
Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych 
od strony praktycznej 

 

Warsztaty szkoleniowe dot. zadań wojewody wskazanych 
w przepisach ustawy — Prawo wodne 

22-23.05.2019, Cedzyna  
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RZGW w Warszawie 



Podstawa prawna i merytoryczna 

  
Prawo wodne art. 70, w związku z art. 7 ust. 3 RDW, 

Celem ochrony jednolitych części wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 

oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości jest zapobieganie pogorszeniu jakości tych jednolitych części wód w taki sposób, aby 

w szczególności zminimalizować potrzebę ich uzdatniania., Państwa Członkowskie zapewniają konieczną ochronę części wód wyznaczonych w celu 

uniknięcia pogorszenia ich jakości, dla zredukowania poziomu uzdatniania wymaganego przy produkcji wody do spożycia. Państwa Członkowskie mogą 

ustalić strefy ochronne dla tych części wód.  

oraz art. 120, 140, 141 P.w.  

Dokumentacje hydrogeologiczne GZWP opracowane na potrzeby planowania gospodarowania wodami w dorzeczach (PGW), według harmonogramu 

prac PSH w latach 2010 – 2015 i stosownie do potrzeb w latach kolejnych. 

Opracowane dokumentacje hydrogeologiczne GZWP dla obszaru RZGW w Warszawie: 

Obszar RZGW w 
Warszawie 

Aktualny stan udokumentowania GZWP (stan liczbowy) 

GZWP 
udokumentowane w 
latach 2010-2016 

GZWP wymagające 
reambulacji (w tym 
przewidziane do 
reambulacji zgodnie z 
obowiązującym PGW) 

GZWP 
nieudokumentowane 

 

Obszar wg stanu 
prawnego przed 
01.01.2018 r. 

 
32 

5 (1) 2 

Obszar wg stanu 
aktualnego 

21 3 (1) 2 



Zapewnieniu odpowiedniej jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz 
zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także 
ochronie zasobów wodnych, służy ustanawianie: 

1)stref ochronnych ujęć wody, zwanych dalej „strefami ochronnymi”; 

2)obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, zwanych 
dalej „obszarami ochronnymi”. 



Na obszarach ochronnych może być zakazane lub ograniczone wykonywanie robót lub czynności, które mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód, 
obejmujących: 

1)wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; 

2)rolnicze wykorzystanie ścieków; 

3)przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych; 

4)stosowanie nawozów oraz środków ochrony roślin; 

5)budowę nowych dróg, linii kolejowych, lotnisk lub lądowisk; 

6)lokalizowanie zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt; 

7)lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a także rurociągów do ich transportu; 

8)lokalizowanie składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych; 

9)mycie pojazdów mechanicznych; 

10)urządzanie parkingów, obozowisk oraz kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli; 

11)lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie martwych zwierząt; 

12)wydobywanie kopalin; 

13)wykonywanie odwodnień budowlanych lub górniczych; 

14)używanie statków powietrznych do przeprowadzania zabiegów rolniczych; 

15)urządzanie pryzm kiszonkowych; 

16)chów lub hodowlę ryb, ich dokarmianie lub zanęcanie; 

17)lokalizowanie nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

18)składowanie opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin; 

19)stosowanie i składowanie chemicznych środków zimowego utrzymania dróg. 



1. Wojewoda, na wniosek Wód Polskich, ustanawia obszar ochronny, w drodze aktu prawa 
miejscowego, wskazując ograniczenia lub zakazy dotyczące użytkowania gruntów oraz korzystania zwód 
na terenie obszaru ochronnego oraz granice tego obszaru.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:  

1 )uzasadnienie potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego oraz propozycje granic tego obszaru wraz z 
planem sytuacyjnym;  

2) propozycje zakazów lub ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów oraz korzystania zwód na 
terenie obszaru ochronnego, wraz z uzasadnieniem. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:  

1) w przypadku zbiornika wód podziemnych dokumentację hydrogeologiczną tego zbiornika;  

2) w przypadku zbiornika wód powierzchniowych wyniki przeprowadzonych badań hydrologicznych, 
hydrograficznych i geomorfologicznych. 

4. Jeżeli obszar ochronny obejmowałby tereny położone w obszarze działania co najmniej dwóch 
wojewodów, obszar ochronny ustanawiają wspólnie właściwi wojewodowie w drodze aktu prawa 
miejscowego. 



Podstawa prawna i merytoryczna 
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Obszar wg stanu 
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21 3 (1) 2 



Projektowane obszary ochronne 

  
GZWP wskazane do objęcia ochroną wg planów gospodarowania wodami, w odniesieniu do obszaru RZGW w Warszawie: 

 
Cykl 

plani-
styczny 

GZWP (nr) Rok 
opracowania 
dokumentacj

i/dodatku 
przez PSH 

Prace zrealizowane przez RZGW w Warszawie RZGW właściwy do 
złożenia wniosku / 

RZGW do 
współpracy 

PGW 
2010 -
2015 
 

401, 402, 
405, 406, 
413, 420 

405: 2011 r. 
401, 402: 
2014 r. 
406, 413, 
420: 2016 r. 

GZWP nr 401, 405:  
Projekt rozporządzenia, 2014 rok 
Oszacowanie kosztów ustanowienia obszarów ochronnych, 2014 rok 
 
Pozostałe GZWP: 406 – przepisany do aPGW; 402 – nie wymaga ochrony (izolacja 
naturalna); 413, 420 - brak reambulacji dokumentacji, do aPGW nie przepisane ze 
względu na niższą priorytetowość 

401 – Warszawa 
/Poznań; 
405 – 
Warszawa/Kraków 

aPGW 
2016 -
2021 
 

326, 406 406: 2016, 
326: 2008, 
przewidziana 
reambulacja 
zgodnie z 
aPGW 

GZWP nr 406: 
Oszacowanie kosztów ustanowienia obszarów ochronnych + projekt 
rozporządzenia, 2016 rok 
 
GZWP nr 401, 405, 406: 
Weryfikacja i uzupełnienie oszacowania kosztów roszczeń z tytułu ograniczenia 
sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ustanawianiem obszarów 
ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych, 12.2018-10.2019 

406 –  
Lublin/ Warszawa, 
Rzeszów, Kraków; 
326 –
Warszawa*/Poznań
, Gliwice, Kraków 



Projektowane obszary ochronne   

  
Procedowane przez RZGW w Warszawie projektowane obszary ochronne 

 



Projektowane obszary ochronne 
 

  
Powierzchnia projektowanych obszarów ochronnych wg dokumentacji hydrogeologicznych i po zmianach: 

 

 

 

 

 

 

Koncepcja ochrony 

Zgodnie z: Metodyka wyznaczania obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami w 

obszarach dorzeczy (Warszawa, 2009 r.), w obszarze ochronnym  powinny być określane zasady gospodarowania, które będą możliwe do 

wprowadzenia i ekonomicznie uzasadnione. 

Na podstawie zrealizowanych przez RZGW w Warszawie prac w zakresie oszacowania kosztów ustanowienia obszarów ochronnych zaproponowane w 

dokumentacjach hydrogeologicznych zakazy, nakazy i ograniczenia zostaną dostosowane do obecnego stanu prawnego (w tym katalogu zamkniętego - 

art. 140 P.w.) oraz zweryfikowane pod względem skutków społeczno – gospodarczych. Może nastąpić ew. konieczność zmiany zasięgu projektowanego 

obszaru ochronnego, np. wyłączenie terenu składowiska, w związku z ograniczeniami określonymi w przepisach odrębnych, które nabierają mocy wraz 

z wejściem w życie aktu prawa miejscowego ustanawiającego obszar ochronny. 

 

nr GZWP 
powierzchnia (km2) 

przed zmianami 

powierzchnia 
(km2) po 
zmianach 

326 715,8657   

401 269,94 244,74 

405 2530,12 2585,19 

406 6751,55 w trakcie zmian 



Najważniejsze zasady przyjęte do stosowania przy przygotowaniu projektów rozporządzeń: 

 zasady poprawności legislacyjnej: nie powtarzanie przepisów ustawowych; nie nakładanie 
obowiązków na inne organy administracji publicznej; ustanawiając ograniczenia na obszarze, na 
którym obowiązują już na podstawie innych aktów prawa miejscowego ograniczenia pokrywające się 
z nimi, nie dokonujemy żadnych naruszeń aktów już obowiązujących; 

 weryfikacja skuteczności ekologicznej proponowanych ograniczeń oraz nie ograniczanie rozwoju 
społeczno – gospodarczego (uwzględnienie wniosków z przeprowadzonych analiz kosztów i korzyści); 

 opis granic obszarów ochronnych umożliwiający ich identyfikację w terenie (w tym celu 
przeprowadzone wcześniej dostosowanie przebiegu granic z wykorzystaniem podkładów 
geodezyjnych i topograficznych, w miarę możliwości tak aby dostosowana granica była możliwa do 
identyfikacji w terenie również po zmianie granic działek); 

 z wnioskiem o ustanowienie obszaru ochronnego występuje do właściwych wojewodów dyrektor 
rzgw, na obszarze którego występuje większa część obszaru ochronnego, po uzgodnieniu treści 
wniosku z właściwymi rzgw. 

 

Wniosek o ustanowienie obszaru ochronnego 

  



Przykładowa forma projektu rozporządzenia 

Przepisy merytoryczne ogólne: 

§ 1 – przedmiot rozporządzenia 

§ 2 – wyjaśnienie pojęć i skrótów 

Przepisy merytoryczne szczegółowe: 

§ 3 - opis obszaru ochronnego będącego przedmiotem rozporządzenia: 

• wykaz obrębów w całości lub w części w obszarze/podobszarze ochronnym – załącznik 1 (tekstowy) 

• położenie administracyjne (mapa w skali co najmniej 1:100 000) – załącznik 2 (graficzny) 

• położenie w terenie (mapa w skali co najmniej 1:50 000) – załącznik 3 (graficzny) 

§ 4 – ograniczenia w korzystaniu z gruntów lub wód na obszarze/podobszarze ochronnym 

Przepisy końcowe: 

§ 5 – przepisy o wejściu w życie rozporządzenia 

Wniosek o ustanowienie obszaru ochronnego 

  



Przykładowa forma projektu rozporządzenia 
 

 
Ograniczenia w dostępności podkładów topograficznych w skali 1:10 000 umożliwiających prezentację 
granic obszaru ochronnego na załączniku graficznym z dokładnością dostateczną dla identyfikacji granic w 
terenie.  
 
Ograniczenia techniczne wielkości załączników rozporządzenia przekazywanych do publikacji w dzienniku 
urzędowym województwa.  

Wniosek o ustanowienie obszaru ochronnego 

  



Elementy wniosku 

1) Mapa projektowanego obszaru ochronnego wraz z tekstem objaśniającymi (stanowiąca niezbędną 
część dokumentacji hydrogeologicznej GZWP będącą podstawą ustanowienia obszaru ochronnego). 

2) Projekt rozporządzenia, w miarę posiadanych możliwości technicznych z załącznikami graficznymi. 

3) Uzasadnienie: 

o znaczenie zbiornika dla zaopatrzenia w wodę, 

o uzasadnienia poszczególnych ograniczeń, z uwzględnieniem wniosków z oceny zagrożeń i oceny 
skutków ekonomicznych, 

o uzasadnienie wyłączenia ograniczeń w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji 
hydrogeologicznej, w przypadku gdy zmiana wynikała z oceny skutków ekonomicznych, 

o uzasadnienie zmiany zasięgu projektowanych obszarów ochronnych w stosunku do wyznaczonej w 
dokumentacji hydrogeologicznej, w przypadku konieczności wyłączenia terenów, dla których zakazy 
wprowadzane są z mocy przepisów odrębnych. 

Możliwe będzie udostępnienie wyników opracowań dokumentacji kosztowych. 

Wniosek o ustanowienie obszaru ochronnego 

  



Konsultacje projektu rozporządzenia 

Nie ma obowiązku przeprowadzania konsultacji społecznych treści projektowanego aktu, a także jego 
konsultowania z organami samorządu terytorialnego czy organizacjami pozarządowymi. Treść 
projektowanego aktu może, jednak, wymagać zaopiniowania przez właściwą miejscowo izbę rolniczą, 
która zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych opiniuje projekty aktów prawa 
miejscowego dotyczące rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. 

Wniosek o ustanowienie obszaru ochronnego 

  



 

 

Dziękuję za uwagę  
 

 

 

RZGW w Warszawie 

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami 

e-mail: zasoby@wody.gov.pl 

tel. (22) 58 70 -305, -312, -313, -315 


