hali maszyn. Wylotowa 
część rury ssącej jest dość znacznie wysunięta poza obrys masywu siłowni. Dlatego często stosuje się 
dodatkowe filary pośrednie, zmniejszające rozpiętość konstrukcyjną płyty i stropu oraz zamknięć 
remontowych. Filary te wraz z filarami głównymi mogą stanowić fundament dla przejść 
komunikacyjnych i pomostów roboczych. Do spirali i rury ssącej powinien być dostęp, który umożliwi 
prace remontowe lub okresowe kontrole.  
Napływ wody do turbin reakcyjnych 

W turbinach reakcyjnych trzeba doprowadzić wodę równocześnie na całym obwodzie z możliwie 
małymi stratami. Zadanie to spełniają komory wlotowe. Konstrukcja komory wlotowej i zakres jej 
zastosowania zależą od rozmiarów turbiny, przełyku i spadu pod jakim pracuje. Stosuje się komory 
wlotowe o napływie swobodnym – komory otwarte i zamknięte, jak również komory wlotowe 
o napływie wymuszonym – spirale bezciśnieniowe, kotły, półspirale i spirale [Michałowski, Plutecki, 
1975].  

W komorach otwartych zwierciadło wody jest swobodne. Stosuje je się dla małych turbin 
o średnicach wirnika nie przekraczających 1,2 m, przy spadach z reguły nie przekraczających 5-6 m, 
wyjątkowo 10 m.  

 

 
Rys. 4.25. Turbina Francisa w komorze otwartej [Hoffmann, 1991]. 

 
Komory zamknięte nie mają zwierciadła swobodnego wody. Wymiary komory takie same 

jak komór otwartych, lecz turbiny mogą być położone przy mniejszym zanurzeniu w stosunku 
do zwierciadła wody przed komorą.  

Spirale bezciśnieniowe są korzystniejsze od komór otwartych, ponieważ lepiej ukierunkowują 
wodę, przez co zapobiegają tworzeniu się wirów sznurowych. Przekrój poprzeczny prostokątny spirali 
zmienia się w sposób płynny.  

Półspirala jest najczęściej stosowanym typem komory wlotowej w elektrowniach 
niskospadowych. Przy dużych przełykach zastosowanie półspirali pozwala oszczędzić miejsce 
zajmowane przez turbinę i skrócić długość budynku elektrowni. Półspirale wykonuje się najczęściej 
z betonu i mają one przekroje porzeczne zbliżone kształtem do trapezu. Spirale stosuje się przy 
spadkach średnich i dużych (H > 30 m). Są spawane z blachy stalowej lub odlewane, o przekrojach 
poprzecznych okrągłych lub eliptycznych.  
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Rys. 4.26. Stalowa spirala turbiny wodnej o poziomej osi obrotu [Łaski, 1971]  

 
Komory wlotowe turbozespołów prostopływowych  - stosuje się komory wlotowe otwarte 

i zamknięte. Komory zamknięte mają kształt cylindryczny lub konfuzorowy, o przekroju poprzecznym 
kołowym, kwadratowym lub prostokątnym. 
Rura ssąca (ssawna) 

Rura ssąca jest bardzo ważną częścią siłowni wodnej z turbinami reakcyjnymi. Spełnia ona dwa 
zadania [Michałowski, Plutecki, 1975]: 

 umożliwia wykorzystanie spadu geometrycznego zawartego między wirnikiem turbiny, 
a zwierciadłem wody dolnej; 

 pozwala odzyskać znaczną część energii kinetycznej unoszonej przez wodę wypływającej 
z wirnika z turbiny. 
Dla spełnienia zadania pierwszego wystarczy połączyć wylot wirnika z wodą dolną za pomocą 

rury o przekroju stałym, natomiast dla odzyskania energii rura musi mieć kształt dyfuzora 
o zwiększających się powierzchniach przekroju poprzecznego. Wielkość udziału energii kinetycznej 
za wirnikiem w spadzie całkowitym może wynosić: 

 dla wolnobieżnej turbiny Francisa, pracującymi pod wysokim spadem -  2-6%; 

 dla szybkobieżnych turbin Kaplana, pracujących pod niskim spadem – do 50%. 
Prędkości wypływu wody z wirników o dużej prędkości obrotowej i turbin pracujących pod 

wysokim spadem są rzędu 10 m/s. Woda o takiej prędkości powoduje erozję betonu. Aby temu 
zapobiec, w części rury ssącej w której prędkości wody przekraczają 5 m/s wykonuje się z blachy 
stalowej, która powinna być bardzo mocno zakotwiona w betonie. Ciśnienie pod wirnikiem powinno 
być większe niż ciśnienia pary wodnej nasyconej przy danej temperaturze, gdyż w przeciwnym razie 
nastąpi oderwanie wody od dolnej powierzchni łopatki (rozdz. 4.2.5). 

Rura ssąca stożkowa prosta odznacza się najlepszymi właściwościami hydraulicznymi. Wymiary 
rur ssących można łatwo obliczyć, odpowiednio do typu i szybkobieżności turbiny. Inne rozwiązania 
to: rura ssąca hydrokoniczna (dzwonowa), krzywak ssący – dla turbin pionowych średniej i dużej 
mocy, dyfuzor wylotowy. 
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5. Potencjalne oddziaływania MEW 
5.1. Wprowadzenie  

Wiele aspektów oddziaływania MEW na środowisko wodne i od wody zależne było już poruszane 
w polskiej literaturze naukowej i popularno-naukowej [Iwanicki, 2007, Mazurkiewicz-Boroń, 
Starmach, 2009, Żurek, 2008a,b, 2009]. 

Jak każda ingerencja w środowisko, tak i budowa elektrowni powoduje różnego typu 
oddziaływania. Na etapie budowy będzie to: 

 zniszczenie siedlisk wodnych i lądowych w miejscu konstrukcji i 

 degradacja siedlisk poniżej placu budowy (np. zamulanie dna) 
Inne oddziaływania (hałas, wibracje, skażenie paliwami, smarami, dewastacja terenu pod drogi 

technologiczne itp.) jest ograniczone czasem trwania budowy i będą przejściowe. 
Po zakończeniu budowy, na etapie eksploatacji MEW będą się utrzymywać oddziaływania 

na wszystkie elementy decydujące o stanie wód powierzchniowych -  biologiczne, 
hydromorfologiczne i fizykochemiczne. Praktycznie nie będzie istotnych zmian parametrów 
chemicznych i skażenia wody, poza nielicznymi przypadkami. W bardzo rzadkich przypadkach 
możliwe są oddziaływania na dobra kultury, obiekty geologiczne cenne dla nauki. Oddziaływania 
społeczne i ekonomiczne mogą występować w sytuacjach niedoborów wody.  

W okresie likwidacji pojawią się oddziaływania przejściowe takie same jak na etapie budowy, 
oraz problemy związane z odłożonymi osadami. 

W analizie oddziaływań należy rozpatrywać również takie, które nie są najczęściej wiązane 
z elektrowniami, jak wibracje podczas prac budowlanych i eksploatacji czy zanieczyszczenie światłem. 
Złożoność oddziaływań MEW ilustruje rys. 5.1, oparty na pracy Hellera i in. [2010]. Nie przedstawia 
on wszystkich możliwych zależności i oddziaływań. Zamieszczono go jednak dla pokazania złożoności 
problemu. 

Piętrzenia związane z hydroenergetyką niszczą ciągłość podłużną rzeki, zakłócając przepływ 
energii, materii i genów. Jest to nie tylko szkodliwe dla ryb, które są odcinane od tarlisk, żerowisk 
i zimowisk, ale i innych organizmów. Np. jętki, które są związane z wodami o bystrym nurcie, trafiając 
podczas lotów kompensacyjnych w górę potoku na  długą cofkę nie znajdą odpowiednich warunków 
do rozmnożenia się. Organizmy wolno wędrujące np. małże lub raki także nie są w stanie sforsować 
przegrody. Nawet sama stojąca lub bardzo wolno płynąca woda w zbiorniku może stanowić barierę 
behawioralną dla ryb reofilnych powodując rozcięcie populacji. Budowa progów, budynków 
elektrowni i przyłączy energetycznych zwykle zmienia również dolinę rzeki. Tymczasem doliny pełnią 
ważną funkcję korytarza migracyjnego dla wielu gatunków zwierząt, m.in.:  

 zmniejszają stopień izolacji poszczególnych siedlisk i ułatwiają przemieszczanie się organizmów 
pomiędzy nimi; 

 zwiększają przepływ genów pomiędzy siedliskami, zapobiegając utracie różnorodności 
genetycznej oraz przeciwdziałając depresji wsobnej; 

 obniżają śmiertelność, szczególnie wśród osobników młodych, wypartych z dogodnych siedlisk 
wskutek zachowań terytorialnych. 
Podpiętrzenia zmieniają też stosunki wodne w dolinie. Tylko w nielicznych sytuacjach może 

to być korzystne dla siedlisk w otoczeniu. Podniesiony poziom wód gruntowych może zniszczyć 
siedliska fauny glebowej, np. gatunków ryjących nory, a w dłuższym okresie prowadzić do zmian w 
szacie roślinnej.  

Elektrownie przepływowe przyjazowe, w zasadzie, co nie znaczy, że zawsze, nie zmieniają reżimu 
hydrologicznego rzeki, na której są zbudowane. Takie elektrownie  korzystają z bieżącego przepływu 
i zwracają spracowaną wodę do rzeki, bardzo blisko miejsca poboru. Natomiast elektrownie 
pracujące przy zbiornikach zaporowych i na derywacji zmieniają reżim przepływu i są to zmiany 
niekorzystne dla środowiska. Zmiany te mogą polegać na znaczącym zmniejszeniu przepływu wody w 
korycie po jej skierowaniu do derywacji, albo na specyficznym rytmie pracy elektrowni zbiornikowych 
(może to dotyczyć również niektórych elektrowni przepływowych), polegającym na gromadzeniu 

wody i późniejszym jej spracowaniu, co powoduje nienaturalny przepływ pulsacyjny 
(hydropeaking). 
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Rys. 5.1. Przykład kompleksowej sieci oddziaływań dla wielozadaniowego przedsięwzięcia elektrowni 
przepływowej [Heller i in., 2010, zmodyfikowane], zawierającej listę czynników, których rozważenie 
jest wskazane w kategoriach korzyści/straty, oceniając długofalowe i perspektywiczne skutki 
środowiskowe, ekonomiczne i społeczne oraz metody minimalizacji niekorzystnych oddziaływań 
przedsięwzięcia. 
 

Każda elektrownia modyfikuje morfologię koryta rzecznego. Pierwotne mezo- i mikrosiedliska 
znikają lub zmieniają się ich proporcje. Zakłócony jest proces transportu rumowiska (dotyczy 
to przede wszystkim materiału wleczonego). Spadek prędkości przepływu powoduje odkładanie 
materiału wleczonego w cofce i upośledzone przekazywanie go rzece poniżej przegrody, co z kolei 
skutkuje zwiększoną erozją. Wbrew powszechnemu przekonaniu, turbiny nie natleniają wody. 
Turbiny nie tylko nie natleniają, a jeśli są zasilane ze zbiorników zaporowych to pogarszają warunki 
tlenowe w rzece i dotykowo powodują jej skażenie wysokimi koncentracjami jonów manganu i żelaza 
wypłukiwanych ze zbiornika.  
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Oddziaływania bardzo często będą miały miejsce daleko od miejsca planowanego obiektu, 
ponieważ wiele gatunków migruje na znaczne odległości i to w określonych okresach roku. Migracje 
mogą zachodzić nie tylko pomiędzy morzem a wodami słodkimi, ale również w obrębie tej samej 
rzeki oraz pomiędzy rzeką a jej dopływami.  

Literatura przedmiotu jest bogata i o ile w przeszłości koncentrowano się na środowiskowych 
skutkach dużych zapór [World Commission on Dams 2000, Gibson 2002], o tyle w ostatnich latach 
coraz więcej prac dotyczy również piętrzeń i elektrowni mniejszych [Jansson, 2002, Welcomme, 
Marmulla, 2008, Zitek i in., 2006]. Poniżej przedstawiono wiedzę o skutkach działania elektrowni 
i piętrzeń na ekosystemy wodne zebrane i wybrane z ze światowego dorobku nauki w tej materii.  

 
5.2. Oddziaływania piętrzeń 
5.2.1. Hydrologia i morfologia  

Piętrzenie wody oraz jej wykorzystanie do celów energetycznych istotnie wpływa na zmiany 
warunków hydraulicznych i morfologicznych koryta rzecznego. W związku z tym, że charakter rzeki 
uzależniony jest od wielu wzajemnie ze sobą powiązanych czynników hydrologicznych, 
hydraulicznych i morfologicznych, należy pamiętać, że każda zmiana warunków przepływu wody 
(np. prędkości przepływu wody, stanu wody) może pociągnąć za sobą nieodwracalne zmiany nie tylko 
w korycie ale i w dolinie rzeki. Zmiany te dotyczą zarówno odcinka rzeki powyżej jak i poniżej 
piętrzenia. 
Zmiany powyżej piętrzenia 

Budowa każdego stopnia wodnego zaburza stan równowagi koryta rzecznego. Powyżej 
piętrzenia występuje zjawisko cofki (patrz rozdz. 4.2.7.). Podniesienie poziomu zwierciadła wody 
skutkuje przede wszystkim zmianą spadku zwierciadła wody i zmniejszeniem prędkości przepływu, 
które odgrywa decydującą rolę w zmianie dynamiki procesów morfologicznych w korycie rzeki. 

Zmniejszenie prędkości przepływu powoduje zmianę charakteru przepływu wody. W skrajnych 
przypadkach (niski przepływ i sztucznie utrzymywany wysoki stan) może nastąpić przejście z ruchu 
turbulentnego do ruchu laminarnego, w którym ruch wody odbywa się bez mieszania, warstwowo. 
Jest to szczególnie widoczne w przypadku elektrowni derywacyjnych, gdzie większość przepływu 
prowadzana jest przez kanał MEW, natomiast niewielką jego część (najczęściej równą przepływowi 
nienaruszalnemu) przeprowadza się korytem rzeki w warunkach spiętrzonego zwierciadła wody. 
W tym wypadku możliwym jest wystąpienie sytuacji całkowitej zmiany naturalnego charakteru 
przepływu wody w korycie rzeki. 

Wraz ze zmniejszaniem się prędkości przepływu wody następują zmiany w procesie transportu 
rumowiska rzecznego, które zaczyna być akumulowane powyżej piętrzenia. Należy podkreślić, 
że proces akumulacji nie przebiega jednakowo i jest zmienny w czasie i przestrzeni. Transportowane 
rumowisko deponowane jest, w zależności od warunków hydraulicznych i morfologicznych, głównie 
w górnej części zasięgu cofki piętrzenia (zob. rys. 4.14 w rozdz. 4.3). Proces akumulacji rumowiska 
powoduje podniesienie poziomu dna, co z kolei skutkuje podniesieniem poziomu zwierciadła wody. 
W związku z tym może wystąpić sytuacja, gdzie kolejne partie transportowanego rumowiska będą 
odkładane w początkowej strefie cofki  – proces akumulacji będzie postępował w górę rzeki. 
Ponieważ w procesie akumulacji rumowiska następuje sortowanie transportowanego materiału 
należy również spodziewać się zmian w uziarnieniu dna rzeki na jej długości. 
Zmiana warunków hydraulicznych (prędkości przepływu wody) powyżej piętrzenia będzie skutkowała 
również zmianami charakterystycznych dla danego odcinka rzeki form dennych. Ponadto, 
spowolnienie przepływu wody może doprowadzić do zintensyfikowania procesu zarastania koryta 
skutkując zwiększeniem szorstkości generującym zwiększenie oporów przepływu wody. Zmiana 
w strukturze roślinności wodnej pociąga za sobą zmianę warunków hydraulicznych przepływu wody 
wpływając na rozkład prędkości na głębokości i szerokości koryta rzecznego (rozdz. 4.3). To z kolei 
może wpłynąć na dalsze zmniejszenie zdolności do transportu rumowiska i zintensyfikowanie 
procesu akumulacji. 

Powyżej stopnia nastąpi zakłócenie naturalnej zależności stan - przepływ wody (zob. rozdz. 4.1) 
nie tylko na skutek samego piętrzenia ale również w związku z procesami korytowymi związanymi ze 
zmianami warunków przepływu wody – akumulacją rumowiska i zarastaniem koryta. Na skutek 
zmian zachodzących w korycie rzeki powyżej piętrzenia stany wody przy danych przepływach ulegną 
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zwiększeniu – krzywa przepływów (rys. 4.22) przesunie się „w górę”. Zmiana tej zależności nie będzie 
jednorazowa lecz rozłożona w czasie i zależna od zmian zachodzących w morfologii koryta. 

W związku z tym powyżej piętrzenia nastąpi istotna zmiana warunków przepływu wód 
wezbraniowych [Przedwojski i in., 2008], które na skutek piętrzenia oraz procesów korytowych mogą 
zwiększyć możliwość wystąpienia podtopień, a nawet zagrożenia powodziowego (przekroczenie 
stanu brzegowego). W niektórych sytuacjach, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo terenów 
położonych powyżej piętrzenia, koniecznym będzie obniżenie poziomu piętrzenia na obiekcie. 

Oddziaływanie podpiętrzenia na geometrię przekroju i warunki przepływu można opisać 
na przykładzie proponowanej MEW Przecław na Wisłoce. W przekroju zapory powierzchnia przekroju 
rzeki dla stanu średniego (Qśr= 35.1 m3/s ) wynosi około 10 m2 Po wybudowaniu progu piętrzącego 
poziom wody wzrósłby z około 1 m do 5 m a powierzchnia przekroju przynajmniej do 50 m2. Przy 
danym średnim przepływie, prędkość przepływu wody w rzece spadnie z pierwotnej 3,51 m/s 
do 0,7 m/s. Radykalnie zmieni to warunki transportu osadów i termikę rzeki [Żurek, 2012].  
Zmiany poniżej piętrzenia 

Piętrzenie wody oraz działanie MEW powoduje zwiększenie energii wypływającej wody 
i koncentrację przepływu. Koncentracja przepływu i wzrost prędkości poważnie wpływają na warunki 
hydrauliczne na dolnym stanowisku elektrowni. Ma to szczególne znaczenie w przypadku analizy 
procesów erozyjnych (rozdz. 4.3) oraz zapewnienia skuteczności działania przepławki (rozdz.7). 

Poniżej budowli piętrzącej następuje proces przyspieszonej erozji. Zmiany nim wywołane 
uwidaczniają się w przeobrażeniach układu dna koryta zarówno w profilu podłużnym, 
jak i w przekrojach poprzecznych. Następuje sukcesywne obniżanie się poziomu dna i co za tym idzie 
poziomu wody w korycie rzeki, które na przestrzeni lat może być bardzo intensywne 
[Wierzbicki i in. 2008]. Zmiany warunków hydraulicznych (prędkości przepływu wody) poniżej 
piętrzenia mogą wpłynąć na zmianę charakterystycznych dla danego odcinka rzeki form dennych. 
Proces erozji poniżej piętrzenia jest dodatkowo czynnikiem decydującym o zmianach uziarnienia 
rumowiska dennego w korycie. Wody wypływające z turbin MEW i urządzeń upustowych usuwają 
drobniejszy materiał, powodując powstanie zjawiska obrukowania dna. Na skutek tego procesu 
materiał dna staje się gruboziarnisty i mało zróżnicowany.  

Skutkiem zmian zachodzących w korycie rzeki poniżej piętrzenia jest również zakłócenie 
naturalnej zależności stan/przepływ. W efekcie tych zmian poniżej piętrzenia stany wody przy danych 
przepływach ulegną obniżeniu – krzywa przepływów (rys. 4.22) przesuwa się „w dół” [Wierzbicki i in., 
2008]. Podobnie jak w przypadku procesu akumulacji zmiana tej zależności nie będzie jednorazowa, 
lecz rozłożona w czasie i zależna od zmian morfologicznych w korycie rzeki (dynamiki procesu erozji). 

Ponieważ proces erozji ma charakter trwały i w miarę upływu czasu obejmuje swym zasięgiem 
coraz dłuższy odcinek rzeki (rozdz. 4.4), dodatkowo może doprowadzić do zakłócenia łączności 
morfologicznej z dopływami poniżej piętrzenia.  

Nie bez znaczenia pozostaje fakt wpływu zmian w korycie rzeki poniżej stopnia na warunki 
hydrauliczne pracy poszczególnych jego elementów. Obniżanie się poziomu wody na dolnym 
stanowisku skutkuje zwiększeniem spadu. Wprawdzie zjawisko to może wpłynąć na zwiększenie 
produkcji energii, jednakże jednocześnie pogarsza warunki pracy turbin MEW – następuje 
intensyfikacja zjawiska kawitacji.  

W wypadku budowy przepławki, koncentracja wypływu wody z turbin pogarsza warunki 
odnalezienia wejścia do niej przez migrujące organizmy. Ponieważ zdolność rozpoznawania nurtu 
stanowi podstawę ich orientacji w rzekach, niezwykle istotnym jest stworzenie odpowiednich 
warunków (prąd wabiący – rozdz. 4.3, rozdz. 8) takich aby nie podążały one ku wylotowi z turbin 
i mogły odnaleźć wejście do przepławki. Postępujący proces erozji dolnego stanowiska zagraża 
funkcjonowaniu przepławki – w skrajnych sytuacjach obniżenie dna i poziomu wody skutkuje 
całkowitym brakiem dostępu do wejścia do przepławki, które staje się niejako „wiszące” w stosunku 
do koryta rzeki (Fot. 5.1).  

Długotrwałe i sukcesywne obniżanie się dna koryta stwarza również pewne zagrożenie 
dla istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej oraz bezpieczeństwa i warunków pracy poszczególnych 
elementów stopnia  – przede wszystkim pracy turbin MEW i przepławki. W celu przeciwdziałania 
ujemnym skutkom procesu erozji (rozdz. 8) stosuje się odpowiednie rozwiązania techniczne 
(tzw. niecka wypadowa) oraz umocnienia dna i brzegów (np. umocnienia betonowe, materace 
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siatkowo-kamienne, narzut kamienny) na pewnym odcinku rzeki poniżej obiektu. Należy jednakże 
pamiętać, że wiąże się to z poważną ingerencją w koryto rzeki (zmianą geometrii przekroju 
poprzecznego, materiału oraz struktury dna i brzegów), która zmienia morfologiczne i hydrauliczne 
warunki przepływu wody. Ponadto wszelkie umocnienia i rozwiązania techniczne służące 
powstrzymaniu erozji dna w bezpośrednim sąsiedztwie piętrzenia jedynie przesuwają ten proces 
w dół rzeki. 

Erozja denna poniżej MEW jest szczególnie intensywna w przypadku progów zaopatrzonych 
w ruchome jazy powłokowe [Epler i in., 2005], zazwyczaj pozbawione niecki wypadowej tłumiącej 
energię kinetyczną wody. 

Negatywny wpływ na siedliska znajdujące się poniżej MEW ma zatrzymywanie na urządzeniach  
piętrzących praktycznie całego grubego i średniego rumoszu drzewnego. 
Wody gruntowe 

Piętrzenie wody w istotny sposób kształtuje również ciągłość hydrauliczną koryta rzeki i wód 
gruntowych. Powyżej piętrzenia podniesieniu ulegnie również zwierciadło wód gruntowych. Związek 
poziomu wody w korycie rzeki z poziomem wód gruntowych nabiera szczególnego znaczenia 
w przypadku zmian poziomu piętrzenia na obiekcie, wynikających z prowadzonej gospodarki wodnej. 
W tym wypadku wahania poziomu piętrzenia mogą również wywołać zmiany poziomu wód 
gruntowych. Analiza tego zjawiska wymaga uwagi ze względu na zmiany jakie mogą nastąpić 
na terenach przyległych do rzeki – m.in. zmiana użytkowania terenów, utrudnienie odprowadzenia 
wód opadowych i roztopowych, podtopienia, zmiany biocenotyczne. Konieczne może okazać się 
wykonanie odwodnień (np. rowy melioracyjne), które obniżą poziom wód gruntowych i odprowadzą 
je na dolne stanowisko piętrzenia. Z kolei na samym obiekcie sztucznie wytworzony spad powoduje 
wzrost ciśnień piezometrycznych i zintensyfikowanie zjawiska filtracji w obrębie samej budowli, 
a co za tym idzie zagrożeń z tym związanych – zjawisko sufozji, przebicia hydraulicznego. Natomiast 
poniżej piętrzenia na skutek procesu erozji może dojść do sytuacji gdzie poziom wód gruntowych 
wraz z poziomem wody w korycie rzeki będzie się systematycznie obniżał, doprowadzając 
do intensywnego drenowania doliny. Zjawisko takie jest powszechne w Karpatach, gdzie poziom wód 
w korytach obniżył się nawet o 5 m [Bojarski i in., 2005]. 

Analizując wpływ piętrzenia i działania MEW na hydraulikę i morfologię rzeki należy wyraźnie 
podkreślić złożoność i jednocześnie wzajemne powiązanie ze sobą procesów odpowiedzialnych 
za kształtowanie się koryta rzecznego. Należy również pamiętać, że zmiany jakie mogą nastąpić 
w korycie rzeki mają charakter długofalowy zarówno w czasie (zmiany mogą zachodzić powoli 
i wywierać efekt długotrwały), jak i przestrzeni (zmiany zachodzić mogą na bardzo długim odcinku 
rzeki i dotyczyć zarówno koryta jak i doliny). W tym kontekście znaczenia nabiera właściwa 
gospodarka wodna na obiekcie. Odpowiedni rozdział przepływu wody w rzece na poszczególne 
elementy stopnia i ewentualne zmiany poziomu piętrzenia (rozdz. 7) powinny uwzględniać nie tylko 
potrzeby energetyczne stopnia ale również zjawiska towarzyszące piętrzeniu. 

 
5.2.2. Oddziaływania na elementy biologiczne 

Do zmienionych warunków hydrologicznych i morfologicznych dostosowują się biocenozy, które 
stopniowo coraz bardziej różnią się od tych, które pierwotnie występowały w naturalnej rzece. 
Tempo tych zmian zależy nie tylko od skali odkształceń hydro-morfologicznych, ale również 
od wrażliwości występujących gatunków (duży udział stenobiontów spowoduje szybkie tempo 
przemian) oraz stopnia naturalności rzeki przed budową piętrzenia (najszybciej zareagują systemy 
naturalne lub zbliżone do naturalnych). Najbardziej widoczne są zazwyczaj zmiany w zbiorowiskach 
roślinnych  - najszybciej reagują zbiorowiska związane z korytem (np. włosieniczniki Ranunculion 
fluitantis, zarośla wrześni i wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach potoków górskich), 
wolniej - zbiorowiska tarasu zalewowego. Degradacja łęgów Alno – Ulmion może być widoczna 
dopiero po kilkudziesięciu latach od budowy stopnia. Oddziaływania piętrzeń na zespoły fauny 
najlepiej udokumentowane są w stosunku do gatunków ryb. W ocenie przedsięwzięć należy pamiętać 
również o skutkach zmian hydromorfologicznych dla populacji ptaków (np., miejsca lęgowe 
zimorodka Alcedo atthis, brzegówki Riparia riparia, brodźca piskliwego Actitis hypoleucos, sieweczek 
Haradrius, zasoby pokarmowe gatunków rybożernych i owadożernych itd.), zwierząt lądowych (m.in. 
warunki migracji ssaków wzdłuż i w poprzek doliny, żerowiska nietoperzy) i wielu innych. Omówione 
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poniżej przykłady oddziaływań nie wyczerpują możliwych skutków budowy piętrzeń, a każde 
przedsięwzięcie powinno być rozpatrywane indywidualnie, z uwzględnieniem cech samego 
przedsięwzięcia oraz występujących w zasięgu oddziaływań siedlisk przyrodniczych i związanych z 
nimi gatunków fauny i flory. 
Skład i liczebność flory wodnej 

Źródłem zmienności zbiorowisk okrzemkowych są temperatura, światło, charakter podłoża, 
dostępność soli pokarmowych, przestrzeń, naturalne procesy sukcesyjne, wyjadanie i reżim 
hydromorfologiczny. Kelly i in. [1998] podają, że prędkość przepływu wody w zakresie 0,1 - 1,6 m/s 
nie ma wpływu na wartości indeksów (wskaźników) okrzemkowych, czyli kilkunastu różnych formuł 
opracowanych przez algologów w oparciu o skład gatunkowy poroślowych zespołów okrzemkowych 
i ich liczebność, a służących do określania stanu ekologicznego wód. Z kolei  inne prace podają, 
że wysokie prędkości wody prowadzą do zmian zarówno w szybkości wzrostu glonów, jak i ich 
względnej ilości.  

W zależności od szybkości prądu wody, zespoły okrzemkowe przystosowują się. Pewne warunki 
przepływu powodują zwiększenie śluzu okrzemkowego od cienkiego filmu w miejscach powolnego 
przepływu w plosach (1-2 mm) do grubych mat (około 10 mm) przy większych szybkościach 
na bystrzach. W zakresie szybkości prądu 0.1–1.5 m s−1, w zespołach okrzemkowych dominują 
np. Cymbella kappii, Synedra ulna lub Gomphoneis herculeana, [Biggs i Hickey, 1994]. Największe 
bogactwo gatunkowe glonów poroślowych (peryfitonu) występuje w miejscach powolnego prądu. 
W miejscach bystro płynącej wody różnorodność glonów jest bardziej stabilna i niezależna od cyklu 
hydrologicznego i zmian sezonowych. Podobieństwo struktury taksonomicznej takich zespołów 
z miejsc bystrego nurtu i spokojnego wynosiło tylko 43 % według badań Rodrigues i Bicudo [2001]. 
Inne czynniki różnicujące te zespoły to okres hydrologiczny i typ substratu. Również Poulíčová i in. 
[2004] podają, że zespoły okrzemkowe z różnych substratów podają znacząco inne wartości 
wskaźników żyzności. Na granicy stanu dobrego i umiarkowanego następuje przesunięcie z dominacji 
Achnanthidium i Fragilaria do bardziej zmiennego zbiorowiska o zwiększonej tolerancji na składniki 
pokarmowe i często ruchome gatunki jak np. Navicula i Nitzschia [Kelly i in. 2009]. 

Zmiany i zubożenie flory wzdłuż spiętrzonych na potrzeby MEW odcinków rzek może być 
skutkiem zmiany procesów fluwialnych, charakterystycznych dla ekosystemów rzecznych 
na limniczne – typowe dla jezior. W Szwecji w cofkach piętrzeń stwierdzono spadek liczby gatunków 
roślin naczyniowych o ¼ w stosunku do odcinków o niezakłóconym przepływie [Jansson 2002]. Z kolei 
badania fitoplanktonu powyżej i poniżej MEW na rzece Dymar pokazały, że w podpiętrzonej strefie 
pojawiły się m.in. rzadkie ciepłolubne gatunki wrotków, charakterystyczne dla płytkich ciepłych silnie 
przeżyźnionych zbiorników wodnych. 

Włosieniczniki (rzeczny Batrachium fluitans, tarczowaty peltatum, pędzelkowaty penicillatum 
i in.), współtworzące cenny typ siedliska przyrodniczego – rzeki włosienicznikowe, mają bardzo 
specyficzne wymagania, które spełnia niewiele rzek – mogą asymilować tylko wolny CO2. W takich 
rzekach przesiąkające wody hyporeiczne są źródłem fosforu. Podpiętrzenie takiej rzeki spowoduje 
wzrost mętności, co prowadzi do absorpcji fosforu, osadzaniem się drobnych cząstkach na roślinach 
i zakolmatowania dna. Spadek prędkości i zamulenie dna skutkuje zaburzeniem ciągłości między 
wodami koryta rzeki a hyporeicznymi. 

Zanieczyszczenie wód podziemnych materią organiczną w zasięgu piętrzenia spowoduje 
odtlenienie osadów i w ślad za tym spadek potencjału oksydo-redukcyjnego. Jeśli w wodzie zabraknie 
wolnego CO2 (np. poniżej eutroficznych jezior i zbiorników zaporowych), to siedlisko ulega degradacji, 
a włosieniczniki zostają zastąpione rzęślą, rdestnicą i moczarką [Puchalski, 2011]. 
Skład i liczebność bezkręgowców bentosowych 

Budowa MEW najczęściej wiąże się z przeprowadzeniem regulacji koryta rzeki na krótszym 
lub dłuższym odcinku. Zmiany takie wpływają na strukturę bezkręgowców dennych. 
Makrobezkręgowce i zbiorowiska okrzemek, które badali Growns i Growns [2001] z trzech siedlisk 
poniżej zbiornika i progów, różnią się od zbiorowisk w nieuregulowanej części rzeki. Liczba taksonów 
bezkręgowców na bystrzach i skalistych plosach była istotnie niższa na stanowiskach w korycie 
regulowanym niż w nieuregulowanych. Sposób regulacji przepływu nie wpływał na liczbę taksonów 
okrzemek i bezkręgowców. Podobne wyniki uzyskał Railling [2003], który na bystrzu stwierdził 17 
gatunków, a w plosie tylko 11. Inaczej wygląda rozkład zagęszczenia populacji ochotek Chironomidae 
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na bystrzach i plosach. Wg badań Brown i Brussock [1991] ochotki były rozmieszczone równomiernie 
w tych różnych siedliskach. Wiele zwierząt spływających (dryft) może znaleźć schronienie w plosach 
[Brown, Brussock, 1991]. Generalnie, zagęszczenia bezkręgowców dennych na bystrzach są większe 
niż w plosach, na jesieni nawet dwukrotnie. Po dużych wezbraniach różnice w zasiedleniu tych 
siedlisk zanikają na pewien czas [Payne, Miller, 1991, Brown, Brussock, 1991]. Szczegółowe badania 
występowania chruścików Trichoptera w potokach węgierskich [Schmera, Erős, 2004] wykazały, 
że zarówno rzędowość potoku, morfologia koryta (ploso/bystrze) – rys. 5.2, pora roku mają wpływ 
(razem i osobno) na strukturę zbiorowiska chruścików (tzn. skład gatunkowy, zagęszczenie 
i bogactwo gatunkowe). Zapominanymi gatunkami będącymi wskaźnikami jakości wód są raki – 
szlachetny i błotny (Astacus astacus, Pontastacus leptodactylus). Jak każdy gatunek, tak i rak, jako 
element sieci pokarmowej ekosystemu, wpływa na relacje z innymi gatunkami. Raki zmieniają 
liczebność muchówek z rodziny Tanypodidae, co pośrednio zwiększa liczebność muchówek 
zbierających i zdrapujących pokarm z rodziny Chironominae [Usio,  Townsend, 2002]. Przesłanie tego 
akapitu jest następujące: zbiorowiska bezkręgowców dennych wprawdzie dostosują się przez zmianę 
struktury gatunkowej i zagęszczenia do zmienionych warunków siedliskowych (morfologia koryta, 
reżim termiczny, reżim hydrologiczny), ale kosztem spadku liczebności i liczby gatunków. Częściowe 
zastąpienie jednych gatunków innymi nie równoważy ogólnego zubożenia całego zbiorowiska. 
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Rys. 5.2. Zależność bogactwa gatunkowego (A) i zagęszczenia (B) chruścików Trichoptera w zależności 
od morfologii koryta rzecznego [Schmera i Erős, 2004]. Podano wartości średnie i odchylenie 
standardowe. 
 
Skład, liczebność i struktura wiekowa ichtiofauny 

Naturalne populacje ryb przez tysiące lat ewoluowały w swoich unikalnych ekosystemach, 
w specyficznych dla każdej rzeki warunkach morfologicznych i reżimie hydrologicznym. Stąd, 
w dużych systemach rzecznych występuje często jeden genotyp dla każdego dopływu, który 
ma swoją własną strategię migracyjną (tab. 5.1), żerowania, wzrostu, itd., wypracowaną dla swojego 
własnego systemu [Verspoor, 1997]. Z tego powodu ryby są szczególnie wrażliwe na wszelkie 
odkształcenia hydromorfologiczne. Zmniejszenie szybkości przepływu w cofce piętrzenia powoduje, 
że ta część rzeki staje się nieprzydatna do bytowania gatunków reofilnych, które zastępowane są 
gatunkami stagnofilnymi. W przypadku rzeki jest to traktowane, jako degradacja struktury 
ichtiofauny. Dobrym przykładem całkowitej zmiany struktury gatunkowej ryb w cofce piętrzenia jest 
Wisła w Krakowie. Podpiętrzenie spowodowane stopniem wodnym Dąbie spowodowało zniknięcie 
pstrągów, świnki, brzany. Ich miejsce zajęły leszcze [Włodek, Skóra,1993].  
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Drugim ważnym powodem zmian struktury ichtiofauny lub jej zaniku są fizyczne trudności 
w pokonaniu barier poprzecznych. Na zanik ryb w potokach kluczowy -wpływ mają nawet małe progi 
wodne [Bylak i in., 2009, Kukuła, 2011;]. Autorzy ci udowodnili, że na potoku Różanka w Bieszczadach 
przed zabudową progową występowało 11 gatunków ryb, a po regulacji progowej zostały tylko 
3 gatunki. Kukuła [2011] podaje również inny przykład potoku przegrodzonego progiem o wysokości 
1 m, w którym powyżej progu ryby wyginęły. Po naturalnym zniszczeniu progu w ciągu 40 lat, pstrągi 
powróciły w górną część potoku. W drugiej połowie XIX wieku podawano występowania 5 gatunków 
ryb w rzece Czarny Dunajec [Nowicki, 1883]. Z powodu regulacji lipień praktycznie zanikł, 
ograniczając swe występowanie tylko do wielokorytowych niezniszczonych odcinków, [Wyżga i in., 
2009]. Wg danych Instytutu Rybactwa Śródlądowego (P. Dębowski, inf. osobista) w dorzeczu potoku 
Iławka (dopływ Drwęcy), prawie 5 000 ha jezior jest odcięte od morza przez mikroelektrownię 35 kW; 
w dorzeczu potoku Skarlanka (dopływ Drwęcy) – ponad 1 200 ha przez MEW 55 kW; dorzeczu Iny 
(dopływ Odry) 1 360 ha przez MEW 15 kW, dorzeczu Wełny (dopływ Warty) – 3 857 przez MEW 
65 kW. Dane te pokazują na przykładzie odcięcia śródlądowych siedlisk węgorza od morskich tarlisk 
gatunku, jak rozległy przestrzennie może być zasięg oddziaływań nawet niewielkich elektrowni 
wodnych. Zagadnienie wpływu przegrody poprzecznej na warunki migracji ryb w obu kierunkach 
musi być rozpatrywane w kontekście biologii i ekologii poszczególnych gatunków, w tym terminów 
i rodzajów podejmowanych wędrówek (patrz tab. 5.1). 

W tab. 5.1. zestawiono wykaz gatunków ryb bytujących w płynących wodach śródlądowych 
Polski  oraz dane dotyczące ich okresów migracyjnych. Z wykazu wyłączono następujące gatunki ryb 
bytujące w wodach słonawych, jeziorach i starorzeczach: parposza (Alosa fallax), rozpióra (Abramis 
ballerus) , sapę (Abramis sapa), strzeblę błotną (Eupallasella percnurus), sielawę (Coregonus albula), 
sieję (Coregonus lavaretus), pelugę (Coregonus peled), cierniczka (Pungitius pungitius) i stynkę 
(Osmerus eperlanus). Zrezygnowano również ze znajdujących się w podręczniku pod redakcją 
Brylińskiej [2000] nierodzimych gatunków ryb, a mianowicie karpia (Cyprinus carpio), karasia 
złocistego (Carassius auratus), karasia srebrzystego (Carassius auratus gibelio), amura białego 
(Ctenopharyngodon idella), tołpygi białej (Hypophthalmichthys molitrix), tołpygi pstrej (Aristichthys 
nobilis), czebaczka amurskiego (Pseudorasbora parva), buffalo czarnego (Ictiobus niger), sumika 
karłowatego (Ictalurus nebulosus), sumika afrykańskiego (Clarias gariepinus), muławki bałkańskiej 
(Umbra krameri), muławki wschodnioamerykańskiej (Umbra pygmaea), muksuna (Coregonus 
muksun), czarnego lipienia bajkalskiego (Thymallus baicalensis), pstrąga źródlanego (Salvelinus 
fontinalis), pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss), bassa wiekogębowego (Micropterus 
salmoides), bassa słonecznego (Lepomis gibbosus), trawianki (Perccottus glenii), babki łysej 
(Neogobius gymnotrachelus) oraz tilapii nilowej (Oreochromis niloticus).  

Gatunki ryb zebrane w tab. 5.1. podzielono na trzy grupy: dwuśrodowiskowe, 
jednośrodowiskowe daleko wędrujące i jednośrodowiskowe blisko wędrujące. Podział ten pozwala 
w prosty sposób określić istotność oddziaływania przegród energetycznych na poszczególne gatunki. 

W przypadku węgorza europejskiego (dwuśrodowiskowy gatunek katadromiczny), brak łączności 
pomiędzy tarliskami w morzu i żerowiskami w wodach śródlądowych już doprowadził 
do drastycznego zmniejszenia liczebności populacji, co grozi wyginięciem tego gatunku pomimo 
zaleconych przez Komisję Europejską działań naprawczych (Rozp. Rady (WE) nr 1100/2007 z dnia 
18 września 2007 r. ustanawiające środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego). 
W przypadku pozostałych gatunków ryb dwuśrodowiskowych (anadromicznych) ograniczenie 
dostępu do tarlisk w wodach śródlądowych spowodowało jak dotąd wyginięcie jesiotra i łososia oraz 
konieczność uruchomienia działań naprawczych takich jak reintrodukcja jesiotra i łososia oraz 
coroczne zarybienia wspomagające naturalne tarło rodzimych populacji troci i certy.  

Do grupy gatunków ryb jednośrodowiskowych daleko wędrujących zaliczono gatunki 
przemieszczające w trakcie cyklu życiowego na odległości powyżej 10 km. Np. świnka i brzana 
podejmują w śródlądowych wodach płynących wędrówki na odległości sięgające nawet 300 km 
(Steinmann, 1937).  

Gatunki blisko wędrujące pokonują  odległości nie przekraczające 10 kilometrów. Przykładem 
takiego gatunku jest głowacz białopłetwy, którego młodociane stadia wiekowe, w miarę rozwoju 
osobniczego, przemieszczają się z odcinków potoków o niezbyt silnym prądzie wody i piaszczysto-
żwirowym podłożu do odcinków o silnym prądzie wody i twardym, kamienistym dnie. Z kolei dorosłe 
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osobniki, tego prowadzącego nocny tryb życia gatunku, stale wędrują pomiędzy nocnymi miejscami 
żerowania oraz dziennymi miejscami odpoczynku (Bless, 1982).  

 
Tab. 5.1. Ważniejsze okresy migracyjne wybranych  rzecznych gatunków ryb [opracowanie  własne].  
 Oznaczenia: ? - brak danych, ↑ - migracja w górę rzeki, ↓ - migracja, spływ w dół rzeki, 
 ↕migracje dwukierunkowe.  
 

Nazwa polska Nazwa naukowa 
migrujące 
stadium 
wiekowe 

terminy migracji - miesiące 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

wędrowne gatunki dwuśrodowiskowe  

Jesiotr 
ostronosy Acipenser oxyrinhus 

tarlak    ↑ ↑ ↑ ↑ ↑     

po tarle       ↓ ↓     

narybek        ↓ ↓ ↓ ↓  

Łosoś  Salmo salar 

tarlak ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

kelt ↓ ↓ ↓         ↓ 

smolt   ↓ ↓ ↓ ↓       

Troć 
wędrowna Salmo trutta m. trutta 

tarlak ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

kelt ↓ ↓ ↓         ↓ 

smolt   ↓ ↓ ↓ ↓       

Certa Vimba vimba 

tarlak        ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

po tarle ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

narybek        ↓ ↓    

Aloza Alosa alosa tarlak    ↕ ↕        

Węgorz 
europejski Anguilla anguilla 

tarlak       ↓ ↓ ↓ ↓   

narybek     ↑ ↑ ↑ ↑ ↑    

Minóg  
morski Petromyzon marinus 

tarlak    ↑ ↑        

larwa     ↓ ↓       

Minóg 
rzeczny Lampetra fluviatilis 

tarlak   ↑ ↑ ↑   ↑ ↑    

larwa    ↓ ↓ ↓       

wędrowne gatunki jednośrodowiskowe (daleko wędrujące) 

Głowacica Hucho hucho 
tarlak   ↑ ↑ ↑        

po tarle    ↓ ↓ ↓ ↓      

Troć 
jeziorowa 

Salmo trutta m. 
lacustris 

tarlak         ↑ ↑ ↑  

po tarle    ↓ ↓     ↓ ↓  

Pstrąg 
potokowy 

Salmo trutta m. fario 
tarlak        ↑ ↑ ↑ ↑  

po tarle ↓ ↓        ↓ ↓ ↓ 

Lipień Thymallus thymallus wszystkie   ↑ ↑ ↕ ↓       

Brzanka Barbus meridionalis wszystkie   ↑ ↑ ↕ ↕ ↓      

Brzana Barbus barbus wszystkie    ↑ ↑ ↕ ↕ ↓      

Kleń Leuciscus cephalus wszystkie    ↑ ↑ ↕ ↕ ↓      

Świnka Chondrostoma nasus wszystkie    ↑ ↑ ↕ ↕ ↓      

Ukleja Alburnus alburnus wszystkie             

Jaź Leuciscus idus wszystkie    ↑ ↑ ↕ ↕ ↓      

Boleń Aspius aspius wszystkie    ↑ ↕ ↕ ↕    ↓ ↓  

Szczupak Esox lucius wszystkie    ↑ ↑ ↕ ↕ ↓      

Okoń Perca fluviatilis wszystkie    ↑ ↕ ↕ ↕      

Płoć Rutilus rutilus wszystkie     ↑ ↕ ↓       

Leszcz Abramis brama wszystkie     ↑ ↕ ↓       

Miętus Lota lota wszystkie   ↓ ↓ ↓     ↑ ↑ ↑ ↑ 
Minóg 
strumieniowy 

Lampetra planeri wszystkie    ↕ ↕        
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Nazwa polska Nazwa naukowa 
migrujące 
stadium 
wiekowe 

terminy migracji - miesiące 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Minóg 
ukraiński 

Eudontomyzon mariae wszystkie    ↕ ↕        

gatunki jednośrodowiskowe blisko wędrujące 
Głowacz 
pręgopłetwy Cottus poecilopus wszystkie   ↑ ↕ ↓        

Głowacz 
białopłetwy Cottus gobio wszystkie   ↑ ↕ ↓        

Śliz Barbatula barbatula wszystkie   ↑ ↑ ↕ ↓       

Strzebla 
potokowa 

Phoxinus phoxinus wszystkie    ↑ ↕ ↕ ↓      

Piekielnica Alburnoides 
bipunctatus wszystkie    ↑ ↕ ↓       

Jelec Leuciscus leuciscus wszystkie   ↑ ↕ ↕ ↓       

Różanka Rhodeus amarus 
 

wszystkie    ↕ ↕ ↕ ↕      

Kiełb 
krótkowąsy 

Gobio gobio wszystkie    ↕ ↕ ↕       

Kiełb 
białopłetwy 

Gobio albipinnatus wszystkie    ↕ ↕ ↕       

Kiełb 
Kesslera 

Gobio kessleri wszystkie    ↕ ↕ ↕       

Ciosa Pelecus cultratus  
 

wszystkie    ↑ ↕ ↕  ↑ ↑ ↑ ↑  

Wzdręga 
Scardinius 
erythrophthalmus wszystkie    ↑ ↕ ↓       

Krąp Abramis bjoerkna wszystkie     ↑ ↕ ↓      

Lin Tinca tinca wszystkie      ↑ ↕ ↓     

Karaś 
pospolity 

Carassius carassius wszystkie     ↑ ↕ ↕ ↓     

Koza Cobitis taenia wszystkie    ↕ ↕ ↕ ↕      

Koza złotawa Sabanejewia aurata wszystkie     ↕ ↕ ↕      

Piskorz Misgurnus fossilis wszystkie    ↕ ↕ ↕       

Ciernik 
Gasterosteus 
aculeatus wszystkie     ↕ ↕ ↕      

Sandacz Stizostedion lucioperca wszystkie    ↕ ↕ ↕       

Słonecznica Leucaspius delineatus wszystkie     ↕ ↕ ↕      

Jazgarz 
Gymnocephalus 
cernua wszystkie    ↕ ↕        

Sum  Silurus glanis wszystkie    ↑ ↕ ↕ ↕ ↓ ↓    

 
Z budową i modernizacją budowli piętrzących na potrzeby MEW wiążą się prace hydrotechniczne 

w korycie rzeki oraz przekształcanie siedlisk nadbrzeżnych. W latach dziewięćdziesiątych w Wisłoce 
na odcinku pomiędzy Strzegocicami a Dębicą występowało 17 gatunków ryb, w tym pięć gatunków 
objętych ochroną gatunkową: strzebla potokowa, śliz, głowacz pręgopłetwy, różanka i piekielnica 
(Włodek i Skóra 1994, 1995). W 2001 roku, po zakończeniu trwającej dwa lata budowy jazu Pilzno, 
stwierdzono 11 gatunków ryb, w tym tylko trzy gatunki objęte ochroną gatunkową. Wycofały się 
m.in. głowacz pręgopłetwy i różanka - gatunki wrażliwe na zanieczyszczenia i wzrost mętności wody 
[Jelonek i in., 2002]. Modyfikacje strefy brzegowej polegające na wycinaniu nadbrzeżnych drzew 
i krzewów również powodują zmiany w składzie i strukturze ichtiofauny. Strefy rzeki przyległe 
do trawiastych brzegów mają więcej gatunków i liczniejsze populacje ryb niż brzegi silnie zarośnięte 
roślinnością. Brzegi, z których wycięto drzewa i krzewy, które zarosły trawami wspierają zbiorowiska 
ryb z większym udziałem ryb małych (rozumiane jako gatunki osiągające niewielkie rozmiary 
i osobniki  młodociane dużych gatunków) w porównaniu do silnie zarośniętych brzegów. Zmianie 
ulega, zatem struktura wiekowa lokalnej populacji. Zastąpienie silnie zarośniętych brzegów 
buforowymi pasami trawiastymi dla promocji różnorodności ryb byłoby nierozważne, ponieważ 
utrata naturalnej roślinności brzegowej spowodowałaby utratę siedlisk używanych przez duże ryby 
[Growns i in., 2003]. 
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Podobna analiza liczby gatunków i liczebności ryb w gradiencie różnego typu brzegów, 
od brzegów zarośniętych przez zdegradowane i pozbawione roślinności do brzegów ze spływem wód 
z terenów zurbanizowanych i dopływem oczyszczonych ścieków, wykazała, że zarówno liczba 
gatunków jak i ich liczebność były istotnie większe w siedliskach przyległych do brzegów porośniętych 
roślinnością.  

 
5.2.3. Parametry chemiczne i fizykochemiczne 

Podpiętrzenia spowalniają przepływ wody, wzrasta czas retencji wód na podpiętrzonym odcinku. 
Kontynuując przykład z rozdziału 5.2 dla elektrowni Przecław, łatwo wyliczyć, że czas retencji wód 
w ośmiokilometrowej cofce będzie wynosił około 8,7 godziny. W ciągu słonecznego letniego dnia 
moc światła słonecznego to około 800 Wm2/s w czasie bezchmurnego dnia. Prawie cała ta energia 
jest absorbowana w warstwie 30 - 70 cm w zależności od zmętnienia [Żurek 2007]. Prowadzi 
to do niedopuszczalnego przegrzewania rzeki. Sytuację termiczną rzeki pogarsza wycięcie 
nadbrzeżnych drzew, które byłyby zatopione podpiętrzeniem. Nawet w bystrych rzekach (np. Raba) 
temperatura wody przekracza temperatury śmiertelne dla niektórych ryb (pstrąg, lipień, strzebla 
potokowa i inne). Lessard i Hayes [2003] nie stwierdzali występowania głowaczy, pstrąga źródlanego 
i potokowego w rzekach, których temperatura przekraczała w lecie 20 oC. Temperatura letalna dla 
pstrąga to ok. 25 oC, [Elliott, 1994; Allan, 1995; Marod, 1995]. Najbardziej wrażliwym stadium 
rozwojowym na przegrzanie są jaja następnie wylęg, parr i smolty [Elliot, Elliot, 2010].  

Praca turbin ani nie pogarsza ani nie poprawia warunków natlenienia rzeki w przypadku 
elektrowni przepływowych. W przypadku elektrowni o wysokim piętrzeniu warunki natlenienia mogą 
pogarszać się. Zbiorniki zaporowe zwykle posiadają wody przydenne o niskiej zawartości tlenu 
lub wręcz odtlenione całkowicie. W takich warunkach następuje przejście manganu i żelaza z osadów 
do wód zbiornika i dalej, po opuszczeniu zbiornika – do rzeki. Wody te są na pewnym odcinku 
toksyczne. Strefa cofki podpiętrzeń może osiągać stan przesycenia tlenem, który jest produkowany 
przez glony w warunkach zwiększonego ciśnienia. Po opuszczeniu strefy piętrzenia nastąpi 
wydzielenie nadmiaru gazów do atmosfery (efekt butelki z wodą sodową). Konkludując: należy się 
liczyć z możliwością pogorszenia warunków tlenowych w rzece poniżej elektrowni i toksycznym 
działaniem metali uwolnionych w części piętrzącej [Wojtan i in. 2000]. 

 
5.3. Oddziaływania turbin i trybu pracy MEW 
5.3.1. Oddziaływanie turbin 

Śmiertelność ryb w turbinach zależy od rodzaju turbiny, średnicy, prędkości obrotowej i wielkości 
ryby. Przyczyny uszkodzeń ryb mogą być różne. Čada i in. [1997] wymieniają następujące powody 
uszkodzeń: wzrost ciśnienia, gwałtowny spadek ciśnienia, kawitacja, bezpośrednie uderzenia, 
ścieranie (grinding), ścinanie (shear), turbulencja. Zjawiska te omawiają Amaral i in. [2003], którzy 
badali oddziaływania turbin o jednakowej prędkości obrotowej, a różniących się  kształtem łopatek 
i ich grubością na ryby o różnej wielkości. Łopatki o półokrągłej krawędzi stwarzają najmniejsze 
ryzyko przecięcia ryby. Uszkodzenia ryb może powodować również kawitacja na krawędziach 
łopatek. Wpływ kształtu łopatek na śmiertelność ryb pokazał też Čada [2001]: zmieniony kształt 
łopatek wirnika w turbinie Kaplana  zmniejszał straty ryb na końcu łopaty wirnika o 3 %. 

Teoretyczne oszacowanie skutków przejścia ryby przez turbinę wymaga matematycznego 
modelowania różnych aspektów (np. prawdopodobieństw uderzenia, skutki tego 
uderzenia - śmiertelność, uszkodzenia nie powodujące bezpośrednio wzrostu śmiertelności) i badań 
laboratoryjnych. Lokalizacje krytycznych miejsc powodujących uszkodzenia pokazuje rys. 5.3 oparty 
o pracę Čady [2001].  
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Rys. 5.3. Miejsca krytyczne powodujące uszkodzenia ryb [Za Čada, 2001]. 
 
Dla niektórych polskich elektrowni, Bartel i in. [2002] oceniając eksperymentalnie śmiertelność 

ryb przechodzących przez turbiny przy użyciu wpuszczanych do komór turbin osobników pstrąga 
tęczowego Oncorhynchus mykiss i smoltów troci Salmo trutta m. trutta L. o długości 12-23 cm, 
średnio 18 cm, podają następujące straty: w elektrowni wodnej w Płotach na dużej turbinie 
śmiertelność wynosiła 5,4–6,4%, na małej turbinie - 0%; w elektrowni wodnej Rejowice na Jeziorze 
Rejowickim - 47,2–55,4%, w MEW w dolnym biegu Regi w Trzebiatowie -  48,6–56,8%.  

W ocenie skutków pracy elektrowni na biocenozy wodne niekiedy trudno wydzielić ilościowo 
wpływ turbin i wpływ samego piętrzenia. Traktując łącznie obie te składowe, skutki środowiskowe 
są lepiej widoczne. Lessard i Hayes [2003] sprawdzili na 10 rzekach jak MEW wpływają na ichtiofaunę 
i bentofaunę. Stwierdzili, że liczebność populacji ryb spadła średnio o 70 % poniżej zapór a konkretnie 
z 906 szt./ha powyżej zapory do 268 szt./ha poniżej zapory. Szczególnie odbiło się to na populacji 
pstrąga źródlanego, którego liczebność spadła o 98 % (z 346 szt./ha do 12 szt./ha) i pstrąga 
potokowego, który znikł z 3 dolnych odcinków przyzaporowych a w pozostałych 7 odcinkach 
zmniejszył średnią liczebność o połowę. Równie drastyczne zmniejszenie liczebności populacji 
(średnio o 78%) odnotowano dla głowaczy z gatunków Cottus cognatus i Cottus bairdi. 
W przytaczanym przypadku istotne, poza wysoką średnią, jest całkowite zniknięcie gatunku z trzech 
podzaporowych odcinków. Innymi słowy, co trzecia zapora doprowadziła do całkowitej eliminacji 
tych gatunków głowaczy. Kilka MEW na potoku Olczyskim poniżej granicy Tatrzańskiego Parku 
Narodowego doprowadziło do całkowitego wyginięcia ryb [Żurek, mat. niebubl.]. Do podobnego 
rezultatu doprowadziły małe progi i zapory przeciwrumowiskowe na potoku Bystra i Foluszowy 
w Zakopanem. 

Przeżywalność smoltów przechodzących przez turbiny może być niższa od 60% [np. Williams i in., 
2001], a inne są zabijane lub uszkadzane w wodzie przez zmianę ciśnienia gazów. Obserwowano 
też dziesiątkowanie spływających smoltów poniżej turbin przez rybożerne ptaki [Rosell, 2001]. 
Śmiertelność ryb w turbinach jest wprost proporcjonalna do ich prędkości obrotowej (rys. 5.4), 
a odwrotnie proporcjonalna do ich średnicy. 

W badaniach Dominy [1973] w Belgii, przy przejściu ryb przez turbinę Kaplana śmiertelność 
smoltów o długości poniżej 20 cm oceniona została na 7 %, węgorza 50-90 cm – na 21 %, a innych 
gatunków o długości powyżej 15 cm - na 5 %. Zagrożeniem była również supersaturacja (przesycenie) 
wód poniżej zapory azotem i w konsekwencji śmierć ryb z powodu choroby dekompresyjnej ("gas-
bubble disease"). 
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Rys. 5.4. Śmiertelność młodych łososiowatych dla turbin o różnej konstrukcji 

   [wg www.scaldwin.org, 2012, zmienione].  Oznaczenia: dolna krawędź prostokąta 
   oznacza 1. kwartyl, środkowa kreska to mediana, czyli 2. kwartyl, górna krawędź – 3. 
   kwartyl. Linie pionowe wyznaczają zakres, czyli wartości minimalne i maksymalne. 

 
Negatywne oddziaływanie turbin na wzrost śmiertelności nie ogranicza się wyłącznie do ryb. 

Według Lessarda i Hayes [2003] zmienione parametry fizyczne rzeki są odpowiedzialne 
za zmniejszenie liczby rodzin bezkręgowców poniżej zapory o 1.8 rodziny. Podobne niekorzystne 
zmiany obserwowali Jesus i in. [2004]. Ich ocena stanu ekologicznego rzeki na podstawie zbiorowisk 
bentosu, powszechnie przyjętym w Europie indeksem BMWP (Biological Monitoring Working Party, 
w polskiej nomenklaturze określany jako Sumaryczny Wskaźnik Jakości Wody), wykazała wyraźnie 
gorszy stan zbiorowisk poniżej elektrowni. Podczas wyłączenia elektrowni w okresie letnim, 
zbiorowiska denne rzeki powracały niemal całkowicie do stanu naturalnego. Badania fitoplanktonu 
powyżej i poniżej MEW na rzece Dymar pokazały, że nawet tak małe organizmy jak glony mogą 
ulegać uszkodzeniom w turbinach - kolonie Stephanodiscus za turbiną są porozdzielane, a cenobia 
Pediastrum – zdeformowane i pofragmentowane [Endler i in., 2006]. 

 
5.3.2. Odpływy pulsacyjne (ang. hydropeaking) 

Zjawisko odpływów pulsacyjnych (tu używamy spolszczonego terminu„hydropiki”) dotyczy 
w zasadzie elektrowni zlokalizowanych na dużych zbiornika zaporowych. W znacznie mniejszym 
stopniu może dotyczyć MEW derywacyjnych, a w niewielkim stopniu lub wcale nie powinno dotyczyć 
elektrowni przepływowych. Wprawdzie całkowite zatrzymywanie przepływu i gwałtowne zrzuty 
są nielegalne, ale stanowią dość powszechną praktykę polskich operatorów MEW derywacyjnych 
i przyjazowych. Dzieje się to zarówno z powodów ekonomicznych (magazynowana w okresie 
pozaszczytowym woda zrzucana jest w szczycie zapotrzebowania na energię, kiedy cena 
wyprodukowanej energii jest wyższa), jak i technologicznych (gdy niskie przepływy nie zapewniają 
dostatecznej ilości wody dla uruchomienia turbiny i konieczne jest jej zmagazynowanie 
dla zapewnienia przepływu startowego). 

Odpływy pulsacyjne oznaczają gwałtowne zwiększanie przepływu i równie gwałtowne jego 
zanikanie, jako efekt szczytowej i podszczytowej pracy MEW. Czas trwania takiej zmiany to zwykle 
kilka godzin do jednego dnia. Przykłady hydropików ze Zbiornika Krempna na Wisłoce pokazano 
na rys. 5.5. Hydropiki są złożonym zjawiskiem, ponieważ wiążą się ze zmianą wielu parametrów w 
czasie nagłego zwiększenia przepływu: głębokości, szerokości, prędkości i temperatury („termopiki”) 
wody, ilości i składu zawiesin. Sztucznie pulsujący reżim przepływu strumienia charakteryzuje się 
proporcją przepływów maksimum do minimum zazwyczaj w zakresie od 5 ÷ 10, ale czasem wyższym. 
Czas narastania zwiększonego przepływu wynosi zwykle od 15 do 30 minut. 
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Rys. 5.5. Przykłady hydropików niewielkiego zbiornika w Krempnej na Wisłoce  

  [www.pogodynka.pl, 2012] 
 
Wpływ tak silnie odkształconego reżimu wodnego na zbiorowiska organizmów wodnych 

i nadbrzeżnych jest zwykle drastyczny, ponieważ organizmy nie mają wystarczająco dużo czasu 
na zareagowanie na te nagłe zmiany. Fluktuacje zrzutu wody wpływają na jakość fizyczną siedlisk, 
a w konsekwencji nakładają ogromne ograniczenia warunków życia organizmów. Sztuczny wzrost 
przepływu prowadzi do hydraulicznych efektów, takich jak erozja lub intensyfikacja dryftu. 
Po przejściu szczytu przepływu, w okresie przepływu niskiego, organizmy wyrzucone na brzeg 
lub do małych zagłębień giną z powodu wysuszenia. Ten efekt jest szczególnie zauważalny 
w odcinkach rzek, których naturalna morfologia posiada szerokie strefy płytkiej wody 
lub w drugorzędowych strumieniach, które mogą być przerwane podczas niskiego przepływu. 
Jakkolwiek istnieje literatura dotycząca środowiskowych skutków hydropików, to brakuje informacji 
o sposobach łagodzenia ich skutków.  
Wpływ na bentos 

Zrzut przydennej wody ze zbiorników powoduje dwie asynchroniczne fale: przepływu i zmian 
temperatury. Schłodzenie wody o 3-4o C w sezonie letnim lub podwyższenie o 2-3oC w zimie 
w tempie około 0,25°C/min powoduje trzy do pięciokrotne zwiększenie dryftu bezkręgowców 
dennych. Szczególnie silnie reagują larwy Chironomidae, Simuliidae i Baetidae, [Carolli i in., 2011]. 
W długich okresach prowadzi to do zmian rozmieszczenia zbiorowisk dennych. Hydropiki modyfikują 
strefowe rozmieszczenie bentosu wzdłuż rzeki. W pobliżu miejsca zrzutu wód notowano brak kilku 
gatunków [Céréghino i in., 2002]. Niektóre gatunki początkowo odporniejsze na siły ścinające 
zaczynają dryf z opóźnieniem rzędu 500 minut [Bruno i in., 2010]. Większość taksonów spłukiwanych 
falą wezbrania jest związana z glonami i rumoszem organicznym wymywanym narastającym zrzutem 
wody. W naturalnych warunkach górskich rzek i potoków najbardziej przydatna dla Ephemeroptera, 
Plecoptera, Trichoptera głębokość wody to 30-90 cm i szybkość prądu 0,25 do 0,9 m/s, [Gorea i in., 
2001]. Hydropiki niszczą te optymalne warunki w czasie trwania takiego wezbrania. 

Wpływ hydropików wielkości 5 do 15 m3/s na populacje jętek jest najsilniejszy dla Rhithrogena 
semicolorata, R. sp. gr. hercynia, R. kimminsi, Baetis alpinus, B. rhodani, Ephemerella ignita. 
Przejawia się to w niższej biomasie, a polega na wypłukiwaniu zwierząt z siedliska. Skutki 
wypłukiwania były obserwowane na dystansie około 700 metrów poniżej hydroelektrowni. 
Najsilniejszy efekt katastroficznego wypłukiwania występował, gdy wielkość zrzutu była 4 razy 
większa od naturalnego przepływu, [Céréghino i Lavandier, 1998]. Oczywiście większe hydropiki będą 
oddziaływały znacznie silniej i na dłuższym dystansie niż w tej badanej rzece. 

Przeglądu wpływu regulacji na jętki dokonali Brittain i Saltveit, [1989]. Autorzy konkludują, 
że zwiększenie stabilności termicznej zmniejsza średnią liczbę gatunków jętek, ale często wzrasta 
ich liczebność oraz, że duże fluktuacje przepływu i szybkości prądu prowadzą do zmniejszenia 
zagęszczenia zwierząt i ich bogactwa gatunkowego. 
 



 

 98 

Wpływ na ryby 
Hydropiki powodują wymarcie lokalnych populacji diadromicznych ryb [Philippart i in., 1988; 

1994] i spadek liczebności gatunków potamodromicznych, jak np. brzana (Barbus barbus). 
Obserwacje znakowanych dużych brzan w rzece poddawanej hydropikom wykazały, że w zimie 
brzany trzymały się głównego nurtu rzeki i nie migrowały. Na wiosnę część osobników podeszła 
ok. 200 m w górę rzeki, podczas gdy inne osobniki spłynęły ok. 2,6 km w dół rzeki do tarlisk. Średni 
roczny zakres  rewiru (home range) wynosił 1,5 km w jednym miejscu rzeki (1,05-4,0 km), i 125 km 
w innym (5,9-27,3 km) [De Vocht, Baras, 2005]. 

Hvidsten [1985] przytacza duże straty młodocianych form łososia atlantyckiego Salmo salar 
w wieku do 1 roku (0+) w wyniku hydropików od 30 m3/s do 110 m3/s na rzece Nidelva w Norwegii. 
Młode łososiowate (łosoś Salmo salar, pstrąg źródlany Salvelinus fontinalis) często czekają z ucieczką, 
aż wynurzy się ich płetwa grzbietowa z wody i nie zawsze ucieczka na głębszą wodę staje się możliwa, 
[Saltveit i in., 2001].  

Tempo redukcji przepływu (i w konsekwencji głębokości rzeki) w zakresie od 0,3 do 1,4 cm/min 
nie prowadzi do redukcji ilości wyrzuconych ryb. Dopiero obniżenie czasu redukcji przepływu 
z 70 m3/s do 30 m3/s do ponad 2,5 godzin zmniejszało straty narybku łososia na kamieńcach 
rzecznych, [Halleraker i in., 1999]. 

Augustyn i in., [2006] tak opisują skutki przepływów pulsacyjnych poniżej wyrównawczego 
zbiornika w Sromowcach Wyżnych poniżej Czorsztyna: „od maja do października każdego roku 
przepływy wód są regulowane w zakresie od 9 m3/s w nocy do 25–45 m3/s w okresie spływu tratwami 
flisackimi Przełomem Pienińskim. W ciągu 30 minut dochodzi do zmian poziomu lustra wody w pionie 
do 60 cm i 2–6 m na ławicach żwirowych w poziomie”. Szybkim zmianom przepływów i stanów wody 
nie są w stanie przeciwstawić się stadia juwenilne (narybek) ryb rzecznych, które zasiedlają  
przybrzeżne strefy rzeki bezpośrednio połączone lub oddzielone płyciznami od zasadniczego nurtu”. 
Strefy te noszą nazwę „martwych” (dead zone) ze względu na ryzyko utraty łączności z korytem 
głównym lub osuszenia. Szczególną wrażliwość na szybkie zmiany poziomów wody wykazuje narybek 
lipienia. Badania prowadzone przez Gaudin i Sempeski [2001] wykazały, że wrażliwość ta wynika 
z behawioru stadiów młodocianych, które w dzień zajmują głębsze miejsca z szybszym prądem, gdzie 
aktywnie pobierają pokarm, a w nocy przemieszczają się do płytszych miejsc z wolniejszym nurtem, 
gdzie odpoczywają. 
Wpływ na lądowe zbiorowiska brzegowe 

Wahania poziomu wody poniżej zrzutów wpływają również na faunę brzegów, pozostającą pod 
silnym ryzykiem zagrożenia gwałtownie wzbierająca wodą. Szczyt prędkości – w fazie przyrostu 
zrzutu, wyrażony, jako procent zrzutu chwilowego - jest bardzo wysoki w pobliżu miejsca zrzutu 
(w praktyce – wylotu z turbin) – około 59 %,  a dalej stopniowo maleje na dystansie nawet ponad 
50 km lub więcej w zależności od wielkości zrzutu i rzeki. Skutki takich gwałtownych zrzutów wody 
badano pod tym kątem na populacje chrząszczy na brzegach Mozy. Na piaszczystych łachach 
stwierdzono występowanie 71 gatunków chrząszczy. W zbiorowiskach chrząszczy wydzielono dwie 
grupy różniące się wrażliwością na przybór wód. Pierwsza grupa chrząszczy wrażliwych to gatunki: 
Bembidion testaceum, B. decorum, B. punctulatum i Panagaeus bipustulatus. Ich główną cechą jest 
mały rozmiar ciała, brak lub słabo rozwinięte skrzydła, co czyni je wrażliwymi na gwałtowny przybór 
wód. Do drugiej grupy należą chrząszcze Bembidion lampros i Amara aenea  preferujące środowisko 
heterogeniczne i specyficzne miejsca o określonej proporcja szerokości do głębokości rzeki.. 
Te gatunki wykazują słabsze preferencje siedliskowe, nie są gatunkami ściśle kserofilnymi i wybierają 
większe łachy żwirowe oferujące więcej ukryć w czasie przejścia piku. Trzydziestoprocentowy 
przyrost zrzutu na godzinę jest krytyczny dla chrząszczy Harpalus affinis i Bembidion decorum [Looy 
i in., 2007]. Konkludując, niezależnie od wrażliwości danej grupy stawonogów na gwałtowne wzrosty 
przepływów, zrzuty wody z elektrowni zmniejszają istotnie ilość stawonogów w strefie brzegowej. 
Natomiast na bogactwo gatunkowe stawonogów negatywnie wpływają zarówno odpływy  pulsacyjne 
jak i roboty regulacyjne w korycie. Miejsca, które podlegają takim wpływom są pozbawione 
stawonogów [Paetzold i in. 2008]. Wrażliwość na te oddziaływania jest różna u różnych gatunków. 
Na kanalizowanie koryt silnie reagują pająki, które zmniejszają i liczebność i liczbę gatunków. Kusaki 
(Staphylinidae) redukują swą liczebność i bogactwo gatunkowe pod wpływem hydropików, natomiast 
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nie pod wpływem kanalizowania. Pająki i kusaki są czułymi wskaźnikami skutków ekologicznych 
wszelkich zmian hydromorfologicznych.  

 
5.4. Możliwe skutki społeczno - gospodarcze 

W sytuacjach niedoboru przepływu w rzece mogą wystąpić konflikty powodowane 
wcześniejszym zagospodarowaniem przepływu dyspozycyjnego lub innymi interesami użytkowników. 
Z praktyki znane są przykłady, gdy jeden użytkownik wykorzystuje 100 % płynącej w potoku wody 
np. do naśnieżania stoków narciarskich. Ujęcia wody również mogą uczynić inwestycję nieopłacalną 
z powodu zmniejszenia przepływu dyspozycyjnego. Niemal wszystkie wody powierzchniowe 
są wydzierżawione i mają swoich użytkowników rybackich. W interesie tych użytkowników leży 
racjonalna gospodarka rybacka, którą mają zapisaną w umowach i operatach rybackich. Wszelkie 
inwestycje ingerujące w środowisko wodne są zawsze negatywne dla tego środowiska i naruszają 
interesy użytkowników rybackich.   

Możliwe są również konflikty z rolnikami lub innymi użytkownikami przyległych terenów. Aluwia 
rzeczne są tworami łatwo przepuszczającymi wodę i każde podpiętrzenie zmieni stosunki wodne 
wzdłuż podpiętrzonego odcinka rzeki. Raz może to być dla tych użytkowników korzystne, innym 
razem - nie. Jeśli w terenie przyległym do podpiętrzenia będą uprawy rolnicze a aluwia niezbyt 
dobrze przepuszczalne, stosunki wodne mogą ulec poprawie. Jeśli aluwia będą łatwo przepuszczalne 
teren przyległy może zostać podtopiony, co radykalnie zmieni roślinność w kierunku gatunków 
mokradłowych. Podpiętrzenie w podgórskim potoku w wąskiej dolinie o kształcie V z brzegami 
skalnymi będzie dla sąsiednich terenów obojętne. Ponieważ aluwia zwykle stanowią piaski i pyły, 
częściej należy się spodziewać jednak negatywnego wpływu w rejonie pozostającym w zasięgu cofki. 

Budynek elektrowni, a nawet samo przegrodzenie rzeki dodatkowym progiem, niezależnie 
od tego, czy ze składaną powłoką czy bez, zawsze może w okresie wezbrań dodatkowo podwyższać 
rzędną wysokiej wody. Dlatego wśród rozpatrywanych oddziaływań należy uwzględnić wzrost ryzyka 
powodziowego. Operatorzy zbiorników z reguły starają się utrzymywać wysoki stan piętrzenia, 
aby wydajniej produkować prąd. Rezerwa powodziowa takich zbiorników pełniących funkcję 
energetyczną jest wtedy znikoma. Przy gwałtownych opadach pełny zbiornik nie jest w stanie ściąć 
kulminacji przepływu, bo nie ma rezerwy powodziowej. Zbiornikowi grozi wtedy przelanie, a to z kolei 
może doprowadzić do rozmycia części ziemnej zapory i katastrofy. Sytuację ratuje się gwałtownym 
awaryjnym opróżnianiem zbiornika. Takie sytuacje miały miejsce wielokrotnie, np. na zbiorniku 
Wióry, Dobczyce, Rożnów i innych, a praktycznie podczas każdej powodzi relacjonowane 
są zniszczenia na małych zbiornikach.  

Rzeki atrakcyjne dla inwestorów MEW mają również duże znaczenie rekreacyjne, jako miejsca 
uprawiania kajakarstwa oraz wędkarstwa. Powstanie elektrowni zazwyczaj powoduje upośledzenie 
tych funkcji.  
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6. Kryteria oceny lokalizacji MEW 

6.1. Podstawy merytoryczne 
Rozwój energetyki wodnej stał się w ostatnim okresie przedmiotem ożywionej dyskusji 

na poziomie Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach członkowskich. Jej przyczyną jest 
zidentyfikowanie rozbieżności pomiędzy celami Dyrektywy OZE a środowiskowymi celami Ramowej 
Dyrektywy Wodnej. Dodatkowo nakłada się na to przyjęte przez UE zobowiązanie powstrzymania 
degradacji różnorodności biologicznej, którego narzędziami są m.in. Dyrektywa Ptasia i Siedliskowa. 
Intensyfikacja działań na rzecz powstrzymania zmian klimatu z jednej strony oraz obowiązek ochrony 
ekosystemów wodnych i powstrzymania degradacji bioróżnorodności z drugiej, spowodowały 
konieczność poszukiwania rozwiązań kompromisowych.  

Z uwagi na coraz liczniejsze dowody negatywnego wpływu elektrowni wodnych na środowisko 
[np. World Commission on Dams, 2000, Jansson, 2002], energetyka wodna została uznana za jedną 
z głównych przyczyn degradacji hydromorfologicznych rzek i tym samym istotną przeszkodę 
w osiągnięciu środowiskowych celów RDW [European Commission, 2006]. Dlatego w ramach 
Wspólnej Strategii Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej dziedzinie tej poświęcono sporo uwagi – 
odbyły się 2 warsztaty dedykowane wyłącznie relacjom pomiędzy hydroenergetyką a Ramową 
Dyrektywą Wodną - w Berlinie w 2007 roku i w Brukseli w 2011, powstały liczne dokumenty [CIRCA 
Europa, 2012]. 

Spośród wniosków ze spotkania w Berlinie, w kontekście niniejszych wytycznych, należy zwrócić 
uwagę na następujące [European Commission, 2007] : 

 należy wdrożyć mechanizmy planowania strategicznego dotyczącego lokalizacji elektrowni 
wodnych i identyfikacji obszarów korzystnych dla rozwoju energetyki wodnej; 

 w planowaniu lokalizacji EW należy uwzględnić kryteria środowiskowe oraz 
społecznoekonomiczne, w tym interesy innych użytkowników wód oraz możliwe skutki zmian 
klimatu, koncentrując się na całym dorzeczu, a nie tylko konkretnym miejscu; 

 dla potrzeb rozwoju energetyki wodnej należy w oparciu o jasne kryteria rozróżnić przynajmniej 
3 kategorie obszarów: odpowiednie, mniej korzystne i niekorzystne; 

 wielkość elektrowni nie ma znaczenia, liczą się ocena skutków danej lokalizacji oraz znaczenie 
nowej siłowni dla ochrony klimatu; 

 wśród kryteriów środowiskowych za najważniejsze uznano ciągłość podłużną, w szczególności 
dla ichtiofauny oraz łączność poprzeczną (koryta z doliną), zapewnienie dynamiki przepływu 
uwzględniającej uwarunkowania lokalne; 

 środki łagodzące i kompensujące dotyczyć powinny m.in. ograniczenia skutków przepływu 
pulsacyjnego; budowy urządzeń służących migracji ryb; 

 rozpatrując skutki środowiskowe należy uwzględniać historyczne szlaki ryb wędrownych oraz 
ryzyko tworzenia warunków dla rozwoju obcych gatunków inwazyjnych. 
Z kolei uczestnicy warsztatów w Brukseli zwrócili uwagę na konieczność: 

  włączenia procesu planowania elektrowni wodnych do planów gospodarowania wodą 
w dorzeczach; 

 uwzględniania celów sieci Natura 2000 i innych polityk UE; 

 dostarczenia potencjalnym inwestorom informacji o tym, czy dana lokalizacja wiąże się z dużym 
czy małym ryzykiem uzyskania niezbędnych decyzji; 

 analizowania skumulowanych oddziaływań ze strony wielu małych inwestycji; 

 poddania planowanych inwestycji ocenie stosowalności art. 4 ust. 7 RDW; 
We wnioskach z warsztatów w Brukseli podkreślono m.in., że przedsięwzięcie 

hydroenergetyczne  nie może zostać automatycznie uznana z inwestycję spełniającą kryterium 
nadrzędnego interesu publicznego tylko dlatego, że służy produkcji energii odnawialnej, a nawet 
małe instalacje mogą znacząco oddziaływać na ekosystem wodny, szczególnie z uwagi na niewłaściwą 
lokalizację lub brak środków łagodzących [European Commission, 2011a]. 

Warto również przytoczyć stanowisko Dyrektorów Wodnych, przyjęte podczas nieformalnego 
spotkania w 2010 roku w Segowii [European Commission, 2010]. Dla zapewnienia osiągnięcia 
środowiskowych celów RDW Dyrektorzy proponowali, aby w oparciu o dialog z różnymi instytucjami, 
interesariuszami i ekologicznymi organizacjami pozarządowymi określić obszary „no-go” (tzn. takie, 
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w których energetyka wodna nie będzie rozwijana). Zwracali również uwagę na następujące 
zagadnienia: 

 modernizacja i zwiększenie mocy istniejących instalacji może ograniczyć presję na nowe 
lokalizacje dla EW; 

 rozwojowi energetyki wodnej powinna towarzyszyć poprawa ekologicznej jakości wód poprzez 
wprowadzenie jasnych standardów środowiskowych dla nowych i istniejących elektrowni, 
w szczególności zapewniających drożność dla migracji ryb i minimalny przepływ ekologiczny; 

 dla wszystkich inwestycji należy przeprowadzić analizę kosztów i korzyści, biorąc pod uwagę m.in. 
społeczne i środowiskowe koszty pogorszenia stanu wód; 

 wielkość inwestycji nie powinna mieć wpływu na podjęte decyzje – jedynym kryterium jest 
spełnienie warunków odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych, wynikających z art. 4 
ust. 7 RDW; 
Druga grupa dokumentów, mających wpływ na zestaw zaproponowanych kryteriów, 

to dokumenty krajów członkowskich, powstałe jako odpowiedź na ustalenia i wytyczne przyjęte 
na poziomie UE. Mogą one mieć charakter zaleceń, tak jak to jest w przypadku regionu alpejskiego, 
albo konkretnych ścieżek decyzyjnych, jak w Szkocji.  

W wytycznych alpejskich dotyczących MEW [Platform Water Management in the Alps, 2011] 
zaleca się w pierwszym rzędzie porównać potencjał hydroenergetyczny z walorami przyrodniczymi 
i krajobrazowymi konkretnej lokalizacji. Za korzystne lokalizacje dla nowych MEW uznane są te, które 
charakteryzują się średnim lub wysokim potencjałem hydroenergetycznym, przy co najwyżej średnich 
walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Z lokalizacji MEW automatycznie wyłączone są wszystkie 
obszary, w których taka działalność jest zabroniona prawem. W drugim etapie  ocenie powinny 
podlegać takie elementy jak bilans energetyczny (stosunek wyprodukowanej energii 
do energetycznych nakładów na inwestycję), koszt produkcji 1 kWh energii, procentowe 
wykorzystanie potencjału energetycznego po zagwarantowaniu przepływu ekologicznego, 
oddziaływania środowiskowe w górę i w dół cieku, działania minimalizujące, zgodność z założeniami 
planowania przestrzennego, skutki społeczne – kolizje z innymi użytkownikami wód, wpływ 
na turystkę. 

Podobnie skonstruowane są norweskie wytyczne dotyczące MEW [European Commission DG 
Environment, 2011]. O ile dla dużych inwestycji jednoznacznie określono na poziomie krajowym 
obszary „go”, warunkowo „go” i „no-go”, o tyle dla MEW regionalne Master Plany mają charakter 
zaleceń. Przed wydaniem decyzji ocenia się walory rzek i możliwe konflikty inwestycji z wartościami 
krajobrazowymi, różnorodnością biologiczną, rekreacją i połowami łososia. Pod uwagę brane 
są również kwestie ekonomiczne - w Norwegii za ekonomicznie uzasadnione uznaje się te MEW, 
w których koszt wyprodukowania 1 kWh energii nie przekracza 0,38 EUR (ok. 1,6 PLN). Specjalną 
uwagę poświęca się wodom istotnym dla zachowania populacji łososia. Krajowy system wód 
„łososiowych” ustanowiony przez Parlament obejmuje 52 rzeki i 29 fiordów. Dodatkowo, 388 rzek 
lub odcinków objętych jest zakazem zabudowy hydroenergetycznej [European Commission DG 
Environment, 2011]. Należy przy tym pamiętać, że stopień wykorzystania hydroenergetycznego rzek 
w Norwegii jest znacznie większy niż w Polsce, co wynika głównie z ich nieporównanie większego 
potencjału hydroenergetycznego. Ponadto, znaczne odcinki norweskich rzek i potoków z powodu 
dużych spadków (wodospadów) nigdy nie były zasiedlone przez żadne ryby, więc zlokalizowane tam 
elektrownie na tę grupę zwierząt nie oddziałują. 

Spośród rozwiązań poszczególnych krajów UE bardzo interesujące i godne naśladowania są 
rozwiązania dotyczące MEW stosowane przez poszczególne agencje ds. środowiska w Wielkiej 
Brytanii. Dokumenty opracowane w ostatnich latach przez Environment Agency [Environment 
Agency, 2005, 2008, 2009, 2010], Scottish Environment Protection Agency [SEPA, 2005, 2010] 
i Northern Ireland Environment Agency [NIEA, 2011] zawierają precyzyjne informacje dla inwestorów 
dotyczące koniecznych dokumentów oraz przebiegu procesu decyzyjnego poprzedzającego wydanie 
zezwolenia na realizację MEW. Czekające na zatwierdzenie wytyczne szkockie zawierają listę bardzo 
szczegółowych pytań, odpowiadając na które inwestor jest w stanie ocenić, czy jego projekt 
ma szansę na uzyskanie potrzebnych zezwoleń. Pytania dotyczą parametrów samego przedsięwzięcia 
(np. spodziewana wielkość produkcji energii), jego lokalizacji, prognozowanych oddziaływań 
i proponowanych środków łagodzących [SEPA, 2010]. Natomiast wytyczne dla Anglii i Walii 
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[Environment Agency, 2009] zawierają listę sprawdzającą, zawierającą wymagania, jakie muszą 
spełnić inwestorzy przed otrzymaniem decyzji wymaganych dla uruchomienia elektrowni: 

 zasoby wodne: 

 czy elektrownia wykorzystuje cały przepływ, 

 czy piętrzenie istnieje, i czy planowane jest jego podwyższenie, 

 czy istnieje kanał derywacyjny i jaz rozdzielający, 

 czy elektrownia wpłynie na dotychczasowych użytkowników wód; 

 ochrona przyrody: 

 oddziaływanie elektrowni na różne obszary i gatunki chronione, w tym obszary Natura 2000, 

 informacja o przeprowadzonych badaniach terenowych; 

 fizyczna i chemiczna jakość wody: 

 czy pobrana woda zostaje zwrócona do tego samego cieku, 

 wpływ elektrowni na istotny wzrost trofii i mętności wody, 

 czy są dane na temat jakości wody w cieku w zasięgu inwestycji; 

 biologiczna jakość wody: 

 czy rozpoznana jest biologiczna jakość wody, 

 czy elektrownia spowoduje degradację zespołu bezkręgowców wodnych, 

 czy Agencja posiada wyniki badań roślinności cieku, 

 czy planowane zmiany przepływu mogą spowodować znaczące zmiany wśród roślinności; 

 rybactwo: 

 czy Agencja posiada dane dotyczące składu gatunkowego ichtiofauny, 

 czy rzeka ma znaczenie dla dwu- i jedno-środowiskowych ryb łososiowatych, minogów, 
węgorza, innych gatunków rzecznych o znaczeniu wędkarskim, 

 czy piętrzenie zaopatrzone jest w efektywne urządzenie umożliwiające wędrówkę ryb w górę 
rzeki, 

 czy elektrownia nie spowoduje zakłóceń dla wędrówek w dół i w górę rzeki, 

 czy zamontowane kraty spełniają swoją rolę, 

 czy elektrownia oddziałuje na tarliska i miejsca wzrostu młodocianych stadiów ryb, 

 czy elektrownia ma wpływ na wędkarskie wykorzystanie cieku, 

 ryzyko powodziowe: 

 czy planowana MEW ogranicza przepływ na skutek spowolnienia nurtu lub powstania 
budowli zmniejszających przekrój koryta, 

 czy inwestycja zakłada modyfikacje istniejących albo budowę nowych budowli 
hydrotechnicznych (jazy, zapory, przepusty) lub wpłynie negatywnie na istniejące budowle 
przeciwpowodziowe, 

 czy zakłada się budowę nowego koryta lub modyfikacje koryta istniejącego, 

 czy planuje się pogłębienie koryta, 

 czy elektrownia wpłynie negatywnie na retencję dolinową, 

 czy inwestycja zakłada budowę zbiornika o pojemności min. 25 tys. m3, 

 czy skumulowany efekt inwestycji zwiększy ryzyko powodziowe lub negatywnie wpłynie na 
spływ powierzchniowy; 

 żegluga: 

 czy inwestycja zmniejszy głębokości tranzytowe powyżej lub poniżej, 

 czy elektrownia pogorszy warunki korzystania z rzeki przez innych użytkowników 
(kajakarstwo) lub ograniczy dostępność wody dla śluzowania jednostek przy niskich 
przepływach. 

Wszystkie trzy agencje zwracają uwagę potencjalnych inwestorów na konieczność rozpatrywania 
oddziaływań skumulowanych.  

W Polsce na zamówienie KZGW wykonano opracowanie dotyczące drożności rzek dla wędrówek 
ryb [Błachuta i in. 2010], które zawiera m.in. listę rzek, których ciągłość jest kluczowa dla zachowania 
populacji ryb. Są to: Słupia, Łupawa, Łeba, Reda, Drwęca, Wisła, Narew, San, Wisłok, Wisłoka 
Dunajec, Raba, Skawa, Soła, Wieprza, Grabowa, Rega, Parsęta, Noteć, Gwda, Drawa, Odra, Nysa 
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Łużycka, Bóbr, Kwisa, Kaczawa, Nysa Kłodzka, Biała Lądecka. Wszystkie te rzeki są wskazywane 
w pierwszej kolejności do udrożnienia. Budowa kolejnych barier jest tam z oczywistych powodów 
niewskazana. Potrzeba zdefiniowania listy rzek, które powinny być chronione przed zabudową 
hydrotechniczną pojawiają się również w projektach dokumentów strategicznych dotyczących 
gospodarki wodnej. 

Ostatnią grupą dokumentów, które przeanalizowane na potrzeby opracowania listy kryteriów 
mających zastosowanie w warunkach polskich, są systemy nadawania certyfikatów 
zielonej/ekologicznej energii. Ich przegląd można znaleźć w publikacjach Willstedt i Burger [2006] 
oraz  Engla i Jelonka [2010]. Najważniejszymi z punktu widzenia zachowania/przywrócenia dobrego 
stanu wód lub najczęściej analizowanymi czynnikami podczas nadawania certyfikatów są: 

 zagrożenia dla populacji i siedlisk ryb, w tym śmiertelność w turbinach; 

 wpływ na zmiany poziomu wody; 

 bilans dopływu i odpływu; 

 zakłócenia dynamiki przepływu, ograniczenie przepływu w korycie na skutek derywacji, przepływ 
pulsacyjny; 

 łączność koryta z terenami zalewowymi; 

 ciągłość podłużna, w tym zachowanie transportu rumowiska i drożność dla wędrówek ryb w dół 
i w górę rzeki;  

 temperatura i skład chemiczny wody; 

 oddziaływania skumulowane z innymi przedsięwzięciami. 
 
6.2 Ocena przedsięwzięcia 

Zaprezentowany system oceny MEW nie przesądza jednoznacznie o tym, czy dana inwestycja 
może być realizowana, czy nie. Ma w zamyśle raczej charakter oceny wstępnej, pomagającej 
odpowiedzieć na pytanie, czy elektrownia w proponowanym kształcie, w danej lokalizacji, wiążącej 
się z określonymi uwarunkowaniami ma szanse uzyskać stosowne pozwolenia i czy konieczność 
zapewnienia rozległego zakresu minimalizacji i kompensacji przyrodniczych nie spowoduje 
znaczącego spadku opłacalności inwestycji. Proponowana ocena składa się z szeregu list 
sprawdzających dotyczących różnych zagadnień, poczynając od kompletności pozyskanych danych 
wyjściowych, po ocenę działań łagodzących skutki inwestycji dla ichtiofauny. 

Zestaw kryteriów oceniających powstał na podstawie analizy oddziaływań MEW omówionych 
w rozdziale 5 oraz w oparciu o przedstawione w rozdziale 6.1 wytyczne oraz zalecenia, a także 
systemy certyfikacji, z uwzględnieniem polskiej specyfiki.  

6.2.1. Informacje wyjściowe 
Dla oceny możliwości budowy MEW w danej lokalizacji należy w pierwszym rzędzie zestawić 

wszystkie informacje, które dla przeprowadzenia takiej oceny są niezbędne. Najczęstszy błąd 
popełniany przez inwestorów to rozpoczęcie procesu inwestycyjnego od uzyskania prawa własności 
gruntu i zamówienie koncepcji lub projektu elektrowni. Po zainwestowaniu pewnych środków trudno 
jest przerwać prace, nawet, jeśli okaże się, że warunki hydrologiczne są niesprzyjające, istnieje duże 
ryzyko konfliktu z innymi użytkownikami lub inwestycja nie może być zrealizowana z uwagi na 
uwarunkowania środowiskowe. Dostęp do większości informacji jest bezpłatny. Jedynie pozyskanie 
dane hydrologicznych wiąże się z kosztami, ale akurat dysponowanie tymi danymi jest kluczowe dla 
oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, więc ich posiadanie jest w interesie inwestora. 
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Tab. 6.1. Informacje wyjściowe 
Rodzaj informacji Szczegółowy opis Uwagi, uzasadnienie, źródła danych 

Jakość wody (patrz 
również niżej – „Dane 
morfologiczne”) 

Stan ekologiczny i fizyko-chemiczny 
jednolitej części wód, w szczególności 
ciągłość podłużna, procesy fluwialne, 
warunki termiczne i trofia wody. Status 
jednolitej części wód - zakwalifikowanie 
odcinka jako silnie zmienionej części wód*, 
stan docelowy. 

Informacje w planach gospodarowania 
wodami na obszarze dorzeczy; RZGW, 
GIOŚ i WIOŚ. 

Dane hydrologiczne Dane dotyczące przepływów dziennych z 
ostatniego dziesięciolecia (jako absolutne 
minimum - hydrogramy dla roku 
przeciętnego, suchego i mokrego), krzywa 
konsumcyjna przepływów, przepływy 
charakterystyczne, przepływy 
prawdopodobne (tzw. krzywe 
prawdopodobieństwa przekroczenia 
przepływów minimalnych 
i maksymalnych), przepływy o określonym 
czasie trwania (tzw. krzywe sum czasu 
trwania przepływów). 
Analiza dotychczasowych zjawisk 
ekstremalnych (cykliczność, charakter, 
tendencja/trend) z okresu min. 50-lecia – 
wezbrania (powodzie) oraz niżówki (susze 
hydrologiczne). 

Najczęściej popełniany błąd to 
ograniczenie się do uzyskania 
przepływów 
charakterystycznych - SSQ, SNQ, SWQ, 
Q1%, albo starszych danych z okresu, 
kiedy były publikowane przez IMGW. 
Konieczność dysponowania 
najnowszymi danymi wynika 
z możliwych zmian naturalnych (skutki 
zmian klimatu) oraz zmian 
wynikających z działalności ludzkiej 
(przekształcenia w zlewni, zmienione 
pobory, zmiana warunków odpływu). 
Analiza danych hydrologicznych 
pozwoli na ocenę dynamiki reżimu 
hydrologicznego (wezbrania/niżówki) 
stanowiących tło dla oceny możliwych 
zagrożeń. 
IMGW, operaty wodno-prawne 

Dane morfologiczne: 
- charakterystyka 
koryta i doliny rzeki, 
- charakterystyka 
zlewni; 
inne piętrzenia (w tym 
MEW) na rzece i 
dopływach 

Charakter koryta: naturalne czy 
uregulowane, krętość.  
Budowa koryta. 
Istniejące stopnie wodne w aspekcie 
ciągłości morfologicznej rzeki (m. in. 
transport rumowiska) oraz zmian w 
korycie (zmiany spadku – progi 
stabilizujące). 
Dopływy powyżej i poniżej planowanej 
lokalizacji MEW. 
Charakter, ukształtowanie i budowa doliny 
oraz zlewni. 
Łączność hydrauliczna rzeki i doliny. 

Charakterystyka morfologiczna koryta 
i doliny rzeki stanowi „tło” dla 
potencjalnej inwestycji, pozwalając na 
określenie rodzaju i zakresu zmian, 
jakie nastąpią w parametrach 
morfologicznych. 
RZGW, wizje terenowe. 

Stan urządzeń 
(dotyczy istniejących 
piętrzeń) 

W jakim stanie technicznym jest budowla 
piętrząca, czy spełnia jakieś funkcje, jeśli 
tak, to jakie? 
Czy kanał derywacyjny jest czynny? 

Część piętrzeń i kanałów 
derywacyjnych istnieje wyłącznie na 
mapach i w ewidencji. W praktyce 
wiele piętrzeń jest tak 
zdegradowanych, że ich ostateczna 
likwidacja nie stanowi żadnego 
problemu, a ich odbudowa oznacza w 
praktyce powstanie nowej bariery 
poprzecznej. 
RZGW, wizje terenowe 

Otoczenie inwestycji 
i użytkownicy 

Ustalenia MPZP i SUKZP. Pozwolenia 
wodno-prawne, w szczególności dotyczące 
komunalnych ujęć wód. 
Inni użytkownicy będący w zasięgu 
oddziaływania MEW. 

MPZP oraz SUKZP mogą zawierać 
wskazania lub ograniczenia dotyczące 
sposobu użytkowania terenu. 
Rozpoznanie dotyczące użytkowników 
powinno dotyczyć nie tylko 
użytkowników budowli piętrzącej, ale 
wszystkich osób fizycznych i prawnych, 
na które MEW może mieć wpływ, 
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Rodzaj informacji Szczegółowy opis Uwagi, uzasadnienie, źródła danych 

również nie mających ważnego 
pozwolenia wodno-prawnego. 
Potencjalne konflikty dotyczą przede 
wszystkich ujęć komunalnych 
i przemysłowych dotkniętych 
okresowo deficytem wody oraz 
operatorów elektrowni, którzy mogą 
znaleźć się w zasięgu oddziaływania 
cofki piętrzenia. 
Dokumenty planistyczne – urzędy 
gmin; dotyczące innych użytkowników 
- RZGW, starostwa powiatowe, urzędy 
marszałkowskie. 

Ochrona 
przeciwpowodziowa 

Status lokalizacji w dokumentach 
dotyczących zarządzania ryzykiem 
powodziowym, informacje o zagrożeniu 
powodzią. 
Analiza przyczyn, przebiegu i skutków  
dotychczasowych powodzi. 
Analiza MPZP, SUKZP i programów 
zarządzania kryzysowego pod kątem 
ochrony przeciwpowodziowej. 

W kwietniu 2012 – obszary na których 
wystąpienie powodzi jest 
prawdopodobne wg dokumentacji 
dotyczącej wstępnej oceny ryzyka 
powodziowego, w późniejszym okresie 
informacje te należy uaktualniać wraz 
z postępem prac nad wdrażaniem 
Dyrektywy Powodziowej. 
Źródłem informacji o zagrożeniu 
powodziowym są dane historyczne 
o występujących wezbraniach. 
RZGW, urzędy gmin, starostwa 
powiatowe, urzędy marszałkowskie, 
wojewódzkie. 

Rekreacja Czy rzeka cieszy się popularnością wśród 
wędkarzy? Jakie ma znaczenie dla turystyki 
kajakowej? Czy funkcja rekreacyjna jest 
wpisana w dokumenty planistyczne? 

Informacji dot. wędkarstwa najlepiej 
zasięgnąć u  użytkownika rybackiego 
(wykaz użytkowników można uzyskać 
z RZGW). 

Różnorodność 
biologiczna i ochrona 
przyrody 

Wszystkie formy ochrony przyrody 
wymienione w ustawie o ochronie 
przyrody, w tym. obowiązujące w nich 
zakazy. 
Obszary Natura 2000 - dotyczy zarówno 
obszarów ustanowionych, jak 
i projektowanych. Poza przebiegiem granic 
ważna jest informacja o siedliskach 
i gatunkach będących przedmiotem 
ochrony, również w obszarach oddalonych 
od planowanej inwestycji w dół lub w górę 
rzeki. Dodatkowo należy rozpatrzyć inne 
obszary cenne przyrodniczo, które 
formalnie nie zostały objęte ochroną. 
Występowanie gatunków i siedlisk 
chronionych, korytarze migracyjne. 
Występujące gatunki ryb, prowadzone 
zabiegi restytucyjne, informacje 
o historycznych szlakach migracyjnych 
gatunków dwuśrodowiskowych.* 
Informacje o występowaniu obrębów 
ochronnych ryb tworzonych na mocy art. 
14 ustawy o rybactwie śródlądowym. 

Granice obszarów* dostępne na 
geoportalu [www.geoportal.gov.pl], 
informacje w RDOŚ, urzędach 
marszałkowskich i urzędach gmin. 
Informacje o przedmiotach ochrony w 
obszarach Natura 2000 – w RDOŚ 
lub/oraz w Standardowych 
Formularzach Danych na stronach 
GDOŚ 
[http://natura2000.gdos.gov.pl/].  
Informacje dotyczące obszarów 
cennych przyrodniczo, a nie objętych 
formalną ochroną do uzyskania 
w RDOŚ lub organizacjach 
pozarządowych (np. dane o Important 
Bird Areas z OTOP [otop.org.pl, 2012], 
o obszarach cennych z uwagi 
na siedliska i gatunki z załączników 
Dyrektywy Siedliskowej - Klub 
Przyrodników [kp.org.pl, 2012]. 
Informacje dotyczące ryb – RZGW 
i użytkownicy rybaccy (operaty 
rybackie – uwaga: część danych 
zawartych w operatach stanowi 
informację poufną i nie może być 
udostępniana). 
Granice  obrębów ochronnych – 
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Rodzaj informacji Szczegółowy opis Uwagi, uzasadnienie, źródła danych 

zarządy województw (urzędy 
marszałkowskie). 

Informacje techniczne 
i technologiczne 
o planowanej MEW 

Rodzaj turbiny, jej parametry, 
przepustowość, analizowane rozwiązania 
konstrukcyjne, inne urządzenia na 
piętrzeniu (jaz, przepust płuczący, 
przepławka, przelew migracyjny, i inne). 
Również zasięg cofki, planowane 
umocnienia brzegów i dna. 

Często zdarza się, że choć inwestycja 
jest znacznie zaawansowana, 
w udostępnianych dokumentach 
inwestor pomija informacje kluczowe 
dla oceny potencjalnych oddziaływań 
przedsięwzięcia, takie jak położenie, 
średnica i prędkość obrotowa turbiny, 
położenie i rozstaw krat od strony 
wody górnej, zasięg cofki, sposób 
rozdziału wody na węźle, 
postępowanie z rumowiskiem, rodzaj 
i parametry planowanej przepławki. 

* informacje dostępne w niniejszym opracowaniu w załącznikach kartograficznych 
 

6.2.2. Ocena oparta o listy sprawdzające 
Wstępna ocena możliwości realizacji przedsięwzięcia składa się z szeregu kroków dotyczących 

różnych aspektów budowy i funkcjonowania MEW, a także środowiska, w którym planowana jest jej 
lokalizacja. Należy podkreślić,  że ocena ma charakter wskaźnikowy i w żaden sposób nie przesądza 
o możliwości realizacji inwestycji. Decydujące będą zawsze decyzje administracyjne wydawane 
na wniosek inwestora, a kluczowe dla tego typu inwestycji są decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach i pozwolenie wodno-prawne. W ocenie zastosowano skalę trójstopniową. 
Ponieważ ocena ma charakter wskaźnikowy, granice pomiędzy poszczególnymi stopniami skali nie 
mogą być określone „sztywno”. Użyte w tabelach 6.2 – 6.6 terminy dotyczące ryzyka podjęcia 
inwestycji oznaczają: 

 Inwestycja wysokiego ryzyka (IWR) - Z uwagi na prognozowane oddziaływania na środowisko 
oraz sprzeczność z celami i założeniami, określonymi w dyrektywach unijnych (m.in. ptasia, 
siedliskowa, RDW, powodziowa, EIA) oraz dokumentach krajowych (m.in. uop, Prawo wodne) 
istnieje znaczące ryzyko nie uzyskania stosownych pozwoleń (decyzji) niezbędnych do realizacji 
przedsięwzięcia i/lub działania niezbędne dla złagodzenia lub skompensowania znaczących 
środowiskowych oddziaływań inwestycji będą bardzo kosztowne, albo niezwykle trudne 
i skomplikowane, jeśli chodzi o wykonalność. Istnieje poważne ryzyko długotrwałego 
postępowania z uwagi na realne zagrożenie odwoływania się stron postępowania do wyższych 
instancji, bądź zaskarżania decyzji do sądów administracyjnych. Uzyskanie oceny „IWR” w każdej 
z grup jest sygnałem dla zmiany lokalizacji, a przynajmniej charakteru (parametrów) 
przedsięwzięcia. Szczególnym ostrzeżeniem dla inwestora powinno być uzyskanie oceny „IWR” 
na listach IA i B oraz w kryteriach 1, 2, 3 i 6 na liście IIIA; 

 Inwestycje średniego ryzyka (IŚR) – Z uwagi na lokalizację lub przyjęte rozwiązanie inwestycja 
może napotkać na „umiarkowane” trudności w procesie decyzyjnym. Przy uzyskaniu takiej oceny 
sugeruje się inwestorowi modyfikację samego przedsięwzięcia oraz poważne zaadresowanie 
możliwych konfliktów z innymi użytkownikami wód, a także liczenie się ze znacznymi kosztami 
działań minimalizujących; 

 Inwestycje niskiego ryzyka (INR) – Inwestorzy przedsięwzięć zakwalifikowanych do tej grupy nie 
powinni napotkać poważnych trudności w uzyskaniu niezbędnych decyzji, szczególnie jeśli ocenę 
taką uzyskają w każdej z trzech kategorii. Trzeba zaznaczyć, że również w stosunku do inwestycji, 
które zostaną wstępnie ocenione, jako „INR”, właściwe organy mogą wymagać pełnej oceny 
oddziaływania na środowisko, opartej o raport ooś. 
 
Na pełną ocenę składa się zestaw pytań dotyczących stanu wód, statusu piętrzenia, planowanych 

urządzeń, aspektów społecznych, gospodarczych i planistycznych, walorów środowiskowych, 
potencjalnych oddziaływań i możliwości eliminacji lub łagodzenia ich skutków, pogrupowanych 
w trzech kategoriach (I, II, III) weryfikowanych w 6 listach sprawdzających (IA, IB i IC, II oraz IIIA i III B). 
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Ocena dla każdej kategorii prowadzona jest niezależnie, tzn. ocenę planowanego przedsięwzięcia 
należy przeprowadzić oddzielnie dla każdej z tych trzech kategorii. 

W pierwszym rzędzie oceniane są skutki, jakie zbudowanie MEW może mieć dla środowiska 
wodnego, a więc dla stanu lub potencjału wód, w rozumieniu RDW. Listy IA, IB i IC mają charakter 
hierarchiczny, tzn. uzyskanie oceny „Inwestycja wysokiego ryzyka” na jakimkolwiek etapie oceny 
kończy ocenę w ramach tej kategorii. Lista sprawdzająca dla kategorii II obejmuje zagadnienia 
planistyczne i społeczno-gospodarcze. Ocenę w ramach tej listy należy przeprowadzić oddzielnie dla 
każdej z 4 grup: zagadnienia planistyczne, ochrona przeciwpowodziowa, oddziaływanie na pobory 
wody, skutki dla rybactwa i rekreacji. Kategoria III dotyczy obszarów chronionych i walorów 
przyrodniczych (lista IIIA), oraz środków łagodzących oddziaływania na ichtiofaunę (IIIB). Obie listy 
w ramach tej kategorii mają charakter hierarchiczny, podobnie jak listy w kategorii I. Oznacza to, 
że uzyskanie oceny „IWR” na jakimkolwiek etapie oceny w zasadzie powinno kończyć ocenę 
w ramach listy. Tym niemniej, inwestor może dodatkowo sprawdzić, jak na przykład inwestycja, która 
jest w konflikcie z celami ochrony obszaru Natura 2000 (IWR w kryterium 3 listy IIIA), oceniona jest 
pod kątem wpływu na chronione gatunki roślin i zwierząt, gatunki ryb o znaczeniu gospodarczym 
i rekreacyjnym.  

Ocenie w zasadzie nie powinny podlegać elektrownie, które planowane są w granicach parków 
narodowych lub rezerwatów przyrody, z uwagi na ustawowe zakazy, wynikające z art. 15 ustawy 
o ochronie przyrody a także lokalizowane w tych parkach krajobrazowych, obszarach chronionego 
krajobrazu i innych formach ochrony obszarowej, w których wprowadzono zakaz budowy takich 
obiektów. Kwestia ta znajduje odzwierciedlenie w treści i komentarzu tab. 6.6. Nie są oceniane 
również turbiny planowane poza powierzchniowymi wodami płynącymi, np. na kanałach ściekowych, 
na kanałach i rurociągach dostarczających wodę na potrzeby wytworzenia dodatkowego prądu 
wabiącego na wejściu do przepławek. 

 
Tab. 6.2. Lista IA. Ekologiczna jakość wód w rozumieniu RDW 

L.p. Kryterium TAK NIE 

1 MEW zlokalizowana w obrębie silnie zmienionej 
części wód (SZCW), wyznaczonej z uwagi na 
zmiany hydromorfologiczne 

Przejdź do 2 Przejdź do listy IB 

2 Przepływ w korycie znaczne odbiega od 
referencyjnego z uwagi na występujące powyżej 
pobory 

Inwestycja wysokiego 
ryzyka  
Przejdź do list II i III 

Przejdź do 3 

3 SZCW ma na długim odcinku charakter żłobu lub 
koryta trapezowego z licznymi budowlami 
poprzecznymi  

Przejdź do 4 Przejdź do listy IB 

4 Potencjał SZCW może być poprawiony w 
dającym się przewidzieć czasie poprzez 
przywrócenie drożności, przynajmniej dla 
wędrówek ryb 

Przejdź do listy IB Inwestycja niskiego 
ryzyka  
Przejdź do listy II 

 
Przyjęto założenie, że wśród silnie zmienionych powierzchniowych wód płynących występuje 

duże zróżnicowanie jeśli chodzi o skalę odkształceń od poziomu referencyjnego. Pewne SZCW mogą 
na skutek podjętych działań renaturyzacyjnych zmienić status na naturalne części wód. Lokalizację 
MEW w korytach faktycznie silnie zdegradowanych, co do których w dającym się przewidzieć czasie 
nie nastąpi poprawa potencjału ekologicznego i które z założenia charakteryzują się niskimi walorami 
przyrodniczymi należy uznać za właściwą. Tym niemniej należy dla pewności sprawdzić inwestycję 
pod kątem ewentualnych przeciwwskazań z uwagi na uwarunkowania społeczno-ekonomiczne (lista 
II). 
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Tab. 6.3. Lista IB. Piętrzenie i jego oddziaływanie na stan lub potencjał wód 
L.p. Kryterium TAK NIE 

1 MEW ze względów technologicznych wymaga 
piętrzenia, stanowiącego przeszkodę poprzeczną 
na całej szerokości cieku 

Przejdź do 2 Inwestycja niskiego 
ryzyka 
Przejdź do list II i III 

2 MEW zlokalizowana jest na istniejącym 
piętrzeniu 

Przejdź do 3 Inwestycja wysokiego 
ryzyka 
Przejdź do list II i III 

3 Piętrzenie istnieje fizycznie (a nie tylko w 
ewidencji) i jest w dobrym stanie technicznym 

Przejdź do 4 Inwestycja wysokiego 
ryzyka 
Przejdź do list II i III 

4 Piętrzenie może zostać zlikwidowane, ponieważ 
nie spełnia pierwotnej funkcji, a jego rozbiórka 
nie stanowi zagrożenia 

Inwestycja wysokiego 
ryzyka 
Przejdź do list II i III 

Przejdź do 5 

5 Piętrzenie bez uszczerbku dla pełnionej 
dotychczas funkcji może być obniżone i 
zmodernizowane dla zapewnienia pełnej 
drożności 

Przejdź do 6 Przejdź do 7 

6 Inwestor akceptuje obniżenie piętrzenia Przejdź do listy IC Inwestycja wysokiego 
ryzyka 
Przejdź do list II i III 

7 Inwestor zakłada możliwość podniesienia 
piętrzenia 

Inwestycja wysokiego 
ryzyka 
Przejdź do list II i III 

Przejdź do listy IC 

 
1. Dostępne technologie umożliwiają lokalizację turbin, które nie wymagają żadnego piętrzenia. 

Przykładem jest austriacka turbina typu Hamanna (Ryc. 4.26). Jeśli nie zajmuje ona całego koryta 
i nie stanowi zagrożenia dla fauny rzecznej, rozwiązanie takie należy uznać za najkorzystniejsze 
dla środowiska.  

2. Budowa nowego piętrzenia zawsze stanowi pogorszenie stanu wód z uwagi na efekt bariery 
poprzecznej i inne oddziaływania. Inwestycja taka powinna zostać zakwalifikowana do grupy 
najwyższego ryzyka, za wyjątkiem sytuacji, gdy piętrzenie jest budowane na zdegradowanym odcinku 
cieku (np. koryto w formie żłobu, koryto z licznymi budowlami poprzecznymi) o statusie sztucznej lub 
silnie zmienionej części wód, bez możliwości przeprowadzenia skutecznej renaturyzacji (patrz lista 
IA).  

3. Spośród zaewidencjonowanych piętrzeń wiele uległo znacznej dekapitalizacji, niektóre 
praktycznie nie stanowią żadnej bariery poprzecznej (fot. 6.1), albo efekt barierowości występuje 
tylko przy niskich przepływach i dotyczy niektórych gatunków ryb. Ich likwidacja nie nastręcza 
żadnych problemów technicznych, ani nie spowoduje perturbacji społecznych czy ekonomicznych. 
Jednakże częstokroć inwestorzy, będący ich właścicielami, albo dzierżawcami próbują je odbudować 
(w praktyce zbudować od nowa) na potrzeby budowy MEW na „istniejącym piętrzeniu”. 

4. Wiele istniejących piętrzeń utraciło pierwotną funkcję i powinny zostać zlikwidowane z uwagi 
na cele środowiskowe RDW. W niektórych lokalizacjach dodatkowo dochodzą cele obszarowych form 
ochrony przyrody, ochrony gatunków i cele obszarów Natura 2000. Dla potrzeb nowych MEW 
w pierwszym rzędzie należy wybierać te piętrzenia, które z uwagi na pełnione funkcje nie mogą być 
zlikwidowane lub zmodernizowane. 

5,6. Zaspokojenie potrzeb dotychczasowych użytkowników często może być realizowane przy 
obniżonym piętrzeniu lub takiej jego przebudowie, która zapewnia pełną ciągłość podłużną, zgodnie 
z celami środowiskowymi RDW. Zaakceptowanie tych warunków przez inwestorów MEW 
nie powoduje pogorszenia, ani nie ogranicza możliwości poprawy stanu wód.  

7. Dla zwiększenia efektywności ekonomicznej inwestycji inwestorzy często zakładają 
podniesienie piętrzenia. Ze względu na koszty, najczęściej stosowane są jazy powłokowe, przy 
których co prawda utrzymywana jest dotychczasowa rzędna progu stałego, ale po podniesieniu 
powłoki wysokość piętrzenia może wzrosnąć nawet trzykrotnie. W sposób oczywisty pogarsza 
to warunki hydromorfologiczne w korycie (dłuższy zasięg cofki, wyższa przeszkoda, pogorszenie 
warunków transportu rumowiska i rumoszu drzewnego). 
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Fot.6.1. Jaz na Szprotawie (widoczny brak efektu barierowości 
 
Tab. 6.4.. Lista IC. Planowane urządzenia, ich parametry i oddziaływania hydromorfologiczne 

L.p. Kryterium TAK NIE 

1 Budowa  MEW wpłynie na pogorszenie 
warunków morfologicznych (głębokość, 
zmienność szerokości, struktura i skład podłoża, 
struktura strefy nadbrzeżnej 

Odkształcenia 
znaczące - Inwestycja 
wysokiego ryzyka.  
Przejdź do list II i III 
Odkształcenia 
nieznaczne - Inwestycja  
co najmniej średniego 
ryzyka Przejdź do 2 

Przejdź do 2 

2 Konstrukcyjnie możliwe są godzinowe lub 
dobowe modyfikacje przepływu poniżej 
piętrzenia w stosunku do hydrogramów 
obrazujących stan naturalny, np. poprzez zmiany 
wysokości piętrzenia 

Modyfikacje 
znaczące - Inwestycja 
wysokiego ryzyka 
Przejdź do list II i III 
Modyfikacje 
niewielkie - Inwestycja 
co najmniej średniego 
ryzyka. Przejdź do 3 

Przejdź do 3 

3 Turbina jest posadowiona bezpośrednio przy 
jazie/stopniu (nie na derywacji) 

Inwestycja niskiego 
ryzyka* 
Przejdź do list II i III 

Przejdź do 4 

4 Spracowana w turbinach woda odprowadzona 
jest do koryta tego samego cieku 

Przejdź do 5 Inwestycja wysokiego 
ryzyka 
Przejdź do list II i III 

5 MEW wykorzystuje istniejący kanał derywacyjny Inwestycja niskiego 
ryzyka* 
Przejdź do list II i III 

Przejdź do 6 
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L.p. Kryterium TAK NIE 

6 Długość derywacji przekracza 500 m Inwestycja wysokiego 
ryzyka 
Przejdź do list II i III 

Przejdź do 7 

7 W starym korycie zapewniony jest przepływ 
nienaruszalny na poziomie Q300, a przełyk 
elektrowni wynosi najwyżej SSQ 

Inwestycja niskiego 
ryzyka* 
Przejdź do list II i III 

Inwestycja wysokiego 
ryzyka 
Przejdź do list II i III 

* średniego, jeśli taka była ocena w punkcie 1 lub 2 
 
1. Podanie uniwersalnych parametrów warunków morfologicznych dla wszystkich cieków nie jest 

możliwe, gdyż mogą być one różne dla różnych typów wód płynących. Należy ocenić możliwe 
odkształcenia w stosunku do warunków referencyjnych dobrego lub bardzo dobrego stanu wód. 
Za odkształcenia znaczące należy uznać takie, które negatywnie wpływają na makrofity, 
makrozoobentos oraz ichtiofaunę, powodując eliminację niektórych gatunków lub zmniejszenie 
liczebności lub powierzchni dostępnych siedlisk. Odkształcenia nieznaczne, to takie, które mogą 
wpływać negatywnie na zagęszczenie (liczebność) organizmów na danym odcinku, ale nie powodują 
zaniku ich siedlisk czy eliminacji pewnych gatunków. 

2. Możliwości zmiany wysokości piętrzenia i magazynowania wody, nawet w krótkim okresie jest 
dodatkowym czynnikiem degradującym ekosystemy rzek. Z zagrożeniem tym mamy do czynienia 
przede wszystkim w przypadku jazów powłokowych. W dotychczasowej praktyce operatorzy 
elektrowni przy jazach powłokowych często magazynują wodę, aby ją wykorzystać w okresach 
szczytu zapotrzebowania na energię (motywem jest wyższa cena wyprodukowanej energii), 
albo dla zapewnienia przepływu startowego, niezbędnego dla uruchomienia turbiny (przy 
przepływach niskich, poniżej przepływu startowego). Podobnie, jak w poprzednim kryterium trudno 
jest je skwantyfikować. Orientacyjnie można oszacować, że modyfikacje nie przekraczające 30% 
hydrogramu referencyjnego (zmniejszenie odpływu o wielkość nie przekraczającą 30% dopływu 
lub zwiększenie odpływu o wartość nie przekraczającą 30% dopływu) są modyfikacjami niewielkimi. 
Wszelkie modyfikacje przekraczające 30% wielkość dopływu powinny być traktowane jako znaczące. 

3. Dla zachowania jakości hydro-morfologicznej dużo korzystniejsze jest zbudowanie elektrowni 
bezpośrednio na piętrzeniu, z krótkimi kanałami doprowadzającymi i odprowadzającymi wodę 
do i z turbin, co powoduje niewielkie zakłócenia przepływu w korycie.  

4. Przerzut spracowanej wody do innej zlewni należy traktować jako oddziaływanie znaczące 
na ekosystem cieku, z którego woda pobierana jest na potrzeby energetyczne. 

5. Wykorzystanie istniejącej derywacji nie zmienia stosunków wodnych i może być traktowane 
jako oddziaływanie mało znaczące. 

6,7. Długi odcinek cieku pozostający pod wpływem MEW jest zjawiskiem niepożądanym, gdyż 
zmiany morfologii, hydrologii i parametrów fizykochemicznych powodują degradację ekosystemu 
na znacznym odcinku. Jeśli odcinek jest krótki, zmiany te są do zaakceptowania, jako mało znaczące 
dla całego systemu, pod warunkiem, że gwarantowane stany i przepływy zapewniają trwanie 
gatunków i siedlisk. Jako parametru w kroku 7 użyto przepływu, choć de facto o zachowaniu 
warunków wodnych gwarantujących niezakłócone trwanie gatunków i siedlisk decydują głębokości, 
prędkości przepływu i stopień uwilgotnienia strefy brzegowej. Dla trwałości ekosystemu decydujący 
jest nie tylko przepływ minimalny (nienaruszalny), ale również dynamika przepływów 
wezbraniowych. Z tego względu założono, że bezpieczny dla ekosystemu pobór wody na potrzeby 
MEW powinien zawierać się pomiędzy Q300 a SSQ. 
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Tab. 6.5. Lista II. Zagadnienia planistyczne i społeczno-gospodarcze 
L.p. Kryterium TAK NIE 

1 Lokalizacja sprzeczna z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego lub 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego  

Inwestycja wysokiego 
ryzyka 
Przejdź do 2  

Przejdź do 2 

2 Obiekty MEW spowodują zakłócenia w 
przepływie wód podczas dużych wezbrań, albo 
MEW zbiornikowa stwarza zagrożenie zakłócenia 
funkcji przeciwpowodziowej zbiornika. 

Inwestycja co najmniej 
średniego ryzyka 
Przejdź do 3 

Przejdź do 4 

3 W zasięgu zagrożenia znajdują się budynki 
mieszkalne i infrastruktura 

Inwestycja wysokiego 
ryzyka 
Przejdź do 4 

Przejdź do 4 

4 Lokalizacja i pobór wody na potrzeby MEW mogą 
spowodować zakłócenia w pracy istniejących 
ujęć lub ryzyko skażenia pobieranej wody lub 
ograniczenie dostępu do wody albo straty 
ekonomiczne dotychczasowych użytkowników 

Inwestycja wysokiego 
ryzyka 
Przejdź do 6 

Przejdź do 5 

5 MEW spowoduje brak możliwości zwiększenia w 
przyszłości ilości wody pobieranej przez 
dotychczasowych lub przyszłych użytkowników 
ujęć komunalnych 

Inwestycja co najmniej 
średniego ryzyka 
Przejdź do 6 

Przejdź do 6 

6 MEW wyłączy z wędkowania lub utrudni 
wędkowanie na istotnym odcinku rzeki, 
intensywnie wykorzystywanym przez wędkarzy 
albo/i uniemożliwi lub utrudni uprawianie 
kajakarstwa na rzece cieszącej się dużą 
popularnością wśród kajakarzy 

Inwestycja średniego 
ryzyka  
Przejdź do listy III 

Inwestycja niskiego 
ryzyka*  
Przejdź do listy III 

* średniego, jeśli taka była ocena w p. 3 lub 5, albo wysokiego, zależnie od oceny w p. 1,3 i 4. 
 
1. Jeśli w MPZP lub SUKZP założono inną funkcję dla miejsca lokalizacji MEW, jej budowa 

w tym miejscu jest sprzeczna z założeniami planistycznymi i wymaga zmiany tych dokumentów. Taka 
zmiana wymaga mocnego uzasadnienia i może być trudna oraz czasochłonna do przeprowadzenia, 
niemniej zgodność z MPZP stanowi warunek konieczny dla uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

2,3. Kryteria 2 i 3 służą ocenie wpływu MEW na ryzyko powodziowe. Ich brzmienie należy 
zmodyfikować w miarę opracowywania map ryzyka i map zagrożenia powodziowego wymaganych 
Dyrektywą Powodziową. Z uwagi na fakt iż obszary na których wystąpienie powodzi jest 
prawdopodobne, określone w dokumentacji dotyczącej wstępnej oceny ryzyka powodziowego, 
obarczone są wysokim ryzykiem niepewności (informacja z KZGW), w kryterium bezpieczeństwa 
powodziowego nie powoływano się na te materiały.  Nawet jeśli obecnie w zasięgu potencjalnego 
wezbrania nie występuje zabudowa mieszkalna ani cenna infrastruktura, to z uwagi na długoletni 
okres użytkowania MEW, takie zagrożenie należy uznać za realne. 

4. Elektrownie zlokalizowane na piętrzeniach wodociągowych często konkurują o wodę 
z ujęciami wodociągowymi. Ilość dostępnej w korycie wody jest ograniczona (skończona) i w okresie 
niedoborów wody (niżówek) konflikt jest nieunikniony – operator elektrowni dąży do spracowania 
maksimum przepływu w turbinach, natomiast operator ujęcia wodociągowego musi pobrać 
określoną objętość wody dla zapewnienia potrzeb końcowych odbiorców. W przypadku budowy 
nowej MEW, której cofka sięga dolnego stanowiska już istniejącej elektrowni wodnej może dochodzić 
do zmniejszenia jej spadku, a w konsekwencji – do strat ekonomicznych. 

5. Kryterium to wynika z zasady przezorności i priorytetu korzystania z wód, jakim jest 
zapewnienie wody dla ludności. Te ujęcia, które nie mają rezerwy, będą musiały zwiększyć 
dopuszczalne pobory wpisane w pozwoleniu wodno-prawnym, wraz ze wzrostem zapotrzebowania 
końcowych użytkowników (np. ze względu na wzrost liczby mieszkańców podłączonych 
do wodociągów, albo z uwagi na wzrost zużycia, który zawsze towarzyszy podłączeniu do kanalizacji 
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zbiorczej). Zagwarantowane pozwoleniem wodno-prawnym potrzeby MEW mogą taki manewr 
uniemożliwiać. 

6. Odcinki rzek o wysokim potencjale energetycznym, z reguły z uwagi na cechy 
hydromorfologiczne (wartki, dynamiczny nurt, zróżnicowane koryto) zazwyczaj są atrakcyjne 
dla wędkarstwa i kajakarstwa. Budowa MEW wyłącza z wędkowania pewien odcinek cieku (nawet 
jeśli jest to MEW przyjazowa odcinek pomiędzy początkiem kanału wlotowego i końcem kanału 
wylotowego jest nieatrakcyjny lub niedostępny dla wędkarzy) i stanowi utrudnienie dla kajakarzy. 

 
Tab. 6.6. Lista IIIA. Obszary i gatunki chronione, ichtiofauna 

L.p. Kryterium TAK NIE 

1 MEW zlokalizowana w granicach parku 
narodowego, rezerwatu przyrody albo 
w granicach parku krajobrazowego (PK) lub 
obszaru chronionego krajobrazu (OChK), 
w którym wprowadzono ustawowy zakaz 
budowania nowych obiektów budowlanych 
w pasie szerokości 100 m od linii brzegów 

Inwestycja wysokiego 
ryzyka 
(Praktycznie jest to 
kryterium wykluczające) 

Przejdź do 2 

2 MEW zlokalizowana w granicach PK lub OChK, 
stanowiska dokumentacyjnego, użytku 
ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego, w których obowiązujące zakazy, 
wynikające z aktu ustanawiającego, mają 
zastosowanie do MEW (np. zakaz zmiany 
stosunków wodnych, zakaz realizacji 
przedsięwzięć z 1 i 2 grupy) Kryterium to nie 
dotyczy PK i OChK, w których obowiązuje zakaz 
wymieniony w p. 1 

Inwestycja wysokiego 
ryzyka 
Przejdź do listy IIIB 

Przejdź do 3 

3 MEW zlokalizowana w granicach lub 
bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 
(OSOP, SOOS, OZW), którego przedmiotem 
ochrony są siedliska i gatunki związane z korytem 
lub doliną rzeki 

Inwestycja wysokiego 
ryzyka 
Przejdź do listy IIIB 

Przejdź do 4 

4 W dolinie, w której zlokalizowano MEW 
występują gatunki i siedliska podlegające 
ochronie na podstawie prawa krajowego 
i wspólnotowego lub gatunki zagrożone 
wyginięciem wg klasyfikacji IUCN 

Inwestycja wysokiego 
ryzyka 
Przejdź do listy IIIB 

Przejdź do 5 

5 MEW zlokalizowana w otulinie parku 
narodowego, rezerwatu przyrody, lub 
w granicach innej formy ochrony obszarowej, 
w których zakazy, mające zastosowanie 
względem budowy MEW nie zostały wskazane 
w akcie ustanawiającym lub w granicach obszaru 
Natura 2000 innego niż wymienionego w p. 3. 

Inwestycja co najmniej 
średniego ryzyka 
Przejdź do 6 

Przejdź do 6 

6 MEW zlokalizowana w granicach obrębu 
ochronnego ryb ustanowionego na podstawie 
przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym 

Inwestycja wysokiego 
ryzyka 
Przejdź do listy IIIB 

Przejdź do 7 

7 MEW zlokalizowana na szlaku wędrówek 
(również historycznych) gatunków ryb 
dwuśrodowiskowych 

Cieki I i II 
rzędu - Inwestycja 
wysokiego ryzyka 
Przejdź do listy IIIB 
Cieki niższego 
rzędu - Inwestycja 
średniego ryzyka  
Przejdź do listy IIIB 

Przejdź do 8 

8 MEW zlokalizowana poniżej obszaru Natura 2000 
(SOOS, OZW), którego przedmiotem ochrony są 
gatunki ryb  

Inwestycja średniego 
ryzyka  
Przejdź do listy IIIB 

Przejdź do 9 
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L.p. Kryterium TAK NIE 

9 MEW zlokalizowana na trasie wędrówek ryb 
jednośrodowiskowych (potadromicznych) 

Inwestycja  średniego 
ryzyka 
Przejdź do listy IIIB  

Przejdź do 10 

10 W korycie podlegającym oddziaływaniu MEW 
występują gatunki ryb o znaczeniu gospodarczym 
lub rekreacyjnym 

Inwestycja średniego 
ryzyka  
Przejdź do listy IIIB 

Inwestycja niskiego 
ryzyka* 

* średniego, jeśli taka była ocena w punkcie 5 
 
1. Lokalizacja MEW w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody jest w zasadzie 
wykluczona, z uwagi na ustawowe zakazy „budowy lub przebudowy obiektów budowlanych 
i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo 
rezerwatu przyrody” oraz „ zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie 
służą ochronie przyrody” (art.15 uop). Budowa nowej MEW nie jest możliwa także w granicach 
niektórych parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu, w których obowiązuje 
zakaz  „budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce 
wodnej lub rybackiej” (art. 17 i 24 uop). Należy zwrócić uwagę na to, że w wielu PK i OChK 
obowiązujący zakaz budowania obiektów w pasie brzegowym nie dotyczy urządzeń wodnych. MEW, 
zgodnie z definicją art. 9 Prawa wodnego, są takimi urządzeniami, a więc zakaz ich nie dotyczy. 
2. W granicach tych form ochrony obszarowej, w których obowiązują zakazy mogące dotyczyć MEW, 
np.: „likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych”, , 
„niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru”, „dokonywania zmian stosunków 
wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, 
wodnej lub rybackiej” (patrz: art. 17, 24 i 45 uop), przy budowie i eksploatacji MEW należy 
uwzględnić ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących ochrony tych obszarów. 
3. Prawo dopuszcza budowę MEW, o ile nie zachodzi ryzyko znaczącego oddziaływania na gatunki 
i siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony w obszarach Natura 2000. W przypadku SOOS, 
którego celem ochrony są gatunki ryb z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, można z dużym 
prawdopodobieństwem uznać, że nowa MEW zwiększy śmiertelność populacji tych gatunków oraz 
zmniejszy powierzchnię i jakość dostępnych siedlisk, naruszając integralność obszaru. 
4. MEW może ograniczać dostępne siedliska i zwiększać śmiertelność gatunków chronionych, przede 
wszystkim zwierząt, związanych z korytem, ale również zwierząt i roślin w całej dolinie, jeśli dochodzi 
do zmiany stosunków wodnych. Należy rozpatrywać nie tylko negatywne oddziaływanie na siedliska 
i gatunki podlegające ochronie na podstawie uop, DP i DS., ale również inne gatunki rzadkie 
i zagrożone . 
5. Co do zasady, wszystkie obszarowe formy ochrony przyrody służą ochronie różnorodności 
biologicznej i należy to brać pod uwagę rozpatrując budowę MEW, jako  inwestycji, mogącej 
negatywnie oddziaływać na przedmiot ochrony. Jeśli park narodowy, rezerwat przyrody, czy tez 
użytek ekologiczny lub obszar Natura 2000 został powołany dla ochrony gatunków roślin i zwierząt 
lub siedlisk związanych z korytami rzek, to MEW stanowi realne zagrożenie dla przedmiotu ochrony, 
nawet jeśli nie jest zlokalizowana w granicach samego obszaru czy jego bezpośrednim sąsiedztwie. 
6. W ramach obwodu rybackiego, na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 
śródlądowym (Dz.U. Nr 21, poz. 91 ze zm.), tworzy się obszary służące ochronie ryb – obręby 
ochronne. W obszarach tych wszelkie „czynności, szkodliwe dla ryb” są prawnie zakazane. Ustawa 
zawiera otwartą listę tych czynności: „naruszanie urządzeń tarliskowych, dna zbiornika i roślinności 
wodnej, uprawianie sportów motorowodnych i urządzanie kąpielisk”. Budowa MEW może wiązać się 
z naruszeniem tego zakazu, a więc podjęciem działań sprzecznych z celem utworzenia obrębu, czyli 
ochrony miejsc stałego tarła, rozwoju narybku, gromadnego zimowania, bytowania i przepływu ryb. 
MEW na istniejących w granicach obrębu ochronnego piętrzeniach, szczególnie tych. które nie mogą 
zostać zlikwidowane, a nie są drożne dla migracji ryb należy traktować, jako inwestycje o „mniejszej 
szkodliwości”, niż te na nowych piętrzeniach 
8. MEW zlokalizowana nawet w znacznej odległości (dziesiątki kilometrów) od SOOS (OZW) 
chroniącego gatunki ryb może oddziaływać negatywnie również na potadromiczne gatunki ryb oraz 
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gatunki „nie wędrowne”, np. blokując możliwość wędrówek kompensujących (powrót w górę 
do zajmowanych siedlisk po silnych wezbraniach, które je stamtąd „wypłukały”). 
6-10. Ryby są grupą zwierząt najbardziej narażoną na negatywne skutki budowy i funkcjonowania 
MEW (patrz rozdz. 5). Szczególnie groźne są obiekty lokalizowane na rzekach głównych oraz ich 
dopływach, ponieważ w ten sposób mogą odcinać dostęp do całych zlewni. Dla ryb 
dwuśrodowiskowych może to oznaczać pozbawienie tarlisk dla całych populacji. W ramach 
programów reintrodukcji gatunków (np. łosoś, jesiotr), prowadzonych przez instytucje rządowe 
i organizacje pozarządowe, niektóre odcinki rzek są miejscami uwalniania młodocianych form 
rozwojowych tych gatunków i z tego względu powinny podlegać szczególnej ochronie. 

 
Tab. 6.7. Lista IIIB. Środki łagodzące oddziaływania na ryby* 

L.p. Kryterium TAK NIE 

1 Turbiny zapewniają bezpieczną migrację w dół, 
albo zabezpieczone są w odpowiedni sposób, np. 
ekranami/kratami oprowadzającymi 
i zaplanowano prawidłowy przelew migracyjny  

Przejdź do 2 Inwestycja wysokiego 
ryzyka 

2 Przynajmniej część szerokości piętrzenia ma 
charakter bystrza zapewniającego swobodną 
migrację w górę i w dół rzeki 

Inwestycja niskiego 
ryzyka 

Przejdź do 3 

3 Piętrzenie wyposażone w naturalne obejście lub 
przepławkę techniczną, dostosowane 
parametrami do składu gatunkowego ryb 
i prawidłowo zaprojektowane, zapewniające 
wędrówkę w górę cieku  

Przejdź do 4 Inwestycja wysokiego 
ryzyka 

4 Turbiny, jeśli to potrzebne, zabezpieczone 
są odpowiednimi kratami od strony wody dolnej 

Inwestycja niskiego 
ryzyka 

Inwestycja średniego 
ryzyka 

* Problematyka zapewnienia drożności piętrzeń dla wstępujących i zstępujących wędrówek ryb 
została szczegółowo omówione w rozdziale 7.  

 
1. MEW z typowymi turbinami Kaplana lub Francisa o prędkościach obrotowych powyżej 

100 obr./min, powinny być zabezpieczone od strony wody górnej gęstymi kratami (rozstaw ca 
10 mm) i wyposażone w system efektywnego kierowani ryb do przelewu migracyjnego. Turbiny 
Kaplana o dużej średnicy wirnika i małej prędkości obrotowej nie wymagają tak gęstych krat. Tylko 
niektóre rodzaje turbin (np. śruba Archimedesa) nie wymagają budowy przelewu migracyjnego 
i montowania krat zabezpieczających. Szczegółowe omówienie sposobów ochrony ryb przed 
uszkadzaniem w turbinach znajduje się w rozdziale 7 

2. Najlepsze warunki dla migracji ryb w górę i w dół rzeki zapewniają bystrza na całej szerokości 
lub na części piętrzenia. 

3. Najważniejszymi cechami decydującymi o prawidłowym funkcjonowaniu przepławek semi-
naturalnych i technicznych są: spadek oraz wielkość komór dostosowana do wielkości i zdolności 
pływackich ryb, właściwa lokalizacja wejścia (jak najbliżej wylotu turbiny, ale poza strefą turbulencji), 
zapewnienie odpowiedniego prądu wabiącego 

4. Konieczność zabezpieczenia turbin od strony wody dolnej przed dostawaniem się ryb 
do komór turbin jest najczęściej pomijana. W przypadku występowania takich gatunków, jak troć 
i łosoś istnieje znaczne ryzyko okaleczania ryb wędrujących w górę rzeki z uwagi na ich możliwości 
pokonywania silnego prądu wody. Kraty od strony wody dolnej nie muszą być tak gęste, jak te 
montowane na wlocie wody do turbin, bo mają chronić wędrujące na tarło ryby o znacznych 
rozmiarach, jak troć, łosoś (mniejsze ryby nie będą w stanie pokonać dużych prędkości wody 
wypływającej z turbin). 
 
6.3. Przestrzenne uwarunkowania lokalizacji MEW  

Podobnie, jak zaprezentowane w poprzednim rozdziale kryteria oceny lokalizacji MEW, 
tak przedstawione tu i w załącznikach kartograficznych informacje służyć mogą jedynie jako 
wskazówki dla inwestorów. Nie zastępują w żadnym wypadku oceny oddziaływania na środowisko, 
ze wszystkimi jej elementami. Nie zwalniają też inwestorów z wykonania inwentaryzacji 
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przyrodniczej, jeśli taka potrzeba wynika z zakresu raportu ooś. Wstępne rozpoznanie i ocena 
potencjalnych lokalizacji MEW przez inwestorów powinny być prowadzone m.in. w oparciu o rzetelną 
analizę form ochrony przyrody, tworzących krajowy system obszarów chronionych, z uwzględnieniem 
ich kategorii oraz obowiązującego na tych obszarach katalogu zakazów w zakresie oddziaływań 
na biotyczne i abiotyczne składowe ekosystemów. Ważnym elementem tej oceny winno być także 
uwzględnienie przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000, na które przedmiotowa inwestycja 
może znacząco negatywne oddziaływać, prowadząc do pogorszenia stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych i gatunków, a w sytuacjach ekstremalnych nawet do ich utarty. Oddziaływanie 
to powinno być również rozpatrywane w stosunku do gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych 
ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.  

Powierzchniowe wody płynące to także kluczowe obszary z punktu widzenia gospodarowania 
populacjami ryb, łącznie z podejmowanymi działaniami mającymi na celu reintrodukcję gatunków 
wymarłych w skali kraju lub zlewni. W związku z powyższym niezbędna jest także ocena 
potencjalnych konfliktów lokalizacji MEW z realizowanymi programami zarybień oraz uwzględnienie 
korytarzy migracyjnych wykorzystywanych w przeszłości i obecnie przez gatunki ryb 
dwuśrodowiskowych. Poza powyższymi obostrzeniami przestrzennymi należy także wskazać te rzeki, 
które w następstwie antropopresji utraciły cechy naturalności, a w związku z powyższym inwestorzy 
mogą je traktować jako potencjalne lokalizacje MEW o niskim ryzyku inwestycyjnym. 

Przyjętego zakresu opracowania nie należy traktować jako klasycznej waloryzacji cieków pod 
kątem możliwości lokalizowania MEW, ale raczej jako syntetyczną ocenę wartości przyrodniczej 
obszaru badań. W związku z powyższym, kartograficzne opracowania tematyczne, będące 
załącznikami do niniejszego elaboratu, należy traktować jako odrębne wskazówki dla inwestorów 
MEW wnioskujących  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zaprezentowane mapy 
mogą być podstawą optymalizacji procesu decyzyjnego, ale w żadnym wypadku nie można 
ich traktować jako wyznacznik do pozytywnych lub negatywnych rozstrzygnięć organów 
prowadzących postępowania. 

Przedstawiony powyżej zakres tematyczny nie był możliwy do realizacji z zastosowaniem 
kartografii tradycyjnej. Przyczyną tego jest z jednej strony zasięg opracowania – obszar kraju, 
z drugiej zaś multidyscyplinarny charakter danych. wykorzystanych do uzyskania opracowań 
wynikowych. Do rozwiązania tego problemu użyto aplikacji komputerowych z zakresu GIS (System 
Informacji Geograficznej). W aspekcie metodycznym wykorzystano dwa rodzaje analiz:  

 tematyczną klasyfikację treści (resymbolizację grafiki obiektowej) polegającej na zmianie definicji 
graficznych cech obiektów na podstawie wystąpień wartości atrybutów w opisowej bazie danych, 

 analizy topologiczne oparte na związkach przestrzennych obiektów punktowych, liniowych oraz 
poligonalnych z uwzględnieniem ich przestrzennych iloczynów i różnic. 
Podstawową warstwą tematyczną wszystkich analiz przedstawionych w opracowaniu jest 

wygenerowana na etapie wstępnym cecha przestrzenna zawierająca wszystkie cieki I, II i III rzędu 
oraz rzędów niższych, których długość wynosiła co najmniej 30 km. Modelowanie środowiska 
wodnego oparte na multidyscyplinarnym podejściu do geoprzestrzeni, uwzględniającym nie tylko 
ilościowe i jakościowe aspekty gospodarki wodnej, ale także abiotyczne i biotyczne komponenty 
środowiska, pozwoliło uzyskać kompleksową ocenę uwarunkowań przestrzennych lokalizacji MEW 
na terenie całego kraju i może być przyczynkiem do prawidłowego kształtowania zasobów wodnych 
i zachowania cennych elementów przyrodniczych. 

Przestrzenne modele uwarunkowania lokalizacji MEW zostały opracowane na podstawie 
czterech kryteriów do których należą:  
1. Antropogeniczne przekształcenia powierzchniowych wód płynących. 

Model przestrzenny zawiera rzeki podstawowe, które zostały podzielone z zastosowaniem 
klasyfikacji barwnej na wody naturalne, silnie zmienione oraz sztuczne. Warstwa liniowa została 
uzupełniona danymi o charakterze punktowym, które reprezentują hydrotechniczną zabudowę 
poprzeczną. Źródłem danych do tego opracowania były warstwy tematyczne w formacie shapefile 
z pracy "Opracowanie Planów Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy w Polsce" 
sfinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.  
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Uzyskany model przestrzenny, poprzez reprezentację sztucznych i silnie zmienionych części wód 
oraz istniejących budowli wodnych,  wskazuje obszary o potencjalnych predyspozycjach do lokalizacji 
MEW, z drugiej zaś strony wskazuje cieki o cechach naturalnych, których reżim hydrologiczny 
i parametry morfologiczne nie powinny być zmieniane, a wręcz w świetle legislacji krajowych 
i wspólnotowych należy dążyć do ich renaturyzacji. 

 
2. Powierzchniowe wody płynące powiązane z obszarowymi formami ochrony przyrody  

W ramach tego opracowania dokonano podziału rzek podstawowych związanych z obszarowymi 
formami ochrony przyrody, stosując ich kategoryzację na wykluczającą lokalizację MEW oraz 
lokalizacje, w obrębie których uzyskanie decyzji środowiskowej dla MEW może być utrudnione. 
Podstawą do takiej klasyfikacji cieków była porównawcza analiza przestrzenna powiązań rzek 
z krajowym systemem ochrony przyrody. W ramach obszarów, które w zasadzie eliminują lokalizację 
MEW wskazano parki narodowe, rezerwaty przyrody oraz parki krajobrazowe w obrębie których 
obowiązują zakazy budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 
brzegów rzek. Z kolei wykazując cieki położone w granicach obszarowych form ochrony przyrody 
w obrębie których  uzyskanie decyzji środowiskowej dla MEW może być utrudnione uwzględniono, 
pozostałe parki krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu, a także specjalne obszary 
ochrony siedlisk (i obszary mające znaczenie dla Wspólnoty) oraz obszary specjalnej ochrony ptaków. 
Materiałem źródłowym do powyższej analizy były zasoby informatyczne w formacie shapefile 
udostępnione przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. 

 
3. Powierzchniowe wody płynące warunkujące korzystny stan ochrony przedmiotów ochrony 
obszarów Natura 2000  

Mapa zawiera informację o specjalnych obszarach ochrony siedlisk sieci  Natura 2000, których 
przedmiotami ochrony są siedliska przyrodnicze i gatunki zależne od właściwych stanów wód 
płynących. Do przygotowania tego zobrazowania powiązano informacje o występowaniu gatunków 
i siedlisk przyrodniczych wymienionych w załącznikach I, II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej 
ze specjalnymi obszarami ochrony. 

Źródłem danych o występowaniu przedmiotów ochrony była baza danych Europejskiej Agencji 
Środowiska (EEA) w programie MS Access [www.eea.europa.eu, 2012]. W ramach tej analizy 
przestrzennej wykazano odcinki rzek podstawowych na których lokalizacja MEW może być dla 
inwestora ryzykowna („negatywna” dośu, przeciągająca się procedura, wysokie koszty minimalizacji 
i kompensacji itd.). Należy zauważyć, że analiza objęła tylko niektóre gatunki i siedliska i że nie 
obejmuje ona gatunków ptaków chronionych w OSO tworzonych na podstawie Dyrektywy Ptasiej. 
Pomimo tych wad, może być dla inwestorów przydatną wskazówką co do potencjalnych pól konfliktu 
przedsięwzięcia z obszarami Natura 2000.  

 
4.  Rzeki o znaczeniu dla rybactwa  

Opracowanie prezentuje rzeki mające kluczowe znaczenie dla ryb anadromicznych 
(dwuśrodowiskowych, odbywających tarło w wodach słodkich)  oraz miejsca zarybień czterema 
gatunkami ryb dwuśrodowiskowych (łosoś Salmo salar, troć Salmo trutta m. trutta, certa Vimba 
vimba i jesiotr ostronosy Accipencser oxyrinchus). Warstwa liniowa obejmuje odcinki rzek 
zarybianych tymi gatunkami  w okresie 20.03.2009 - 6.10.2011 r. Źródłem danych były zawiadomienia 
o zarybieniach udostępnione przez Departament Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Osobna warstwa, niezwykle istotna dla zachowania i odtwarzania populacji ryb 
dwuśrodowiskowych, przedstawia historyczne trasy migracji wymienionych powyżej gatunków 
pomiędzy morzem a tarliskami zlokalizowanymi w śródlądowych wodach płynących, opracowane 
przez WWF Polska. W ramach tej analizy przestrzennej wykazano odcinki rzek na których MEW mogą 
oddziaływać negatywnie na zachowanie lub odtwarzanie populacji tych gatunków i w związku z tym 
należy je traktować jako inwestycje wysokiego ryzyka (duże prawdopodobieństwo „negatywnej” 
decyzji środowiskowej lub wysokie koszty związane z wymaganymi działaniami minimalizującymi 
lub kompensującymi). 
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7. Środki minimalizujące i kompensujące 
7.1. Wprowadzenie  

Pomimo odmiennego znaczenia i roli w procesie planowania i realizowania przedsięwzięcia, 
środki minimalizujące (łagodzące) i kompensujące są permanentnie mylone nie tylko przez 
inwestorów, ale, co gorsza, również przez autorów raportów ooś. Z tego względu zdecydowano się 
na krótkie ich omówienie i porównanie. Przytaczany poniżej schemat [Engel, 2009] wskazuje 
na jakich etapach planowania i realizacji MEW mamy do czynienia ze środkami łagodzącymi, 
a na jakim z kompensującymi w specyficznej sytuacji – oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na obszary Natura 2000.  

Działania eliminujące lub ograniczające negatywne oddziaływania odnoszą się do samego 
przedsięwzięcia i jego charakterystyki. Mają one na celu taką zmianę cech inwestycji (piętrzenia, 
elektrowni lub urządzeń spustowych), aby sprowadzić oddziaływania do poziomu co najwyżej mało 
znaczącego. Najlepiej byłoby, gdyby działania łagodzące doprowadziły do całkowitej eliminacji 
negatywnych oddziaływań, ale taka sytuacja w praktyce jest niezwykle rzadka.  

W odniesieniu do MEW kompensacje w rozumieniu DS. i art. 34 uop w zasadzie nie powinny 
wystąpić, bo trudno sobie wyobrazić sytuację, gdy dla MEW nie można znaleźć opcji alternatywnej 
(inny sposób wytwarzania energii, inna lokalizacja, inna technologia, …), albo gdy można dla niej 
udowodnić istnienie przesłanek nadrzędnego interesu publicznego. Zatem, możemy co najwyżej mieć 
do czynienia z kompensacjami w rozumieniu art. 75 ust. 3 Prawa ochrony środowiska, w którym 
czytamy: „Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania 
mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą”. 
Z takim przypadkiem mamy do czynienia np., gdy inwestorzy MEW rekompensują użytkownikom 
rybackim straty w populacjach ryb w dzierżawionych przez nich obwodach poprzez dodatkowe 
zarybienia. Najczęściej jednak mamy do czynienia ze środkami łagodzącymi bezpośrednie i pośrednie 
skutki występowania urządzenia piętrzącego, przerywającego ekologiczną ciągłość rzeki oraz 
ograniczającymi śmiertelność organizmów, głównie ryb, w turbinach MEW. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys.7.1. Środki łagodzące i kompensujące na tle oddziaływania przedsięwzięć na sieć Natura 2000 
 [Wg Engla, 2009]. 
 
 
 

Oddziaływanie 

gatunek, siedlisko przyrodnicze 

wymagania 

przedsięwzięcie 

cechy przedsięwzięcia 

skutek dla gatunku, siedliska 

pogorszenie stanu 
łagodzenie 

skutek dla obszaru 

naruszenie integralności 

skutek dla sieci Natura 2000 

pogorszenie spójności 

kompensacja 



 

 118 

7.2. Instrukcja gospodarowania wodą 
Analizując wpływ piętrzenia i działania MEW na hydraulikę i morfologię rzeki należy podkreślić 

znaczenie właściwej gospodarki wodnej na obiekcie. Odpowiedni rozdział przepływu wody w rzece 
na poszczególne elementy stopnia powinien uwzględniać nie tylko potrzeby energetyczne 
ale również zjawiska towarzyszące piętrzeniu. Gospodarowanie wodą (zmiany poziomu piętrzenia, 
rozdział przepływu wody) powinno uwzględniać wpływ jakie dane działanie ma na warunki przepływu 
wody powyżej i poniżej piętrzenia.  

Na odcinku rzeki powyżej stopnia należy brać pod uwagę oddziaływanie piętrzenia na tereny 
przyległe do koryta rzeki, przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego przeprowadzenia wód 
wezbraniowych. Piętrzenie wody powoduje podniesienie stanów wody w korycie rzeki powyżej 
obiektu. Konieczną jest analiza zmian stanów wody w części cofkowej w warunkach przepływów 
wezbraniowych. W wypadku łączności hydraulicznej koryta rzeki i wód gruntowych potrzebna jest 
również analiza wpływu piętrzenia na pozom wód gruntowych. Na jej podstawie może okazać się 
koniecznym obniżenie poziomu piętrzenia ze względu na zagrożenie powodziowe (przekroczenie 
stanu brzegowego) bądź podtopienia wynikające z podwyższonego poziomu wód gruntowych.  

Ilość wody dopływająca do stopnia może być rozdzielona na poszczególne jego elementy. 
Z punktu widzenia działania MEW logicznym jest, że przez turbiny przeprowadzana być powinna 
jak największa część przepływu. Należy jednakże podkreślić, że rozdział wody powinien uwzględniać 
w pierwszej kolejności zapewnienie potrzeb biologicznych koryta rzeki (przepływ nienaruszalny, 
ciągłość migracji – praca przepławki), a następnie pokrycie potrzeb MEW z uwzględnieniem 
przepustowości turbin (minimalna i maksymalna) i możliwość utrzymania poziomu piętrzenia 
w danych warunkach hydrologicznych. Szczególnego znaczenia nabiera to w wypadku elektrowni 
derywacyjnych, gdzie zmniejszenie przepływu wody w rzece może wystąpić nawet na dłuższym 
jej odcinku. W tym wypadku należy ze szczególną uwagą przeanalizować konieczność zapewnienia 
odpowiedniej ilości wody w celu zaspokojenia biologicznych potrzeb wodnych w korycie rzeki. 
Ze względu na naturalną zmienność wielkości przepływu wody w rzece mogą wystąpić warunki gdzie 
turbiny MEW nie będą pracowały.  
Nie bez znaczenia jest wpływ rozdziału wody na obiekcie na warunki przepływu wody poniżej 
stopnia. Piętrzenie zwiększa energię wypływającej wody, a turbiny MEW powodują koncentrację 
przepływu. Odpowiednia gospodarka wodna powinna uwzględniać potrzebę minimalizowania 
skutków procesu erozji oraz zapewnienia jak najlepszych warunków pracy przepławki. 
 
7.3. Środki ograniczające śmiertelność ryb w turbinach: 
7.3.1. Zabezpieczenia mechaniczne stałe 

Stosowane są przed wlotami na turbiny od wody górnej oraz poniżej wylotów z turbin od wody 
dolnej. Urządzenia te można podzielić na: kraty ochronne, ekrany kierujące, bariery oprowadzające 
i bariery ochronne. 

Kraty ochronne (ukośne) służą do ochrony turbin przed uszkodzeniami mechanicznymi 
(np. grubym rumoszem drzewnym). Montowane są w strefie silnego prądu wody, przed wlotami 
na turbiny od wody górnej, prostopadle do kierunku napływającej wody i ustawione pod kątem 
do powierzchni dna rzeki większym niż 30o. Kraty te są zwykle wykonywane z równoległych 
ustawionych wertykalnie płaskowników (prętów) stalowych o prześwicie od 20 do 70 mm 
i wyposażone w urządzenia do usuwania zanieczyszczeń niesionych przez wodę (automatyczne 
lub ręczne czyszczarki krat). Kraty ochronne nie są zaliczane do urządzeń minimalizujących straty 
w ichtiofaunie podczas pokonywania piętrzeń energetycznych.  

Ekrany kierujące (ukośne i horyzontalne) stosowane do ochrony ryb wędrujących w dół rzeki 
(migracje zstępujące), powinny zamykać całą powierzchnię przekroju poprzecznego wlotu wody 
do turbin elektrowni. W przypadku elektrowni zintegrowanych z budowlami piętrzącymi są one 
umieszczane prostopadle do kierunku prądu wody w rzece i ustawiane pod kątem mniejszym niż 30o 
do powierzchni dna rzeki. Ryby są wówczas kierowane od dna do powierzchni wody w stronę 
przelewów migracyjnych (rys. 7.2.). W przypadku elektrowni derywacyjnych ekrany kierujące 
są umieszczane są skośnie do kierunku prądu wody w rzece pod kątem mniejszym niż 30o. Kierowanie 
ryb w tym przypadku odbywa się wzdłuż niemal pionowo ustawionego ekranu zgodnie z kierunkiem 
prądu wody. W obydwu przypadkach zasada działania tych urządzeń jest identyczna, przed ekranami 



 

 119 

stycznie do ich powierzchni wytwarza się prąd wody kierujący ryby poza obszar wlotu wody 
do turbin. 

Ekrany kierujące służące do ochrony ryb podczas migracji zstępujących powinny być 
lokalizowane w pewnej odległości od wlotów na turbiny elektrowni, w miejscach gdzie prędkość 
prądu wody nie przekracza tzw. prędkości ucieczki, czyli maksymalnej prędkości pływania 
charakterystycznej dla migrujących gatunków i stadiów wiekowych ryb. Ekrany te są najczęściej 
wykonywane z mocowanych na stalowym stelażu krat z siatek z drutu o kwadratowych 
lub prostokątnych okach.  

 

 
Rys. 7.2.  Ekran kierujący ryby do bocznych przelewów migracyjnych oraz rozkład prędkości wody 
 przed powierzchnią ekranu. [Wg Batesa i Visonhalera, 1957, za Turnpenny i in.,1998, 
 zmienione]. 
 

Parametry ekranów kierujących określa się etapowo. W pierwszym etapie oblicza się prędkość 
ucieczki oraz prędkość prądu wody wzdłuż płaszczyzny ekranu (styczną do ekranu), w całym zakresie 
zakładanego przepływu wody przez elektrownię, ze wzorów Batesa i Visonhalera [1957]: 

              oraz               

gdzie: 
   - prędkość ucieczki [m/s] 
   - prędkość styczna wody [m/s] 
   - prędkość napływu wody [m/s] 
  - kąt nachylenia ekranu. 
 
W drugim etapie na podstawie charakterystyki ichtiofauny dobiera się optymalny kąt nachylenia 

ekranu uwzględniający wymagania najsłabiej pływających gatunków oraz stadiów wiekowych ryb.  
W trzecim etapie określa się parametry konstrukcyjne ekranu kierującego, a zwłaszcza rozmiary 

ok, na podstawie minimalnych wysokości oraz szerokości ciała migrujących gatunków i stadiów 
wiekowych ryb, tak aby wykluczyć możliwość uwięźnięcia ryb w okach ekranów. Wymiary ok można 
obliczyć na podstawie poniższego wzoru [Turnpenny, 1981]:  

    
  

                    
 

 
gdzie: 

   - długość boku oczka [mm] 
     - długość ciała ryby od pyska do nasady płetwy ogonowej [mm] 
   - współczynnik kształtu ryby obliczany jako iloraz długości i najwyższej wysokości ciała. 
 
W czwartym etapie dobiera się powierzchnię czynną ekranu kierującego, uwzględniając 

zakładany przepływ wody przez elektrownię oraz prędkości ucieczki migrujących gatunków ryb. 
Efektywność działania ekranów kierujących zależy od funkcjonowania urządzeń czyszczących te 
ekrany i w optymalnych warunkach może sięgać 100%.  

Bariery oprowadzające służące do ochrony ryb podczas migracji zstępujących powinny być 
lokalizowane powyżej elektrowni, ukośnie do kierunku prądu wody w rzece lub kanale 
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energetycznym zamykając całą szerokość wlotu wody na turbiny lub całą szerokość kanału 
energetycznego i część (górną lub dolną) powierzchni przekroju poprzecznego wlotu wody lub kanału 
energetycznego (rys. 7.3).  

 

 
 

Rys. 7.3.  Schemat przypowierzchniowej bariery oprowadzającej ryby do przelewu migracyjnego. 

 Po lewej widok z góry, po prawej przekrój od wody górnej [opracowanie własne]. 
 

Bariery oprowadzające są umieszczane albo przy powierzchni do oprowadzania gatunków 
lub stadiów wiekowych migrujących przypowierzchniowo (np. smoltów łososia), albo przy dnie rzeki 
lub kanału energetycznego do oprowadzania ryb migrujących przydennie (np. tarlaków węgorza). 
Ich wysokość czynna powinna być dobrana tak, aby zapewniać jednocześnie właściwe oprowadzanie 
ryb wędrujących w dół rzeki oraz wymagany pobór wody dla potrzeb elektrowni. Zasada działania 
jest podobna jak w ekranach kierujących, tzn. wykorzystywany jest styczny prąd wody wytwarzający 
się na powierzchni barier, który pozwala na skierowanie ryb poza obszar zagrożenia. System barier 
oprowadzających korzysta dodatkowo z behawiorów migracyjnych charakterystycznych 
dla poszczególnych gatunków i stadiów wiekowych ryb. Kąt ustawienia barier w stosunku 
do kierunku prądu wody nie jest precyzyjnie definiowany, do celów projektowych przyjmuje się, 
że nie powinien przekraczać 30o.  

Urządzenia te mogą być wykonywane jako pływające z drewna, tworzyw sztucznych i stali 
dla gatunków ryb spływających przy powierzchni wody oraz jako stałe, trwale związane z podłożem, 
wykonywane z żelbetonu i stali zarówno dla gatunków ryb spływających przy powierzchni wody 
jak i dla ryb wędrujących w dół rzeki przy dnie. Przy piętrzeniach energetycznych zlokalizowanych 
na rzekach, w których występują gatunki ryb migrujących przypowierzchniowo i przydennie można 
stosować obydwa rodzaje barier, z tym że bariera przy dnie powinna być umieszczona powyżej 
bariery przy powierzchni. Powierzchnia oprowadzająca może być wykonana w formie bariery 
mechanicznej jako: żelbetowa ściana; krata z siatki z drutu podobna do stosowanych w ekranach 
kierujących; krata z  pionowych stalowych płaskowników, albo w formie bariery behawioralnej, 
jak krata żaluzjowa lub kurtyna ze swobodnie wiszących stalowych łańcuchów.  

Standardowe kraty zbudowane są z równoległych ułożonych pionowo stalowych płaskowników 
prostopadle zorientowanych do osi bariery. Przy takiej konstrukcji krat zmiana kąta ustawienia 
bariery w stosunku do kierunku prądu napływającej wody, powoduje zmianę ustawienia 
płaskowników i zmianę parametrów przepływu wody, co wpływa na efektywność oprowadzania ryb. 
Konstrukcja standardowa (bar racks) została udoskonalona i opracowano system żaluzjowy (louvers 
screens), w którym pojedyncze płaskowniki są ustawione zawsze prostopadle w stosunku do kierunku 
prądu napływającej wody (rys. 7.4). 
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Rys. 7.4. Schemat ustawienia płaskowników w barierach oprowadzających (widok z góry).  
 Po lewej system standardowy, po prawej system żaluzjowy [wg Amaral, 2003, zmienione]. 

 
Typowy kąt ustawienia osi standardowych barier do kierunku prądu wody waha się w granicach 

od 15 do 45o, a minimalny zalecany odstęp pomiędzy pojedynczymi płaskownikami od 30 do 50 mm 
[Amaral, 2003].  

Umieszczenie barier żaluzjowych w grupie barier behawioralnych wynika z faktu, że ich działanie 
oprowadzające w większym stopniu zależy od reakcji ryb na turbulencje wody (pomiędzy żaluzjami 
powstają wiry płoszące ryby) aniżeli na wielkości prześwitów pomiędzy poszczególnymi żaluzjami 
(rys. 7.5).  

Bariery ochronne montowane przed wylotami z turbin od wody dolnej, służą głównie 
do ochrony dwuśrodowiskowych ryb łososiowatych (łosoś, troć) wędrujących w górę rzeki (migracje 
wstępujące). Powinny być stosowane na rzekach uznanych za szlaki migracji lub miejsca rozrodu 
wędrownych ryb łososiowatych jako urządzenia zabezpieczające przed wpływaniem ryb do rur 
ssących turbin elektrowni. Zagrożeniem dla migrujących w górę rzeki gatunków ryb nie jest 
uszkodzenie ciała (jak przy migracjach zstępujących) tylko zmęczenie i stres które w konsekwencji 
mogą spowodować śmierć lub opóźnienie w migracji grożące nie odbyciem tarła.  

 
7.3.2. Zabezpieczenia mechaniczne ruchome  

Przy większych elektrowniach są lokalizowane przed wlotami na turbiny od wody górnej i mogą 
mieć postać obrotowych walców lub pionowych taśmociągów z perforowaną powierzchnią, 
czyszczącą się samoczynnie w trakcie wykonywania obrotów. Przy małych elektrowniach wodnych 
ekrany mechaniczne są montowane w pochyłych kanałach doprowadzających wodę do turbin. 
W pozycji pracy ekran jest ustawiony prawie poziomo w poprzek kanału (ukośnie do kierunku prądu 
wody) tak, że napływająca woda trafia wpierw na powierzchnię ekranu, przez którego otwory 
przedostaje się do turbin elektrowni, a spływające ryby pozostają na powierzchni ekranu i wraz 
z częścią wody trafiają do przelewu migracyjnego. Ruch ekranu odbywa się wokół umieszczonej 
poziomo osi obrotu, w poprzek kanału doprowadzającego i polega na zmianie położenia ekranu 
z pozycji pracy do pozycji czyszczenia, przy której następuje zmiana kierunku przepływu wody przez 
ekran. W pozycji pracy i pozycji czyszczenia ekran zamyka całe światło kanału doprowadzającego 
wodę do turbin, przy zmianie trybu pracy urządzenie nie chroni ryb przed dostawaniem się do turbin 
elektrowni. Najpopularniejsze to ruchome ekrany systemu Eichera (Eicher Screen) lub pochyłe ekrany 
modułowe MIS (Modular Inclined Screen), kierujące ryby do przelewów migracyjnych. Opisane 
powyżej ekrany są samoczyszczące i działają poprawnie przy dużych prędkościach przepływu wody, 
z efektywnością sięgającą 90% [Turnpenny i in., 1998].  
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7.3.3. Bariery behawioralne  
Bariery żaluzjowe ograniczają przepływ wody w znacznie mniejszym zakresie niż standardowe 

bariery mechaniczne. Typowy kąt ustawienia osi barier żaluzjowych waha się w granicach 15-30o, 
a minimalny zalecany odstęp pomiędzy pojedynczymi żaluzjami od 38 do 76 mm, przy prędkości 
napływającej wody poniżej 1 m/s [Hanks i Haefner, 1997]. 
 

 
Rys. 7.5. Schemat budowy i działania barier żaluzjowych. Niebieskimi strzałkami zaznaczono 
 kierunek przepływu wody i przykładowe miejsca występowania zawirowań prądu wody 
 odstraszających ryby. [Wg Batesa i Visonhalera, 1957, za Turnpenny i in. ,1998, zmienione].  

 
Za optymalne uważa się następujące parametry pracy barier żaluzjowych: kąt ustawienia bariery 

10-15o, prędkość prądu wody na wysokości krat powyżej 1m/s, prędkość prądu wody na wlocie 
do przelewu migracyjnego 1,4-1,5 razy większa niż prądu wody na wysokości krat. W takich 
warunkach efektywność oprowadzania ryb do przelewów migracyjnych przekracza 90% [Aitken i in., 
1966, Solomon, 1992].  

Bariery akustyczne, tzw. acoustic fish deterrent (AFD), są montowane od wody górnej jako 
samodzielne lub w komplecie z innymi barierami behawioralnymi. Bariery te generują 
ultra- i infradźwięki, jednak najlepsze efekty obserwowano podczas emisji dźwięków słyszalnych 
dla człowieka o częstotliwości w granicach od 20 do 500 Hz emitowanych w formie 4-5 pakietów 
na sekundę. Wyniki testów efektywności barier akustycznych zamontowanych przy stacji pomp 
w Yorku (Anglia) wykazały, że średnia efektywność tych barier dla pięciu gatunków ryb (płoć, okoń, 
jelec, ukleja, leszcz) wyniosła przeszło 80% [Wood i in., 1994]. Z kolei efektywności barier przy 
elektrowni Blantyre na rzece Clyde (Szkocja) wyniosła: 74% dla łososia oraz 92% dla wybranych ryb 
karpiowatych [Someah, 2011]. 

Bariery świetlne są montowane od wody górnej jako samodzielne lub w komplecie z innymi 
barierami behawioralnymi. Wykorzystują światło stroboskopowe o częstotliwościach od 200 do 400 
cykli na minutę. Łączne stosowanie kurtyn powietrznych i barier świetlnych zdecydowanie zwiększa 
efektywność odstraszania ryb. Podczas testowania takiego zestawu zamontowanego na ujęciu wody 
Walton na Tamizie stwierdzono zmniejszenie o 62,3% liczby smoltów przedostających się do tego 
ujęcia [Solomon 1992]. 

Kurtyny sprężonego powietrza są wytwarzane przez eżektory osadzone w biegnącej po dnie 
rurze zasilanej sprężonym powietrzem. Ukośne usytuowanie tych barier w stosunku do brzegu 
(kąt ok. 12o) daje dobre efekty przy kierowaniu migrujących w dół rzeki smoltów ryb łososiowatych 
oraz rocznego narybku ryb karpiowatych reofilnych [Pavlov, 1989, Turnpenny i in., 1998].  
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Behawioralne bariery systemowe składają się są z zwykle z dwóch lub trzech rodzajów barier. 
Opisany powyżej zestaw barier świetlnych i kurtyn powietrznych jest łączony z barierami 
akustycznymi, co znacznie zwiększa efektywność działania całego urządzenia. Zestaw ten nazywany 
bio-akustycznym systemem kierowania ryb - Bio-Acoustic Fish Fence (BAFF) działa następująco: 
ściana mikropęcherzyków powietrza „zatrzymuje” emitowany sygnał dźwiękowy i podświetlona 
światłem stroboskopowym tworzy wizualną kurtynę świetlną. Powoduje to powstanie linowej bariery 
oprowadzającej ryby (rys. 7,6). 

 

Rys. 7.6. Schemat funkcjonowania bio-akustycznego systemu kierowania ryb [Wg Someah, 2011]  
 

Bariery łańcuchowe oprowadzają ryby zarówno poprzez blokowanie przejścia jak i generowanie 
dźwięku przez uderzające o siebie ogniwa. Za ich stosowaniem przemawia bardzo niski koszt budowy 
instalacji i prostota łączenia z innymi rodzajami barier behawioralnych (światło, kurtyny powietrzne) 
poprawiających efektywność zestawu. Doświadczalna bariera do oprowadzania ryb łososiowatych 
ustawiona pod kątem 60o do kierunku prądu wody, ze swobodnie wiszącymi łańcuchami w odstępach 
10 cm, wykazała efektywność rzędu 70-90% [EPRI, 1986, Taft, 1993, Tremblay i in., 1994]. 

Bariery elektryczne są najbardziej znanymi w Polsce barierami behawioralnymi. 
Ich zaawansowane technologicznie wersje zbudowane są zwykle z kilku zestawów (linii) elektrod 
generujących stopniowo narastające pole elektryczne. Urządzenia te wykorzystują prąd impulsowy, 
co zmniejsza zagrożenie dla zdrowia ryb i poprawia efektywność ich odstraszania. Poglądy na temat 
ich efektywności są bardzo zróżnicowane. Badania bariery elektrycznej pod kątem spływających 
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smoltów łososi wykonane na Kanale Chandlera przy rzece Yakima (Waszyngton) wykazały, że 
efektywność kierowania ryb wynosiła 66,5-78,4% przy prędkości przepływu wody 0,2 m/s oraz 33,9 – 
39,0% przy prędkości przepływu wody 0,5 m/s [Pugh i in., 1970]. Efektywność działania barier 
elektrycznych zależy również od rozmiarów migrujących ryb. Nasilenie reakcji ryb na prąd elektryczny 
jest wprost proporcjonalne do ich długości, więc natężenie pola elektrycznego odpowiednie dla ryb 
o niewielkich rozmiarach ciała może okazać się szkodliwe lub śmiertelna dla ryb większych [Stone, 
Webster, 1986]. Dodatkowym ograniczeniem jest niemożność ich stosowania w miejscach gdzie 
głębokość wody przekracza 5 m [Turnpenny i in., 1998]. Urządzenia te ze względu na specyfikę 
oddziaływania prądu elektrycznego na ichtiofaunę najlepiej sprawdzają się jako bariery 
odstraszające, np. na ujęciach wody, a nie jako ekrany kierujące lub bariery oprowadzające.  

 
Dobre i złe praktyki:  

Aktualnie w Polsce brak jest przewodników dla projektantów na miarę angielskiego opracowania 
„Guide to Intake Fish-Screening Regulations, Policy and Best Practice” [Turnpenny i in., 1998], 
katalogów dobrych praktyk oraz dobrze opisanych i udokumentowanych przykładów funkcjonowania 
zabezpieczeń mechanicznych lub behawioralnych na przegrodach energetycznych. Pod dostatkiem 
jest natomiast zrealizowanych przedsięwzięć z błędami projektowymi i wykonawczymi. Najczęściej 
spotykane to: 

 bezkrytyczna, niepotwierdzone przekonane o znikomo małej szkodliwość turbin systemu 
Kaplana, niezależnie od ich prędkości obrotowej (wyróżnika szybkobieżności), w tym również 
powyżej granicy 100 obrotów na minutę, uznawanej za bezpieczną dla pokonujących turbiny ryb 
[Jelonek, Engel, 2011]; 

 budowa uniwersalnych zabezpieczeń mechanicznych przewidzianych do jednoczesnego 
zatrzymywania rumoszu drzewnego i stałych zanieczyszczeń niesionych z wodą oraz 
do kierowania lub oprowadzania spływających w dół rzeki ryb; 

 zbyt duże prześwity w kratach, ekranach i barierach nie chroniące narybku i ryb o niewielkich 
rozmiarach ciała przed wpływaniem do turbin elektrowni; 

 niekorzystnie hydraulicznie, niemal prostopadłe do kierunku prądu wody, ustawianie krat, 
ekranów i barier powodujące „przywieranie” spływających ryb i szybsze zatykanie powierzchni 
tych urządzeń, co prowadzi do zmniejszenia ich powierzchni czynnej, wzrostu prędkości wody 
i w konsekwencji - zwiększenia strat w ichtiofaunie; 

 lokalizacja krat, ekranów i barier jako samodzielnych urządzeń bez systemów kierowanie 
lub oprowadzania do urządzeń migracji ryb - przelewów migracyjnych minimalizujących.  

 
7.3.4. Przelewy migracyjne 

Piętrzenia energetyczne, ze względu na system rozdziału wody, w którym gros przepływu 
kierowana jest na turbiny elektrowni powinny mieć w pobliżu elektrowni (od górnej wody) 
urządzenia służące migracji ryb, do których są kierowane lub oprowadzane ryby wędrujące w dół 
rzeki. Optymalnym rozwiązaniem jest zaprojektowanie i wykonanie tych urządzeń tak, aby były łatwo 
odnajdywane przez ryby, co oznacza, że wlot wody do tych urządzeń musi znajdować w bliskim 
sąsiedztwie wlotu wody na turbiny (rys. 7.7). W przeważającej większości przypadków, ze względu 
na konstrukcję piętrzenia i elektrowni, nie udaje się zapewnić odpowiednich warunków 
do wstępujących i zstępujących wędrówek ryb przy pomocy jednego urządzenia do migracji ryb. 
Wówczas, powinny zostać zainstalowane dwa uzupełniające się urządzenia: 1) przelew migracyjny 
zapewniający warunki migracji ryb w dół rzeki i 2) przepławka dla ryb zapewniająca warunki migracji 
w górę rzeki. 

Przelewy migracyjne budowane są najczęściej na piętrzeniach niższych niż 15-20 m wysokości, 
a ich rozmiary powinny być dopasowane do rozmiarów wędrujących ryb. Typowa szerokość wlotu 
wody do przelewu powinna się wahać w granicach od 30 do 60 cm, a minimalna głębokość musi być 
równa trzem maksymalnym wysokościom ciała największej spodziewanej ryby. Sam wlot wody należy 
ukształtować w formie zawężenia z niewielkim przelewem o kształcie praktycznym (tzw. przelew 
Creagera), zapewniającym przyleganie strumienia do całej powierzchni przelewu oraz skokowy 
wzrost prędkości przepływu wody. Optymalna prędkość wody w przelewie migracyjnym poniżej 
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zawężenia wlotu powinna wynosić ok. 3 m/s z tym, że wzrost prędkości wody nie może przekraczać 
1 m/s na 1 m długości przelewu. 

Dla zachowania wymaganych warunków migracji w dół rzeki, przepływ wody przez przelew 
migracyjny powinien wynosić minimum 2% przepływu wody przez elektrownię przy barierach 
ustawionych ukośnie (kąt poniżej 30o) do kierunku prądu wody lub minimum 5% przepływu wody 
przez elektrownię przy barierach ustawionych prostopadle do kierunku prądu wody [Odeh, Orvis, 
1998]. 

 

 
Rys. 7.7. Schemat typowego systemu oprowadzania ryb na ujęciu wody do elektrowni składający się 
 z krat o ochronnych zatrzymujących gruby rumosz drzewny i duże zanieczyszczenia oraz 
 ekranu kierującego ryby do poprzecznego kanału prowadzącego do przelewu migracyjnego 
 [opracowanie własne] 

 
Zabezpieczenia mechaniczne lub behawioralne oraz przelewy migracyjne budowane dla ochrony 

spływających w dół rzeki ryb należy rozpatrywać łącznie jako zintegrowany system minimalizacji 
niekorzystnych oddziaływań turbin elektrowni na ichtiofaunę. Stosowanie takich zabezpieczeń bez 
przelewów migracyjnych umieszczonych w miejscach, do którego trafiają kierowane, oprowadzane 
lub odstraszone ryby nie może być traktowane jako minimalizacja niekorzystnych oddziaływań 
piętrzeń energetycznych. 

Znaczenie systemów zabezpieczeń ryb przed turbinami elektrowni wodnych oraz niekorzystne 
oddziaływanie elektrowni na ryby jest zwykle odnoszone do jednego piętrzenia energetycznego 
i bagatelizowane. Powszechnie uważa się, że śmiertelność ryb w turbinach elektrowni rzędu kliku 
procent to oddziaływanie nieistotne. Można przyjąć ten tok rozumowania za poprawny w przypadku 
jednej elektrowni na szlaku wędrówek, jednak kiedy elektrowni jest więcej pojawiają się 
oddziaływania skumulowane i wówczas kilkuprocentowa śmiertelność zaczyna mieć niezwykle 
istotne znaczenie. Poniżej, na rysunku 7.6 można prześledzić skumulowane oddziaływanie elektrowni 
na liczebność migrujących w dół rzeki smoltów łososia. Przy śmiertelności rzędu 10%, po przebyciu 
7 barier energetycznych pozostaje połowa populacji początkowej. 
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Rys. 7.8. Przeżywalność smoltów łososia w trakcie wędrówki zstępującej w zależności średniej 
 przeżywalności oraz liczby elektrowni wodnych na szlaku migracji. [wg Office of Technology 
 Assessment, 1995, za Fish Passage Technologies, 1995, zmienione]. 
 
7.4. Urządzenia służące migracji ryb  

Piętrzenia wody dla celów energetycznych stanowią niemożliwą do pokonania dla migrujących 
organizmów barierę. W celu zachowania ciągłości migracji w górę rzeki (wstępującej) i w dół rzeki 
(zstępującej), konieczne jest wykonanie urządzenia wodnego, które umożliwi pokonanie stopnia.  

Powszechnie przyjmuje się, że urządzenia służące migracji (przepławki) umożliwiają pokonanie 
przegrody podczas wędrówki w górę rzeki. W dół rzeki ryby mogą spływać przez przelewy urządzeń 
piętrzących lub przez urządzenia wykorzystujące energię wodną. W przeszłości były to urządzenia 
proste, często nieszkodliwe dla ryb, np. koła młyńskie. Tak było do momentu zastąpienia ich wysoko 
wydajnymi turbinami oraz masowego rozwoju małej energetyki wodnej. Obecnie należy budować 
dwufunkcyjne urządzenia służące migracji w obu kierunkach lub dwa odrębne urządzenia służące 
do tego celu: przepławkę do migracji wstępujących i przelew migracyjny do migracji zstępujących, 
omówiony w rozdziale 7.2.4. 

Jako podstawowy dla analizy możliwości udrożnienia piętrzenia pod kątem migracji należy 
przyjąć fakt, że zdolność rozpoznawania kierunku nurtu i rozkładu prędkości w strumieniu wody przez 
organizmy wodne odgrywa decydującą rolę w ich orientacji w rzekach. Ryby migrujące w górę rzeki 
kierują się zwykle w stronę najsilniejszego prądu wody, odpowiedniego do ich rozmiarów 
i możliwości pływackich. Stąd maksymalizacja efektywności funkcjonowania przepławki polega 
na przyjęciu takiego rozwiązanie, które umożliwi migrację różnych gatunków i osobników 
w zmiennych warunkach przepływu wody przez stopień.  
 
7.4.1. Przepławki - priorytety, ogólne założenia projektowe 

W wypadku doboru rozwiązania i projektowania urządzenia umożliwiającego migrację przez 
stopień wodny trzeba brać pod uwagę wiele istotnych aspektów takich jak: optymalna lokalizacja, 
wejście (wylot wody) do przepławki od strony dolnej wody, warunki prądu wabiącego, wyjście (wlot 
wody) z przepławki od strony górnej wody, przepływ wody i warunki hydrauliczne w przepławce, 
parametry geometryczne przepławki, dno przepławki, czas (terminy) pracy, utrzymanie i konserwacja 
przepławki, monitoring, integracja z otoczeniem. Przede wszystkim jednak konstrukcja przepławki 
powinna uwzględniać cechy gatunkowe oraz możliwości i potrzeby ryb. Stąd, najogólniej, parametry 
geometryczne (rozmiary) przepławek powinno projektować się z uwzględnieniem największych 
migrujących w danej rzece ryb, natomiast parametry hydrauliczne - z uwzględnieniem najsłabszych. 
Poniżej przedstawiono diagram wyboru rodzaju urządzenia służącego migracji ryb (rys. 7.9). 
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Rys. 7.9.  System wyboru rodzaju urządzenia migracji ryb [wg Zitek i Schmutz, 2007, zmienione]. 
 

Przy projektowaniu przepławek należy uwzględniać zmienne warunki hydrologiczne, 
charakterystyczne dla danej rzeki i danego przekroju oraz terminy migracji ryb. Ewentualne 
ograniczenia pracy przepławki mogą wystąpić tylko w wypadku wystąpienia przepływów 
ekstremalnych, choć należy pamiętać, że to właśnie wezbrania są impulsem podejmowania 
wędrówek wstępujących przez wiele gatunków. Przepławka musi funkcjonować w ciągu całej doby, 
a jej odwodnienie jest dopuszczalne tylko w celach remontowych. 

Lokalizacja przepławki maksymalizująca efektywności jej funkcjonowania związana jest 
z kierunkiem migracji ryb w korycie rzeki (migracja w górę rzeki i w dół rzeki). W związku z tym 
lokalizacja przepławki powinna uwzględniać kształtowania się linii nurtu w korycie oraz drogi 
przemieszczania się ryb w korycie określone na podstawie obserwacji. Z reguły przepławka powinna 
znaleźć się tam gdzie występuje najsilniejszy prąd w rzece: 

 dla stopnia z elektrownią wodną – po stronie MEW; 

 jak najbliżej zapory bądź wylotu z turbin – aby minimalizować „strefę martwą” pomiędzy strefą 
turbulencji (wypad jazu, turbin), a wejściem do przepławki; 

 dla stopnia usytuowanego ukośnie do nurtu – lokalizacja na brzegu kąta ostrego; 
Dla stopnia elektrowni z kanałem derywacyjnym lub lateralnym (np. kanał ulgi, starorzecze) 

w celu umożliwienia migracji ryb zarówno w kanale, jak i w rzece, może zachodzić konieczność 
wykonania dwóch przepławek – zlokalizowanych przy MEW i na stopniu piętrzącym. 

Lokalizacja i konstrukcja wejścia do przepławki od strony dolnej wody decyduje o możliwości 
odnalezienia przepławki i wejścia do niej przez migrujące w górę rzeki organizmy. W związku z tym 
wejście powinno spełniać następujące wymagania: 

 usytuowanie w strefie koncentrowania się ryb określonej na podstawie obserwacji; 

 dostępność przy zmiennych stanach wody (od niskich do wysokich) – wymusza to dokładną 
analizę warunków przepływu wody na dolnym stanowisku, a w przypadkach wysokich wahań 
stanów wody konieczności wykonania kilku wejść o różnych rzędnych; 

 oświetlenie, najlepiej światłem dziennym; 

 lokalizacja umożliwiająca znalezienie przez ryby migrujące przy brzegu i w środku koryta – 
w niektórych przypadkach może zachodzić konieczność wykonania kilku wejść w planie; 

Czy przegroda posiada
hydroelektrownię?

Czy przegroda posiada
hydroelektrownię?

 Typ rzeki/potoku
górski/podgórski czy nizinny 

Ile obok koryta rzeki jest
 miejsca na budowę urządzenia 

do migracji ryb?

Czy konieczne jest 
osobne urządzenie do migracji  

ryb w dół rzeki?

Ile obok koryta rzeki jest
 miejsca na budowę urządzenia 

do migracji ryb?

“Bliskie naturze” urządz. 
do migracji ryb - obejście

kaskadowe, regularny
 bystrotok z głazami

“Bliskie naturze”
urzedzenie do migracji 

obejście dla ryb
bystrotok

Techniczne urzadzenie
 do migracji ryb 

przepławka szczelinowa 

Urządzenie 
do migracji ryb w dół rzeki 

(przelew stokowy)

Urządzenia 
ochronne lub kierujące 
ryby - ekrany, bariery 

“Bliskie naturze”
urzedzenie do migracji ryb

bystotok kaskadowy,
obejscie dla ryb

“Bliskie naturze”
urządzenie do migracji ryb

bystrotok
 obejście dla ryb

Przebudowa przegrody 
lub jej części na

stopień typu “bystrze”

Przebudowa przegrody 
lub jej części na

stopień typu “bystrze”

Należy 
przeszkodę w migracji ryb 

zlikwidować 

TAKTAK

TAK

NIZINNY

 ŚREDNIO  MAŁO

GÓRSKI

MAŁO

DUŻODUŻO

ŚREDNIO

NIE

NIE

NIE

NIE

Konieczna budowa 
urządzenia do migracji ryb 

Czy możliwa jest 
liwidacja przeszkody?

TAK

TAK TAK
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 możliwość wejścia przez ryby migrujące przy dnie – uzyskuje się to dzięki połączeniu dna 
przepławki z dnem rzeki rampą (nasypem) o nachyleniu 1:1,5 (około 33°), maksymalnie 1:2 
(około 26°); 

 ukształtowanie równolegle do nurtu rzeki (brak zmiany kierunku płynięcia ryb) bądź pod kątem 
30°do 45° do nurtu (wadliwe jest wejście skierowane prostopadle do nurtu); 

 możliwość łatwego odnalezienia wejścia przez ryby gromadzące się przy wylocie z turbin; 

 w przypadku MEW w korycie rzeki (elektrownie przyjazowe) lokalizacja wejścia tuż poza strefą  
turbulencji na wypadzie jazu/MEW; 

 w przypadku MEW poza korytem rzeki lokalizacja wejścia zawsze przed wylotem wody z kanału 
energetycznego (przy długich derywacjach należy przeanalizować konieczność wykonania 
drugiego wejścia blisko budowli piętrzącej);  

 zapewnienie odpowiedniej wielkości przepływu, gwarantującej odpowiednie parametry prądu 
wabiącego; 

 wymiary i parametry hydrauliczne umożliwiające wejście organizmów o różnej wielkości 
i różnych zdolnościach pływackich; 

 wyposażenie w zamknięcia umożliwiające wykonywanie niezbędnych napraw i prac 
konserwacyjnych. 

 
Strumień wody wypływającej z przepławki decyduje o możliwości odnalezienia wejścia, jest 

zatem jednym z kluczowych elementów decydujących o czasie pokonania przeszkody przez ryby 
wędrujące w górę rzeki. Stąd, prąd wabiący winien: 

 być widoczny i wyczuwalny (szczególnie w strefach sprzyjających migracji), tzn. konkurencyjny 
w stosunku do przepływu wody w korycie; 

 mieć prędkość większą od prędkości wody w korycie o minimum 20-30%, jednakże mieszczącą 
się w granicach możliwości pływackich migrujących gatunków – przyjmuje się ogólnie, 
że prędkości wypływu wody z przepławki powinny mieścić się w zakresie 0,8 do 2,0 m/s. 

Należy wyraźnie podkreślić, że ze względu na kluczową rolę, parametry prądu wabiącego 
powinny być tak dobrane, aby wabienie ryb było możliwe w jak największym zakresie przepływów, 
uwzględniając zmiany przepustowości turbin, przepuszczanie wody przez inne niż MEW elementy 
stopnia (np. przelew stokowy, jaz, upust płuczący) oraz zmienne przepływy i stany wody w korycie. 

Ze względu na to, że wraz ze zmianami wielkości przepływu oraz zmianami w korycie rzeki, 
zmieniają się również parametry przepływu wody – głównie prędkości, w pewnych warunkach może 
zachodzić konieczność zapewnienia większej ilości wody wypływającej z przepławki w celu uzyskania 
odpowiednich parametrów prądu wabiącego. Może zatem wyniknąć potrzeba zapewnienia 
dodatkowej ilości wody w stosunku do przepływu przez przepławkę – uzupełniającego przepływu 
skierowanego (kanałem lub rurociągiem) bezpośrednio do wejścia przepławki. W tym wypadku 
niezbędne będzie zaprojektowanie odpowiedniej konstrukcji zapewniającej wymagane rozproszenie 
energii wody kierowanej bezpośrednio z górnego stanowiska do wejścia. 

O możliwości pokonania przepławki przez ryby decydują jej geometria (wymiary), wielkość 
przepływu wody oraz panujące w przepławce warunki hydrauliczne. Dobór konstrukcji, parametrów 
geometrycznych oraz hydraulicznych powinien uwzględniać cechy gatunkowe i możliwości pływackie 
ryb, stąd: 

 całkowity dostępny przepływ musi być kierowany do przepławki celem zapewnienia 
jej prawidłowego funkcjonowania; 

 przepływ wymagany dla przepławki może być mniejszy niż wymagany dla uzyskania 
odpowiedniego prądu wabiącego – zachodzi wtedy potrzeba zapewnienia przepływu 
dodatkowego; 

 woda do zasilania przepławki powinna być pobierana z rzeki, na której znajduje się 
piętrzenie/MEW; 

 w przepławce technicznej o regularnych geometrycznych kształtach należy zapewnić 
odpowiednie rozproszenie energii wody przepływającej przez szczeliny lub przelewy do niżej 
położonej komory, tak aby objętościowe rozpraszanie energii wody (miara turbulencji) nie 
przekraczało wartości 150 (maksimum 200) W/m3 w każdej komorze przepławki [DVWK, 2002]; 



 

 129 

 w przepławce bliskiej naturze o nieregularnych kształtach, gdzie rozpraszanie energii nie zależy 
od objętości tylko od prędkości przepływu wody oraz zróżnicowania i szorstkości dna, energia 
kinetyczna turbulencji nie powinna przekraczać wartości 400 cm²/s² (maksimum 500) [Wang, 
2008]; 

 powinno się zagwarantować nie przekraczanie w żadnym punkcie przepławki maksymalnej, 
możliwej do pokonania przez najsłabsze organizmy prędkości przepływu wody – przyjmuje się 
ogólnie, że średnia prędkość przepływu wody w miejscach newralgicznych (szczeliny, przelewy) 
nie może przekraczać 2,0m/s; 

 należy wytworzyć strefy zmniejszonych prędkości wody (ukształtowanie dna , baseny) – służące 
jako miejsca spoczynkowe, gdzie migrujące organizmy będą miały możliwość przerwania  
wędrówki i zregenerowania sił, przy spełnieniu warunku ograniczenia współczynnika 
objętościowego rozproszenia energii do maksimum 50 W/m3 [DVWK, 2002]; 

 maksymalna różnica poziomów zwierciadła wody pomiędzy basenami, determinująca 
maksymalne prędkości wody, powinna być dostosowana do krainy rybnej, w której znajduje się 
przepławka oraz składu gatunkowego ichtiofauny (w zasadzie nie powinna być większa niż 0,2 m 
[DVWK, 2002]); 

 maksymalny spadek dna przepławek nie powinien przekraczać: dla przepławek technicznych – 
1:10 (wyjątek stanowią przepławki deflektorowe gdzie maksymalny spadek może wynosić 1:5), 
a dla przepławek bliskich naturze i seminaturalnych – 1:15 [DVWK, 2002]; 

 urządzenie umożliwiające migrację ryb (np. stopień typu bystrze) powinno umożliwić bezpieczne 
przepuszczenie wód powodziowych, a urządzenie służące migracji ryb np. przepławka, bystrotok, 
obejście) powinno być odporne na oddziaływanie wód powodziowych np. zamulanie ; 

 parametry geometryczne (długość i szerokość komór, wielkość szczelin, przesmyków, przelewów) 
muszą być dostosowane do migrujących ryb – determinuje największy występujący w danej rzece 
gatunek; 

 parametry hydrauliczne przepławki muszą uwzględniać możliwości pływackie najsłabszych 
migrujących w danej rzece gatunków ryb; 

 wymiary poszczególnych elementów przepławek są ze sobą związane i zależne od przyjętego 
rozwiązania (w tab. 7.1 zestawiono podstawowe wymiary bliskich naturze i technicznych 
urządzeń migracji ryb zalecanych dla poszczególnych krain rybnych). 
Dla skuteczności funkcjonowania przepławki ma znaczenie również wyjście (wlot wody) 

z przepławki od strony górnej wody. Powinno ono zapewnić z jednej strony zasilanie przepławki 
(niezakłócony dopływ wody), a z drugiej, bezpieczne wyjście organizmów migrujących w górę rzeki 
i (ewentualnie) wejście organizmów migrujących w dół rzeki. W związku z tym wyjście z przepławki 
powinno: 

 zapewniać ochronę ryb przed spływaniem do wlotu turbin bądź do pracującego jazu – 
odpowiednia odległość w górę rzeki od urządzeń stopnia, zależna od prędkości przepływu wody; 

 zagwarantować odpowiednią głębokość wody w przepławce – w wypadku dużej zmienności 
poziomu wody górnej może zaistnieć konieczność wykonania kilku wyjść (wlotów wody) o różnej 
rzędnej; 

 zapewniać odpowiednią (regulowaną) wielkość przepływu i prędkości wody; 

 uniemożliwiać blokowanie samego wyjścia lub dostawanie się rumoszu drzewnego 
i zanieczyszczeń do przepławki; 

 umożliwiać wyjście i wejście rybom migrującym przy dnie – połączenie dna wejścia z dnem rzeki; 

 umożliwiać całkowite zamknięcie dopływu wody dla potrzeb wykonywanie niezbędnych napraw 
i prac konserwacyjnych. 

 
Bardzo ważny dla poprawnego funkcjonowania urządzeń dla migracji ryb jest również, sposób 

wykonana ich dna. Wszędzie gdzie to tylko technicznie możliwe należy pozostawiać naturalne dno 
rzeczne zapewniające ciągłość substratu, niezwykle ważną dla drobnych organizmów wodnych 
(narybek, bezkręgowce). Przy konstrukcjach technicznych, budowanych w formie żelbetowego 
lub kamiennego koryta (żłobu) dno powinno zostać wyłożone naturalnym substratem 
charakterystycznym dla danej rzeki, tworząc szorstkie podłoże o zróżnicowanej granulacji na całej 



 

 130 

długości (minimalna grubość substratu - 0,2 m [DVWK, 2002]. Wykonane dno powinno być odporne 
na erozję i uszkodzenia w typowych warunkach eksploatacji. Dodatkową funkcją dna w urządzeniach 
migracji ryb jest zróżnicowanie rozkładu prędkości wody w pionie (patrz rozdz. 4.3) powodujące 
zmniejszenie jej prędkości w strefie przydennej i tym samym, poprawiające efektywność 
funkcjonowania przepławki. Warto pamiętać, że typowe spadki jednostkowe przepławek są kilka-
do kilkudziesięciu razy większe aniżeli typowe spadki rzek na których są budowane. 

 
Tab. 7.1. Podstawowe wymiary przepławek [wg Gebler, 2007, zmienione] 

rodzaj 
urządzenia 

bystrotok 
kaskadowy 

rampy, 
pochylnie 

przepławki techniczne 

strefa 
fizjograficzna 
kraina rybna  

min.  
głębokość  
korytarza 
migracji 

min. 
głębokość  
korytarza 
migracji 

min. 
szerokość  
szczeliny, 
przelewu 

min. 
głębokość  
basenu, 
komory 

min. 
szerokość  
basenu, 
komory 

min.  
długość  
basenu, 
komory 

sposób liczenia współczynników 

2,5 x maks.  
wys. ciała 

największego 
gatunku 

2,0 x maks.  
wys. ciała 

największego 
gatunku 

3,0 x maks.  
szer. ciała 

największego 
gatunku 

5,0 x maks. 
wys. ciała 

największego 
gatunku 

2 x maks.  
długość 

największego 
gatunku 

3 x maks.  
długość 

największego 
gatunku 

Epiritral  
górna kraina 
pstrąga 

0,30 0,24 0,18 0,48 1,20 1,80 

Metaritral  
dolna kraina 
pstrąga 

0,45 0,36 0,27 0,72 1,80 2,70 

Hyporitral  
kraina lipienia 

0,55 0,44 0,33 0,88 2,20 3,30 

Epipotamal 
kraina brzany 

1,20 0,44 0,80 1,80 (1,20*) 4,00 6,00 

Metapotamal 
kraina leszcza 

1,20 0,44 0,80 1,80 4,00 6,00 

Hypopotamal 
kraina jazgarza 

- - 0,80 1,80 4,00 6,00 

* dopuszczalne minimum w przypadku rzek nie przewidzianych dla bytowania jesiotra ostronosego 

 
Prowadzenie monitoringu skuteczności funkcjonowania urządzeń minimalizujących niekorzystne 

oddziaływanie MEW powinno być obowiązkiem inwestora zapisanym w decyzji środowiskowej 
w formie precyzyjnie określonych docelowych parametrów tych urządzeń. Dotyczy to zwłaszcza 
efektywności systemów chroniących ryby przed turbinami oraz efektywności urządzeń dla migracji 
w górę i w dół rzeki. Kompleksowa ocena powinna być dwuczęściowa i składać z części abiotycznej 
obejmującej zagadnienia konstrukcyjne, hydrauliczne i hydromorfologiczne oraz części biotycznej, 
polegającej na kontroli liczebności, składu gatunkowego i uproszczonej struktury wiekowej 
(np. narybek, młodociane, dorosłe) pokonujących przegrodę ryb (patrz rozdz. 7.4.3). Wyniki 
monitoringu mogą być podstawą do podjęcia działań zwiększających efektywność funkcjonowania 
przepławki, z gruntowną jej przebudową włącznie. 

Ponieważ przepławki są konstrukcjami sztucznie wykonanymi, istnieje potrzeba właściwej 
ich integracji z otoczeniem (korytem i doliną rzeki). Powinno się stosować  materiały naturalne 
i lokalne, zapewniając połączenie z korytem rzeki, wkomponowanie w krajobraz i zabezpieczenia 
przed zniszczeniem i kradzieżami. Podobnie jak inne urządzenia wodne, przepławki muszą podlegać 
bieżącej konserwacji i remontom, aby zapewnić ich bezawaryjną pracę. Doraźne kontrole 
i czyszczenie przepławek powinny być przeprowadzane każdorazowo po wystąpieniu wezbrań, 
natomiast większe naprawy lub remonty w okresach poza terminami migracji. 
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7.4.2. Typy przepławek 
Przepławki można podzielić na: urządzenia naśladujące warunki naturalne (przepławki bliskie 

naturze i seminaturalne) i urządzenia techniczne (przepławki techniczne) [DVWK, 2002]. Podział 
urządzeń służących umożliwieniu migracji ryb, zasady funkcjonowania, parametry, zakresy 
stosowania poszczególnych typów przepławek oraz ich wady i zalety oraz efektywność 
przedstawiono w tab. 7.2. 
 
Budowle hydrotechniczne – urządzenia umożliwiające migracje ryb  
Poprzeczne budowle hydrotechniczne naśladujące warunki naturalne (tzw. bliskie naturze budowle 
hydrotechniczne) to budowane na całej szerokości rzeki w celu stabilizacji dna (stopnie bystrza, 
korekcje progowe, progi denne), których konstrukcja zapewnia biologiczną drożność cieku. 
Urządzenia te są zalecanym i najlepszym sposobem zapewnienia warunków do migracji ryb, zarówno 
w górę jak i w dół rzeki w każdych warunkach hydrologicznych (fot. 7.1, 7.2, 7.3).  

 
Fot. 7.1. Bliska naturze budowla hydrotechniczna w formie regularnego stopnia typu bystrze na rzece 
Pielach [Fot. S. Schmutz, A. Zitek, BOKU Austria]. 
 

 
Fot. 7.2. Bliska naturze budowla hydrotechniczna w formie kaskadowego stopnia typu bystrze 
(tzw. plaster miodu) na rzece Königsseeache w Austrii [Fot. B. Ulmer, Wasser Land Salzburg Austria]. 
Do stosowania na  małych rzekach podgórskich. 
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Fot. 7.3. Bliska naturze budowla hydrotechniczna w formie kaskadowego stopnia typu bystrze 
(tzw. plaster miodu) na rzece Salzach w Austrii. Do stosowania na dużych rzekach podgórskich. 
 
Urządzenia służące migracji ryb  

Urządzenia do migracji ryb naśladujące warunki naturalne (tzw. bliskie naturze urządzenia 
służące migracji ryb), budowane są przy budowlach hydrotechnicznych uniemożliwiających 
wędrówkę ryb. Urządzenia bliskie naturze mogą być dowolnie długie, wykonywane są z materiału 
naturalnego (kamień, żwir, piasek) niekiedy stabilizowanego betonem, przypominają naturalny 
odcinek rzeki potoku; stwarzając możliwości zarówno do migracji jak i do bytowania organizmów 
wodnych. Najczęściej spotykane spadki, które warunkują długość tych urządzeń zawierają się 
w granicach od 1:15 do 1: 30. Urządzenia te są zalecanym i bardzo dobrym sposobem zapewnienia 
warunków do migracji ryb w górę rzeki w każdych warunkach hydrologicznych. Warunki migracji 
w dół rzeki są zależne od innych urządzeń korzystających z wody, rozdziału wody oraz sposobu 
oprowadzania ryb do urządzeń służących do migracji ryb (rys. 7.10, 7.11 oraz fot. 7.4, 7.5).  

 

 
Rys. 7.10. (po lewej). Schemat bystrotoku kaskadowego [DVWK, 2002]   
Fot. 7.4. (po prawej). Bystrotok kaskadowy przy budowli hydrotechnicznej [DVWK, 2002]. 
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Rys. 7.11. (po lewej). Schemat obejścia dla ryb [wg. DVWK, 2002, zmienione] 
Fot. 7.5. (po prawej). Obejście dla ryb (bypass) przy budowli hydrotechnicznej. 
 

Urządzenia techniczne służące migracji ryb (tzw. urządzenia techniczne, przepławki) budowane 
przy budowlach hydrotechnicznych uniemożliwiających wędrówkę ryb. Są to najczęściej dowolnie 
długie kanały betonowe lub kamienne, o geometrycznych kształtach ścian, przegród i otworów 
przelewowych, których celem jest wyłącznie umożliwienie migracji ryb. Dno tych urządzeń powinno 
być wykonane z elementów skalnych o różnej wysokości ułożonych „na sztorc” i zamocowanych 
w betonie. Wykładzina kamienna ma zmniejszyć prędkości wody przy dnie i umożliwić pokonywanie 
przepławki słabo pływającym przedstawicielom ichtiofauny. Najczęściej spotykane spadki, które 
warunkują długość tych urządzeń zawierają się w granicach od 1:5 do 1:20. Poza przepławkami 
opisanymi powyżej spotyka się śluzy i windy dla ryb stosowane w wyjątkowych wypadkach, zwykle 
przy piętrzeniach przekraczających 15-20 m wysokości. Urządzenia te są dobrym sposobem 
zapewnienia warunków do migracji ryb w górę rzeki w każdych warunkach hydrologicznych. Warunki 
migracji w dół rzeki są zależne od rozdziału wody na inne urządzenia korzystające z wody, oraz 
sposobu oprowadzania ryb do urządzeń służących do migracji ryb. 

Z grupy urządzeń technicznych służących migracji ryb zalecane są przepławki (komorowe) 
szczelinowe. Przepławki te składają się szeregu komór oddzielonych ścianami, w których na całej 
wysokości ścian wycięte są jedna lub dwie pionowe szczeliny. Za szczelinami znajdują się pionowe 
występy (deflektory) kierujące prąd wody do środka komory (rys. 7.12). Zapotrzebowanie na wodę 
dla przepławki komorowej jednoszczelinowej wynosi około 140 l/s, przy szerokości szczeliny 17 cm. 
Urządzenia te są budowane przy niewielkich i średnich piętrzeniach, maksymalnie do 10 metrów 
wysokości. Dno urządzeń powinno być wyłożone różnej wielkości kamieniem częściowo 
zabetonowanym w dnie, co powoduje zmniejszenie prędkości wody przy dnie przepławki i stwarza 
możliwość migracji nawet dla bardzo drobnych gatunków ryb (fot. 7.5). Przy zastosowaniu takich 
rozwiązań prędkość wody przy dnie może wynosić nawet poniżej 0,4 m/s. Można je budować 
zarówno na małych potokach jak i wielkich rzekach, lecz wówczas należy stosować dwie szczeliny. 
Jest to bez wątpienia najbardziej efektywna przepławka w grupie przepławek technicznych. 
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Rys. 7.12. (po lewej). Schemat przepławki komorowej, szczelinowej [Bojarski i in., 2005] 
Fot. 7.6. (po prawej). Przepławka szczelinowa, widok z góry.  
 

Urządzenia niestandardowe. Osobny problem stanowi konstrukcja urządzeń służących do 
migracji ryb zlokalizowanych na piętrzeniach z gumowymi bukłakami piętrzącymi. Przepławki 
zlokalizowane przy takich piętrzeniach są zwykle zaprojektowane do pracy przy podniesionych 
bukłakach. Po opuszczeniu bukłaków poziom wody górnej opada i przepławka zostaje awaryjnie 
odwodniona. Powoduje to najczęściej śnięcie ryb w przepławce i w efekcie odszkodowanie dla 
użytkownika rybackiego. Dla zapobieżenia takim przypadkom należy stosować głębokie przepławki 
komorowe szczelinowe lub obejścia. Wyjście z przepławki (tzn. wlot wody na przepławkę) powinno 
być w takiej sytuacji wyprowadzone powyżej cofki piętrzenia stopnia. Zapobiegnie to opisanemu 
powyżej awaryjnemu odwodnieniu kanału przepławki. W sytuacji, gdy takie rozwiązanie nie jest 
możliwe można w ostateczności zaproponować wykonanie kanału urządzenia służącego migracji ryb 
bezpośrednio przy brzegu i wyposażenie go (od górnej wody) w dwa wloty wody. Górny (dalej od 
budowli piętrzącej) powinien być stale otwarty a dolny (dalej od budowli piętrzącej) otwierany 
i zamykany automatycznie przez układ sterujący bukłakami gumowymi. Otwieranie wlotu dolnego 
powinno odbywać się jednocześnie z opuszczaniem bukłaków gumowych, a zamykanie jednocześnie 
z podnoszeniem bukłaków gumowych. Zapewni to drożność ekologiczną przepławki przy zmiennym 
poziomie piętrzenia wody. Takie skomplikowane urządzenia należy budować wyłącznie w 
uzasadnionych przypadkach, wówczas, gdy nie można zastosować przedłużenia kanału przepławki 
powyżej cofki piętrzenia stopnia. Przy nowych inwestycjach, zwłaszcza na rzekach istotnych dla 
bytowania i migracji ryb, należy na etapie projektowym zastąpić stopnie z bukłakami gumowymi 
stałymi urządzeniami piętrzącymi.  



 

 

Tab. 7.2. Podział i przegląd najczęściej stosowanych typów przepławek [wg DVWK 2002, zmienione] 

 
Typ 

urządzenia 
Zasada funkcjonowania 

Parametry i wielkość 
przepływu 

Zakres zastosowania Zalety i wady Efektywność działania 

Konstrukcje bliskie naturze 
Bystrotoki, 
bystrotoki 
kaskadowe 

Konstrukcje o dużej 
szorstkości dna zajmujące 
całą szerokość koryta 
rzeki, wykonywane jako 
niezwiązane z podłożem 
narzuty kamienne lub 
naśladujące naturalne dno 
potoku 

Szerokość bystrotoków jest 
równa szerokości rzeki, 
typowy spadek poniżej 1:15, 
różnica wysokości pomiędzy 
kaskadami 0,13-0,3 m, 
przepływ ok. 100 l/s na 1 m 
szerokości urządzenia  

W miejscach gdzie nie ma 
potrzeby utrzymywania lub 
regulowania poziomu wody  

Ze względu na niebezpieczeństwo 
zaniku przepływ podczas niżówek, 
może być konieczne uszczelnienie 
przestrzeni pomiędzy narzutem 
kamiennym, niskie koszty budowy, 
wyglądają naturalnie, wymagają 
niewielkich nakładów na utrzymanie, 
łatwo odnajdywane przez ryby 

Zapewniają doskonałe warunki 
migracji w obu kierunkach 
wszystkim organizmom 
wodnym, powyżej budowli 
odtwarzają się naturalne 
prędkości przepływu i typowy 
substrat denny.. 

Obejścia  
dla ryb  

Konstrukcje oferujące 
alternatywną trasę 
omijającą przegrodę 
w formie naturalnie 
wyglądającego potoku, 
można wykonać jako 
kanały tarłowe  

Szerokość powyżej 1,2 m, 
głębokość min. 0,2 m 
spadek poniżej 1:20. 
Przepływ min. 100 l/s m na 
1 m szerokości urządzenia 

Stosowane dla wszystkich 
przegród i wysokości piętrzeń 
gdy jest wystarczająca ilość 
miejsca, przydatne do 
minimalizacji oddziaływania 
przegród. Nie zalecane przy 
piętrzeniach o zmiennym 
poziomie wody górnej  

Duże zapotrzebowanie na 
przestrzeń, niskie koszty budowy. 
Może być konieczne wykonanie 
głębokich wykopów i zastosowanie 
mostów lub przepustów.  

Zapewniają warunki migracji dla 
wszystkich organizmów 
wodnych oraz przestrzeń 
życiową dla gatunków 
reofilnych. To jedyne 
konstrukcje, które mogą ominąć 
zaporę i obszar piętrzenia. 

Rampy,  
pochylnie 
 

Konstrukcje z  łagodnymi 
spadkami zintegrowane 
z techniczną z konstrukcją 
zapory/jazu 
(betonowanie). Górna 
powierzchnia rampy ma 
formę kaskad lub rzędów 
regularnie 
rozmieszczonych głazów 
rozpraszających energię 
wody i zmniejszających 
prędkość przepływu. 

Szerokość powyżej 2,0 m; 
Głębokość  0,3 – 0,4 m, 
spadek  1:20 lub mniejszy. 
Przepływ min. ok. 0,1 m

3
/s 

na 1 m szerokości 
urządzenia 

Stosowane w miejscach gdzie 
różnica poziomów nie 
przekracza 3 m, np. na jazach 
stałych i wieloprzęsłowych 
w miejsce jednego z upustów.  
Nie mają zastosowania przy 
piętrzeniach o zmiennym 
poziomie wody górnej.  

Pozwalają na zachowanie dużej 
stabilności konstrukcji przy dużych 
stanach wody, ze względu na 
niebezpieczeństwo zaniku przepływu 
podczas niżówek, może być 
konieczne ich uszczelnienie. 
Niewielkie nakłady na utrzymanie, 
dobre samooczyszczanie podczas 
wezbrań, dobry prąd wabiący  

Umożliwiają migrację wszystkim 
organizmom wodnym w obu 
kierunkach tj. zarówno w górę 
jak i w dół rzeki lub potoku.  

Konstrukcje techniczne 
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Typ 
urządzenia 

Zasada funkcjonowania 
Parametry i wielkość 

przepływu 
Zakres zastosowania Zalety i wady Efektywność działania 

Przepławki 
szczelinowe 
komorowe  

Urządzenie ma formę 
komór z poprzecznymi 
ściankami działowymi, 
wykonanymi z jedną lub 
dwiema pionowymi 
szczelinami, które ciągną 
się przez całą wysokość 
ścianki działowej zawsze 
przy tej samej bocznej 
ścianie kanału przepławki 

Minimalne wymiary komór: 
długość 1,90 m, szerokość 
1,20 m, głębokość 0,5 m; 
szerokość szczelin: 0,17 m. 
Typowy przepływ od 0,14 do 
kilku m

3
/s  

Stosowane przy małych i 
średnich różnicach poziomów, 
dla piętrzeń o zmiennym 
poziomie wody górnej i 
dolnej. Mogą być budowane 
zarówno na małych potokach 
jak i na wielkich rzekach. 
Minimalna głębokość wody 
dolnej musi wynosić powyżej 
0,5 m 

Stosunkowo duże przepływy wody 
pozwalają wytworzyć dobry prąd 
wabiący. Są pewniejsze niż 
konwencjonalne przepławki 
komorowe, z powodu mniejszego 
ryzyka zablokowania szczelin  

Najlepszy typ przepławek 
technicznych, odpowiedni dla 
prawie wszystkich gatunków 
ryb i  bezkręgowców dennych 
pod warunkiem zapewnienia 
ciągłości naturalnego substratu 
dennego. 

Przepławki 
komorowe  
(inne) 

Maja formę kanału 
z poprzecznymi ściankami 
działowymi. W których 
znajdują się ułożone 
naprzemianlegle denne 
otwory przesmykowe oraz 
powierzchniowe przelewy 
górne  

Minimalne wymiary komór 
długość 1,4 m, szerokość 
1,0 m, głębokość 0,6 m, 
przesmyki 0,25 x 0,25 m. 
Typowy przepływ od 0,08 do 
0,5 m

3
/s 

Stosowane często przy małych 
oraz średnich różnicach 
poziomów, przy jazach 
nawadniających i MEW 

Przepławki te działają przy 
stosunkowo małych przepływach 
wody, wrażliwe na zmiany poziomu 
wody górnej i dolnej. Istnieje znaczne 
ryzyko ich zablokowania rumoszem 
wleczonym. Podczas niżówek 
przepływy wody mogą być zbyt małe  
dla wytworzenia prądu wabiącego. 

Odpowiednie dla niektórych 
gatunków ryb, jeśli parametry 
komór i otworów przesmykowe 
są prawidłowo dobrane do 
rozmiarów migrujących 
osobników.  

Przepławki 
deflektorowe 
(np. systemu 
Denila)  

Kanały z U-kształtnymi 
deflektorami pochylonymi 
pod kątem 45

o
 w kierunku 

przeciwnym do kierunku 
przepływu lub kanały 
z dennymi deflektorami, 
których zadaniem jest 
zmniejszanie prędkości 
prądu wody   

Minimalne wymiary 
kanałów szerokość 0,6-0,9 
m przy deflektorach U-
kształtnych,  głębokość 
powyżej 0,5 m, spadek min. 
1:5; przepływ min. 250 l/s. 
Długość pojedynczego 
kanału 6-8 m, komory 
spoczynkowe przy różnicy 
poziomów 1.5 -2 m. 
 
 
 
 
 

Odpowiednie dla niewielkich 
różnic poziomów piętrzenia, 
szczególnie wówczas gdy nie 
ma wiele miejsca  
 

Wymagają stosunkowo dużych 
przepływów, nie wolno stosować 
przy budowlach o zmiennym 
poziomie wody górnej. Są mało 
wrażliwe na zmiany poziomu wody 
dolnej, zajmują mało miejsca, są 
tanie, wytwarzają dobry prąd 
wabiący 

Nieodpowiednie dla słabo 
pływających lub małych ryb. Są 
selektywne (dobre dla ryb 
łososiowatych) oraz 
nieprzekraczalne dla 
bezkręgowców dennych 

Konstrukcje specjalne 



 

 137 

Typ 
urządzenia 

Zasada funkcjonowania 
Parametry i wielkość 

przepływu 
Zakres zastosowania Zalety i wady Efektywność działania 

Przepławki 
węgorzowe 

Mają formę małych 
kanałów z warstwą 
szczotek wykonanych z 
gałązek lub warstwą żwiru, 
po których sączy się woda 

Minimalne wymiary 
kanałów szerokość 
0,3 - 0,5 m, głębokość 0,15-
0,25 m, typowe nachylenie 
wynosi 1:5 do 1:10 ale 
stosowane jest również 
bardziej strome 

Skuteczne tylko tam, gdzie 
migrują młode węgorze 
wstępujące i narybek szklisty, 
nie są niezbędne jeśli przy 
piętrzeniu funkcjonują inne 
przepławki  

Niskie koszty budowy, wymagają 
niewiele przestrzeni, potrzebują 
niewielkiego przepływu wody  

 Same przepławki węgorzowe 
nie wystarczają do połączenia 
siedlisk powyżej i poniżej 
przeszkody i nie gwarantują 
wymaganych warunków 
migracji dla wszystkich 
gatunków ryb. 

Śluzy  
dla ryb 

Podłużna komora ze 
sterowanymi wrotami 
zamykającymi się od 
strony wody górnej 
i otwierającymi się od 
strony wody dolnej. Prąd 
wabiący wytwarza 
kontrolowane otwarcie 
wrót śluzy lub przesłanie 
wody obejściem  

Rozmiary mogą się zmieniać 
od minimalnej szerokości 
i głębokości wody jak dla 
przepławek komorowych do 
rozmiarów śluzy żeglugowej 
Wymagany przepływ zależy 
od wielkości śluzy, cyklu 
pracy i prądu wabiącego  

Wykorzystywane przy 
wysokich piętrzeniach w 
przypadku braku miejsca lub 
wówczas gdy dostępny 
przepływ wody jest 
limitowany 

Urządzenie wymagają wysokich 
nakładów na projektowanie, 
budowę, eksploatację i naprawy, 
posiada małe zapotrzebowanie na 
wodę, użyteczne w przypadku 
spodziewanej masowej migracji ryb 
(np. certa lub migracji bardzo dużych 
ryb (np. jesiotr) 

Odpowiednie dla dużych 
i masowo migrujących  
gatunków ryb. Mniej przydatne 
dla małych gatunków ryb, 
stadiów młodocianych oraz 
gatunków przydennych  

Windy  
dla ryb 

Urządzenia mechaniczne 
do podnoszenia ryb 
z dolnego do górnego 
stanowiska przegrody . Na 
dolnym stanowisku ryby są  
wabione do klatki łownej z 
basenem transportowym.  

Objętość basenów 
transportowych waha się od 
2 do 4 m

3
. Wymagany jest 

stały przepływ wody przez 
urządzenie dla wytworzenia 
prądu wabiącego  

Stosowane przy piętrzeniach 
przekraczających 10 m, np. 
przy wysokich zaporach 
wodnych, często jako jedyne 
rozwiązanie problemu 
migracji 

Potrzebują niewiele miejsca, ich 
projektowanie jest często  trudne 
techniczne, wymagają znacznych 
nakładów na budowę i naprawy oraz 
utrzymanie i eksploatację  

Odpowiednie dla łososiowatych 
i słabo pływających gatunków  
ryb. Mniej przydatne dla małych 
i przydennych gatunków rybi. 
Nieodpowiednie dla ryb 
spływających w dół rzeki 
i bezkręgowców dennych  

 
 



 

 

7.4.3. Ocena efektywności urządzeń służących migracji ryb 
Pierwszy etap to ocena abiotyczna dotycząca lokalizacji przepławki względem przegrody, 

urządzeń pobierających wodę zwrotnie (MEW) lub bezzwrotnie (ujęcia wody) oraz urządzeń 
przelewowych lub spustowych. Następnie analizowany jest układ strug wody, kierunki i siła prądów 
wabiących od wody dolnej oraz od wody górnej oraz systemy ochrony oraz kierowania lub 
oprowadzania ryb do urządzeń migracyjnych. Efektem tej części oceny jest określenie czy ryby trafią 
do przepławki zarówno od górnej jak i od dolnej wody przy różnych stanach wody oraz różnych 
wariantach pracy urządzeń zlokalizowanych na stopniu (zaporze). Następnie dokonuje się oceny 
samego urządzenia służącego migracji ryb: wielkości komór (basenów) i spadu pomiędzy komorami 
(jeżeli są), prędkości wody na przelewach oraz pomiaru turbulencji wody pod kątem migrujących ryb 
z wyraźnym określeniem gatunków  kluczowych, tzn. gatunków które ze względu na znaczenie 
przyrodnicze lub gospodarcze powinny pokonywać przegrodę. W technicznych urządzeniach 
służących migracji ryb oblicza się wartość objętościowego rozproszenia energii w komorach lub 
basenach, zaś w przepławkach bliskich naturze określa się energię kinetyczną turbulencji 
podstawiając do wzoru trzy składowe prędkości wody zmierzone miernikiem ADV (Acoustic Doppler 
Velocimeter). Dodatkowym elementem ocenianym na tym etapie powinno być określenie aktualnego 
stanu elementów hydromorfologicznych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie 
przepławki, np. zmiana przebiegu koryta rzeki i zmiana układu nurtu wody powyżej lub poniżej 
przegrody, akumulacja lub erozja osadów dennych itp.  

Drugi etap to oceny to ocena biotyczna, czyli rzeczywista ocena migracji na podstawie 
pokonujących przegrodę ryb. Może być prowadzona  na dwa sposoby: telemetrycznie lub poprzez 
bezpośrednie połowy przechodzących przez przepławkę ryb. Mówiąc w uproszczeniu, monitoring 
biotyczny służy odpowiedzi na dwa pytania:  

 Czy ryby znajdują drogę do przepławki od górnej i od dolnej wody? 

 Czy po znalezieniu przepławki, są w stanie ją pokonać? 
Odpowiedź na pierwsze pytanie można uzyskać kilkoma metodami. Najlepsza jest metoda 

telemetryczna, która polega na wyposażeniu minimum 30 ryb (statystyczna mała próba) w aktywne 
nadajniki telemetryczne oraz śledzenie ich ruchów w czasie rzeczywistym i określanie czasu, 
potrzebnego poszczególnym osobnikom na znalezienie przepławki. Inna, podobna metoda polega na 
wyposażeniu ryb w pasywne nadajniki telemetryczne „odzywające się” tylko wówczas gdy ryby 
przechodzą przez specjalną bramkę rejestrującą. Różnica pomiędzy tymi metodami polega na jakości 
uzyskanych informacji. W pierwszym przypadku poza efektywnością otrzymujemy obraz drogi 
przebytej przez ryby i mamy możliwość analizy czynników wpływających na „błądzenie” ryb. 
W drugim przypadku mamy wyłącznie informację nt. efektywności. Określenie czasu potrzebnego 
rybom na znalezienie przepławki dokonywane jest również metodami połowowymi ze znakowaniem 
ryb „capture – mark – release - recapture”, lecz metoda ta generalnie nie sprawdza się w większych 
rzekach. 

Odpowiedź na drugie pytanie uzyskujemy poprzez obserwację przechodzenia ryb przez 
przepławkę osobno dla ryb migrujących w górę i w dół rzeki. Ryby migrujące w górę rzeki mogą być 
albo obserwowane w samej przepławce (jeżeli jest komora monitoringowa z oknem) albo odławiane 
w kanale przepławki. Podstawowym warunkiem zapewniającym wiarygodność wyników jest 
monitorowanie migracji wstępującej się w górnej części przepławki. Ocena migracji ryb w dół rzeki 
dotycząca samej przepławki jest podobna jak w przypadku migracji wstępującej, ale powinna zostać 
rozszerzona o ocenę efektywności funkcjonowania ewentualnych barier oraz określenie wielkości 
strat na turbinach elektrowni  

Ocena skuteczności działania urządzeń służących do migracji ryb powinna być częścią procesu 
inwestycyjnego i stanowić element odbioru powykonawczego. Podobnie jak odbiór urządzeń 
hydrotechnicznych polegający na uruchomieniu i sprawdzeniu działania, odbiór urządzeń służących 
do migracji ryb powinien polegać ocenie efektywności funkcjonowania. Skuteczność działania 
urządzeń służących do migracji ryb wyrażana jest dwoma parametrami: 

 procentem liczby ryb danego gatunku, które pokonały przeszkodę w stosunku do liczby 
wszystkich ryb usiłujących ją pokonać [%]; 

 opóźnieniem w migracji tzn. długością czasu zużytego na pokonanie przeszkody, mierzonego 
w godzinach lub dobach [Larinier i in., 2003]. 
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Skala ocen funkcjonowania urządzeń służących migracji ryb: 

 Bardzo dobra - 100% ryb pokonuje przeszkodę przy opóźnieniu w wędrówce nie przekraczającym 
kilka godzin, 

 Dobra - 95-100% ryb pokonuje przeszkodę przy opóźnieniu w wędrówce nie przekraczającym 
kilka dni, 

 Słaba – od 70% do 95% ryb pokonuje przeszkodę przy opóźnieniu w wędrówce przekraczającym 
kilka dni, 

 Zła – mniej niż 70% ryb pokonuje przeszkodę, przy opóźnieniu w wędrówce przekraczającym 
kilka dni (nawet do 30 dni). 
Ocenę zalecaną, a więc bardzo dobrą i dobrą otrzymują, zatem urządzenia, które 95% ryb 

z gatunków priorytetowych pokonuje w czasie krótszym niż kilka dni. Urządzenia ocenione jako słabe 
nadają się często do usprawnienia poprzez niewielką przebudowę, lub wykonanie dodatkowych 
urządzeń naprowadzających (np. dodatkowy prąd wabiący), natomiast urządzenia oceniane jako złe 
zwykle wymagają wyburzenia a następnie zaprojektowania i wybudowania od nowa.  

Przy analizie przedstawionej powyżej skali ocen funkcjonowania urządzeń służących migracji ryb 
można odnieść wrażenie, że przyjęte kryteria są zbyt surowe a graniczna wartość określająca 
dysfunkcję przepławki dla ryb (70% ryb pokonujących przeszkodę) za wysoka. Poniżej (rys. 7.13) 
przedstawiono teoretyczną „historię wędrówki 100 ryb” w górę rzeki przegrodzonej 10 stopniami, 
z których każdy wyposażony jest w urządzenie służące migracji ryb o słabej efektywności 
funkcjonowania, tj. przeszkodę pokonuje 70% osobników przy opóźnieniu rzędu 3 dób. Przyjęto, 
że dla odbycia skutecznego tarła zapewniającego właściwe uzupełnienie tarłowe, czyli ciągłość 
istnienia populacji, na tarliska powinno dotrzeć około 10 osobników. Graniczna wartość została 
zaznaczona poziomym żółtym prostokątem, więc z wykresu można odczytać, że założona wstępnie 
liczba tarlaków dotrze powyżej siódmej przeszkody. Dodatkowo założono, że opóźnienie przybycia 
na miejsce tarła w stosunku do normalnego czasu migracji nie może przekroczyć 14 dni. W tym 
przypadku analiza nie wypada już tak korzystnie, bo migrujące osobniki przed upływem przyjętego 
dopuszczalnego czasu opóźnienia są w stanie pokonać tylko cztery przeszkody 

 

 
Rys. 7.13. Schemat wędrówki ryb przez kaskadę barier migracyjnych [opracowanie własne].  
 

Przedstawiony na rys. 7.13. schemat jest mocno uproszczony, ale nie chodzi w nim  
o liczby, lecz o wskazanie, jak szkodliwy dla ichtiofauny może być mechanizm rozumowania - 
„budujemy przegrody wyposażone w przepławki dla ryb, więc nieistotne jest jak wiele ich 
wybudujemy” - rozpowszechniony w środowisku osób zajmujących się projektowaniem zarówno 
budowli hydrotechnicznych jak i urządzeń służących migracji ryb. 
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7.5. Kompensacje skutków przekształcenia i utraty siedlisk 
Przekształcania i utrata siedlisk w przypadku piętrzeń energetycznych są efektem modyfikacji 

i zaburzeń: 

 wielkości i zmienności przepływu wody stymulującego kształtowanie i odtwarzanie siedlisk; 

 ciągłości ekologicznej rzeki, a zwłaszcza transportu osadów dennych i rumoszu drzewnego; 

 naturalnej morfologii koryt rzecznych rozumianej jako zmienność szerokości i głębokości koryta 
rzeki, prędkości przepływu, charakteru podłoża oraz charakteru i struktury stref nadbrzeżnych. 
 

7.5.1. Kompensacja erozji dennej poniżej piętrzenia energetycznego 
Nieuniknionym skutkiem przegradzania rzek jest akumulacja osadów dennych powyżej oraz 

zanik naturalnej dostawy osadów dennych poniżej przegrody. Krótkookresowe oddziaływania tych 
procesów oprócz zmian stanu siedlisk w bezpośrednim sąsiedztwie piętrzeń powodują upośledzenie 
procesów korytotwórczych odpowiedzialnych za zróżnicowanie morfologiczne łożysk rzecznych oraz 
tworzenie mikrosiedlisk dla organizmów wodnych na odcinkach rzeki poniżej piętrzeń. Dotyczące 
większości przegród poprzecznych oddziaływania długookresowe wywołują postępującą erozję 
koryta rzecznego obejmującą coraz dłuższy odcinek koryta rzeki i prowadzą do powstawania 
tzw. rynien erozyjnych. Warto podkreślić, że procesy te zachodzą praktycznie niezależnie od rodzaju 
budowli piętrzących, a więc dotyczą również różnego rodzaju jazów, w tym jazów z powłokami 
gumowymi, za wyjątkiem niezbyt wysokich stopni „bliskich naturze” typu bystrze (ok. 2-3 m) ze stałą 
wysokością piętrzenia [Bojarski in., 2005].  

Jeszcze do niedawna kompensacja oddziaływań tych przegród sprowadzała się do budowy 
kolejnych przegród „stabilizujących” dno rzek i hamujących erozję denną, co skutkowało zwykle 
przeniesieniem problemu erozji poniżej ostatniej przegrody. Obecnie preferowanym, znacznie 
skuteczniejszym środowiskowo i technicznie rozwiązaniem jest „karmienie rzeki”, czyli sztuczne 
uzupełnianie deficytu osadów dennych materiałem o podobnym składzie granulometrycznym. Wadą 
tej metody jest konieczność prowadzenia systematycznych działań kompensacyjnych przez cały okres 
istnienia przegrody. Jedna z najdłużej trwających kompensacji polegające na „karmieniu rzek” 
są aktualnie prowadzone w Niemczech na Łabie (16 lat) na Górnym Renie poniżej stopnia wodnego 
w Iffezheim(33 lata) [Faulhaber, Alexy, 2005, Kuhn, 1992].  

 
7.5.2. Odtwarzanie mikrosiedlisk korytowych i budowa kanałów tarłowych 

Odtwarzanie utraconych siedlisk w korycie jest najbardziej skomplikowaną metodą kompensacji 
skutków utraty siedlisk. Polega na wprowadzaniu do koryt rzecznych naturalnych materiałów 
skalnych (głazy, kamienie, gruby żwir) oraz drewnianych (pnie, karcze) w celu zmiany kierunku 
i prędkości przepływu wody oraz uruchomienia procesów „rzeźbienia” koryt rzecznych [Flosi, 1998]. 

Budowa kanałów tarłowych jest metodą kompensacji stosowaną przy piętrzeniach 
energetycznych, dla których nie mają zastosowania minimalizacje, ze względu na znaczną wysokość 
piętrzenia i małą wartość środowiskową tarlisk powyżej przegrody. Za takim rozwiązaniem może 
przemawiać np. niewspółmiernie wysoki koszt budowy urządzenia do migracji ryb w stosunku do 
kosztu budowy kanału tarłowego oraz konieczność poniesienia przez migrujące ryby dodatkowego 
wydatku energetycznego na pokonanie przegrody. Realna kompensacja powinna uwzględniać rodzaj 
i powierzchnię tarlisk utraconych w wyniku istnienia przegrody. Kanał tarłowy powinien mieć 
następujące parametry [Cooper, 1977 i Graybill, 1991 za Bojarski i in., 2005]: minimalną głębokość 
i spadek jednostkowy dostosowane do wymagań gatunków ryb wykorzystujących kanał, minimalną 
szerokość 2 m, minimalną miąższość naturalnego substratu w dnie kanału 0,5 m oraz możliwość 
regulacji przepływu wody i ewentualnie stanowisko do monitoringu liczby i tarlaków i spływają 
narybku (rys. 7.14). 
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Rys. 7.14. Lokalizacja względem koryta rzeki i schemat kanału tarłowego [Bojarski i in., 2005]  
 
7.5.3. Przywracanie ciągłości ekologicznej  

Przywracanie ciągłości kojarzy się zwykle z budową urządzeń do migracji ryb zwanych potocznie 
przepławkami, które zaliczane są do minimalizacji oddziaływań i są wykonywane w bliskim 
sąsiedztwie bariery migracyjnej. Podobnie jak w przypadku kanałów tarłowych może się okazać, 
że lepszym i bardziej racjonalnym ze środowiskowego punku widzenia działaniem jest kompensacja 
polegająca na przywróceniu ciągłości ekologicznej sąsiedniego dopływu, należącego do tej samej 
zlewni wyższego rzędu, poprzez usunięcie lub udrożnienie istniejących przegród i odtworzenie 
równoważnej powierzchni tarlisk. 

 
7.5.4. Wspieranie programów restytucji  

Wspieranie restytucji jest prostą do zrealizowania kompensacją. W polskiej praktyce sprowadza 
się ona do zapisu w operacie wodnoprawnym obowiązku zakupu, bądź przekazania pieniędzy 
na zakup materiału zarybieniowego na rzecz użytkownika rybackiego prowadzącego gospodarkę 
rybacką w obwodzie rybackim w skład którego wchodzi rzeka, na której jest lub ma być zlokalizowana 
elektrownia. Gatunek, liczba i sortyment (wiek) materiału zarybieniowego ustalany jest pomiędzy 
właścicielem MEW, a użytkownikiem rybackim i najczęściej jest to gatunek o znaczeniu wędkarskim. 
Nie ma zatem wiele wspólnego z programami restytucji ważnych ze względu przyrodniczego lub 
zagrożonych gatunków ryb. 

Reasumując, do czasu kiedy nie będzie w Polsce rzeczywistych programów restytucji ryb, 
posiadających czytelne i powszechnie znane zasady, oraz odpowiednie umocowania prawne, 
nie można mówić o programach restytucji ani o takim sposobie kompensacji.  

 
Dobre/złe praktyki:  

Kompensacja skutków erozji dennej polegająca na „karmieniu rzeki” została w Polsce 
zapoczątkowana poniżej stopnia wodnego w Malczycach [Parzonka i in., 2010], na odcinku o długości 
ok. 35 km. Zadaniem prowadzonej kompensacji jest: 

 częściowa odbudowa poziomu dna Odry w na odcinku objętym erozją liniową wywołaną 
oddziaływaniem stopnia Brzeg Dolny (Etap I);  

 trwałe utrzymanie uzyskanej rzędnej dna Odry poniżej stopnia Malczyce (Etap II); 
Efektem prowadzonej kompensacji będzie: 

 podwyższenie i utrzymanie średniego poziomu zwierciadła wody w Odrze na odcinku poniżej 
stopnia Malczyce na wysokości odpowiadającej wymaganiom siedlisk przyrodniczych i siedlisk 
gatunków chronionych na obszarach Natura 2000 OSO i SOOS „Łęgi Odrzańskie”; 



 

 142 

 zapewnienie niepogorszenia warunków życiowych organizmów wodnych (ichtiofauny) w korycie 
Odry poniżej stopnia Malczyce. 
Opisana kompensacja dotyczy co prawda piętrzenia energetycznego lecz budowana na nim 

elektrownia wodna nie może zostać zaliczona do MEW. Tym niemniej jest to jak dotąd jedyna 
kompensacja tego typu w Polsce. 

Powszechnie występują natomiast złe przykłady nie kompensowania a nawet nie 
minimalizowania skutków erozji denne poniżej piętrzeń energetycznych (Fot. 7.7).  

 

 
Fot. 7.7. Erozja denna poniżej piętrzenia MEW w Podczerwonym na Czarnym Dunajcu 
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8. Karty informacyjne przedsięwzięcia i raporty ooś 
Karty informacyjne przedsięwzięć i raporty ooś są podstawowymi dokumentami w procesie 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W przypadku MEW, które w zdecydowanej 
większości należą do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, 
o ewentualnym przeprowadzeniu oceny decyduje screening (patrz rozdz. 3.3). Podstawą do podjęcia 
postanowienia o konieczności opracowania raportu ooś i przeprowadzenia oceny przez organ gminy 
jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia. Jej zawartość określa art. 3 ustawy ooś i jest to lista bardzo 
ogólna, jako że dotyczy wszystkich rodzajów przedsięwzięć. Inwestor przedkładając kartę wraz 
z wnioskiem o wydanie dośu, powinien informacje w niej zawarte dostosować do specyfiki MEW. 
Na tym etapie ma on szansę przekonać organ o braku ryzyka wystąpienia znaczących oddziaływań 
i w związku z tym o możliwości wydania dośu bez postępowania ocenowego, co oczywiście znacznie 
skraca całą procedurę. 

W większości wypadków wydanie decyzji środowiskowej dla MEW jest poprzedzane 
opracowaniem raportu ooś. Raport jest podstawowym (ale nie jedynym !) źródłem informacji 
dla organu i organów opiniujących oraz stron postępowania ooś o samym przedsięwzięciu – jego 
skali, lokalizacji, środowisku w jego otoczeniu oraz możliwych skutkach dla środowiska i środkach 
łagodzenia bądź kompensowania tych skutków. Informacje zawarte w raporcie służą m.in. 
do wskazania warunków i ograniczeń w dośu. 

W ramach prac nad niniejszym opracowaniem przeprowadzono analizę KIP i  raportów ooś, 
opracowanych dla MEW w różnych regionach Polski. Poniżej przedstawiono najczęstsze błędy 
i uchybienia stwierdzone w ocenianych dokumentach. 
 
8.1. Analiza KIP 

Najważniejsze braki i błędy w analizowanych kartach z podziałem na elementy KIP 
wyszczególnione w ustawie ooś i jednocześnie ważne dla screeningu MEW to: 
a) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia: 

 brak parametrów piętrzenia, albo informacje niejednoznaczne; 

 brak informacji dotyczących przepływów charakterystycznych; 

 brak informacji o rodzaju turbiny, albo podawane różne typy turbin; 

 brak danych o prędkości obrotowej turbiny; 
b) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy 
sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną: 

 opis ogólnikowy albo nadmiernie rozbudowany o informacje nie mające związku 
z przedsięwzięciem; 

 zamiast opisu stanu istniejącego – opis przedsięwzięcia; 
c) rodzaj technologii: 

 brak informacji o zapotrzebowaniu na wodę na etapie eksploatacji MEW; 

 odsyłanie do wcześniej wydanego pozwolenia wodnoprawnego dla określenia wielkości poboru 
wody. 

d) ewentualne warianty przedsięwzięcia: 

 brak jakiejkolwiek analizy wariantowej; 

 wybiórcze przedstawianie informacji w celu wskazania, że wariant inwestorski jest jednocześnie 
najlepszym wariantem dla środowiska. 

e) przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii: 

 brak analizy poboru wody na cele energetyczne przy różnych przepływach; 
f) rozwiązania chroniące środowisko, 

 proponowane rozwiązania nie mające uzasadnienia w literaturze naukowej ani nie poparte dobrą 
praktyką; 

 odwoływanie się jedynie do obowiązującego prawa i norm; 

 błędne przekonanie o natleniającej roli turbin; 

 brak przepławki dla ryb uzasadniany brakiem drożności przeszkód położonych powyżej, albo 
poniżej; 

 brak parametrów przepławki, albo parametry nie dostosowane do składu gatunkowego ryb; 
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 finansowe wsparcie użytkownika rybackiego, jako kompensacja strat środowiskowych; 

 proponowanie rozwiązań wewnętrznie sprzecznych; 

 traktowanie naturalnego charakteru rzeki z dobrze zachowanymi procesami korytotwórczymi 
i naturalnymi brzegami jest jako stan zdegradowany; 

 brak zrozumienia oddziaływań skumulowanych; 

 nie docenianie roli rumoszu drzewnego w funkcjonowaniu ekosystemu rzecznego; 

 nieadekwatne w stosunku do znaczenia dla ekosystemu traktowanie różnych rodzajów 
oddziaływań. 

g) obszary podlegające ochronie na podstawie uop: 

 brak precyzyjnej informacji o obszarach chronionych; 

 brak danych dotyczących gatunków i siedlisk związanych z korytem i doliną chronionych 
w obszarze Natura 2000; 

 brak obiektywnej oceny wpływu na istniejące obszary, szczególnie położone na dopływach 
lub w pewnej odległości na tym samym cieku; 

 ignorowanie znaczenia dla obszarów chronionych podniesienia piętrzenia i zwiększenia zasięgu 
cofki po zamontowaniu jazu powłokowego. 

 
8.2. Analiza raportów ooś 

Część raportów zawiera niepotrzebne informacje, które utrudniają ich analizę pod kątem oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Niektóre informacje szczegółowe są niepotrzebnie 
umieszczane w raporcie zamiast w załączniku. Niejednokrotnie nie są zachowane właściwe proporcje 
przedstawianych zagadnień (np. rozbudowana analiza dokumentów strategicznych, a opis wariantów 
ograniczony do minimum). Niektóre raporty, sprawiające wrażenie bardzo profesjonalnych, oparte są 
na inwentaryzacjach obarczonych błędami metodycznymi, nie prezentują wszystkich wyników i nie 
analizują wszystkich znaczących oddziaływań.  

Opisy przedsięwzięcia są najmocniejszą stroną analizowanych raportów. Największe zastrzeżenia 
budzą informacje o wysokości piętrzenia, które najczęściej są podawane tylko dla przepływów 
średnich, a na ciekach o dużej amplitudzie przepływów, wysokość piętrzenia może się znacznie 
zmieniać. Może mieć to decydujące znaczenie dla właściwego zaprojektowania przepławki dla ryb 
lub przelewu migracyjnego. Zbyt często operowano terminem odbudowy piętrzenia, powołując się 
na jego historyczne istnienie, choć faktycznie nie istnieje ono od kilkudziesięciu lat. 

W opisie środowiska brak jest informacji o źródłach danych, sposobie zbierania danych w terenie 
(terminy liczeń, metodyka, wielkość powierzchni próbnej czy długość transektu, itd.). W wielu 
przypadkach inwentaryzacji przyrodniczej nie przeprowadzano, albo ograniczano ją do jednej 
kontroli, nie zawsze we właściwym terminie. Przykładami są jednorazowe elektropołowy latem, 
inwentaryzacja płazów w okresie letnio-jesiennym, ptaków w czerwcu i lipcu, ograniczony teren 
inwentaryzacji, nie pokrywający całego zasięgu inwestycji (odcinek krótszy od zasięgu cofki 
piętrzenia). Wśród inwentaryzowanych gatunków pomijano gatunki z Zał. IV dyrektywy siedliskowej 
oraz gatunki ptaków wędrownych spoza Zał. I Dyrektywy Ptasiej.  

Charakterystyka hydrologiczna bywała oparta na zbyt krótkim ciągu danych (np. 4 lata), co jest 
istotne nie tylko dla charakterystyki środowiska, ale również dla odpowiedniego doboru typu 
i parametrów turbiny i ma fundamentalne znaczenie dla oceny efektywności ekonomicznej 
elektrowni. W niewielu przypadkach poza przepływami charakterystycznymi podawano krzywe sum 
czasów trwania przepływów (kluczowe dla odpowiedniego zaprojektowania przepławki). Raporty 
bardzo rzadko zawierały opis morfologii koryta. Wyjątkiem są bardzo dobre opisy stanu 
hydromorfologicznego na podstawie badań terenowych, z zastosowaniem metody RHS lub normy 
CEN. 

Metodyka prognozowania oddziaływań jest podawana tylko dla oceny oddziaływania hałasu 
i emisji gazów i pyłów, czyli tych oddziaływań, które w realizacji i eksploatacji MEW mają 
drugorzędne znaczenie. Prognozowanie oddziaływań na jakość wód powierzchniowych, faunę, florę 
i siedliska przyrodnicze odbywa się bliżej niesprecyzowaną metodą ekspercką. Podawane pozytywne 
skutki dla środowiska, nie są oparte na żadnych naukowych przesłankach i mają życzeniowy 



 

 145 

charakter. Przykładem takiego błędnego podejścia jest prognozowanie przystosowania się zwierząt 
do zmienionych siedlisk. 

Raporty nie analizują oddziaływań na przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, nawet jeśli 
MEW znajduje się w granicach SOOS, którego przedmiotem ochrony są m.in. gatunki ryb z Zał. II DS. 
i siedlisko 3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników. Pomijano 
oddziaływania piętrzeń na dostępność pokarmu dla ryb i ptaków. Nawet jeśli stwierdzono negatywne 
skutki dla bezkręgowców wodnych, nie przekładało się to na dalsze wnioskowanie dotyczące jakości 
siedlisk gatunków, dla których bezkręgowce są pokarmem. Przypadki prognozowanego zniszczenia 
siedlisk priorytetowych są „automatycznie” uznawane za oddziaływania nieistotne, jeśli dotyczą 
niewielkiego procentu siedliska w obszarze.  

Raporty nie zawierają prognozy oddziaływań na stan wód w rozumieniu Ramowej Dyrektywy 
Wodnej. Najczęściej odnoszą jedynie do parametrów fizyko-chemicznych. W skrajnych przypadkach 
nie stwierdzano żadnych negatywnych oddziaływań na wody powierzchniowe, nawet jeśli dotyczyło 
to nowych piętrzeń budowanych na potrzeby MEW, powodujących powstanie kilkukilometrowej 
cofki i zatrzymanie całego transportowanego rumowiska wleczonego. 

Środki łagodzące są jednym z „najsłabszych ogniw” w raporcie ooś i mylone są z działaniami 
kompensującymi, czego klasycznym przykładem bywa zalecenie odtwarzania zniszczonych budową 
MEW siedlisk ryb prądolubnych w innym miejscu. Wątpliwości budzi skuteczność niektórych 
rozwiązań, np. dotyczących przepuszczania rumowiska upustami płuczącymi w warunkach bardzo 
długiej cofki i osadzania rumowiska wleczonego kilka kilometrów powyżej piętrzenia, albo budowa 
stopnia podpierającego, jako metody ograniczenia erozji poniżej piętrzenia, a który de facto będzie 
pogarszał skutki przedsięwzięcia (dodatkowa bariera).  

Ponieważ grupą organizmów najbardziej narażona na skutki eksploatacji MEW są ryby, poniżej 
przedstawiono najczęstsze błędy popełniane w propozycjach środków minimalizujących dotyczących 
zapewnienia warunków migracji przez przeszkodę i ograniczenia śmiertelności ryb w turbinach: 

 budowa przepławki w ogóle nie jest rozpatrywana, uzasadniając to brakiem drożności budowli 
poprzecznych znajdujących się w rzece powyżej lub poniżej MEW, choć płynie ona przez 
SOOS/OZW chroniący ryby z Zał. II DS; 

 parametry przepławki niedostosowane do składu ichtiofauny; 

 wadliwa lokalizacja wejścia do przepławki (w strefie turbulencji wody wypływającej z turbin, albo 
poza strefą najsilniejszego nurtu); 

 informacja o przepławce na tyle ogólna, że trudno ocenić jej funkcjonalność; 

 parametry niedostosowane do gradientu możliwych przepływów; 

 brak zabezpieczeń przed dostawaniem się ryb do turbin (np. za rzadka krata) 

 proponowane niesprawdzone co do skuteczności metody zabezpieczenia przed dostawaniem się 
ryb do turbin; 

 brak urządzeń służących migracji w dół rzeki, albo wadliwe rozwiązania (przelew dolny). 
Należy odnotować pozytywne przykłady raportów zawierających pełną informację o planowanej 

przepławce, jej typie, lokalizacji i parametrach, zawierające propozycje przelewu migracyjnego dla 
wędrówki zstępującej oraz gęste kraty (prześwit 1 cm) chroniące ryby przed dostawaniem się do 
turbin.  

Monitoring rozumiany jest jako rejestrowanie poziomów wody i pracy turbin. Raporty najczęściej 
nie zawierają zaleceń dotyczących monitoringu siedlisk i gatunków, argumentując to brakiem 
stwierdzonych oddziaływań na obszary i obiekty przyrodnicze. 

Raporty nie odnoszą się do trudności i niedostatków wiedzy, choć w prezentowanej informacji 
dotyczącej środowiska w otoczeniu inwestycji brak jest danych o gatunkach i siedliskach oraz 
warunkach wodnych. Za błędne należy uznać odwoływanie się do takich dokumentów źródłowych 
informacji o środowisku, jak Konwencja Berneńska, Dyrektywa Siedliskowa, Dyrektywa Ptasia. 

 
8.3. Zalecenia dotyczące KIP i raportów ooś 

Zaprezentowana powyżej analiza Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia oraz raportów 
o oddziaływaniu małych elektrowni wodnych na środowisko pokazuje, że mimo licznych publikacji 
i opracowań dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000 [Walker, 
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Johnston, 1999, Komisja Europejska, 2000, 2001a, 2001b, 2001c, 2002, Engel, 2009, Florkiewicz, 
Kawicki, 2009], wciąż brak jest dostatecznej wiedzy na ten temat.  

Nie jest możliwe podanie uniwersalnej recepty na opracowanie dobrej KIP czy raportu ooś 
dla małych elektrowni wodnych, gdyż każda inwestycja ma swą specyfikę, wynikającą z cech 
przedsięwzięcia oraz warunków lokalizacyjnych. Tym niemniej, opierając się na wnioskach z analiz 
przedstawionych w poprzednich rozdziałach oraz wiedzy na temat oddziaływań piętrzeń i turbin 
na środowisko, zaproponowano listę, która może być pomocna podczas przygotowywania 
dokumentacji dotyczącej środowiskowych skutków planowanej MEW. 
Charakterystyka przedsięwzięcia: 

 lokalizacja – rzeka, miejscowość, gmina, km biegu rzeki; 

 opis stanu technicznego i parametry istniejącego piętrzenia; 

 parametry piętrzenia docelowego - wysokość przy różnych przepływach, poziomy wody dolnej 
i wody górnej, rzędna progu; 

 typ, prześwit i przepustowość jazu; 

 zasięg cofki; 

 typ MEW (przyjazowa, derywacyjna, zbiornikowa); 

 usytuowanie MEW względem piętrzenia; 

 opis i parametry kanału derywacyjnego; 

 charakterystyka innych obiektów – przepust płuczący, przelew dla tratew, przepławka, itd.; 

 typ i parametry turbiny - średnica, prędkość obrotowa, sposób doprowadzenia wody, zakres 
przepustowości; 

 skala ingerencji w koryto – długość i technologia umocnień brzegów, kształtowanie przekroju 
poprzecznego koryta, pobór kruszywa; 

 czas trwania i harmonogram prac; 

 opis inwestycji towarzyszących – m.in. przyłącze energetyczne, linie wysokiego i średniego 
napięcia. 
 

Charakterystyka hydromorfologiczna rzeki: 

 cel środowiskowy dla JCWP wg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 
ewentualne odstępstwa zapisane w planie; 

 przepływy charakterystyczne, oparte na długim ciągu pomiarowym (ostatnie dwudziestolecie na 
potrzeby raportu, na potrzeby KIP - przynajmniej charakterystyczne dla roku normalnego, 
suchego i mokrego z ostatnich lat); 

 krzywa sum czasów trwania przepływów; 

 ogólna ocena stanu/potencjału wód, ocena stanu docelowego; 

 ocena morfologii koryta, w tym charakterystyka innych przeszkód poprzecznych w sąsiedztwie. 
 

Inni użytkownicy: 

 pierwotny cel piętrzenia; 

 obecne i prognozowane zwrotne i bezzwrotne pobory wody; 

 interes użytkownika rybackiego; 

 znaczenie rzeki dla rekreacji. 
 

Analiza wariantowa: 
Jeśli inwestycja dotyczy MEW na istniejącym piętrzeniu, nie ma możliwości rozpatrywania 

wariantów lokalizacyjnych. Wariantowanie może dotyczyć przede wszystkim: 

 wysokości piętrzenia; 

 konstrukcja budowli piętrzącej – piętrzenie stałe vs ruchome; 

 usytuowania na brzegu prawym lub lewym; 

 typu turbiny; 

 parametrów turbiny – średnica, prędkość obrotowa; 

 sposobu doprowadzenia i odprowadzenia wody do/z turbiny; 
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 zakresu i technologii prac regulacyjnych – umacnianie brzegów, stabilizacja dolnego stanowiska, 
kształtowanie przekroju poprzecznego; 

 harmonogramu prac w ciągu roku; 

 wielkości obszaru zajętego pod inwestycję. 
Analiza wariantowa szczególnego znaczenia nabiera w przypadku MEW mogących oddziaływać 

negatywnie na obszary Natura 2000 (patrz Rozdz. 3.1.4 i 3.2.2) 
 

Obszary chronione: 

 rezerwaty i parki narodowe; 

 parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu; 

 inne formy ochrony obszarowej; 

 OZW, SOOS i OSOP; 

 obręby ochronne ryb. 
Należy wskazać obszary, w granicach których znajduje się projektowana MEW oraz te położone 

powyżej i poniżej biegu rzeki, na które może ona oddziaływać. Wskazać dla poszczególnych obszarów 
obowiązujące zakazy i cele ochrony wymienić kluczowe siedliska i gatunki będące przedmiotem 
ochrony, w szczególności te, które są ekologicznie związane z korytem rzeki i doliną. Dla obszarów 
Natura 2000 określić czynniki integralności obszaru. Dla obrębów ochronnych ryb podać cel ich 
tworzenia (tarliska, zimowiska, inne). Dla raportów o oddziaływaniu MEW na obszary Natura 2000 
zaproponowano następujące wymagania co do zawartości [Babiasz, Wawręty, 2010]: 

 opis obszaru w zakresie powierzchni, typów siedlisk, występowania kluczowych gatunków; 

 inwentaryzację i przedstawienie na odpowiednich mapach, w tabelach typów siedlisk i 
kluczowych gatunków dla danego obszaru Natura 2000; 

 pełny zakres celów ochrony obszaru, w tym czynników, które stanowią o wartości przyrodniczej 
obszaru; 

 opis istniejących warunków podstawowych, w tym dynamiki i ekologii gatunków oraz siedlisk 
(z uwzględnieniem fluktuacji sezonowych), jak również charakterystyki chemicznej i fizycznej oraz 
kluczowych zależności strukturalnych i funkcjonalnych podtrzymujących integralność obszaru; 

 przedstawienie informacji odnośnie znaczenia obszaru dla sieci Natura 2000 i jego powiązania 
z innymi obszarami; 

 określenie w jaki sposób warunki podstawowe obszaru będą się zmieniać w przyszłości, 
w przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia; 

 opis metodyki użytej do zebrania informacji na temat warunków podstawowych obszaru. 
 

Gatunki i siedliska przyrodnicze będące pod wpływem MEW: 
Podstawowym kryterium delimitacji obszaru, dla jakiego należy zebrać informacje o środowisku 

jest prognozowany zasięg oddziaływań MEW. Decydujące zatem będą: długość zmienionego odcinka 
cieku (zasięg cofki i długość odcinka o zwiększonej erozji poniżej piętrzenia), zasięg zmiany poziomów 
wód gruntowych, powierzchnia fizycznego zniszczenia siedlisk wodnych i lądowych. Ponadto, 
o zasięgu oddziaływań decydować może biologia i ekologia gatunku (np. zasięg migracji ryb). 
Inwentaryzacja powinna objąć typy siedlisk przyrodniczych z Zał. I DS., gatunki roślin i zwierząt z Zał. II 
DS. oraz ich siedliska, gatunki ptaków chronionych w oparciu o DP i ich siedliska, gatunki objęte 
ochroną gatunkową i gatunki zagrożone wyginięciem. Z uwagi na specyfikę oddziaływań MEW 
inwentaryzacją należy również objąć gatunki ryb o znaczeniu gospodarczym lub rekreacyjnym. 
W opisie środowiska należy uwzględnić m.in. terminy wędrówek zinwentaryzowanych gatunków ryb 
(patrz tab. 5.1). 

 
Identyfikacja oddziaływań 

Pełen zakres negatywnych skutków środowiskowych budowy i eksploatacji MEW oraz 
towarzyszących im piętrzeń omówiono w rozdziale 5. Tu zwracamy uwagę na te zagadnienia, które 
w raportach ooś często są pomijane: 



 

 148 

 oddziaływania pośrednie dotyczące utraty siedlisk lub pogorszeniu warunków siedliskowych 
w związku z przekształceniami hydromorfologicznymi w korycie oraz zmianami parametrów 
fizyko-chemicznych wody; 

 przerwanie ciągłości ekologicznej rzeki (nie tylko bariera dla ryb, ale zaburzenia przepływu 
materii i energii); 

 oddziaływania długoterminowe, ujawniające się po kilku latach, będące pośrednim skutkiem 
przerwania ciągłości transportu rumowiska i uruchomienia procesów erozyjnych oraz 
akumulacyjnych; 

 oddziaływania w znacznym oddaleniu, związane z powstaniem bariery na trasie migracji ryb 
diadromicznych i długodystansowych wędrówek ryb potadromicznych; 

 oddziaływania skumulowane -  rozpatrywać należy nie tylko inne budowle poprzeczne, takie 
jak elektrownie, jazy, stopnie, progi zapory i zbiorniki, ale również pobory kruszywa z koryta 
i doliny, prace utrzymaniowe i regulacyjne, inwestycje liniowe wzdłuż i w poprzek doliny, również 
na dopływach, pobory wody dla ludności i gospodarki (np. sztuczne naśnieżanie stoków), zmiany 
sposobu użytkowania w zlewni. 
 

Metody prognozowania oddziaływań 
Powszechną złą praktyką w ocenach o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, jest 

opieranie się w prognozowaniu wielkości oddziaływań na tzw. metodzie eksperckiej. Ponieważ nie 
jest ona precyzyjnie zdefiniowana pozwala na dość swobodne operowanie danymi. W analizowanych 
raportach ooś dotyczących MEW wielokrotnie prognozowano oddziaływania, nie mając danych 
o liczebności i rozmieszczeniu gatunków, czy powierzchni i rozmieszczeniu siedlisk. Należy podkreślić, 
że dopiero skwantyfikowanie oddziaływań umożliwia stwierdzenie, czy mamy do czynienia 
z oddziaływaniami znaczącymi, czy nieistotnymi. Poniżej przedstawiamy listę możliwych metod 
prognozowania [Engel, 2009]: 

 pomiary bezpośrednie (np.: powierzchnia siedlisk zniszczonych całkowicie lub częściowo, 
bezwzględne lub procentowe zmiany liczebności poszczególnych gatunków); 

 łańcuchy i sieci zależności, które pomagają w identyfikacji i zrozumieniu oddziaływań pośrednich 
i wtórnych oraz wzajemnych współzależności oddziaływań (przykładowy diagram oddziaływań 
MEW na populację brzanki przedstawia rys. 8.1); 

 matematyczne modele prognozujące zmiany ilościowe ( mogą dotyczyć np.: emisji do powietrza 
i gleby, hałasu, rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych 
i podziemnych, a także zmian liczebności populacji – tzw. modele demograficzne); 

 wnioski i doświadczenie z oddziaływania podobnych przedsięwzięć na siedliska i gatunki 
analogiczne do tych, które rozpatrujemy; 

 GIS umożliwiający nakładanie i analizowanie różnych informacji dotyczących obszaru 
i przedsięwzięcia, m.in. liczebności/zagęszczeń siedlisk i gatunków, parametrów, warunków 
brzegowych w powiązaniu z ich rozkładem w przestrzeni). 
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Rys. 8.1. Diagram oddziaływań przepływowej MEW na etapie eksploatacji na populację i siedliska brzanki. 
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Akty prawne i orzeczenia sądów administracyjnych 
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory (Dyrektywa siedliskowa) 

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa 
Wodna) 

Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dyrektywa SEA) 

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie 
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa powodziowa) 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dyrektywa OZE) 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (Dyrektywa Ptasia) 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
(Dyrektywa EIA) 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające środki służące 
odbudowie zasobów węgorza europejskiego 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 nr 115, poz. 741 
ze zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.). 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. Nr 00, poz. 145) 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.). 

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 21, poz. 91 ze zm.) 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 
ze zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 ze zm.) 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 w sprawie warunków 
i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
"Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" (Dz. U. Nr 213, poz. 2163). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań 
ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1298). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji 
gospodarowania wodą. (Dz.U. Nr 15 poz. 1087). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 86, poz.579 ze 
zm.). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków (Dz.U. Nr 25, poz. 133) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419) 
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 
(Dz. U. poz. 81) 

Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 r. w sprawie rozwoju małych elektrowni 
wodnych (M. P.. Nr 24, poz. 214) 

II OSK 548/07. Wyrok NSA z dnia 15 maja 2008 roku. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F460921839, 
lipiec 2012 

II OSK 1928/09. Wyrok NSA z dnia 17 grudnia 2010 roku. 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F53B7EA031, lipiec 2012 

 

Inne dokumenty unijne i krajowe 

Communication from the Commission - services of general interest in Europe. COM/96/0443 
z 11 września 1996 r. 

European Commission. CIS WFD. Good Practice in managing the ecological impacts of hydropower 
schemes; Flood protection works; and works designed to facilitate navigation under the Water 
Framework Directive. 30 November 2006. Final Version. 

European Commission. CIS. Water Framework Directive & Hydropower Workshop. Berlin, 4-5 June 
2007. Key Conclusions. 2007. 

European Commission. CIS WFD. Guidance document on exemptions to the environmental 
objectives. Technical Report 2009-027. 2009. 

European Commission. Hydropower Development under the Water Framework Directive - Statement 
of the Water Directors. Informal Meeting of Water and Marine Directors of the European Union, 
Candidate and EFTA Countries. Segovia, 27-28 May 2010. 

European Commission, DG Environment. Hydropower Generation in the Context of EU WFD. Report 
by Arcadis. 2011. 

European Commission. CIS. Water management, Water Framework Directive & Hydropower. 
Common Implementation Strategy Workshop Brussels, 13-14 September 2011. Issue Paper (final 
version). 2011a.  

Komisja Europejska. Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000: 
Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 
92/43/EWG. Wyd. polskie: WWF Polska, Warszawa. 2005 

Komisja Europejska. Zarządzanie obszarami Natura 2000: Postanowienia artykułu 6 dyrektywy 
“siedliskowej” 92/43/EWG. Wyd. polskie: WWF Polska, Warszawa. 2007 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. 2012, poz. 252). 

Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego i umiarkowanego korzystania różnorodności biologicznej 
wraz z programem działania, Załącznik do uchwały nr 270/2007 Rady Ministrów z dnia 
26.10.2007. 

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych: 
http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Odnawialne+zrodla+energii/Kr
ajowy+plan+dzialan, maj 2012. 

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy:  

- Dniestru (M.P. 2011, nr 38 poz. 425) 

- Dunaju (M.P. 2011, nr 51, poz. 560) 

- Jarftu (M.P. 2011, nr 37, poz. 424) 

- Łaby (M.P. 2011, nr 52, poz. 5) 

- Niemna (M.P. 2011, nr 58, poz. 578) 

- Odry (M.P. 2011, nr 40, poz. 451) 

- Pregoły (M.P. 2011, nr 55, poz. 566) 

- Świeżej (M.P. 2011, nr 59, poz. 579) 
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http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Odnawialne+zrodla+energii/Krajowy+plan+dzialan


 

 161 

- Ücker (M.P. 2011, nr 56, poz. 567)  

- Wisły (M.P. 2011, nr 49, poz. 549).  

Plany zagospodarowania przestrzennego województw: 

 - dolnośląskiego – uchwała Nr XLVIII/873/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 
sierpnia 2000 r.: http://www.wbu.wroc.pl/index.php?strona=opracowania&id=18, marzec 2012 

- kujawsko-pomorskiego – uchwała Nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 
dnia 26 czerwca 2006 r.: http://bip.kujawsko-
pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=214&Itemid=96, marzec 2012 

- lubelskiego – uchwała Nr XLV/597/02 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 lipca 2002 r.: 
http://www.plan.lubelskie.pl/, marzec 2012 

- lubuskiego – uchwała Nr XXII/191/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2012 r.: 
http://lubuskie.pl/strona-glowna/news/&news_id=10524/, marzec 2012 

- łódzkiego – uchwała Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r., 
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/BIP/BIP/UrzadMarszalkowski/Programy/PlanZagospod
arowaniaPrzestrzennegoWojewodztwaLodzkiego/, marzec 2012 

- małopolskiego – uchwała Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 
2003 r., http://www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/Plan/index.aspx, marzec 2012 

- mazowieckiego – uchwała Nr 65/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 
2004, http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-
zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html, marzec 2012 

- opolskiego – uchwała Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 
2010 r., http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=3179, marzec 2012 

- podkarpackiego – uchwała Nr XLVIII/552/2002 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 
sierpnia 2002 r., http://www.pbpp.pl/opracowania/zakonczone/art-16.html, marzec 2012 

- podlaskiego – uchwała Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 r., 
http://bip.pbppb.wrotapodlasia.pl/plan_zag.htm, marzec 2012 

- pomorskiego – uchwała Nr 1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 
października 2009 r., 
http://www.urzad.pomorskie.eu/pl/dokumenty_strategiczne/plan_zagospodarowania_przestrze
nnego, marzec 2012 

- śląskiego – uchwała Nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 2004, 
http://bip.slaskie.pl/?grupa=40&id=70, marzec 2012 

- świętokrzyskiego – uchwała Nr XXIX/399/02 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 
kwietnia 2002 r., http://www.sejmik.kielce.pl/temp/zdjecia_kat/1068/plan.pdf, marzec 2012 

- warmińsko-mazurskiego – uchwała Nr XXXIII/505/02 Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 12 lutego 2002 r., http://www.wmbpp.olsztyn.pl/download/plan.pdf, marzec 
2012 

- wielkopolskiego – uchwała Nr XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 
kwietnia 2010 r., http://www.wbpp.poznan.pl/plan/index.html, marzec 2012 

- zachodniopomorskiego – uchwała Nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 
dnia 19 października 2010 r., 
https://bip.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=28071:plan-
zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-&catid=618:zmiana-
planu-zagospodarowania-przestrzennego&Itemid=425, marzec 2012. 

Polityka Energetyczna Polski do 2030 (M.P. z 2010r. Nr 2, poz. 11). 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-
2013. 
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx, marzec 2012. 

http://www.wbu.wroc.pl/index.php?strona=opracowania&id=18
http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=214&Itemid=96
http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=214&Itemid=96
http://www.plan.lubelskie.pl/
http://lubuskie.pl/strona-glowna/news/&news_id=10524/
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/BIP/BIP/UrzadMarszalkowski/Programy/PlanZagospodarowaniaPrzestrzennegoWojewodztwaLodzkiego/
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/BIP/BIP/UrzadMarszalkowski/Programy/PlanZagospodarowaniaPrzestrzennegoWojewodztwaLodzkiego/
http://www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/Plan/index.aspx
http://www.pbpp.pl/opracowania/zakonczone/art-16.html
http://www.urzad.pomorskie.eu/pl/dokumenty_strategiczne/plan_zagospodarowania_przestrzennego
http://www.urzad.pomorskie.eu/pl/dokumenty_strategiczne/plan_zagospodarowania_przestrzennego
http://bip.slaskie.pl/?grupa=40&id=70
http://www.sejmik.kielce.pl/temp/zdjecia_kat/1068/plan.pdf
http://www.wmbpp.olsztyn.pl/download/plan.pdf
http://www.wbpp.poznan.pl/plan/index.html
https://bip.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=28071:plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-&catid=618:zmiana-planu-zagospodarowania-przestrzennego&Itemid=425
https://bip.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=28071:plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-&catid=618:zmiana-planu-zagospodarowania-przestrzennego&Itemid=425
https://bip.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=28071:plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-&catid=618:zmiana-planu-zagospodarowania-przestrzennego&Itemid=425
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx
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Program wodno-środowiskowy kraju. http://www.kzgw.gov.pl/pl/Program-wodno-srodowiskowy-
kraju.html, marzec 2012. 

Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015). 
http://kzgw.gov.pl/files/file/Programy/PPWP2030/Projekt_Polityki_wodnej_panstwa_do_roku_2
030_z_uwzglednieniem_etapu_2016.pdf, marzec 2012. 

Projekt Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) : 
http://kzgw.gov.pl/pl/Projekt-Polityki-wodnej-panstwa-do-roku-2030.html, marzec 2012.Raport z 
wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego: : http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wstepna-ocena-
ryzyka-powodziowego.html, marzec 2012. 

Regionalne Programy Operacyjne.  

Strategia Gospodarki Wodnej 2005: 
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/zespo
l_realizacyjny_KPZK/Documents/d5cf0707fa8140f6a6811645bc7f7375StrategiaGospWodnej_RM
_calosc_6_09_05.pdf, marzec 2012.. 

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej 2001: 
http://www.ekoinnowacjenamazowszu.pl/files/download/documents/12_StrategiaOZE_Polska.p
df, marzec 2012..  

Wojewódzkie programy ochrony środowiska: 

dolnośląskie – uchwała Nr LIV/969/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2010 
r., bip.umwd.dolnyslask.pl/plik.php?id=13616, marzec 2012 

kujawsko-pomorskie – uchwała Nr XVI/299/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 
19 grudnia 2011 r., http://www.kujawsko-
pomorskie.pl/index.php?Itemid=118&id=276&option=com_content&task=view, marzec 2012 

lubelskie – uchwała Nr XXV/435/08 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 października 2008 
r., http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=196, marzec 2012 

lubuskie – uchwała Nr XXI/185/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 marca 2012 r., 
http://lubuskie.pl/nowe-menu/menu-strony/srodowisko-2/program-ochrony-srodowiska-
wojewodztwa-lubuskiego/, marzec 2012 

łódzkie – uchwała Nr XXIII/549/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2008 r., 
http://test.lodzkie.pl/lodzkie/wojewodztwo/programywl/srodowisko/, marzec 2012 

małopolskie – uchwała Nr XI/133/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2007 
r., http://www.malopolskie.pl/Srodowisko/Zielona/, marzec 2012 

mazowieckie – uchwała Nr 19/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2007 r., 
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,10,program-ochrony-srodowiska-
wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2007-2010-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2014-r-
.html, marzec 2012 

opolskie – uchwała Nr XVII/193/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2008 r., 
http://umwo.opole.pl/docs/pos_28.02.2008_sklad.pdf, marzec 2012 

podkarpackie – uchwała Nr XII/379/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2008 r., 
http://www.pbpp.pl/opracowania/zakonczone/art-26.html, marzec 2012 

podlaskie – uchwała Nr XII/121/2011 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 października 2011 
r., http://www.wrotapodlasia.pl/pl/ochrona_srodowiska/programy_plany/, marzec 2012 

pomorskie – uchwała Nr 191/XII/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2007 r., 
http://www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp/strategia/program_ochrony_srodowiska, marzec 2012 

śląskie – uchwała Nr IV/6/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2011 r., 
http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1246358547&id_menu=72, marzec 
2012 

świętokrzyskie – uchwała Nr IX/152/07 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 września 
2007 r., 

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Program-wodno-srodowiskowy-kraju.html
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Załączniki  
 
 
Załącznik 1 
Zestawienie podstawowych informacji o planach zagospodarowania przestrzennego województw 
(stan na 15.04.2012). 

Lp. Województwo Data uchwalenia Uwagi* 

1. dolnośląskie 30 sierpnia 2002 Opracowywanie nowego planu (obecny etap: 
opiniowanie i uzgadniania z właściwymi organami 
i instytucjami oraz upublicznienie w ramach 
procedury strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko). 

2. kujawsko-pomorskie 26 czerwca 2003  

3. lubelskie 29 lipca 2002 Opracowywanie nowego planu (obecny etap: 
formułowanie dokumentu uwarunkowań 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz przyjmowanie 
wniosków i uwag do aktualizowanego dokumentu). 

4. lubuskie 21 marca 2012 - 

5. łódzkie 21 września 2010 - 

6. małopolskie 22 grudnia 2003 - 

7. mazowieckie 7 czerwca 2004 Przystąpienie do aktualizacji PZPW w grudniu 2011 r. 

8. opolskie 28 września 2010 - 

9. podkarpackie 30 sierpnia 2002 - 

10. podlaskie 27 czerwca 2003 - 

11. pomorskie 26 października 2009 - 

12. śląskie 21 czerwca 2004 Plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa śląskiego został zmieniony uchwałą z 
dnia 22 września 2010 r. w zakresie uzupełnienia o 
rozwoju międzynarodowego portu lotniczego 
„Katowice” w Pyrzowicach. 

13. świętokrzyskie 26 kwietnia 2002 - 

14. 
warmińsko-
mazurskie 12 lutego 2002 - 

15. wielkopolskie 26 kwietnia 2010 - 

16. zachodniopomorskie 19 października 2010 - 

* Informacje uzyskane ze stron internetowych Biur Planowania Przestrzennego poszczególnych 
województw.



 

 

Załącznik 2 
Miejsce małej energetyki wodnej w planach zagospodarowania przestrzennego województw. 

Lp. Województwo Zapisy odnoszące się bezpośrednio  
do małej energetyki wodnej 

Zapisy odnoszące się do energetyki wodnej jako 
odnawialnego źródła energii 

1. dolnośląskie  - rozwój energetyki wodnej jako taniego źródła energii [s. 16, 93] 
- preferowanie i wspomaganie stosowania odnawialnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii, w tym energii wodnej [s. 28] 
- wzrost udziału energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach energii 
odnawialnej m.in. poprzez modernizację istniejących i budowę 
nowych elektrowni wodnych [s. 67-68] 

2. kujawsko-pomorskie - energia pochodząca z MEW i innych źródeł odnawialnych stanowi 0,3% 
energii elektrycznej wprowadzanej do sieci w województwie [s. 47] 

- zapis traktujący elektrownię wodną jako „źródło ekologicznej 
energii” [s. 85] 

3. lubelskie - obecnie na terenie województwa działa 15 MEW o łącznej mocy około 
1,2 MW, z których energia elektryczna oddawana jest do sieci niskiego 
napięcia [www.plan.lubelskie.pl/Tom_1/Roz1_11.htm, dostęp 
15.04.2012] 

- wykorzystywanie alternatywnych, odnawialnych źródeł energii ze 
szczególnym uwzględnieniem m.in. wody 
[www.plan.lubelskie.pl/Tom_2/Roz2_09.htm, dostęp 15.04.2012] 

4. lubuskie - na terenie województwa istnieją 44 MEW 
- łączna moc MEW szacowana jest na 6 MW, co stanowi niecały 1% 
lokalnego zapotrzebowana na moc elektryczną [s. 145] 
- rozmieszczenie MEW wykazuje dysproporcje: najwięcej obiektów jest 
na południu województwa i w zachodniej części Pojezierza Lubuskiego 
- ze względu na warunki naturalne (duża liczba jezior wyrównująca 
przepływ w ciągu roku i często niewielkie spadki dna koryta) możliwości 
lokalizacji MEW w części centralnej i północno-wschodniej są niewielkie i 
mało opłacalne  
- w regionie centralnym i północno-wschodnim jedynie na rzece 
Kłodawce i Pełcz możliwa lokalizacja MEW 
- podkreślenie znaczenia rzek w południowej części województwa dla 
budowy MEW (ich spadki mogą gwarantować większą wysokość 
piętrzenia) [s. 163] 
- propozycja jednej z gmin w zakresie budowy MEW [s. 268] 

- zdecydowane zwiększenie roli pozawęglowych, ekologicznych 
źródeł energii, w tym elektrowni wodnych [s. 14, 194-195] 
- na terenie województwa występują bardzo korzystne warunki dla 
energetyki wodnej, ale jednostkowo na małą skalę; założono, że 
inwestycje w tym zakresie będą realizowane przez inwestorów 
indywidualnych przy wsparciu ze strony samorządów m.in. poprzez 
administracyjne i finansowe wsparcie realizacji zadań 
umożliwiających realizację obiektów energetyki wodnej [s. 264-265] 
- zwiększenia wykorzystania gospodarczego energii odnawialnej, w 
tym w szczególności m.in. wodnej ze względu na szczególne 
uwarunkowania regionu [s. 318] 

5. łódzkie - w województwie zlokalizowanych jest 37 MEW, które wytwarzają 
niewiele ponad 10 MW energii 
- ze względu na charakter rzek w województwie zainteresowanie MEW 
jest małe [s. 61] 

- założenie rozwoju energetyki wodnej w ramach rozwoju źródeł 
energii odnawialnej [s. 141] 
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Lp. Województwo Zapisy odnoszące się bezpośrednio  
do małej energetyki wodnej 

Zapisy odnoszące się do energetyki wodnej jako 
odnawialnego źródła energii 

6. małopolskie - w planie wyodrębniono obszary funkcjonalne najistotniejsze dla polityki 
ekologicznej, w tym obszary możliwe do wykorzystania dla potrzeb MEW 
[t. I, s. 71] 
- potencjalna duża możliwość lokalizacji MEW na terenie pogórza (duże 
spadki, znaczna energia kinetyczna, mimo nieznacznych przepływów)  
- lokalizacja MEW może być związana z przewidywanymi pracami 
regulacyjnymi na danym cieku 
- zaletą MEW uzyskiwanie „czystej” energii oraz włączanie jej bez 
potrzeby cyklu rozruchu 
- istnienie w województwie kilku MEW 
- istnienie dwóch szczegółowych opracowań dotyczących MEW dla 
województwa [t. II, s.23] 
- postulat odbudowania w obszarach górskich systemu MEW [t. II, s. 83] 
 

- w województwie spośród wykorzystywanych źródeł energii 
odnawialnej dominuje energia wodna [t. I, s. 68] 

7. mazowieckie - - 

8. opolskie - zdefiniowanie jako silnej strony regionu m.in. korzystnych warunków 
hydrologicznych i hydraulicznych dla realizacji MEW [s. 55] 
- zapewnienie budowy nowych MEW oraz adaptacji i modernizacji 
istniejących elektrowni wodnych 
- przedstawienie lokalizacji MEW w województwie ze stwierdzeniem, że 
MEW będą stanowić większość planowanych w przyszłości źródeł energii 
odnawialnej [s. 179] 

- założenie aktywizacji rozwoju w oparciu o potencjał energetyki 
odnawialnej [s. 103, 204, 209, 217], w tym wykorzystanie zasobów 
energetycznych i budowli hydrotechnicznych na ciekach 
i zbiornikach wodnych [s. 103] 
- założenie rozwoju odnawialnych źródeł energii w obszarach 
predysponowanych m.in. dla rozwoju energii wodnej, 
wykorzystujących potencjał energetyczny i częściowo istniejącą 
infrastrukturę hydrotechniczną w dolinach określonych rzek [s. 120] 
 

9. podkarpackie - założenie dynamicznego rozwoju pozyskiwania energii m.in. w MEW 
- obecnie działa w województwie 11 MEW i zakłada się budowę nowych 
w powiązaniu z „małą” i „dużą” retencją [s. 203] 
 

- zidentyfikowanie w mocnych stronach województwa korzystnych 
warunków dla lokalizacji proekologicznych źródeł pozyskiwania 
energii, w tym energii wodnej [s. 75] 

10. podlaskie - identyfikowanie jako jednej z głównych szans ożywienia gospodarczego 
możliwości budowy MEW w określonych lokalizacjach [s. 119] 
- zapowiedź wspierania budowy niekonwencjonalnych proekologicznych 
źródeł energii elektrycznej, w tym MEW [s. 125] 
- wskazanie możliwych lokalizacji MEW [s. 304-305] 
 

- założenie przyspieszenia wykorzystania lokalnych zasobów energii, 
głównie odnawialnej, w tym energii wodnej [s. 44] 
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Lp. Województwo Zapisy odnoszące się bezpośrednio  
do małej energetyki wodnej 

Zapisy odnoszące się do energetyki wodnej jako 
odnawialnego źródła energii 

11. pomorskie - istnienie 60 MEW, w tym 31 elektrowni zawodowych o łącznej mocy ok. 
29 MW, pozostałe są bez istotnego znaczenia dla funkcjonowania sieci 
energetycznej (część pracująca tylko na potrzeby właściciela) [s. 88, 117] 

- w ramach ochrony zasobów biosfery ograniczanie lokalizowania 
elementów infrastrukturalnych zagrażających funkcjonowaniu 
korytarzy ekologicznych, w tym elektrowni wodnych [s. 222] 
- postulat wyznaczania terenów pod lokalizację źródeł energii 
odnawialnej (m.in. elektrowni wodnych) na obszarach o dobrych 
warunkach klimatycznych oraz hydrologicznych [s. 228, 254]  

12. śląskie - preferowanie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, w tym z 
małych hydroelektrowni [s. 76] 

 

13. świętokrzyskie - - 

14. warmińsko-mazurskie - - 

15. wielkopolskie - mimo małych zasobów wodnych Wielkopolski wskazanie na północną 
część regionu jako obszaru o najkorzystniejszych warunkach lokalizacji 
MEW (ze względu na największe przepływy wody) [s. 64] 
- istnienie w Wielkopolsce (2007) 26 MEW [s. 65] 
- zwrócenie uwagi na bariery i ograniczenia rozwoju energetyki 
odnawialnej ze względu na wymogi ochrony środowiska – w przypadku 
lokalizacji MEW: 

 istnienie tras migracji zwierząt, głównie ryb , 

 warunki hydrologiczne (parametry cieków, rzeźba terenu, 
wykorzystanie istniejących urządzeń hydrotechnicznych, wymogi 
dotyczące żeglugi śródlądowej i turystyki wodnej) [s. 66] 

- zwiększenie udziału pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, 
w tym z wód powierzchniowych, zwłaszcza na północy Wielkopolski 
[s. 63, 214] 

16. zachodniopomorskie - rozwój małej energetyki wodnej przewidywany jest równolegle z 
rozwojem małej retencji [s. 27] 
- istnienie ok. 60 MEW o łącznej mocy ok. 13 MW 
- wskazanie kilku potencjalnych lokalizacji nowych obiektów MEW, 
jednak przy dużym rozproszeniu źródeł i niewielkiej mocy jednostkowej 
[s. 140] 
- podkreślenie możliwości rozwoju MEW o znaczeniu lokalnym z 
wykorzystaniem istniejących budowli piętrzących i jednoczesnym 
utrzymaniem lub poprawą drożności cieków jako korytarzy migracyjnych; 
wskazanie potencjalnych lokalizacji [s. 235] 

- założenie wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w 
tym energii wodnej [s. 29] 
- możliwość rozwoju energetyki wodnej na większych rzekach 
województwa [s. 82] 
- istnienie ograniczonych możliwości rozwoju energetyki wodnej ze 
względu na niski potencjał energetyczny rzek [s. 156, 185] 

 



 

 

Załącznik 3 
Zestawienie podstawowych informacji na temat programów ochrony środowiska poszczególnych 
województw. 

Lp. Województwo Data uchwalenia Zakres czasowy 

1. dolnośląskie 29 kwietnia 2010 - na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-
2015 

2. kujawsko-pomorskie 19 grudnia 2011 - na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-
2018 
- już przygotowany projekt POŚ na lata 2012-2017 
z perspektywą na lata 2018-2023 

3. lubelskie 27 października 
2008 

- na lata 2008-2011 z perspektywą na lata  
- już przygotowany projekt POŚ na lata 2012-2015 
z perspektywą na lata 2016-2019 

4. lubuskie 12 marca 2012 - na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-
2019 

5. łódzkie 31 marca 2008 - na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-
2015 

6. małopolskie 24 września 2007 - na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-
2014 

7. mazowieckie 19 lutego 2007 - na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-
2014 

8. opolskie 31 marca 2008 - na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-
2014 

9. podkarpackie 26 maja 2008 - na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-
2015 

10. podlaskie 24 października 
2011 

- na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-
2018 

11. pomorskie 24 września 2007 - na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-
2014 

12. śląskie 14 marca 2011 - na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-
2018 

13. świętokrzyskie 20 września 2007 - na lata 2007-2011 z perspektywą na lata 2012-
2015  

14. warmińsko-
mazurskie 

24 września 2007 - na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-
2014 

15. wielkopolskie 5 lipca 2010 - na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-
2019 

16. zachodniopomorskie 31 marca 2008 - na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-
2015 
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