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OD REDAKTORA

Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym 
dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie.

Monografię na temat Gospodarowania wodami z pewnością można otworzyć w sposób 
bardziej oryginalny, skoro większość opracowań dotyczących wskazanego zagadnie-
nia rozpoczyna to właśnie zdanie, otwierające preambułę ramowej dyrektywy wodnej1. 
Warto jednak jeszcze raz je przywołać, aby zwrócić uwagę, że aksjologiczną substancją 
nowej wspólnotowej polityki wodnej jest przekonanie o skończoności zasobów, w tym 
wody, oraz wynikający z tego fundamentalnego stwierdzenia imperatyw zrównowa-
żonego ich wykorzystywania. Przyjęcie odpowiedzialności za stan wód jako czynnik 
warunkujący jakość życia człowieka i całych społeczności, ale też determinujący zacho-
wanie ekosystemów od wody zależnych, Wspólnota potraktowała jako jedno z najważ-
niejszych wyzwań, przed którymi stoją państwa członkowskie u progu XXI w.

Gospodarowanie wodami w Unii Europejskiej to obszar ścierania się bardzo zróżni-
cowanych interesów. Mówi się, że nie jeden rząd w Polsce upadł wskutek próby istot-
nej nowelizacji prawa wodnego. Ta rozległa materia wiąże się bowiem z jednej strony 
z wdrażaniem wielu strategicznych dla kraju polityk sektorowych, a z drugiej z ochro-
ną ekosystemów wodnych i od wody zależnych.

Zrównoważone gospodarowanie wodami to zrównoważony rozwój gospodarczy m.in. 
w zakresie polityki transportowej, rolnej, zaopatrzenia w wodę, energetyki, a także 
rozsądna polityka w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym oraz zapobiegania 
skutkom suszy. Rozwój gospodarczy w powyższych obszarach regulowany jest przez 
szereg aktów powszechnie obowiązujących oraz opracowywanych cyklicznie na ich 
podstawie dokumentów programowych. Jak już wskazano, wektorem wdrażania po-
lityk sektorowych ma jednak być zrównoważony rozwój definiowany jako taki rozwój 
społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 
gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości 

1 D yrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2000 r. ustanawiająca ramy wspól-
notowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.Urz. WE L 327, s. 1, ze zm.).
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podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspo-
kajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Ta ogólna zasada prawa ochrony 
środowiska potrzebuje jednak wielu szczegółowych aktów prawnych, których rzetelne 
stosowanie powinno pozwalać na ekologizację strategicznych dokumentów programo-
wych, mowa tutaj w szczególności o ramowej dyrektywie wodnej, dyrektywach z za-
kresu ocen oddziaływania na środowisko, dyrektywie ptasiej i siedliskowej. To właśnie 
w toku opracowywania strategicznych dokumentów szczebla krajowego, regionalnego 
i lokalnego dochodzi do weryfikacji zamierzeń planistycznych pod kątem wymogów 
i celów środowiska. Należy podkreślić, że jest to proces stale ewoluujący, w ramach któ-
rego w wyniku starań wielu zaangażowanych stron (Komisja Europejska, administra-
cja ochrony środowiska, NGO) mamy do czynienia z coraz większym zrozumieniem 
założeń wspólnotowej polityki wodnej.

Polska nie jest krajem, który wybitnie umiłował sobie efektywną implementację ramo-
wej dyrektywy wodnej. I pewnie sytuacja ta by się nie zmieniła, gdyby od spełnienia 
wymogów unijnej polityki ochrony środowiska nie było uzależnione korzystanie z fun-
duszy unijnych. Komisja Europejska niejednokrotnie podnosiła kwestię niedostatków 
we wdrażaniu ramowej dyrektywy wodnej w Polsce.

Rok 2011 można uznać za pierwszą przełomową próbę poprawy stanu prawnego i fak-
tycznego we wdrażaniu wskazanej dyrektywy, która miała za zadanie skompensowanie 
luk polegających na:
1) braku podstaw prawnych dla prawidłowego stosowania derogacji na podstawie 

art. 4 ust. 7 r.d.w.2 w stanie prawnym obowiązującym do 18.03.2011 r.3;
2) braku metodyk oceny stanu wód w zakresie niektórych elementów jakości wyma-

ganych na mocy ramowej dyrektywy wodnej (dotyczy elementów hydromorfolo-
gicznych4 i niektórych elementów biologicznych5);

3) braku efektywnego krajowego systemu monitorowania wszystkich wymaga-
nych przez ramową dyrektywę wodną elementów stanu wód (nie były monito-
rowane elementy hydromorfologiczne i niektóre biologiczne, a istniejące punkty 
pomiarowe elementów fizykochemicznych, chemicznych i niektórych elementów 

2 Przepis ten określa zasady dopuszczalności odstępstwa od osiągnięcia celu ochrony wód wyznaczo-
nego na mocy ramowej dyrektywy wodnej i ma umożliwiać realizację przedsięwzięć mogących znacząco 
negatywnie oddziaływać na stan wód.

3 Data wejścia w życie nowelizacji ustawy z 18.07.2001 r. – Prawo wodne (tekst pierwotny: Dz.U. Nr 115, 
poz. 1229 ze zm.) z 5.01.2011 r.

4 W rozumieniu ramowej dyrektywy wodnej elementy hydromorfologiczne stanu wód wspierające ele-
menty biologiczne w przypadku rzek obejmują: system hydrologiczny (ilość i dynamika przepływu wód, po-
łączenie z częściami wód podziemnych), ciągłość rzeki, warunki morfologiczne (głębokość rzeki i zmienność 
szerokości, struktura i skład podłoża rzek, struktura strefy nadbrzeżnej). W podobny sposób określane są 
elementy hydromorfologiczne stanu jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych.

5 Elementy biologiczne stanu wód w przypadku rzeki obejmują: skład i liczebność flory wodnej, skład 
i liczebność bezkręgowców bentosowych, skład, liczebność i struktura wiekowa ichtiofauny.
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biologicznych nie dawały bezpośrednich informacji o stanie wszystkich jednoli-
tych części wód powierzchniowych);

4) nieprzekonywającej w opinii Komisji Europejskiej strategicznej analizie warian-
tów osiągnięcia celu stawianego przed danym przedsięwzięciem / powiązanymi 
ze  sobą przedsięwzięciami z  zakresu zarządzania ryzykiem powodziowym na 
etapie opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
(PGW).

Za kolejny etap w programowaniu systemu zintegrowanego zarządzania zasobami 
wodnymi we Wspólnocie (Integrated Water Resources Management6) należy uznać 
lata 2014–2015, kiedy na zlecenie Krajoweg o Zarządu Gospodarki Wodnej opracowano 
m.in.:
1) aktualizację planów gospodarowania wodami (aPGW) wraz z  Programem 

wodno-środowiskowym kraju;
2) plany zarządzan ia ryzykiem powodziowym (PZRP) wraz z instrumentami wspie-

rającymi (prawnymi, środowiskowymi, planistyczno-architektonicznymi itd.);
3) projekty badawczo-rozwojowe m ające na celu ekologizację korz ystania z wód, 

np. ustalenie metody szacowania przepływów środowiskowych.

Lata 2019–2021 będzie należało uznać za próbę poprawy jakościowej dokumentów 
opracowanych w poprzednim cyklu planistycznym. W związku z powyższym na po-
trzeby kolejnej aktualizacji PGW oraz PZRP Wody Polskie przystąpiły do opracowania 
projektów, takich jak:
1) analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na 

stan wód oraz ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych;
2) ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód wraz z opracowaniem 

rejestru wykazów obszarów chronionych;
3) przegląd i  weryfikacja metodyk wyznaczania silnie zmienionych i  sztucznych 

części wód powierzchniowych wraz ze wstępnym i ostatecznym wyznaczaniem;
4) opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych;
5) wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań PZRP.

Jednakże istotna poprawa jakościowa wskazanych dokumentów wejściowych stoi 
pod znakiem zapytania z uwagi na drastycznie niskie budżety przeznaczone na ich 
realizację.

Niniejsza monografia poświęcona została dobrym praktykom we wdrażaniu systemu 
zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi w Unii Europejskiej. Dobór tema-
tów artykułów podyktowany był przede wszystkim problemami praktycznymi, które 
wystąpiły lub najprawdopodobniej wystąpią w związku z programowaniem i wdraża-
niem rozwoju gospodarczego zależnego od polityki wodnej. Autorzy starali się osadzić 

6 Dalej powoływany jako I WRM.
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prezentowaną tematykę nie tylko w kontekście wymogów wspólnotowych z zakresu 
ochrony środowiska czy zarządzania ryzykiem powodziowym, ale także na gruncie 
przepisów nowego Prawa wodnego7 oraz towarzyszących aktów prawnych. Dopełnie-
niem tych aspektów są zagadnienia ekonomiczne i instytucjonalne, których istotność 
w programowaniu zrównoważonego rozwoju jest, jak się okazuje, również decydują-
ca. Monografia skierowana jest przede wszystkim do sektora administracji (wodnej 
i ochrony środowiska), organizacji pozarządowych, konsultantów zajmujących się pro-
blematyką gospodarowania wodami, hydrotechników, przyrodników oraz wszelkich 
pozostałych czytelników zainteresowanych niniejszą problematyką.

7 Ustawa z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.).
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OCENY ODDZIAŁYWANIA 
NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘĆ 

A DĄŻENIE DO OSIĄGNIĘCIA 
CELÓW  ŚRODOWISKOWYCH 
W ZAKRESIE OCHRONY WÓD

1. Wprowadzenie

Ramowa dyrektywa wodna1, najważniejszy unijny akt prawny dotyczący gospodarki 
wodnej, ustanawia cele środowiskowe, które powinny zostać osiągnięte przez państwa 
członkowskie w odniesieniu do wód (w niniejszym artykule określane jako „cele środo-
wiskowe w zakresie ochrony wód”). Obowiązek osiągnięcia tych celów pociąga za sobą 
konieczność odpowiedniej kontroli działań i inwestycji, które mogłyby negatywnie na 
owe cele wpłynąć.

W odniesieniu do przedsięwzięć wymagających – zgodnie z dyrektywą EIA2 i trans-
ponującymi ją przepisami prawa polskiego – oceny oddziaływania na środowisko to 
właśnie ta ocena wydaje się najodpowiedniejszą procedurą, w ramach której wpływ 
przedsięwzięcia na wody może być zweryfikowany, a decyzja wydana po przeprowa-
dzeniu OOŚ – instrumentem kontroli zapewniającym przestrzeganie celów środowi-
skowych w zakresie ochrony wód.

* Radca prawny, Jendrośka Jerzmański Bar i  Wspólnicy. Prawo gospodarcze i  ochrony środowiska 
Sp. z o.o.

** Pracownia Ochrony Środowiska – Zielone Oko.
1 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2000 r. ustanawiająca ramy wspól-

notowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.Urz. UE L 327, s. 1, ze zm.).
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13.12.2011 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.Urz. UE L 26 z 2012 r., 
s. 1, ze zm.).

*

I



24 I. Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć a dążenie do osiągnięcia celów…

Magdalena Bar, Krzysztof Okrasiński

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie, w jaki sposób – w świetle prawa polskiego 
i unijnego – kwestia oddziaływania planowanych przedsięwzięć powinna być uwzględ-
niona w ramach dotyczącej ich oceny oddziaływania na środowisko.

2. Cele środowiskowe w zakresie ochrony wód 
oraz dopuszczalność ich nieosiągnięcia

2.1. Cele środowiskowe w zakresie ochrony wód

Ramowa dyrektywa wodna zobowiązuje państwa członkowskie do podejmowania 
środków zmierzających do osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie ochrony wód, 
które to cele uregulowane są przede wszystkim w art. 4 r.d.w.

Na szczeblu krajowym w Polsce cele te wyrażone są w dziale III, w rozdziale 1 pr. wod. 
oraz w planach gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (PGW)3.

Artykuł 55 ust. 1 pr. wod. określa cele środowiskowe jako:
1) osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych (w tym dobrego stanu 

ilościowego wód podziemnych i dobrego stanu chemicznego wód podziemnych);
2) osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych, w tym dobrego 

stanu ekologicznego (dla naturalnych JCWP) lub dobrego potencjału ekologicz-
nego (dla sztucznych i silnie zmienionych JCWP) oraz dobrego stanu chemicznego 
wód powierzchniowych;

3) osiągnięcie i utrzymanie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie 
których zostały utworzone obszary chronione;

4) zapobieganie pogorszeniu stanu wód i obszarów, w szczególności w odniesieniu do 
ekosystemów wodnych i innych ekosystemów zależnych od wód.

Niezależnie od powyższego warto mieć na uwadze treść art. 51 pr. wod., który wska-
zuje, że celem ochrony wód jest osiągnięcie celów środowiskowych dla JCWP, JCWPd 
oraz obszarów chronionych, a także poprawa jakości wód oraz biologicznych stosun-
ków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych. Zgodnie z tym przepisem, re-
alizując wyżej wymieniony cel, należy zapewnić, żeby wody, w zależności od potrzeb, 
nadawały się do:

3 Obecnie obowiązujące plany zostały przyjęte w formie rozporządzeń Rady Ministrów z 18.10.2016 r. 
i opublikowane w Dziennikach Ustaw (przy czym opublikowana w Dz.U. wersja nie przedstawia całego 
programu wodno-środowiskowego kraju, lecz wyłącznie rozdział pn. „Podsumowanie działań zawartych 
w aPWŚK, z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych”); druga aktualiza-
cja PGW powinna zostać opracowana w terminie do 22.12.2021 r.; warto dodać, że PGW są zwieńczeniem 
6-letniego cyklu planistycznego, który obejmuje m.in. realizację programów monitoringu wód, analizę presji 
mających znaczenie dla stanu wód, opracowanie wykazu emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz in-
nych substancji powodujących zanieczyszczenie, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości.
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1) zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;
2) uprawiania sportu, turystyki lub rekreacji;
3) wykorzystywania do kąpieli;
4) bytowania ryb i innych organizmów wodnych w warunkach naturalnych, umożli-

wiających ich migrację.

Zgodnie z art. 55 ust. 2 pr. wod. cele środowiskowe dla JCWP, JCWPd i dla obsza-
rów chronionych ustanawia się w PGW i weryfikuje co 6 lat (w ramach procesu ak-
tualizacji PGW), przy czym według art. 61 ust. 1 pr. wod. w odniesieniu do obszarów 
chronionych cele te powinny wynikać z przepisów, na podstawie których te obszary 
chronione zostały utworzone, i przepisów ustanawiających te obszary lub przepisów 
dotyczących tych obszarów (np. plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000). 
Omówienie tego, czym są JCWP i JCWPd, jak się je wyznacza, klasyfikuje i monito-
ruje, a także jak ustala się parametry celów środowiskowych, znacznie wykracza poza 
zakres niniejszego artykułu, podobnie jak omówienie specyfiki obszarów chronionych 
i sposobu ich ujęcia w PGW. Warto natomiast dodać, że PGW zawierają także m.in. 
wykaz JCWP i JCWPd, określają ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz 
identyfikują przypadki, w których uznano, że możliwe jest złagodzenie tych celów lub 
ich odroczenie w czasie.

W oparciu o art. 56–57 pr. wod. można stwierdzić, że w odniesieniu do JCWP cele śro-
dowiskowe są następujące:
1) zapobieganie pogorszeniu stanu wód;
2) osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód, na który składa się dobry stan (dla 

naturalnych JCWP) lub potencjał (dla sztucznych i silnie zmienionych JCWP) eko-
logiczny oraz dobry stan chemiczny.

Artykuł 58 pr. wod. wskazuje, że wyżej wymienione cele realizuje się poprzez podej-
mowanie działań zawartych w PGW, które polegają w szczególności na stopniowej re-
dukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje 
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, a także zaniechanie lub stopniowe eli-
minowanie emisji ww. substancji do środowiska wodnego. Należy jednak wziąć pod 
uwagę, że bardzo ważnym czynnikiem determinującym stan i potencjał ekologiczny są 
również zmiany hydromorfologiczne (w tym działania z zakresu regulacji i utrzymania 
wód) oraz presje punktowe (pobory wody, zrzuty ścieków) i obszarowe (rolnictwo, de-
pozycja atmosferyczna) występujące w obrębie zlewni.

W odniesieniu do JCWPd cele środowiskowe wskazane są w art. 59 pr. wod. i można 
syntetycznie przedstawić je w następujący sposób:
1) niepogorszanie stanu wód oraz poprawa ich stanu;
2) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania zanieczyszczeń;
3) ochrona JCWPd i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie rów-

nowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.
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Artykuł 60 pr. wod. wskazuje, że cele te realizuje się poprzez podejmowanie działań 
zawartych w PGW, które polegają w szczególności na stopniowym redukowaniu za-
nieczyszczenia wód podziemnych przez odwracanie znaczących i utrzymujących się 
tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstałego w wyniku działalności człowieka.

Wskazane powyżej cele odnoszą się do JCWP i JCWPd. Plan gospodarowania woda-
mi na obszarze dorzecza powinien ustalać m.in. zakładany termin osiągnięcia celów, 
ryzyko ich nieosiągnięcia oraz analizę dopuszczalności odstępstw od obowiązku osiąg-
nięcia celów środowiskowych.

Należy zauważyć, że w przypadku gdy danej części wód dotyczy więcej niż jeden cel, 
zastosowanie ma cel najbardziej rygorystyczny (zob. art. 4 ust. 2 r.d.w. oraz art. 62 
ust. 1 pr. wod.).

Analizując treść przepisów o celach środowiskowych w zakresie ochrony wód, moż-
na odnieść wrażenie, że cele te są sformułowane w dość ogólny i mglisty sposób – np. 
„dobry stan ekologiczny”, „dobry stan wód” itp. Aby zrozumieć, co kryje się pod tymi 
pojęciami, należy zapoznać się z treścią dwóch kluczowych (z punktu widzenia tematu 
niniejszego rozdziału) aktów prawnych, w oparciu o które określa się stan wód:
1) z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej 

z 11.10.2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicz-
nego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji prioryte-
towych4;

2) z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej 
z 11.10.2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód 
podziemnych5.

Żeby zobrazować, jakie główne elementy składowe są częścią celu środowiskowego, 
warto posłużyć się przykładem dla rzecznych JCWP, w przypadku których na stan wód 
składają się:
1) stan chemiczny;
2) stan ekologiczny (dla naturalnych JCWP) lub potencjał ekologiczny (dla sztucz-

nych i silnie zmienionych JCWP), na który składają się elementy:
a) biologiczne:

– skład i liczebność flory wodnej: fitoplankton, makrofity, fitobentos;
– makrobezkręgowce bentosowe;
– ichtiofauna;

b) hydromorfologiczne:
– reżim hydrologiczny: ilość i dynamika przepływu, połączenie z JCWPd;

4 Dz.U. poz. 2149.
5 Dz.U. poz. 2148.
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– ciągłość strugi, strumienia, potoku lub rzeki: liczba i rodzaj barier, zapew-
nienie przejścia dla organizmów wodnych;

– warunki morfologiczne: głębokość, zmienność szerokości, struktura i pod-
łoże, struktura strefy nadbrzeżnej, szybkość prądu;

c) fizykochemiczne:
– grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki ter-

miczne: temperatura wody, zawiesina ogólna;
– grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natle-

nienia) i zanieczyszczenia organiczne: tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT-Mn, 
ChZT-Cr, ogólny węgiel organiczny;

– grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie: przewodność, substancje 
rozpuszczone, chlorki, siarczany, wapń, magnez, twardość ogólna;

– grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie: pH, zasadowość 
ogólna;

– grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne: azot amonowy, 
azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot azotynowy, azot ogólny, fosfor ogólny, 
fosforany;

– specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne.

Niemal każdy z wyżej wymienionych elementów jest podzielony na poszczególne kla-
sy jakościowe, zaś przynależność do danej klasy jest zależna od wartości parametrów 
wskazanych w przepisach szczegółowych.

Jak już wspomniano, jednym z celów środowiskowych w zakresie ochrony wód jest 
spełnienie wymagań szczególnych w odniesieniu do obszarów chronionych.

Artykuł 16 pkt 32 pr. wod. wskazuje, że przez obszary chronione należy rozumieć:
1) jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia lud-

ności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;
2) jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych;
3) obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi 

ze źródeł komunalnych, rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczegól-
ności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów 
oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane 
zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie 
jakości tych wód;

4) obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w prze-
pisach ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody6, dla których utrzymanie lub 
poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie;

5) obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o  znaczeniu 
gospodarczym.

6 Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.
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„Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, 
które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie”.

Ze wstępu

Książka omawia dobre praktyki we wdrażaniu systemu zintegrowanego zarządzania zasobami 
wodnymi w Unii Europejskiej. Autorzy szczególną uwagę zwracają na problemy praktyczne 
występujące w związku z programowaniem i wdrażaniem rozwoju gospodarczego zależnego 
od polityki wodnej. Ponadto przedstawiają tematykę gospodarowania wodami na tle wymogów 
unijnych dotyczących ochrony środowiska czy zarządzania ryzykiem powodziowym, a także 
na gruncie przepisów nowego Prawa wodnego oraz towarzyszących aktów prawnych. W opra-
cowaniu przedstawiono również zagadnienia ekonomiczne i instytucjonalne, które odgrywają 
znaczenie w programowaniu zrównoważonego rozwoju.

Publikacja przeznaczona jest dla każdego, kto pragnie rozwijać swą wiedzę w obszarze inno-
watorskich metod gospodarowania wodami. Zainteresuje urzędników, radców prawnych, 
konsultantów i ekonomistów zajmujących się omawianą problematyką.

Autorami publikacji są pracownicy naukowi oraz praktycy z wieloletnim doświadczeniem 
w zakresie opracowywania dokumentów programowych oraz realizacji przedsięwzięć w obszarze 
gospodarowania wodami, które obejmuje przede wszystkim udział w sporządzaniu kluczowych 
dokumentów strategicznych implementujących ramową dyrektywę wodną oraz dyrektywę 
powodziową, a także udział w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć 
na cele środowiskowe wód. 
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