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W katastrze wodnym gromadzi się i aktualizuje dane dotyczące (art. 153 PW):

 sieci hydrograficznej oraz hydrologicznych i meteorologicznych posterunków obserwacyjno-pomiarowych;

 przebiegu granic obszarów zlewni, dorzeczy i regionów wodnych;

 zasobów wód podziemnych, w tym dostępnych zasobów wód podziemnych, lokalizacji głównych zbiorników wód 
podziemnych oraz sieci stacjonarnych obserwacji wód;

 ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych oraz zasobów wód podziemnych, w tym dostępnych zasobów wód 
podziemnych;

 wielkości poboru wody powierzchniowej i podziemnej;

 źródeł i charakterystyki zanieczyszczeń punktowych oraz obszarowych;

 stanu biologicznego środowiska wodnego oraz terenów zalewowych;

 obwodów rybackich oraz rybackiej przydatności wód (bonitacji);

 użytkowania wód wraz z charakterystyką korzystania z wód;

 profili wody w kąpieliskach;

 pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych wydawanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo ochrony 
środowiska dotyczących korzystania z wody;

 ilości i rodzaju substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w pozwoleniach;

 urządzeń wodnych;

 stref i obszarów ochronnych ustanowionych na podstawie ustawy;

 obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

 spółek wodnych.
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Projekty i dokumentacje w dziedzinie:

hydrogeologii

geologii

ochrony środowiska

gospodarki wodnej

Przez służby państwowe jako system wspomagania decyzji w zarządzaniu środowiskiem 

W administracji rządowej i samorządowej

Wykorzystanie danych hydrogeologicznych w 

gospodarce wodnej



Raportowanie do Komisji Europejskiej

Dyrektywa Ściekowa

Ramowa Dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej

Dyrektywa Azotanowa

Dyrektywa Powodziowa

Ramowa Dyrektywa Wodna



Ramowa Dyrektywa Wodna

Wdrażanie zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej przez

wszystkie Państwa Członkowskie UE jest sprawdzane

i nadzorowane przez Komisję Europejską, która zgodnie z

art. 15 RDW, otrzymuje od każdego z Państw stosowne

dokumenty sprawozdawcze.



Raportowanie do Europejskiej Agencji 

Środowiska (EEA)

Państwa 
Członkowskie

Europejska 
Agencja 

Środowiska 
(EEA)

Komisja 
Europejska



Odbiorcy informacji EEA

instytucje Unii Europejskiej – Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada

kraje członkowskie Unii Europejskiej

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Komitet Regionów

środowiska biznesowe i akademickie

organizacje pozarządowe 

inne organy społeczeństwa obywatelskiego



Dokumenty planistyczne KZGW

KZGWKrajowy program 
oczyszczania ścieków

Plany utrzymania 
wód

Wstępna ocena 
ryzyka 

powodziowego

Mapy zagrożenia 
powodziowego i 

mapy ryzyka 
powodziowego

Plany zarządzania 
ryzykiem 

powodziowym Warunki 
korzystania z wód

Plany 
przeciwdziałania 
skutkom suszy

Program 
wodnośrodowiskowy 

kraju

Plany gospodarowania 
wodami



Dokumenty planistyczne KZGW

Warunki korzystania z wód

Plany przeciwdziałania skutkom suszy

Program wodnośrodowiskowy kraju

Plany gospodarowania wodami



Obszary chronione
jednolite części wód (powierzchniowych i podziemnych), przeznaczone do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym

jednolite części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych

obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych

obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych

obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowione w ustawie o ochronie
przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie



Obszary chronione interesujące pod 

względem hydrogeologicznym

jednolite części wód podziemnych przeznaczone do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł
rolniczych

obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie
o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym
czynnikiem w ich ochronie



Jednolite części wód podziemnych przeznaczone do 

poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w 

wodę przeznaczoną do spożycia

Dlaczego?

• zapobieganie pogarszaniu się jakości pobieranej wody i w konsekwencji
zredukowanie poziomu uzdatniania wymaganego przy produkcji wody do
spożycia Kto?

• sporządzenie wykazu leży w kompetencjach dyrektorów rzgw

Ile?

• 168 spośród 172 wydzielonych JCWPd jest objętych ochroną

Pod jakim warunkiem?

• pobór wody wyższy niż 10 m3 na dobę lub służące więcej niż 50 osobom, a

także te, które są przewidywane do poboru wody w przyszłości



Obszary narażone na zanieczyszczenia związkami 

azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Dlaczego?

• zapobieganie pogarszaniu się jakości wód podziemnych

Kto?

• sporządzenie wykazu leży w kompetencjach dyrektorów rzgw

Ile?

• 94 OSN obejmujące 6,96 % powierzchni kraju

Pod jakim warunkiem?

• obszary, z których mają miejsce spływy do wód powierzchniowych lub  

podziemnych uznanych za wody wrażliwe





•Natura 2000

•Parki Narodowe

•Rezerwaty przyrody

•Parki krajobrazowe

•Obszary chronionego 

krajobrazu

www.kzgw.gov.pl

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, 

ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla których 

utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w 

ich ochronie



Strefy i obszary ochronne

Strefy ochronne ujęć wód podziemnych

teren ochrony bezpośredniej

teren ochrony pośredniej

Obszary ochronne zbiorników śródlądowych



Strefy ochronne ujęć wód

Ustanawia dyrektor rzgw na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody

Wniosek o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody

Uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej

Propozycje granic

Charakterystyka techniczna ujęcia

Propozycje zakazów, nakazów i ograniczeń dot. użytkowania gruntów

Dokumentacje hydrogeologiczną



Obszary ochronne

Ustanawia dyrektor rzgw na podstawie planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzeczy

Zakazy, nakazy, ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania
z wody

Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w
związku z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód
podziemnych



Pozwolenia wodnoprawne
 szczególne korzystanie z wód;

 regulację wód, zabudowę potoków górskich, kształtowanie koryt cieków naturalnych, zmianę ukształtowania

terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;

 wykonanie urządzeń wodnych;

 prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych,

tuneli, rurociągów, przepustów;

 prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznych i telekomunikacyjnych;

 rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;

 gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;

 odwadnianie obiektów budowlanych oraz zakładów górniczych;

 wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

 rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych;

 wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych

zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 45a ust. 1;

 długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;

 piętrzenie wody podziemnej.
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Dokumenty niezbędne do uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego

Wniosek

Operat wodnoprawny

Wielkość poboru 
wód (max. godz., 
śr. dobowy i max 

roczny)

Opis techniczny 
urządzeń do 

poboru wody i 
pomiaru poboru

Zakres 
i częstotliwość 

analiz pobieranej 
wody

Dokumentacja 
hydrogeologiczna

Warunki 
hydrogeologiczne 

i wielkość zasobów 
eksploatacyjnych 

ujęcia



Stan środowiskowy wód podziemnych w Polsce 

przedstawiany jest za pomocą trzech 

wskaźników

jakości chemicznej

stanu zasobów

położenia zwierciadła wody



Ocena stanu chemicznego wód podziemnych 

według danych z 2015 r.

www.psh.gov.pl



Stopień wykorzystania dostępnych do 

zagospodarowanie zasobów wód 

podziemnych w Polsce

www.psh.gov.pl



www.psh.gov.pl

Położenie średniego poziomu wód podziemnych w 

III kwartale roku hydrologicznego 2016 r.



Zespół ds. badań zasięgów zanieczyszczeń 

zaistniałych w wyniku zdarzeń incydentalnych, 

awarii lub katastrof

Fot. państwowa służba hydrogeologiczna



Wykonywane czynności
gromadzenie dokumentów dotyczących okoliczności zdarzenia (źródło i rodzaj odpadów,
wyniki dotychczasowych badań wykonanych przed WIOŚ, dokumentację dotyczącą
sytuacji prawnej)

zebranie materiałów archiwalnych, map i publikacji

określenie obiektów zagrożonych ewentualnym rozprzestrzenieniem się zanieczyszczeń

założenie komputerowej bazy danych GIS dla miejsca zdarzenia zawierającej mapy
i dane niezbędne do realizacji zadania

prace terenowe

wykonanie analiz fizyko-chemicznych wód podziemnych

wykonanie badań modelowych procesów hydrogeologicznych

analiza i opracowanie uzyskanych wyników



Wyniki pracy

wyniki badań polowych pH, EC i temp

wyniki analiz fizyko-chemicznych wód podziemnych

mapy, ryciny i tabele przedstawiające wyniki badań

prognozy migracji zanieczyszczeń w oparciu o 

matematyczny model procesów hydrogeologicznych

końcowa ocena ekspertów dotycząca wpływu awarii na stan 

wód podziemnych



Zagrożenie zanieczyszczeniami 

ropopochodnymi

• Emilianów

• Wesoła

• Starorzecze Odry w rejonie 
Polic

Wyrobiska

• Wyrobisko Bór Wschód w 
Sosnowcu

• Wyrobisko wapieni w rejonie 
Zawiercia

• Wyrobisko w rejonie 
miejscowości Rydułtowy

Zakłady

• Borne Sulinowo

Interwencje zespołu ds. badań zasięgów 

zanieczyszczeń zaistniałych w wyniku zdarzeń 

incydentalnych, awarii lub katastrof



Interwencje zespołu ds. badań zasięgów 

zanieczyszczeń zaistniałych w wyniku zdarzeń 

incydentalnych, awarii lub katastrof

Piętrzenie wód (wpływ 

przekształcania obszaru na 

stosunki wodne)

• Nadrzecze k. Biłgoraja

• Obszar inwestycyjny w 
okolicach Bierunia

Składowiska odpadów

• Choroń gm. Poraj

• Różnowo, gmina Dywity

• Linowo

• Ogrodzieniec – Zawiercie

• Rydułtowy

• Ełganowo

• Poczesna, Częstochowa

Kopalnia wapienia w rejonie 

Słaboszewa

• Problem badawczy: 
Znaczne obniżenie się 
zwierciadła wody w 
niewielkich zbiornikach 
wodnych znajdujących się na 
terenie wsi



Zbiornik wodny w rejonie Słaboszewa

www.psh.gov.pl



W ramach realizacji zadań psh, określonych w
ustawie Prawo wodne PIG-PIB wydaje
corocznie następujące pozycje:

 Roczniki hydrogeologiczne

 Kwartalne biuletyny informacyjne 

www.psh.gov.pl →Artykuły i publikacje



Informatory psh
 Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań z wodami

powierzchniowymi w polskiej części dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna,
Pregoły, Świeżej i Ücker

 Monitoring wód podziemnych w strefie przygranicznej Sudetów w latach 2005-2012

 Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań
z wodami powierzchniowymi w polskiej części dorzecza Odry

 Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań
z wodami powierzchniowymi w dorzeczu Wisły

 Wody podziemne miast Polski

 Wyznaczanie zmian zasobów wód podziemnych w rejonach zbiorników małej retencji

 Struktura poboru wód podziemnych w Polsce

 Wody podziemne miast wojewódzkich Polski



Dziękujemy za uwagę


