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Zachowanie b d  uzyskanie dobrego stanu jako ci wód wymaga nie tylko stosowania 
skutecznych rozwi za  technicznych, maj cych na celu wyeliminowanie zanieczyszcze ,
ale tak e odpowiedniego zarz dzania zasobami wodnymi, a zw aszcza w a ciwego
planowania gospodarowania wodami. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18.07.2001 r. 
Prawo wodne w a nie to planowanie s u y programowaniu i koordynowaniu dzia a
maj cych na celu m.in.: 

− osi gni cie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów 
od wody zale nych,

− popraw  stanu zasobów wodnych, 
− popraw  mo liwo ci korzystania z wód, 
− zmniejszanie ilo ci wprowadzanych do wód substancji i energii mog cych nega-

tywnie oddzia ywa  na wody. 
Znaczna cz  aspektów planowania gospodarowania wodami jest konsekwencj  akcesji 
Polski do Unii Europejskiej i wynikaj cej z niej konieczno ci implementacji dyrektyw 
unijnych, zw aszcza Dyrektywy nr 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 pa dziernika 2000 r. ustanawiaj cej ramy wspólnotowego dzia ania w dziedzinie 
polityki wodnej (tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej). 
W Polsce realizacja zada  z planowania gospodarowania wodami odbywa si  w du ej
mierze na szczeblu regionów wodnych. W niniejszej pracy przedstawiono do wiadczenia
dla jednego z nich – regionu wodnego Warty. Ukazano ca okszta t prac planistycznych 
ukierunkowanych na ochron  stanu jako ciowego zasobów wodnych – pocz wszy od 
odpowiedniej oceny jako ci wód na potrzeby planowania, poprzez okre lenie czynników 
wp ywaj cych na stan jako ciowy i sko czywszy na identyfikacji rodków zaradczych. 

The maintaining or obtaining of good water quality requires not only effective technical 
measures with the purpose of pollution elimination but suitable water management, 
especially proper water management planning, too. According to Water Law of 18 July 
2001 the water management planning serves programming and coordination of following 
activities with the purpose of (among other things): 
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− obtaining or maintaining at the least good status of water resources and ecosys-
tems depending on them, 

− improvement of water status, 
− improvement of water use possibility, 
− the decrease of amount of substances and energy with negative water affecting 

possibility.
The considerable part of water management planning is the result of Poland accession to 
the European Union and the necessity of European directives (especially Directive 
2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing 
a framework for Community action in the field of water policy – so-called Water Framework 
Directive) implementation arising from it. 
In Poland many tasks concerning water management planning are realized in the catch-
ment scale. In this work the experiences for the Warta river catchment are presented. The 
total planning activities directed to the protection of water quality are shown – from the 
suitable estimation of water quality for planning needs, by the determination of forces 
influencing on quality status to the identification of action measures. 

1. Wprowadzenie 

Woda nie jest produktem handlowym takim jak ka dy inny, ale raczej dziedziczonym 
dobrem, które musi by  chronione, bronione i traktowane jako takie – tymi s owami
rozpoczyna si  tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna, g ówny dokument Unii Europejskiej w 
dziedzinie polityki wodnej, dotycz cy ochrony ródl dowych wód powierzchniowych, 
wód przej ciowych, wód przybrze nych oraz wód podziemnych [1]. W ten sposób 
odzwierciedlony jest du y nacisk, jaki w prawodawstwie unijnym k adzie si  na potrze-
b  ochrony zasobów wodnych – zarówno w odniesieniu do stanu ilo ciowego jak i 
jako ciowego. Nieodpowiednia jako  wód nie tylko utrudnia i zwi ksza koszty ich 
wykorzystania, ale tak e negatywnie oddzia uje na funkcjonowanie ekosystemów 
wodnych. Aby zapobiec i sprosta  temu problemowi, zosta y stworzone ramy planowa-
nia gospodarowania wodami ukierunkowane na ochron  zasobów wodnych, w tym 
równie  ochron  ich jako ci, i zapisane w a nie w ww. dyrektywie. Kwestii ochrony 
wód dotycz  równie  inne dyrektywy Unii Europejskiej, które koresponduj  i uzupe nia-
j  za o enia Ramowej Dyrektywy Wodnej. Polska, b d c pa stwem cz onkowskim Unii, 
tak e zobligowana jest do przestrzegania wymogów unijnych – zosta y one transpono-
wane do prawodawstwa polskiego. 

2. Za o enia ochrony wód wynikaj ce z Ramowej Dyrektywy 
Wodnej

Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej ochrona wód obejmuje m.in. [1]: 
− ochron , zapobieganie degradacji i popraw  stanu ekosystemów wodnych, 
− propagowanie zrównowa onego korzystania z wód opartego na d ugoterminowej

ochronie dost pnych zasobów wodnych, 
− szczególne przedsi wzi cia s u ce stopniowemu ograniczaniu lub eliminowaniu 

a nawet zaprzestaniu zrzutów, emisji i strat priorytetowych substancji niebez-
piecznych,
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− zapewnianie stopniowego ograniczenia zanieczyszczenia wód podziemnych i za-
pobieganie ich dalszemu zanieczyszczaniu. 

Za o enia ochrony wód uj te s  w tzw. cele rodowiskowe, które definiuje si  nast puj co:
1. dla wód powierzchniowych: 

− zapobieganie pogarszaniu si  ich stanu, 
− osi gni cie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód lub (w przypad-

ku sztucznych i silnie zmienionych cz ci wód) dobrego potencja u ekolo-
gicznego i dobrego stanu chemicznego, 

− realizacja niezb dnych dzia a  w celu stopniowego zmniejszania zanieczysz-
czenia wód substancjami priorytetowymi oraz eliminacja lub stopniowa re-
dukcja emisji, zrzutów i strat priorytetowych substancji niebezpiecznych; 

2. dla wód podziemnych: 
− realizacja niezb dnych dzia a  zapobiegaj cych lub ograniczaj cych dop yw

zanieczyszcze  do wód podziemnych w celu zapobie enia pogarszaniu si  ich 
stanu,

− ochrona, poprawa i przywracanie do w a ciwego stanu wód podziemnych 
oraz zapewnienie równowagi pomi dzy poborami a zasilaniem tych wód w 
celu osi gni cia dobrego stanu wód podziemnych, 

− realizacja niezb dnych dzia a  dla odwrócenia ka dej znacz cej i utrzymuj -
cej si  tendencji wzrostu st enia zanieczyszcze , spowodowanego dzia alno-
ci  cz owieka, w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia wód podziem-

nych;
3. dla obszarów chronionych: 

− osi gni cie zgodno ci ze wszystkimi normami i celami okre lonymi w pra-
wodawstwie unijnym, na podstawie którego zosta y ustanowione obszary 
chronione.

Zgodnie z Ramow  Dyrektyw  Wodn  cele rodowiskowe powinny zosta  osi gni -
te do 2015 r. (w uzasadnionych przypadkach mo liwe s  odst pstwa od tej regu y).
Realizacji tego zadania s u y  ma wdra anie dzia a  wynikaj cych z odpowiedniego 
planowania gospodarowania wodami. 

3. Idea planowania gospodarowania wodami wed ug
Ramowej Dyrektywy Wodnej 

Planowanie gospodarowania wodami okre lone w Ramowej Dyrektywie Wodnej 
mo na scharakteryzowa  jako proces sta ego d enia do osi gni cia ko cowego celu tj. 
dobrego stanu lub dobrego potencja u wód [24]. Jest to zarazem proces ci g y, iteracyjny 
i cykliczny, w którym realizacji poszczególnych nast puj cych po sobie etapów towa-
rzyszy sta a weryfikacja wcze niejszych za o e  wynikaj ca m.in. z konieczno ci
uzupe nienia brakuj cych informacji b d  ich aktualizacji (Rysunek 1) [22]. 
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Skróty:
OD – obszar dorzecza 
PGWOD – plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Rys. 1.  Schemat procesu planowania wed ug Ramowej Dyrektywy Wodnej [22] 

Fig. 1.  The scheme of planning process according to Water Framework Directive [22] 

W warunkach polskich planowanie gospodarowania wodami obejmuje kilka doku-
mentów planistycznych, spo ród których ochrony jako ci wód dotycz  [21]: 

− program wodno- rodowiskowy kraju (z uwzgl dnieniem podzia u na obszary do-
rzeczy),

− plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 
− warunki korzystania z wód regionu wodnego, 
− sporz dzane w miar  potrzeby warunki korzystania z wód zlewni. 
Podstawowym dokumentem, b d cym równocze nie niejako ukoronowaniem proce-

su planowania, jest plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, zawieraj cy
m.in. [21]: 

− podsumowanie identyfikacji znacz cych oddzia ywa  antropogenicznych i oceny 
ich wp ywu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, 

− map  sieci monitoringu, wraz z prezentacj  programów monitoringowych, 
− ustalenie celów rodowiskowych dla cz ci wód i obszarów chronionych, 
− podsumowanie dzia a  z uwzgl dnieniem sposobów osi gania ustanawianych ce-

lów rodowiskowych.
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Zgodnie z harmonogramem wdra ania Ramowej Dyrektywy Wodnej plan ten powi-
nien by  przygotowany do ko ca 2009 roku, w chwili obecnej (stan na czerwiec 2008 r.) 
prowadzone s  prace przygotowawcze. 

Okre lenie dzia a  zmierzaj cych do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w 
poszczególnych obszarach dorzeczy zawarte natomiast b dzie w programie wodno-
rodowiskowym kraju. Zgodnie z zapisami Prawa wodnego program ten ma zawiera

dzia ania podstawowe i uzupe niaj ce, tj. w szczególno ci [21]: 
1. dzia ania podstawowe (m.in.): 

− dzia ania umo liwiaj ce wdro enie przepisów prawa Unii Europejskiej doty-
cz cych ochrony wód, 

− dzia ania s u ce propagowaniu skutecznego i zrównowa onego korzystania z 
wody w celu niedopuszczenia do zagro enia realizacji celów rodowiskowych,

− dzia ania s u ce zaspokajaniu obecnych i przysz ych potrzeb wodnych w za-
kresie zaopatrzenia ludno ci w wod  przeznaczon  do spo ycia,

− dzia ania prewencyjne, ochronne i kontrolne, zwi zane z ochron  wód przed 
zanieczyszczeniami pochodz cymi ze róde  punktowych i rozproszonych, 

− dzia ania na rzecz optymalizowania zasad kszta towania zasobów wodnych i 
warunków korzystania z nich; 

2. dzia ania uzupe niaj ce (m.in.): 
− rodki prawne, administracyjne i ekonomiczne niezb dne do zapewnienia 

optymalnego wdro enia przyj tych dzia a ,
− wynegocjowane porozumienia dotycz ce korzystania ze rodowiska,
− dzia ania na rzecz ograniczenia emisji, 
− zasady dobrej praktyki, 
− przedsi wzi cia techniczne, badawcze, rozwojowe, demonstracyjne i edukacyjne. 

W oparciu o ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza opraco-
wywane b d  w mniejszej skali warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz, przy 
konieczno ci okre lenia szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych, warunki 
korzystania z wód zlewni (oba dokumenty stanowi  b d  akty prawa miejscowego). 

W przypadku ochrony jako ci wód wa ne s  tak e dwa dokumenty wi ce si  z 
dzia aniami podstawowymi: 

− Krajowy Program Oczyszczania cieków Komunalnych wynikaj cy z wdro-
enia dyrektywy Unii Europejskiej 91/271/EEC z dnia 21 maja 1991 r. doty-

cz cej oczyszczania cieków komunalnych [4, 11], 
− programy dzia a  maj cych na celu ograniczenie odp ywu azotu ze róde

rolniczych wymagane przez dyrektyw  Unii Europejskiej 91/676/EEC z dnia 
12 grudnia 1991 r. dotycz cej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powo-
dowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego [5]. 
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4. Ocena stanu jako ci wód 

Klasyfikacja stanu jako ci wód wed ug Ramowej Dyrektywy Wodnej obejmuje pi
klas [1]: 

1. stan bardzo dobry, 
2. stan dobry, 
3. stan umiarkowany, 
4. stan z y,
5. stan bardzo z y.
Ocena stanu wód powierzchniowych opiera si  g ównie na elementach jako ci biolo-

gicznej, wspieranych przez elementy hydromorfologiczne, chemiczne i fizyko-
chemiczne (tzw. stan ekologiczny) – stan wód powierzchniowych jest wyznaczany przez 
gorszy ze stanów ekologiczngo lub chemicznego. W przypadku wód podziemnych 
uwzgl dnia si  jedynie stan chemiczny i ilo ciowy.

Oprócz ogólnej oceny stanu wód bada si  równie  jako  wód w odniesieniu do: 
− wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludno ci w wod  przeznaczon  do spo ycia

[6, 15], 
− wód wykorzystywanych do celów rekreacyjnych a w szczególno ci do k pieli [3, 17], 
− wód przeznaczonych do bytowania ryb ( ososiowatych i karpiowatych) w warunkach 

naturalnych [2, 16], 
− wód wra liwych na zanieczyszczenie zwi zkami azotu ze róde  rolniczych [5, 14], 
− wód wra liwych na zanieczyszczenie zwi zkami fosforu ze róde  komunalnych [4]. 
Wykazy pierwszych czterech rodzajów wód opracowywane s  przez poszczególne 

regionalne zarz dy gospodarki wodnej, natomiast decyzj  rz du RP ca y obszar Polski 
uznany zosta  jako wra liwy na zanieczyszczenie zwi zkami fosforu ze róde  komunal-
nych [12]. Oceny stanu wód dokonuj  wojewódzkie inspektoraty ochrony rodowiska
oraz Pa stwowy Instytut Geologiczny (dla wód podziemnych). 

Ocenie stanu wód s u  trzy rodzaje monitoringu [1]: 
− diagnostyczny – wykorzystywany do: ustalenia stanu wód, okre lenia rodzajów 

oraz oszacowania oddzia ywa  antropogenicznych, dokonania oceny d ugotermi-
nowych zmian stanu wód w warunkach naturalnych i w warunkach szeroko ro-
zumianych oddzia ywa  wynikaj cych z dzia alno ci cz owieka;

− operacyjny – prowadzony w celu: ustalenia stanu wód, które zosta y okre lone
jako zagro one niespe nieniem celów rodowiskowych, dla których okre lono
specyficzny cel u ytkowania oraz oceny zmian stanu wód wynikaj cych z pro-
gramów, które zosta y przyj te dla poprawy jako ci wód, uznanych za zagro one
niespe nieniem celów rodowiskowych;

− badawczy – maj cy za zadanie wyja nienie przyczyn nieosi gni cia celów ro-
dowiskowych, je eli jest to niemo liwe na podstawie danych oraz informacji 
uzyskanych w wyniku pomiarów i bada  prowadzonych w ramach monitoringu 
diagnostycznego i operacyjnego, okre lenie wielko ci i wp ywów przypadkowe-
go zanieczyszczenia a tak e ustalenie przyczyn wyra nych rozbie no ci pomi -
dzy wynikami oceny na podstawie biologicznych i fizyko-chemicznych elemen-
tów jako ci.
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5. Ocena czynników wp ywaj cych na jako  wód 

Podejmowanie skutecznych dzia a  maj cych na celu popraw  stanu jako ci wód 
wymaga nie tylko informacji na temat aktualnego stanu, ale równie , a w a ciwie przede 
wszystkim, okre lenia g ównych czynników sprawczych negatywnie wp ywaj cych na 
jako  wód. Tylko ukierunkowanie dzia a  przede wszystkim na te czynniki mo e da
konkretne pozytywne efekty poprawy stanu jako ci wód. Podej cie takie widoczne jest 
przede wszystkim przy implementacji dyrektyw 91/271/EEC i 91/676/EEC tj. przy 
wyznaczaniu obszarów wra liwych na cieki komunalne oraz obszarów szczególnie 
nara onych na zanieczyszczenie zwi zkami azotu ze róde  rolniczych. Identyfikacja 
ww. obszarów wymaga dokonania analizy wp ywu poszczególnych róde  zanieczysz-
cze  na jako  wód i okre leniu tych, w których wprowadzenie dzia a  ukierunkowa-
nych na ograniczenie zanieczyszcze  komunalnych lub rolniczych przyczyni si  do 
poprawy stanu wód. 

W przypadku Ramowej Dyrektywy Wodnej identyfikacji czynników wp ywaj cych
na jako  wód dokonuje si  g ównie w ramach szczegó owej analizy presji i oddzia y-
wa  zestawiaj cej wszystkie oddzia ywania znacz ce (tj. takie, które samodzielnie lub 

cznie z innymi mog  prowadzi  do nieosi gni cia celów rodowiskowych) oraz 
okre laj cej ich wp yw na stan wód [23]. Jej rezultaty, wspólnie z ocen  stanu wód, 
stanowi  podstaw  oceny ryzyka nieosi gni cia przez wody celów rodowiskowych, w 
wyniku której wody uznaje si  jako: 

− niezagro one nieosi gni ciem celów rodowiskowych,
− potencjalnie zagro one nieosi gni ciem celów rodowiskowych,
− zagro one nieosi gni ciem celów rodowiskowych.

6. Prace realizowane w regionie wodnym Warty 

Region wodny Warty, tj. cz  obszaru dorzecza Odry wyodr bniona na podstawie 
kryterium hydrograficznego na potrzeby zarz dzania zasobami wodnymi, obejmuje 
zlewni  rzeki Warty o powierzchni 54,5 tys. km2. Na potrzeby wdra ania Ramowej 
Dyrektywy Wodnej wydzielono w jej obr bie mniejsze jednostki hydrograficzne, dla 
których okre la si  cele rodowiskowe (tzw. jednolite cz ci wód) oraz jednostki, dla 
których b d  tworzone programy dzia a  umo liwiaj cych osi gni cie ww. celów (tzw. 
scalone cz ci wód powierzchniowych). Ogó em w regionie wodnym Warty zidentyfi-
kowano 581 jednolitych cz ci wód powierzchniowych dla wód p yn cych, 300 jednoli-
tych cz ci wód powierzchniowych dla wód stoj cych, 21 jednolitych cz ci wód pod-
ziemnych [10] oraz 137 scalonych cz ci wód powierzchniowych [19]. 

Szereg prowadzonych w chwili obecnej prac planistycznych dotyczy opracowania 
szczegó owej charakterystyki regionu wodnego zgodnie z wymogami Ramowej Dyrek-
tywy Wodnej. Przeprowadzone do tej pory analizy wykazuj , e niekorzystny stan 
jako ci wód jest powa nym problemem mog cym utrudni  a nawet uniemo liwi
osi gni cie celów rodowiskowym w wymaganym terminie. Ocena wykonana dla wód 
p yn cych na podstawie danych monitoringowych z 2005 roku pokazuje, e zdecydowa-
na wi kszo  wód ( cznie 81,84% badanych punktów pomiarowo-kontrolnych) charak-
teryzuje si  z ym lub bardzo z ym stanem wód (Rysunek 2) [20]. Wyniki te potwierdza 
uszczegó owiona analiza presji i oddzia ywa  [9], zgodnie z któr  124 (90,5%) scalone 
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cz ci wód powierzchniowych regionu wodnego Warty mo na uzna  za zagro one
nieosi gni ciem celów rodowiskowych, przy czym z uwagi na jako  wód jako zagro-
one uznano 84 przypadki (61,3%) a jako potencjalnie zagro one – 24 (17,5%) (Rysu-

nek 3). Podobnie sytuacja wygl da dla wód stoj cych – jako zagro one uznano 176 
jednolitych cz ci wód (61,5%); w przypadku wód podziemnych 6 jednolitych cz ci
wód okre lono jako zagro one. Niekorzystna sytuacja zosta a zreszt  zasygnalizowana 
ju  na wcze niejszym etapie tj. przy wst pnej ocenie ryzyka nieosi gni cia celów 
rodowiskowych (dokonanej w 2004 roku dla jednolitych cz ci wód), która wykaza a,
e jako zagro one nale y uzna  208 cz ci wód (35,8%) a 168 (29,0%) – jako potencjal-

nie zagro one [10]. 

Rys. 2.  Klasyfikacja stanu jako ci wód p yn cych regionu wodnego Warty dla 2005 r. [20] 

Fig. 2.  The classification of running water quality in the Warta river catchment in 2005 [20] 

W Regionalnym Zarz dzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu opracowane zosta y wy-
kazy wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludno ci w wod  przeznaczon  do spo y-
cia, wód wykorzystywanych do celów rekreacyjnych a w szczególno ci do k pieli oraz 
wód przeznaczonych do bytowania ryb ( ososiowatych i karpiowatych) w warunkach 
naturalnych, stanowi ce podstaw  prowadzenia monitoringu celowego przydatno ci
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jako ci wód do ww. celów. Z uwagi na brak wystarczaj cych danych niemo liwa jest w 
chwili obecnej pe na ocena jako ci wód pod k tem ich wykorzystania, jednak e cz -
ciowe badania nie s  zbyt optymistyczne. Dla uj  wód powierzchniowych wykorzy-

stywanych jako ród a wody pitnej (3 na terenie regionu wodnego Warty) problem 
stanowi  ponadnormatywne st enia przede wszystkim ChZT-Cr i liczby bakterii coli 
typu ka owego [7]. W przypadku cz ci wód przeznaczonych do bytowania ryb ososio-
watych 21 jednolitych cz ci wód zosta o uznanych jako nieprzydatne (na 22, dla któ-
rych dysponowano danymi monitoringu), dla cz ci wód przeznaczonych do bytowania 
ryb karpiowatych jako nieprzydatne uznano wszystkie cz ci wód, dla których dyspo-
nowano danymi monitoringu (tj. 104) [8]. 

Rys. 3.  Ocena ryzyka nieosi gni cia celów rodowiskowych z uwagi na jako  wód w 
uk adzie scalonych cz ci wód powierzchniowych [9] 

Fig. 3.  The risk assessment of the failure to achieve environmental objectives on the basis 
of water quality [9] 

Szczegó owa analiza róde  zanieczyszcze  przeprowadzona przy wyznaczaniu wód 
wra liwych na zanieczyszczenie zwi zkami azotu ze róde  rolniczych [18] wykaza a, e
rolnictwo ma du o mniejszy negatywny wp yw na jako  wód ni  zanieczyszczenia 
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komunalne. Z tego wzgl du w regionie wodnym Warty zidentyfikowano osiem obsza-
rów szczególnie nara onych na zanieczyszczenie zwi zkami azotu ze róde  rolniczych 
(Rysunek 4): 

1. obszar zlewni rzek Giszka i Ciemna, 
2. obszar zlewni rzeki Kopel, 
3. obszar zlewni rzeki Olszynka, 
4. obszar zlewni rzeki Oszczynica, 
5. obszar zlewni rzek Pogona i D brówka,
6. obszar zlewni Rowu Racockiego (Rowu Wysko ),
7. obszar zlewni rzeki Sama, 
8. obszar zlewni rzek Samica St szewska i Mogilnica Wschodnia. 

Rys. 4.  Obszary szczególnie nara one na zanieczyszczenie zwi zkami azotu ze róde
rolniczych w regionie wodnym Warty [13] 

Fig. 4.  The Nitrate Vulnerable Zones(pollution caused by agricultural sources) in the Warta 
river catchment [13] 
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Ogó em d ugo  tzw. wód wra liwych na zanieczyszczenie zwi zkami azotu ze ró-
de  rolniczych wynosi 267,7 km (dla rzek) a powierzchnia 7,91 km2 (dla jezior), co daje 

czn  powierzchni  wszystkich obszarów szczególnie nara onych rz du 911 km2. Dla 
ww. obszarów wdra ane s  programy dzia a  maj cych na celu ograniczenie odp ywu
azotu ze róde  rolniczych, stanowi ce jako rozporz dzenie dyrektora RZGW akty 
prawa miejscowego. Postulowane w nich dzia ania koncentruj  si  nie tylko na rodkach
dora nych, wynikaj cych g ównie z zasad dobrej praktyki rolniczej, ale tak e edukacji 
ekologicznej rolników oraz systemu kontroli i organizacji realizowanych prac. 

Czynniki wp ywaj ce na stan jako ciowy wód by y równie  rozpatrywane w aspek-
cie formu owania istotnych problemów gospodarki wodnej [20]. W rezultacie jako 
istotne problemy uznano g ównie odprowadzanie nieoczyszczonych i niedostatecznie 
oczyszczonych cieków i wód poch odniczych, niedostateczn  sanitacj  obszarów 
wiejskich i rekreacyjnych, odprowadzanie zanieczyszcze  ze stawów rybnych oraz 
zagro enie jako ci wód podziemnych nie posiadaj cych izolacji utworami nieprzepusz-
czalnymi.

W oparciu o ju  sfinalizowane zadania realizowane b d  kolejne prace wynikaj ce z 
cyklu planistycznego. Mi dzy innymi do ko ca 2008 r. opracowane zostan  dla po-
szczególnych scalonych cz ci wód powierzchniowych programy dzia a  umo liwiaj -
cych osi gni cie celów rodowiskowych. Po zatwierdzeniu planu gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza znajd  one odzwierciedlenie w warunkach korzystania z 
wód zlewni a tym samym zaczn  obowi zywa  w formie aktów prawa miejscowego. 

7. Podsumowanie 

Ramowa Dyrektywa Wodna reprezentuje kompleksowe podej cie do ochrony wód, 
w tym równie  w aspekcie ochrony ich jako ci. Jako  wód traktowana jest nie tylko w 
odniesieniu do ich u yteczno ci, ale tak e w kontek cie mo liwo ci stworzenia warun-
ków rozwoju i utrzymania ycia biologicznego. Kolejne elementy planowania, w powi -
zaniu z wymaganiami dotycz cymi ochrony wód wynikaj cymi z innych przepisów 
unijnych, umo liwiaj  stworzenie programów dzia a , które z za o enia powinny po-
skutkowa  popraw  jako ci wód. Gwarancj  ich skuteczno ci, a tym samym realnej 
poprawy jako ci wód, jest jednak ich konsekwentne wdra anie w ycie, bie ca kontrola 
i ewentualna modyfikacja za o onych dzia a  w oparciu o ci g y monitoring stanu 
jako ci wód. 
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