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Warsztaty S2S nt.: Warsztaty S2S nt.:   

Przyszłość gospodarowania związkami azotu i fosforu   Przyszłość gospodarowania związkami azotu i fosforu   

w celu ograniczenia ich emisji z gospodarstw rolnych do w celu ograniczenia ich emisji z gospodarstw rolnych do 

gruntu i wód podziemnychgruntu i wód podziemnych  

Częstochowa, 11 grudnia 2014Częstochowa, 11 grudnia 2014  

„„Woda nie jest produktem Woda nie jest produktem 

komercyjnym, jak inne, lecz komercyjnym, jak inne, lecz 

dziedzictwem, które musidziedzictwem, które musi  bybyćć    

chronione, bronione chronione, bronione   i traktowane i traktowane 

jako takiejako takie””  

  

  (Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej)  

WODOSPADY IGUASSU 

(Brazylia/Argentyna) 

http://www.agh.edu.pl/
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WODY PODZIEMNEWODY PODZIEMNE  

44  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Phase-diag-pl.svg
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 Całość wód (powierzchniowych i podziemnych) możliwych do użytkowania 
 

 Ilość wody grawitacyjnej zawarta w utworach skalnych tworzących dany 

ośrodek wodonośny lub przepływająca przez przekrój poprzeczny tego 

ośrodka 
 

 Określane w jednostkach objętości lub przepływu (tylko woda wolna)  

ZASOBY WODNEZASOBY WODNE  

ZASOBY WÓD PODZIEMNYCHZASOBY WÓD PODZIEMNYCH  

 Ilość wód podziemnych traktowanych jako surowiec, wyrażana  

najczęściej w jednostkach objętościowych na jednostkę czasu, zawarta w 

zbiorniku wód podziemnych, zlewni podziemnej lub innej jednostce 

hydrogeologicznej 

55  

NIEEFEKTYWNOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO NIEEFEKTYWNOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO 

PODEJŚCIA DO GOSPODARKI WODNEJ UEPODEJŚCIA DO GOSPODARKI WODNEJ UE  

66  
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GOSPODAROWANIE WODĄ GOSPODAROWANIE WODĄ   

Główny cel Główny cel RDW RDW   

 Poprawa złego stanu ekologicznego lub utrzymanie 

dobrego stanu ekosystemów związanych z wodami 

podziemnymi oraz poprawa stanu chemicznego wód 

podziemnych jako źródła zaopatrzenia ludności w 

wodę do spożycia 
 

 Stan ilościowy wód podziemnych jest określany Stan ilościowy wód podziemnych jest określany 

przede wszystkim w aspekcie ich oddziaływania przede wszystkim w aspekcie ich oddziaływania 

na wody powierzchniowe i ekosystemy lądowe na wody powierzchniowe i ekosystemy lądowe 

bezpośrednio od nich zależne oraz zagrożeń dla bezpośrednio od nich zależne oraz zagrożeń dla 

stanu chemicznego wód podziemnychstanu chemicznego wód podziemnych    

77  

 Wyznaczenie nowych standardów w dziedzinie 

gospodarowania wodami na obszarze UE 
  

 Strategiczny cel wdrożenia 
 

- zapewnienie obywatelom Krajów Członkowskich dostępu do 

zasobów wodnych o określonym poziomie jakości  
 

- zaangażowanie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy stanu 

wód 
 

 Podstawa kształtowania świadomości ekologicznej i 

pro-środowiskowych postaw społecznych to 

udostępnienie mieszkańcom UE szczegółowej i 

rzetelnej informacji o środowisku 

GOSPODAROWANIE WODĄ GOSPODAROWANIE WODĄ   

Cele szczegółoweCele szczegółowe    

88  
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CELE ŚRODOWISKOWE (art. 4 RDW)CELE ŚRODOWISKOWE (art. 4 RDW)  

Dobry stan w 2015 roku  

 ekologiczny i chemiczny dla wód powierzchniowych  

 chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych 
 

Nie pogarszanie stanu jednolitych części wód 
 

Zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie 
zrzutu substancji (zanieczyszczeń) 
priorytetowych do środowiska lub ograniczone 
zrzuty tych substancji  

 (lista substancji priorytetowych znajduje się w 
Dyrektywie – córce 2455/2001) 

99  

CELE ŚRODOWISKOWE (c.d.)CELE ŚRODOWISKOWE (c.d.)  

 Spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych 
aktach prawnych unijnych, w odniesieniu do obszarów 
chronionych  

  

Obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł komunalnych 

Obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu 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 wyznaczone) 

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których 

utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie 

1010  
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DOBRY STAN WODYDOBRY STAN WODY  

   Stan dobry oznacza niskie poziomy zanieczyszczeń i zdrowe 

ekosystemy 
  

Dyrektywa definiuje „dobry stan ekologiczny i chemiczny”      

w ujęciu niskich poziomów zanieczyszczeń chemicznych oraz 

zdrowego ekosystemu 
  

Osiągniecie dobrego stanu ekologicznego wymaga 

uwzględnienia czynników mających szkodliwy wpływ na 

ekosystemy wodne 

- zanieczyszczenia  

- zmiany morfologiczne (np. budowane na rzekach zapory) 

- pobór wody do nawadniania lub do celów przemysłowych, jeżeli powoduje 

obniżenie poziomu wody w rzekach lub jeziorach poniżej punktu krytycznego  
 

Stan wód powierzchniowych jest ogólnym wyrażeniem stanu 

części wód powierzchniowych, określonym przez gorszy ze 

stanów ekologiczny lub chemiczny  
 

1111  

OCENA STANU WODYOCENA STANU WODY  

1212  
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bardzo dobry 
wody o niezmienionych warunkach naturalnych lub zmienionych tylko 
w bardzo niewielkim stopniu 
 

dobry 
zmiany warunków naturalnych w porównaniu do warunków 
niezakłóconych działalnością człowieka są niewielkie 
 

umiarkowany 
wody przekształcone w średnim stopniu 
 

słaby 
wody o znacznie zmienionych warunkach naturalnych (biologicznych, 
fizyko-chemicznych, morfologicznych): gatunki roślin i zwierząt 
znacznie różnią się od tych, które zwykle towarzysza danemu typowi 
jednolitej części wód 
 

zły 
wody o poważnie zmienionych warunkach naturalnych, w których nie 
występują typowe dla danego rodzaju wód gatunki fauny i flory 

SYSTEM KLASYFIKACJI STANU WÓDSYSTEM KLASYFIKACJI STANU WÓD  

1313  

ELEMENTY POLITYKI WODNEJ UEELEMENTY POLITYKI WODNEJ UE  

1414  
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DYREKTYWY UZUPEŁNIAJĄCE RDWDYREKTYWY UZUPEŁNIAJĄCE RDW  

Dyrektywa wód 

podziemnych 

2006/EEC 

1515  

PODSTAWOWE ELEMENTY PODSTAWOWE ELEMENTY   

GOSPODAROWANIA WODAMIGOSPODAROWANIA WODAMI  

Programy działań 

Analiza stanu 

dorzecza 

Analiza 

ekonomiczna 

CELE ŚRODOWISKOWE 

1616  
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ZadaniaZadania  CeleCele  Kryteria oceny Kryteria oceny   

Ochrona jakości  

wód 

Poprawa stanu czystości wód  Stan jakości wód 

Kształtowanie 

zasobów  

Zapewnienie  ludności i gospodarce 

wody (ilość, jakość, pewność dostawy) 

Stopień zaspokojenia 

potrzeb 

Ochrona przed 

powodziami 

Zmniejszenie zniszczeń i strat 

popowodziowych 

Rozmiar zagrożenia i 

wielkość strat 

Utrzymanie rzek 

i obiektów hydro-

technicznych 

Ograniczenie erozji koryt i bezpieczna 

eksploatacja obiektów 

Długość uregulowanych 

odcinków, stan 

techniczny obiektów 

Wykorzystanie 

energetyczne i 

żeglugowe 

Stworzenie warunków do 

energetycznego i żeglugowego 

wykorzystania zasobów wodnych 

Udział w krajowym 

bilansie energetycznym, 

długość dróg wodnych i 

ilość przewożonych 

ładunków 

Rekreacja Stworzenie warunków do wypoczynku i 

uprawiania sportów wodnych 

Zagospodarowanie 

zbiorników, jezior, 

brzegów rzek 

GOSPODARKA WODNA WG RDWGOSPODARKA WODNA WG RDW  

CELE WSPÓŁCZESNEJ POLITYKI CELE WSPÓŁCZESNEJ POLITYKI 

WODNEJ WODNEJ   

Cel 1 

osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności 

ekosystemów wodnych i od wód  zależnych 

 
 

Cel 2 

zaspokojenie uzasadnionych potrzeb ludności i gospodarki przy 

poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód 

 
 

Cel 3  

podniesienie skuteczności ochrony w sytuacjach            

nadzwyczajnych 

 

1818  
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 1990: Reorganizacja gospodarki wodnej w Polce zgodnie       

z nowelizacją ustawy Prawo wodne - utworzenia jednostek 

organizacyjnych realizujących zadania gospodarowania 

wodami w układzie hydrograficznym 
  

 1991: powołanie 7 Regionalnych Zarządów Gospodarki 

Wodnej (RZGW) 
- opracowanie warunków korzystania z wód dorzecza oraz programów    

i planów gospodarowania zasobami wodnymi 

- ochrony wód w dorzeczu oraz zapobiegania powodziom  
 

 Utworzenie okręgowych dyrekcji gospodarki wodnej, w celu 

utrzymania wód stanowiących własność Skarbu Państwa 
 

 2000: połączenie okręgowych dyrekcji z regionalnymi 

zarządami i dalsza reforma gospodarki wodnej w oparciu       

o nowe Prawo wodne 
 

GOSPODARKA WODNA W POLSCE: GOSPODARKA WODNA W POLSCE: 

Organizacja (I)Organizacja (I)  

1919  

 2001: Zarządzanie gospodarką wodną sprawuje 7 RZGW 
 

 2001: Nowe Prawo wodne - zarządzanie zasobami wodnymi  

z podziałem Państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne 
 

 Krajowa Rada Gospodarki Wodnej (KRGW) 
organ opiniodawczo-doradczy (30 osób) Prezesa KZGW (art. 96 ust. 1 Prawo 

wodne, Dz. U. 2001.115.1229 z późn. zm.) 
 

  Zakres działania 
opiniowanie w sprawach gospodarowania wodami, ochrony przed powodzią oraz 

ochrony przed skutkami suszy: 
 

‒ propozycje / wnioski dotyczących poprawy stanu zasobów wodnych i ochrony 

przeciwpowodziowej 
 

‒ opiniowanie projektów planów i programów inwestycyjnych w zakresie 

gospodarowania wodami 
 

‒ opiniowanie projektów aktów prawnych regulujących gospodarowanie wodami 

  

GOSPODARKA WODNA W POLSCE: GOSPODARKA WODNA W POLSCE: 

Organizacja (II)Organizacja (II)  

2020  
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GOSPODARKA WODNA W POLSCE  GOSPODARKA WODNA W POLSCE    

Schemat organizacyjny Schemat organizacyjny   

2121  

Gdańsk: Dolnej Wisły 
 

Gliwice: Małej Wisły, Górnej Odry, 

Czadeczki 
 

Kraków: Górnej Wisły, Czarnej 

Orawy i Dniestru 
 

Poznań: Warty 
 

Szczecin: Dolnej Odry i Przymorza 

Zach. oraz Ucker 
  

Warszawa: Środkowej Wisły, Jarft, 

Niemna, Łyny i Wegorapy oraz 

Świeżej 
 

Wrocław: Środkowej Odry, 

Morawy, Izery, Łaby i Ostroznicy 

(Lipa) Metuje oraz Orlicy 

REGIONY WODNE RZGWREGIONY WODNE RZGW  

2222  
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Pozwolenia wodnogospodarcze 

Opłaty i należności w gospodarce 

Kataster wodny 

Kontrola gospodarowania wodami 

Planowanie w gospodarowaniu wodami 

  
  
  

      INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA   

ZASOBAMI WODNYMI W POLSCEZASOBAMI WODNYMI W POLSCE  

2323  

DOKUMENTY W PLANOWANIU DOKUMENTY W PLANOWANIU 

GOSPODAROWANIA WODAMIGOSPODAROWANIA WODAMI  

 Program wodno-środowiskowy kraju 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

 Plan ochrony przeciwpowodziowej oraz 

przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju 

 Plan ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego 

 Warunki korzystania z wód regionu wodnego 

 Warunki korzystania z wód zlewni 

 

  

  
  

2424  
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Minister właściwy ds. gospodarki wodnej  

 Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

(KZGW) 

 Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej 

(RZGW) 

Wojewoda 

 Organy jednostek samorządu terytorialnego 

  
  

        ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWACH ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWACH   

GOSPODAROWANIA WODAMI W POLSCEGOSPODAROWANIA WODAMI W POLSCE  

2525  

CYKLICZNOŚĆ SYSTEMU PLANOWANIA CYKLICZNOŚĆ SYSTEMU PLANOWANIA   

, 

 

Przekazanie do KE 

przejściowego 

sprawozdania o 

wdrożeniu RDW 

(art.15)

Weryfikacja przeglądu 

istotnych problemów 

gospodarki wodnej

Aktualizacja planu 

gospodarowania 

wodami
Ocena aktualnego stanu 

wód, analiza presji i 

oddziaływań (art. 5-7)

Ustalenie celów 

środowiskowych dla 

części wód (art. 4)

Ustanowienie 

programów 

monitorowana (art. 8)

Wdrożenie programów 

działań (art. 11)

Opracowanie i przyjęcie 

programów działań 

(art. 11)

Opracowanie i przyjęcie 

planu gospodarowania 

wodami (art. 13)

Ocena pierwszego 

okresu i przygotowanie 

drugiego 
2004

2006

2009

2012

2013

2015

 

Udział 

społeczeństwa 

(art. 14)

2626  
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DOKUMENTY PLANISTYCZNE W PRAWIE DOKUMENTY PLANISTYCZNE W PRAWIE 

WODNYM  WODNYM    
 Dokumenty planistyczne (art. 113 RDW)  

• 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 

• plan ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego 

• warunki korzystania z wód regionu wodnego 

• sporządzane w miarę potrzeby warunki korzystania z wód zlewni 

 

 Dodatkowe dokumenty o charakterze planistycznym  
• krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (art. 43 RDW)  

• programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze 

   źródeł rolniczych (art. 47 RDW)  
 

Dodatkowo, wśród wielu planów, programów i strategii wynikających z innych 

aktów prawnych, ale oddziaływujących na gospodarowanie zasobami wodnymi, 

znajduje się „Program dla Odry 2006” wprowadzony ustawą z dn. 6 lipca 2001 r. 

(Dz.U.2001.98.1067). 

2727  

REGION WODNY 

CZĘŚĆ WÓD 

ZLEWNIA 

DORZECZE 

KRAJ I DORZECZA MIĘDZYNARODOWE 

Podstawowa jednostka planowania 

Obszary dorzeczy (Prawo Wodne) 

• Wisły 

• Odry 

• obszary dorzeczy  

 (części dorzeczy międzynarodowych) 
- Dniestru  - Niemna 

- Dunaju  - Pregoły 

- Jarft  - Świeżej 

- Łaby  - Ucker 

Łaba Łaba Łaba Łaba Łaba Łaba Łaba Łaba Łaba 

Dunaj Dunaj Dunaj Dunaj Dunaj Dunaj Dunaj Dunaj Dunaj 

Niemen Niemen Niemen Niemen Niemen Niemen Niemen Niemen Niemen 

Pregoła Pregoła Pregoła Pregoła Pregoła Pregoła Pregoła Pregoła Pregoła 
Jarft Jarft Jarft Jarft Jarft Jarft Jarft Jarft Jarft 

Świeża Świeża Świeża Świeża Świeża Świeża Świeża Świeża Świeża 

Ucker Ucker Ucker Ucker Ucker Ucker Ucker Ucker Ucker 

Dniestr Dniestr Dniestr Dniestr Dniestr Dniestr Dniestr Dniestr Dniestr 

Wisła Odra 

POZIOMY ANALIZ I PLANOWANIA POZIOMY ANALIZ I PLANOWANIA 

W GOSPODAROWANIU WODAMIW GOSPODAROWANIU WODAMI  

 

Dyrektor RZGW 

 

2828  
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Wody (części wód) muszą osiągnąć 

dobry stan wód najpóźniej do roku 2015  
(dla niektórych wód możliwe są cele mniej rygorystyczne) 

W o d y 

obszary chronione 

dla części wód powierzchniowych:  

rzeki, jeziora, wody przejściowe i 

przybrzeżne - dobry stan ekologi- 

czny i chemiczny  

 

dla sztucznych oraz silnie 

zmienionych części wód - dobry 

potencjał ekologiczny i dobry stan 

chemiczny  

 

powierzchniowe podziemne 

dobry ilościowy i 

chemiczny stan wód 

Elementy oceny stanu ekologicznego: 

Podstawowe   - biologiczne  

Uzupełniające  - fizyko-chemiczne  

                         - hydromorfologiczne 

 

2929  

KATEGORIE WÓD POWIERZCHNIOWYCHKATEGORIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH  

 Rzeki 

 Jeziora 

Wody przybrzeżne – wody powierzchniowe w odległości 1 mili 

morskiej od linii podstawowej morza terytorialnego  

 (w Polsce z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej)  

Wody przejściowe – wody w ujściach rzek częściowo zasolone na 

skutek bliskości wód przybrzeżnych, ale które są pod znacznym 

wpływem dopływów wód słodkich 

 W każdej z kategorii mogą być 
 silnie zmienione  części wód – wody, których charakter został 

w znacznym stopniu zmieniony w wyniku antropopresji  

 sztuczne  części wód – wody powstałe w wyniku działalności 

człowieka  

3030  
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TYPOLOGIA WÓD POWIERZCHNIOWYCHTYPOLOGIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH  

Typy wód powierzchniowych

26
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Rzeki Jeziora Przejściowe Przybrzeżne

3131  

specyficzne dla danego typu części wód warunki hydromorfologiczne, fizyko-

chemiczne i biologiczne reprezentujące bardzo dobry stan ekologiczny: 

 Rzeki - wstępne warunki referencyjne w postaci opisowej dla 

każdego z typów rzek z różnym stopniem szczegółowości 

 Wody przejściowe  
 
 określono w zakresie parametrów fizyko-chemicznych w zależności 

od stanu ekologicznego poszczególnych części wód 
 

 w zakresie parametrów biologicznych – ze względu na brak danych     
określono głównie metodą ekspercką 

 Wody przybrzeżne – nie wyznaczono obszarów referencyjnych, 

określono wstępne warunki referencyjne dla wybranych typów     

i jednolitych części tych wód 

 

 

 Jeziora - lista jezior referencyjnych z opisem podstawowych ich 

cech w obrębie różnych typów  

WARUNKIWARUNKI  REFERENCYJNEREFERENCYJNE    

3232  
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 Oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych: 

jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część 

strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas 

wód przybrzeżnych 

 

 Podział na kategorie wód (dla potrzeb planistycznych) 

 

JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD (JCW) JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD (JCW)   

3333  

                                                                                 

 

 

JCWP JCWP   

3434  
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Wody podziemne w warstwach wodonośnych                      

o porowatości i przepuszczalności umożliwiających pobór 

znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ     

o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego 

stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych 
 

 Znaczący przepływ to taki, którego nieosiągnięcie na 

granicy JCWPd z wodami powierzchniowym lub                   

z ekosystemem lądowym spowodowałoby istotne 

pogorszenie ekologicznej lub chemicznej jakości wód 

powierzchniowych lub znaczną szkodę dla bezpośrednio 

zależnego od wód podziemnych ekosystemu lądowego 
  

 Pobór znaczący to pobór wynoszący średnio > 10 m3/d 

albo zaopatrujący minimum 50 osób 

JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH 

((JCWPdJCWPd) )   

3535  

JCWPdJCWPd    

3636  
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SZTUCZNIE I SILNIE ZMIENIONE CZĘŚCI SZTUCZNIE I SILNIE ZMIENIONE CZĘŚCI 
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WSTĘPNA OCENA STANU WÓD WSTĘPNA OCENA STANU WÓD   

Rzeki

21,1

32,7

27,2
31,0

51,7

36,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Wisła Odra OD

%
 J

C
W

P

zagrożone potencjalnie zgrożone niezagrożone

Jeziora

8,5

17,8

68,0
63,6

23,5
18,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Wisła Odra OD

%
 J

C
W

P

zagrożone potencjalnie zgrożone niezagrożone

Wody podziemne

8,3 9,4
5,2

10,9

86,5
79,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Wisła Odra OD

%
 J

C
W

P
d

zagrożone potencjalnie zgrożone niezagrożone

rzeki jeziora 

wody podziemne 

3939  

JCWP - 

KOCINKA 

4040  
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ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA 

ZASOBÓW WODNYCHZASOBÓW WODNYCH  

Niekorzystne zmiany własności fizycznych, 

chemicznych lub bakteriologicznych 
 

 bezpośrednie – wprowadzenie do wód/gruntu zanieczyszczeń 
 

 pośrednie - stawy ściekowe i osadowe 
 

  Konsekwencja zdarzeń 
 

 niezamierzonych – nieszczelności i awarie 
  

 świadomych – efekt uboczny działalności człowieka 
  

Główne zanieczyszczenia 
azotany, chlorki, siarczany, fosforany, jony metali ciężkich, fenole, 

ropopochodne, barwniki, pestycydy, detergenty, WWA, PCB 

4141  

OGNISKA ZANIECZYSZCZEŃOGNISKA ZANIECZYSZCZEŃ  

 Przemysł i urbanizacja 
 

‒ wysypiska i zwałowiska odpadów stałych  

‒ stawy ściekowe i osadowe 

‒ nieszczelności urządzeń kanalizacyjnych 

‒ magazynowanie surowców i produktów  

‒ emisje pyłów i gazów 

‒ wody opadowe 

‒ wody powierzchniowe  odbiorniki ścieków i wód zasolonych 
 

 Rolnictwo i hodowla 
 

‒ mogilniki  

‒ nawozy mineralne, gnojowica, środki ochrony roślin 

‒ intensywna hodowla bydła i trzody chlewnej, kiszonki paszowe 

‒ obejścia gospodarskie (szamba, przydomowe oczyszczalnie) 

 

 Transport 

4242  



22 

MIGRACJA ZANIECZYSZCZEŃMIGRACJA ZANIECZYSZCZEŃ  

4343  

ognisko 
droga migracji –  

„chmura” zanieczyszczeń 
receptor 

MIGRACJA MIGRACJA   

sekwencja: ogniskosekwencja: ognisko--droga migracjidroga migracji--receptorreceptor  

4444  
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OCHRONA ZASOBÓW WODNYCHOCHRONA ZASOBÓW WODNYCH  

 Ochrona ilościowa   
 

‒ równowaga między poborem a zasilaniem 
  

‒ unikanie trwałego nadmiernego obniżenia zwierciadła wód podziemnych      

i nieustabilizowanych regionalnych lejów depresji 
 

 Ochrona jakościowa 
 

‒ zapobieganie powstaniu ognisk i przenikaniu zanieczyszczeń 
  

‒ odprowadzanie do gruntu/wód ścieków oczyszczonych 
  

‒ nawożenie substancjami ulegającymi (bio)degradacji  

4545  

OCHRONA JAKOŚCIOWA ZASOBÓW OCHRONA JAKOŚCIOWA ZASOBÓW 

WODNYCH WODNYCH   

 Ochrona czynna 
 

‒ likwidacja/izolacja ognisk zanieczyszczeń: bariery, ekrany, 

stabilizacja, immobilizacja, oczyszczanie (remediacja) gruntu i wody 
  

‒‒   monitoring stanu chemicznego wód 
 

 

 Ochrona bierna 
 

‒ strefy ochronne (zakazy / ograniczenia użytkowania powierzchni) 
  

‒ usunięcie/zabezpieczenie ogniska zanieczyszczeń  element 

czynny w strefie ochronnej 

4646  
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Remediacja ogniska i „plamy” 

zanieczyszczeń 
Remediacja „chmury” 

zanieczyszczeń 

METODY OCHRONY CZYNNEJ  METODY OCHRONY CZYNNEJ  

RemediacjaRemediacja  

4747  

ETODY LIKWIDACJI ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA ETODY LIKWIDACJI ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA GG--WW    METODY CZYNNEJ OCHRONY STANU CHEMICZNEGO WÓD    

sczerpywaniesczerpywanie  LNAPLLNAPL  remediacjaremediacja  izolacjaizolacja  

bariery fizycznebariery fizyczne  

bariery hydraulicznebariery hydrauliczne  

PRBPRB  

immobilizacjaimmobilizacja  

rowy i drenyrowy i dreny  

metody otworowemetody otworowe  

WYBRANE METODY OCHRONY CZYNNEJWYBRANE METODY OCHRONY CZYNNEJ  

4848  
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WODA - NIE WYSTARCZY ŻEBY ŻYĆ… 

ALE BEZ NIEJ ŻYĆ SIĘ NIE DA… 

SZANUJMY                  SZANUJMY                    

I CHROŃMY WODĘ !!!I CHROŃMY WODĘ !!!  
www.agh.edu.plwww.agh.edu.pl  

http://www.agh.edu.pl/

