
RAMOWA DYREKTYWA WODNA 

„…woda nie jest produktem handlowym takim jak kaŜdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem,

które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie…”

Ramowa  Dyrektywa  Wodna  (2000/60/EC),  jak  żaden  z  dotychczasowych  unijnych  aktów  prawnych

wprowadziła kompleksowe, szerokie i zintegrowane podejście do problemu wody, rozszerzając ochronę wód

na całe środowisko wodne i ekosystemy, które od niej zależą. RWD, której celem jest osiągnięcie  dobrego

stanu wszystkich wód do 2015roku, wprowadziła holistyczne podejście do planowania i działań ochronnych

na  poziomie  zlewni  rzecznych,  zgodnie  z  zasadami  zrównoważonego  rozwoju.  W  gospodarce  wodnej

uwzględnione być muszą oprócz ekologicznych aspekty społeczno-gospodarcze (np. efekty susz i powodzi).

Dyrektywa wprowadza konieczność monitorowania i  redukcji zanieczyszczeń ze wszystkich źródeł  (sektor

komunalny, przemysłowy, rolniczy itd.) oraz współpracy sąsiadujących państw i wszystkich zainteresowanych

stron,  użytkowników  wody.  Zapewnienie  aktywnego  udziału  społeczeństwa,  zarówno  organizacji

pozarządowych jak i niezorganizowanych społeczności lokalnych jest jedną w podstawowych zasad procesu

planowania  zlewniowego  forsowaną  przez  RDW,  warunkującą  osiągnięcie  wyznaczonych  celów  przy

zminimalizowaniu potencjalnych konfliktów i kosztów w gospodarce wodnej.

Jeszcze  przed  przystąpieniem  Polski  do  UE,  zapisy  Ramowej  Dyrektywy  Wodnej  zostały  uwzględnione

w polskim prawie (ustawy: Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska z 2001r.) a od 2004r. Polska rozpoczęła

proces opracowywania planów gospodarowania wodami, których wdrożenie ma zapewnić poprawę stanu

wód.  Harmonogram  prac,  zestawienia  tzw.  Istotnych  problemów  gospodarki  wodnej,  projekty  planów

gospodarowania wodami na terenie 10 części zlewni rzek, występujących w Polsce (Wisły, Odry oraz Pregoły,

Niemna,  Świeży,  Jarftu,  Dniestru,  Dunaju,  Łaby,  Uker),  wyniki  dotychczasowych konsultacji  społecznych  

(w tym wniosków z trzech Krajowych Forum Wodnych) można znaleźć na stronie internetowej Krajowego

Zarządu Gospodarki  Wodnej  www.kzgw.gov.pl lub na stronie w całości  poświęconej wdrażaniu Ramowej

Dyrektywy Wodnej www.rwd.org.pl.

Obecnie, do 22 czerwca 2009r. trwa III etap  konsultacji społecznych, związany z opiniowaniem projektów

planów gospodarowania  wodami  w dorzeczach.  Szczegóły  tego  procesu,  ankieta  konsultacyjna  dla  tego

etapu  są  dodatkowo  zamieszczone  na  stronie  internetowej  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej

w  Gliwicach:  www.rzgw.gliwice.pl.  Procesowi  temu  poświęcone  będzie  majowe  spotkanie  członków

gliwickiego  koła  PKE  (14.05.09r.  godz.  17ta)  podczas  którego  członek  zarządu  koła  –  Anna  Smołka,

przedstawiciel  PKE  w  Radzie  Dorzecza  Regionu  Małej  Wisły,  podzieli  się  swoimi  doświadczeniami  ze

współpracy  z  RZGW Gliwice,  przedstawi  zasadnicze problemy planowania  w dorzeczach oraz zachęci  do

wyrażenia opinii  w sprawach związanych ze środowiskiem wodnym. 


