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Katalog działań 

• Katalog działań stanowi integralną część projektu PPSS;

• Działania zawarte w katalogu realizują cel główny projektu dokumentu
tj. przeciwdziałanie skutkom suszy;

• Działania katalogu swoim zakresem wpisują się w jeden lub kilka celów
szczegółowych:

• skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia
dyspozycyjnych zasobów wodnych na obszarach dorzeczy;

• zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy;

• edukacja i zarządzanie ryzykiem suszy;

• formalizacja i zaplanowanie finansowania działań służących
przeciwdziałaniu skutkom suszy.
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Katalog działań 

W katalogu działań zaplanowano realizację 26 działań:

• Edukacja (działania nr 21, 22, 23),

• Edukacja/Formalne (działania nr 19, 20),

• Formalne (działania nr 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26),

• Retencja (działania nr 1, 2, 3),

• Budowa (działania nr 8, 10, 14),

• Budowa/Retencja (działania nr 4, 5, 7),

• Zmiana korzystania (działanie nr 9).
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Edukacja (działania nr 21, 22, 23)

W ramach tej grupy planuje się wprowadzenie działań w postaci opracowania
zbioru dobrych praktyk służących racjonalizacji zużycia wody w rolnictwie,
edukacji rolników oraz indywidualnych użytkowników wód. W efekcie działań
nastąpi:

• podniesienie świadomości społeczeństwa, w tym użytkowników wód
i gruntów rolnych, których działania będą miały przełożenie na ochronę
zasobów wodnych;

• ograniczenie ryzyka degradacji gleb wywołanych przesuszaniem,
zmniejszenie strat w rolnictwie;

Podejmowanie właściwych decyzji dot. formy korzystania z wód wpłynie na
ograniczenie odpływu wód ze zlewni (zwiększenie retencji na gruntach rolnych),
zmniejszy zużycie wody, tym samym zwiększą się dostępne zasoby wód.
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Edukacja/Formalne (działania nr 19, 20) 

W ramach tej grupy planuje się wprowadzenie działań edukacyjnych
skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej oraz różnych grup społecznych.
W efekcie działań nastąpi:

• zwiększenie świadomości społeczeństwa w temacie zjawiska suszy,
co wpływać będzie na efektywność wprowadzania działań zaplanowanych
w katalogu;

• poszerzenie wiedzy w zakresie problemu suszy i przeciwdziałania jej
skutkom, sprzyjać będzie ograniczeniu nieracjonalnego i nieprzemyślanego
korzystania z zasobów wody, co będzie pozytywnie wpływało na stan wód;

• zwiększenie efektywnego przeciwdziałania skutkom suszy przez
społeczeństwo, co w konsekwencji w sposób pozytywny wpłynie na klimat
i zachodzące zmiany klimatu.
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Formalne (działania nr 6, 11, 12, 13, 15,
16, 17, 18, 24, 25, 26)

• w ramach tej grupy planuje się wprowadzenie działań mających na celu
wdrożenie narzędzi, procedur wpływających na ograniczenie zużycia wód,
właściwe planowanie oraz reagowanie na występowanie zjawiska suszy;

• wykonanie przeglądu obecnie obowiązujących pozwoleń i zasad korzystania
z wód - wpłynie na poprawę stanu hydrologicznego wód oraz będzie miało
pozytywny wpływ na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych jcw;

• czasowe ograniczenie korzystania z wód - umożliwi ochronę zasobów wód
podziemnych w przypadku, gdy wielkość ich poboru w połączeniu
z oddziaływaniem zjawiska suszy przekracza (zagraża przekroczeniem)
wielkość zasobów dostępnych do zagospodarowania w ramach danej
jednostki bilansowej;

• opracowanie narzędzi i procedur do monitorowania zjawiska suszy
i zarządzania ryzykiem suszy, pozwoli na wprowadzenie odpowiednich
działań w celu ograniczania skutków występowania suszy.
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Retencja (działania nr 1, 2, 3)

Działanie nr 1 - Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych. W efekcie
działania nastąpi:

• poprawa bilansu wodnego na terenach rolnych oraz zmniejszenie strat
w uprawach, które mogą być spowodowane zjawiskiem suszy;

• poprawa bilansu wodnego w obrębie poszczególnych zlewni oraz zmniejszenie
odpływu wód powierzchniowych;

• zwiększona infiltracja wód opadowych i roztopowych do gruntu, utrzymanie
odpowiedniej wilgotności gleby, podniesienie się zwierciadła płytkich poziomów
wodonośnych;

• poprawa wartości przyrodniczych i estetyczno - widokowych krajobrazu rolniczego
– poprzez wprowadzenie na tereny rolnicze dodatkowych zadrzewień, zakrzewień
oraz oczek wodnych i mokradeł;

• pozytywy wpływ na klimat z uwagi na tworzenie zadrzewień śródpolnych
poprawiających retencyjność wodną gleb, utrzymywanie lub odtwarzanie pasów
ochronnych (zakrzewień, zadrzewień śródpolnych).
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Retencja (działania nr 1, 2, 3)

Działanie nr 2 - Zwiększenie retencji naturalnej i sztucznej na gruntach leśnych.
W efekcie działania nastąpi:

• spowolnienie odpływu wód ze zlewni oraz zwiększenie retencji wód,
co będzie korzystnie wpływało na wzrost odporności ekosystemów leśnych
na wystąpienie skutków suszy oraz na wzrost bioróżnorodności ekosystemów
leśnych;

• zwiększenie zasobów wód, ograniczenie drenażu zasilających wody
powierzchniowe poziomów wodonośnych;

• wpływ na wzrost odporności ekosystemów na wystąpienie skutków suszy,
przyczyniać się będzie do łagodzenia skutków zmian klimatu;

W efekcie realizacji działań polegających na zwiększeniu sztucznej retencji mogą
powstawać negatywne oddziaływania na elementy oceny stanu wód. Wpływ ten
ograniczony będzie głównie do fazy realizacji inwestycji.
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Retencja (działania nr 1, 2, 3)

Działanie nr 3 - Retencja i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych
na terenach zurbanizowanych. W efekcie działania nastąpi:

• zwiększenie dostępności zasobów wodnych (zatrzymanie wód w zlewni
przekłada się na mniejsze zapotrzebowania np. na pobór wód dla celów
utrzymania terenów zieleni miejskiej);

• pozytywny wpływ na stan ekologiczny i chemiczny wód – zmniejszenie
odpływu zanieczyszczeń z powierzchni zlewni miejskich;

• poprawa lokalnego klimatu z uwagi na zatrzymanie wód opadowych
i roztopowych w miejscu ich powstania, oraz poprawa retencji oraz parowania
w obszarach zagospodarowanych;

• zwiększenie biologicznej różnorodności terenów zurbanizowanych, poprzez
wprowadzenie do krajobrazu miejskiego szeregu rozwiązań retencjonujących
wodę.
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Budowa (działania nr 8, 10, 14)

Działanie nr 8 - Budowa oraz przebudowa urządzeń melioracji wodnych dla
zwiększania retencji glebowej. W efekcie działania nastąpi:

• zwiększenie retencji wody glebowej zmniejszającej zjawisko suszy rolniczej
na terenach rolnych i trwałych użytkach zielonych;

• ograniczenie drenażu płytkich poziomów wodonośnych oraz poprawa ich
zasilanie (z uwagi na zmianę dotychczas prawie wyłącznie odwadniającej
funkcji urządzeń melioracyjnych);

• zapobiegnie obumieraniu roślinności, która prowadzi do erozji i pogorszenia
stanu gleb.
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Budowa (działania nr 8, 10, 14)

Działanie nr 10 - Budowa ujęć wód podziemnych do poboru na cele nawodnień
rolniczych, działanie nr 14 - Budowa nowych ujęć wód podziemnych
oraz budowę lub przebudowę rurociągów wodociągowych magistralnych
do przesyłania wody do obszarów zagrożonych suszą hydrologiczną dla potrzeb
zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
mieszkańców tych obszarów.W efekcie działań nastąpi:

• wzrost uwilgotnienia gleb i zapobiegnie ich degradacji (działanie nr 10);

• możliwość zapewnienia ciągłości dostaw wody przeznaczonej do spożycia, jak
również na możliwość prowadzenia nawodnień w celu uniknięcia strat
w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz na zdolność produkcyjną gleby;

• wpływ na stan zasobów wód podziemnych możliwych do wykorzystania
(zmniejszenie poziomu ich rezerw na skutek zwiększenia poboru).
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Budowa (działania nr 8, 10, 14)

• w katalogu działań wskazuje się potrzebę odpowiedniego uzasadnienia
konieczności takiego poboru, wykonania stosownych analiz i uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego (działanie nr 10);

• przy zachowaniu zasady nieprzekraczania poborem ilości zasobów wód
dostępnych do zagospodarowania, planowane działania nr 10, 14 nie wpłyną
negatywnie na stan jcwpd, w szczególności na ich stan ilościowy;

• w katalogu w ramach działania nr 10 wskazano: „ze względu na podatność
pierwszego poziomu wodonośnego na suszę preferowane są głębsze poziomy
wodonośne” do ujmowania wód realizowanymi ujęciami – co powinno
wyeliminować możliwość budowy płytkich ujęć wód gruntowych (które przy
znaczącym wykorzystaniu tych wód w okresach suszy, mogłoby przyczynić się
do wyczerpania tych zasobów).
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Budowa/Retencja (działania nr 4, 5, 7) 

Działanie nr 4 - Realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania
lub odtwarzania naturalnej retencji.W efekcie działania nastąpi:

• zwiększenie ilości zretencjonowanej wody powierzchniowej oraz zwiększenie
zasobów dyspozycyjnych płytkich poziomów wodonośnych w zasięgu
oddziaływania obiektów/terenów objętych działaniem;

• spowolnienie odpływu wód ze zlewni;

• zachowanie właściwego stanu gleb organicznych: murszowych, torfowych
i torfowo-murszowych, z uwagi na planowane prace renaturalizacyjne w celu
przywrócenia funkcji ekosystemów zależnych od wód i terenów podmokłych
oraz zdolności retencyjnej koryt i dolin rzecznych;
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Budowa/Retencja (działania nr 4, 5, 7) 

Działanie nr 4 - Realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania
lub odtwarzania naturalnej retencji.W efekcie działania nastąpi:

• zwiększanie/odtwarzanie naturalnej retencji wodnej, utrzymywanie
nawodnionych torfowisk, co wpływać będzie znacząco i pozytywnie na klimat;

• pozytywny wpływ na krajobraz, głównie na jego walory przyrodnicze;

• wzrost zasięgu cennych obszarów wodno-błotnych, wzrost różnorodności
biologicznej obszarów, na których wprowadzone będą działania
renaturyzacyjne; utrzymane zostaną ekosystemy dolin rzecznych, co wpłynie
pozytywnie na gatunki flory i fauny od wód zależne oraz związane
z ekosystemami wodnymi;
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Budowa/Retencja (działania nr 4, 5, 7) 

Działanie nr 5 - Podpiętrzenie wód jezior dla przeciwdziałania skutkom suszy.
W efekcie działania nastąpi:

• zwiększenie ilości zretencjonowanej wody powierzchniowej oraz zwiększenie
zasobów dyspozycyjnych płytkich poziomów wodonośnych w zasięgu
oddziaływania obiektów;

• zwiększenie infiltracji wód powierzchniowych do wód podziemnych
oraz ograniczenie drenażu płytkich poziomów wodonośnych przez wody
powierzchniowe – co pozytywnie wpłynie na stan zasobów wód podziemnych;

• pozytywny wpływ na walory krajobrazowe jeziora i jego otoczenia; poprawie
ulegną wartości przyrodnicze oraz estetyczno - widokowe terenu;
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Budowa/Retencja (działania nr 4, 5, 7) 

Działanie nr 7 - Realizacja działań inwestycyjnych w zakresie kształtowania
zasobów wodnych poprzez zwiększanie sztucznej retencji. W efekcie działania
nastąpi:

• zwiększenie dostępności zasobów wodnych w obszarach bezpośrednio
związanych z lokalizacją powstałych inwestycji oraz obszarów sąsiednich,
poprzez możliwość wykorzystania zgromadzonych zasobów wodnych;

• zwiększenie ilości zretencjonowanej wody powierzchniowej oraz zwiększenie
zasobów dyspozycyjnych płytkich poziomów wodonośnych w zasięgu
oddziaływania obiektów;

• zmiana lokalnego klimatu, z uwagi na powstanie nowego zbiornika wodnego -
intensywność zmian klimatycznych zależy od rzeźby otaczającego go terenu,
wielkości zbiornika, jego pojemności oraz rodzaju szaty roślinnej;
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Budowa/Retencja (działania nr 4, 5, 7) 

Działanie nr 7 - Realizacja działań inwestycyjnych w zakresie kształtowania
zasobów wodnych poprzez zwiększanie sztucznej retencji. W efekcie działania
nastąpi:

• podniesienie wartości turystycznych i krajobrazowych terenu, w przypadku
właściwego i przemyślanego wkomponowania tego typu obiektu w otoczenie;

• ograniczenie możliwości wystąpienia powodzi (zagrożenie życia i zdrowia ludzi,
zagrożenie dla zabytków).
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Budowa/Retencja (działania nr 4, 5, 7) 

Realizacja działań dot. budowy zbiorników wodnych, piętrzeń cieków/jezior.
W efekcie działań może nastąpić:

• zmiana reżimu hydrologicznego;

• przerwanie ciągłości morfologicznej;

• zmiana struktury brzegów i dna, ubezpieczenie brzegów i dna;

• likwidacja nadbrzeżnej i wodnej roślinności;

• okresowe zagrożenie stanu chemicznego wód podziemnych (oddziaływanie
o charakterze lokalnym, na etapie prowadzenia prac), w sytuacji występowania
płytkich poziomów wodonośnych nieposiadających izolacji ze strony nadkładu.
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Budowa/Retencja (działania nr 4, 5, 7) 
Realizacja działań dot. budowy zbiorników wodnych, piętrzeń cieków/jezior.
W efekcie działań może nastąpić:

• zniszczenie siedlisk flory i fauny doliny rzecznej w miejscach powstawania
sztucznych zbiorników wodnych;

• degradacja siedlisk przyrodniczych oraz flory i fauny poniżej zbiornika,
w wyniku zmiany reżimu hydrologicznego rzeki;

• brak akceptacji społecznej z uwagi na zajmowanie terenu pod obiekty, jak
również w trakcie budowy obiektów (emisja hałasu, zanieczyszczeń do
powietrza - oddziaływania ograniczone do czasu trwania etapu realizacji
inwestycji).
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Budowa/Retencja (działania nr 4, 5, 7) 

Zapisy zawarte w katalogu działań:

Działanie nr 5 - wskazano na potrzebę uwzględnienia realizacji działania w sposób
„nie wpływający negatywnie na stan ekologiczny i funkcje ekologiczne wód
jeziornych oraz cieków na odcinkach poniżej jeziora oraz zastrzeżono,
że retencjonowanie wody w jeziorach powinno odbywać się w granicach
naturalnych wahań zwierciadła wody. Każdorazowo również działanie powinno
zostać poprzedzone analizą batymetrii jezior, ukształtowania terenu
oraz zagospodarowania zlewni, dynamiki stanów wody w jeziorze, wstępnej oceny
możliwości wzrostu zasobów wodnych poszczególnych jezior oraz zasadności
realizacji z uwzględnieniem użytkowania wód powierzchniowych w danym
systemie rzeczno-jeziornym”;
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Budowa/Retencja (działania nr 4, 5, 7) 

Zapisy zawarte w katalogu działań:

Działanie nr 7 - wskazano, że „działanie powinno dotyczyć wyłącznie obszarów,
na których nie jest możliwe zastosowanie działań korzystniejszych z punktu
widzenia ochrony środowiska oraz, że działanie obejmuje realizację inwestycji
(głównie budowę urządzeń wodnych i obiektów hydrotechnicznych) zawartych
w aktualnie obowiązujących dokumentach planistycznych, tj. aktualizacji planów
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz w planach zarządzania
ryzkiem powodziowym”.
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Zmiana korzystania (działanie nr 9)

Działanie nr 9 - Wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia
i nawadniania upraw polowych.W efekcie działania nastąpi:

• pozytywny wpływ na gleby, z uwagi na ograniczenie negatywnych skutków
występowania suszy rolniczej;

• nastąpi wzrost uwilgotnienia gleb i zapobiegnie ich degradacji;

• zmniejszenie zapotrzebowania na wodę (ponowne wykorzystanie), tym
samym zmniejszenie potrzeb lokalizacji nowych ujęć np. wód
powierzchniowych lub zmniejszenie wielkości poboru z istniejących ujęć wód;
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Podsumowanie

• Z uwagi na charakter działań katalogowych, oceniono potencjalny wpływ, jaki
może wystąpić podczas realizacji tego typu działań. Dokładna ocena
oddziaływania może być wykonana na etapie, kiedy realizowane będą
konkretne zadania wynikające z katalogu i znany będzie zakres oraz miejsce
realizacji inwestycji.

• Wdrożenie działań katalogowych będzie wpływać na poprawę retencyjności
obszarów, zwiększenie świadomości społeczeństwa w aspekcie
przeciwdziałania skutkom suszy, zapewni racjonalne gospodarowanie
zasobami wodnymi. Działania te będą w większym bądź mniejszym stopniu
pozytywnie oddziaływały na poszczególne elementy środowiska.
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