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OSN 2004-2008 – 2 % 
powierzchni kraju  

OSN 2008-2012 – 1,49 % 
powierzchni kraju 

OSN 2012-2016  – 4,46 % 
powierzchni kraju 

Dyrektywa Rady z 12 grudnia 1991 
dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami 

powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego  
 

wyznaczenie 
wód wrażliwych 

wyznaczenie OSN, 
z których mają miejsce 

spływy do wód 
wrażliwych 

ustanowienie 
programów działań 

w odniesieniu 
do wyznaczonych OSN 





Dyrektywa azotanowa 
 

zarzuty KE 

niewystarczające wyznaczenie wód, 
które są lub mogą być dotknięte zanieczyszczeniami 

niewystarczające wyznaczenie OSN 

przyjęcie programów działań, 
które zawierają środki niezgodne z wymaganiami dyrektywy, 

w oparciu o niedostatecznie wyznaczone OSN  

niewystarczające uwzględnienie eutrofizacji 
jezior i innych zbiorników słodkiej wody 

pominięcie eutrofizacji wód morskich 

naruszenie 
nr 2010/2063 
z 1.10.2010 r. 

• odpowiedź 
z 2.11.2010 r. 

uzasadniona 
opinia 

do naruszenia 
z 25.11.2011 r. 

 
• odpowiedź 

z 27.01.2012 r. 

skarga 

sprawa C-356 

z 26.06.2013 r. 

• odpowiedź 
z 30.09.2013 r. 

replika 
z 13.11.2013 r. 

• duplika 
z 23.12.2013 r.  



 

PROGRAM DZIAŁAŃ 
NA CAŁYM 

TERYTORIUM KRAJU 

 

art. 3 ust. 5  
„Państwa członkowskie są zwolnione z obowiązku określenia szczególnych stref zagrożenia, 
jeżeli ustanawiają i stosują programy działań określone w art. 5 zgodnie z niniejszą 
dyrektywą, na całym terytorium kraju” 

projekt  
nowelizacji 

PW 

decyzja 

KRM 

z 1.08.2013 r.  

Dyrektywa azotanowa 
 



Cele środowiskowe dla wód morskich  
(art. 61n prawa wodnego) 

Art. 3 RDSM –  
cel środowiskowy oznacza 
jakościowe  lub ilościowe 
określenie pożądanego 
stanu różnych składników  
wód morskich oraz 
nacisków i oddziaływania 
na nie w odniesieniu  
do każdego regionu lub 
podregionu morskiego. 

 
 
 
 

Cel 
środowiskowy  

2020 

Różnorodność 
biologiczna 

Gatunki 
obce 

Komercyjnie 
eksploat. gat. 

ryb i 
skorupiaków 

łańcuchy 
pokarmowe 

Eutrofizacja 

Integralność 
dna 

Warunki 
hydrograficz

ne 

Substancje 
zanieczyszcz. 

Subst. 
niebezp.  
w rybach 

Odpady 

Energia, 
w tym hałas 



Cele środowiskowe dla wód morskich  
(art. 61n prawa wodnego) 

podlegają 21-dniowym konsultacjom społecznym 

po uzyskaniu zgody Rady Ministrów zostaną przekazane 
do Komisji Europejskiej 

KZGW w 2013 roku zleciło opracowanie propozycji 
zestawu celów środowiskowych dla wód morskich 



Rok przed rozpoczęciem 
opracowania KPOWM  
Prezes KZGW powiadamia 
odpowiednie organy  
o zakresie informacji, które 
muszą przekazać do 
przygotowania opisu 
planowanych  
w programie działań  
(max. w ciągu 6 miesięcy) 

Prezes 
Krajowego 

Zarządu 
Gospodarki 

Wodnej 

Minister 
Obrony 

Narodowej 

Minister 
właściwy ds. 
gospodarki 

Minister 
właściwy ds. 
gospodarki 

morskiej 

Minister 
właściwy ds. 
gospodarki 

wodnej 

Minister 
właściwy ds. 

rolnictwa 

Minister 
właściwy ds. 
rybołówstwa 

Minister 
właściwy ds. 
środowiska 

Minister 
właściwy ds. 

zdrowia 

Harmonogram prac nad krajowym programem 
ochrony wód morskich 



Cele środowiskowe dla wód morskich  
(art. 61n prawa wodnego) 

projekt KPOWM podlega 21-dniowym konsultacjom 
społecznym 

minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przekazuje 
go do zatwierdzenia Radzie Ministrów 

w ciągu 3 miesięcy od zatwierdzenia projekt przekazywany 
jest do KE 

31 grudnia 2015 roku 



PROCEDURA ROZWOJU PROGRAMÓW DZIAŁAŃ 

Procedura opracowywania programów działań 

1) Opracowanie celów środowiskowych jako podstawy do programów działań  

2) Analiza luk i identyfikacja programów działań 

3) Pełen opis nowych programów działań  

4) Zawartość programów działań  

5) Analiza kosztów programów  

6) Plan wprowadzenia programów działań 

7) Ocena trwałości programów działań 

8) Strategiczna ocena środowiskowa programów działań (tam gdzie konieczne) 



Razem dbamy o przyszłość wód 

Dziękuję za uwagę 

http://www.worldcam.pl/158,7,104,podglad.html

