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WYBRANE UWARUNKOWANIA OCENY
ODDZIAŁYWANIA NA STAN WÓD
Selected determinants of water environmental impact assessment
ABSTRAKT: W pracy przedstawiono zarys wymagań wobec oceny oddziaływania na stan wód. Ocena taka powinna towarzyszyć wszystkim działaniom i przedsięwzięciom, których oddziaływanie może
negatywnie wpłynąć na osiągnięcie celów środowiskowych w zakresie ochrony wód. W ramach analizy
niezbędne jest dokładne zidentyfikowanie tych celów, określenie możliwych scenariuszy oddziaływania
oraz ich zbadanie pod kątem wpływu na parametry składowe celu środowiskowego. W przypadku wód
powierzchniowych będą to w szczególności elementy biologiczne, fizykochemiczne, chemiczne i hydromorfologiczne. W przypadku wód podziemnych będzie to stan jakościowy i stan ilościowy (w tym – poziom wód).
SŁOWA KLUCZOWE: cele środowiskowe w zakresie ochrony wód, ramowa dyrektywa wodna, oceny
wodnoprawne
ABSTRACT: The article presents the requirements for the assessment of impact on the status of waters.
All the activities and projects which could place water bodies at risk of failing to achieve environmental
objectives should undergo such assessment. The analysis should precisely identify the objectives, determine possible impact scenarios and assess them in terms of their influence on the elements constituting environmental objectives. For surface waters those will be biological, physico-chemical, chemical
and hydromorphological elements, while for groundwater – chemical and quantitative status (including
groundwater level).
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Wstęp
Proces planowania i realizacji inwestycji
obwarowany jest wieloma uwarunkowaniami
prawnymi. Część z nich powiązana jest z obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanej działalności na stan wód.
Ocena taka jest prowadzona przede wszystkim w ramach postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleń
wodnoprawnych oraz – od 1 stycznia 2018 r.
– w ramach ocen wodnoprawnych. Przeprowadzenie takiej analizy wymaga odniesienia

się do celów środowiskowych w zakresie
ochrony wód, które często są bezpośrednio
powiązane z aspektami stricte przyrodniczymi. Ocena taka w praktyce bywa skomplikowana i wieloaspektowa. Pewne wyjaśnienia w
tym zakresie można znaleźć m.in. w wytycznych Komisji Europejskiej oraz w wyrokach
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
i krajowych sądów administracyjnych.
Niniejszy artykuł koncentruje się na zarysie
merytorycznych aspektów oceny oddziaływania na cele środowiskowe w zakresie ochrony
wód płynących. Poza jego zakresem pozostają szczegółowe uwarunkowania wynikające z
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