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Rozdział I
Charakterystyka geograficzno-hydrologiczna
Lokalizacja
Obszar objęty projektem MOMENT jest zlokalizowany w północnej części Polski, na
terenie powiatu elbląskiego i braniewskiego, bezpośrednio nad Zalewem Wiślanym pomiędzy
Elblągiem, Braniewem i Młynarami. W znacznej części obejmuje on Wysoczyznę Elbląską
oraz Wybrzeże Staropruskie i Równinę Warmińską, na których znajdują się zlewnie rzek
i strumieni uchodzących bezpośrednio do Zalewu Wiślanego.

Rys.I.1. Lokalizacja obszaru pilotowego projektu MOMENT

Począwszy od ujścia Dąbrówki na zachodzie poprzez Kamionkę i Kamienicę i dalej
w kierunku wschodnim aż po Narusę, która leży najbliżej zlewni Baudy od strony zachodniej.
Całkowita powierzchnia polskiego obszaru pilotowego wynosi 512,9 km2, przy czym zlewnia
Baudy obejmuje aż 67 % omawianego obszaru.
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W tabeli 1 zamieszczono listę rzek wraz z ich długościami i powierzchniami zlewni:
Rzeka

Długość [km]

Dąbrówka

7,4

Powierzchnia
[km2]
10,2

Kamionka

3,5

5,7

Kamienica

8,6

11,1

Suchacz

4,5

5,5

Olszanka

8,1

6,4

Grabianka

11,0

19,7

Stradanka

11,4

24,8

Narusa

13,1

56,5

Bauda

62,0

342,0

Tab.I.1. Cieki objęte obszarem pilotowym projektu MOMENT

Natomiast na wschód od zlewni Baudy znajduje się obszar bezpośredniego odpływu
do Zalewu Wiślanego, gdzie nie występuje żaden większy ciek naturalny. Są tam natomiast
trzy kanały: Kanał Różański o długości 3,6 km i powierzchni 15 km 2, Kanał Klejnowski
(4,8 km, 8,8 km2) i Kanał Klejówko (4,5 km, 7,2 km2).
W zasadzie wszystkie rzeki i strumienie położone są na terenie Wysoczyzny Elbląskiej
oprócz samej Baudy, która przecina również Wybrzeże Staropruskie i Równinę Warmińską.

Opady
W obszarze tym mamy do czynienia z rocznym średnim opadem wahającym się od
574 mm/rok we Fromborku na północy zlewni do 731 mm/rok we wsi Sąpy na południu
zlewni – jest to wartość średnia obliczona dla okresu 1951-1985.

Zagrożenia powodziowe
Ze względu na górski charakter rzek i strumieni na obszarze pilotowym występują
typowe dwa rodzaje zagrożeń powodziowych:
- związanych z gwałtownymi roztopami pokrywy śnieżnej,
- opadowymi (od kwietnia do października).
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Natomiast odcinki ujściowe cieków znajdują się również pod wpływem wezbrań
sztormowych, co jednocześnie wywołuje efekt spiętrzenia wód rzeki i ich cofnięcia.

Charakterystyka zlewni Baudy
Najdłuższą rzeką na terenie objętym obszarem pilotowym projektu MOMENT jest
Bauda o długości 62 km i powierzchni zlewni około 342 km2. Obszar źródliskowy położony
jest na Wysoczyźnie Elbląskiej. Bauda rozpoczyna swój bieg w okolicy Milejewa na
podmokłym, zadrzewionym terenie u podnóża Góry Maślanej (Milejewskiej) 196,9 m n.p.m.
(Rys.2). Jest to falista równina morenowa, która wznosi się do ponad 190 m n.p.m. W swoim
górnym biegu rzeka spływa szeroką doliną pokrytą łąkami w kierunku południowowschodnim w pobliże miejscowości Kwietnik a następnie silnie meandrując, wysoką doliną,
porośnięta lasami w kierunku Młynar.
W okolicy Młynar Bauda zmienia zwrot na północ, a sam teren na tym obszarze znajduje się
na wysokości około 50 m n.p.m. Oznacza to, że na odcinku prawie 20 km rzeka pokonuje
wysokość prawie 150 m, co daje średni spadek rzędu 7,5 ‰. Górski charakter rzeka posiada
prawie do samego ujścia, oprócz ujściowego odcinak o długości 2,5 km, gdzie ma charakter
cieku nizinnego.

Rys.I.2. Lokalizacja źródła Baudy
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Rys.I.3. Mapa topograficzna obszaru objętego projektem MOMENT

W środkowym i dolnym biegu Bauda przepływa Równiną Warmińską, położoną
pomiędzy Wysoczyzną Elbląską a Wzniesieniami Górowskimi na wschodzie. Główną oś
Równiny Warmińskiej stanowi rzeka Pasłęka.
W okolicy Leśniczówki Gardyny Bauda przejmuje wody pierwszego prawostronnego
dopływu - Gardyny (pow. zlewni 44,6 km2). Nieco poniżej – we wsi Kraskowo - wpada do
niej drugi (a pierwszy co do wielkości powierzchni zlewni) prawostrony dopływ spod Nowicy
(86,8 km2), który na mapach topograficznych również nosi nazwę Bauda. Po kolejnych 3 km
w okolicy Starych Sadłuk dołącza do Baudy lewostronna Okrzejka (31,3 km2). A w okolicy
wsi Jędrychowo do Bałdy wpada kolejny lewostronny dopływ o nazwie Lisi Parów - zwany
również dopływem spod Ogrodnik (26 km2).
Parę kilometrów dalej łączy się z Baudą niewielki prawostronny dopływ - Wierzanka.
W odległości prawie 4 km poniżej Baranówki znajduje się zdewastowany jaz i zaczyna się
5 km kanał doprowadzający wodę z Baudy do Fromborka. Kanał zbudowano pod koniec
XIV w. i funkcjonował on do czasów II Wojny Światowej. Potocznie nazywany jest Kanałem
Kopernika, lecz należy podkreślić, że powstał on przed narodzinami Kopernika.
Kanał nie jest eksploatowany, ponieważ w końcowym odcinku, na terenie miasta został
zasypany na odcinku od ul. Zielonej do Wieży Wodnej. Natomiast zachował się sam odcinek
końcowy kanału uchodzącego do Zalewu Wiślanego.
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Samo ujście Baudy do Zalewu Wiślanego znajduje się ok. 2 km na północny-wschód od
Fromborka. W odległości 4 km przed ujściem do Baudy uchodzi ostatni z dopływów –
prawostronny dopływ spod Biedkowa.
Zlewnia Baudy ma kształt przypominający trójkąt zwężający się ku północy (Rys. 4.).

Rys.I.4. Podział na jednolite części wód

Ukształtowanie i budowa przedmiotowego obszaru są wynikiem ostatniego zlodowacenia
bałtyckiego. Z tego względu na terenie wysoczyzny dominują gliny i piaski. Natomiast
w części środkowego biegu i ujścia występują iły warwowe.
Na wschód od Sadłuk Dolnych znajduje się duży obszar pokryty torfem.

Obserwacje hydrologiczne
Na Baudzie usytuowany jest w zasadzie jeden wodowskaz – do roku 1998 była to
Baranówka – natomiast po 1998 r. jest to wodowskaz Nowe Sadłuki (Tab. 2).
Lp.

Kilometr biegu rzeki

Lokalizacja

Powierzchnia
zlewni

Rzędna zera
wodowskazu Kr86

1.

22,2

Nowe Sadłuki

251,6

18,96

2.

10,4

Baranówka

317,3

6,26

Tab.I.2. Wodowskazy na Baudzie
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Określone stany charakterystyczne przedstawiono w tab. 3.

Lp.

1.

Wodowskaz

Nowe Sadłuki

Okres

1998-2009

SWW
[cm]

393

Rzędna wody
SWW [m n.p.m.]

SSW

SNW

[cm]

Rzędna wody SSW
[m n.p.m.]

[cm]

Rzędna wody
SNW [m n.p.m.]

22,89

100

19,96

45

19,42

Tab.I.3. Stany charakterystyczne na Baudzie

Zagrożenie powodziowe
Jako podstawę dla określenia granic stref bezpośredniego zagrożenia powodziowego
uznaje się granice tzw. strefy A1 i A10, określającej zasięg obszaru zalewowego
odpowiadającego przepływowi o prawdopodobieństwie przewyższenia 1% i 10%.
Zastosowana metodyka była zgodna z zasadami określania stref zagrożenia powodziowego
A1 i A10. Obliczenia zostały wykonane przy wykorzystaniu matematycznego modelu
jednowymiarowego ruchu wody oraz metod hydrologii stosowanej. Wykorzystano dane
obserwacyjne ze stacji wodowskazowych Baranówka, Nowe Sadłuki oraz Tolkmicko – jako
stacji wodowskazowej reprezentatywnej dla ujściowego odcinka Baudy. Szczególną uwagę
poświęcono przygotowaniu map terenów zalewowych dla ujściowego odcinka rzeki, gdzie
występuje zjawisko cofki rzecznej i trudno jest ocenić wpływ morza. W celu przygotowania
map analizowano nie tylko jednorodne wieloletnie ciągi danych dotyczących poziomu wody
na Zalewie Wiślanym, ale również zarejestrowane na mareografach absolutne maksima.
Wykonanie map dla terenów nadmorskich wymagało również zebrania opinii
instytucji odpowiedzialnych za administrowanie rejonów nadbrzeżnych. W wyniku
konsultacji z instytucjami będącymi odbiorcami map terenów zalewowych, w tym z urzędami
morskimi, wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia obiektów w rejonie przybrzeżnym przed
zjawiskami ekstremalnymi. Zabezpieczenia te obejmowały między innymi podwyższenie
założonego poziomu posadowienia obiektów do wysokości 2,5 m n.p.m.
W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że tereny zagrożone powodzią
występują w rejonie miejscowości Baranówka i powyżej, miejscowości Sadłuki oraz w
ujściowym odcinku rzeki.
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Poniżej (Rys. 5) przedstawiono fragment mapy zagrożenia powodziowego
w ujściowym odcinku Baudy. Mapy stref zagrożenia powodziowego zostały opracowane
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i są udostępniane przez Regionalne Zarządy
Gospodarki Wodnej.
Obecnie trwają prace nad stworzeniem map ryzyka powodziowego w ramach wdrażania
Dyrektywy Powodziowej.

Rys.I.5. Mapa zagrożenia powodziowego dla p=1% i p=10% w ujściu Baudy
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Monitoring wód Zalewu Wiślanego
Wody Zalewu Wiślanego są badane przez dwie instytucje. W osi zalewu przez
Oddział Morski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prowadzonego w pięciu punktach
kontrolnych. Badania są prowadzone w ramach wspólnego polsko-rosyjskiego monitoringu
Zalewu Wiślanego.

Rys.I.6. Lokalizacja punktów monitoringu Zalewu Wiślanego prowadzonego przez IMGW

Monitoring jest prowadzony w zależności od głębokości akwenu w 2 lub 3 punktach poboru
w pionie.

Natomiast Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi monitoring wód
Zalewu Wiślanego w punktach zlokalizowanych w pobliżu linii brzegowej. Szczegółowo
informacje w tym zakresie zostały opisane w rozdziale „Monitoring wód przejściowych –
Zalew Wiślany” opracowania Małgorzaty Wadeckiej zatytułowanego „Charakterystyka części
wód powierzchniowych i podziemnych w obszarze pilotowym projektu „MOMENT” na
podstawie materiałów źródłowych do sporządzenia Planu Gospodarowania Wodami dla
obszaru Dorzecza Wisły oraz Programu Wodno-Środowiskowego Kraju”
W związku z powyższym w dalszej części zamieszczono informacje w oparciu o monitoring
prowadzony przez Oddział Morski IMGW.
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Rozkład temperatury w Zalewie Wiślanym
Na zamieszczonym wykresie widzimy rozkład przestrzenny wyników badań dla
poszczególnych punktów monitoringu oraz zmianę głębokości do dna. Wyniki pomiarów
prezentowane są w płaszczyźnie pionowej w postaci widma.
W dolnej części tego wykresu podano skalę odniesienia dla temperatury.
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Rys.I.7. Wykres temperatury wody Zalewu Wiślanego – sierpień 2009 r.

Poniżej przedstawiono wykres pokazujący przebieg wartości średnich temperatur wody dla
dłuższego ciągu obserwacji. Jak widzimy temperatura w czasie pomiaru w ubiegłym roku
została odczytana w sierpniu i nie odbiegała ona od wartości średniej z okresu 1998-2008.

Rys.I.8. Wykres temperatury wody Zalewu Wiślanego – wartości średnie roczne oraz dla 2009 r.

Interesujący jest fakt, że wartości różnicy średnich temperatur wysokich i niskich w pierwszej
połowie października są równe wartości średniej. Ze względu na małą głębokość zbiornika
nie występuje w nim stratyfikacja rozkładu temperatury. Ponadto widać na wykresie
widmowym, że temperatura wody w zbiorniku jest wyższa w jego wschodniej stronie.
Wynika to z faktu dopływu wód rzeki Elbląg w zachodniej części Zalewu Wiślanego.
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Zasolenie wód Zalewu Wiślanego
Wykres widmowy zasolenia wód Zalewu Wiślanego jest podobny do wykresu
temperatury. Tu również niższe wartości zasolenia odnotowuje się w zachodniej części
zbiornika, będącej pod wpływem wód rzeki Elbląg. Stopniowo zasolenie wzrasta w kierunku
wschodnim, gdzie Zbiornik jest połączony z Morzem Bałtyckim.
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Rys.I.9. Wykres zasolenia Zalewu Wiślanego – sierpień 2009 r.

Podobnie do przykładu z temperaturą – również pomiar zasolenia w 2009 roku nie odbiegał
od wartości średnich.

Rys.I.10. Wykres temperatury wody Zalewu Wiślanego – wartości średnie roczne oraz dla 2009 r.

Stężenie i nasycenie tlenem wód Zalewu Wiślanego
Stężenie tlenu oraz nasycenie wody tlenem maleje w kierunku zachodnim skąd
zapewne następuje dopływ substancji o wyższym zapotrzebowaniu na tlen, w tym substancji
biogennych. Na szczęście nie są to zmiany katastrofalne. Z wykresów możemy stwierdzić, że
najkorzystniejsza sytuacja występuje w punkcie P na głębokości ok. 2 m, gdzie woda jest
przesycona tlenem.
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Rys.I.11. Wykresy stężania i nasycenia tlenem w Zalewie Wiślanym – sierpień 2009 r.

Substancje biogenne w Zalewie Wiślanym
Stężenia fosforanów jedynie w punkcie P prezentowały najniższe stężenie nieznacznie
rosnąc w kierunku wschodnim. Natomiast w kierunku zachodnim osiągając wartości
maksymalne przy dnie.
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Rys.I.12. Wykres stężania i nasycenia tlenem w Zalewie Wiślanym – sierpień 2009 r.

Natomiast w przypadku azotanów badania wykazały, że wartości były poniżej progu detekcji
w całym akwenie zarówno wzdłuż jak i w głąb – stąd jednolita barwa wykresu.
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Rys.I.13. Wykres stężania azotanów w Zalewie Wiślanym – sierpień 2009 r.
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Rozdział II
Charakterystyka powierzchniowych i podziemnych części wód opracowana dla
obszaru pilotowego projektu „MOMENT” na podstawie materiałów źródłowych do
sporządzenia Planu Gospodarowania Wodami dla obszaru Dorzecza Wisły oraz Programu
Wodno-Środowiskowego Kraju.

Charakterystyka powierzchniowych części wód
Obszar pilotowy, który obejmuje zlewnię Baudy, zlewnię Zalewu Wiślanego od
Elbląga do Baudy i zlewnię Zalewu Wiślanego od Baudy do Pasłęki położony jest w
północno-zachodniej

części

województwa

warmińsko-mazurskiego.

Administracyjnie

większa część zlewni należy do powiatu elbląskiego, w tym niewielki fragment położony jest
w granicach miasta Elbląg, pozostała część do powiatu braniewskiego. Największe ośrodki
miejskie na terenie zlewni to Frombork, Tolkmicko i Młynary. Od wschodu zlewnia Baudy
graniczy ze zlewnią Pasłęki, a od zachodu z Żuławami Wiślanymi i zlewnią rzeki Elbląg.
Obszar bilansowy zlewni rzeki Baudy wyznacza granica działu wodnego I rzędu, którego
powierzchnia wynosi 561 km². Zlewnia Baudy w całości należy do jednostki bilansowej
G 21: Pasłęka, Zalew Wiślany strona polska.

Rys. II.1. Zlewnia rzeki Baudy na tle regionu wodnego Dolnej Wisły (RZGW Gdańsk)
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Polska wraz z wejściem do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia
zobowiązań Dyrektywy 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego zwanej Ramową Dyrektywą
Wodną, której głównym celem jest ochrona wód, co w praktyce oznacza osiągnięcia lub
utrzymanie dobrego stanu wód. Aby tego dokonać należało dokonać opisu i oceny stanu wód
w Polsce a także wyłonienia przyczyn ich degradacji.

Typologia wód powierzchniowych
Zgodnie z opracowaniem „Typologia wód powierzchniowych i wyznaczanie części
wód powierzchniowych i podziemnych zgodnie z wymogami RDW 2000/60/WE” pierwszym
etapem charakteryzowania wód w Polsce było określenie typów wód płynących w
poszczególnych obszarach dorzeczy. Podziału wód płynących dokonano na podstawie
typologii abiotycznej, biorącej pod uwagę następujące kryteria:
− wielkość powierzchni zlewni cieków przyjmując, że cieki to: potoki i strumienie
o powierzchni zlewni A= 10–100 km², małe rzeki o A=100–1000 km², średnie rzeki
o A= 1000 – 10 000 km² i wielkie

rzeki o A> 10 000 km²

− wysokość bezwzględna: > 800 m n.p.m., 200–800 m n.p.m. i < 200 m n.p.m.
− geologia podłoża: krzemionkowe, wapienne lub organiczne.
Typologia abiotyczna rzek obszaru dorzecza Dolnej Wisły ustalona została na podstawie
„kryterium A”, opartego na podziale Europy na ekoregiony (Illies 1996) i określa
obowiązkowe parametry, które są podstawą definiowania granic pomiędzy poszczególnymi
typami wód powierzchniowych.
Jednolite części wód rzek w zlewni Baudy należą do trzech różnych typów, są to:
17 – potok nizinny piaszczysty
18 – potok nizinny żwirowy
20 – rzeka nizinna żwirowa
Tak wyznaczone typy wód były podstawą do dokonania podziału wód zarówno
powierzchniowych jak i podziemnych na spójne elementy, zwane jednolitymi częściami wód.
Głównym celem tej identyfikacji było umożliwienie dokonania dokładnego opisu ich stanu
i dotrzymania podstawowych celów środowiskowych.
Pod pojęciem jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – rozumie się oddzielny
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i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro lub inny naturalny zbiornik
wodny, sztuczny zbiornik wodny, struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części, morskie
wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne. Do wyznaczenia jednolitych
części wód rzek wykorzystano: warstwy mapy numerycznej rzek,

warstwy obszarów

chronionych, mapy topograficznej Polski, mapy numerycznej rozmieszczenia ujęć wody
pitnej wód podziemnych i powierzchniowych, wód przeznaczonych do rekreacji, obszarów
narażonych na szczególne zanieczyszczenie związkami azotu pochodzącymi ze źródeł
rolniczych, cieków przeznaczonych do bytowania ryb karpiowatych i łososiowatych oraz
użytkowanie terenu.
W zlewni rzeki Baudy wyznaczonych zostało 12 jednolitych części wód
powierzchniowych rzek. Dane dotyczące jednolitych części wód w zlewni Baudy
przedstawiono poniżej.
Kod części wód

Nazwa części wód

Długość części wód [km] Typ cieku

PLRW20001755849

Bauda od źródeł do Dzikówki

82,7

17

PLRW2000205589

Bauda od Dzikówki do ujścia

32

20

PLRW20001755852

Okrzejka

14,9

17

PLRW20001755854

Lisi Parów

15,6

17

PLRW20001755869

Wierzenka

7,9

17

PLRW2000175588

Dopływ spod Biedkowa

4,3

17

PLRW2000175514

Dąbrówka

7,4

17

PLRW200017552

Kamienica

8,6

17

PLRW20001855369

Grabianka

11

18

PLRW200018554

Stradanka

11,5

18

PLRW2000175569

Narusa

26,9

17

PLRW2000175592

Kanał Różański

3,7

17

Tab.II.1. Jednolite części wód rzek w zlewni Baudy.

W zlewni nie występują jeziora, dlatego nie wyznaczono jednolitych części wód jezior.
Zlewnia Baudy sąsiaduje bezpośrednio z Zalewem Wiślanym, który jest długą i wąską
laguną znajdującą się u wschodnich krańców wybrzeża Morza Bałtyckiego, gdzie przebiega
granica pomiędzy Polską i Federacją Rosyjską. Zalew od morza oddziela Mierzeja Wiślana,
którą od wschodu przerywa Cieśnina Pilawska. Tam następuje mieszanie się wód pomiędzy
Zalewem a Morzem Bałtyckim. Powierzchnia Zalewu w granicach Polski wynosi 328 km²
(cały Zalew ma 838 km²). Średnia głębokość części polskiej akwenu to 2,4 m, a maksymalna
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4,4m. Zalew Wiślany jest odbiornikiem takich rzek w zlewni jak: Dąbrówka, Kamienica,
Grabianka, Stradanka, Narusa, Kanał Różański oraz sama Bauda.
Zalew Wiślany został wyznaczony jako jednolita część wód przejściowych PLCW I WB 1
o powierzchni 365,83 km². Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną wody przejściowe to
części wód powierzchniowych w obszarach ujść rzek, które są częściowo zasolone na skutek
bliskości wód przybrzeżnych, jednocześnie będąc pod znacznym wpływem dopływów wód
słodkich. Wyznaczania części wód przejściowych dokonano na podstawie dwóch
zasadniczych parametrów abiotycznych: zasolenia oraz warunków morfologicznych. Pod
względem morfologicznym Zalew Wiślany stanowi prawie zamknięty obszar wodny
pozostający pod wpływem słodkich wód dopływów rzecznych oraz słonych wód morskich
wpływających wąską cieśniną. Zasolenie Zalewu Wiślanego jest niższe w jego południowo–
zachodnim krańcu, a wyższe w północno–wschodnim. Taki rozkład zasolenia jest związany
z sąsiedztwem bardziej zasolonych wód Zatoki Gdańskiej od północy oraz spływem wód
słodkich z południa. Z powodu małej ekspozycji na wiatr cechuje go małe falowanie,
natomiast istotną rolę odgrywają tu wahania poziomu wody. Zalew Wiślany reprezentuje typ
wód morskich lagunowy z substratem mułowym i piaszczystym.

Rys.II.2. Zlewnie jednolitych części wód rzek i przejściowa cześć wód Zalew Wiślany.
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Dla ułatwienia prac planistycznych związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy
Wodnej jednolite części wód rzek zostały scalone. Scalania części wód dokonano z uwagi na:
morfologię, zagospodarowanie terenu, występowanie obszarów chronionych, zabudowę
hydrotechniczną i obszary, na których występują zbiorniki wodne.
W zlewni rzeki Baudy wyznaczono to 3 scalone części wód, które opisano poniżej.

Id SJCW

Nazwa
SJCW

Długość cieków istotnych Powierzchnia zlewni
[km]
[km²]

Bauda

DW2108 157,4

342

Zalew Wiślany od Elbląga do DW2109 65,4
Baudy

185

Zalew Wiślany od Baudy do DW2110 3,7
Pasłęki

34

Tab.II.2. Scalone części wód w zlewni Baudy.

Rys.II.3. Scalone części wód w zlewni Baudy
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Charakterystyka biologiczna
Dla potrzeb wdrażania Dyrektywy Rady 78/659/EEC z dnia 18 lipca 1978 r. w
sprawie słodkich wód wymagających ochrony i poprawy dla zachowania życia ryb zostały
opracowane wykazy wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków
i mięczaków w warunkach naturalnych. Prace nad stworzeniem wykazów rozpoczęły się
w 2003 r. Następnie w 2005 r. RZGW we własnym zakresie dokonało ich weryfikacji pod
kątem,

bardziej

wiarygodnej

i

uzasadnionej

merytorycznie,

oceny

parametrów

ichtiologicznych analizowanych rzek i jezior. Kontynuacją tych prac była wykonana w 2007 r.
„Weryfikacja w regionach wodnych wykazów wód powierzchniowych wykorzystywanych do
zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, do celów rekreacyjnych, w szczególności kąpielisk
oraz przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków w warunkach
naturalnych”. Jej celem była aktualizacja i weryfikacja wykazów wód powierzchniowych
z 2003 r. i 2005 r. Początkowo polegająca na wyselekcjonowaniu z nich rzek o powierzchni
zlewni powyżej 50 km² lub przepływie powyżej 0,25 m³/s oraz jezior stanowiących jednolite
części wód o powierzchni powyżej 50 ha. Na dalszym etapie prac dokonano oceny
ichtiologicznej wód analizowanych rzek i jezior i zaszeregowano je do określonego typu:
łososiowate lub karpiowate. Następnie na podstawie oceny fizykochemicznej tak
zaszeregowanych wód dokonano ich klasyfikacji na „przydatne” bądź „nieprzydatne”.
W wyżej wymienionym opracowaniu analizie poddano Baudę i Narusę. Według
kryterium ichtiologicznego wody Baudy nie zostały określone, natomiast wody rzeki Narusy
określono jako przeznaczone do bytowania ryb łososiowatych. Przydatność wód obu tych
rzek do bytowania ryb nie została określona.
W kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału ekologicznego
jednolitych części wód powierzchniowych zaistniała potrzeba wskazania w Polsce cieków
naturalnych szczególnie istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej dla wskazanych
populacji ryb i elementów abiotycznych ekosystemów wodnych, które są wrażliwe na brak tej
ciągłości i stanowią m. in. najważniejsze korytarze migracyjne oraz są tarliskami i miejscami
dorastania narybku. Wyselekcjonowane w ten sposób cieki były by traktowane priorytetowo
w zakresie udrażniania istniejących przeszkód i mogłyby być objęte szczególnymi
ograniczeniami

w

korzystaniu,

oraz

ochroną

przed

niekorzystnymi

zmianami

hydromorfologicznymi. Zagadnienia te są przedmiotem realizowanej pracy pt. „Ocena
potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy
w kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP”.
22

Zgodnie z tym opracowaniem odcinek Baudy od ujścia do Zalewu Wiślanego do ujścia
Dzikówki został wskazany jako drugorzędowy szlak migracji ryb, istotny dla zachowania
populacji dwuśrodowiskowych ryb wędrownych. Merytorycznym potwierdzeniem wyboru
tego odcinka rzeki Baudy, jako istotnego dla zachowania ciągłości morfologicznej, jest
występowanie na nim tarlisk troci oraz certy, które zgodnie z ustawą Prawo wodne (Dz. U.
z 2005r. Nr 239 poz. 2019, ze zmianami) są gatunkami ichtiofauny wyznaczonymi jako
znaczące dla oceny stanu/potencjału ekologicznego. Ponadto w Zalewie Wiślany występuje
silna populacja ciosy, która również zalicza się do wspomnianych gatunków ichtiofauny.
Rzeki Bauda i Narusa zostały wymienione również w programie restytucji ryb wędrownych
(Sych, 1998), jako przeznaczone do przywrócenia istnienia gatunków ryb anadromicznych,
czyli posiadających tarliska w rzekach, a żerowiska w morzu. Program ten stanowi realizację
zobowiązań Polski w efekcie ratyfikowania międzynarodowych konwencji (HELCOM,
Bolońskiej oraz Rio de Janeiro), jak również stanowi wdrożenie unijnych regulacji prawnych.

Stan jakości powierzchniowych zasobów wodnych
Monitoring rzek
W celu dostosowania monitoringu wód powierzchniowych do wymogów unijnych od
2007 r. trwają w Polsce prace, mające na celu wdrożenie i dopracowanie nowego systemu
monitoringu wód powierzchniowych oraz systemu klasyfikacji ich stanu ekologicznego
i chemicznego, zgodnego z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Narzędziem
wdrażania zmian w systemie monitoringu jest - opracowany przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Olsztynie - Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata
2007–2009 w województwie warmińsko–mazurskim.
Przeobrażenie organizacji sieci badawczej polegało na tym, że podstawowymi jednostkami
badawczymi stały się - wyznaczone wcześniej - jednolite oraz scalone części wód. Głównym
założeniem nowej sieci punktów badawczych było usytuowanie ich na zamknięciu zlewni
scalonej części wód. W tak zaplanowanej sieci badawczej prowadzony jest monitoring
diagnostyczny i operacyjny.
Monitoring diagnostyczny umożliwia identyfikację i ocenę długoterminowych zmian
zachodzących w środowisku wodnym w warunkach naturalnych i w efekcie działalności
człowieka, a także ocenia wpływ tej presji na ekosystem wodny.
Monitoring operacyjny natomiast ma na celu określenie stanu wód uznanych za zagrożone
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nieosiągnięciem celów środowiskowych oraz obserwację skuteczności wprowadzonych
działań naprawczych, które umożliwić mają osiągnięcie dobrego stanu wód. W badaniach
monitoringowych pod uwagę brane były następujące grupy wskaźników: fizyczne, tlenowe,
biogenne, zasolenie, metale w tym metale ciężkie, zanieczyszczenia przemysłowe,
biologiczne i mikrobiologiczne. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań
przeprowadzono ocenę stanu wód powierzchniowych. Ocenę jakości wód badanych w 2007
roku przedstawioną w Raporcie o stanie środowiska województwa warmińsko–mazurskiego
wykonano jeszcze na podstawie nieobowiązującego już Rozporządzeniem Ministra
Środowiska w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych
i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników
i prezentacji stanu wód (Dz.U. Nr 32, poz. 284 z dnia 11 lutego 2004r.). Zgodnie
z wymienionym rozporządzeniem ogólna ocena jakości wód w danym punkcie pomiarowym
oznaczała klasę, w której mieściło się 90% wyznaczonych wartości wszystkich wskaźników.
Wody powierzchniowe były oceniane według pięciostopniowej skali (patrz Tab.II.3.).

Rzeka

Lokalizacja
przekroju

Kilometr
rzeki

Ocena
ogólna

Wskaźniki obniżające jakość wód

4,2

IV

barwa, zawiesina ogólna, ChZT-Mn, ChZT-Cr, OWO,
l.bakt.coli fek., og. l.bakt.coli

1

IV

barwa, zawiesina ogólna, ChZT-Cr, ChZT-Mn, azot
Kjeldahla, fosforany, oleje mineralne, l.bakt.coli fek,
og.l.bakt.coli

Bauda

Frombork

Dąbrówka

Rubno

Grabianka

Janówek

0,2

V

barwa, ChZT-Mn, ChZT-Cr, azot Kjeldahla, l. bakt. coli
fek., og. l. bakt.coli

Narusa

Frombork

0,4

IV

barwa, zawiesina ogólna, ChZT-Mn, ChZT-Cr, azot
Kjeldahla, fosforany, l.bakt.coli fek.,
og.l.bakt.coli

Stradanka

Tolkmicko

0,4

IV

barwa, ChZT-Cr, ChZT-Mn, azot Kjeldahla, fosforany,
fosfor ogólny., l.bakt.coli fek.,
og. l. bakt.coli

Kamienica
(Kamionka)

Kamienica
Elbląska

0,5

IV

Barwa, zawiesina ogólna, azot Kjeldahla, l.bakt.coli
fek., og. l. bakt.coli

Objaśnienia do tabeli:
ChZT-Mn - chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą nadmanganianową, ChZT-Cr - chemiczne
zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową, OWO - ogólny węgiel organiczny, b.coli fek. - liczba bakterii
grupy coli typu kałowego, og.b.coli - ogólna liczba bakterii grupy coli
I klasa - wody bardzo dobrej jakości, II klasa - wody dobrej jakości, III klasa - wody zadowalającej jakości,
IV klasa - wody niezadowalającej jakości, V klasa - wody złej jakości
Tab.II.3. Ocena jakości wód zlewni Baudy badanych w 2007r. w ramach monitoringu diagnostycznego
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Pomimo przeprowadzenia oceny ogólnej jakości wód na podstawie nieobowiązującego już
rozporządzenia, w porównaniu do lat wcześniejszych zakres badanych wskaźników został
poszerzony (zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej) o badania fitoplanktonu
i makrofitów.
Zgodnie z powyższą tabelą w zlewni Baudy Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w 2007 r. przeprowadził badania monitoringowe w zakresie monitoringu
diagnostycznego na rzekach: Bauda, Dąbrówka, Grabianka, Stradanka i Narusa. Badania
wskazują, że klasa jakości wód w zlewni Baudy jest niezadowalająca, poza rzeką Grabianką,
której wody są złej jakości. W odniesieniu do badań wykonanych w 2004 r. klasy jakość wód
rzek w zlewni nie uległy zmianie.
Zgodnie z Raportem o stanie środowiska województwa warmińsko–mazurskiego przyczyną
przedstawionych powyżej wyników są presje antropogeniczne. Rzeka Bauda, poprzez
prawobrzeżny dopływ Gardynę, stanowi odbiornik ścieków z mechaniczno–biologicznej
oczyszczalni ścieków w Młynarach, która odprowadza ok. 500 m³/d ścieków. Rzeka
Dąbrówka narażona jest na spływy powierzchniowe z terenów rolnych i dróg. Na jakość wód
rzeki Grabianki, której wody jako jedynej w zlewni są złej jakości, wywierają wpływ ścieki
odprowadzane z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni w Tolkmicku (bezpośrednio do
rzeki) oraz z mechanicznej oczyszczalni w miejscowości Pagórki (za pośrednictwem rowu
melioracyjnego). W Narusie zanotowano wzrost stężenia fosforanów przy jednoczesnej
poprawie stanu sanitarnego cieku. Przyczyną tego mogły być nieoczyszczone ścieki
odprowadzane do rzeki za pośrednictwem rowu melioracyjnego z osiedla mieszkaniowego
w Pogrodziu. W wodach rzeki Stradanki stwierdzono pogorszenie się stanu sanitarnego, ale
odnotowano niższe wartości zawiesiny ogólnej i niektórych biogenów. Zagrożeniem dla wód
tej rzeki są punktowe źródła zanieczyszczeń, których jest odbiornikiem. Rzeka Kamionka
była odbiornikiem ścieków z Ośrodka Wychowawczego w Kamienniku Wielkim do 2006 r.,
kiedy to wyłączono z eksploatacji tamtejszą mechaniczno–biologiczną oczyszczalnię, a ścieki
podłączono kolektorem do oczyszczalni w Tolkmicku. W związku z tym należy spodziewać
się polepszenia jakości wód tej rzeki.
W zlewni nie występują wody powierzchniowe przeznaczone do celów pitnych ani obszary
narażone na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzenia rolniczego, dlatego monitoring
pod tym kątem nie jest prowadzony.
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Ocena stanu wód według Ramowej Dyrektywy Wodnej
W związku z przeprowadzoną oceną stanu jakości wód w 2007 r. według starego
rozporządzenia o klasyfikacji stanu wód, w roku 2008 na zlecenie Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska została przeprowadzona „Ocena stanu ekologicznego i chemicznego
wód powierzchniowych płynących oraz sztucznych zbiorników wodnych”, która w pełniejszy
sposób dostosowała podejście do badań i oceny wód do wymagań Ramowej Dyrektywy
Wodnej. Ocenę przeprowadzono na podstawie badań monitoringu z 2007 r. uzupełnionych
o dane z monitoringu substancji priorytetowych oraz badań elementów biologicznych.
W przypadku substancji priorytetowych zostały wykorzystane dane z „Raportu końcowego
pracy: wykonanie pilotażowych badań substancji priorytetowych dla potrzeb oceny stanu
chemicznego”, natomiast elementy biologiczne obejmowały dane w zakresie makrofitowego
indeksu rzecznego przekazane przez WIOŚ. Podstawą oceny był projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych (wersja z 2 listopada 2007 roku). W myśl projektu rozporządzenia na
podstawie oceny w punktach pomiarowo–kontrolnych dokonano oceny jednolitych części
wód. Jeśli w jednolitej części wód znajdował się jeden punkt pomiarowo–kontrolny, to
klasyfikacja stanu ekologicznego i chemicznego tego punktu równała się klasyfikacji
jednolitej części wód. Natomiast gdy w jednolitej części wód był więcej niż jeden punkt
pomiarowo–kontrolny, to jako klasyfikację stanu ekologicznego i chemicznego jednolitej
części wód przyjmowano najmniej korzystny wynik z klasyfikacji każdego z punktów
pomiarowo–kontrolnych. W związku z tym, że żadna scalona części wód wydzielona
w zlewni Baudy nie została określona jako silnie zmieniona, nie dokonano oceny potencjału
ekologicznego.
Rzeka

Lokalizacja
przekroju

Kilometr
rzeki

Stan ekologiczny

Stan
chemiczny

Ocena
ogólna

4,2

umiarkowany

+

zły

1

umiarkowany

-

zły

Bauda

Frombork

Dąbrówka

Rubno

Grabianka

Janówek

0,2

umiarkowany

-

zły

Narusa

Frombork

0,4

umiarkowany

-

zły

Stradanka

Tolkmicko

0,4

umiarkowany

-

zły

Kamienica (Kamionka) Kamienica
Elbląska

0,5

umiarkowany

-

zły

Tab.II.4. Ocena jakości wód zlewni Baudy zgodna z wymogami RDW
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Objaśnienie do tabeli:
stan ekologiczny
Bardzo dobry

Dobry

Umiarkowany

Słaby

Zły

Stan chemiczny
Dobry
Nie osiągający
dobrego

Ocena ogólna
Bardzo dobry

Dobry

Zły

Zgodnie z powyższą tabelą stan ogólny wszystkich jednolitych części wód w zlewni
Baudy został określony jako zły. Należy wziąć jednak pod uwagę, że ocena została
przeprowadzona w sposób uproszczony, z powodu niepełnego zakresu danych biologicznych
i braku elementów hydromorfologicznych.
W Raporcie o stanie środowiska województwa warmińsko–mazurskiego w 2008 r.
przedstawione zostały wyniki wstępnej oceny stanu jakości wód badanych w 2008 r., która
została przeprowadzona zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na
lata 2007–2009 w województwie warmińsko–mazurskim. Ocenę przeprowadzono na
podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 162, poz. 1008), które
po kilku modyfikacjach zostało zatwierdzone. Oceną tą objęte zostały trzy rzeki w zlewni
Baudy: Grabianka, Stradanka i Kamienica w ramach monitoringu operacyjnego, a jego
wyniki przedstawia tabela poniżej.
Rzeka

Lokalizacja Kilometr Ocena stanu
przekroju
rzeki
ekologicznego

Wskaźniki obniżające jakość wód

Grabianka

Janówek

0,2

umiarkowany OWO, BZT5, N-NH4, Nk, Pgo, substancje
rozpuszczone

Stradanka

Tolkmicko

0,4

umiarkowany OWO, Pog

Kamienica Kamienica
(Kamionka) Elbląska

0,5

dobry

OWO, BZT5 , Nk, Pgo

Tab.II.5. Wstępna ocena jakości wód zlewni Baudy badanych w 2008r. w ramach monitoringu
operacyjnego
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Objaśnienie do tabeli:
BZT5 – pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, NK– azot Kjeldahla, N-NH4 – azot azotanowy,
OWO – ogólny węgiel organiczny, Pog – fosfor ogólny
stan ekologiczny
Bardzo dobry

Dobry

Umiarkowany

Słaby

Zły

W roku 2009 kontynuowano program monitoringu wód w rzekach, zgodny
z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zaplanowane w Programie Państwowego
Monitoringu Środowiska na lata 2007–2009 w województwie warmińsko–mazurskim na 2009
rok badania monitoringowe obejmowały rzeki: Grabiankę, Stradankę i Kamienicę
(Kamionka) w ramach monitoringu operacyjnego. Dane dotyczące monitoringu wód
badanych w 2009 r. nie zostały jeszcze opublikowane.

Monitoring wód przejściowych – Zalew Wiślany
Pierwsze badania wód Zalewu Wiślanego wykonywał w latach 1993–1994, w ramach
monitoringu regionalnego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Elblągu. Obecnie
obowiązek ten spoczywa na delegaturze WIOŚ w Elblągu. Monitoring w latach 1994–1997
wykonywany był we współpracy z Federacją Rosyjską na podstawie porozumienia z 1964 r.
oraz umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej
o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska z dnia 25 sierpnia 1993r. Oba te dokumenty
określały zakres i metodykę prowadzenia badań oraz ustalały wspólne terminy poboru prób,
których wyniki były przekazywane na corocznych spotkaniach grup roboczych. Po
zaprzestaniu współpracy w 1998 r. badania na Zalewie Wiślanym w latach 1999–2004
prowadzone były w 10 punktach pomiarowych, w tym 3 znajdowały się przy granicy
z Federacją Rosyjską. W ramach programu Helcom Combine w drugiej połowie 2004 r.
Delegatura WIOŚ w Elblągu i IMGW Oddział Morski w Gdyni przeprowadziły pilotażowe
badania Zalewu Wiślanego. Zaobserwowano tendencję wzrostową chlorofilu „a”,
charakteryzującą wielkość produkcji fitoplanktonu, co było spowodowane nie tylko
warunkami naturalnymi akwenu, ale także antropopresją. Wraz z rozpoczęciem badań Zalewu
wiślanego zaczęto badać również jego największe dopływy, między innymi rzeki zlewni
Baudy: Baudę, Grabiankę, Narusę, Stradankę i Dąbrówkę (od 1998 r.).
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W latach 2005–2006 zaprzestano badań Zalewu Wiślanego, z powodu trwających na szczeblu
krajowym przygotowań do rozpoczęcia badań wód przejściowych i przybrzeżnych zgodnie
z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej (źródło: strona internetowa WIOŚ Olsztyn).
W 2007 roku rozpoczęto monitoring wód Zalewu Wiślanego zgodnie z wymaganiami
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ze względu na fakt, że monitoring wód przejściowych zgodny
z założeniami RDW był zagadnieniem nowym, badania Zalewu Wiślnego były prowadzone
w ramach

monitoringu

diagnostycznego,

który

miał

wprowadzić

komponenty

charakteryzujące jakość wód, w tym bardzo istotne elementy biologiczne. Na podstawie
badań wykonanych w roku 2007 i 2008 przeprowadzono wstępną ocenę jakości wód. Według
„Sprawozdania z badań wód Zalewu Wiślanego prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Olsztynie w latach 2007-2008” na Zalewie Wiślanym
zlokalizowanych zostało 9 punktów pomiarowych. Badania obejmowały trzy grupy
wskaźników: elementy biologiczne (chlorofil „a”, feofitynę, biomasę, liczebność fitoplanktonu
i makrozoobentosu), fizykochemiczne wspierające elementy biologiczne oraz chemiczne

charakteryzujące zanieczyszczenia z grupy wskaźników szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego.

Rys.II.4. Lokalizacja punktów monitoringu na Zalewie Wiślanym dla badań w latach 2007–2008
(źródło: WIOŚ Olsztyn)
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Ocenę jakości wód Zalewu Wiślanego wykonano na podstawie rozporządzenia
Ministra Środowiska z 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U.Nr 162, poz.1008 z 2008 roku).
Stan ekologiczny wód Zalewu Wiślanego:
−

wskaźnik biologiczny(stężenie chlorofilu „a”), w 2007 r. sklasyfikowano w III klassie–
stan ekologiczny umiarkowany, a w 2008 r. w IV klasie – stan ekologiczny słaby;

−

stan chemiczny za rok 2007 i 2008 - dobry stan chemiczny, jednak z powodu braku
kompletu danych jest to ocena ograniczona;

−

ocena stanu jednolitej części wód przejściowych - Zalew Wiślany w 2007 i 2008 roku
zły stan wód

Głównymi źródłami zanieczyszczeń Zalewu Wiślanego są zanieczyszczenia wnoszone za
pośrednictwem jego głównych dopływów, m. in. Baudy, Stradanki, Grabianki, Narusy
i Dąbrówki, zbierających zanieczyszczenia z terenu całej zlewni. Oprócz tego ogromny
wpływ na jakość wód Zalewu mają punktowe źródła zanieczyszczeń, są to: ścieki komunalne
z mechaniczno–biologicznej oczyszczalni ścieków w Tolkmicku (209 352 m³/ rok w 2007 r.)
oraz mechaniczno–biologicznej z chemicznym strącaniem fosforu oczyszczalni ścieków we
Fromborku (309 270 m³/ rok w 2007 r.).

Ocena hydromorfologiczna części wód
Głównym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiągnięcie dobrego stanu
wszystkich części wód powierzchniowych do 2015 r., jednak z powodu nieodwracalnych
przemian jakim uległy niektóre z nich, RDW zakłada możliwość zakwalifikowania ich do
części wód silnie zmienionych lub sztucznych. Według RDW silnie zmienione części wód
(SZCW) ta takie, które na skutek fizycznych zmian spowodowanych działaniami człowieka
wyraźnie zmieniły swój charakter i przez to nie mogą osiągnąć „dobrego stanu
ekologicznego”. Wody sztuczne (SCW) natomiast, to części wód stworzone na skutek
działalności człowieka. Celem środowiskowym dla części wód silnie zmienionych
i sztucznych jest osiągnięcie „dobrego potencjału ekologicznego” do 2015 r.
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Wyznaczanie silnie zmienionych i sztucznych części wód było pracą wieloetapową, którą
rozpoczęto w ramach III fazy prac związanych z „Typologią wód powierzchniowych
i wyznaczaniem części wód powierzchniowych i podziemnych zgodnie z wymogami RDW
2000/60/WE”, a zakończono w „Ostatecznym wyznaczeniu silnie zmienionych i sztucznych
części wód w oparciu o analizy ekonomiczne wraz z określeniem działań restytucyjnych
w regionach wodnych”. Zgodnie z tymi opracowaniami wyznaczenia silnie zmienionych
części wód dokonano w oparciu o określenie znaczących oddziaływań antropogenicznych ze
względu na zmiany hydrologiczne – pobory wody oraz zmiany hydromorfologiczne, czyli
takie, które zostały spowodowane przez budowle hydrotechniczne, zabudowę regulacyjną,
budowle poprzeczne, budowle ochrony przeciwpowodziowej i zabezpieczenia dna. Jako
sztuczne części wód uznano te, które powstały w wyniku działalności człowieka, są to:
kanały, rowy, jeziora powyrobiskowe, jeziora zaporowe.
Spośród trzech scalonych części wód w zlewni Baudy tylko jedna została wyznaczona
jako sztuczna część wód, jest to Zalew Wiślany od Baudy do Pasłęka (DW2110), pozostałe
scalone części wód uznano za naturalne. Spośród jednolitych części wód wyznaczono: Kanał
Różański – jako sztuczna część wód , Bauda od źródeł do Dzikówki – jako silnie zmieniona
część wód, a pozostałe uznano za naturalne. Przyczyną określenia jednolitej części wód,
określanej jako Bauda od źródeł do Dzikówki, za silnie zmienioną jest istniejąca na tym
odcinku rzeki zabudowa hydrotechniczna mająca wpływ na jej drożność.

SCW
Bauda
DW2110

JCWP

Cieki
istotne

Bauda od źródeł Bauda
do Dzikówki

Budowla

Km cieku

Wysokość
budowli

Miejscowość

Gmina

zastawka

57+480

1,4

Milejewo

Milejewo

próg

37+120

0,3

Młynary

Miasto Młynary

próg

37+00

0,4

Młynary

Miasto Młynary

Tab.II.6. Zabudowa hydrotechniczna w zlewni Baudy

Przy wyznaczaniu silnie zmienionych i sztucznych części wód ocenie poddano szereg
wskaźników decydujących o zakwalifikowaniu części wód do danego typu. W odniesieniu do
przedstawionej powyżej zabudowy hydrotechnicznej tylko jeden wskaźnik morfologiczny
przekraczał przyjętą wartość graniczną, jednak wystarczyło to, aby zakwalifikować odcinek
Baudy od źródeł do Dzikówki jako część wód silnie zmienioną.
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Rys.II.5. Silnie zmienione i sztuczne części wód w zlewni Baudy

Wskaźnik ten jest bardzo istotny ze względu na konieczność zapewnienia migracji ryb
w kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych
części wód powierzchniowych. Był to wskaźnik reprezentujący sumaryczną długość części
cieku odciętych przez budowle poprzeczne o spadzie h> 0,4 m lub 0,7 m odniesioną do
długości wszystkich cieków istotnych. Pozostałe wskaźniki morfologiczne, tj. sumaryczna
wysokość zinwentaryzowanych budowli piętrzących odniesiona do sumy spadów cieków
istotnych w zlewni części wód; łączna długości odcinków rzek, na których prowadzone były
prace regulacyjne (zabudowa podłużna oraz udokumentowana zmiana biegu rzeki)
odniesiona do sumarycznej długości cieków istotnych oraz łączna długość obwałowania
cieków istotnych w zlewni części wód odniesiona do sumarycznej długości brzegów cieków
istotnych (podwójna długość rzeki),nie przekraczały przyjętych wartości granicznych. Mimo
iż wartość wspomnianego jako ostatni wskaźnika nie przekraczała wartości granicznych, to
w zlewni Baudy występują obwałowania, zarówno ujściowych odcinków rzek jaki i Zalewu
Wiślanego.

Zgodnie

z

opracowaniem

Hydroprojektu,

pt.

„Rozpoznanie

zagrożeń

powodziowych w obszarze działania RZGW Gdańsk” obwałowania Zalewu Wiślanego
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występują w okolicach miejscowości: Rubno Wielkie (ok. 3 km), Kadyny (3,65 km),
Tolkmicko (1,85 km) oraz 6,5 kilometrowy odcinek wału rozpoczynający się w okolicach
Fromborka, przy ujściu Baudy do Zalewu, który ciągnie się dalej wzdłuż tzw. Polderu
Braniewskiego. Obwałowania ujściowych odcinków rzek występują na: Dąbrówce (1 km po
obu stronach rzeki), Kamienicy – Kamionce (0,5 po obu stronach rzeki), Grabiance (1,04 po
obu stronach rzeki), Baudzie (1,18 wał lewy przy Polderze Braniewskim).

WODY PODZIEMNE
Charakterystyka podziemnych części wód
Zlewnia Baudy zgodnie z podziałem J. Kondrackiego na regiony fizycznogeograficzne położona jest na obszarze podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie,
makroregionu Pobrzeże Gdańskie (313.5) i trzech mezoregionów: Wysoczyzna Elbląska
(313.55), Równina Warmińska (313.56) i Wybrzeże Staropruskie (313.57). Pod względem
geologicznym zlewnia rzeki Baudy położona jest w obrębie jednostki tektonicznej zwanej
platformą prekambryjską, z pokrywą permo-mezozoiczną syneklizy perybałtyckiej (obniżenia
nadbałtyckiego). Osady permu w dolnej części reprezentowane są przez czerwone iłowce
z gipsem, piaskowce i zlepieńce, natomiast w górnej części profilu występują osady
pochodzenia chemicznego od klastycznych osadów pelitowych poprzez wapienie, dolomity
i anhydryty do soli kamiennej. Mezozoik to występujące na całym opisywanym obszarze
utwory pstrego piaskowca, natomiast ograniczony od północy zasięg morskiej facji wapienia
muszlowego oraz osadów triasu górnego reprezentowany jest w postaci iłowców,
piaskowców, wapieni i dolomitów, lokalnie z anhydrytami i solami kamiennymi. Utwory te
pokryte są osadami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi.
Wysoczyzny Elbląska o powierzchni 450 km² stanowi falistą kępę wysoczyznową, która
w miejscowości na zachód od Milejewa dochodzi do wysokości 197 m n.p.m. i opada
stromymi stokami ku Zalewowi Wiślanemu i Żuławom Wiślanym, a mniej wyraźnie ku
Równinie Warmińskiej. Charakterystyczne dla tego regionu są głębokie rozcięcia erozyjne,
spowodowane znaczną wysokością względną obszaru. Jest to teren z licznie występującymi
zagłębieniami bezodpływowymi zajętymi przez małe jeziorka lub torfowiska. Na północnych
stokach Wysoczyzny występują iły z fauną interglacjalną. Powierzchnia regionu wynosi
około 640 km² i pochylona jest w kierunku północnym od 60–70 m do 20 m n.p.m. ku
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Wybrzeżu Staropruskiemu. Równina wypełniona jest osadami ilastymi akumulacji jeziornolodowcowej. Przecinająca ten teren rzeka Bauda, tworzy u ujścia do Zalewu Wiślanego
dobrze rozwinięty stożek napływowy. Wybrzeże Staropruskie, przez który płynie ujściowy
odcinek Baudy, jest to nisko położona równina akumulacyjna ciągnąca się od Fromborka po
ujście Pregoły. W granicach Polski znajduje się jedynie niewielka część tego regionu
o powierzchni 100 km². Brzeg Zalewu Wiślanego ma szerokość do 6-7 km i z powodu
płytkiego zalegania wód gruntowych pokrywają go głównie łąki. Pola uprawne zlokalizowane
są głównie na namułach rzecznych. (Ogólna charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna
regionu wodnego Dolnej Wisły, PIG, Gdańsk 2004).
W zlewni rzeki Baudy użytkowe poziomy wodonośne to kreda, trzeciorzęd
i czwartorzęd, jednak to wody czwartorzędowego piętra wodonośnego są głównym źródłem
zaopatrzenia ludności w wodę i decydują o podziemnym zasilaniu rzek. Według opracowania
„Ustalenie zasobów perspektywicznych wód podziemnych w obszarach działalności
Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej” zasoby perspektywiczne wód podziemnych dla
całej jednostki bilansowej G 21: Pasłęka, Zalew Wiślany strona polska, do której w całości
należy zlewnia rzeki Baudy, oszacowano na 555 000 m³/d. Zasoby dyspozycyjne dla tej
jednostki bilansowej nie zostały udokumentowane.
Zgodnie z definicją Ramowej Dyrektywy Wodnej jednolite części wód podziemnych
(JCWPd) są to wody podziemne, które występują w obrębie warstwy lub zespołu warstw
wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, która umożliwia znaczący przepływ wód
podziemnych lub znaczący pobór dla zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Ich
wyznaczenie miało na celu ułatwienie sprawozdawczości w zakresie oceny stanu i realizacji
celów środowiskowych RDW. Wspomniana wcześniej praca pt. „Typologia wód
powierzchniowych i wyznaczanie części wód powierzchniowych i podziemnych zgodnie
z wymogami RDW 2000/60/WE” obejmowała również wyznaczanie części wód podziemnych.
Do ich wyznaczenia wykorzystane zostały warstwy informacyjne z dziedziny hydrogeologii:
Atlas Hydrogeologiczny Polski (piętro czwartorzędowe, trzeciorzędowe, starsze, regiony,
subregiony, rejony), Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP), Obszary ochronne GZWP
oraz sieć punktów monitoringowych jakości wód podziemnych. Natomiast z dziedziny
hydrologii były to: Obszary bilansowe, Podział hydrograficzny Polski (MPHP), Gleby
hydrogeniczne, Parki narodowe, Obszary Natura 2000 oraz Obszary zagrożenia azotem.
Części wód podziemnych zostały wyznaczone na podstawie następujących kryteriów:
podziału Polski na dorzecza, zasięgu poziomów użytkowych i rodzajów utworów
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wodonośnych, podziału obszarów bilansowych po uwzględnieniu: stratygrafii i typu utworów,
zasięgu użytkowych poziomów wodonośnych i zasięgu GZWP. Po przeanalizowaniu
zgromadzonego materiału przez grupę ekspertów powstała warstwa jednolitych części wód
podziemnych.
Cała zlewnia rzeki Baudy położona jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych
PL_GB_2400_019, której powierzchnia wynosi 3 996,5 km². W obrębie jednolitej części wód
podziemnych nr 19 występują dwa nieudokumentowane Główne Zbiorniki Wód
Podziemnych (GZWP), które zostały wydzielone jako obszary wymagającej szczególnej
ochrony. GZWP nr 207-zbiornik międzymorenowy Morąg o powierzchni 100,6 km², został
wyodrębniony w utworach czwartorzędowych, zasoby perspektywiczne tego zbiornika
wynoszą 36 000 m³/d. GZWP nr 212-zbiornik międzymorenowy Olsztynek o powierzchni
35,7 km² również został wyodrębniony w utworach czwartorzędowych, jego zasoby
perspektywiczne wynoszą 24 000 m³/d. Ponadto w obrębie JCWPd nr 19 występują
niewielkie części zbiorników udokumentowanych nr 210–Zbiornik Iławski i 213-Zbiornik
międzymorenowy Olsztyn. Wymienione GZWP położone są poza
obszarem zlewni Baudy.

Rys.II.6. Zlewnia Baudy na tle jednolitej części wód podziemnych nr 19 i GZWP
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Monitoring i jakość wód podziemnych
W 2007 roku w ramach opracowania „Wstępna ocena stanu chemicznego jednolitych
części wód podziemnych” dokonano oceny stanu na podstawie wyników badań z punktów
monitoringu diagnostycznego według kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. (Dz.U. Nr 32 z dnia 1 marca 2004) oraz kryteriów określonych
w Dyrektywie 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu.
Druga z wymienionych ocen jest oceną dodatkową. Stan chemiczny JCWPd określono
według zasady, że części wód o klasach od I do III zaliczono do stanu dobrego, a o klasach
IV–V do stanu słabego. Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej stan jednolitej
części może być uznany za dobry, nawet wbrew wynikom monitoringu, gdy przez
odpowiednie badania zostanie potwierdzone, że zmiany te nie stwarzają istotnego ryzyka dla
środowiska, a zanieczyszczenia nie naruszają w istotny sposób możliwości wykorzystania
danej jednolitej części wód. Przy klasyfikacji stanu chemicznego wód podziemnych ważne
było również określenie stopnia oddziaływania wód podziemnych na wody powierzchniowe
i ich konsekwencji. Zagadnienie to było tematem „Opracowania analizy presji i wpływów
zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym ujęciu jednolitych części wód
powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb opracowania programów działań i planów
gospodarowania wodami”.
Według wstępnej oceny stan chemiczny jednolitej części wód podziemnych nr 19
został określony jako dobry. Analizie poddano wyniki badań z punktu monitoringu
w miejscowości Drwęczyno, która znajduje się poza obszarem zlewni rzeki Baudy. Stan
ilościowy JCWPd nr 19 również został określony jako dobry.
Ocena stanu wód podziemnych od 2008 r. odbywa się według nowego rozporządzenia
Ministra Środowiska z 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód
podziemnych, (Dz. U. Nr 143, poz. 896 ), które w pełni dostosowuje ją do wymagań
unijnych. W roku 2008 badania wód podziemnych w sieci krajowej w ramach monitoringu
operacyjnego i diagnostycznego w tej jednolitej części wód podziemnych nie były
prowadzone.
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ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA ANTROPOGENICZNE W ZLEWNI BAUDY
Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych została przedstawiona we
wspomnianym wcześniej „Opracowaniu analizy presji i wpływów zanieczyszczeń
antropogenicznych w szczegółowym ujęciu jednolitych części wód powierzchniowych
i podziemnych dla potrzeb opracowania programów działań i planów gospodarowania
wodami”. Powstała ona w oparciu o dane z Banku Danych Regionalnych, które stanowią
zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie
środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy w kraju, a także o dane dotyczące
gospodarki wodno–ściekowej i gospodarki odpadami. W ten sposób określono zjawiska
mające wpływ na środowisko wodne.
Jako największe zagrożenia dla środowiska wodnego w „Programie ochrony
środowiska powiatu braniewskiego na lata 2004–2007 z uwzględnieniem kierunków działań
w latach 2008-2011” oraz „Programie ochrony środowiska powiatu elbląskiego z 2004 r.”
wskazano: punktowe źródła zanieczyszczeń, spływy powierzchniowe z terenów rolniczych,
brak kanalizacji na terenach wiejskich przy szybko rozwijającym się zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę, spływ ścieków socjalno-bytowych z pojedynczej zabudowy mieszkaniowej,
nieprawidłowo składowane nawozy na terenach wiejskich oraz ścieki deszczowe spływające
z dróg, placów i stacji paliw.

Gospodarka wodno-ściekowa w gminach na terenie zlewni
Zrzuty ścieków
W zlewni znajduje się 5 komunalnych oczyszczalni ścieków. Trzy z nich są to duże
oczyszczalnie przyjmujące ścieki z okolicznych terenów. Zrzuty ścieków z tych oczyszczalni
mają znaczący wpływ na jakość wód odbiorników, do których je odprowadzają. Dane
odnośnie oczyszczalni znajdują się w tabeli poniżej.
Nr

Zrzut

Ilość ścieków

Odbiornik

1

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia w Młynarach

Qmaxd=500m³/d

rzeka Gardyna
(dopływ Baudy)

2

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia we Fromborku

Qmaxd=1200m³/d

Zalew Wiślany

3

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia w Chruścielu

Qśrd=162m³/d

rów R-B

4

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia w Słobitach gm. Qśrd=11,23m³/d
Wilczęta

rów dz. nr 15/42, 15/43
Słobity

5

mechaniczno – biologicznej oczyszczalni w Tolkmicku

rzeka Grabianka

Qmaxd=1500m³/d

Tab.II.7. Zrzuty ścieków w zlewni Baudy
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Pobory wód
Podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę, a także rolnictwa i przemysłu
są wody podziemne.
Nr

Użytkownik

Wielkość poboru

lokalizacja ujęcia

Pobory wód podziemnych
1

Zakład wodociągów i kanalizacji we Fromborku

Qśrd=750 m³/d

Frombork

2

Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku

Qmax=1,43m³/h

Baranówka

3

Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku

Qmax=65m³/h

Krzyżewo

4

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Qśrd=8,5m³/d
Gospodarczej Sp. z o.o. w Lipowinie

Cielętnik

5

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Qśrd=69,258,5m³/d
Gospodarczej Sp. z o.o. w Lipowinie

Nowa Pasłęka

6

Zakład Gospodarki Komunalnej w Młynarach

Qśrd=600 m³/d

Młynary

7

Zakład Gospodarki Komunalnej w Młynarach

Qśrd=12 m³/d

Podgórze

8

Zakład Gospodarki Komunalnej w Młynarach

Qmax=40m³/h

Podgórze

9

Zakład Gospodarki Komunalnej w Młynarach

Qśrd=70 m³/d

Karszewo

10

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku

Qmax=82m³/h

Tolkmicko

11

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku

Qmax=18,9m³/h

Chojnowo

12

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku

Qśrd=17 m³/d

Przybyłowo

13

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Qśrd=650 m³/d
z. o.o.14

Pagórki

14

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Qmax=9m³/h
z. o.o.

Próchnik

15

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Qśrd=400 m³/d
z. o.o.

Rubno Wielkie

Pobór wód powierzchniowych
16

Jarosław Sobiech – staw hodowlany w m. Zajączkowo

0,04 m³/s – w okresie
wiosennym

Rów melioracyjny na dz.
nr 100/4 w m.
Zajączkowo

Tab.II.8. Pobory wód w zlewni Baudy

Podobnie jak w przypadku zrzutów ścieków, wielkości podane w tabeli pochodzą
z pozwoleń wodnoprawnych, a nie z rzeczywistych pomiarów.
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Rys. 7. Zrzuty ścieków i pobory wody w zlewni Baudy.

Gospodarka odpadami
Składowiska komunalne
W zlewni znajdują się trzy składowiska odpadów, jedno w powicie braniewskim
w miejscowości Frombork, dwa pozostałe w powiecie elbląskim w miejscowościach Błudowo
i Nowina (Plan gospodarowania odpadami dla powiatu Braniewskiego).
Składowisko

Izolacja
podłoża

Odprowadzenie
odcieków

Piezometry

Frombork

folia

drenaż

tak

Ogrodzenie

Inne
urządzenia

Izolacja
zielenią

tak

-

tak

Odległość od
najbliższych
zabudowań
1,2 km

Tab.II.9. Dane dotyczące składowiska odpadów we Fromborku

Składowisko

Gmina

Rok
uruchomienia

Błudowo

Młynary

1984

5,4

Ilość
odpadów
przyjęta
w 2002 r.
[Mg]
421,0

1958

2,0

1 012,4

Nowinka
(nieczynne)

Tolkmicko

Pow.
[ha]

Ilość nagromadzonych odpadów
[Mg]

Sposób
zabezpieczenia
podłoża

Drenaż
odcieków

Monitoring
– badany
komponent

11 341,0

brak

brak

brak

52 379,9

brak

brak

brak

Tab.II.10. Dane dotyczące składowisk odpadów w Błudowie i Nowinie
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Składowiska przemysłowe
W zlewni znajduje się jedno składowisko odpadów przemysłowych. Jest to
składowisko popiołów z Elektrociepłowni Elbląg w Jagodnie. Właścicielem i zarządzającym
jest Elektrociepłownia Elbląg. Powierzchnia obiektu wynosi 11,82 ha. Na składowisko
przyjmowane są żużle oraz popioły lotne z węgla kamiennego. Od 1999 roku na składowisko
to nie są przyjmowane odpady, natomiast ogólną ilość zdeponowanych tam odpadów
oszacowano na 550 500 Mg.” (Program Ochrony Środowiska powiatu elbląskiego)
Powiat elbląski (jak również całe województwo warmińsko–mazurskie) nie posiada
składowiska odpadów niebezpiecznych.
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ROZDZIAŁ III
Analiza wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej
Analiza wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej została opracowana dla obszaru
pilotowego projektu „MOMENT” w oparciu o Plan Gospodarowania Wodami w obszarze
Dorzecza Wisły oraz Program Wodno-Środowiskowy Kraju.

Podstawowe założenia
W grudniu 2000 roku po wieloletnich przygotowaniach weszła w życie dyrektywa
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. L 327 z 22.12.2000),
tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW). W Polsce zaczęła ona obowiązywać od momentu
akcesji do Unii Europejskiej, czyli w maju 2004 r.
W kolejnych latach zostały uchwalone kolejne dyrektywy wyznaczające politykę wodną UE:
• dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich
stanu (Dz. U. L 372 z 27.12.2006);
• dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. U. L 288
z 6.11.2007).
Ponieważ jednak wyżej wymienione dwie dyrektywy są stosunkowo nowe, zaś ich
wdrażanie dopiero się rozpoczęło, poniżej szerzej zostanie omówiona jedynie Ramowa
Dyrektywa Wodna, zgodnie z którą został już podjęty szereg działań.
Podstawowy cel Ramowej Dyrektywy Wodnej przedstawia artykuł 1. Jest to „ustalenie
ram dla ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód morskich – przejściowych
i przybrzeżnych oraz wód podziemnych”. Ramowa Dyrektywa Wodna uznaje środowisko
naturalne za równoprawnego użytkownika wód, takiego samego jak ludność, przemysł,
rolnictwo itp. Stąd, mówiąc o „ochronie wód” Dyrektywa rozszerza zakres tej ochrony
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z ilości i jakości zasobów również na życie biologiczne zależne od wody – czyli ekosystemy
wodne i bagienne.
Ramowa Dyrektywa Wodna obejmuje wszystkie wody, zarówno śródlądowe –
powierzchniowe i podziemne, jak i morskie – przybrzeżne i przejściowe. Cele jakie stawia
w stosunku do tych wód wynikają z zasad zrównoważonego rozwoju i dotyczą:
−

ochrony wód i ekosystemów zależnych od wód znajdujących się w dobrym stanie

ekologicznym,
−

poprawy jakości wód i ekosystemów zależnych od wód zdegradowanych

działalnością człowieka,
−

dążenia do ochrony i poprawy stanu środowiska wodnego m.in. przez ograniczenie

i eliminowanie zrzutów i emisji substancji niebezpiecznych,
−

zmniejszenia zanieczyszczenia wód podziemnych,

−

propagowania zrównoważonego korzystania z wód,

−

zmniejszenia skutków powodzi i suszy,

−

osiągnięcia celów odpowiednich umów międzynarodowych, w tym mających za

zadanie ochronę i zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska morskiego.
W RDW pojawia się szereg nowych aspektów, które dotychczas nie występowały w
innych aktach prawnych dotyczących ochrony wód. Najważniejsze z nich to:
−

równoprawne traktowanie użytkowników wód, tj. sektora komunalnego,

przemysłu i rolnictwa, przy uwzględnieniu konieczności ochrony środowiska
naturalnego;
−

zobowiązanie do ochrony zasobów wodnych pod względem ilościowym

i jakościowym, a także do ochrony ekosystemów wodnych i lądowych zależnych od
wody;
−

wprowadzenie do zarządzania gospodarką wodną:
• udziału społeczeństwa, dzięki któremu problemy gospodarki wodnej na
obszarze danej zlewni zostaną dokładniej zidentyfikowane, a programy naprawcze
odpowiednio dobrane,
• instrumentów

ekonomicznych

mających

zagwarantować

ekonomiczną

efektywność korzystania ze środowiska wodnego poprzez zastosowanie zasady
zwrotu kosztów zasobów i środowiskowych za usługi wodne.
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Definicje
Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza szereg pojęć, które dotychczas nie były
stosowane w gospodarowaniu wodami. Dlatego też poniżej przytoczono ich definicje.
Jednolita część wód powierzchniowych oznacza oddzielny i znaczący element wód
powierzchniowych: jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny,
struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części, morskie wody przejściowe lub wody
przybrzeżne.
Jednolita część wód podziemnych oznacza określoną objętość wód podziemnych
występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.
Stan

wód

powierzchniowych

jest

ogólnym

wyrażeniem

stanu

części

wód

powierzchniowych, określonym przez gorszy ze stanów ekologiczny lub chemiczny.
Stan wód podziemnych jest ogólnym wyrażeniem stanu części wód podziemnych,
określonym przez gorszy ze stanów ilościowy lub chemiczny.
Sztuczna część wód oznacza część wód powierzchniowych powstałą na skutek działalności
człowieka.
Silnie zmieniona część wód oznacza część wód powierzchniowych, których charakter został
znacznie zmieniony na skutek fizycznego oddziaływania człowieka.

Cele środowiskowe
Artykuł 4 RDW w sposób szczegółowy określa cele, do osiągnięcia których
zobowiązane są wszystkie kraje członkowskie:
1) Dobry stan w 2015 roku: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód
powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych.
2) Nie pogarszanie stanu części wód.
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3) Zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do
środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji (lista substancji priorytetowych
znajduje się w Dyrektywie – córce 2455/2001)
4) Spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych aktach prawnych unijnych
i polskich, w odniesieniu do obszarów chronionych:
− Obszary

wrażliwe

na

eutrofizację

wywołaną

zanieczyszczeniami

pochodzącymi ze źródeł komunalnych,
− Obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze
źródeł rolniczych,
− Jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym
kąpieliskowych,
− Obszary przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia,
− Obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu
gospodarczym (w Polsce nie wyznaczono takich obszarów),
− Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których
utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.
Pierwszym, podstawowym celem operacyjnym dyrektywy jest niepogarszanie stanu
wód oraz osiągnięcie do 2015 roku dobrego stanu wód w krajach członkowskich Unii
Europejskiej. W ciągu kolejnych kilkunastu lat – maksymalnie 12 – ma nastąpić osiągnięcie
tego stanu również tam, gdzie warunki naturalne, techniczne lub ekonomiczne nie pozwalają
na jego osiągnięcie w pierwszym etapie. Można więc powiedzieć, że RDW wyznaczając cele
wspólne dla wszystkich krajów członkowskich, uwzględnia lokalną specyfikę i bariery, które
mogą wystąpić w trakcie jej wdrażania.
Kluczowym pojęciem w dyrektywie jest stan wód – może być on bardzo dobry, dobry,
umiarkowany, słaby lub zły. Cel, który powinien zostać osiągniety do 2015 roku, czyli co
najmniej dobry stan wód oznacza, że należy zrobić wszystko, by wody były jak najbliższe ich
stanowi naturalnemu. Jest oczywiste, że niełatwo będzie osiągnąć ten cel. Stąd,
w szczególnych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne będą pewne odstępstwa. Będą one
wiązały się z wydłużeniem terminu osiągnięcia celu, bądź z określeniem mniej
rygorystycznych wymagań. Dotyczy to głównie sytuacji, gdy koszty społeczne lub
ekonomiczne niezbędnych dla osiągnięcia celu działań są zbyt wysokie i niemożliwe do
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zaakceptowania przez lokalną społeczność, bądź nie ma technicznych możliwości osiągnięcia
celu w wymaganym terminie. Odstępstwa te szerzej omówiono w rozdziale dziewiątym.
Niezwykle istotny jest sposób klasyfikacji stanu, który różni się znacząco od
stosowanego dotychczas w Polsce. Podstawowym kryterium są warunki biologiczne.
Natomiast stosowaną dotychczas ocenę fizykochemiczną powinno się traktować pomocniczo,
podobnie jak ocenę hydromorfologiczną. Jednakże w naszym kraju, ze względu na brak
danych w wielu przypadkach podstawą oceny jest nadal ocena fizykochemiczna.
Ogólnie zgodny z RDW system klasyfikacji stanu wód przedstawia się następująco:
−

bardzo dobry, w którym wody o niezmienionych warunkach naturalnych lub

zmienionych tylko w bardzo niewielkim stopniu,
−

dobry, w którym zmiany warunków naturalnych w porównaniu do warunków

niezakłóconych działalnością człowieka są niewielkie,
−

umiarkowany, w którym wody zostały przekształcone w średnim stopniu,

−

słaby, w którym występują wody o znacznie zmienionych warunkach naturalnych

(biologicznych, fizyko-chemicznych, morfologicznych), gdzie gatunki roślin i zwierząt
znacznie różnią się od tych, które zwykle towarzysza danemu typowi jednolitej części
wód,
−

zły, w którym występują wody o poważnie zmienionych warunkach naturalnych,

w których nie występują typowe dla danego rodzaju wód gatunki fauny i flory.

Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie RDW w Polsce
Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej wymaga działań zarówno na poziomie
krajowym (na obszarach dorzeczy), na poziomie regionalnym (na obszarach regionów
wodnych), jak i w skali zlewni czy też jednolitych części wód, o ile zachodzi taka
konieczność. Na poziomie krajowym organem koordynującym i odpowiedzialnym za
wdrażanie RDW zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne jest Prezes Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej. Na poziomie regionów wodnych instytucjami odpowiedzialnymi za
działania wdrożeniowe są regionalne zarządy gospodarki wodnej. W procesie wdrażania
RDW Minister Środowiska na szczeblu krajowym współpracuje z ministrami właściwymi do
spraw: rolnictwa, infrastruktury, gospodarki oraz zdrowia.
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Obszary chronione zgodnie z artykułem 6 RDW
Artykuł 6 RDW zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do utworzenia
„rejestru lub rejestrów wszystkich obszarów leżących w obszarze dorzecza, które zostały
określone jako wymagające szczególnej ochrony w ramach określonego prawodawstwa
wspólnotowego w celu ochrony znajdujących się tam wód powierzchniowych i podziemnych
oraz dla zachowania siedlisk i gatunków bezpośrednio uzależnionych od wody.”.
Rejestr taki powinien zawierać:
1)

wszystkie części wód wykorzystywane do poboru wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi, dostarczające średnio więcej niż 10 m3/dobę lub służące powyżej
50 osobom, oraz które przewidywane są do takich celów w przyszłości,
2)

obszary

przeznaczone

do

ochrony

gatunków

wodnych

o

znaczeniu

ekonomicznym,
3)

części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym obszary wyznaczone

jako kąpieliska na mocy dyrektywy 76/160/EWG,
4)

obszary wrażliwe na substancje biogenne, w tym obszary wyznaczone jako strefy

wrażliwe na mocy dyrektywy 91/676/EWG oraz obszary wyznaczone jako tereny
wrażliwe na mocy dyrektywy 91/271/EWG,
5)

obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub

poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, w tym właściwe miejsca w
ramach programu Natura 2000, wyznaczone na mocy dyrektywy 92/43/EWG1 oraz
dyrektywy 79/409/EWG.
W zlewni Baudy nie wyznaczono obszarów wymienionych w punkcie 2. Nie wyznaczono
również stref wrażliwych na mocy dyrektywy 91/676/EWG (Dyrektywa azotanowa), czyli
obszarów specjalnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. Na
mocy dyrektywy 91/271/EWG (dyrektywa ściekowa) jako teren wrażliwy

w traktacie

akcesyjnym wskazano cały obszar naszego kraju.
W zlewni Baudy brak jest części wód powierzchniowych wykorzystywanych do poboru wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Natomiast, ze względu na fakt, iż podstawą
zaopatrzenia w wodę do spożycia są tu wody podziemne – zostały tu wskazane wszystkie
części wód podziemnych w regionie wodnym Dolnej Wisły, w tym jednolita część wód
1

Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 97/62/WE (Dz.U. L 305 z 8.11.1997, str. 42).
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podziemnych PL_GB_2400_01, w obrębie której leży obszar pilotowy.
Pomimo faktu, że w zlewni, a w szczególności nad Zalewem Wiślanym,
zlokalizowane są kąpieliska – nie zostały tutaj wskazane części wód przeznaczone
do celów rekreacyjnych.
W obrębie obszaru opracowania znajdują się obszary przeznaczone do ochrony
siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym
czynnikiem w ich ochronie:
−

obszar specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany - PLB280010,

−

specjalny obszar ochrony siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana -

PLH280007,
−

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej,

−

Rezerwat Przyrody Cielętnik.

Podsumowanie analizy ekonomicznej korzystania z wód
Analizy ekonomiczne towarzyszą procesowi planowania na każdym niemal etapie.
Wykorzystywane są między innymi w celu:
−

uzasadnienia wyznaczenia sztucznych i silnie zmienionych części wód,

−

wyboru najkorzystniejszych kombinacji działań służących osiągnięciu celów

środowiskowych,
−

uzasadnienia odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych.

Jednakże podstawowym celem analizy ekonomicznej jest analiza stopnia zwrotu kosztów
usług wodnych, zarówno na poziomie finansowym, jak i ekonomicznym dla poszczególnych
sektorów gospodarki i form korzystania z wód. Pozwoli to odpowiedzieć na pytanie, w jakim
stopniu wdrożona została zasada „zanieczyszczający płaci” oraz „użytkownik płaci”.
Analizy te nie były wykonywane w skali zlewni bilansowych ani w podziale
administracyjnym. Zostały przeprowadzone w tzw. obszarach obliczeniowych, zaś następnie
podsumowane dla obszarów dorzeczy.
Przedmiot opracowania położony jest w obszarze dorzecza Wisły, w jednostce obliczeniowej
DW3 (obejmującej zlewnie rzek uchodzących do Zalewu Wiślanego w granicach Polski,
o powierzchni 4 630,04km²).
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Zwrot kosztów w sektorze komunalnym
Źródłem danych do obliczeń były informacje pochodzące z badań ankietowych
przeprowadzonych przez poszczególne RZGW wśród operatorów, po sporządzeniu
odpowiedniej weryfikacji. Jako bazowy dla obliczeń przyjęto 2006 rok.
Usługi wodno-kanalizacyjne w sektorze komunalnym świadczone są przez podmioty
zajmujące się dostarczaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków lub świadczeniem obu
wymienionych usług. Z tego powodu opis statystyczny próby stanowiącej przedmiot badań
prowadzony jest oddzielnie dla obu usług.
Finansową stopę zwrotu kosztów obliczono porównując całkowite koszty dostarczania wody
z całkowitymi przychodami z tej działalności. Dla zaopatrzenia w wodę w obszarze dorzecza
Wisły wyniosła ona 102,0%, zaś po eliminacji dopłat gmin do działalności operatorów –
101,0%. W przypadku oczyszczania i odprowadzania ścieków finansowa stopa zwrotu kosztów
wyniosła 101,2%, natomiast po eliminacji dotacji gmin – 99,7%.
Obliczenia ekonomicznej stopy zwrotu kosztów przeprowadzono łącznie dla całej
działalności sektora wodno-kanalizacyjnego (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków).
W porównaniu do obliczeń stopy finansowej, modyfikacji podlega tutaj pojęcie kosztów. Jest
ono oparte o koszty ponoszone przez operatorów przy uwzględnieniu sumy kosztów
operatorów oraz kosztów środowiskowych i zasobowych (dla tych ostatnich przyjęto umowną
wartość wynoszącą „0”). W obszarze dorzecza Wisły wyniosła ona 56,1%.

Analiza zwrotu kosztów usług wodnych w sektorze przemysłu
W obecnej chwili można przyjąć, że zwrot kosztów finansowych usług wodnych
w tym sektorze wynosi 100%. Założenie takie jest w pełni uzasadnione z uwagi na fakt, iż
w Polsce nie są stosowane dopłaty do działalności operacyjnej związanej z poborem wody
oraz odbiorem ścieków w przemyśle, natomiast opłaty za korzystanie ze środowiska
ponoszone są przez wszystkie podmioty w tym sektorze.
Jednak, biorąc pod uwagę poziom ekonomiczny, stopa zwrotu jest inna. Aby oszacować
ekonomiczną stopę zwrotu kosztów ponoszonych na bieżącą ochronę wód, należało
oszacować zewnętrzne koszty środowiskowe. Po ich uwzględnieniu stopa zwrotu kosztów
w przemyśle wyniosła w obszarze dorzecza Wisły 84,6%.
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Analiza zwrotu kosztów usług wodnych w rolnictwie i leśnictwie
W przypadku sektora rolniczego w Polsce, wskazywana w RDW zasada „zanieczyszczający płaci” oraz „użytkownik płaci” nie jest egzekwowana w pełni. Pobory wody powierzchniowej do nawodnień rolniczych i leśnych oraz do napełniania stawów hodowlanych,
zwolnione są z opłat. Przytoczone zwolnienie dotyczy również tylko częściowego ponoszenia
kosztów utrzymania niezbędnej infrastruktury. Usługi wodne w sektorze rolnictwa i leśnictwa
obejmują przede wszystkim kształtowanie stosunków wodnych poprzez nawadnianie oraz odwadnianie, a także pobór wody na potrzeby hodowli ryb. Brakuje jednak szczegółowych danych dotyczących tych kosztów.
Finansowa stopa zwrotu kosztów w sektorze rolniczym wyniosła w obszarze dorzecza Wisły
53,1%, natomiast ekonomiczna – jedynie 8,7%.

Oszacowanie kosztów zasobowych i środowiskowych.
Przyjęto następującą relację, że koszt zasobowy = koszt alternatywny = koszt
utraconych korzyści. Koszty zasobowe, czyli koszty utraconych korzyści występują wtedy,
gdy istnieje alternatywny sposób (sposoby) wykorzystania danego dobra, wykluczający się
z innymi. Koszt utraconych korzyści równy jest korzyściom z najlepszego alternatywnego
wykorzystania danego dobra (zasobu).
Przypisanie wartości zerowej do kosztów zasobowych w Polsce jest rezultatem
przeprowadzonych analiz, ale jednocześnie wynika z pewnych założeń przyjętych
z konieczności wywołanej brakiem odpowiedniego mechanizmu gromadzenia informacji.
Koszt środowiskowy – to pieniężna wartość niekorzyści spowodowanych w środowisku
(wodnym) przez użytkowników. Niekorzyści te związane są ze spadkiem wszystkich
rodzajów użyteczności środowiska wodnego na skutek obniżenia jego jakości.
Oszacowanie kosztów środowiskowych przeprowadzono metodą wyceny warunkowej, czyli
określając przeciętną skłonność zapłacenia za poprawę jakości wód. Zadeklarowana gotowość
do płacenia na rzecz poprawy jakości wód jest utożsamiana z wartością utraconych korzyści
wynikających z nieprawidłowego stanu zasobów wodnych.
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W obszarze dorzecza Wisły koszty środowiskowe zostały oszacowane na 4121,76 mln zł/rok.
Natomiast przy uwzględnieniu Morza Bałtyckiego, są one znacznie wyższe i wynoszą
9134,74 mln zł/rok.
Przeanalizowano również podział odpowiedzialności za koszty środowiskowe przez
poszczególne sektory – wyniki dla obszaru dorzecza Wisły przedstawiono poniżej.
SEKTOR
udział w kosztach
środowiskowych

GOSPODARKA
KOMUNALNA

PRZEMYSŁ

ROLNICTWO

73,6%

3,3%

23,1%

Działania dla poprawy stanu środowiska wodnego
Osiągnięcie ustalonych celów środowiskowych będzie możliwe po wdrożeniu szeregu
działań. Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga, aby każdy kraj członkowski stworzył,
a następnie wdrożył program działań zmierzający do osiągnięcia celów środowiskowych.
Zgodnie z art. 11 Ramowej Dyrektywy Wodnej „każde Państwo Członkowskie zapewnia
ustalenie programu działań, dla wszystkich obszarów dorzeczy lub części międzynarodowych
obszarów dorzeczy leżących na jego terytorium, uwzględniając wyniki analiz wymaganych na
mocy art. 5, dla osiągnięcia celów ustalonych na mocy art. 4.”.

Takie

programy

działań

mogą nawiązywać do działań wynikających z prawodawstwa przyjętego na poziomie
krajowym.
Programy działań składają się z dwóch grup działań: podstawowych oraz uzupełniających.
Działania podstawowe – minimalne wymogi do spełnienia obejmują:
−

działania wymagane dla wdrożenia prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego

ochrony wód,
−

działania służące wdrożeniu zasady zwrotu kosztów,

−

działania dla wspierania skutecznego i zrównoważonego wykorzystania wody,

−

działania służące ochronie wód przeznaczonych do spożycia,

−

kontrole poboru powierzchniowych i podziemnych wód słodkich i piętrzenia

słodkich wód powierzchniowych,
−

kontrole, obejmujące wymóg uzyskania uprzedniego zezwolenia na sztuczne

zasilanie lub uzupełnienie części wód podziemnych,
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−

wymóg uzyskania uprzedniej regulacji, takiej jak zakaz wprowadzania

zanieczyszczeń do wody dla zrzutów ze źródeł punktowych mogących spowodować
zanieczyszczenie lub uprzedniego zezwolenia lub rejestracji,
−

działania zapobiegające lub kontrolujące wprowadzenie zanieczyszczeń, dla

rozproszonych źródeł mogących spowodować zanieczyszczenie,
−

działania zapewniające, że warunki hydromorfologiczne części wód są zgodne

z osiągnięciem

wymaganego

stanu

ekologicznego

czy

dobrego

potencjału

ekologicznego,
−

zakaz bezpośrednich zrzutów zanieczyszczeń do wód podziemnych,

−

działania dla wyeliminowania zanieczyszczenia wód powierzchniowych przez

substancje określone w wykazie substancji priorytetowych,
−

wszelkie inne działania dla zapobiegania znacznym stratom zanieczyszczeń

z instalacji technicznych.
Działania uzupełniające

- opracowane i wdrożone w uzupełnieniu do działań

podstawowych, w celu osiągnięcia celów ustalonych na podstawie art. 4, w tym:
−

instrumenty prawne i administracyjne,

−

instrumenty ekonomiczne i fiskalne,

−

kontrole,

−

kodeksy dobrej praktyki,

−

odtwarzanie terenów bagiennych,

−

edukacja.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne działania te powinny zostać zapisane w dokumencie
nazwanym Programem wodno-środowiskowym kraju. Art. 113a ust. 1 ustawy Prawo wodne
mówi: „Program wodno-środowiskowy kraju określa podstawowe i uzupełniające działania
zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach
dorzeczy.”.
Tworząc programy działań zebrano najpierw wszystkie potencjalne działania w „Katalogu
działań”. Lista działań dla każdej części wód powstała poprzez wybór odpowiednich działań
z katalogu. W celu zwiększenia przejrzystości, działania zapisano w 5 grupach tematycznych:
−

działania organizacyjno-prawne i edukacyjne,

−

gospodarka komunalna,
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−

kształtowanie stosunków wodnych oraz ochrona ekosystemów od wód zależnych

(w tym morfologia i zachowanie ciągłości biologicznej cieków),
−

rolnictwo i leśnictwo,

−

zagospodarowanie przestrzenne.

Działania

zapisane

w

Programie

wodno-środowiskowym

kraju

wskazane

są dla

poszczególnych scalonych części wód i w takim układzie zostały zaprezentowane poniżej.

Scalona część wód DW2108
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE
1) Opracowanie warunków korzystania z wód regionu.
2) Działania kontrolne związane z ochroną wód przed zanieczyszczeniami:
−

Działania kontrolne dotyczące oceny przestrzegania obowiązków wynikających

z przeciwdziałania poważnym awariom.
GOSPODARKA KOMUNALNA
3) Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych":
−

Modernizacja oczyszczalni Młynary - Planowana średnia wydajność oczyszczalni

540 m3/d.
4) Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej:
−

Budowa szczelnych, wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego

wywozu ścieków (Pozostali

mieszkańcy nie objęci zbiorowym systemem

oczyszczania ścieków oraz nowopowstałe obiekty bez możliwości podłączenia do
systemów zbiorowych).
−

Kontrola

przestrzegania

(Opracowanie

harmonogramu

harmonogramu,

raporty

wywozu

roczne

z

nieczystości

realizacji

płynnych

harmonogramu,

opracowanie systemu kar za niedotrzymanie harmonogramu wywozu).
−

Opracowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

−

Prowadzenie

ewidencji

zbiorników

bezodpływowych

i

przydomowych

oczyszczalni ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i
osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni (Pełna ewidencja zbiorników
w poszczególnej gminie).
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5) Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarki
odpadami:
−

Gromadzenie i oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów (budowa,

rozbudowa

systemu

zbierania,

magazynowania,

oczyszczania

odcieków)

–

użytkownik obiektu.
−

Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk).

−

Modernizacja składowiska odpadów komunalnych - Składowisko Odpadów

Komunalnych – Frombork.
−

Modernizacja składowiska odpadów komunalnych - Składowisko Odpadów

Komunalnych – Młynary.
−

Zagospodarowanie osadów ściekowych (umowa na odbiór osadów, wyposażenie

obiektu w instalacje do przeróbki osadów).
KSZTAŁTOWANIE

STOSUNKÓW

WODNYCH

ORAZ

OCHRONA

EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA I
ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW)
6) Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz
dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych):
−

Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH280007 -

Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana.

ROLNICTWO I LEŚNICTWO
7) Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń:
−

Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe).
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

8) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających
wymagania i zasady ochrony środowiska:
−

Opracowanie

miejscowych

planów

zagospodarowania

uwzględniających wymagania i zasady ochrony środowiska, w

przestrzennego
szczególności

dotyczące: ustalonych stref ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód
podziemnych oraz stref zagrożeń powodzią z określeniem sposobu ich użytkowania
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i zagospodarowania, korytarzy ekologicznych stanowiących doliny rzek i cieków wraz
z ich obudową biologiczną, obszarów i obiektów przyrody prawnie chronionych,
obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych - lasy, zalesienia, zadrzewienia,
obszarów ograniczonego użytkowania , w tym nie spełniających wymagań w zakresie
jakości środowiska dla istniejących obiektów uciążliwych i niebezpiecznych, rozwoju
systemów infrastruktury technicznej zwłaszcza gospodarki wodno – ściekowej
i gospodarki odpadami wraz z wyznaczeniem rezerwy terenów, pod urządzenia
i obiekty niezbędne do realizacji dla

prawidłowego funkcjonowania systemów,

wyznaczenia rezerw terenów dla potrzeb lokalizacji obiektów i urządzeń
infrastruktury ochrony środowiska, a także produkujących energię (farmy wiatrowe).

Scalona część wód DW2109
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE
1) Opracowanie warunków korzystania z wód regionu.
GOSPODARKA KOMUNALNA
2) Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej:
−

Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego

wywozu ścieków (Pozostali

mieszkańcy nie objęci zbiorowym systemem

oczyszczania ścieków oraz nowopowstałe obiekty bez możliwości podłączenia do
systemów zbiorowych).
−

Kontrola

przestrzegania

(Opracowanie

harmonogramu

harmonogramu,

raporty

wywozu

roczne

z

nieczystości

realizacji

płynnych

harmonogramu,

opracowanie systemu kar za niedotrzymanie harmonogramu wywozu).
−

Prowadzenie

ewidencji

zbiorników

bezodpływowych

i

przydomowych

oczyszczalni ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i
osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni (Pełna ewidencja zbiorników
w poszczególnej gminie).
3) Realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarki
odpadami:
−

Gromadzenie i oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów (budowa,

rozbudowa systemu zbierania, magazynowania, oczyszczania odcieków).
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−

Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk).

−

Zagospodarowanie osadów ściekowych (umowa na odbiór osadów, wyposażenie

obiektu w instalacje do przeróbki osadów).
KSZTAŁTOWANIE

STOSUNKÓW

WODNYCH

ORAZ

OCHRONA

EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA I
ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW)
4) Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz
dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych):
−

Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH280007 -

Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana.
5) Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących
przeszkodę dla migracji ryb (silnie zmienione):
−

Budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek (urożnienie cieków

w zlewni Zalewu Wiślanego od Elbląga do Baudy).
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
6) Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń:
−

Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe).
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

7) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających
wymagania i zasady ochrony środowiska:
−

Opracowanie

miejscowych

planów

zagospodarowania

uwzględniających wymagania i zasady ochrony środowiska, w

przestrzennego
szczególności

dotyczące: ustalonych stref ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód
podziemnych oraz stref zagrożeń powodzią z określeniem sposobu ich użytkowania
i zagospodarowania, korytarzy ekologicznych stanowiących doliny rzek i cieków wraz
z ich obudową biologiczną, obszarów i obiektów przyrody prawnie chronionych,
obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych - lasy, zalesienia, zadrzewienia,
obszarów ograniczonego użytkowania , w tym nie spełniających wymagań w zakresie
jakości środowiska dla istniejących obiektów uciążliwych i niebezpiecznych, rozwoju
systemów infrastruktury technicznej zwłaszcza gospodarki wodno – ściekowej
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i gospodarki odpadami wraz z wyznaczeniem rezerwy terenów, pod urządzenia
i obiekty niezbędne do realizacji dla

prawidłowego funkcjonowania systemów,

wyznaczenia rezerw terenów dla potrzeb lokalizacji obiektów i urządzeń
infrastruktury ochrony środowiska, a także produkujących energię (farmy wiatrowe).

Scalona część wód DW2110
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE
1) Opracowanie warunków korzystania z wód regionu.
GOSPODARKA KOMUNALNA
2) Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej:
−

Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego

wywozu ścieków (Pozostali

mieszkańcy nie objęci zbiorowym systemem

oczyszczania ścieków oraz nowopowstałe obiekty bez możliwości podłączenia do
systemów zbiorowych).
−

Kontrola

przestrzegania

(Opracowanie

harmonogramu

harmonogramu,

raporty

wywozu

roczne

z

nieczystości

realizacji

płynnych

harmonogramu,

opracowanie systemu kar za niedotrzymanie harmonogramu wywozu).
−

Prowadzenie

ewidencji

zbiorników

bezodpływowych

i

przydomowych

oczyszczalni ścieków i wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i
osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni (Pełna ewidencja zbiorników
w poszczególnej gminie).
KSZTAŁTOWANIE

STOSUNKÓW

WODNYCH

ORAZ

OCHRONA

EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH (W TYM MORFOLOGIA I
ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ CIEKÓW)
3) Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz
dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych):
−

Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH280007 -

Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana.
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
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4) Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń:
−

Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe).

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
5) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających
wymagania i zasady ochrony środowiska:
−

Opracowanie

miejscowych

planów

zagospodarowania

uwzględniających wymagania i zasady ochrony środowiska, w

przestrzennego
szczególności

dotyczące: ustalonych stref ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód
podziemnych oraz stref zagrożeń powodzią z określeniem sposobu ich użytkowania
i zagospodarowania, korytarzy ekologicznych stanowiących doliny rzek i cieków wraz
z ich obudową biologiczną, obszarów i obiektów przyrody prawnie chronionych,
obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych - lasy, zalesienia, zadrzewienia,
obszarów ograniczonego użytkowania , w tym nie spełniających wymagań w zakresie
jakości środowiska dla istniejących obiektów uciążliwych i niebezpiecznych, rozwoju
systemów infrastruktury technicznej zwłaszcza gospodarki wodno – ściekowej
i gospodarki odpadami wraz z wyznaczeniem rezerwy terenów, pod urządzenia
i obiekty niezbędne do realizacji dla

prawidłowego funkcjonowania systemów,

wyznaczenia rezerw terenów dla potrzeb lokalizacji obiektów i urządzeń
infrastruktury ochrony środowiska, a także produkujących energię (farmy wiatrowe).

Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych.
Określone zgodnie z art. 4 RDW cele środowiskowe powinny zostać osiągnięte do
2015 roku. Ramowa Dyrektywa Wodna dopuszcza jednak w pewnych przypadkach
zastosowanie odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych, jeżeli ich osiągnięcie dla
danej części wód w ustalonym terminie nie będzie możliwe z określonych przyczyn. Art. 4
RDW przewiduje następujące odstępstwa:
•

odstępstwa czasowe – dobry stan wód może zostać osiągnięty do roku 2021 lub

najpóźniej do 2027 (art. 4.4 RDW);
•

ustalenie celów mniej rygorystycznych (art. 4.5 RDW);

•

czasowe pogorszenie stanu wód (art. 4.6 RDW);

•

nieosiągnięcie celów ze względu na realizację nowych inwestycji (art. 4.7 RDW).
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Przypadki kiedy odstępstwa takie mogą zostać zastosowane są ściśle określone, niezbędne
jest też przeprowadzenie odpowiednich analiz w celu ich uzasadnienia.
Odstępstwa polegające na przedłużeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych do 2021
lub 2027 roku, można wyznaczyć dla części wód ze względu na:
−

brak możliwości technicznych wdrażania działań,

−

dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań,

−

warunki naturalne niepozwalające na poprawę stanu części wód.

Dążenie do osiągnięcia celów mniej rygorystycznych jest możliwe dla tych części wód, które
zostały zmienione w wyniku działalności człowieka w taki sposób, że doprowadzenie ich do
stanu (potencjału) dobrego jest niemożliwe ze względu na:
−

brak możliwości technicznych wdrożenia działań,

−

dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań.

RDW dopuszcza zastosowanie odstępstw dla jednolitych części wód również w sytuacji, gdy
osiągnięcie celów jest niemożliwe w wyniku:
−

nowych zmian w charakterystykach fizycznych jednolitych części wód,

−

nowych form zrównoważonej działalności gospodarczej człowieka.

Stosowanie powyższych odstępstw możliwe jest w określonych warunkach, wymienionych
w art. 4 RDW. Dyrektywa dopuszcza realizację inwestycji mających wpływ na stan wód,
powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych jednolitych części wód, jeżeli cele
którym służą, stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska naturalnego
oraz dla społeczeństwa.
W Programie wodno-środowiskowym kraju wskazano konieczność zastosowania
odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych, polegającego na przedłużeniu terminu
osiągnięcia celów, dla jednej jednolitej części wód rzek: Bauda od źródeł do Dzikówki. Jako
przyczynę wskazano konieczność dodatkowych analiz oraz długość procesu inwestycyjnego –
dotyczy to istniejącej zabudowy hydrotechnicznej.
Wskazano również konieczność zastosowania odstępstwa dla przejściowej części wód: Zalew
Wiślany. W tym przypadku przyczyną przedłużenia terminu osiągnięcia celów będą warunki
naturalne - 6 lat jest okresem zbyt krótkim, aby mogła nastąpić poprawa stanu, nawet przy
założeniu całkowitej eliminacji presji. Ta część wód jest odbiornikiem zanieczyszczeń
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z dużego obszaru lądu i jej stan jest bezpośrednio zależny od stanu wód śródlądowych jak
i ograniczenia presji w głębi lądu.

Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły
Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza jest zgodnie z RDW
podstawowym dokumentem planistycznym. Artykuł 13 ust 1 RDW stanowi, że „Państwa
Członkowskie zapewniają opracowanie planów gospodarowania wodami w dorzeczu dla
każdego obszaru dorzecza leżącego całkowicie na ich terytorium.”. Załącznik VII dyrektywy
wyszczególnia elementy, które każdy plan powinien zawierać:
−

ogólną charakterystykę obszaru dorzecza,

−

podsumowanie znaczących presji i wpływów działalności człowieka na stan wód,

−

określenie i odwzorowanie obszarów chronionych,

−

mapę sieci monitorowania,

− wykaz celów środowiskowych dla wód powierzchniowych, wód podziemnych oraz
obszarów chronionych,
−

podsumowanie analizy ekonomicznej użytkowania wód,

−

podsumowanie programu lub programów działań,

−

rejestr

wszelkich

pozostałych

szczegółowych

programów

i

planów

gospodarowania,
−

podsumowanie działań na rzecz informowania społeczeństwa i konsultacji,

−

wykaz właściwych władz,

− punkty kontaktowe i procedury niezbędne do otrzymania źródłowej dokumentacji
i informacji.
Obowiązek opracowania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy został
przetransponowany do polskiego prawa między innymi w art. 113 ust. 1 ustawy Prawo
wodne, który stanowi:
„Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje następujące dokumenty planistyczne:
−

program wodno-środowiskowy kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary

dorzeczy,
−

plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

−

plan ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na

obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy,
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−

plan ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego,

−

warunki korzystania z wód regionu wodnego,

−

warunki korzystania z wód zlewni.”.
W Polsce zgodnie z Prawem wodnym ustalono 10 obszarów dorzeczy:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Wisły
Odry
Dniestru
Dunaju
Jarft
Łaby
Niemna
Pregoły
Świeżej
Ücker
Dla każdego z nich został opracowany odrębny plan gospodarowania wodami w
obszarze dorzecza. Obszar niniejszego opracowania, tj. zlewnia Baudy położony
jest w obszarze dorzecza Wisły. Plan jest jednakże dokumentem zbyt ogólnym,
aby znalazły się w nim szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zlewni.
Takie informacje dostępne są w materiałach źródłowych – czyli dokumentach
powstałych w trakcie kilkuletniego procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy
Wodnej.
Plan gospodarowania wodami jest podsumowaniem wszelkich informacji, które
zostały zebrane i działań jakie zostały przeprowadzone w trakcie procesu
planistycznego. Niezbędne było zgromadzenie i przeanalizowanie ogromnej ilości
danych dotyczących stanu wód, ich użytkowania, a także ponoszonych obecnie
kosztów związanych zarówno z użytkowaniem jak i ochroną wód.
Najistotniejsze z przeprowadzonych prac obejmują następujące kwestie:

− typologię oraz wyznaczenie części wód,
− analizę presji i oddziaływań antropogenicznych,
− ocenę stanu części wód,
− ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych,
− analizę ekonomiczną korzystania z wód,
− wyznaczenie obszarów chronionych,
− wyznaczenie

programów

działań

zmierzających

do

osiągnięcia

celów

środowiskowych,
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− określenie koniecznych odstępstw od celów środowiskowych.
Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną plany gospodarowania wodami w obszarach
dorzeczy są narzędziem planistycznym, które ma usprawnić proces osiągania celów
środowiskowych. Stanowić one będą fundament podejmowania decyzji mających wpływ na
stan zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania wodami w przyszłości. Ustalenia
zawarte w planach powinny zostać uwzględnione w dokumentach planistycznych na
poziomie krajowym i regionalnym.

61

LITERATURA I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
1. Cyfrowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) w skali 1:50 000.
2. Kondracki J., „Geografia regionalna Polski, 2002, PWN, Warszawa.

3. „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w
kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP”.
4. „Ocena stanu ekologicznego i chemicznego wód powierzchniowych płynących oraz sztucznych
zbiorników wodnych”, IMGW, 2008.

5. „Ogólna charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna regionu wodnego Dolnej Wisły”, PIG, 2004.
6. „Opracowania analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym ujęciu
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb opracowania programów działań i
planów gospodarowania wodami”, 2007.

7. „Ostatecznym wyznaczeniu silnie zmienionych i sztucznych części wód w oparciu o analizy
ekonomiczne wraz z określeniem działań restytucyjnych w regionach wodnych ”, RS EKO, 2007.
8. „Plan gospodarowania odpadami dla powiatu Braniewskiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem
kierunków działań w latach 2012 – 2015”.
9. Pozwolenia wodnoprawne dla obszaru pracy.

10.

„Programie ochrony środowiska
powiatu braniewskiego na lata 2004 – 2007 z
uwzględnieniem kierunków działa w latach 2008-2011”.

11.

„Programie ochrony środowiska
powiatu braniewskiego na lata 2008 – 2011 z
uwzględnieniem kierunków działa w latach 2012-2015” .
12. „Programie ochrony środowiska powiatu elbląskiego z 2004r.”.
13. „ Programie ochrony środowiska dla gminy Elbląg na lata 2006 - 2011”
14. „Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2007 – 2009 w województwie warmińsko –
mazurskim, WIOŚ Olsztyn, 2007.
15. „Raporcie o stanie środowiska województwa warmińsko – mazurskiego w 2007 roku”, WIOŚ Olsztyn.
16. „Raporcie o stanie środowiska województwa warmińsko – mazurskiego w 2008 roku” WIOŚ Olsztyn.
17. „Rozpoznanie zagrożeń powodziowych w obszarze działania RZGW Gdańsk”, Hydroprojekt, 1992.
18. „Sprawozdania z badań wód Zalewu Wiślanego prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Olsztynie w latach 2007-2008”, WIOŚ Olsztyn.
19. „Typologia wód powierzchniowych i wyznaczanie części wód powierzchniowych i podziemnych
zgodnie z wymogami RDW 2000/60/WE”, 2004.
20. „Ustalenie zasobów perspektywicznych wód podziemnych w obszarach działalności Regionalnych
Zarządów Gospodarki Wodnej”, PIG, 2003.

21.

„Weryfikacja w regionach wodnych wykazów wód powierzchniowych wykorzystywanych do
zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, do celów rekreacyjnych, w szczególności kąpielisk oraz
przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków w warunkach naturalnych”, Ateko, 2007.
22. „Wstępna ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych”, PIG, 2007.

23.

Wykazy ujęć wód podziemnych oraz powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia na obszarze działania RZGW Gdańsk (2007 rok).

62

SPIS TABEL
Tabela.I.1. Cieki objęte obszarem pilotowym projektu MOMENT
Tabela.I.2. Wodowskazy na Baudzie
Tabela.I.3. Stany charakterystyczne na Baudzie
Tabela II.1. Jednolite części wód rzek w zlewni Baudy.
Tabela II.2. Scalone części wód w zlewni Baudy.
Tabela II.3. Ocena jakości wód zlewni Baudy badanych w 2007 r. w ramach monitoringu diagnostycznego
Tabela II.4. Ocena jakości wód zlewni Baudy zgodna z wymogami RDW.
Tabela II.5. Wstępna ocena jakości wód zlewni Baudy badanych w 2008r. w ramach monitoringu operacyjnego.
Tabela II.6. Zabudowa hydrotechniczna w zlewni Baudy.
Tabela II.7. Zrzuty ścieków w zlewni Baudy.
Tabela II.8. Pobory wód w zlewni Baudy.
Tabela II.9. Dane dotyczące składowiska odpadów we Fromborku.
Tabela II.10. Dane dotyczące składowisk odpadów w Błudowie i Nowinie.

SPIS RYSUNKÓW
Rysunek.I.1. Lokalizacja obszaru pilotowego projektu MOMENT
Rysunek.I.2. Lokalizacja źródła Baudy
Rysunek.I.3. Mapa topograficzna obszaru objętego projektem MOMENT
Rysunek.I.4. Podział na jednolite części wód
Rysunek.I.5. Mapa zagrożenia powodziowego dla p=1% i p=10% w ujściu Baudy
Rysunek.I.6. Lokalizacja punktów monitoringu Zalewu Wiślanego prowadzonego przez IMGW
Rysunek.I.7. Wykres temperatury wody Zalewu Wiślanego – sierpień 2009 r.
Rysunek.I.8. Wykres temperatury wody Zalewu Wiślanego – wartości średnie roczne oraz dla 2009 r.
Rysunek.I.9. Wykres zasolenia Zalewu Wiślanego – sierpień 2009 r.
Rysunek.I.10. Wykres temperatury wody Zalewu Wiślanego – wartości średnie roczne oraz dla 2009 r.
Rysunek.I.11. Wykresy stężania i nasycenia tlenem w Zalewie Wiślanym – sierpień 2009 r.
Rysunek.I.12. Wykres stężania i nasycenia tlenem w Zalewie Wiślanym – sierpień 2009 r.
Rysunek.I.13. Wykres stężania azotanów w Zalewie Wiślanym – sierpień 2009 r.
Rysunek II.1. Zlewnia rzeki Baudy na tle regionu wodnego Dolnej Wisły (RZGW Gdańsk)
Rysunek II.2. Zlewnie jednolitych części wód rzek i przejściowa cześć wód Zalew Wiślany
Rysunek II.3. Scalone części wód w zlewni Baudy
Rysunek II.4. Lokalizacja punktów monitoringu na Zalewie Wiślanym dla badań w latach 2007–2008 (źródło:
WIOŚ Olsztyn)
Rysunek II.5 . Silnie zmienione i sztuczne części wód w zlewni Baudy
Rysunek II.6. Zlewnia Baudy na tle jednolitej części wód podziemnych nr 19 i GZWP
Rysunek II.7. Zrzuty ścieków i pobory wody w zlewni Baudy

63

64

