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RAMOWA DYREKTYWA WODNA
W WOJEWÓDZTWIE
ŚWIĘTOKRZYSKIM – STAN OBECNY
I PERSPEKTYWY WDRAŻANIA
Water Framework Directive in Świętokrzyskie Province
– current status and implementation perspectives

ABSTRAKT: Celem wyznaczonym przez Ramową Dyrektywę Wodną jest osiągnięcie dobrego stanu
lub potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód oraz zapobieżenie pogarszaniu stanu
wód do końca 2015 r. Artykuł stanowi próbę podsumowania obecnego stanu rzek województwa świętokrzyskiego i, poprzez analizę uwarunkowań prawnych, planów i bieżących działań instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Dyrektywy, odpowiedzi na pytanie na ile realna jest perspektywa osiągnięcia założonego celu w wyznaczonym terminie.
SŁOWA KLUCZOWE: Ramowa Dyrektywa Wodna, województwo świętokrzyskie, ochrona wód
ABSTRACT: An objective set out by the Water Framework Directive is reaching a good ecological
status or potential and good chemical status of water bodies as well as prevention of water status deterioration by the end of 2015. The present article attempts at a summary of current status of rivers in
Świętokrzyskie Province and, through an analysis of legal determinants, plans and current activities of
the institutions responsible for the implementation of the Directive, it attempts to answer the question
of how realistic is the perspective of accomplishing the objectives by the set deadline.
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Uwarunkowania prawne
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L
327 z 22.12.2000) – Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) jest pierwszym aktem prawnym
obejmującym ochroną wszystkie wody Unii
Europejskiej. Wcześniejsze przepisy z zakresu
ochrony wód zostały zintegrowane w RDW
i tracą moc wraz z pełnym wdrożeniem Dyrek-

tywy (Blöch 1999). Podstawowym założeniem
RDW jest koordynacja działań zmierzających
do poprawy stanu wód powierzchniowych
i podziemnych, stanowiących wzajemnie powiązane elementy systemu hydrologicznego
i ekologicznego w danym dorzeczu. Na stan
wód powierzchniowych składa się ocena ich
stanu ekologicznego i chemicznego, z kolei
w przypadku wód podziemnych ocenia się
stan chemiczny i ilościowy. Elementy jakości,
pozwalające na ocenę stanu wód, zostały określone w Załączniku V RDW. Są wśród nich ele69

