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Aktualizacja PPSS

Uwarunkowania

 Monitorowanie realizacji PPSS i związana z nim sprawozdawczość
stanowią zasadniczy instrument służący ocenie potrzeby oraz
przygotowaniu aktualizacji PPSS.

 Zakres aktualizacji będzie pochodną oceny realizacji celów PPSS oraz
oceny poziomu realizacji i efektywności działań, określonych w
katalogu działań PPSS.

 Monitoring PPSS ma charakter odrębny względem prognozowania i
monitoringu suszy, jak też skutków suszy.



Aktualizacja PPSS

Podstawy prawne:

• Projekt PPSS i jego aktualizacje przygotowuje Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej (art. 240 ust. 2 pkt 8 Prawa wodnego)

• Aktualizacji PPSS dokonuje się nie rzadziej niż co 6 lat, przy czym do 
aktualizacji stosuje się odpowiednio przepisy 
o przygotowaniu PPSS (art. 185 ust. 8 i 9 PW)

• Plan przeciwdziałania skutkom suszy aktualizuje minister właściwy do 
spraw gospodarki wodnej w drodze rozporządzenia (art. 185 ust. 6 PW)



Sprawozdawczość PPSS

Sprawozdanie realizacji PPSS

 stanowi element sprawozdawczości dotyczącej planów gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza, wymaganej na podstawie art.15 Ramowej
Dyrektywy Wodnej (dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego
działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z dnia 22.12.2000
r. str.1)).

 determinowane jest także sprawozdaniami sporządzanymi w trybie art.15
dyrektywy powodziowej (dyrektywy2007/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka
powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. WE L 288 z dnia 6.11.2007 r.
str.27))



Cele monitoringu realizacji PPSS

Monitoring realizacji PPSS ma umożliwiać: 

• ocenę stopnia realizacji działań zaplanowanych
w PPSS;

• ocenę skuteczności działań zaplanowanych w PPSS w
zakresie przeciwdziałania i łagodzenia skutków suszy;

• określenie przyczyn opóźnień w realizacji działań
służących wdrożeniu PPSS;

• ocenę konieczności modyfikacji katalogu działań
zawartego w PPSS w kolejnych cyklach planistycznych;

• ustalenie priorytetów oraz relacji w strukturze
katalogu działań służących wdrożeniu PPSS
w kolejnych cyklach planistycznych
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Dokumenty źródłowe dla sprawozdawczości PPSS

Dane wynikające ze sprawozdawczości prowadzonej na szczeblu rządowym i lokalnym na podstawie 
przepisów ustawy – Prawo wodne, obejmującej:

• informację o gospodarowaniu wodami w zakresie realizacji PZRP oraz PPSS oraz stanu ochrony ludności i mienia 
przed powodzią i suszą, przedkładaną Sejmowi przez ministra właściwego w sprawach gospodarki wodnej w trybie 
art. 353 ust. 2 pkt 6 i 7 PW, w okresach co dwa lata nie później niż do 31 sierpnia;

• sprawozdania Wód Polskich z działalności za rok poprzedni, przedkładane ministrowi właściwemu w sprawach 
gospodarki wodnej w trybie art. 240 ust. 14 PW, w terminie do 30 czerwca roku następnego;

• roczne sprawozdania z działań podejmowanych na terenie powiatu, przedkładane radzie powiatu przez kierownika 
nadzoru wodnego w trybie art. 250 ust. 10 i 11 PW, w terminie do końca drugiego kwartału następującego po roku 
sprawozdawczym;

• dane z monitoringu skutków realizacji postanowień PPSS prowadzonego zgodnie z metodami i częstotliwością 
zaproponowanymi w podsumowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, sporządzanym na postawie 
art. 55 ust.3 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

Ponadto:

• sprawozdania i ankiety poszczególnych jednostek realizujących konkretne działania z zaplanowane w przyjętym 
PPSS;

• dane dotyczące dodatkowych działań w zakresie przeciwdziałania i łagodzenia skutków suszy, nie objętych PPSS;



Ocena skuteczności działań PPSS

Ocena skuteczności działań zależy od ustalonych w PPSS wskaźników rezultatu

Dobra praktyka dla PPSS – sprawozdawczość PZRP



Dane do raportowania

• nazwa jednostki odpowiedzialnej za realizację działania,

• oznaczenie działania (ID, nazwa, grupa, lokalizacja, harmonogram),

• stan realizacji działania (planowane/realizowane/zrealizowane),

• data zakończenia realizacji działania (jeśli dotyczy),

• koszt realizacji (szacunkowe, jeśli działanie jest planowane),

• typ/typy suszy jakiego/jakich dotyczy działanie,

• cel działania,

• ocena efektów wdrożenia działania.
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