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Plan prezentacji

ZINTEGROWANE ZARZĄDZNIE ZASOBAMI WODNYMI

1. Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi - wprowadzenie 

2. Cel opracowania: uzasadnienie działań kierunkowych 

3. Diagnoza zjawiska w obszarze Metropolii Poznań:

- uwarunkowania i identyfikacja problemów  

4.  Działania kierunkowe - priorytety działań w zakresie zintegrowanego 

zarządzania zasobami wodnymi w Metropolii Poznań 
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Wprowadzenie

1. Zarządzanie zasobami wodnymi - gospodarowanie zasobami, które jest
zgodne z racjonalnym kształtowaniem i wykorzystaniem zasobów wód
powierzchniowych i podziemnych z uwzględnieniem ich ilości i jakości, potrzeb
użytkowników i konsumentów wód oraz ekosystemów od wód zależnych

2. Obszary zurbanizowane/metropolitalne:
- wzrost zapotrzebowania na wodę pitną i dla celów produkcji, potrzeba ochrony wód oraz

zabezpieczenia i minimalizacji zagrożeń związanych z wystąpieniem ekstremalnych
zjawisk hydrologicznych

- zoptymalizowane gospodarowanie zasobami wodnymi ma istotne znaczenie dla poprawy
jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców (Przestrzeń życia Polaków, 2014).

- zarządzanie zasobami wodnymi stanowi integralną część, spójnego funkcjonalnie,
wielkomiejskiego układu przestrzennego, w którego strukturze wyróżniają się strefy
stałego oddziaływania i tereny potencjalnych możliwości rozwojowych.
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Analiza struktury i stanu systemu zarządzania zasobami wodnymi 
w Metropolii Poznań w zakresie oceny stopnia jego integracji oraz 
określenia działań kierunkowych, niezbędnych dla realizacji celu 
nadrzędnego i celów szczegółowych rozwoju przestrzennego obszaru 
metropolitalnego

Cel opracowania

Nowy model gospodarki wodno-ściekowej, 
zapewniającej skuteczną ochronę zasobów 
dyspozycyjnych oraz koordynację działań w 
zakresie osiągnięcie spójności systemu 

(wg osi strategicznej: Gospodarka Przestrzenna i Środowisko, Strategia Rozwoju 
Aglomeracji Poznańskiej, Metropolia Poznań 2020)

(program strategiczny 1.6. Jakość i dyspozycyjność zasobów wodnych)
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Definicja, umocowanie zjawiska w dokumentach strategicznych

Zintegrowane Zarządzanie Zasobami Wodnymi 
(Integrated Water Resources Management IWRM): koordynacja działań politycznych, gospodarczych 
i społecznych w zakresie realizacji idei zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania wodą, 
przestrzenią i innymi zasobami w celu zwiększenia korzyści społecznych i ekonomicznych w 
sposób równorzędny, bez konieczności naruszania równowagi przyrodniczej 
(Global Water Partnership 2000, Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami 2030) 

element polityki wodnej krajów członkowskich UE
Ramowa Dyrektywa Wodna: Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, 
koordynująca prawo odpowiedzialne za gospodarkę zasobami wodnymi (Dz. Urz. WE L 327 z 
22.12.2000)

Dyrektywa Powodziowa: Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim
(Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007).

Dyrektywa  2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie ochrony 
wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz. U. UE L 372 z 27.12.2006)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.3; Dz.U. 2014 poz. 850) 



Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań 
PODEJŚCIE ZINTEGROWANE

Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013

ZINTEGROWANE ZARZĄDZNIE ZASOBAMI WODNYMI

Model zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi preferowany w 
założeniach polityki wodnej i przyjętych normach europejskich wyznacza:

Definicja, umocowanie zjawiska w dokumentach strategicznych

I. Atrybuty technicznie sprawnego 
i wydajnego systemu 
wodnogospodarczego:

• optymalne zagospodarowanie potrzeb
wodnych

• ochrona zasobów wodnych: osiągnięcie 
celów środowiskowych RDW do 2015 r.

• poprawa jakości zarządzania w 
obszarze gospodarki wodnej: właściwa 
władza i monitoring wód.

II. Priorytety działań planistycznych
w gospodarowaniu wodami:

• integracja polityki gospodarowania wodą, 

• usprawnienie systemu planowania
w gospodarce wodnej, 

• zasady gospodarowania 
Podział państwa na obszary dorzeczy, regiony 
wodne i zlewnie (Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przebiegu 
granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych; Dz. 
U. Nr 126 poz. 878).



Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań 
PODEJŚCIE ZINTEGROWANE

Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013

ZINTEGROWANE ZARZĄDZNIE ZASOBAMI WODNYMI

Definicja, umocowanie zjawiska w dokumentach strategicznych i planistycznych

Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi: planowanie w gospodarowaniu 
wodami, pozwolenia wodnoprawne, opłaty i należności w gospodarce wodnej, 
kataster wodny, kontrola gospodarowania wodami.

Program wodno-środowiskowy kraju
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Warunki korzystania z wód regionu wodnego
Warunki korzystania z wód zlewni 
Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

MasterPlan (2014r.) - dokument 
o strategicznym i nadrzędnym 
znaczeniu dla wszystkich istniejących 
w Polsce krajowych i regionalnych 
planów i programów sektorowych, 
w którym planowane są działania lub 
inwestycje z sektora:
gospodarki wodnej, 
ochrony przeciwpowodziowej,
hydroenergetyki, 
żeglugi śródlądowej 
mające wpływ na stan zasobów 
wodnych oraz cele ochrony wód 
wynikające z Ramowej Dyrektywy 
Wodnej
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Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane, 
powinna uwzględniać preferowany w założeniach polityki wodnej UE (Ramowa Dyrektywa 
Wodna 2000), model zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi 

Analiza i ocena zjawiska - założenia
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Podstawa rozwoju funkcji wodnogospodarczych (uwarunkowania klimatyczne, 
hydrologiczne, hydrograficzne),
Diagnoza na podstawie Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Aglomeracji 
Poznańskiej (2012) oraz projektu Planu zagospodarowania przestrzennego 
Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego (2012).

Atrybuty 
Poziom ryzyka/ efektywności - nieosiagniecia / osiągnięcia celów środowiskowych, 
Poziom wzrostu / redukcji czynników (działań) ograniczających skoordynowany 
rozwój i zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi

Priorytety działań w zakresie zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi;  
Koncepcje: Zintegrowane Zarządzanie Zasobami Wodnymi (IWRM), 
Zarządzanie Wielopłaszczyznowe (Governance)DZIAŁANIA 

KIERUNKOWE 
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WODY POWIERZCHNIOWE

1. Potencjał zasobowy w zakresie  rozwoju funkcji 
wodnogospodarczych: uwarunkowania klimatyczne, 
hydrograficzne, hydrologiczne 

2. Uwarunkowania hydrograficzne:
- lokalizacja w dorzeczu Warty, stanowiącej główną 

oś hydrograficzną obszaru; obszar odwadniany 
przez dopływy Warty w odcinku:  Obornickiej Doliny 
Warty, Poznańskiego Przełomu i Doliny Środkowej 
Obry

DIAGNOZA: Zagrożenie i ryzyko powodziowe 
oraz jej negatywne skutki dla zdrowia i życia
ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego 
oraz działalności gospodarczej (potencjalne 
straty powodziowych) – DP 2007

Priorytety działań w zakresie zintegrowanego 
zarządzania zasobami wodnymi 

w Metropolii Poznań
Działanie kierunkowe: minimalizowanie 
zagrożenia i obniżenie ryzyka 
powodziowego poprzez:

• zmianę sposobu użytkowania i 
zagospodarowania dolin rzecznych ze 
wskazaniem  obszarów, które powinny zostać 
wyłączone z zabudowy lub zaklasyfikowane 
do terenów o specjalnych warunkach 
zabudowy i zagospodarowania

• właściwe zarządzanie przestrzenią 
miejską oraz racjonalne zagospodarowanie wód 
opadowych  (biotechniczny sposób 
zagospodarowania)

• ograniczanie ekspozycji obszaru na 
powódź poprzez wskazanie możliwości 
użytkowania terenów zalewowych w sposób 
niewrażliwy na skutki zalania  (np. parki, tereny 
rekreacyjne) jako alternatywny sposób dla systemu 
technicznej ochrony przeciwpowodziowej
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Priorytety działań w zakresie zintegrowanego 

zarządzania zasobami wodnymi 
w Metropolii Poznań

WODY POWIERZCHNIOWE

DIAGNOZA: Ryzyko nieosiągnięcia celów 
środowiskowych do 2015 roku (RDW 2000), 
realizowanych w zakresie ochrony wód w 
zlewniach JCWP (i JCWPd) W granicach Metropolii Poznań 

wyróżniono 68 zlewni jednolitych 
części wód powierzchniowych

Celem ochrony wód jest utrzymywanie lub poprawa 
jakości wód, biologicznych stosunków w środowisku 
wodnym i na terenach podmokłych tak, aby osiągnąć 
lub zachować :
- dobry stan ekologiczny i chemiczny w 

naturalnych jcwp, 
- dobry potencjał ekologiczny i dobry stan 

chemiczny w sztucznych i silnie zmienionych

Działanie kierunkowe: minimalizowanie (lub 
wykluczenie) ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych w zakresie ochrony wód 
poprzez:
• identyfikację obszarów narażonych na 
znaczną presję (silnie zmienione i sztuczne 
JCWP), które wymagają wysokiego poziomu 
interwencji i zarządzania, ze szczególnym 
wskazaniem terenów z nieuporządkowaną 
gospodarką wodno-ściekową 

• zarządzanie gospodarką ściekową zgodne z 
aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych z 2014 roku [Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu 
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 995)] 

W granicach Metropolii Poznań 
wyróżniono 62 zlewnie jcwp zagrożone 
nieosiągnięciem celów 
środowiskowych i 6 niezagrożonych
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Priorytety działań w zakresie zintegrowanego 

zarządzania zasobami wodnymi 
w Metropolii Poznań

WODY PODZIEMNE
1. Potencjał zasobowy w zakresie rozwoju funkcji 
wodnogospodarczych: obszar znajduje się w granicach  
Regionu wodnego Warty (RZGW Poznań),

-69% ogółu zasobów dyspozycyjnych stanowią zasoby 
wód podziemnych z piętra czwartorzędowego, 
natomiast 18% zasoby pięter starszych;
-stopień wykorzystania dostępnych do 
zagospodarowania zasobów wód podziemnych 
kształtuje się na niskim poziomie 15-30% (X -
Poznańska zlewnia Warty)

DIAGNOZA: Wzrost presji na stan zasobów 
wód podziemnych zwiększający, w 
perspektywie dłuższego czasu, ryzyko
zachwiania równowagi bilansu wodnego  

Działanie kierunkowe: obniżenie presji na 
stan zasobów wód podziemnych poprzez:
• minimalizowanie konfliktów w strefach 
nakładania się funkcji metropolitalnych:
mieszkaniowych (zabudowa zwarta i rozproszona), 
gospodarczych (ujęcia wody, systemy kanalizacji, 
oczyszczalnie ścieków)  
środowiskowych (parki narodowe, rezerwaty, obszary 
NATURA 2000, strefy ochrony bezpośredniej i 
pośredniej ujęć wody, obszary ochronne zbiorników 
wód śródlądowych, obszary szczególnie narażone na 
zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego 
OSN) 

• wyznaczenie terenów priorytetowych dla 
zachowania rezerw perspektywicznych pod 
rozbudowę ujęć wody  



Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań 
PODEJŚCIE ZINTEGROWANE

Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013

ZINTEGROWANE ZARZĄDZNIE ZASOBAMI WODNYMI

Priorytety działań w zakresie zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi 
w Metropolii Poznań – działania kierunkowe

Priorytety działań w zakresie integracji systemu zarządzania zasobami wodnymi w 
Metropolii Poznań opisane zostały jako możliwe do osiągnięcia cele, dla realizacji 
których konieczna jest:

- koordynacja działań zainteresowanych podmiotów na poziomie integracji: 
przestrzennej, funkcjonalnej, sektorowej i ekologicznej

- integracja polityki gospodarowania wodą - wypracowanie i przyjęcie wspólnych zasad 
gospodarowania i zarządzania zasobami wodnymi dla wspólnego obszaru funkcjonalnego 

- właściwa władza - wypracowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i 
międzysektorowej jako narzędzi rozwoju metropolitalnego (lokalnego i regionalnego), 

np. powołanie do współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej właściwych władz i zespołów, np.. 
Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty, która stanowi organ opiniodawczo-doradczy dyrektora 
RZGW w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym.

np.. współpraca gmin z Regionalnym (Generalnym) Dyrektorem Ochrony Środowiska w ramach grup roboczych ds. 
opracowania Priorytetowych Ram Działań PAF (Prioritised Action Framework), dokumentu stanowiącego 
narzędzie planowania strategicznego np. na obszarach perspektywicznych dla ujęć wód podziemnych 
(podobnie jak dla obszarów NATURA 2000), połączonego z ustawą Prawo wodne.   
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: 

Priorytety działań w zakresie zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi 
w Metropolii Poznań

Koordynacja działań 
zainteresowanych 
podmiotów (gmin) w 
zakresie integracji systemu 
zarządzania zasobami 
wodnymi: 

powinna odnosić się do ujęć 
przestrzennych jednostek 
hydrograficznych np. zlewni, 
JCWP,  z możliwością realizacji 
lokalnych strategii rozwoju 
gmin.
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Podsumowanie

1. Wskazane kierunki działań stanowią zbiór celów (przedsięwzięć) w zakresie integracji 
systemu zarządzania zasobami wodnymi w Metropolii Poznań, opartych na zasadach polityki 
wodnej krajów Unii Europejskiej. 

2. Koordynacja działań priorytetowych w obszarze metropolitalnym zakłada osiągnięcie:
- w perspektywie do końca 2015 celów środowiskowych (RDW 2000, DP 2007)
- w perspektywie 2030 roku, potencjalnie większych usprawnień technicznych i spójności 
systemu zarządzania, przy uwzględnieniu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zachowaniu 
kapitału środowiska przyrodniczego. 

3. Wizja sukcesu odnosi się do silnych i słabych stron systemów wodnogospodarczych gmin 
(miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich) tworzących obszar metropolitalny oraz szans i 
zagrożeń zewnętrznych, które zostały wskazane w diagnozie zjawiska.

4. Monitorowanie zjawiska powinno bazować na grupie wskaźników wyznaczających poziom 
ryzyka/zagrożenia i efektywności działań.

5. W integracji systemu zarządzania zasobami wodnymi w obszarze metropolitalnym mogą 
sprzyjać działania ograniczające i minimalizujące presję na zasoby wodne lub działania 
naprawcze i kompensujące w przypadku terenów silnie zainwestowanych i przekształconych.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ




